
          يعد مشروع حوكمة وتمويل قطاع المياه في المتوسط الذي تم اعتماده من قبل االتحاد من أجل المتوسط في عام 2012

             والذي يهدف للحد من التحديات التي تواجه تمويل قطاع المياه بالبحر األبيض المتوسط مشروعاً مشتركاً بين برنامج الشراكة

OECD ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية (GWP-Med) العالمية للمياه إلقليم البحر المتوسط

With the support of:

مشروع معتمد من ِقبل االتحاد من أجل المتوسط

حوكمة وتمويل
قطاع المياه في

المتوسط

 لالتصال:
GWP-Med: secretariat@gwpmed.org
OECD: water.governance@oecd.org

UfM: water@ufmsecretariat.org
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الهدف
يهدف المشروع إلى تشخيص العقبات الرئيسية التي تحول دون الحصول على

التمويل لقطاع المياه في المتوسط وإلى دعم إعداد خطط عمل توافقية قائمة على 
أفضل المعايير العالمية. 

حول المشروع
 على الرغم من تخصيص حصص وافية من المال العام ومن المساعدات لقطاع المياه ،

 فإن دول منطقة حوض المتوسط تجد صعوبة في إيجاد صيغة مناسبة لسد احتياجات
 التمويل المرتبطة باستراتيجيات وخطط قطاع المياه، وُيعد غيا الهيكلة المناسبة للحوكمة

عامال في تقويض الكفاءة واالستدامة المالية لقطاع المياه والصرف الصحي.
 إن سوء اإلدارة وقلة التمويل والطاقة االستيعابية في المنطقة على المستويين الوطني

والمحلي يعرقل تعبئة مصادر التمويل وأدوات اإلدارة الالزمة وخاصة في القطاع الخاص.

 في الوقت ذاته، فقد ضاعف عدم االستقرار السياسي من الحاجة إلى اصالحات اجتماعية
 وسياسية. وهناك حاجة ملِحة لتوفير خدمات مياه أكثر كفاءة في المنطقة، ولمشاركة أوسع

 من ِقبل األطراف المعنية، وكذلك للمزيد من الالمركزية في عمليات التخطيط والتنفيذ،
ولشفافية ومسؤولية أكبر في اتخاذ القرار.

ذيفنتلا
 تم تنفيذ المشروع على مدار ثالث سنوات (2013 - 2016)  تضمنت العمل على المستويين الوطني واالقليمي

وهي مصممة حول عنصرين متميزين ولكنهما مترابطين بشكل وثيق:

على المستوى الوطني

مجموعة مراجعات للدول يتم صياغتها من خالل حوارات حول السياسة الوطنية

 الهدف: تحديد اهم تحديات الحوكمة الرئيسية التي تواجه تمويل قطاع المياه في المتوسط بما
يشمل مشاركة القطاع الخاص           من خالل العمل الفني والحوار حول السياسات

من ِقبل األطراف المعنية. 
 تعد الحوارات مكملّة للعمل الفني، كما أنها تمهد الطريق للتوصيات ولوضع خطة عمل من أجل

اإلصالح، قائمة على أفضل المعايير الدولية.

  على المستوى اإلقليمي

الحوار من أجل تبادل الخبرات في مجال السياسات ودعم الممارسات المثلى

الهدف: دعم تشارك الخبرات عبر حوض المتوسط وخارجه
 يسهل المشروع التواصل بين صناع السياسات والقطاع الخاص فيما يخص اصالحات الحوكمة

التي تعزز االستدامة المالية في قطاع المياه.

 نتائج لعمل على
 المستوى الوطني
 تصب في الحوار

االقليمي

النتائج و الخبر
 ات من الحوار

 القليمي تصب في
 العمل على المستوى

الوطني

دعم املرشوع

 هناك إقبال كبير من الدول على االستفادة من
 هذا المشروع، حيث قدمت ألبانيا ومصر

 واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس
 خطابات دعم رسمية على مستوى الوزراء
 وأمناء العموم. ومن التوقع أن تنضم دول

 أخرى اذا تم التقدم بطلب رسمي وفي حال
توفرت الموارد المالية.

وقد لعبت الشراكات االستراتيجية مع
     الوكالة السويدية للتعاون والتنمية الدولية 

(Sida) وبنك االستثمار األوروبي            

GEF - UNEP/MAP وبرنامج (Eib)

MedPartnership والجانب المتوسطي من  

 مبادرة االتحاد  األوروبي للمياه دوراً أساسياً 
في دفع هذا المشروع.

ًايمسر عورشملا قالطا مت  مت و طسوتملا لجأ نم داحتالا ةياعرب ،اينابسأ ،ةنولشرب يف          ويام          يموي دقعنا يذلا يميلقإلا رمتؤملا لالخ 

ةيونسلا ةيميلقالا تارمتؤملا ربعو ىنطولا ديعصلا ىلع ينفلا لمعلل بوانت ربع عورشملا ريوطت

المنهجية
 يقوم المشروع على منهجية منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية (OECD) و األعمال السابقة التي قام بها

برنامج الشراكة العالمية للمياه إلقليم البحر المتوسط (GWP-Med) ومنظمة
 التعاون اإلقتصادي والتنمية (OECD) في مصر ولبنان. وتبني هذه المنهجية على الخبرة و الممارسة

الطويلتين  للمنفذين في توفير منصات محايدة بهدف بناء توافق وتبادل الممارسات الجيدة يبن
مجموعة كبيرة من األطراف المعنية. تتضمن هذه المنهجية حوارات سياسية علمية

وطنية واقليمية، بعثات لتقصي الحقائق، وتقارير مفصلة، ولقاءات ثنائية ومتعددة األطراف،
 واستطالعات للرأي، ودراسات افرادية، و استعراضات من قبل النظراء . يستفيد العمل بأكمله

من الشبكات واللجان والشراكات التي يسهلها برنامج الشراكة العالمية للمياه إلقليم البحر
   المتوسط (GWP-Med) و منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية (OECD) كما تستفيد من

 الملكية المشتركة لألمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط لدعم مشاريعه المعتمدة.

      المستفيدون

 يهدف المشروع إلى بناء توافق و دعم قدرات شراكة القطاعين العام والخاص عبر السلطات المسؤولة في
 دول البحر األبيض المتوسط ودعم التشاور مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة ذوي الصلة.

على هذا النحو، فإنه يستهدف:

 •  مستويات مختلفة من السلطات الحكومية والعامة، عبر تعزيز قدرتهم على تخطيط وتنظيم ومتابعة
مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  

•  شركاء وهيئات القطاع الخاص، عبر توضيح المسؤوليات لكل طرف ودعم أفضل الدارة التوقعات

•  األطراف المعنية األخرى بما يشمل المجتمع المدني ومستخدمي المياه، عبر
مساعدتهم على توصيل صوتهم ومخاوفهم

الخط الزمني

على المستوى اإلقليمي

على المستوى الوطني 
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