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ة إخبارية  نشر
 2018أكتوبر  12ثينا، أ

 
رتدعم متواصل  ز ة بيز  لإلدارة المستدامة لبحير

وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي لمشر
ز
 2020االجتماع التشاوري الثان

رت، تونس ز  2018أكتوبر  9 - بيز

 
ي تونس عىل أنه "نقطة ساخنة" مع 

ز
رت ف ز ة بيز  عال  تم تحديد حوض بحير

ز ي تتطلب  تركير
ة الت  لمصادر التلوث والمشاكل البيئية الخطير

 اتخاذ إجراءات عملية عاجلة. 

وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي الدعم لدولة تونس لتعزيز الممول من االتحاد  2020يقدم مشر األورون 
ي هذا االتجاه. 

ز
ا إىل الخطوات السابقة ف

ً
رت استناد ز ة بيز وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة  إدارة بحير ي هذا الشأن، شارك مشر

ز
وف

رت مًعا  2020للمياه ومبادرة آفاق  ز ة بيز وع مكافحة التلوث المتكامل لمنطقة بحير ي تنظيم جلسة تشاور مع والوحدة اإلدارية لمشر
ز
ف

رت ز ة بيز ي بحير
ز
ز ف ي عام  أصحاب المصلحة المعنيير

ز
ي وقعت ف

رت الت  ز ة بيز ز عىل معاهدة بحير وهي بمثابة  2012ومعظمهم من الموقعير
ي التاسع من شهر أكتوبر 

ز
ك بالتنمية المستدامة ف ام مشي  ز رت بتونس.  2018الي  ز ي بيز

ز
  ف

 
من أصحاب المصلحة من وزارات وهيئات حكومية وسلطات محلية وأوساط أكاديمية ومنظمات شخًصا  50وشارك في هذا االجتماع أكثر من 

غير حكومية لمناقشة المنهجيات وبرامج الحكم الرشيد التي يمكن أن تكون مناسبة والتغيرات التي يجب معالجتها والممارسات التونسية 

، واالستماع والتعلم من خبرات مماثلة، مثل تلك التجربة التي حدثت في وغيرها من الممارسات الجيدة في منطقة البحر األبيض المتوسط

مارشيكا الجون بالمغرب. أما الهدف العام لالجتماع فهو لضمان االستمرارية والتطور السلس والسريع نحو تحقيق تنمية مستدامة في منطقة 

 بحيرة بنزرت.
 

وع آلية  ي نظمها مشر
ي الجلسة التشاورية السابقة الت 

(، تم 2017مارس  22) 2020دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق وف 
ي إعادة التشديد عىل 

ا ف 
ً
ي ذلك الوقت. وساهمت الجلسة أيض

إطالع أصحاب المصلحة عىل التطور الحاصل وبنود الميثاق وآخر التطورات ف 
رت من خالل مختلف ال ة بت   امات من أجل تطبيق ميثاق بحتر ي تعهد بها أصحاب المصلحة بما يتماشر االلت  

امج والمشاري    ع الت  مبادرات والتر
ي حددها الميثاق. 

 مع الرؤية الت 
 

، ي لإلنشاء والتعمتر ، والبنك األوروبر ي رت بنك االستثمار األوروبر ة بت   ي بحتر
وع مكافحة التلوث ف  ي تمويل مشر

،  يشارك ف  ي واالتحاد األوروبر
وع يحمل اسم االتحا ، وإعادة تأهيل idد من أجل المتوسط، ويركز عىل أربعة مجاالت رئيسية وتونس. وهو مشر : الحد من التلوث الصناعي

، ومعالجة النفايات الصلبة الصناعية وتحسير  نوعية الحياة )من خالل التنمية  ضفاف  عىلوتعزيز شبكة الرصف الصحي ومياه الرصف الصحي
ي 
ئ الصيد القريبة( وعنرص أفق  ة وتوسيع مواب  ي اإلدارة البيئية واالستدامة. البحتر

  لدعم المؤسسات واإلدارة لتعزيز فعاليتها ف 
 

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

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
رج  االتصال

ُ
 بـ:  للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
 السيدة لتر 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
وب  يد اإللكت   lpa@ldk.grالتر

 

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

 
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األوروبر

زيز التكيف مع ، وبالتاىلي تعصحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واأل كتر  عىل بلدان الشر

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

وع آلية دعم اإلدارة ا ي لمشر
وع وشبكة بلويتلق  مكون المجتمع المدنز وع آفاق التيسير من مشر غرين -لمستدامة والمتكاملة للمياه ومشر

 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 خالء مسئوليةإ

 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األوروبر
وع آلية دعم ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشر  المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي ال  وحده 2020ة آفاق ر اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومباد مشر

 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األوروبر  يعكس بالرص 

 

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

