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 بيان صحافي

 
 2018ديسمبر ،  12الجزائر  ، 

 

 في الجزائر SWIM-H2020 SMاالجتماع الوطني لمشروع 

 

، الممولة من االتحاد األوروبي، اجتماعها الوطني في الجزائر مع التركيز على الموارد SWIM-H2020نظمت اليوم آلية دعم 

 المتوسط. البحرستدامة والبيئة النظيفة في المائية الم

SWIM-H2020 SM (هو برنامج إقليمي رئيسي يهدف إلى المساهمة في الحد من التلوث البحري واالستخدام ٢٠١٦-٢٠١٩ )

 ، ال سيما في بلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط.المستدام لموارد المياه النادرة في منطقة البحرالمتوسط 

، عندما تنتهي  2019ائر هو تقديم ما تم إنجازه حتى اآلن وما زال يتعين تنفيذه حتى أبريل كان الهدف من االجتماع الوطني في الجز

 المرحلة الحالية من المشروع.

باإلضافة إلى المنظمين ، ووفد االتحاد األوروبي في الجزائر ، وممثلي وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الموارد المائية 

ظمات الدولية العاملة في الجزائر ، وأصحاب المصلحة من جميع القطاعات بما في ذلك األكاديميين والوكاالت الوطنية والمن

 اإلعالم االجتماع. أيضا  والمنظمات غير الحكومية البيئية، حضر

( أنشطة مساعدة 6بتشغيل ستة ) SWIM-H2020 SMبالتعاون مع وزارة البيئة والطاقة المتجددة ووزارة الموارد المائية ، يقوم 

فنية تتعلق بما يلي: إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة ، من خالل الوعي والمشاركة في الممارسات الجيدة ؛ تحديد 

ية والتعليم من أجل المياه غير المعبأة والتدخل نحو تقليل الخسائر الناجمة عن التسرب ؛ حماية الموارد المائية من التلوث ؛ التوع

التنمية المستدامة مع التركيز على الموارد المائية غير التقليدية ؛ توصيف القمامة البحرية والساحلية في عدة واليات ساحلية ؛ وضع 

ع حيث خطة وطنية إلدارة القمامة الساحلية والبحرية. استفادت الجزائر بشكل كامل من الفرص التي يوفرها المكون اإلقليمي للمشرو

ا في دورات تدريبية وزيارات دراسية في الموقع. 470شارك أكثر من   شخص 

 

تجرى حاليا في برشلونة زيارة دراسية لمسؤولين حكوميين جزائريين مختصين ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وجمعيات خضراء 

يات االقتصاد الدائري في قطاع تعبئة تصميم استراتيج ـ -مخصصة "لتعزيز التحول إلى االقتصاد األخضر في البحر  المتوسط 

 األغذية والمشروبات".

سمحت حلقة النقاش التي نظمت خالل االجتماع الوطني في الجزائر لمشاريع وعمليات رئيسية أخرى تعمل على مختلف جوانب 

، لعرض وضعها وحسن توسط اإلدارة المستدامة للمياه وحماية البيئة في الجزائر ، مع تأثير إيجابي على كامل منطقة البحر الم

 سيرها، وبالتالي تعزيز التكامل والتآزر بين المشاريع والمبادرات.

 

في مجموعة متنوعة من القضايا ذات  SWIM-Horizon 2020 SM"نحن مسرورون جدا  ألن الجزائر استفادت من برنامج  

وري التأكد من أنه بدعم من الوزارات والوكاالت الحكومية األهمية بالنسبة للبلد وألصحاب المصلحة المعنيين المختلفين. من الضر

ذات الصلة ستكون هناك متابعة لألنشطة المنفذة ، والتي يمكن تقديم المزيد من المساعدة إليها في المستقبل القريب عن طريق 

ل ية األوروبية "، قال البروفيسور مايكالتدخالت المناسبة إلدراجها في المرحلة التالية من المشروع ، الذي أعلنت عنه بالفعل المفوض

 . SWIM-H2020 SM مشروع فريقسكولوس ، قائد 

 

نشاط ، بما في ذلك  100يورو. وينظم أكثر من  6،705،000دول شريكة وتبلغ ميزانيته  ٨ SWIM-H2020 SMيغطي مشروع 

 موضوع ا. 21نشاط ا إقليمي ا ، ويتناول  35نشاط ا محلي ا و  50

 

 

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

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

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

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/


 

 

  2020اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق آلية الدعم لمشروع 
    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  2020درة آفاق يتم تيسير مكون المجتمع المدني آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبا

 بلوغرين.
 

 

 
LDK Consultants Engineers & Planners S.A. 

  

 

 lpa@ldk.grالبريد اإللكتروني: 
  nada@april-8.com السيدة ندى حداد، اخصائية تواصل، بيروت، لبنان. بريد الكتروني: 

 
 

 
 

 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 

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

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

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 -كة بلووشب

 
 

 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
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