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اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمياه

الهدف العام:
«المساهمة في الحد من التلوث البحري واالستخدام المستدام للموارد المائية الشحيحة من خالل تقديم
الدعم المصمم والموجه ألصحاب المصلحة في البلدان المستفيدة لتحقيق كل النتائج"

االتحاد القائم على التنفيذ

LDK Consultants S.A. (Leader)
LDK Consultants Europe S.A.

Haskoning DHV Nederland B.V.

Arab Countries Water Utilities Association
(ACWUA)

Mediterranean Information Office for
Environment, Culture and Sustainable
Development (MIO - ECSDE)

Arab Network for Environment and
Development "RAED“

Milieu Ltd

Association of Cities & Regions for Recycling
and Sustainable Resource Management
(ACR+)

National and Kapodistrian University of
Athens (UoA)

Catalan Waste Agency (hosting institution of
Regional Activity Centre for Sustainable
Consumption and Production (SCP/RAC))

Umweltbundesamt GmbH

EEIG UT – SEMIDE

WS Atkins International Ltd

GLOBE ONE LTD

معلومات عن المشروع
 البلدان الشريكة في البرنامج اإلقليمي:
األردن ،تونس ،الجزائر( ،سوريا) ،فلسطين ،لبنان ،ليبيا ،مصر ،والمغرب.
وبمشاركة ألبانيا ،والبوسنة والهرسك ،وموريتانيا ،والجبل األسود ،وتركيا في األنشطة اإلقليمية فقط.
 مدة المشروع 36 :شهرا
 إجمالي الميزانية 6286000 :يورو
 تاريخ بداية المشروع 1 :فبراير (شباط) 2016


المفوضية األوروبية(DG NEAR ) ،شؤون سياسة الجوار األوروبي ومفاوضات التوسع.

معلومات عن المشروع
النتائج المتوقعة
 :1تغييرات إيجابية تتمثل في تصميم وتنفيذ األطر المؤسسية الوطنية ،وآطر السياسات ،واألطر التنظيمية في البلدان الشريكة،
والتي تتعلق بتنفيذ بروتوكوالت اتفاقية برشلونة وخطط العمل الوطنية NAPsالخاصة ببرنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل
البحر األبيض المتوسط ومزيد من اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمياه؛
 :2تعزيز قدرة البلدان الشريكة على تشجيع االستثمار وفرص األعمال إلدارة النفايات البلدية ،واالنبعاثات الصناعية ،ومياه
الصرف بشكل مالئم؛
 :3اإلعداد لتسهيل حصول مشروعات استثمارية مستدامة مختارة على التمويل بشكل أفضل (إكمال عمل "برنامج االستثمار في
النقاط الساخنة” MeHSIPالمرحلة الثانية؛
 :4تقوية التنسيق والتعاون اإلقليمي ضمن نهج وقف ومراقبة التلوث البحري واإلدارة المستدامة للمياه؛
 :5تحديد أفضل الممارسات وقصص النجاح.
 :6اإلستفادة من نتائج البحوث ذات األهمية الالزمة لصياغة السياسات ،وكذلك تحسين المزيد من الممارسات المستدامة في
المجاالت التي يغطيها المشروع.

الغرض
تحت مكون مبادرة آفاق -2020آلية الدعم سوف يدعم المشروع تنفيذ خارطة الطريق لمبادرة آفاق 2020وخطة العمل
التي أقرها االتحاد من أجل المتوسط ،بما في ذلك أطر تنظيمية وأطر سياسات وطنية قوية يتم تنفيذها على نحو أفضل للحد
من تلوث البحر األبيض المتوسط وحمايته على األخص من النفايات البلدية ،ومياه الصرف الحضرية ،والتلوث الصناعي.
يجري التركيز بشكل خاص على االلتزامات بموجب اتفاقية برشلونة وعلى دمج أبعاد التنمية البيئية والمستدامة في مجاالت
السياسة الهامة مع معالجة القضايا التي تقوض االستثمار وفرص األعمال

تحت مكون اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمياه -آلية الدعم ،سوف يعزز المشروع اإلدارة المتكاملة للموارد
المائية ،مع إيالء اهتمام خاص إلى التعاون المائي بما في ذلك إجراءات محددة بشأن مصادر المياه المشتركة
في المغرب ،وإدارة أحواض األنهار ،وإدارة الطلب على المياه ،والترابط بين المياه والطاقة واألمن الغذائي،
والوعي والمشاركة الواسعة ألصحاب المصلحة ،عالوة على إمكانية الحصول على البيانات.
سوف يتناول المشروع أيضا بعض القضايا "الناشئة" مثل القمامة البحرية ،والنفايات الخطرة ،وخطر الفيضانات ،وإدارة
الجفاف ،والتفاعل الناجح بين اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  ICZMواإلدارة المتكاملة للموارد المائية . IWRM

األنشطة الرئيسية
• حزمة عمل ( :)1توفير مساعدة تقنيةعلى المستوى الوطني مصممة وموجهة لتلبية طلبات الدول
الشريكة.
• حزمة عمل ( :)2تنظيم حلقات دراسية وأنشطة الند للند » « peer to peerعلى المستوى
اإلقليمي أو شبه اإلقليمي.
• حزمة عمل ( :)3إجراء دورات تدريبية في الموقع وجوالت دراسية.
• حزمة عمل ( :)4تنفيذ أنشطة االتصال والرؤية الالزمة للمشروع بما في ذلك تشغيل مواقع
التواصل الخاصة بالمشروع؛ والمشاركة في الفعاليات الوطنية واإلقليمية وتنظيم االجتماعات
القطرية ؛
• حزمة عمل ( :)5االستفادة من الدروس المستفادة والممارسات الجيدة وقصص النجاح؛
• حزمة عمل ( :)6دعم اللجنة التوجيهية ()Steering Groupلمبادرة أفق  ،2020ومجموعات
المراجعة والرصد وبناء القدرات؛
• حزمة عمل ( :)7دعم اجتماعات اللجنة التوجيهية للمشروع( )Steering Committee؛
• حزمة عمل ( :)8تقديم الدعم الفني الجتماعات مجموعة خبراء المياه المنبثقة عن االتحاد من أجل
المتوسط (.)WEG

شكرا جزيال

