
WES وع ة اإلإخبارية - م�ش الن�ش

وع ممول من قبل  هذا الم�ش

ي اإلتحاد اإلأورو�ب

in the ENI Southern Neighbourhood region

العدد 8 - سبتم�ب 2022

)WES(  وع  دعم المياه والبيئة م�ش

ي منطقة الجوار الجنوبية، ضمن اإلآلية اإلأوروبية 
وع "دعم المياه والبيئة )WES( �ف م�ش

ي يهدف إىل  وع إقليمي يتم تنفيذه بتمويل من اإلتحاد اإلأورو�ب للجوار" هو م�ش

ي منطقة البحر اإلأبيض 
ف إدارة الموارد المياه المائية الشحيحة �ف حماية البيئة وتحس�ي

وع )WES( معالجة المشاكل المتعلقة  ف اإلأهداف الرئيسية للم�ش المتوسط. ومن ب�ي

وع )WES( إىل استثمار والبناء عىل التجارب  بمنع التلوث وكفاءة المياه. يسعى الم�ش

ي )مثل  ي تم تمويلها من قبل اإلتحاد اإلأورو�ب
اكمة للمشاريع الناجحة السابقة ال�ت الم�ت

وع "أفق 2020 بناء القدرات / برنامج البيئة المتوسطية  وع "أفق 2020" وم�ش م�ش

وعي "إدارة المياه المتكاملة المستدامة" و"إدارة المياه المتكاملة  2010-2014"، وم�ش

وع جاهداً لخلق بيئة  المستدامة وأفق 2020 )2015-2019("، كما يسعى الم�ش

ي الدول 
ف وزيادة القدرات ذات الصلة لجميع أصحاب المصلحة �ف حاضنة لتمك�ي

يكة. ال�ش

وع دعم المياه والبيئة )WES( عىل دعم التحول إىل نماذج استهالك   يعمل م�ش

دارة المتكاملة والكفؤة للمياه وتعزيز كفاءة المياه  وإنتاج أك�ش استدامة وإىل تعزيز اإلإ

ومكافحة التلوث الناتج عن المواد البالستيكية والنفايات البحرية، كما يسعى إىل 

تشجيع وتعزيز الحوار حول القضايا البيئية وقضايا التنمية المستدامة الرئيسية. 

يكة بخلق أوجه التآزر وفرص التعاون  وع كآلية دعم للدول ال�ش يعمل الم�ش

كائه  وع )WES( الدعم ل�ش ون�ش المعلومات والممارسات الجيدة. كما يوفر الم�ش

، وتحديداً، اإلتحاد من أجل المتوسط )UfM( من خالل تسهيل  ف المؤسسي�ي

اتيجيات وحوارات إقليمية محددة وخطة عمل اإلأمم المتحدة للبيئة/البحر  اس�ت

وع هي  ي الم�ش
يكة �ف اإلأبيض المتوسط المنبثقة عن اتفاقية برشلونة. الدول ال�ش

ف ]*[، وتونس. الجزائر، مرص، إرسائيل، اإلأردن، لبنان، المغرب، ليبيا، فلسط�ي

ي جميع أنحاء البحر المتوسط، بدرجات حرارة عالية 
ف صيف عام 2022، �ف يتم�ي

ي 
للغاية، وموجات جفاف ممتدة، وحرائق غابات مدمرة. وقد ظهر هذا أيًضا �ف

رت  ي الرطبة وترصف
بقية أنحاء أوروبا، حيث "جفت" العديد من اإلأنهار واإلأرا�ف

نتاجية الزراعية  ي دلتا بو( و / أو انخفضت اإلإ
المحاصيل التقليدية )مثل اإلأرز �ف

. بشكل كب�ي

أصبحت حاإلت الجفاف المتكررة المرتبطة بأحداث الموجات الحارة ظاهرة 

ي العديد من بلدان البحر المتوسط، وهي مرتبطة بشكل مبارسش أو 
شائعة �ف

نتاج الزراعي وسبل  غ�ي مبارسش بعواقب تغ�ي المناخ، وتهدد النظم البيئية واإلإ

العيش، وتتطلب التخفيف العاجل والفعال، خاصة تداب�ي التكيف.

