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 اجتماًعا وطنيًا في المغرب SWIM-H2020نّظمت آلية دعم مشروع 
 حول الموارد المائية المستدامة والبيئة النظيفة في البحر المتوسط

 
الذي يموله االتحاد األوروبي بتنظيم اجتماع وطني حول الموارد المائية المستدامة والبيئة النظيفة في البحر  SWIM-H2020 SMقام مشروع 

 ، اليوم في الرباط.المتوسط 
SWIM-H2020 SM (هو مشروع إقليمي رئيسي يهدف إلى المساهمة في تقليل التلوث البحري واالستخدام المستدام لموارد ٢٠١٩ـ٢٠١٦ )

 مع التركيز على بلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط.لشحيحة في منطقة البحر األبيض المتوسط المياه ا
 

 عندما ينتهي المشروع. 2019حتى أبريل  ازه حتى اآلن وما سوف يتم تنفيذهتقديم ما تم إنج دف من االجتماع الوطني في المغربكان اله
 

والتنمية المناجم تماع الوطني وفد االتحاد األوروبي إلى المغرب ، وزارة الطاقة ، وبصرف النظر عن المنظمين المشاركين ، حضر االج
مشاركا من الوكاالت الوطنية والمنظمات الدولية العاملة في المغرب وأعضاء  50المستدامة ، وزارة المعدات ، النقل ، اللوجستيات والمياه ، 

 مية البيئية واإلعالم.البرلمان والهيئات األكاديمية والمنظمات غير الحكو
 

( ، ICZMأنشطة في المغرب بشأن إدارة المياه الالمركزية ؛ اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ) 6بتشغيل  SWIM-H2020 SMيقوم 
ة إلعادة استخدام النفايات البحرية ؛ تغير المناخ واالقتصاد األخضر. وقد ساهمت أنشطة بناء قدرات المشروع حتى اآلن في تنفيذ الخطة الوطني

ه مياه الصرف الصحي في المغرب ، ال سيما فيما يتعلق بمكوناته المؤسسية والتنظيمية والمالية. تم تقديم إرشادات فعالة بشأن مشاريع ميا
ل تشخيصي للمناطق الصرف الصحي في إعادة استعمالها المختلفة )الزراعة ، المساحات الخضراء ، إعادة تغذية المياه الجوفية(. تم إعداد تحلي

كنتيرا لدعم تطوير رؤية مشتركة وخطة عمل لإلدارة الساحلية المتكاملة لهذا الساحل المغربي. ومع ذلك ، فقد تم  ـ سال ـ-الساحلية في الرباط
 في البالد وتنفيذ مبادئ االقتصاد الدائري. البحرية القمامةتوفير المزيد من الدعم لرصد وإدارة ورفع الوعي حول مشكلة 

 
ية ، تم تنفيذ هذه النشاطات بمساهمة قيمة من الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة المغاربة اآلخرين )السلطات المحلية ، المنظمات غير الحكوم

تي لإلخ( وبالتعاون مع الجهات الفاعلة اإلقليمية األخرى والمشاريع النشطة في المغرب. عالوة على ذلك ، استفاد البلد بالكامل من الفرص ا
فعالية إقليمية ، ومشاورات ، ودروس تدريبية ،  19مهنيًا مغربيًا في  260شارك أكثر من يوفرها المكون اإلقليمي للمشروع. في الواقع ، 

 .وجوالت دراسية وندوات عبر الويب نُفذت في المغرب والخارج
 

ي أن يدعم اجتماع اليوم الذي يتماشى تماما مع دعم اال  اتيجية الوطنية للتنمية "يرس االتحاد األوروب  ي الجاري بالفعل لالستر تحاد األوروب 
ي تحوله ن

ي للمغرب ف  ي ، خاصة لحماية المنطقة الساحلية ، نحو المعايتر األوروبية. إن الدعم األوروب 
حو المستدامة ولتقارب التنظيم البيئ 

ك: الفوائد المتوقعة ستتخىط حدود المغرب "، ، هو هدف مشتر ي  اقتصاد أخض  إكتر
ي ف  قالت ساندرين بيوشامب ، ممثلة لوفد االتحاد األوروب 

 المغرب. 
 

مر نحو االتجاه "يتيح لنا االجتماع الوطني المغربي أن نكون متفائلين ألن هناك تقدًما كبيًرا في العديد من قضايا المياه والبيئة وكذلك الجهد المست
رب الصحيح من خالل المبادرات والمشاريع الوطنية والمدعومة من االتحاد األوروبي والمشروعات األخرى. كل هذه األنشطة تعزز المغ

 SWIM-H2020قال البروفيسور مايكل سكولوس ، رئيس فريق العمل للتصدي بفعالية للتحديات ومواصلة متابعة جدول أعمال االستدامة "، 
SM. 

 
قدم االجتماع الوطني في المغرب ، من خالل حلقة نقاش ، الفرصة للمشروعات الرئيسية األخرى ، والعمليات التي تعمل على مختلف جوانب 

،  لعرض وضعهم وتقدمهم ، وتعزيز بهذا الشكل ككلرة المستدامة للمياه وحماية البيئة في المغرب مع التأثير اإليجابي على البحر المتوسط اإلدا
 التكامل والتآزر.

 
 نشاط 50نشاط ، منها  100يورو. وهي تنظم أكثر من  6،705،000شريكة ويبلغ ميزانيته  دول SWIM-H2020 SM٨  يغطي مشروع 

 موضوًعا. 21عالج ي، و إقليمي 35و  وطني
 

 في هذه األثناء، كونوا على إطالع على آخر المستجدات من خالل الرابط:
H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 

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/


 

 

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

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

 بلوغرين.
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 بـ:  للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال

 جاكيرويالسيدة ليزا بابادوج
 2020مبادرة آفاق وللمياه والمستدامة كاملة متاإلدارة الآلية دعم  لمشروعمديرة االتصاالت 

 lpa@ldk.grالبريد اإللكتروني: 
  nada@april-8.comالسيدة ندى حداد، اخصائية تواصل، بيروت، لبنان. بريد الكتروني: 

 
 

 2020آفاق ومبادرة مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 
الممول من االتحاد األوروبي إلى المساهمة في الحد من التلوث  2020آفاق ومبادرة المستدامة للمياه المتكاملة ومشروع آلية دعم اإلدارة يهدف 

ي تعزيز البحري واالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والصرف الصحي بطريقة صحية، وبالتال
لمناخية بشكل مباشر وغير مباشر، مع التركيز على بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر وإسرائيل التكيف مع التقلبات والتغيرات ا

 واألردن ولبنان وليبيا والمملكة المغربية وفلسطين، و ]سوريا[ وتونس(. 
 

-مشروع وشبكة بلو قبل  من "2020آفاق مبادرة والمستدامة للمياه المتكاملة وآلية دعم اإلدارة "ن المجتمع المدني لمشروع مكو  م تيسير يت
 التحاد من أجل المتوسط. الذي تم توسيمه من قبل اغرين 

 
 

 إخالء مسئولية
وحده  2020للمياه ومبادرة آفاق والمستدامة لقد تم إنتاج هذه النشرة بدعم مادي من االتحاد األوروبي، ويتحمل مشروع آلية دعم اإلدارة المتكاملة 

 المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي ال يعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي. 
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