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ة إخبارية  نشر
 

 2018ديسمب   19أثينا، 
 

 
 حلقات نقاش تشاورية حول الجفاف وأمن المياه 

ي المغرب
 
 وتعريف مناطق الحماية ف

 
 

ّ نقاشتم تنظيم  ي
إلضفاء اللمسات النهائية عىل مشاريــــع المراسيم الخاصة بـ "الجفاف وأمن المياه" و "تعيي    تي   متتالي تي   تشاوري حلقت 

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  وع آلية الدعم لمشر الممول من االتحاد  2020حدود مناطق الحماية" من قبل مشر
ي 
 
ي ف ي الرباط، المغرب.  2018ديسمب   6و  5األوروب 

 
 ف

 
وعي المرسوم ) ، تمت مناقشة محتويات مشر  عن القطاع العام، و 2وخالل هاتي   الحلقتي  

ً
اإلدارات الوزارية ( بدقة من قبل ستي   ممثال

الزراعة، والصيد البحري، والتنمية الريفية، والمياه والغابات، ووزارة المعدات والنقل واللوجستيات والمياه، ووزارة  اتالمعنية )وزار 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد والمالية، وكذلك ممثلي   عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الطاقة والمناجم والتنمية الصناعة 

وع آلية  ب، وفريق مشر ي للكهرباء ومياه الشر
، والهيئة الوطنية لألرصاد الجوية، والمكتب الوطت  المستدامة، ووكاالت الحوض الهيدروليكي

 . 2020مستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق دعم اإلدارة ال

ي المغرب، باإلضافة إىل التجربة 
 
وقد تم عرض ندرة المياه والجفاف، وتعريف مناطق الحماية ومحيط الحماية والحظر ف

ي يمكن تنفيال-األوروبية
. وباإلضافة إىل ذلك، تمت مراجعة المشاكل، واإلجراءات التصحيحية الت  ذها، متوسطية للمشاركي  

  بمناقشة مشاريــــع المراسيم. والقضايا الفنية والقانونية والمؤسسية المتصلة 
ي الواقع، 

 
ي وضع الصيغة النهائية لنصوص مشاريــــع المراسيم.  مالحظاتساهمت وف

 
ا ف ً  أصحاب المصلحة وتبادل اآلراء إسهاًما كبب 

 
وع آلية دعم اإلدارة تحديد مناطق الحماية للمناطق المحمية والحظر، قام و عدا عن محوري األولوية أ. الجفاف وندرة المياه ب. و  فريق مشر

ي محور آخر هو  15-36نصوص تطبيق القانون رقم  بإعداد  2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
تحلية مياه البحر )أولوية ف 

ي قطاع المي
 
 . 2018أكتوبر  شهر  اه(، وتم تنظيم حلقة نقاش تشاورية ذات صلة بالموضوع ف

 
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 اإللكبر  lpa@ldk.grالب 

 
 

وع آلية دعم اإلدارة  وع آفاق مشر  2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر
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 

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

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

 

وع وشبكة بلوي وع آفاق التيسب  من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
غرين -تلق  مكون المجتمع المدب 

 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