وًعا لتغ�ي المناخ، إإل أن جميع أنشطته  عىل الرغم من أن WES ليس م�ش

قليمية والوطنية، المنفذة منذ مايو 2022، تساهم  المتعلقة بالمياه تقريًبا، اإلإ

ي نهج التكيف المناسب مع تغ�ي المناخ. وقد تم تكريسها لتعزيز وتنفيذ 
�ف

ي 
ف عىل اإلقتصاد الما�أ ك�ي دارة الفعالة لموارد المياه الشحيحة، مع ال�ت اإلإ

ي الزراعة. هذا اإلأخ�ي 
ي ذلك �ف

واستخدام موارد المياه غ�ي التقليدية، بما �ف

ي المنطقة، يليه اإلستخدام 
هو إىل حد بعيد قطاع استهالك المياه الرئييسي �ف

ىلي والسياحة. نظًرا إلأن المياه العادمة تبدو "مصدر المياه" الوحيد 
ف الم�ف

ي أربع جلسات تركز عىل 
ايد، فقد تم تنظيم تدريب إقليمي كب�ي �ف ف الم�ت

ي يتم 
المعالجة السليمة وإعادة اإلستخدام اإلآمن لهذه المياه "الجديدة" ال�ت

إنتاجها من خالل معالجة المياه.

لتهيئة الظروف المواتية لما ورد أعاله، يجب معالجة سلسلة من القضايا 

اك  ي هذا الصدد، كان إرسش
. �ف ي والمحىلي

ف الوط�ف المحددة عىل المستوي�ي

ي تعمل بشكل جيد 
ف / الري من خالل جمعيات مستخدمي المياه ال�ت المزارع�ي

ف من  ؛ إن تعزيز قدرة المدرب�ي ف ي فلسط�ي
ذ �ف هو التدخل المطلوب والمنفَّ

دارة السليمة  ي تونس عىل اإلإ
ف �ف المنظمات العامة التونسية لتدريب المزارع�ي

. ي
ف ويرد دون إخالل بالمواقف الفردية للدول اإلأعضاء حول هذه الق�ف اف بدولة فلسط�ي * إل يجوز تفس�ي هذا الوصف عىل أنه اع�ت

افتتاحية



ي القطاعات 
كة، وأساليب إدارة الطلب عىل المياه �ف إلأنظمة الري الزراعية المش�ت

ي المغرب كانت اإلأنشطة المائية الوطنية ذات 
المحلية، والعامة، والسياحية �ف

. ف ًا من قبل المتعلم�ي ي لقيت استحسانًا كب�ي
الصلة، وجميعها ال�ت

ف باإلأسباب الجذرية إلأزمات البيئة  ، مرتبط�ي ي
ف آخرين للمكون البي�أ تم تنفيذ نشاط�ي

ي تؤدي إىل إهدار 
ي إل تزال سائدة، وال�ت

وتغ�ي المناخ، وهما نماذج اإلقتصاد ال�ت

ورية وتوليد التلوث،  ة من السلع غ�ي الرصف الموارد الطبيعية، وإنتاج كميات كب�ي

ي يصعب للغاية معالجتها 
ف أمور أخرى بواسطة اللدائن الدقيقة، وال�ت من ب�ي

طار، كان تعزيز  ي هذا اإلإ
ي البيئة. �ف

بشكل فعال عندما يتم تفريغها بالفعل �ف

ي تصميم وتقديم دورة حول اإلقتصاد الدائري نوًعا 
ات الجامعات الجزائرية �ف خ�ب

ي أماكن أخرى من 
ي تطلبها البالد، مع إمكانية تكرارها �ف

مبتكًرا من أنشطة WES ال�ت

المنطقة.

