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 ( NWRM) حواض المائيةاألنطاق على  ئيوالحصاد الما  حتجاز المياهالطبيعية التدابير الإمكانات  شافاستك 

 تشاورية مع أصحاب المصلحة ورشة عمل 

  WES -مشروع "دعم المياه والبيئة
 

 (  14:00 – 10:00كانون أول/ديسمبر )من  21

 

 

 األجندة المبدئية 

 

 الترحيب والمقدمة العامة   10:00-10:11

 
 الترحيب وكلمات االفتتاح   -

 عمر أبو عيد ، مدير برنامج الطاقة والبيئة وتغير المناخ ، قسم التعاون ، وفد االتحاد األوروبي 
منسق مشروع دعم المياه والبيئة ومساعد األمين العام لشئون التكنولوجيا، وزارة   –السيد عادل العبيات 

 دقائق(   5المياه والري )
 دقائق(   3السيدة سوزان طه، خبير رئيس، مشروع دعم المياه والبيئة )

 عرض النشاط ونقاش عام   10:11-11:48

 
 دقائق(  5) والبيئةعن مشروع دعم المياه ةعاملمحة   -

 دقائق(  3السيدة سوزان طه، خبير رئيس، مشروع دعم المياه والبيئة )

 دقائق(  7في األردن ) دعم المياه والبيئةالتعريف بنشاط مشروع  -
 دقائق(  3، مشروع دعم المياه والبيئة )السيدة سوزان طه، خبير رئيس

 دقيقة(  15الطبيعية الحتجاز المياه ) المصطلحات والمفردات المستخدمةة  فيالتدابير -
فريق  ممثل  .منسق فنيو(، متخصص في علوم المياه 1) رئيسدكتور ديميتريس زاريس: خبير غير 

   WESخبراء مشروع 

 دقيقة( 30)الطبيعية الحتجاز المياه  التدابيرمراجعة  -
فريق   ممثل .منسق فنيو(، متخصص في علوم المياه 1) رئيسدكتور ديميتريس زاريس: خبير غير 

 WESخبراء مشروع 

 
 دقائق(  10جلسة نقاشية ) -

   استراحة قهوة 11:48-12:00

 .(دقيقة  20)قابلية تطبيق التدابير في األردن واالستنتاجات حول مجموعة التدابير التي يمكن العمل بها - 12:00-12:50
ميسر الجلسة: السيدة سوزان طه، خبير مياه رئيس/ مشروع دعم المياه والبيئة ودكتور ديميتريس  

في علوم المياه ومنسق فني. ممثل فريق خبراء مشروع دعم   متخصص( 1زاريس: خبير غير رئيس )

 المياه والبيئة   
  دقيقة( 15عرض للمواقع المقترحة ومعايير ااختيارها ) -

في علوم المياه ومنسق فني. ممثل فريق   متخصص( 1دكتور ديميتريس زاريس: خبير غير رئيس )

 خبراء مشروع دعم المياه والبيئة   

 دقيقة( 15)  تغذية راجعة حول المواقع المقترحة -
  جميع المشاركين

 التحديات والنتائج المتوقعة من هذا النشاط   12:50-13:40
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بيرات الطبيعية الحتجاز  دالتمناقشة الخبرات والتجارب السابقة لألطراف والجهات المعنية في استخدام  - 
 في األردن.  المياه   

واستعراض  الصلة دقيقة( )يرحب المشروع بتقديم عرض للمشاريع السابقة ذات  30جميع المشاركين )

 نتائجها )في حال توفرت(.  

 دقيقة(   20) دور األطراف والجهات  المعنية في النشاط -
 تيسير الجلسة: السيدة سوزان طه، خبير مياه رئيس، مشروع دعم المياه والبيئة  

 المضي قدما  / الخطوات المستقبلية 13:40-13:45

 اختتام ورشة العمل والتقييم  13:45-14:00

 استراحة الغذاء  15:00 – 14:00

 


