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 يدعم األردن في استكشاف إمكانات تطبيق تدابير االحتفاظ بالمياه الطبيعية WESمشروع 

 

 2020ديسمبر  21أثينا، 

متر مكعب للفرد. ويرجع ذلك   60المياه في األردن بشكل متزايد، حيث تقل حصة الفرد السنوية من موارد المياه العذبة المتجددة عن    شححدة    تتفاقم

قر حالة من "فجزئياً إلى المناخ شبه الجاف في األردن، باإلضافة إلى معدالت النمو السكاني المرتفعة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، سيدخل األردن  

 ة بهذا الشأن.  إذا لم يتم إحراز تقدم كبير  2025المياه المدقع" بحلول عام 

نقص مناطق  ل  ونتيجةترافق النمو الحضري السريع في األردن مع انخفاض التغذية في مصادر المياه الجوفية وزيادة في تدفقات مياه األمطار.  

الجوفية. كما شهد األردن مؤخًرا زيادة حادة في شدة الفيضانات مما أدى إلى خسائر    المياه  حصاد التسرب الطبيعي للمياه، هناك خسارة كبيرة في  

استكشاف    في األرواح والممتلكات وكذلك تدمير البنية التحتية. لذلك، أصبح التعامل مع مياه األمطار أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهناك حاجة إلى

 .  لمطريةا  مفاهيم جديدة لكيفية االحتفاظ بمياه العواصف

وفقًا  . و تدابير االحتفاظ بالمياه الطبيعيةتطبيق  في استكشاف إمكانات    مؤخراً الذي يموله االتحاد األوروبي في دعم األردن   اإلقليمي  WESبدأ مشروع  

فريق   للدكتور رئيس  من  WESمشروع    مايكل سكولوس،  الجيدة  الممارسات  تكييف  في  األردن  المشروع سيدعم  فإن  وتحديد  ،  األخرى  البلدان 

 . اإلجراءات األكثر مالءمة للتطبيق في البالد

الذي يقود هذا النشاط، في االجتماع االفتتاحي الذي عقد عبر اإلنترنت مع ممثلين عن سلطة  و WESمشروع أوضح ديميتريس زاريس، الخبير في 

تدابير  اآلخرين في المشروع، أن  خبراء  الاالتحاد األوروبي إلى األردن و  ةبعث باإلضافة إلى ممثلين عن    ووزارة المياه والري  \المياه في األردن

المياه وتخفيف مخاطر الفيضانات ألنها طبيعية، وبالتالي قد ال تكون هناك    شحاالحتفاظ بالمياه الطبيعية تعتبر حلوالً جيدة ورخيصة للتخفيف من  

تدابير االحتفاظ بالمياه الطبيعية هي تدابير متعددة الوظائف تهدف إلى حماية  فإن  ى ذلك،  عالوة علوحاجة إلى الكثير من البنية التحتية اإلضافية.  

 .  موارد المياه التي تتصدى للتحديات المتعلقة بالمياه مع استعادة أو الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية

تدابير االحتفاظ بالمياه الطبيعية المستخدمة أيًضا في بلدان أخرى في المنطقة  مجال  سينطلق المشروع اآلن لمراجعة أفضل ممارسات اإلدارة في  و

بلدان أخرى،   أو  منطقتان تجريبيتان    التدابير  ودراسةوأوروبا  اختيار  ذلك سيتم  وبعد  القاحلة،  القاحلة وشبه  المناطق  أنشطة  ذ  لتنفيالمطبقة على 

عند اختيار المناطق  وستكون إحدى المناطق التجريبية في منطقة شبه حضرية بينما ستكون المنطقة األخرى في منطقة ريفية أو طبيعية.  والمشروع.  

فوائد االحتفاظ بالمياه    إجراء تحليالت التكلفة والفوائد، مع مراعاةوالتجريبية، سيتم تصميم عدد من تدابير االحتفاظ بالمياه الطبيعية لتلك المناطق  

 .  وتكاليف تطبيق تدابير االحتفاظ بالمياه الطبيعية

 .النتائج بهدف تكرارها في مناطق أخرى في األردنفيها عرض ت وسيختتم المشروع بورشة عمل نهائية 
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 : للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

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

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

البح  المائية الشحيحة في منطقة حوض  البيئة وتحسين إدارة الموارد  المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  وسوف يعالج هذه    .ر األبيض المتوسط يهدف مشروع دعم 
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

 (.  وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس

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

 . األوروبي

 


