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ة إخبارية  نشر
 

 2018ديسمب   14أثينا، 
 

وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  حول دعم صياغة  2020حلقة نقاش تشاورية لمشر
ي تونس 

 
اتيجية ريفية للرصف الصحي ف  إستر

 
اتيجية ريفية للرصف الصحي  ي إطار نشاط "دعم صياغة إستر

 
ي الذي تم إعداده ف

 
تم تنظيم ورشة تشاورية لمراجعة ومناقشة التقرير النهائ

وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي تونس من قبل مشر
 
ي  2020ف ي  الممول من االتحاد األوروئ 

 
ديسمت   6ف

ي تون 2018
 
 س. ف

 
ي 
 
ي ف اتيجية البلد عن طريق إعداد خطة عمل عىل نطاق تجريب  ي تطوير إستر

 
مناطق ريفية: المخصومة  3وقد ساهمت حلقة النقاش هذه ف

 . وجارة النعموالنوايل 
ي قدمها الخبتر االستشاري فيما أصحاب المصلحة / المشاركون الرئيسيون اآلراء بشأن ومع انتهاء حلقة النقاش، تبادل 

التوصيات البر
ي يقل عدد سكانها عن 

حة لتنفيذ الرصف الصحي الفردي أو شبه الجماعي للمناطق الريفية البر تيبات العملية المقتر  1000يتعلق بالتر
ي تغطي  نسمة، وإمكانيات التعاون مع الجهات المحلية، ووضع

ي تونس، والبر
 
اتيجية الرصف الصحي الريفية ف الخطوط العريضة إلستر

، وكذلك آليات إقامة الرصف الصحي الفردي أو شبه الجماعي وفقا ألحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.    اإلطار المؤسسي
، واالختبار الكامل لهذه ق إىل قضايا مثل حمالت التوعية، وبناء قدرات أصحاب المصلوباإلضافة إىل ذلك، تم التطر  حة الرئيسيير 

يعي ومناقشته بدقة خالل هذه المشاورات.  ا وليس آخًرا، تكييف اإلطار التشر ً اتيجية، وأختر
 اإلستر

 
، من بينهم ممثلين عن وزارات الزراعة والموارد المائية والثروة السمكية من أصحاب المصلحة 30أكثر من شارك في حلقة النقاش هذه و

سيدي والشؤون المحلية والبيئة والصحة والتعليم العالي والبحث، فضالً عن ممثلين عن مجموعات التنمية الزراعية والبلديات في بئر الحفي في 

 .بوزيد وتالة في والية القصرين وقادة في القيروان.
 

ي يونيو 
ا لقرار اتخذه المجلس الوزاري ف 

ً
ي يسكنها 2016وفق

ي للرصف  3000أكبر من  ، سيتم دعم المناطق الت 
شخص من قبل المكتب الوطت 

اوح عدد سكانها بي    ي يب 
، والمناطق الت  ي يقل عدد سكانها عن  3000و  1000الصحي

نسمة من  1000نسمة من قبل البلديات والمناطق الت 
ي تقدمها وزارة الزراعة والموارد المائية والسمكية، تحت مسؤولية اإلدارة العام

 ة للهندسة الريفية واستغالل المياه. قبل الخدمات الت 
 

ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آخر المستجدات من خالل الرابط: 
 
 ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رج  االتصال
ُ
 بـ:  للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
 السيدة لب  

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

 
 

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 األورون 

ىلي تعزيز التكيف مع ، وبالتاصحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واأل كب   عىل بلدان الشر

، مع الب  ات المناخية بشكل مباشر وغب  مباشر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغب 
، و ]سوريا[ وتونس(.   والمملكة المغربية وفلسطي  

 

وع آلية دعم اإلد ي لمشر
وع وشبكة بلويتلقر مكون المجتمع المدئ  وع آفاق التيستر من مشر غرين -ارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر

 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األورون 

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 األورون   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

