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ة إخبارية  نشر
 

اير  11أثينا،   2019فبر
 

 " ي
 تعزيز مهارات صانعي القرار حول أداة "تكلفة التدهور البيئ 

ي لبنان
 
 ف

 
وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ص لمناقشة أداة "تكلفة  2020عقد مشر صِّ

ُ
لقاء تدريبًيا عىل مدى يومي   خ

ة من  ي الفتر
 
" ف ي

اير  5إىل  4التدهور البيئ  وت.  2019فتر ي العاصمة اللبنانية بت 
 
 ف

 
ي الزراعية والغابات 

ي فئات، مثل األراض 
 
ي الذي يمكن تحديده وتصنيفه ف

تقيس هذه األداة فقدان رفاهية المجتمع بسبب التدهور البيئ 
 والمياه وجودة المياه والنفايات والمنطقة الساحلية. 

ار الناجمة عن ذلك )إىل الحد الممكن(.  والهدف ي تحديد كمية التدهور البيئة ووضع تقديرات للقيمة مالية لألضر
 من أداة تكلفة التدهور البيئ 

ي تحدد تكاليف المعالجة لتحديد األولويات وكأداة إلدماج 
ار إىل جانب البيانات الئر ويمكن لصانعي القرار استخدام هذه التقديرات لألض 

ي التنمية االقتصادية واالجتماعية.  القضايا 
 
 البيئية ف

 
وع آليه دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  جلسة تدريب بهدف محدد يرمي إىل  2020وبناء عىل طلب من لبنان، نظم مشر

ي وتطو 
ير المهارات المطلوبة لتقييم الدراسات والتحليالت تعزيز المعرفة حول المنهجيات والمقاييس المطلوبة لحساب أداة تكلفة التدهور البيئ 

ي 
. وقد استخدمت حاالت دراسة وأمثلة من المنطقة، باإلضافة إىل التدريبات العملية كنهج متبع فر ي

ي تتناول أداة تكلفة التدهور البيئ 
هذا  الئ 

 التدريب.   
ا مختًصا من القطاع العام )وزارة البيئة 34بوشارك في هذا التدري

ً
ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الصحة العامة ووزارة المالية والوزارات  موظف

ي مجموعات زوجية وبشكل فردي. 
ر الذين يعملون فر ر واألكاديميي   عن االستشاريي 

ً
 األخرى ذات الصلة ومجلس اإلنماء واإلعمار(، فضال

 
رجر االتصال بـ: 

ُ
 للمزيد من المعلومات، ي

ا  ر  بابادوجورجاكي السيدة لب 
وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي مشر

 2020مسئولة قسم االتصال فر
 : ي
ونر يد اإللكب   lpa@ldk.grالبر

 
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 
 

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق   2020آلية الدعم لمشر
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي الحد من  2020تهدف آلية الدعم لمشر

ي إىل المساهمة فر الممولة من االتحاد األورونر
 التلوث البحري واالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة صحيحة،

ق األوسط وشمال إفريقيا )او  ر عىل بلدان الشر كب 
، مع الب  ات المناخية بشكل مباشر وغب  مباشر لجزائر بالتاىلي تعزيز التكيف مع التقلبات والتغب 
، و ]سوريا[ وتونس(.  ر  ومرص وإشائيل واألردن ولبنان وليبيا والمملكة المغربية وفلسطي 

وع آلية دعم  ي لمشر
وع وشبكة بلو 2020اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق يتلقر مكون المجتمع المدن  -التيست  من مشر

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 

 إخالء المسئولية

وع اإلدارة  ة تحت مسئولية آلية الدعم لمشر . تقع محتويات هذه النشر ي ة بدعم ماىلي من االتحاد األورونر
وهي  2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق تم إنتاج هذه النشر

 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األورونر  ال تعكس بالرصر

mailto:lpa@ldk.gr
http://www.swim-h2020.eu/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/

