
 

 

  2020والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة 
    العمل من أجل االستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط وحماية مستقبلنا.

 هذا المشروع ممّول من االتحاد األوروبي.
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 نشرة إخبارية
 

 2018سبتمبر  21أثينا، 

 
 جهة الرباط سال القنيطرة بساحلية اللمنطقة لإلدارة المتكاملة لعمل  ةخططوير مساهمة ل

 تشاوري اجتماع

 

 2018سبتمبر  17-18  في الرباط، المغرب
 

جهة الرباط سال القنيطرة بالمغرب من قبل آلية الدعم بتشاورية حول الرؤية وخطة العمل لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  اتتم تنظيم جلس

بالرباط  2018سبتمبر  18إلى  17الممولة من االتحاد األوروبي في الفترة من  2020لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

  . في المغرب
 

المشروع باالشتراك  أعدته آلية دعم، تم مناقشة التحليل التشخيصي لمنطقة جهة الرباط سال القنيطرة الساحلية الذي الجلسات التشاوريةوخالل 

وقد سلط هذا التشخيص الضوء على الجوانب الرئيسية . الرئيسيين في المنطقة الساحليةالمتدخلين مع  المستدامة للتنمية الدولة كتابة عنمع 

في المنطقة الساحلية من حيث األصول والفرص، باإلضافة إلى نقاط الضعف والتهديدات التي يجب معالجتها بشكل كاف من أجل احتواؤها 

 . المنطقةوالسماح للتنمية المستدامة في 
 

بشكل  القنيطرة سال الرباط بجهة الساحلية للمنطقة المتكاملة لإلدارة - عمل برنامج لتفعيل والنداء الموحدة الرؤية-وبعد ذلك، تم تطوير 

، وفي الواقع. المتكاملة للمناطق الساحليةمشترك وتم االتفاق عليها من قبل الجهات المعنية لتكون بمثابة القوة الدافعة لتنفيذ خطة عمل اإلدارة 

ائية الماألحواض ا المحاور والعناصر الرئيسية لخطة العمل مع مراعاة القضايا المتعلقة باإلدارة المتكاملة للموارد المائية في حددت المشاورة أيض  

ويمكن تسهيل الجمع بين جميع هذه األساليب لإلدارة المتكاملة . النظام اإليكولوجيواآلثار المترتبة على تغير المناخ والجهود المبذولة لتنفيذ نهج 

  . من خالل اإلطار المنهجي المتكامل إلدارة المناطق الساحلية
 

المعدات والنقل واللوجستيات والمياه والزراعة وزارات ة الدولة للتنمية المستدامة وبكتاعن ممثال   70 أكثر منوقد شارك في الجلسات التشاورية 

الرباط  والمصايد البحرية والتنمية الريفية والمياه والصرف الصحي والتخطيط العمراني، فضالً عن ممثلي عن السلطات اإلقليمية والمحلية في جهة

 . سال القنيطرة ومنظمات غير حكومية وأكاديمية
 

بشأن بروتوكول ال، وخاصة اتفاقية برشلونة الناتجة عنها دعًما واضًحا للمغرب في جهوده للوفاء بالتزاماته تجاهالموحدة وستقدم المشاورة والرؤية 

 . اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر المتوسط وتعميم مبادئ هذه اإلدارة في البالد
 

 : خالل الرابطفي هذه األثناء، كونوا على إطالع على آخر المستجدات من 
H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

 : للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

 السيدة ليزا بابادوجأوجاكي
 2020لمشروع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت 
 lpa@ldk.gr: البريد اإللكتروني

 

 2020مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق 
الممول من االتحاد األوروبي إلى المساهمة في الحد من التلوث البحري  2020مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق يهدف 

، وبالتالي تعزيز التكيف مع التقلبات صحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والصرف الصحي بطريقة 

الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمملكة )التركيز على بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا والتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر، مع 

 (. وتونس[ سوريا]المغربية وفلسطين، و 

غرين التابعة -يتلقى مكون المجتمع المدني لمشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق التيسير من مشروع وشبكة بلو

 . لالتحاد من أجل المتوسط
 

 إخالء مسئولية
يعكس  فيها، والذي ال الواردوحده المسئولية عن المحتوى  2020ة آفاق راإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومباد مشروع آلية دعم ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشرة بدعم مادي من االتحاد األوروبي، 

 . بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي

 

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

