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ة إخبارية  نشر
 
 

 2019مارس  18أثينا، 
 

ر وتصميم السياسة أهداف تحديد ر المياه عىل الطلب إدارة تدابي   
 
لبنان ف  

 
 
 

وع آلية دعم  تنظم ي ورشة عمل تشاورية  2020اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق لمشر الممول من االتحاد األوروب 
ي 
 
وت 2019مارس  15و  14وتدريب ف ي العاصمة اللبنانية بير

 
 . ف

ي حوض نهر 
 
وقد تم تخصيص اليوم األول لتحديد أهداف السياسة اإلرشادية وبرنامج التدابير ذات الصلة إلدارة الطلب عىل المياه ف

ي   . الكلب الذي تم اختياره كحوض نهري تجريب 
من الهيئات المختصة التي تشارك في توزيع المياه وإدارتها وتخطيطها على  وخالل اليوم الثاني، تم تدريب أصحاب المصلحة الرئيسيين

التدابير على المستوى المحلي من خالل التقييم المسبق وتحديد أهداف السياسة من خالل نهج  في عملية تصميم وتقييم المستوى الالمركزي

 .تشاركي
 
ن عىل الوضع المستقبىلي للموارد المائية والتوازن  ومن خالل مجموعة من العروض التقديمية حول نتائج محاكاة النماذج، تم إطالع المشاركي 

ي حوض نهر الكلب للعام المسته
ي فن

ي تنفيذ مختلف تدابي  توفي  المياه وزيادة اإلمداد من خالل 2040دف المائ 
، والتأثي  الناتج عن ذلك فن

ح للتدابي  بهدف تخفيف الطلب غي  . محاكاة لنموذج تطبيق
ي وضع برنامج مقير

ون من أصحاب المصلحة المتعددين فن وشارك الحاضن
ي حوض نهر الكلب وتحديد أهداف السياسة ذات الص

 . لةالمتحقق فن
أهمية التقييم السابق والتشاور العام عند تقييم التدابير، وزيادة ومن خالل التدريب الذي تم خالل اليوم الثاني، اكتسب المشاركون معرفة قيِّّمة حول 

 .قدرتهم على تصميم برامج التدابير وتحديد أهداف السياسة العامة على أساس عملية تشاركية تدريجية
 

ي توزي    ع المياه وإدارتها من أصحاب المصلحة  50أكير من هذا وقد شارك 
ي تشارك فن

، من بينهم الهيئات التر ن ي هذا النشاط الذي استمر يومي 
فن

إدارة  / المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، ووزارة البيئة  / والتخطيط عىل المستوى الالمركزي، وممثلون عن وزارة الطاقة والمياه 
وت، ومجلس التنمية وإعادة اإلعمار، والهيئات المحلية، والمنظمات حماية المو  ي بي 

ارد الطبيعية، ووزارة الزراعة، ومؤسسة مياه جبل لبنان فن
 . غي  الحكومية

 
 

 
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 
ن  السيدة لي 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
وئن يد اإللكير  lpa@ldk.grالير

 
 

وع لدعم الآلية   2020آفاق  ومبادرةاإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه مشر
وع دعمالآلية  تهدف ي الحد من التلوث البحري  2020آفاق  ومبادرةاإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه  لمشر

ن
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األوروئر

، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع صحيحةدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة واالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البل
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واأل ن عىل بلدان الشر كي 

، مع الير ات المناخية بشكل مباشر وغي  مباشر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغي 
، و ]سوريا[ وتونس(.  ن  والمملكة المغربية وفلسطي 

 

ي 
وع دعم اللية آليتلقى مكون المجتمع المدب  وع وشبكة  2020 آفاق ومبادرةاإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه لمشر التيسير من مشر

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو
 
 

 

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


 

 

  2020آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
    البحر األبيض المتوسط وحماية مستقبلنا.العمل من أجل االستدامة في منطقة 

 هذا المشروع ممّول من االتحاد األوروبي.
بواسطة االتحاد من أجل المتوسط من خالل مشروع وشبكة  2020يتم تيسير مكون المجتمع المدني آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

 بلوغرين.
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 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األوروئر

وع ل وتتحمل آلية الدعملقد تم إنتاج هذه النشر  فيها، والذي ال  الوارد المسئولية عن المحتوى  حرًصا  2020ة آفاق ر والمتكاملة للمياه ومباداإلدارة المستدامة مشر
 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األوروئر  يعكس بالرصن

 
 
 
 

 
 
 

  
 


