
 

 

  2020آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
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ة إخبارية  نشر
 2018يوليو  23أثينا، 

 
 

ي مجال اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واإلدارة 
 
الجبل األسود )مونتينيغرو( وألبانيا يتشاركان تجربتيهما عبر الحدود ف

 المتكاملة للموارد المائية مع 
 المتوسط األبيض البحر جنوب بلدان

 
 

آلية الدعم لمشروع  اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واإلدارة المتكاملة للموارد المائية من قبل جولة دراسية لمدة ثالثة أيام حولنظمت 

ة ما بي    ةالممول 2020اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي الفبر
 
ي ف ي  2018يوليو  18إىل  16من االتحاد األوروبر

 
ي دلتا بونا/ بوجانا ف

 
ف

 ساحل الجبل األسود )مونتينيغرو( / ألبانيا. 
 

جلسات تفاعلية وزيارات  برنامجها: ويشملكانت قاعدة "عمليات" الجولة الدراسية هي أولسيني على جانب الجبل األسود )مونتينيغرو(، و

بورت ميلينا والمستنقعات )نيتا( واألراضي بحيرة ساسكو و اولسينيج سالينا ولمنطقة بونا / بوجانا، مثل أدا بوجانا و فيليكا بالزا وميدانية 

اإلدارة المتكاملة للمناطق  الذي جمع ما بين منهجي اإلطار المنهجي التكاملي والهدف من هذه الجولة الدراسية تعريف المتدربين بـالرطبة وغيرها. 

حول إرشادات  موتقدي ،موحدالساحلية واإلدارة المتكاملة للموارد المائية باالقتران مع إدارة المياه الجوفية وتطبيق النهج القائم على النظام اإليكولوجي كنهج 

شروع تجريبي ماحد المناطق التي تم فيها تنفيذ ويعتبر نهر بونا / بوجانا  طقة البحر المتوسط من خالل عملية قابلة للتحويل.على طول من تطبيق النهج ذاته

 باستخدام اإلطار المنهجي التكاملي.
 

ي هذه الجولة الدراسية، اكتسب المشاركون والمخططون والممارسون واألكاديميون وممثلو المنظمات غب  الحكومية ال
 
 23بالغ عددهم ف

ية شخًصا  من الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن ولبنان والمغرب وتونس المعرفة والمهارات من أجل االستخدام الفعال للموارد البشر
ي معظم بلدان البحر المتوسط لتصميم وتنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واإلدارة المتكامل

ة للموارد واللوجستية النموذجية المتوفرة ف 
ي محاولة لتصميم وتنفيذ اإلدارة المتكاملة عىل المائية. 

 
اتهم ف وتفاعل المجتمعون مع العديد من أصحاب المصلحة المحليي   وتبادلوا خبر

هم بكيفية تنسيق وحشد و  ي بلدانهم. كما تم تذكب 
 
اك أساس اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واإلدارة المتكاملة للموارد المائية ف إشر

ي عملية التخطيط. 
 
 أصحاب المصلحة وعامة الناس بشكل أفضل 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 
 

رجر االتصال
ُ
 بـ:  للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
 السيدة لي  

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

 
 

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق   2020آلية الدعم لمشر
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق هدف ت ي الحد من التلوث  ةالممول 2020آلية الدعم لمشر

 
ي إىل المساهمة ف من االتحاد األورونر

التاىلي تعزيز التكيف مع ، وبصحيحةالبحري واالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإرسائيل واأل كي   عىل بلدان الشر

، مع الير ات المناخية بشكل مبارسر وغي  مبارسر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغي 
، و ]سوريا[ وتونس(.   والمملكة المغربية وفلسطي  

 

ي 
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق آليتلقر مكون المجتمع المدب  وع وشبكة  2020لية الدعم لمشر التيسب  من مشر

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو
 

 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األورونر

وع اإلدارة المستدامة والمت وتتحمللقد تم إنتاج هذه النشر وحدها المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي  2020كاملة للمياه ومبادرة آفاق آلية الدعم لمشر
.  ال  ي ورة وجهات نظر االتحاد األورونر  يعكس بالرص 

 
 

 

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