وفيسور مايكل سكولوس ال�ب
)WES( وع دعم المياه والبيئة قائد فريق م�ش

ي 
ي البحر المتوسط وهي مصدر قلق بي�أ

ي كل مكان �ف
تنت�ش اللدائن الدقيقة �ف

وصحي رسيع النمو. استجابة لطلب جهات اإلتصال إلتفاقية برشلونة لفهم 

القضية الناشئة عن الجسيمات البالستيكية الدقيقة بشكل أفضل ونوع اإلإجراءات 

وع دعم المياه والبيئة WES تدريًبا إقليمًيا ع�ب  ي ينبغي اتخاذها، نظم م�ش
ال�ت

ي 
نت تم تقديمه ع�ب 3 جلسات )حواىلي 3 ساعات لكل منها؛ 9 ساعات �ف ن�ت اإلإ

ي مايو ويونيو 2022.
المجموع( �ف

شارك أك�ش من 60 متدربًا من 10 دول متوسطية وعززوا فهمهم وكفاءاتهم 

ي الجوانب التقنية للجسيمات البالستيكية الدقيقة )التعريفات واإلأنواع 
�ف

ف  والمسارات واإلأثر، إلخ(؛ نهج الرصد والثغرات المعرفية؛ الروابط ب�ي

؛ إيجابيات / سلبيات التداب�ي  ي
الجسيمات البالستيكية الدقيقة والتلوث الكيميا�أ

المحتملة؛ خيارات السياسة واتخاذ القرار عىل أساس اإلأدلة العلمية السليمة.

  اقرأ المزيد

الجسيمات البالستيكية الدقيقة والتداب�ي الالزمة لمواجهة التحديات ذات الصلة  
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قدم الطالب الجزائريون من جامعة بومرداس بفخر مشاريعهم حول ريادة 

ي الجلسة الختامية 
ي 23 يونيو 2022، �ف

اء واإلقتصاد الدائري �ف اإلأعمال الخرصف

ف مارس ويونيو 2022 من  لسلسلة من 12 تدريًبا )إجماىلي 30 ساعة( تم تنفيذها ب�ي

.)CNFE( ي
ي للتدريب البي�أ

وع WES بالتعاون أيًضا مع المعهد الوط�ف قبل م�ش

ي العديد 
وًعا لتعزيز اإلقتصاد اإلأخرصف والدائري �ف قدم الطالب ثمانية ع�ش م�ش

من المجاإلت، عىل سبيل المثال استبدال البالستيك بالميسيليوم، والحصول عىل 

الغراء من نفايات الجلد، وإعادة تدوير زيت الطهي لصنع وقود الديزل الحيوي، 

وإعادة تدوير أعقاب السجائر، وكذلك نفايات النسيج، والخشب، والزجاج.

كانت الدورات التدريبية الـ 12 عبارة عن دورة تدريبية توضيحية سبقها برنامج 

اء واإلقتصاد الدائري، حيث تم تدريب  ف عىل ريادة اإلأعمال الخرصف تدريب المدرب�ي

ي CNFE عىل كيفية تقديم دورة اإلقتصاد الدائري، 
ف �ف أساتذة الجامعات والموظف�ي

اء، وكيفية دعم الطالب. وريادة اإلأعمال الخرصف

  اقرأ المزيد

وع دعم المياه والبيئة WES: تعزيز قدرة الجامعات الجزائرية عىل تعزيز االقتصاد  ي م�ش
مساهمة مبتكرة �ف

ي مناهجها الدراسية
اء �ف الدائري وريادة االأعمال الخ�ف

 WES وع دعم المياه والبيئة عادة االستخدام: تدريب إقليمي مخصص لم�ش معالجة مياه ال�ف الصحي الإ
 

نت حول معالجة  ن�ت وع دعم المياه والبيئة WES تدريًبا إقليمًيا ع�ب اإلإ نظم م�ش

ي 17 و19 مايو 2022 و7 و9 يونيو 2022، 
عادة استخدامها �ف مياه الرصف الصحي إلإ

وع WES عىل المعالجة السليمة لمياه الرصف  ي م�ش
يكة �ف لبناء قدرات البلدان ال�ش

ي المناطق الريفية 
ف عىل محطات معالجة مياه الرصف الصحي �ف ك�ي الصحي، مع ال�ت

بهدف إعادة استخدام النفايات السائلة بشكل آمن.

