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

بيان صحافي
القاهرة  ١٦ ،أكتوبر ٢٠١٨ ،

اجتماع وطني لمشروع  SWIM H2020في مصر
حول الموارد المائية المستدامة والبيئة النظيفة في البحر المتوسط
حدث جانبي ألسبوع القاهرة للمياه

قام مشروع  SWIM-H2020 SMالذي يموله االتحاد األوروبي بتنظيم اليوم في القاهرة اجتماع وطني حول الموارد
المائية المستدامة والبيئة النظيفة في البحر المتوسط.
 ٢٠١٦ ( SWIM-H2020 SMـ  )٢٠١٩هو مشروع إقليمي رئيسي يهدف إلى المساهمة في الحد من التلوث البحري
واالستخدام المستدام لموارد المياه الشحيحة في منطقة البحر المتوسط  ،وخاصة في بلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط.
الهدف من االجتماع الوطني في مصر هو تقديم ما تم إنجازه حتى اآلن وما زال يتعين تنفيذه حتى أبريل  ، 2019عندما
ينتهي المشروع.
باإلضافة إلى المنظمين المشاركين  ،ووفد االتحاد األوروبي في مصر  ،وممثلي وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة
 ،والممثلين المشاركين من جامعة الدول العربية  ،والوكاالت الوطنية والمنظمات الدولية العاملة في مصرواألكاديميين
والمنظمات غير الحكومية البيئية ،حضرت وسائل اإلعالم االجتماع أيضا.
يقوم مشروع  SWIM-H2020 SMبإجراء خمسة ( )5أنشطة رئيسية لبناء القدرات في مصر لالستجابة بشكل مباشر
للتحديات التي تواجه البالد والفرص التي ظهرت .بالتعاون مع وزارة المياه  ،وزارة البيئة  ،يقوم SWIM-H2020 SM
بتشغيل أنشطة المساعدة الفنية المتعلقة بما يلي :تحسين إدارة مستجمعات المياه على المستوى الالمركزي ؛ بناء قدرات
الجهات الفاعلة الرئيسية ذات الصلة في قطاعات مختارة لكثافتها بالمياه (المنزلية والسياحية والصناعية) على طرق الحفاظ
على المياه وفعاليتها ؛ بناء القدرات لموظفي هيئة تنظيم إدارة النفايات والمؤسسات العامة األخرى في مصر ؛ مساعدة
مصر في تنفيذ خطة العمل الستراتيجية البحر المتوسط حول التعليم من أجل التنمية المستدامة ( )ESD؛ تقييم القمامة
البحرية على طول ساحل البحر المتوسط المصري وتحديد خيارات اإلدارة.
تم تنفيذ هذه األنشطة مع المساهمة القيّمة للوزارات المعنية وأصحاب المصلحة المصريين اآلخرين (السلطات المحلية ،
المنظمات غير الحكومية  ،إلخ) وبالتعاون مع الجهات الفاعلة اإلقليمية األخرى والمشاريع النشطة في مصر.
بفضل مساهمة أصحاب المصلحة المصريين (المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية) والتعاون مع
الجهات الفاعلة األخرى والمشاريع اإلقليمية النشطة في مصر  ،تم إحراز تقدم منسق ومرض حتى اآلن .باإلضافة إلى ذلك،
استفادت مصر بشكل كامل من الفرص التي يوفرها المكون اإلقليمي للمشروع  ،حيث شارك أكثر من  160شخصا في
جميع زيارات التدريب والزيارات الميدانية.
"إن مشروع  SWIM H2020هو مبادرة إقليمية ناجحة لالتحاد األوروبي تكمل جهودنا الثنائية في إدارة المياه في مصر
من خالل خلق التآزر مع بلدان البحر المتوسط األخرى التي تواجه تحديات مماثلة من حيث ندرة المياه وبناء القدرات أو
التلوث البالستيكي"  ،قال السيد إيفان سوركوس  ،سفير االتحاد األوروبي لمصر" .إن تعزيز وحماية الوصول إلى المياه
أمر أساسي في صون الحقوق واألمن ،ليس فقط للحاضر بل لألجيال القادمة .وبالتالي  ،سنواصل دعم اإلدارة المستدامة
للمياه في مصر من خالل الحوار السياسي والتعاون اإلنمائي  ،بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة في هذا القطاع ".
"إن مشاركة مصر في مبادرة أفق  2020إللغاء تلوث البحر المتوسط تعود إلى إعالن القاهرة الوزاري لعام  ، 2006الذي
أقر الجدول الزمني للمبادرة .اليوم  ،يمكننا أن نؤكد أنه على الرغم من العديد من الصعوبات وما زالت هناك احتياجات
مهمة  ،فإن مصر وكذلك بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى  ،قد حققت تقدما كبيرا في قطاعي البيئة والمياه ،
مستفيدة من آلية دعم  ، SWIM-H2020بما في ذلك قضايا السياسات والمسائل التقنية باإلضافة إلى التوعية العامة
والتعليم" ،قال البروفيسور مايكل سكولوس  ،رئيس فريق .SWIM-H2020 SM
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يتم تيسير مكون المجتمع المدني آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  2020بواسطة االتحاد من أجل المتوسط من خالل مشروع وشبكة
بلوغرين.

سمح اللقاء الوطني في مصر  ،من خالل طاولة مستديرة  ،بالكشف عن المشاريع والعمليات الرئيسية األخرى التي تعمل
على مختلف جوانب اإلدارة المستدامة للمياه وحماية البيئة في مصر  ،مع تأثير إيجابي على كامل منطقة البحرالمتوسط ،
لعرض وضعهم وتطورهم  ،وبالتالي إظهار التكامل والتآزر بين المشاريع.
يغطي مشروع  ٨ SWIM-H2020 SMدول شريكة وتبلغ ميزانيته  6،705،000يورو .وينظم أكثر من  100نشاط  ،بما
في ذلك  50نشاطا محليا و  35نشاطا إقليميا  ،ويتناول  21موضوعا.

في هذه األثناء ،كونوا على إطالع على آخر المستجدات من خالل الرابط:
SWIM-H2020 SM Website
SWIM-H2020 SM LinkedIn
SWIM-H2020 SM Facebook
للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بـ:
السيدة ليزا بابادوجيورجاكي
مديرة االتصاالت لمشروع آلية دعم اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة آفاق 2020
البريد اإللكترونيlpa@ldk.gr :
السيدة ندى حداد ،اخصائية تواصل ،بيروت ،لبنان .بريد الكترونيnada@april-8.com :

مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020
يهدف مشروع آلية دعم اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة آفاق  2020الممول من االتحاد األوروبي إلى المساهمة في
الحد من التلوث البحري واالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والصرف الصحي
بطريقة صحية ،وبالتالي تعزيز التكيف مع التقلبات والتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر ،مع التركيز على بلدان الشرق
األوسط وشمال إفريقيا (الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمملكة المغربية وفلسطين ،و [سوريا] وتونس).
يتم تيسير مكون المجتمع المدني لمشروع "آلية دعم اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة آفاق  "2020من قبل مشروع
وشبكة بلو-غرين الذي تم توسيمه من قبل االتحاد من أجل المتوسط.
إخالء مسئولية
لقد تم إنتاج هذه النشرة بدعم مادي من االتحاد األوروبي ،ويتحمل مشروع آلية دعم اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة آفاق
 2020وحده المسئولية عن المحتوى الوراد فيها ،والذي ال يعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي.
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