
 

 

  2020آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
    العمل من أجل االستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط وحماية مستقبلنا.
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ة إخبارية  نشر
 

 2017يوليو  27أثينا، 

 

    التدريب
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة  الميدان  اإلقليم  األول حول اإلدارة الالمركزية للمياه آللية الدعم لمشر

 2020للمياه ومبادرة آفاق 

ات    "مشاركة الخبر
 
 تنفيذ التوجيهات األوروبية اإلطارية بشأن المياه."   ف

 

   التدريبتم تنظيم 
 
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من قبل  اإلقليم  األول حول اإلدارة الالمركزية للمياه الميدان آلية دعم مشر

ة ما بي    2020ومبادرة آفاق    الفبر
 
  العاصمة البلجيكية بروكسل.  2017يوليو  25إىل  24ف

 
 ف

 
وع وقدم التدريب    المشر

 
يكة ف )الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن ولبنان وليبيا والمملكة المغربية وفلسطي   و ]سوريا[ للبلدان الشر

ا للتوجيهات األوروبية اإلطارية بشأن 
ً
  أحواض األنهار.   المياهوتونس( تصوًرا ونموذج

 
  كأداة قامت بتطوير إدارة المياه ف

اك أصحاب المصلحة والقضايا المتعلقة  مختلف القضايا المتعلقة بإدارة المياهكما تم التطرق إلى  )الحكم الرشيد والنهج التشاريكة وإرسر
ة من أحواض األنهار الراكدة وإدارة البيانات(.   بالمياه الجوفية ونقل كميات كبب 

 ً ون جميًعاوأخب  يكة حول اإلدارة الالمركزية للمياه.  ان ناقا الحاو    تواجهها البلدان الشر
 التحديات/القيود التر

يكة وهيئات حكومية الرئيسيي   من أصحاب المصلحة  35وقد شارك أكبر من    البلدان الشر
 
ن من بينهم ممثلي   عن وزارات المياه والرّي ف

  التدريب الذي نفذهومنظمات غب  حكوميةن باإلضافة إىل 
 
اء المياه عدد من الهيئات المحلية ف وع اإلدارة  خبر   آلية الدعم لمشر

 
ف

 .2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
 

لتشجيع الحوار المتبادل والعملية التشاركية، باإلضافة إىل مزيج من المشاركات حول جوانب تتعلق  ورشة العملوقد تم تصميم هيكلية 
ات من بلدان أوروبية )إيطاليا وإسبانيا ومالطا( والمنطقة )مرص والمملكة المغربب ية( ودول اإلدارة الالمركزية للمياه وحلقات الحوار ونقل الخبر

 البلقان. 
ي إدارة المياه خالل جلسات مطولة. وانهمك 

ز عىل بعض القضايا، مثل إدارة البيانات ومشاركة الجمهور فز كب 
ي تدريبات وتم البر

المشاركون فز
عملية لزيادة تطوير مهاراتهم )تمرين عىل رسم الخرائط وتمرين عىل إدارة البيانات وتحليل أصحاب المصلحة( ورفع مستوى تأثب  التدريب 

 إىل الحد األقىص. 
 

ي اإلدارة الالمركزية للمياه لالتدريب بحوار إقليمي لتحديد أولويات محددة والتعرف عىل التحديات والفرص المتاحة من أجوقد استهل 
. وفز

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق أعقاب جلسة التدريب هذه، ستأخذ  ي الحسبان مالحظات  2020آلية الدعم لمشر
فز

ز  مة لتصميم وتنفيذ واستهداف المشاركي  ي من شأنها أن  النشاطات اإلقليمية األربعة المقبلة القيِّ
ختلف احتياجات البلدان م تستوعبالتر

ي المستقبل القريب. 
يكة فز  الشر

  
وع تطوير     نشاط 100الهدف من المشر

 
  المقبلة.  12السنوات الـ  ف

 

  هذه األثناءن ابقوا معنا للغطالع عىل المستجدات من خالل: 
 
 ف

وع اإلدارة المستدامة ي لمشر
ونز  2020والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق  الموقع اإللكبر

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق   2020صفحة لينكدإن لمشر
وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق   2020صفحة فيسبوك لمشر

 
رجر االتصال بـ: 

ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلوماتن ي

ا بابادوجأوجاكي 
ز  السيدة لب 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية مديرة االتصاالت   2020دعم مبادرة آفاق لمشر
 : ي
ونز يد اإللكبر  lpa@ldk.grالبر

 
 

 
 
 
 
 

http://www.swim-h2020.eu/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr


 

 

  2020آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
    العمل من أجل االستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط وحماية مستقبلنا.

 هذا المشروع ممّول من االتحاد األوروبي.
وع وشبكة بواسطة االتحاد من أجل المتوسط من خالل مشر 2020يتم تيسير مكون المجتمع المدني آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

 بلوغرين.
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وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  2020مشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي الحد من التلوث البحري الممول من االتحاد  2020مشر

ز
ي إىل المساهمة ف األورونر

ة، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع يواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة صح
ز عىل بلدان ا كب 

، مع البر ات المناخية بشكل مباشر وغب  مباشر ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واألردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغب  لشر
، و ]سوريا[ وتونس(.  ز  والمملكة المغربية وفلسطي 

 

وع وشبكة  وع مشر وع آفاق التيسب  من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر   لمشر
 
يتلقر مكون المجتمع المدن

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو
 

  صورة 

 
 

 
 
 
 

  
 


