
 

 

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

 هذا المشروع ممّول من االتحاد األوروبي.
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ة إخبارية  نشر
 

 
 

 2018أكتوبر  26أثينا، 
 
 

ي المغرب  
 
وع المرسوم الخاص بتحلية المياه ف  حلقة نقاش تشاورية حول مشر

 
 

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  نظم وع آلية الدعم لمشر ي  2020مشر
 
ي ف أكتوبر  22الممول من االتحاد األوروب 

ي الرباط، المغرب 2018
 
ي  ف وع المرسوم الخاص بتحلية المياه لتطبيق قانون المياه المغرب   . 15-36ورشة عمل تشاورية حول مشر

 
وع المرسوم بشكل شامل بي   ممثلي القطاع العام والدوائر الوزارية المعنية وأصحاب وخالل ورشة العمل، تمت م ناقشة مضمون مشر

ي مجال تحلية المياه والفريق العامل 
 
ي المصلحة اآلخرين المشاركي   ف

 
وع اإلدارة المستدامة ف وع وفريق آلية الدعم لمشر إعداد المشر

 بداء المالحظات وتبادل وجهات النظر للوصول إىل صيغة نهائية للنص. من أجل إ2020والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
 

ي ورشة العمل هذه
، من بينهم ممثلون عن مختلف الوزارات واإلدارات )وزارة من أصحاب المصلحة الرئيسيي    25أكثر من  وقد شارك ف 

، ووزارة الصحة، ووزارة االقتصاد والمالية، ووزارة التجهي   والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالق تصاد الرقمي

كة الوطنية إلمداد المياه( والقطاع  ي رقراق والشاوية وفرع الشر الخاص البيئة والتنمية المستدامة(، والوكاالت )وكاالت األحواض المائية ألب 

اف وزارة التجهي   والنقل والل يف للفوسفات( تحت إشر ي مجال تحلية وجستيك والماء، مثل ممثلي اإلدار )مجموعة مكتب الشر
ات المعنية ف 

ب، والقطاع الخاص، ومستخدمو ، المياه ي للكهرباء ومياه الشر
ووكاالت األحواض المائية، والمجلس األعل للمياه والمناخ، والمجلس الوطن 

ي والمنظمات غي  الحكوميةالمياه، واالتحاد   . األوروب 

 
وعي مرسوم الجفاف وندرة المياه، وكذلك مناطق الحماية.  ة عل مشر ي عمل تشاوريتي   قبل وضع اللمسات األخي 

وع تنظيم ورشن  م المشر  ويعي  
 

ي هذه األثناء، كونوا عل إطالع عل آخر المستجدات من خالل الرابط: 
 
 ف
teH2020 SM Websi-SWIM 

H2020 SM LinkedIn-SWIM 
H2020 SM Facebook-SWIM 

 
رج  االتصال بـ: 

ُ
 للحصول عل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
 السيدة لي  

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

 
 

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

 
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األوروب 

، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع صحيحةات الصناعية والرصف الصحي بطريقة واالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاث
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واأل كي   عل بلدان الشر

، مع الي  ات المناخية بشكل مباشر وغي  مباشر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغي 
، و ]سوريا[ وتونس(.   والمملكة المغربية وفلسطي  

 

وع وشبكة بلوي وع آفاق التيسث  من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
غرين -تلقى مكون المجتمع المدب 

 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 
 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األوروب 

وع آلية دعم ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشر  وحده المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي ال  2020ة آفاق ر اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومباد مشر
 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األوروب   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