: أفضل التقنيات  ي تمت مناقشتها ما يىلي
ف الموضوعات الرئيسية ال�ت ومن ب�ي

عادة اإلستخدام؛ التخطيط لمعالجة مياه الرصف الصحي. جوانب  المتاحة إلإ

دارة المالية لمحطات معالجة مياه الرصف  التشغيل والصيانة. وكذلك خيارات اإلإ

الصحي؛ تحديد المواقع المناسبة؛ تقييم آثار إعادة استخدام المياه العادمة 

المعالجة؛ تداب�ي التخفيف المو� بها؛ حوافز لجذب إعادة اإلستخدام. شارك 

ي التدريب الذي تم تقديمه ع�ب 4 جلسات )4 
أك�ش من 60 من أصحاب المصلحة �ف

ساعات لكل منها، 16 ساعة إجماإلً(.

  اقرأ المزيد
ي 

شارك أك�ش من 60 من أصحاب المصلحة �ف
التدريب الذي تم تقديمه ع�ب 4 جلسات )4 

ساعات لكل منها، 16 ساعة إجماإلً(.
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ف  ف للمدرب�ي ف تدريبيت�ي وع دعم المياه والبيئة WES دورت�ي نظم م�ش
اء آخرين،  ي مجال الري وخ�ب

)ToT(، استهدفت أك�ش من 50 تقنًيا �ف
ي إدارة أنظمة الري الجماعية، وأنظمة الري الزراعية 

لدعم تونس �ف
بطريقة فعالة ومستدامة.

4

اء المياه بجمع البيانات والمعلومات حول  خالل عام 2021، قام فريق خ�ب

ف وهما: جمعية  ي فلسط�ي
ف �ف ف تجريبيت�ي ي منطقت�ي

طرق وممارسات الري الحالية �ف

مستخدمي مياه وادي العروب )العروب - الخليل(، وجمعية مستخدمي مياه 

باب الساحل )دير الغصون - طولكرم(. وقد تم استكمال ذلك باجتماعات مع 

ف عن سلطة المياه الفلسطينية، ووزارة الزراعة، وجمعيات مستخدمي المياه،  ممثل�ي

ي المناطق التجريبية، وبعد ذلك تم عقد ورشة عمل ع�ب 
ف �ف وممثىلي المزارع�ي

ي التاسع من شهر مايو 2022.
نت �ف ن�ت اإلإ

ف  ف تدريبيت�ي وع دعم المياه والبيئة WES دورت�ي ي مايو ويونيو 2022، نظم م�ش
�ف

اء آخرين،  ي مجال الري وخ�ب
ف )ToT(، استهدفت أك�ش من 50 تقنًيا �ف للمدرب�ي

ي إدارة أنظمة الري الجماعية، وأنظمة الري الزراعية بطريقة فعالة 
لدعم تونس �ف

ومستدامة.

