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ة إخبارية  نشر
 

 2018فبراير  12أثينا، 
 
 

  2020مناقشة آخر مستجدات آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
 خالل االجتماع الثاني للجنة التوجيهية

 
 

اجتماعها الممول من االتحاد األوروبي  2020عقدت اللجنة التوجيهية آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

  في منطقة البحر الميت في األردن.، 2018الثاني في الحادي والثالثين من يناير سنة 
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  وع ممول لمدة  2020تجدر اإلشارة إىل أن آلية الدعم لمشر ة  39مشر ي الفتر

 
شهًرا ف

انيته تقدر بقيمة  201إىل  2016من   يورو.  6,705,205بمت  
 

وع من إنجازات، وتبي   فعلًيا أن  وع يجري  100هناك حواىلي وقد تخلل االجتماع استعراض آخر ما حققه المشر من نشاطات المشر
ا إجراء حوار بناء ومناقشة مستفيضة لهذه النشاطات. وكانت المالحظات المقدمة من جهات التنسيق  العمل عليها. 

ً
وقد تم أيض

وع مفيدة للغاية، وعىل وجه التحديد من الجزائر ومرص واألردن ولبنان والمغرب وفلسطي    ي المشر
 
يكة ف  وتونس. للبلدان الشر

ي واإلقليمي أهمية المشر  عىلفقد تمحورت الرسالة الرئيسية المقدمة من جميع جهات التنسيق 
ي  وع عىل الصعيد الوطن 

 
ورة االستمرار ف  وض 
ي البلدان وزيادة الزيارات الدراسية والتدخالت بي   

 
وع ف اء المشر وع دون انقطاع من خالل المزيد من المشاركة المتعمقة وتواجد ختر  المشر

 النظراء. 
 

ي االجتماع أكتر من 
 
ا، من بينهم:  14من أصحاب المصلحة من  04وشارك ف

ً
 بلد

)وزارات  2020لتنسيق لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق وزارة المياه والري ووزارة البيئة في األردن وجهات ا

للمفوضية  التابعةالمديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع والمديرية العامة للبيئة  المياه والبيئة للبلدان الشريكة( ونائب المنسق ومسئولين من

، باإلضافة إلى المؤسسات المشاركة في المشروع، وعلى وجه التحديد األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط وبرنامج األمم المتحدة األوروبية

ووكالة البيئة األوروبية وجهات التنسيق  2020للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسط ومكونات نظام المعلومات البيئية المشترك لمبادرة آفاق 

المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية في بلدان الشرق من الجبل األسود والبوسنة والهرسك فضال عن ممثلي  2020اصة بمبادرة آفاق الخ

 األوسط وشمال أفريقيا.
 

ي خطابه 
 
ي ف

 
 االفتتاحية والختامية، أكد سعادة السيد عىلي الصباح، األمي   العام لوزارة المياه والري، ف

عىل  المشاركي    أمام الجلستي  
ي المنطقة. 

 
 أهمية تقاسم المعرفة عىل المستوى اإلقليمي من أجل تعزيز االستدامة وخاصة أهداف التنمية المستدامة ف

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  -وقد قام كل من السيد ستافروس داميانيديس  وع آلية الدعم لمشر  2020مدير مشر
وفيسو  وع بتيسيت  االجتماع.  -ر مايكل سكولوس والتر  رئيس فريق عمل المشر

 

ي للجنة التوجيهية  يشار هنا أن
امن مع اجتماع الفريق التوجيهي لمبادرة آفاق ُعقد االجتماع الثان  ي ) 2020بالت  

( واجتماع فرقة 29/01/2018ف 
ي 
ي 30/01/2018)العمل المعنية بالبيئة التابعة لالتحاد من أجل المتوسط ف 

اء المياه التابع لالتحاد من أجل المتوسط ف  ( واجتماع فريق ختر
(01/02/2018.) 

 
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 
 

رجر االتصال بـ: 
ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
 السيدة لت  

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
ون  يد اإللكت   lpa@ldk.grالتر

 
 

وع آلية دعم اإلدارة المستدام وع آفاق مشر  2020ة والمتكاملة للمياه ومشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي الحد من التلوث البحري  2020مشر

 
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األورونر

ة، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع يالصناعية والرصف الصحي بطريقة صحواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات 

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 
    االستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط وحماية مستقبلنا.العمل من أجل 

 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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ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واأل كت   عىل بلدان الشر
، مع الت  ات المناخية بشكل مباشر وغت  مباشر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغت 

، و ]سوريا[ وتونس(.   والمملكة المغربية وفلسطي  
 

وع وشبكة بلو يتلقر  وع آفاق التيست  من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
 
غرين -مكون المجتمع المدن

 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 
 
 
 
 

  
 


