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  المتوسط األبيض البحر في المياه قطاع وتمويل حوكمة

اإلقليمي النقاش قلب في  

 
المعتمد من قبل " المتوسط األبيض البحر في المياه قطاع وتمويل حوكمة" لمشروع األول اإلقليمي المؤتمرضم  -

 العمل، متمماً أثينا في واألطراف المعنية الرئيسية المياه مجال في المتخصصين المتوسط أجل من االتحاد
.بنجاح واخُتتم األولى المرحلة أثناء وتونس األردن في تم تنفيذه الذي الوطني  

 
 األبيض البحر بمنطقة المياه قطاع إلى االستثمارات واجتذاب العامة الحوكمة تحسين إلى يهدف المشروع -

.المتوسط  
 

 في والمياه، البيئة لشؤون المتوسط أجل من االتحاد عام أمين نائب طهبوب، ناصر سلّط .4132 األول تشرين/أكتوبر 13 أثينا،

 العاصمة في 8302 األول تشرين/أكتوبر 03-82 في المنعقد للمشروع األول اإلقليمي المؤتمر افتتاح مراسم أثناء مداخلته

 ولالستجابة المياه لندرة المؤسسية واالستجابة القدرات لتحسين اإلقليمي التعاون تعزيز" إلى الحاجة على الضوء أثينا، اليونانية

."المالي االستقرار إلى الواضحة للحاجة  

 

 المتوسط، األبيض البحر منطقة من واألطراف المعنية المياه في المتخصصين من 033 نحو أيام ثالثةل استمر الذي المؤتمر ضم

 والقطاع المدني المجتمع إلى باإلضافة العامة هيئاتال عن نيممثل بما يشمل السواء، على وخارجه المياه قطاع داخل من

الخاص. واستهدف المؤتمر تقديم نتائج الحوارات بشأن سياسات المياه الوطنية التي أجريت في األردن وتونس خالل العام األول 

 في يبدأ أن المقررو فلسطين في الفوري والتنفيذ الثاني للعام قدما   المضي كيفية ومناقشة( 8302-8300) شروعالم تنفيذ من

 في عقد الذي المشروع اطالق مؤتمر في بدأ الذي اإلقليمي الحوار على االعتماد أيضا استهدف كما .الثاني تشرين/نوفمبر

 والتمويل الحوكمة مجال في الوطنية الخبرات لتبادل فرصة ذلك، على عالوة ،المؤتمر وأتاح .برشلونة في 8300 أيار/مايو

.الجنوب وبلدان الشمال بلدان بين فيما وأيضا الجنوب بلدان بين فيما التعاون من المزيد إلى والدعوة المياه لقطاع المستدامين  

 

 على العاملة األخرى واإلقليمية الدولية الفاعلة الجهات مع ضافرالت الستعراض منتدى للمشروع األول اإلقليمي المؤتمر أتاح

 المتحدة األمم لجنة كمبادرة الخاص القطاع مشاركة يشمل بما الصحي، والصرف للمياه التحتية للبنية المستدام التمويل تقديم

 استفاد كما .الصحي والصرف المياه مجال في والخاص العام القطاعين بين للشراكات امتياز مركز إلنشاء ألوروبا االقتصادية

 والمتكاملة المستدامة اإلدارة دعم آلية" مشروع به قام الذي الصلة ذا العمل وقدمت هامشه على أقيمت عمل حلقة من أيضا

 في للمياه المستدامة اإلدارة وممارسات لسياسات الفعال والتنفيذ الواسع النشر في للمساهمة األوروبي االتحاد من الممول" للمياه

.المتوسط جنوب منطقة  

 

جدير بالذكر أن مشروع حوكمة وتمويل قطاع المياه في البحر األبيض المتوسط مشروع مشترك بين منظمة التعاون والتنمية 

 الحوكمة عقبات تشخيص إلى المشروع ويهدف. المتوسط األبيض البحر منطقة - للمياه العالمية والشراكة االقتصادي الميدان في

 المتوسط األبيض البحر منطقة في المياه لقطاع والخاص العام القطاعين بين الشراكات خالل من التمويل تواجه التي األساسية

 واضعي بين والتفكير للحوار منتدى أيضا يوفر كما .الُمثلى الدولية الممارسات على قائمة توافقية عمل خطط تطوير ودعم

 إصالحات نحو ةحددم حلول تحديد بهدف المدني المجتمع وممثلي الخاص القطاع في الفاعلة والجهات الوطنيين السياسات

 المصروفات خارج من التمويل تعبئة آليات ذلك في بما المياه، قطاع في المالية االستدامة تحقيق على ستساعد التي الحوكمة

.الحكومية  

 

المعلومات من المزيد  

 

  مطبوعة جديدة  -  رسالة إخبارية رقم 0 – المرحلة األولى من التنفيذ

 

حوكمة وتمويل قطاع المياه في منطقة البحر األبيض المتوسط: االنتهاء بنجاح من مشروع االتحاد من أجل المتوسط في 

 األردن وتونس

 

 

http://ufmsecretariat.org/ar/water-governance-financing-in-the-mediterranean-region-successful-completion-of-ufm-project-in-jordan-and-tunisia/
http://ufmsecretariat.org/ar/mediterranean-water-governance/
http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2014/10/08-NEWS-ENGLISH.pdf
http://ufmsecretariat.org/ar/water-governance-financing-in-the-mediterranean-region-successful-completion-of-ufm-project-in-jordan-and-tunisia/
http://ufmsecretariat.org/ar/water-governance-financing-in-the-mediterranean-region-successful-completion-of-ufm-project-in-jordan-and-tunisia/
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 االتحاد من أجل المتوسط نبذة عن

في االتحاد  دولة عضو 82) بلدا   34 حيث ينضوي تحت لوائه ،البحر األبيض المتوسطمعنية بمنطقة حكومية دولية االتحاد من أجل المتوسط مؤسسة 
 .يشكل منصة للحوار السياسي والتنسيق وبناء توافق اآلراء وهو(. ن جنوب وشرق البحر األبيض المتوسطم بلدا   51األوروبي و

مجاالت شتى الاإلقليمي في ، على تنفيذ مشاريع ومبادرات التعاون 8252في برشلونة عام  تي أنشئتتركز األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط، الو 
تعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء بتعمل األمانة العامة و مثل الطاقة والبيئة والتعليم والنقل وتطوير األعمال والشؤون االجتماعية. 

 مرورا  بالتخطيط المشروع، تنفيذ ووصوال  إلى التقنية بدءا  بالمساعدة كل مشروع، دورة طوال مراحل للمشاروعات الجهات الداعمةلمساعدة  يناألورومتوسطي
 . التبرعات وجمع المالي

صال  :االت
media@ufmsecretariat.org 

 (+34) 935 214 198  

www.ufmsecretariat.org 
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