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ة إخبارية  نشر
 

 
 2018أكتوبر  4أثينا، 

 
 

 "اإلدارة الجيدة للمياه، مع التركيز على الجوانب التنظيمية والتصميم 
 وإعداد السياسات ومراقبتها وتنفيذها"

 
 

ز عىل الجوانب التنظيمية والتصميم  كت 
ي الموقع عىل المستوى اإلقليمي حول "اإلدارة الجيدة للمياه، مع التر

ز
 تم تنظيم دورة تدريب ف

وع آفاق بتمويل من وإعداد السياسات ومراقبتها وتنفيذها"  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ة  2020مشر ي الفتر
ز
ف

ي بروكسل، بلجيكا.  2018أكتوبر  3إىل  2من 
ز
 ف

 
ي الموقع عىل المستوى اإلقليمي 

ز
ز عىل مدى ناقش هذا التدريب ف ي ا"المبادئ والمكونات األساسية لحسن التدبت  يومي 

ز
إلدارة المتكاملة ف

يعية لتصميم السياسات وتنفيذها وإنفاذها ب ز عىل األطر والنهج واألدوات التشر كت 
شكل فعال باإلضافة إىل المراقبة للموارد المائية، مع التر

 والتقييم. 
 

ي العمل عىل تطوير وإنفاذ تنظيم المياه
ز
ي و  ،وخالل التدريب، حصل المشاركون المتخصصون ف

ز
يكة ف وا من البلدان الشر الذين حضز

ز وتونس( عىل فرصة  وع )الجزائر ومض وإرسائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطي    لـ: المشر
ي  لإلدارة الجيدةتعميق فهمهم للمبادئ والمكونات والمزايا الرئيسية 

ي نقاط القوة والضعف فز
؛ والتفكتر فز ز القوي عىل اإلطار التنظيمي كتر

مع التر
ي بلدانهم؛ اإلدارة الجيدةفرص ممارسات 

ي  والتعرف عىل المناهج واألساليب الخاصة بالتصميم والرصد والتقييم الفعالة للسياسات، بما  فز
فز

؛ واستكشاف مجموعة من إطار عمل القوة المحركة والضغط والحالة والتأثتر واالستجابةذلك  ي
ي والتدقيق البيئ  اتيج  ي اإلستر

، والتقييم البيئ 
ي ذلك فوائدها وعيوب  ها. 

 األدوات التنظيمية واالقتصادية والتشاركية لتنفيذ وتطبيق السياسة، بما فز
ي جلسات التدريب عىل مدى

ز
ز أكتر من  وقد شارك ف ي البلدان من أصحاب المصلحة،  35يومي 

من بينهم ممثلون عن وزارات المياه والري فز
يكة وهيئات حكومية ومنظمات غتر حكومية.   الشر

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

ز
 ف

WebsiteH2020 SM -SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

ر 
ُ
 جى االتصال بـ: للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
ز  السيدة لتر

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
ونز يد اإللكتر  lpa@ldk.grالت 

 
 

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  2020مشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي الحد من التلوث البحري  2020مشر

ز
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األورون 

بالتاىلي تعزيز التكيف مع ، و صحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصجي بطريقة 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واأل ز عىل بلدان الشر كتر

، مع التر ات المناخية بشكل مباشر وغتر مباشر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغتر
، و ]سوريا[ وتونس(.  ز  والمملكة المغربية وفلسطير

 

وع وشبكة بلو وع آفاق التيست  من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
غرين -يتلقر مكون المجتمع المدنز

 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 

 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األورون 

وع آلية دعم ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشر  فيها، والذي ال  الوارد وحده المسئولية عن المحتوى  2020ة آفاق ر المستدامة والمتكاملة للمياه ومباداإلدارة  مشر
 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األورون   يعكس بالرصز

 

 

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

