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 بيان صحافي
 

 2018نوفمبر ،  27رام هللا ، 
 

 
 في فلسطين SWIM-H2020 SMاجتماع وطني لمشروع  

 حول الموارد المائية المستدامة والبيئة النظيفة في البحر المتوسط
 

الذي يموله االتحاد األوروبي بتنظيم اليوم اجتماع وطني حول الموارد المائية المستدامة  SWIM-H2020 SMقام مشروع  
 والبيئة النظيفة في البحر المتوسط.

SWIM-H2020 SM (هو مشروع إقليمي رئيسي يهدف إلى المساهمة في الحد من التلوث البحري واالستخدام  ٢٠١٩ـ ٢٠١٦ )
 ، وخاصة في بلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط.المتوسط  نطقة البحرالشحيحة في مالمستدام لموارد المياه 

نتهي ت، عندما  2019إن الهدف من االجتماع الوطني في فلسطين هو تقديم ما تم إنجازه حتى اآلن وما زال يتعين تنفيذه حتى أبريل 
 لمشروع.المرحلة الحالية ل

( وهيئة جودة PWAضر وفد االتحاد األوروبي في فلسطين وممثلي سلطة المياه الفلسطينية )باإلضافة إلى المنظمين المشاركين، ح
( والوكاالت الوطنية والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين واألكاديميين والمنظمات البيئية غير الحكومية ووسائل EQAالبيئة )

 اإلعالم االجتماع.
رئيسية لبناء القدرات في فلسطين لالستجابة بشكل مباشر للتحديات التي  ( أنشطة6بإجراء ستة ) SWIM-H2020 SMتقوم 

-SWIM( ، تقوم EQA( وهيئة جودة البيئة )PWAتواجه البالد والفرص التي ظهرت. بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية )
H2020 SM ات استشارية حول وضع المفاهيم بتشغيل أنشطة المساعدة الفنية المتعلقة بـ: تعميم إدارة مخاطر الجفاف ؛ خدم

ة والتخطيط للمنتدى الفلسطيني الدولي األول للمياه ؛ تعزيز الوعي البيئي بما في ذلك وسائل اإلعالم ودعم تنفيذ التعليم من أجل التنمي
قبة التلوث الصناعي بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة ؛ مرا( وفقا لخطة عمل استراتيجية البحر المتوسط ESDالمستدامة )

 واإلدارة واإلنفاذ مع التركيز على صناعات محددة )صناعات الدباغة وزيت الزيتون( ؛ ادارة النفايات الخطرة.
 

وقد تم تنفيذ هذه األنشطة مع المساهمة القيّمة للوزارات المعنية وأصحاب المصلحة الفلسطينيين اآلخرين )السلطات المحلية ، 
 مية ، إلخ( وبالتعاون مع الجهات الفاعلة اإلقليمية األخرى والمشاريع النشطة في فلسطين.والمنظمات غير الحكو

وبفضل مساهمة أصحاب المصلحة الفلسطينيين )المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية( والتعاون مع الجهات 
تقدم منسق ومرض حتى اآلن. باإلضافة إلى ذلك ، استفادت الفاعلة األخرى والمشاريع اإلقليمية النشطة في فلسطين ، تم إحراز 

أشخاص في جميع زيارات  204فلسطين بشكل كامل من الفرص التي يوفرها المكون اإلقليمي للمشروع ، حيث شارك أكثر من 
 التدريب والزيارات الميدانية.

 
وع  ي منطقة  SWIM-H2020 SM"إن مشر

 
ي الحد من التلوث البحري واالستخدام المستدام لموارد المياه الشحيحة ف

 
يساهم ف

ي هذا االجتماع 
 
اكة قوية مع سلطة المياه الفلسطينية وهيئة جودة البيئة الفلسطينية. ف ي فلسطي   ، لدينا شر

 
البحر المتوسط. ف

ك والتحد ي ،  ناقش المشاركون إنجازات هذا العمل المشتر
ي المستقبل ، نأمل أن نكون قادرين عىل توسيع الوطن 

 
ي تواجهه. ف

يات النر
ي  ي االتحاد األوروب 

 
كاء التنمية ف ”. نطاق هذا النهج ، ومناقشة ودمج مبادرات دعم جديدة تعمل مع المانحي   اآلخرين ، وال سيما شر

ير ،  ي ، أليساندرا فت   ي االتحاد األوروب 
 
ي هذا الصدد ، قالت رئيسة التعاون ف

 
ي ، إننا نؤمن بجمع مواردنا وتنسيق وف ي االتحاد األوروب 

 
"ف

 ”. جهودنا من أجل تعاون أكتر فعالية ومالءمة
 

ا بتنفيذ 
ً
امها وقدرتها عىل االستفادة بطريقة فعالة من  SWIM-H2020 SM"أنا سعيد جد . لقد أظهرت فلسطي   التر  ي فلسطي  

 
ف

نامج. قامت الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة اآلخرون بتحسي   المدخالت وحصلوا عىل  جميع الفرص والدعم الذي يوفره الت 
ي والتشغيىلي 

وفيسور مايكل سكولوس ، رئيس فريق هذا م”نتائج ملموسة وعىل المستوى المؤسسي / التنظيمي والتقن  ا قاله الت 
وع   .  SWIM-H2020مشر

 
سمح اللقاء الوطني في فلسطين ، من خالل حلقة نقاش ، للمشاريع والعمليات الرئيسية األخرى التي تعمل على الجوانب المختلفة 

، ان تقدم أيضا وضعهم وتقدمهم ، لبحر المتوسط لإلدارة المستدامة للمياه وحماية البيئة في فلسطين ، مع تأثير إيجابي على كامل ا
 وبالتالي إظهار التكامل والتآزر بين المشاريع.



 

 

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

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

 بلوغرين.
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نشاط ، بما في  100يورو. وينظم أكثر من  6،705،000دول شريكة ويبلغ ميزانيته  SWIM-H2020 SM 8يغطي مشروع 
 موضوًعا. 21نشاًطا إقليميًا ، ويتناول  35نشاًطا محليًا و  50ذلك 

 
 

 في هذه األثناء، كونوا على إطالع على آخر المستجدات من خالل الرابط:
H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

 للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ: 
 جاكيرويالسيدة ليزا بابادوج
 2020مبادرة آفاق وللمياه والمستدامة كاملة متاإلدارة الآلية دعم  لمشروعمديرة االتصاالت 

 lpa@ldk.grالبريد اإللكتروني: 
 
 

 2020آفاق ومبادرة مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 
الممول من االتحاد األوروبي إلى المساهمة في  2020آفاق ومبادرة المستدامة للمياه المتكاملة ومشروع آلية دعم اإلدارة يهدف 

لنفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والصرف الصحي الحد من التلوث البحري واالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة ا
بطريقة صحية، وبالتالي تعزيز التكيف مع التقلبات والتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر، مع التركيز على بلدان الشرق 

 ن، و ]سوريا[ وتونس(. األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمملكة المغربية وفلسطي
 

مشروع  قبل  من "2020آفاق ومبادرة المستدامة للمياه المتكاملة وآلية دعم اإلدارة "ن المجتمع المدني لمشروع مكو  م تيسير يت
 التحاد من أجل المتوسط. الذي تم توسيمه من قبل اغرين -وشبكة بلو

 
 

 إخالء مسئولية
للمياه ومبادرة آفاق والمستدامة لقد تم إنتاج هذه النشرة بدعم مادي من االتحاد األوروبي، ويتحمل مشروع آلية دعم اإلدارة المتكاملة 

 وحده المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي ال يعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي.  2020

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

