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ة إخبارية  نشر
 

 2017أكتوبر 26أثينا، 
 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق  ي خاص بمشر  حول النفايات البحرية 2020لقاء تدريب 
 تعزيز اإلدارة التشاركية للمناطق الساحلية 
ي مناطق طنجة 

 
 للحد من القمامة البحرية ف

 القنيطرة -سال  -الحسيمة والرباط  -تطوان 
 

وع آلية دعم اإلدارة  29تدريب  بنجاح تامتم  ي جلسة تدريب نظمها مشر
 
أخصائًيا حول كيفية رصد النفايات البحرية بطريقة صحيحة ف

ة من الممول من ا 2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي الفتر
 
ي والسلطات المغربية ف أكتوبر  20إىل  19التحاد األوروب 

ي مدينة طنجة بالمملكة المغربية 2017
 
.  بعد نجاح دورة التدريب مماثلة ف ي

ي مرص الشهر الماض 
 
 عقدت ف

 
ي ورشة العمل موضوع النفايات البحرية ومصادرها وآثارها والقضايا الرئيسية )التقنية والبيئية واالقتصادية 

 
رض عىل المشاركي   ف

ُ
وقد ع

ي 
 
والثقافية واالجتماعية( ذات الصلة بالنفايات البحرية، وذلك من أجل تحسي   اإللمام بكميات وأنواع ومصادر النفايات البحرية ف

ي ورشة العمل عىل كيفية تعزيز  -سال  -الحسيمة والرباط  -حلية من طنجة وتطوان المناطق السا
 
ا إطالع المشاركي   ف

ً
القنيطرة. وتم أيض

 
ً
القدرات ورصد النفايات البحرية عىل مستوى الشاطئ بطريقة أفقية، وزيادة مستوى الوعي بالنفايات البحرية وخيارات اإلدارة، فضال

يعي الرئ ي البحر األبيض عن اإلطار التشر
 
يسي للتصدي للنفايات البحرية، وعىل وجه الخصوص الخطة اإلقليمية إلدارة النفايات البحرية ف

 المتوسط المنبثقة عن اتفاقية برشلونة. 
 

وة السمكية البحرية باإلضافة إىل ممثلي   عن السلطات المحلية 40إىل جانب ذلك 
 تلقر مسئولون من وزارة البيئة والزراعة والتر

ي الحد من تلوث المناطق الساحلية ألقاليم 
 
ا ليساهموا ف

ً
والمنظمات غت  الحكومية ومعاهد البحوث واألوساط األكاديمية تدريًبا ناجح

 القنيطرة.  -سال  -الحسيمة والرباط  -طنجة، تطوان 
 

ي هذه الورشة، حصل المشاركون عىل فكرة عامة عن "أفضل" التقنيات والمنهجيات المتاحة لرص
 
ي البيئة ف

 
د النفايات البحرية ف

ن فرصة لإللمام خطوة بخطوة بمنهجية رصد النفايات البحرية الهائلة عىل الشواطئ  الساحلية والبحرية.  واألهم من ذلك، أتيحت للمشاركي 
ة عملية حول كيفية إجراء الدراسات بشأن القمامة عىل الشواطئ وتفسب  النتائج.   واكتساب خبر

 
سات تجريبية عىل النفايات البحرية عىل الشاطئ بالقرب من مدينة طنجة بمشاركة أصحاب المصلحة من مدينة الرباط ونفذ المشاركون درا

وع.  القنيطرة.  -سال  -الرباط  -  ومن المتوقع إجراء المزيد من الدراسات قبل انتهاء هذا المشر
 

ي تم تبنيها من خالل برنامج الرصد والتقييم الم
ات النفايات البحرية الثالثة الت  تكامل وتخلل ورشة العمل التأكيد عىل التطبيق العمىلي لمؤشر

رار رقم الق -الخاص بمعايب  التقييم المتعلقة بالبحر األبيض المتوسط وسواحله المنبثق عن اتفاقية برشلونة )برنامج الرصد والتقييم المتكامل 
IG.22/7.) 

 
ي العاصمة الجزائرية. 

 
ي القريب العاجل تنفيذ لقاءات تدريبية شبيهة ف

 
 وسوف يتم ف

 
 

ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آخر المستجدات من خالل الرابط: 
 
 ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رج  االتصال بـ: 
ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا  ن  بابادوجأوجاكي السيدة لب 
وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
ونن يد اإللكب   lpa@ldk.grالبر

 
 
 
 

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


 

 

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

 هذا المشروع ممّول من االتحاد األوروبي.
بواسطة االتحاد من أجل المتوسط من خالل مشروع وشبكة  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  2020مشر

ن
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األورونر

زيز التكيف مع ، وبالتاىلي تعحيحةصواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واأل ن عىل بلدان الشر كب 

، مع الب  ات المناخية بشكل مباشر وغب  مباشر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغب 
، و ]سوريا[ وتونس(.  ن  والمملكة المغربية وفلسطي 

 

وع آلية دعم اإلدارة ا ي لمشر
 
وع وشبكة يتلقر مكون المجتمع المدب وع مشر وع آفاق التيست  من مشر لمستدامة والمتكاملة للمياه ومشر

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو
 

 
 
 
 
 
 

  
 


