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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   -  صحفي   يان ب 
 

ق األوسط وشمال إفريقيا   ي منطقة الشر
وع دعم المياه والبيئة ) يركز التدريب اإلقليمي ف  ي  حصاد الم ال عىل  (  WESلمشر

ائ 

ق األوسط   ي دول الشر
 وشمال إفريقيا وتدابير االحتفاظ بالمياه الطبيعية ف 

ين أول/  25أثينا ،    2021أكتوبر  تشر

 ي
 
ي  عد  ُ

عىل    المياه الطبيعية  أدوات فعالة لتقليل مخاطر الفيضانات وزيادة إمكانية تخزين المياه سواء  عىل    وتدابير الحفاظ  الحصاد المائ 

ي طبق
ي دول  ومناهجها  ترسيخ هذه المفاهيم و ولغايات  المياه الجوفية.    اتالسطح أو ف 

ق األوسط وشمال إفريقيا، نظم فريقف  وع    الشر مشر

نت حول  (  WESدعم المياه والبيئة )  ي حصاد الما ال تدريًبا إقليمًيا عير اإلنير
 . 2021أكتوبر   21و ، 18  ،14  ،11  ،7امتد خالل     ئ 

ي ا
ة التدريب التر ا من وزارات المياه وسلطات    35عريف  ساعة، تم ت  15ستمرت لمدة  وخالل فير

ً
الري وسلطات أحواض األنهار وإدارة  مشارك

ي  
ي ومرافق المياه والبلديات والمنظمات غير الحكومية ف  ي ووكاالت المسح الجيولوجر

ي حصاد الماال "   عىل قضايا   دول  9األراض 
  وسائل  ت شمل   ئ 

تناول التدريب، من    ا الموضوع. من التدريب اإلقليمي حول هذئية " كجز ه الجوفية بمياه األمطارياطبقات الم وإعادة تغذيةبالمياه االحتفاظ 

ي ال  آثار تخفيف  م المياه غير التقليدية كوسيلة لالري من خالل استخدا   مياه  بير  أمور أخرى، إدارة الطلب عىل
وزيادة الطلب عىل    تغير المناج 

الغذااإل  ي نتاج 
أيًضا  ئ  تم  بإمكانية  .  للمياه  بير     تكاملالالتعريف  الري كمصدر رخيص  أنظمة  ي 

ف  الفيضانات  ومياه  األمطار  مياه  يمكن  تجميع 

عليه   ال االعتماد  البيئات  ي 
لتحسير   جافف  التخزين    وتأمير   ة  وخيارات  المتاحة  التقنيات  من  واسعة  مجموعة  جانب  إىل  المحاصيل،  إنتاج 

ي المناطق الطبيعية  إدارة الموارد الطبيعية  -(NWRM)  األمثلة العملية لتطبيق إدارة الموارد الطبيعيةعرض لبعض  و 
ي الجزائر   / ف 

ي  الريفية ف 
، ف 

ي إرسائيل،  
ية ف  ي المناطق الحض 

ي األردن ف 
ي حوض األزرق ف 

ي طرق ال،  تغذية المياه الجوفية ف 
ي المغربف 

 إىل  ، ري ف 
 
وع إعادة تأهيل  إضافة مشر

ي غرب اليونان
ة كارال ف   .بحير

المياه ، خبير  سلطت السيدة سوزان طه ي مجال 
وع   رئيس ف  ي المشر

المائية  ف  ي ظل  الطبيعية  ، الضوء عىل أهمية أنظمة إدارة الموارد 
ف 

ي 
ف  السائد  المت   الشح  السطحية  والمياه  الجوفية  نسبة    وفرةالمياه  تقليل  حيث  من  ذلك  ،  السطحي   الجريانوأهميتها  ي 

ف  جريان  )بما 

 عن  ي يتم تضيفه ذ ( الالفياضانات
ً
يكة إىل زيادة  . ياالستهالك البشر مناطق  بعيدا ي جميع البلدان الشر

ايد ف  ي المير  أدى التوسع الحض 

ة ي    كبير
ي تال اف 

المياه الجوفية وبالتاىلي زيادة تدفق مياه األمطار نخفاض ف  ي  ، األمر الذي  غذية مصادر 
يستلزم إدارة الجريان السطحي ف 

المخصصة للبناء عن طريق   ي    تسللإدارة  المناطق 
السطحي بهدف المساهمة ف  المائية من حيث  زيادة وحفظ  مياه الجريان  الموارد 

 جودة. الالكمية و 

زاريس،   يس  ديميير الدكتور  رئيسي أكد  أقدم/غير  مجال   خبير  ي 
ي   ف 

ف  المياه   المياه  دعم  وع  ) مشر استخدام  ( WESوالبيئة  أهمية  ، عىل 

ذكية  ال م تدخالت  النطاق  ضيق  للدورة  بشكل  يائية  الفير  العمليات  تحاكي  ي 
التر الخرسانة  استخدام  من  والتقليل  الطبيعية،  المواد  ع 

الطبيعية.   المنخفضات  ي 
ف  والتخزين  والمشبعة.  المشبعة  غير  المناطق  ي 

ف  والتخزين  التسلل  مثل  هذا الهيدرولوجية  بشكل  يهدف   ،

، إىل تق ي حجز  زيادة من خالل وحجم الفيضانات   ذروةليل ريئسي
 .لالستخدام المبارسر وغير المبارسر ائية مالمستجمعات الالمياه ف 

 

ي  فالرشادي/ اإل دعم  الدعم والتمكير  وتوفير ال سياسات  وضع  أظهر التدريب أهمية التوعية والتعليم عىل جميع المستويات من أجل  
ت 

ي تطوير 
ي لأنظمة مختلفة لف 

 . إنتاج المحاصيل لزيادة وتحسير    لفيضاناتا/ مياه األمطار طرق الحصاد المائ 
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 : ، يُرجى االتصال بـللمزيد من المعلومات

 lpa@ldk.gr ،ليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل والتشبيك

 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

 WES  موقع مشروع دعم المياه والبيئة
 

 WES مشروع دعمدعم المياه والبيئة  -صفحة فيسبوك
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة -صفحة إنستجرام 
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة –صفحة تويتر 

 مشروع دعم المياه والبيئة

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

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء المسؤولية  
ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد   التي  محتويات هذه النشرةالمسؤولية عن  منفردا  مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل مالي من االتحاد األوروبي هذه النشرة بدعم صدرت

 األوروبي. 

 

https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://twitter.com/WesMed19

