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ة إخبارية  نشر
 

 
 2018أكتوبر  29أثينا، 

 

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي الموقع آللية الدعم لمشر
 
حول رصد وإدارة  2020تدريب إقليمي ف

 النفايات البحرية  
ي البحر األبيض المتوسط. 

 
 ف

 
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي الموقع من قبل مشر

 
الممول من االتحاد  2020تم تنظيم جلسة تدريب إقليمية ف

ة ما بي    ي الفتر
 
ي حول كيفية إدارة النفايات البحرية ف ي العاصمة اليونانية  2018أكتوبر  25إىل  24األوروب 

 
 أثينا. ف

 
وخالل هذه الجلسة، اطلع المشاركون عىل عرض االستجابة الجماعية للبحر األبيض المتوسط للحد من مشكلة النفايات البحرية. وناقش 

ي المنطقة، إىل أفضل الممارسات ك
 
اتها ف اوح بي   التطورات العلمية الحديثة فيما يتعلق بالنفايات البحرية وتأثت  تم ما المشاركون مواضيع تتر

ات العملية لمجموعات أصحاب  ي البحر المتوسط، والقصص المقنعة والخت 
 
ي إطار الخطة اإلقليمية إلدارة النفايات البحرية ف

 
تحديدها ف

ي مجال العلوم
 
 المجتمع. -السياسة-المصلحة الرئيسية الناشطي   ف

 
ذ وشمل التدريب مبادرات تعالج دورة اإلدارة الكاملة للنفايات البحرية، من تداب

َّ
نف
ُ
ي ت

ت  الوقاية والرصد والمراقبة إىل إجراءات التخفيف التر
ي مناطق من الواجب أن 

 
اكم ف ي تتر

كت   بشكل خاص عىل النفايات التر
عىل المستويات األوروبية والمتوسطية والمحلية والوطنية. وتم التر

 ع مهددة باالنقراض. تكون تندرج ضمن مناطق ساحلية وبحرية محمية تعيش فيها كائنات حية بحرية وأنوا 
 

ي    غ المتوسطي )الذي عقد  للنفايت البحرية وكان اليوم األول من التدريب هو اليوم الختامي لمؤتمر التصدي وع إنتر " لمشر "آكت فور ليتر
ي لشؤون البيئة والت   ي هذا المؤتمر، ألقر المفوض األوروب 

 
ي أثينا(. وف

 
ياكون والوطنية ف ي مقر جامعة أثينا الكابوديستر

 
وة السمكية والشؤون ف

اتيجية البحرية ) ( وسياسات االتحاد MSFDالبحرية، السيد كارمينو فيال، كلمة أمام المشاركي   عت  رسالة فيديو تشت  إىل توجيه إطار اإلستر
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادر  ي مشر ي األخرى لمكافحة النفايات البحرية. وقد تم منح متدرب  الفرصة  2020ة آفاق األوروب 

ي مجال القمامة البحرية األخرى للعمل بطريقة أو بأخرى عىل وضع تدابت  فعالة وموجهة نحو  90إلقامة شبكات مع أكت  من 
 
ممارس آخر ف

اتيجية البحرية واتفاقية برشلونة.   الوصول إىل أهداف التوجيه المتعلق بإطار اإلستر
 

ي من للتدريب، اشت  
وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق وخالل اليوم الثان  ي نتائج عمل مشر

 2020ك النظراء أنفسهم ف 
 . ي مراقبة النفايات البحرية عىل المستوى اإلقليمي

ي العمل ف 
 ف 

 
يكة المسؤولة عن تصميم برامجه 35وتم تدريب أكتر من  ي وزارات البلدان الشر

م الوطنية للرصد وإدارة من أصحاب المصلحة الرئيسيي   ف 
النفايات البحرية، فضال عن ممثىلي السلطات المحلية والمنظمات غت  الحكومية ومعاهد البحوث واألوساط األكاديمية خالل هذين اليومي   

 .  المكثفي  
 

ي تم تبنيها من خالل برنامج الرصد والتقييم الم
ات النفايات البحرية الثالثة الت  تكامل وتخلل ورشة العمل التأكيد عىل التطبيق العمىلي لمؤشر

 - IMAPالخاص بمعايت  التقييم المتعلقة بالبحر األبيض المتوسط وسواحله المنبثق عن اتفاقية برشلونة )برنامج الرصد والتقييم المتكامل 
 (. IG.22/7القرار رقم 

 
وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2018-2017وبي   عامي  أنشطة تتعلق بالنفايات البحرية وحلقة  2020، نظم مشر

ي الجزائر ومرص والمغرب. 
 دراسية شبكية ف 

 
ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آخر المستجدات من خالل الرا

 
 بط: ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رج  االتصال ب : 
ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
 السيدة لت  

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

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


 

 

  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.
بواسطة االتحاد من أجل المتوسط من خالل مشروع وشبكة  2020مكون المجتمع المدني آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق يتم تيسير 

 بلوغرين.
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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 األورونر

، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع التقلبات صحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة 
، مع  ات المناخية بشكل مباشر وغت  مباشر ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واألردن ولبنان وليبيا والمملكة والتغت  كت   عىل بلدان الشر

الت 
، و ]سوريا[ وتونس(.   المغربية وفلسطي  

 

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

 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 
 

 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األورونر

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

 
 
 
 
 
 

  
 


