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 بيان صحفي

لمياه مشروع يتم تمويله من قبل االتحاد األوروبي ُيمّكن دول جنوب البحر المتوسط من تقييم تكلفة تدهور موارد ا

 أحواض االنهارومعالجتها على مستوى 

ع كل وم. وفًقا ألحدث األخبار أصبح كل من نهر مان وليك ماري ملوثين بسبب اإلفراط في التسميد وتربية الماشية والنفايات الصناعية
 يوم من التقاعس في اتخاذ إجراء، يتم تهديد احتمال تفاقم التدهور البيئي والتلوث وإمداد سكان المدن والقرى في المنطقة بمياه الشرب،

ويؤدي ذلك إلى حظر الصيد بسبب التلوث، وتهديد السياحة وباألخص صناعة المطاعم حيث تشتهر هذه المنطقة باعتدال طقسها وتنوع 
 . هاالطعام في

 
هل يبدو ما سبق مألوًفا بالنسبة لك؟ قد يكون كذلك، فهو يشير إلى مجموعة من الظروف والمشكالت التي كثيًرا ما تعاني منها أحواض 

 .جنوب البحر المتوسط
 

 قبل برنامجهي جوهر وثيقة تم إصدارها مؤخًرا من كيفية تقييم األضرار وترتيب أولويات إجراءات معينة لتحسين إدارة األحواض إن 
الممول من االتحاد األوروبي، لمساعدة صانعي القرار على المستويين (" SWIM-SM)آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه "

 .الوطني والمحلي
 

لبناء  العملية اتاألدوات واألساليب النظرية، والتدريبكل من  التي تم إجراؤها على نهر مان وليك ماري دراسة الحالة االفتراضيةتقدم 
آلية "لقد تم اختبار المادة بنجاح خالل الدورات التي نظمها برنامج . قدرات الجهات المعنية في دول جنوب البحر المتوسط بهذه العملية

 .المغربو المشرقفي اآلونة األخيرة لبالد (" SWIM-SM)دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 
 

عملي، على وجه الخصوص، األدوات الالزمة لتقييم األمراض ذات الصلة بالمياه، وتدهور نوعية المياه وكميتها، وتجديد يقدم القسم ال
 .خزانات المياه الجوفية قديمة المصدر، والتدهور الناتج عن المخلفات الصلبة والتكاليف العالجية االنتقائية

 
لبيات العملية، الناتجة عن المعوقات المنهجية وعدم القدرة على التوصل إلى معلومات كما تم أيًضا تسليط الضوء في هذه الوثيقة على س

 .موثوقة
 

على تقييم (" MIWS-MS)آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه "لقد تم التركيز في العامين الماضيين من قبل برنامج 

الليطاني في لبنان ومجردة في تونس وأم )ن أحواض جنوب البحر المتوسط تكلفة تدهور مصادر المياه وتدابير معالجتها في أربعة م

لتوضيح فائدة تقييم المكاسب والخسائر االقتصادية التي تنتج عن مجموعة من قرارات إدارة ( الربيع في المغرب وسيبوس في الجزائر

 : المياه وبخاصة بالنظر إلى ما يلي

 رة قطاعات البيئة والموارد المائيةحصص أفضل من الميزانية الحالية لدعم إدا 

 إرشاد أفضل لألعمال المتعلقة باالستثمارات األكثر كفاءة 

 قرارات أفضل الستثمار البنية التحتية والتي تعكس كل مكاسب اإلدارة المستدامة لقطاعات البيئة والمياه. 
 

 .  النقر هناتم ذكرها أعاله، يرجى  لتنزيل التقييمات ومالحظات السياسة التي تم إعدادها ألحواض األنهار التي

http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=64%3Astrengthening-the-capacity-of-swim-partner-countries-in-the-assessment-of-the-cost-of-water-resources-degradation-at-the-basin-level-23-25-june-2014&Itemid=5&lang=en
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=63%3Aformation-sous-regionale-sur-levaluation-des-couts-de-la-degradation-des-ressources-en-eau-de-swim-sm-16-18-juin-2014&Itemid=5&lang=en
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=25&lang=en


 لمزيٍد من المعلومات
 

  sm.eu-info@swim: البريد اإللكتروني
 sm.eu-www.swim: الموقع اإللكتروني لبرنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه

 
 :مالحظة للمحررين

 برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه

ر السياسات هو برنامج إقليمي طرحته المفوضية األوروبية بهدف المساهمة في نش( SWIM)إن برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 

ويأتي العمل بهذا المشروع في ظل . لبحر األبيض المتوسطوالممارسات المستدامة الخاصة بإدارة المياه وتطبيقها بصورة فاعلة في منطقة جنوب ا
متصلة بالتغير ازدياد حدة ندرة المياه والضغط المشترك على الموارد المائية من قبل مجموعة واسعة من المستخدمين، وكذلك عمليات التصحر ال

