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 الدعمآلية  - 2020آفاق ومبادرة اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 

 عدليعماد الدين . د

 SWIM-H2020 SMأحد خبراء 



 خلفية المشروع

 :السابقين للمشروعين ودمج الستكمال المشروع هذا يأتي

 المتوسط حوض منطقة في البيئة وبرنامج القدرات لبناء 2020 آفاق مبادرة•

H2020 CB/MEP)  (2009-2014) 

  -SWIM (2010 ”للمياه والمتكاملة المستدامة اإلدارة دعم آلية“ مشروع•

2015).  

 األوروبي االتحاد من الممولين            
 



للمشروع الهدف الرئيسى  

 – 2020 آفاق ومبادرة للمياه والمتكاملة المستدامة اإلدارة“ مشروع يهدف

 إلى األوروبي االتحاد من الممول (2019 – 2016) للسنوات ”الدعم آلية

 المياه لمصادر الدائم واالستخدام البحري التلوث من الحد في المساهمة

 واألردن ومصر الجزائر) األوسط والشرق إفريقيا شمال دول في الشحيحة

 ( وسوريا وفلسطين، وتونس المغربية والمملكة وليبيا ولبنان
 



 األهداف التفصيلية

وهادفة على المستوى الوطني استناًدا إلى مطالب الشركاء من خالل متخصصة تقديم مساعدة فنية •

 .مميزة من الخبراءمجموعة 

 .  تنظيم دورات تدريبية وجوالت دراسية ميدانية بهدف بناء قدرات العاملين فى مجال المياه والبيئة•

 .االستفادة من الدروس المتعلمة والممارسات الجيدة وقصص النجاح فى الدول المشاركة•

 (.  أو شبه إقليمي)حلقات دراسية وندوات عبر شبكة االنترنت بين النظراء على مستوى إقليمي تنظيم •

 .المتوسطوعمل مجموعة خبراء المياه في دول االتحاد من أجل  2020آلية إدارة مبادرة أفق دعم •

 



SWIM-H2020 SM Consortium: where it all starts 

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 



يوليو  -أنشطة نظمها المشروع   

2017 

 -يوليو، بروكسل  27-25التدريب الميدانى اإلقليمى حول اإلدارة الالمركزية للمياه ، 

بلجيكا    



سبتمبر  -أنشطة نظمها المشروع   

2017 

 من الحد» بعنوان التدريبى البرنامج

 إعادة وتعزيز البالستيكية، النفايات

 غير المياه مصادر واستخدام تدوير

 عقد والذى «فلسطين في التقليدية

  سبتمبر 18-17 من الفترة فى بفلسطين

2017. 

 



سبتمبر  -المشروع أنشطة نظمها 

2017 

 والذي «المصري الساحل على البحرية النفايات وتقييم رصد» بعنوان الوطنى التدريب المشروع نظم كما

 أصحاب ممثلى وبمشاركة البيئة وزارة مع بالتعاون 2017 سبتمبر، 20-19 اإلسكندرية، بمدينة عقد

 .المدنى المجتمع ومنظمات التنفيذية والسلطات المصلحة

 



أكتوبر  -المشروع أنشطة نظمها 

2017 

تم تنفيذ برنامج تدريبى على •

تعزيز اإلدارة الشاطئية التشاركية »

فى » للحد من النفايات البحرية 

، 2017أكتوبر  20-19الفترة من 

 طنجة، المغرب



نوفمبر  -المشروع أنشطة نظمها 

2017 

رصد »البرنامج التدريبى عن 

وتقييم النفايات البحرية على ساحل 

 7-6فى الفترة من « المتوسطالبحر 

 الجزائر، 2017نوفمبر 



نوفمبر   -المشروع أنشطة نظمها 

2017 

 تعزيز بشأن» اإلقليمية العمل ورشة تنظيم تم 

 أعمال جدول في المصلحة أصحاب مشاركة

 فى ،«المتوسط البحر إقليم في والبيئة المياه

 نيقوسيا بمدينة 2017 نوفمبر 22-20 من الفترة

 موريتانيا، من ممثلين بها وشارك بقبرص،

 ، األردن سوريا، الجزائر، ، تونس المغرب،

 برلمانيين الورشة ضمت كما .ومصر لبنان

 المجتمع ومنظمات اإلعالم وسائل ومملثى

   .المدنى

 



ديسمبر   -المشروع أنشطة نظمها 

2017 

التدريب اإلقليمى حول دعم إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى الزراعة من 

 الجزائر  –بمدينة الجزائر  2017ديسمبر  7 –خالل التوعية ورفع مستوى الوعى 



بعض األنشطة المستقبلية للمشروع خالل 

2018 

 بمدينة الرباط بالمغرب – 2018يناير  23•

جلسة تشاورية لمشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة 

حول إعادة استخدام مياه الصرف الصحى من خالل تعزيز األطر  2020أفق 

 .المؤسسية والتنظيمية والمالية



 

For further information 
 

Website 

www.swim-h2020.eu E: info@swim-h2020.eu 

 

LinkedIn Page 

SWIM-H2020 SM LinkedIn  

 

Facebook Page 

SWIM-H2020 SM Facebook 
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Thank you for your attention. 
 

 

 

 

 شكرا لحسن استماعكم
 

 

 

 


