
 

 

 
 

 

 2014 أكتوبر

 بيان صحفي

 مشروع ممول من االتحاد األوروبي يدعم تطبيق قوانين المياه في دول جنوب البحر المتوسط

الحوار هذا  كان التركيز األكبر في، و 2014أكتوبر  15و 14لمدة يومين في أثينا، اليونان في يوم حوار تم عقد 
 .في دول جنوب البحر المتوسط ل أفضل لقوانين المياهامتثا على تحقيق

 
في إطار برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه الممول من االتحاد األوروبي  هذا الحوار تنظيم تم وقد

(SWIM-SM) من دول جنوب البحر المتوسط 7خبيًرا ومنظمة غير حكومية من  31، وشارك في النشاط ،
بشأن خيارات السياسة المتاحة،  التطبيق التي تشهدها دولهم، وعقد نقاش وثغراتوالذين قاموا بمراجعة مشكالت 

وتحديد تدابير لتحسين االمتثال بما فيها االحتياجات من القدرات، واقتراح مبادئ توجيهية لدول المنطقة من أجل 
 .تطبيق أفضل لسيادة القانون في قطاع المياه

 
ظم القضائية التي تم إعدادها كانت كل من السياسات غير الكافية، واألطر التشريعية والتنظيمية غير المالئمة، والن

بطريقة سيئة، والقدرات التقنية والمؤسسية المحدودة، ونقص األساليب وأنظمة التشغيل، كانت من بين المعوقات 
 .الرئيسية التي تم تحديدها في المنطقة بشأن االمتثال للقانون وتطبيقه

 
عالية المستوى، والنقاشات الديناميكية والمشاركة وقد أشاد المشاركون باالجتماع بسبب هيكلته والعروض التقديمية 

 .كما تمت اإلشادة بالتسهيالت والتدخالت التي قدمها الخبراء، ورأوا أن الدروس المستفادة نافعة. النشطة
 

 التي تتناول التشريعات(" SWIM-SM)آلية الدعم  –اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه "تحتوي أنشطة برنامج 
 :على ما يلي

 

 (2012)أو اإلستراتيجيات الوطنية بشأن المياه /المراجعة اإلقليمية للخطط و 

  لمراجعة نتائج المراجعة اإلقليمية ومناقشتها وإكمالها ( ، أثينا2012يونيو )اجتماع مجموعة الخبراء اإلقليميين

 والتحقق من صحتها

  إعدادب المسؤولين الحكوميين على لتدري( أثينا، 2012 سبتمبر)ورشة العمل اإلقليمية لبناء القدرات 

  اإلستراتيجيات الخاصة بالمياه/الخطط

  أيام  3برنامج تطوير قدرات المدعين العامين والمفتشين المختصين بالمياه والبيئة، يتضمن ورشة عمل لمدة

 (2013يونيو )يوًما في دول أوروبا  12يتبعها جولة دراسية لمدة 

 ة حول اإلجراءات الخاصة بتحسين االمتثال من خالل التشريعات المائية وتقييم قدرة اإلنفاذ اإلرشادات اإلقليمي

المتاحة واآلليات التي تتم ممارستها حاليًا في منطقة جنوب البحر المتوسط مع التركيز على مصر وإسرائيل 

 واألردن ولبنان والمغرب

http://www.swim-sm.eu/files/SWIM-SM_1_1_1_IWRM_Review_FINAL_EN.pdf
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=23&lang=en
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=23&lang=en
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=23&lang=en
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=330&Itemid=23&lang=en
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=330&Itemid=23&lang=en
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=337&Itemid=23&lang=en
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=337&Itemid=23&lang=en
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=25&lang=en
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=25&lang=en
http://www.swim-sm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=25&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

 


