
 

 

 

 

 

 

  المشروع ممول من  
 األوروبي االتحاد

 

LDK Consultants Engineers 

& Planners S.A . 

                          )WES( والبيئة المياه دعم مشروع من إخبارية نشرة

 

 انطالق مشروع دعم المياه والبيئة

 2019سبتمبر  30أثينا، 

مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار  يهدف . تم إطالق مشروع دعم إقليمي جديد يموله االتحاد األوروبي لمدة أربع سنوات
وسوف يعالج هذه المشروع  . إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في حوض البحر األبيض المتوسطالجنوبي 

بقة الممولة من االتحاد  يستفيد هذا المشروع الجديد من البرامج الناجحة السا. المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه
الدول الشريكة في مشروع دعم المياه والبيئة  .  2020آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق    األوروبي مثل مشروع  

وستكون األنشطة   1. التي سيتم تطبيق معظم األنشطة فيها هي الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس
 .   اإلقليمية للمشروع مفتوحة أيًضا أللبانيا والبوسنة والهرسك وموريتانيا والجبل األسود وتركيا

بل هي مهد مهم للحضارات اإلنسانية وواجهة نشطة    ،ليست فقط الحدود الجنوبية لالتحاد األوروبيهي  منطقة البحر األبيض المتوسط  
وهي أيًضا واحدة من أكثر المناطق تعرًضا لتغير المناخ،  .  نة للتنوع البيولوجي ووجهة سياحية مهمةمن الشمال إلى الجنوب ونقطة ساخ

البالستيكية وأنواع أخرى   المنتجاتحيث تعاني من ظروف ندرة المياه الشديدة، وفي الوقت نفسه تتلقى كميات كبيرة من التلوث من 
 .  من التلوث

يئة ليعمل كآلية دعم إقليمية للدول الشريكة، مما يخلق بيئة مواتية وحاالت من التآزر وفرص للتعاون  لقد تم تصميم مشروع دعم المياه والب 
الممولة من االتحاد األوروبي التي تركز على االستخدام الفعال للمياه في   المشاريع اإليضاحيةوهناك عدد من    .في مجاالت المياه والبيئة

، وسيقوم مشروع دعم المياه والبيئة المشاريعوسيتم تعزيز نتائج هذه . المنطقة ستتلقى الدعم الفني من مشروع دعم المياه والبيئة أيًضا
المشروع التحول إلى نموذج استهالك وإنتاج أكثر استدامة وسيعمل   عالوة على ذلك، سيدعم. بنشر الممارسات الجيدة التي يتم تحديدها

وسوف يركز المشروع على مكافحة التلوث البالستيكي والنفايات البحرية من خالل  . على تطوير إدارة متكاملة وفعالة لموارد المياه
 . إيجاد طرق للحد من استخدام المنتجات البالستيكية المستهلكة لمرة واحدة 

وورش    ، وسيتم تنفيذ مشروع دعم المياه والبيئة من خالل مزيج من األنشطة اإلقليمية والوطنية، وهي في معظمها مساعدات فنية عملية
وأنشطة   ،وندوات عبر اإلنترنت ،دول جنوب البحر األبيض المتوسط منوزيارات دراسية لدول أوروبا وغيرها  ،عمل لبناء القدرات

 . بين األقران

ES project. assistance e 

    أصحاب المصلحة في مشروع دعم المياه والبيئة 

ومن بين أصحاب  . سيتم إشراك طيف واسع من أصحاب المصلحة على المستويين الوطني واإلقليمي في مشروع دعم المياه والبيئة
الوزارات المكلفة بالمياه والبيئة، والوكاالت الوطنية األخرى، والهيئات المحلية، والمؤسسات التعليمية والبحثية،  :  المصلحة المشاركين

وفي هذا الصدد، أقام مشروع دعم المياه  . البرلمانات، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل اإلعالم في والقطاع الخاص، وأعضاء 
  ،ات اإلقليمية الرئيسية العاملة في مجال المياه والبيئة في المنطقة، مثل االتحاد من أجل المتوسطوالبيئة عالقات تعاون قوية مع الهيئ 

بشكل  المشروع  تعاون  ي كما  .  وجامعة الدول العربية   ،والوكالة األوروبية للبيئة  ،وخطة عمل البحر المتوسط لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 .  ولة من االتحاد األوروبي وثيق مع البرامج والمشاريع األخرى المم

ات  وسيقوم على تنفيذ مشروع دعم المياه والبيئة اتحاد مكون من عدد من الكيانات األوروبية واإلقليمية الرائدة التي تتمتع بمهارات وخلفي 
 LDK Consultants(تجمع المصالح االقتصادية األوروبي  -"  أل دي كي كونسالتنتس جلوبال"يضم هذا االتحاد و. وخبرات متكاملة

Global EEIG ()( ، ومركز النشاط اإلقليمي لالستهالك واإلنتاج المستدامين )رئيس االتحادARC-SCP / RAC (  لخطة عمل األمم

 
 . هذا التخصيص ال يعني االعتراف بدولة فلسطين وال يمس المواقف الفردية للدول األعضاء بشأن هذه المسألة1
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، ورابطة المدن واألقاليم من أجل اإلدارة المستدامة  )RAED(البحر األبيض المتوسط، والشبكة العربية للبيئة والتنمية  / المتحدة للبيئة 
  المعهد المتوسطي للزراعة في باري  -، والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في البحر األبيض المتوسط )+ACR(رد للموا

)CIHEAM Bari( جوبا إنفرا جي أم بي أتش " ، و ) "Gopa Infra GmbH(  ومكتب المعلومات المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية ،
 Royal(  "رويال هاسكونينج دي أتش في "، و  )Ramboll Denmark A/S(  " أس/رامبول دينمارك اي"، و  )MIO-ECSDE(  المستدامة

HaskoningDHV (   . 

 اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع دعم المياه والبيئة 

ق ويندهام جراند  في فند  2019سبتمبر  26توجيهية لمشروع دعم المياه والبيئة يوم األربعاء الموافق العقد أول اجتماع لللجنة  وقد تم

تتألف اللجنة التوجيهية من ممثلين عن الوزارات ذات الصلة في الدول الشريكة، والشركاء المؤسسيين لمشروع دعم المياه  . في أثينا
ية،  المفوضية األوروب  - االجتماع الهيئة المتعاقدة  وترأس . والبيئة، وممثلي أعضاء االتحاد، والخبراء والمراقبين الرئيسيين للمشروع

 .  مناقشة أنشطة وخطة عمل مشروع دعم المياه والبيئة وإقرارها خالل االجتماعتم  و. المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع

 : حقائق وأرقام

 المفوضية األوروبية، المديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع :  الجهة المتعاقدة

 يورو  7.917.200المشروع:  قيمة 

 : المعلومات، يُرجى االتصال بـللمزيد من 

 vandebunt@wes-med.euبام فان دي بونت، خبير رئيسي في االتصاالت وتدعيم شبكة العالقات      

 

 

  مشروع دعم المياه والبيئة

وسوف يعالج هذه  . الشحيحة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط يهدف مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية 
الجزائر ومصر  (مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا هو مشروع دعم المياه والبيئة . المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه

 ).  ب وفلسطين وتونسوإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغر

 إخالء المسؤولية  

وهي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد  ، محتويات هذه النشرةبمفرده المسؤولية عن مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت
 . األوروبي

 


