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ة إخبارية  نشر
 2018ديسمبر  18تل أبيب، 

 

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي إرسائيل لمشر
 
ي ف

 2020اجتماع عىل المستوى الوطن 
 

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي هذا  2020عقد مشر
 
ي ف كت   عىل الممول من االتحاد األوروب 

ي إرسائيل مع التر
 
ي ف

اليوم اجتماعه الوطن 
ي البحر المتوسط. 

 
 الموارد المائية المستدامة والبيئة النظيفة ف

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي الحد من التلوث البحري  هدفها ( عملية إقليمية رئيسية 2020-2016) 2020يعتت  مشر
 
المساهمة ف

ي منطقة البحر األبيض المتوسطالمستدام لموارد المياه الشحيح واالستخدام
 
ق األوسط وشمال أفريقيا. ة ف ي دول الشر

 
 ، ال سيما ف

ي إرسائيل عرض ما تم إنجازه حنر اآلن وما زال يتعي   استكماله حنر أبريل 
 
ي ف

، عندما تنتهي المرحلة الحالية من 2019وكان الهدف من االجتماع الوطن 
وع.   المشر
ي إىل دولة إرسائيل، وممثلو سلطة المياه والضف الصحي الحكومية، ووزارة حماية البيئة، والوكاالت الوط وحض   نية االجتماع وفد االتحاد األوروب 

ي ذلك شخصيات أكاديمية وممثلي   عن منظمات غت  حكومي
 
ي إرسائيل، وأصحاب المصلحة من جميع القطاعات، بما ف

 
 ةوالمنظمات الدولية العاملة ف

 ووسائل اإلعالم. 
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاو  يل بتشغ 2020ق بالتعاون مع سلطة المياه والضف الصحي الحكومية ووزارة حماية البيئة، يقوم مشر

ي الحكومة المركزية بستة أنشطة فنية مساعدة تتعلق 
 
اء والدائرية ف يات العامة الخض  دعم إعادة تأهيل مجاري األنهار واستصالح األنهار، وتعزيز المشتر

التنظيم  والمحلية من خالل تطوير السياسات وبناء القدرات للمصنعي   والموّردين، واإلدارة المستدامة لنفايات مصانع زيت الزيتون من خالل إعادة
ي فرز النفايات الزجاجية وإعادة تدويرها، وإدارة مخلواألساليب ال

 
فات مبتكرة، وإدارة النفايات البالستيكية وإعادة تدويرها، وتحديد أفضل الممارسات ف

 البناء والهدم. 
وع، حيث شارك أكتر من  ي يوفرها المكون اإلقليمي للمشر

ي دورات 180كما استفادت إرسائيل بشكل كامل من الفرص النر
 
تدريبية وزيارات دراسية  شخًصا ف

ي الموقع. 
 
 ف

 
وعات والعمليات الرئيسية األخرى العاملة عىل مختلف جوانب اإل  ي إلرسائيل للمشر

ي نظمت خالل االجتماع الوطت 
دارة المستدامة وقد أتاحت حلقة النقاش الت 

ي عىل كامل البحر المتوسط الفرص ي البالد ذات التأثبر اإليجابر
 
ة لعرض الحالة وسبر التقدم الجاري، مما يعزز التكامل والتآزر بير  المشاري    ع للمياه وحماية البيئة ف

 والمبادرات. 
 

ي لدى إرسائيل إمانويل جيوفرت:  ي هذا الصدد، قال سفت  االتحاد األوروب 
 
،  وف ي "إن تعزيز إدارة المياه العابرة للحدود والمتكاملة يتصدر سياسة االتحاد األوروبر

ي ذلك الحاجة إىل 
 
وع و اإلدارة الفعالة للمياه. بما ف  عن تعزيز السالم واالستقرار. وبالنظر إىل استثمار مشر

ً
تعتبر موارد المياه المستدامة مهمة لتغبر المناخ، فضال

ي تطوير التقنيات الالزمة لمواجهة هذا التحدي، أرى الكثبر من فرص التعا 2020اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
 
ي ف

 
ي ف ون مع االتحاد األوروبر

ة مبتكرة."  هذا المجال، حيث تتمتع إرسائيل بمبر 
أن "الحكومة وأصحاب البروفيسور مايكل سكولوس  2020قائد فريق مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق من جانبه صرح 

لنقل الخبرات  2020إلى أقصى حد ممكن الفرص التي يوفرها مشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  واواستغل وااستفاد المصلحة في إسرائيل

 ."امجنا اإلقليمي الهاموالمعرفة بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بإدارة المياه والبيئة، وذلك من خالل تقاسم نتائج الجهود المبذولة في البالد من خالل برن
وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  يكة بلدان  ثمانية 2020يغطي مشر انية مقدرسر  وع أكبر يورو. وينظم المشر  6,705,000ارها بمبر 

ا محلًيا و  50نشاط، من بينها  100من 
ً
ا إقليمًيا، ويتناول  35نشاط

ً
ا.  21نشاط

ً
 موضوع

 
ي هذه األثناء، كونوا عىل إ

 
 طالع 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 لبر 

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

 
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 األوروبر

ىلي تعزيز التكيف مع التقلبات ، وبالتاصحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن ولبن كبر  عىل بلدان الشر

، مع الب  ات المناخية بشكل مبارسر وغبر مبارسر ان وليبيا والمملكة والتغبر
، و ]سوريا[ وتونس(.   المغربية وفلسطير 

وع آلية دعم اإلدا ي لمشر
 
وع وشبكة بلويتلقر مكون المجتمع المدب وع آفاق التيست  من مشر غرين التابعة لالتحاد من -رة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر

 أجل المتوسط. 
 إخالء مسئولية

 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األوروبر
وع آلية دعم ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشر يعكس  فيها، والذي ال  الوارد وحده المسئولية عن المحتوى  2020ة آفاق ر اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومباد مشر

 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األوروبر  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