 .المناخي

إثر سلسلة من المؤتمرات ( ENPI)مليون يورو ويتم تنفيذه في ظل آلية الشراكة والجوار األوروبي  22يتمتع البرنامج بميزانية عمل تقارب 

 (.2008البحر الميت، )وحول المياه ( 2006القاهرة، )متوسطية حول البيئة -األورو

الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب واألراضي : مج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياهوفيما يلي الدول المشاركة في برنا

  .الفلسطينية المحتلة وسوريا وتونس

 :يتكون برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من مكونين أساسيين متكاملين ومترابطين هما
  ماليين يورو وكذلك  6.7آلية دعم تتمتع بميزانية قدرها 

  مليون يورو 15مشروعات استرشادية تتمتع بميزانية قدرها 

 (SWIM-SM)آلية الدعم  -برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 

، الذي تبلغ "المكون"وهذا . يكةإن آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه تمثل أحد مكونات البرنامج التي توفر الدعم الفني اإلقليمي للدول الشر

 :يهدف إلى( 2014 - 2010)سنوات  4مدته 

  تقديم الدعم اإلستراتيجي للدول الشريكة فيما يتعلق بوضع خطط وسياسات إدارة المياه المستدامة وتنفيذها وعقد مناقشات بين

 .القطاعات بجانب مشاركة الجهات المعنية واستشارتها

 ت وتنمية المهارات الضرورية على مستويين التخطيط واإلدارة وتسهيل نقل المعرفةالمساهمة في تعزيز المؤسسا. 

 وإبراز الحلول المطروحة , وضرورة انتهاج أنماط مستدامة جديدة لالستهالك, زيادة الوعي بشأن المخاطر التي تهدد موارد المياه

 .لمواجهة التحديات

 :المستدامة والمتكاملة للمياه علىتعمل آلية دعم برنامج اإلدارة , عالوًة على ذلك

 تنفيذ الدعم الفني للمشروعات االسترشادية التي تنفذ وفًقا للمكون الثاني من برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه و -
برنامج البيئة المتوسطي / رات لبناء القد 2020المتعلقة بإدارة الموارد المائية المحددة في إطار مشروع آفاق " بناء القدرات"تنفيذ أنشطة  -

(H2020 CB/MEP.) 

 

 يجري تنفيذ مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من خالل اتحاد شركات يتألف من مجموعة تضم تسع شركات ومؤسسات دولية
 :وإقليمية هي

- LDK Consultants Engineers & Planners SA :رئيس االتحاد 
 إدارة الدعم الفني آللية دعم برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه(: GWP-Med)البحر األبيض المتوسط  –لعالمية الشراكة المائية ا -
 (ACWUA)الجمعية العربية لمرافق المياه  -
 (RAED)الشبكة العربية للبيئة والتنمية  -
 .DHV B.Vمكتب االستشارات  -
 لمناخي، قسم العالقات الدولية وشؤون االتحاد األوروبيالوزارة اليونانية للبيئة والطاقة والتغير ا -
 الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه، المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية -
 اإلدارة العامة للموارد المائية/الوزارة التونسية للفالحة والبيئة، مكتب الجرد والبحث المائي -

mailto:info@swim-sm.eu


- Umweltbundesamt GmbH - النمسا ,وكالة البيئة 
 المشروعات االسترشادية لإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه

 

 (SWIM-ACLIMAS)تكييف األنظمة الزراعية المتوسطية مع التغيرات المناخية  -1
-CIHEAM)المعهد الزراعي المتوسطي في باري  -المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية بمنطقة المتوسط  :رئيس اتحاد شركات المشروع

MAIB) ,إيطاليا 

 (نهر األردن -اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه )التخطيط الرئيسي العابر للحدود لمنخفض حوض نهر األردن : نهر األردن  -2
 جمعية أصدقاء األرض في الشرق األوسط :رئيس اتحاد شركات المشروع

 

-SWIM)ق األوسط من خالل إعادة ضخ مياه الصرف المعالجة حلول مبتكرة للحفاظ على موارد المياه في المناطق الساحلية بالشر -3
IMPROWARE) 

 وزارة البيئة والبر والبحر اإليطالية :رئيس اتحاد شركات المشروع
 

 SWIM-Sustain)شبكة من األنشطة التوضيحية المتعلقة بسبل معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في منطقة البحر المتوسط  -4
Water MED) 

 "م.م.ذ.ش( "GIZ)الجمعية األلمانية للتعاون الدولي  :ئيس اتحاد شركات المشروعر
 

 (SWIM-WADIS MAR)نموذج متكامل ومستدام في بلدان المغرب العربي : نظام الحصاد المائي والتقنيات الزراعية في األراضي الجافة -5
 جامعة ساساري، إيطاليا :رئيس اتحاد شركات المشروع

 


