
 

 

 
 

 

 2015 يناير 13

 بيان صحفي

  (SWIM-SM)آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 

 .جنوب البحر المتوسط دولإدارة مخاطر االستثمار الخاصة بالبُنى التحتية للمياه في  تدعم

ية حول تدريبدورة  روبيالممول من االتحاد األوو SWIM-SMللمياه  آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملةمشروع  نظم

 ،األردندول هي   7مشاركاً من 81حضره  "المخاطر والتأمين في شراكات القطاعين العام والخاص في البنية التحتية للمياه"

منظمات اللقطاع العام للمياه والقطاع الخاص للتأمين ومثلوا اوالمغرب ، ومصر، ولبنان ،وفلسطين ،الجزائرو ،وتونس وإسرائيل

 .أثينا، اليونانفي ، 2014أكتوبر  08-03ية في الفترة من كومحالغير 

تتضمن عقود شراكات القطاعين العام والخاص أنواًعا متعددة من المخاطر مثل المخاطر السياسية والتجارية والقانونية 

سسات التأمين بالقطاعين في الوقت الذي تلعب فيه مؤ  .والهندسية ومخاطر العملة إلخ، والتي يجب فهمها وإدارتها بشكل صحيح

العام والخاص دوًرا قويًا في تغطية هذه المخاطر وبالتالي تحسين بيئة االستثمار، لم ينخرط القطاع الخاص المحلي للتأمين في 

بلدان جنوب البحر المتوسط انخراطًا كافيًا، ويحتاج إلى الحصول على معلومات أفضل عن األدوات والطرق الحالية، وذلك 

ولى ليتمكن ذلك القطاع من تغطية مخاطر شراكات القطاعين العام والخاص في سوق البنى التحتية للمياه ومياه كخطوة أ

 .الصرف تغطيةً آمنة ومالئمة

األنواع المختلفة حول المعرفة لكل من القطاع العام للمياه والقطاع الخاص للتأمين والمنظمات غير الحكومية  وفر التدريب وقد 

الدور الذي  حولمعرفة الالمحتملة التي تصاحب شراكات القطاعين الخاص والعام وكيفية تقديرها وإدارتها، وكذلك من المخاطر 

وشركات التأمين الخاصة القومية  (MIGA)يمكن لعبه بواسطة المنظمات الدولية، كوكالة ضمان االستثمارات متعددة األطراف 

شاركين أيًضا بمنظمات مختلفة، مثل برنامج دعم أمن االستثمارات في منطقة الم تم تعريفوقد .   في الحد من هذه المخاطر

ومبادرة البنك اإلفريقي للتنمية   (OECD/ISMED)حوض البحر المتوسط التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

ين التجاري التي تعمل في المنطقة لدعم واتحاد برن واتحاد براغ وبعض شركات التأم (IRMA)لتخفيف المخاطر في إفريقيا 

 .البلدان في تطوير شراكات آمنة وفعالة بين القطاعين العام والخاص في خدمات المياه

فهم احتياجات القطاع الخاص المحلي للتأمين عند االنخراط في شراكات بين القطاعين العام  التدريبعالوة على ذلك، فقد حّسن 

تية للمياه، وكذلك فهم احتياجات بناء القدرات، مثل إدارة العقود وتعميق فهم توزيع المخاطر والخاص في مجال البنى التح

وإدارتها من خالل فحص دراسات الحالة الحقيقية وتحليلها، وتوسيع االطالع على ما يجري في قطاع المياه، وزيادة قدرة 

ص بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية المنظمات غير الحكومية على مراقبة شراكات القطاعين العام والخا

 .من أجل التدخل في المستقبل

واألهم من كل ذلك أن الحدث قد أتاح فتح حوار بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية الحاضرة لتحسين بيئة 

 .االستثمار في مجال المياه في دول شرقي وجنوبي حوض البحر المتوسط

بحوكمة وتمويل قطاع " (UfM) "االتحاد من أجل المتوسط"المؤتمر اإلقليمي األول للمشروع الذي يصنفه  عقبالتدريب  عقد

ه تذي نظمن والأثينا، اليونافي ، 2014أكتوبر   30- 28من والذي عقد في الفترة من  ) "المياه في البحر األبيض المتوسط



-SWIM)بالتعاون مع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه   (GWP-Med) لمتوسطاحر للب -الشراكة المائية العالمية

SM)  وضع المؤتمر حجر األساس لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات لحوكمة قطاع المياه وتمويله المستدام، وبدأ حل ، وقد

عالوة على ذلك، فقد أتاح الحدث التفكير في  .لهاالمعوقات الرئيسية والمشكالت المشتركة في سلسلة حوكمة مشاريع المياه وتموي

نظام أساسي للحوار اإلقليمي حول سلسلة الحوكمة والتمويل بين ممثلي المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، داعيًا إلى 

 .تعاون أكبر بين الشمال والجنوب وتعاون أكبر كذلك بين بلدان الجنوب

 : ب قائالً الخاص المحلي للتأمين والذي حضر المؤتمر اإلقليمي والتدري أحد المشاركين من القطاعوقد علق 

 "هذه أول مرة أتعرف على قطاع المياه، ولم أكن أعرف أن هذا القدر من العمل يجري كما لم أكن أعرف بوجود هذه القدرات"

 يمكن تنزيل وثائق االجتماع ومواده باتباع الرابط التالي

http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=67%3Arisk-insurance-in-ppps-for-water-infrastructure&Itemid=5&lang=en
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=67%3Arisk-insurance-in-ppps-for-water-infrastructure&Itemid=5&lang=en
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=67%3Arisk-insurance-in-ppps-for-water-infrastructure&Itemid=5&lang=en
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 :مالحظة للمحررين

 برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه

هو برنامج إقليمي طرحته المفوضية األوروبية بهدف المساهمة في نشر السياسات ( SWIM)إن برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 

ويأتي العمل بهذا المشروع في ظل . لبحر األبيض المتوسطوالممارسات المستدامة الخاصة بإدارة المياه وتطبيقها بصورة فاعلة في منطقة جنوب ا
ير زدياد حدة ندرة المياه والضغط المشترك على الموارد المائية من قبل مجموعة واسعة من المستخدمين، وكذلك عمليات التصحر المتصلة بالتغا

 .المناخي

ؤتمرات إثر سلسلة من الم( ENPI)مليون يورو ويتم تنفيذه في ظل آلية الشراكة والجوار األوروبي  22يتمتع البرنامج بميزانية عمل تقارب 

 (.2008البحر الميت، )وحول المياه ( 2006القاهرة، )متوسطية حول البيئة -األورو

الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب واألراضي : وفيما يلي الدول المشاركة في برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه

  .الفلسطينية المحتلة وسوريا وتونس

 :رنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من مكونين أساسيين متكاملين ومترابطين همايتكون ب
  ماليين يورو وكذلك  6.7آلية دعم تتمتع بميزانية قدرها 

  مليون يورو 15مشروعات استرشادية تتمتع بميزانية قدرها 

 (SWIM-SM)آلية الدعم  -برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 

، الذي تبلغ "المكون"وهذا . إن آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه تمثل أحد مكونات البرنامج التي توفر الدعم الفني اإلقليمي للدول الشريكة

 :يهدف إلى( 2014 - 2010)سنوات  4مدته 

 ياه المستدامة وتنفيذها وعقد مناقشات بين تقديم الدعم اإلستراتيجي للدول الشريكة فيما يتعلق بوضع خطط وسياسات إدارة الم

 .القطاعات بجانب مشاركة الجهات المعنية واستشارتها

 المساهمة في تعزيز المؤسسات وتنمية المهارات الضرورية على مستويين التخطيط واإلدارة وتسهيل نقل المعرفة. 

 وإبراز الحلول المطروحة , اط مستدامة جديدة لالستهالكوضرورة انتهاج أنم, زيادة الوعي بشأن المخاطر التي تهدد موارد المياه

 .لمواجهة التحديات

 :تعمل آلية دعم برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه على, عالوًة على ذلك

 ة للمياه وتنفيذ الدعم الفني للمشروعات االسترشادية التي تنفذ وفًقا للمكون الثاني من برنامج اإلدارة المستدامة والمتكامل -
برنامج البيئة المتوسطي / لبناء القدرات  2020المتعلقة بإدارة الموارد المائية المحددة في إطار مشروع آفاق " بناء القدرات"تنفيذ أنشطة  -

(H2020 CB/MEP.) 

 

ة تضم تسع شركات ومؤسسات دولية يجري تنفيذ مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من خالل اتحاد شركات يتألف من مجموع
 :وإقليمية هي

- LDK Consultants Engineers & Planners SA :رئيس االتحاد 
 إدارة الدعم الفني آللية دعم برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه(: GWP-Med)البحر األبيض المتوسط  –الشراكة المائية العالمية  -
 (ACWUA) الجمعية العربية لمرافق المياه -
 (RAED)الشبكة العربية للبيئة والتنمية  -
 .DHV B.Vمكتب االستشارات  -
 الوزارة اليونانية للبيئة والطاقة والتغير المناخي، قسم العالقات الدولية وشؤون االتحاد األوروبي -
 الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه، المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية -
 اإلدارة العامة للموارد المائية/نسية للفالحة والبيئة، مكتب الجرد والبحث المائيالوزارة التو -
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- Umweltbundesamt GmbH - النمسا, وكالة البيئة 
 المشروعات االسترشادية لإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه

 

 (SWIM-ACLIMAS)تكييف األنظمة الزراعية المتوسطية مع التغيرات المناخية  -8
-CIHEAM)المعهد الزراعي المتوسطي في باري  -المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية بمنطقة المتوسط  :تحاد شركات المشروعرئيس ا
MAIB) ,إيطاليا 

 (نهر األردن -اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه )التخطيط الرئيسي العابر للحدود لمنخفض حوض نهر األردن : نهر األردن  -2
 جمعية أصدقاء األرض في الشرق األوسط :د شركات المشروعرئيس اتحا

 

-SWIM)حلول مبتكرة للحفاظ على موارد المياه في المناطق الساحلية بالشرق األوسط من خالل إعادة ضخ مياه الصرف المعالجة  -0
IMPROWARE) 

 وزارة البيئة والبر والبحر اإليطالية :رئيس اتحاد شركات المشروع
 

 SWIM-Sustain)التوضيحية المتعلقة بسبل معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في منطقة البحر المتوسط شبكة من األنشطة  -4
Water MED) 

 "م.م.ذ.ش( "GIZ)الجمعية األلمانية للتعاون الدولي  :رئيس اتحاد شركات المشروع
 

 (SWIM-WADIS MAR)مل ومستدام في بلدان المغرب العربي نموذج متكا: نظام الحصاد المائي والتقنيات الزراعية في األراضي الجافة -5
 جامعة ساساري، إيطاليا :رئيس اتحاد شركات المشروع

 


