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ة إخبارية  نشر
 

 2019أبريل  8أثينا، 
 
 

 تعرض إنجازاتها والدروس المستفادة 2020آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
 

 
اجتماعها الختامي في الثامن من أبريل  2020عقدت اللجنة التوجيهية آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

في العاصمة البلجيكية بروكسل. وخالل االجتماع، تم عرض ومناقشة النتائج واإلنجازات والدروس المستفادة التي حققتها آلية الدعم  2019
(، 2019-2016شهًرا ) 39 على مدى من هذا المشروع المتميز الذي استمر 2020لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

 يورو.  6,705,205بميزانية قدرها 
 

شريكة، وقد تم اإلقرار بمساهمة المشروع إلى حد كبير في الحد من التلوث البحري واالستخدام المستدام للموارد المائية الشحيحة في البلدان ال
دورة تدريبية إقليمية  14متدربًا شاركوا في  1408وفلسطين وتونس، مع أكثر من وهي الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب 

، (Peer to Peer) أنشطة نظير إلى نظير 10اجتماًعا وطنيًا، و  16حلقة تشاور وطنية، و 20جوالت دراسية، و 6تدريبًا وطنيًا، و 51و
 ."ندوات عبر اإلنترنت "ويبينار 4و

 
آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه  14جميع نقاط االتصال ال دولة:  15المصلحة من من أصحاب  55وقد جمع المؤتمر 

) من وزارات المياه والبيئة في الدول الشريكة( وأعضاء برلمانيين: السيد محمد خليفة )مصر(، والسيد محمد أبو ستة  2020ومبادرة آفاق 
مغرب(، ومسؤولون من المديريات العامة لمفاوضات الجوار والتوسع والمفوضية األوروبية للبيئة، المؤسسات )األردن(، والسيد محمد رجدالي )ال

بية للبيئة، الشريكة للمشروع، وتحديًدا أمانة االتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط، والوكالة األورو
 ات الدولية والمنظمات غير الحكومية في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وكذلك ممثلون عن المؤسس

 
وفي هذا الشأن تحدث في الجلسة االفتتاحية كل من السيدة هنريك تراوتمان، رئيس وحدة البرامج اإلقليمية في المديرية العامة لمفاوضات 

األوروبية، إلى جانب السيد دافور بيركان، رئيس وحدة التعاون البيئي الثنائي واإلقليمي في المفوضية األوروبية، الجوار والتوسع في المفوضية 
، مؤكدين على أهمية تعزيز المعرفة 2020والسيد ستافروس دميانيديس، مدير مشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

تلك المشكالت التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة  -مي من أجل معالجة المشكالت القديمة والجديدة بشكل فعال والتعاون على المستوى اإلقلي
 .في المنطقة

 
أهم مالمح المشروع  2020وقدم البروفيسور مايكل سكولوس، رئيس فريق مشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

لتعاون اإلقليميين بين البلدان ومختلف المجموعات والقطاعات االجتماعية واالقتصادية، وفوق كل ذلك، إرث هذا ومساهمته في التماسك وا
 .2019المشروع الالحق آللية دعم المياه والبيئة بتمويل من االتحاد األوروبي ابتداء من مايو 

 
من خالل كتيب تم نشره على هامش  2020متكاملة للمياه ومبادرة آفاق تتوفر لمحة سريعة عن أنشطة آليه الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة وال

 المؤتمر ونهاية المشروع. 
 
 

 للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ: 
 السيدة ليزا بابادوجورجاكي

 2020مسئولة قسم االتصال في مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشروع آفاق 
 gr.ldk@lpaالبريد اإللكتروني: 

 
 في هذه األثناء، كونوا على إطالع على آخر المستجدات من خالل الرابط:

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

 بـ:  للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال
 السيدة ليزا بابادوجأوجاكي

 2020لمشروع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت 
 lpa@ldk.grالبريد اإللكتروني: 

 
 

mailto:lpa@ldk.gr
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


 

 

  2020لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق آلية الدعم 
    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  2020اه ومبادرة آفاق يتم تيسير مكون المجتمع المدني آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمي

 بلوغرين.
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 2020آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
الممول من االتحاد األوروبي إلى المساهمة في الحد من  2020آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  تهدف

ة، وبالتالي التلوث البحري واالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والصرف الصحي بطريقة صحيح
مصر تعزيز التكيف مع التقلبات والتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر، مع التركيز على بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر و

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

-التيسير من مشروع وشبكة بلو 2020لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  يتلقى مكون المجتمع المدني آللية الدعم
 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 

 
 
 

 إخالء مسئولية
 2020فاق لقد تم إنتاج هذه النشرة بدعم مادي من االتحاد األوروبي، وتتحمل آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آ

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

 
 
 

  
 


