
 

  المشاركي    لقرارات كنتيجة  ”رائد“ تأسست
 
 العربية التشاور  حلقة ف

  األرض قمة لمؤتمر  للتحضي   الحكومية غي   للمنظمات
 
 ريودى ف

و   منظمة 300 من أكي   ”رائد”ل انضمت وقد  1990 عام وذلك جاني 

   مجتمع
 
  المستدامة والتنمية البيئة بشئون معنية مدن

 
 معظم ف

 .العربية األقطار 

 األعضاءالدول 

األردن، اإلمارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، المملكة العربية 

، قطر، الكويت،  السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطي  

 لبنان، ليبيا، مرص، المغرب، موريتانيا، اليمن

 

«رائد»الشبكة العربية للبيئة والتنمية   



وع  آلية  – 2020اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة أفق مشر
 SWIM-Horizon2020 SMالدعم  

يتم من خالله تنفيذ العديد من ورش العمل والتدريبات اإلقليمية والوطنية بهدف بناء قدرات كافة 
 :منهاأصحاب المصلحة بشأن العديد من الموضوعات والقضايا الخاصة بالموارد المائية 

 ،اإلدارة الالمركزية للمياه •

التخلص من استخدام األكياس : تعزيز الوعي العام والتعليم من أجل التنمية المستدامة بهدف •
 التقليديةالبالستيكية؛ و استخدام موارد المياه غير 

 البحريةالمستدامة للنفايات اإلدارة •

 للمياهالتعليم من أجل اإلدارة المستدامة  •

ي المنطقة تعزيز •
 
 العربية اإلدارة الساحلية التشاركية من أجل الحد من النفايات البحرية ف

ي خطة العمل الخاصة بالبيئة والمياه ف  إقليم تعزيز •
 المتوسطمشاركة أصحاب المصلحة ف 

 استخدام المياه من خالل تشجيع األطر المؤسسية والتنظيمية والمالية إعادة •

ها • وعات رسيعة للمياه والرصف الصحي والنفايات الصلبة وغير  تصميم مشر



وعات   مجال المياه« رائد»نماذج من مشر
 
ف  

وع • ي  المتكاملة الرصد  أنظمة ونشر  لتطوير  ODYSSEA  "أوديسي " مشر
 
 المتوسط البحر ف

وع• ات اإلقليمية المبادرة مشر ب لمياه اإلضافية للمؤرسر  +MDGs  الصح والرصف الشر



اإلدارة المتكاملة للموارد : ثانيا 
 المائية



 المتكاملة للموارد المائية إلدارة العام لاإلطار 

 :تستند اإلدارة المتكاملة للموارد المائية إىل ثالثة مبادئ تعمل معا كإطار عام

ي الوصول لجميع المستخدمير  : المساواة االجتماعية
 
وال سيما )ضمان المساواة ف
ة من المستخدمير   إىل كمية كافية من المياه ونوعيتها ( الفئات المهمشة والفقير

 .الالزمة للحفاظ عىل رفاه اإلنسان

تحقيق أكير قدر من الفائدة ألكير عدد ممكن من المستخدمير  : الكفاءة االقتصادية
 .مع الموارد المالية والمائية المتاحة

  اف بالنظم اإليكولوجية المائية  : االستدامة اإليكولوجية تتطلب أن يتم االعير
ي للحفاظ عىل أدائها الطبيعي 

 .كمستخدمير  وأن يتم تخصيص ما يكف 

 



وع اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة أفق   – 2020مشر
 H2020 SM-  SWIM الدعمآلية 

يعد إحدى المبادرات اإلقليمية الهامة التر تسع لتحقيق اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمياه من خالل •
 :أنشطة بناء القدرات التر تعمل عىل

ي منهجيات التعامل مع الحد من التلوث والسيطرة عليه واإلدارة المستدامة تعزيز •
 
التالحم والتعاون اإلقليمي ف

 .للمياه

 .وفحص ومشاركة أفضل الممارسات وقصص النجاحتحديد •

ي صنع السياسات استخدام •
 
 .تعزيز المزيد من ممارسات االستدامة –نتائج األبحاث ف

اتيجية وتنظيمية عىل مستوى الوطنإحداث • ي تصميم وتطبيق أطر عمل مؤسسية وإسير
 
ات إيجابية ف  تغيير

يكة عىل تشجيع فرص االستثمار واألعمال إلدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية تعزيز • قدرة الدول الشر
 ومياه الرصف بطريقة صحيحة

 الوصول إىل التمويل لتنفيذ عدد محدد من المشاريع االستثمارية المستدامة تيسير •

 



امات : ثالثا الوفاء باإللي  
الدولية واإلقليمية 

 والوطنية



ضمان توافر المياه وخدمات الرصف الصح  للجميع – 6الهدف   
 


