
 

 

وع آلية دعم اإلدارة  وع آفاق مشر   2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر
ي منطقة حوض المتوسط واالهتمام بمستقبلنا. 

 
    العمل من أجل االستدامة ف

وع ممول من االتحاد األوروب   
 هذا المشر
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ي 
 بيان صحف 

 
 2016ديسمب   19أثينا، 

 
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق   عىل إدارة مخاطر الجفاف 2002أول تدريب  لمشر

 استباقي  إدارة مخاطر الجفاف بشكل مقدمة إىل 

 
ي تنظيم تم 

 
ي يومي ،أثينا ،العاصمة اليونانية ف

 
 "تعميم إدارة مخاطر الجفاف"ورشة تدريب إقليمية  بعنوان    ،2016ديسمب   15و  14ف

وع آفاق  من بمبادرة  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي 2020مشر   .الممول من االتحاد األوروب 

   لمشاركةاللبلدان  التدريبوقدم 
 
وعف )الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن ولبنان و ]ليبيا[ والمملكة المغربية وفلسطي   و ]سوريا[  المشر

 .استباقيبشكل حول إدارة وتعميم مخاطر الجفاف  مفاهيم وتونس(
 

  ازدياد ومن المتوقع أن يزد
 
ق األوسط وشمال إفريقيا ف   منطقة الشر

 
ح المياه ف

ُ
  هذا الصدد أن الجفاف وش

 
  ضوء ُيشار ف

 
اد الوضع سوء ف

ات المناخية واالجتماعية االقتصادية. وقد أظهرت دراسة أجرتها وكالة ناسا ) )إرسائيل وفلسطير  واألردن  المشرق( أن بالد 2016التغبر
ة من أسوأ حالة جفاف منذ    اآلونة األخبر

 
 سنة نتيجة لتغبر المناخ.  900ولبنان وسوريا( عانت ف

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر حيبية أشار السيد ستافروس داميانيديز مدير مشر ي كلمته البر
 
أن  2020ف

ة استباقيالحاجة إلدارة الجفاف بشكل 
ّ
وع مجموعة من الخطوات الفردية )الفنية أصبحت ُملح . ولهذا السبب سوف يطور المشر

يعية   هذه البلدان.  والمؤسسية والتشر
اتيجية شمولية كجزء ال يتجزأ من السياسة البيئية واإلنمائية ف  ها( وإسبر  وغبر

 
ي جوانب مختلفة من إدارة مخاطر 

 
ي هذه الورشة التدريبية عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيي   الذين ساهموا ف

 
هذا وقد شارك ف

وع.  ي المشر
 
يكة ف ي البلدان الشر

 
 الجفاف ف

قطاعات المياه والزراعة والرّي وقطاعات أخرى للمياه كثيفة االستخدام للبلدان   ثليمميب، تم التعرف عىل وخالل ورشة التدر
يكة مع ممثلي   من المنظمات غب  الحكومية وتدريبهم عىل أيدي  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة  الشر ي مشر

 
ي قطاع المياه ف

 
اء ف خب 

وع آفاق  ا إىل مبدأ "التكامل حول 2020والمتكاملة للمياه ومشر
ً
ح من -قضايا تتعلق بإدارة مخاطر المياه  الوقائية استناد التعميم" المقبر

  ووكاالت أخرى. 
 برنامج األمم المتحدة اإلنماب 

 
ِهل  

ُ
  أعقاب هذه الورشة  وقد است

التدريب بحوار مفتوح لتحديد أولويات محددة وتحديات وفرص تتعلق بإدارة مخاطر الجفاف. وف 
وع التدر وع آفاق يبية، سوف ينظر مشر مة  2020آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر   مالحظات المشاركير  القيِّ

وينظم ف 
يكة ي البلدان الشر

 
ات والتحاور ف   .جلسة تدريب  ثانية عىل شكل رحلة دراسية وجلسات بي   النظراء لتبادل الخب 

 
وع إىل تطوير  ي  100يهدف المشر

 
. نشاط ف   السنتي   ونصف المقبلتي  

 
ي هذه األثناء يمكن

 
 :هذه الروابطاإلطالع عىل آخر المستجدات عب   ف

 : ي
 
وب  h2020.eu-www.swim الموقع اإللكبر

project?trk=top_nav_home-sm-h2020-https://www.linkedin.com/company/swimLinkedIn:  
517590438434444-Project-SM-H2020-https://www.facebook.com/SwimFacebook: / 

 
وع آفاق  تفاصيل عن وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  :2020مشر

en.pdf-Leaflet-SM-H2020-content/uploads/2016/10/SWIM-h2020.eu/wp-http://www.swim  
ar.pdf-Leaflet-SM-H2020-content/uploads/2016/10/SWIM-h2020.eu/wp-http://www.swim 

 
 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ: 

 السيدة ليزا بادياددوجأوروجاكي
 2020مديرة االتصال لمشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق 

 lpa@ldk.grالبريد اإللكتروني: 
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  2020مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق 
    العمل من أجل االستدامة في منطقة حوض المتوسط واالهتمام بمستقبلنا.

 هذا المشروع ممول من االتحاد األوروبي
غرين التابعة لالتحاد من أجل -يتلقى مكون المجتمع المدني لمشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق التيسير من مشروع مشروع وشبكة بلو

 المتوسط. 
 

 

 
 للمهندسين االستشاريين والمخططين المساهمة المحدودة LDKشركة 

  

 

 
 

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  2020مشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر   الحد من التلوث  2020مشر

 
البحري الممول من االتحاد األوروب   إىل المساهمة ف

ة، وبالتاىل  تعزيز التكيف مع يواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصح  بطريقة صح
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص  كبر  عىل بلدان الشر

، مع البر ات المناخية بشكل مبارسر وغبر مبارسر وإرسائيل واألردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغبر
، و ]سوريا[ وتونس(.   والمملكة المغربية وفلسطير 

 

وع وشبكة  وع مشر وع آفاق التيسب  من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
 
يتلفر مكون المجتمع المدب

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو
 
 
 

  صورة 
  تذكارية للمشاركي   صورة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  2020مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق 
    العمل من أجل االستدامة في منطقة حوض المتوسط واالهتمام بمستقبلنا.

 هذا المشروع ممول من االتحاد األوروبي
غرين التابعة لالتحاد من أجل -يتلقى مكون المجتمع المدني لمشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق التيسير من مشروع مشروع وشبكة بلو

 المتوسط. 
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