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 الدعمآلية  - 2020آفاق ومبادرة اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 

 عدليعماد الدين . د

 خبير ادماج اصحاب المصلحة

SWIM-H2020 SM 



 خلفية المشروع

 :السابقين للمشروعين ودمج الستكمال المشروع هذا يأتي

 H2020 المتوسط حوض منطقة في البيئة وبرنامج القدرات لبناء 2020 آفاق مبادرة•

CB/MEP)  (2009-2014) 

  .SWIM (2010- 2015) ”للمياه والمتكاملة المستدامة اإلدارة دعم آلية“ مشروع•

 األوروبي االتحاد من الممولين            
 



للمشروع الهدف الرئيسى  

 ”الدعم آلية – 2020 آفاق ومبادرة للمياه والمتكاملة المستدامة اإلدارة“ مشروع يهدف

 من الحد في المساهمة إلى األوروبي االتحاد من الممول (2019 – 2016) للسنوات

 والشرق إفريقيا شمال دول في الشحيحة المياه لمصادر الدائم واالستخدام البحري التلوث

  وسوريا وفلسطين، وتونس المغربية والمملكة وليبيا ولبنان واألردن ومصر الجزائر) األوسط

) 
 



 األهداف التفصيلية
 .مميزة من الخبراءمجموعة وهادفة على المستوى الوطني استناًدا إلى مطالب الشركاء من خالل متخصصة تقديم مساعدة فنية •

 .  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 



2018أنشطة نفذها المشروع منذ بداية عام   
 بمدينة الرباط بالمغرب – 2018يناير  23•

جلسة تشاورية حول إعادة استخدام مياه الصرف الصحى من خالل تعزيز األطر 

 .المؤسسية والتنظيمية والمالية

 



2018أنشطة نفذها المشروع منذ بداية عام   

 الميت، األردن البحر  - 2018فبراير 1 

مجموعة خبراء المياه التابعة اجتماع 

 .لالتحاد من أجل المتوسط



2018عام أنشطة نفذها المشروع منذ بداية   

 بيروت، لبنان  -2018مارس  26-29

حاالت الطوارئ الناتجة عن “تدريب إقليمي حول 

تصميم مشروع المسار السريع حول : تدفق الالجئين

 ”المياه ومياه الصرف والنفايات الصلبة



2018بداية عام أنشطة نفذها المشروع منذ   

 فينا، النمسا  -2018أبريل  16-19

 إقليمي حول القضايا التنظيمية والمؤسساتية لإلدارة الالمركزية للمياهتدريب 

 



2018بداية عام أنشطة نفذها المشروع منذ   

  -2018 أبريل 24-26

 لبنان بيروت،

 

  العام القطاعين بين الشراكات

 فى   PPP) (   والخاص

  والصرف المياه قطاعي

 الصحي



خالل عام بعض األنشطة المستقبلية للمشروع 

2018 

 2018يوليو  16-18

بما في ذلك المياه ) IWRMحيث يتم تطبيق اإلدرة المتكاملة للمياه    ICZMالنشاط اإلقليمي الخاص باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 

 بمونتينجرو ( الجوفية

ويشارك فيه ممثلو األطراف والجهات المعنية من دول المغرب، الجزائر، تونس، مصر، لبنان، األردن وفلسطين باإلضافة إلى مونتينجرو 

 .وألبانيا

إلتباع نهج  -ويهدف إلى تعريف المشاركين باإلطار المنهجي التكاملي الخاص بإدارة أحواض األنهار الساحلية وإدارة أحواض المياه الجوفية 

 حاباإلدارة المتقاربة للمناطق الساحلية المتوسطية ، باإلضافة إلى  تمكين وتشجيع وتسهيل الحوار وتبادل الخبرات بين السلطات العامة وأص

 .الشريكةالمصلحة الرئيسيين اآلخرين من البلدان 

 



 

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
 

 

 

 


