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ة إخبارية  نشر
 

 2018يو ليو /تموز 2أثينا، 

 
 "إدارة الموارد المتكاملة للمياه: أفضل الممارسات ونقل التكنولوجيا"

 الدولي األول للمياه 
ن  منتدى فلسطي 

اكة مع  وع اإلدارة آلية الدعم لبالشر  2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق مشر
 
 

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  شاركت ي  بشكل رئيسي  2020آلية الدعم لمشر
ن
 الدولي األول للمياه الذي نظمته ف

ن منتدى فلسطي 
ن  ة ما بي  ي الفتر

ن
ي محمود عباس ف

.  2018حزيران/يونيو  28إل  25سلطة المياه الفلسطينية تحت رعاية الرئيس الفلسطينن ن ي فلسطي 
ن
 بمدينة رام هللا ف

 
ي وقد تركز 

ن
ي المنطقة العربية" وعمل كمنصة لعدد المنتدى عىل "اإلدارة المتكاملة لموارد المياه: أفضل المم ت المناقشات ف

ن
ارسات ونقل التكنولوجيا ف

كناقشوا وحددوا بشكل  الذين من أصحاب المصلحة ي تحقيق إدارة المياه المستدامة عىل الصعيدين اإلقليمي  مشتر
ن
ي يمكن أن تساهم ف

السبل النر
 .  والدولي

 
ي المنتدى وقد شارك
ن
ن من أصحاب المصلحة والمندوب 800أكتر من  ف ي حفل االفتتاح الرسمي للحدثي 

ن
الذي أعقبه زيارة معرض تم فيه عرض أحدث  ف

ن  ن المقبلي  ي اليومي 
ن
. ثم بدأت الجلسات الفنية للمنتدى ف ي مجال المياه ومياه الرصف الصحي

ن
شارك فيها بشكل فعال و ، التقنيات والمنتجات والخدمات ف

كات إم ن العام والخاص ومرافق وشر داد المياه والرصف الصحي ووزارات وسلطات المياه ووكاالت ووزارات البيئية والبلديات ومشغلي صانعو القرار من القطاعي 
كات القطاع الخاص والمستشارون والمؤسسات التعليمية من جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها.   المرافق والخدمات وشر

 
ي المنطقة إل أنه يمكن تكييف توصيات المنتدى القابمن جانب تجدر اإلشارة 

ن
، ومن جانب آخر، العربية لة للتطبيق ف ي

عىل قطاع المياه الفلسطينن
وتغت  المناخ  ساهم المنتدى من خالل معالجة مواضيع مثل التنمية المستدامة لموارد المياه واإلدارة الفعالة للمياه وتعزيز أهداف التنمية المستدامة

ي 
ي دعم قطاع المياه الفلسطينن

ن
ي من وإدارة الجفاف ف

ن
ي تصميم وتنفيذ سياسات وخطط اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ف

ن
خالل اكتساب أفضل الممارسات ف

ي وضع التدابي  المضادة والحلول للتحديات المؤسساتية والتنظيمية لقط
ن
 اع المياه. إطار الجهود المبذولة إلدارة ندرة المياه واإلسهام بشكل كبي  ف

نامج العمل واالتفاقيات اإلقليمية والدولية بشأن المياه، عل صعيد آخر، ساهم المنتدى  ن بير ي ربط فلسطي 
ن
وإتاحة الفرص إلقامة أعمال جديدة والتواصل ف

كة.  مع صانعي القرار   من أجل العمل سوًيا لوضع حلول مشير
 

ي شئو لكما أتيحت الفرصة 
ن
ن ف ي ممارسات اإلدارة سي  ن المياه لالطالع عل كبار صانعي السياسات وصانعي القرار إىل جانب المستشارين الدوليي 

ن
التقدم ف

ي ف
ن
ي مواجهة تحديات الموارد المائية ف

ن
ن وعل الصعيدين المتكاملة للموارد المائية ومناقشة كيفية عمل اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بأفضل شكل ف لسطي 

 .  اإلقليمي والدوىلي
 

ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آخر 
ن
 المستجدات من خالل الرابط: ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رجى االتصال بـ: 
ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
ن  السيدة لي 

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

 
وع دعم الآلية   2020آفاق  ومبادرةاإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه لمشر

وع لآلية دعم هدف ت ي الحد من التلوث البحري  ةالممول 2020آفاق  ومبادرةاإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه مشر
ن
ي إىل المساهمة ف من االتحاد األورونر

، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع صحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة 
ن  كي 

، مع الير ات المناخية بشكل مباشر وغي  مباشر ق األوسط وشمال إفريقيا االجزائر ومرص وإشائيل واألردن ولبنان وليييا التقلبات والتغي   عل بلدان الشر
، و ]سوريا[ وتونس(.  ن  والمملكة المغربية وفلسطي 

 
ي 
ن
وع دعم اللية آليتلقر مكون المجتمع المدن وع وشبكة بلو ومبادرةاإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه لمشر التابعة  غرين-آفاق التيست  من مشر
 لالتحاد من أجل المتوسط. 

 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األورونر

وع دعم الآلية  وتتحمللقد تم إنتاج هذه النشر  ا وحده 2020اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق لمشر
 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األورونر  المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي ال يعكس بالرصن

 

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