، ركز المدربون عىل إدارة وتحليل  ف خالل أول أربعة أيام من تدريب المدرب�ي

قليمية  أداء أنظمة الري الجماعية، وذهبوا إىل الموقع مع 25 فنًيا من اللجان اإلإ

للتنمية الزراعية )RCAD( ومن المديرية العامة للهندسة الريفية واستخدام المياه، 

ف قدرتها عىل إدارة أنظمة الري الجماعية والتمكن من توسيع دائرة توجيهها  لتحس�ي

.)GDA( لتصل إىل مجموعات التنمية الزراعية

 WES وع ي استمرت خمسة أيام، قام فريق م�ش
ة التدريب الثانية ال�ت خالل ف�ت

ف عن متابعة مشاريع توف�ي المياه من أجل  ي RCAD المسؤول�ي بتدريب 25 من فن�ي

ف إنتاجية المياه للمحاصيل. ف وGDA لتحس�ي مد التدريب / التوجيه للمزارع�ي

  اقرأ المزيد

دارة والممارسات المثىل للري ي االإ
ف الفلسطينية الريادية �ف دعم جمعيات المزارع�ي

ي تونس
وع WES عىل أنظمة الري الزراعية �ف ف بم�ش تدريبات المدرب�ي

  لمزيد من المعلومات

وع  ف فريق م�ش خالل ورشة العمل، تم تبادل هام للمعلومات والممارسات ب�ي

ي المناطق التجريبية، والسلطات 
WES ومديري مشاريع توف�ي مياه الري �ف

. ف المحلية واإلستشاري�ي

  اقرأ المزيد

https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/n-w-tn-1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/n-w-jo-1-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/n-w-ps-2-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%ac/


للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

lpa@ldk.gr  ،ي التواصل والتشبيك
، خب�ي رئيس �ف ا بابادوجورجايكي ف ل�ي

كما يمكنكم البقاء عىل تواصل معنا من خالل: 

وع دعم المياه والبيئة م�ش

وع إقليمي يركز عىل دول  وع دعم المياه والبيئة هو م�ش وع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. م�ش ي منطقة حوض البحر اإلأبيض المتوسط. وسوف يعالج هذه الم�ش
ف إدارة الموارد المائية الشحيحة �ف ي إىل حماية البيئة وتحس�ي ي منطقة الجوار الجنو�ب

وع دعم المياه والبيئة �ف يهدف م�ش

ف وتونس(.  ق اإلأوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإرسائيل واإلأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسط�ي منطقة ال�ش

إخالء المسؤولية 

. ي ورة وجهات نظر اإلتحاد اإلأورو�ب ي إل تعكس بالرصف
ة ال�ت وع دعم المياه والبيئة منفرداً المسؤولية عن محتويات هذه الن�ش ، ويتحمل م�ش ي ة اإلإخبارية بدعم ماىلي من اإلتحاد اإلأورو�ب صدرت هذه الن�ش

@WesMed19@sustainablemediterranean 

www.wes-med.eu/ar

@Wes_med   @wes-med-project

وع دعم المياه والبيئة WES بعنوان "دعم إدارة الطلب عىل المياه  ي إطار نشاط م�ش
�ف

ف والماء بالمغرب لتعزيز جهود  ي المغرب"، تم دعم وزارة التجه�ي
المتعلقة بندرة المياه �ف

لية، والعامة، والسياحية. ولهذه  ف ي القطاعات الم�ف
إدارة الطلب عىل المياه )WDM( �ف

ي 23 يونيو 2022.
وع WES ورشة عمل استشارية �ف الغاية، نظم م�ش

وع WES نتائج تحليل الجوانب الفنية، والقانونية،  اء المياه بم�ش قدم خ�ب

دارة الطلب عىل المياه، وحددوا التحديات  والمؤسسية، والتنظيمية، والمالية إلإ

وقدموا توصيات بشأن التداب�ي التقنية والمالية والمؤسسية المحتملة للنهج 

ي القطاعات المحلية والعامة والسياحية بالمغرب                
ورشة عمل تشاورية حول إدارة الطلب عىل المياه �ف

المناسبة بشأن إدارة الطلب عىل المياه. تم التأكيد عىل الحاجة إىل تكامل 

دارة الطلب عىل المياه، واتفق المشاركون، البالغ عددهم  السياسات القطاعية إلإ

ف إدارة  37 مشارًكا، عىل إعداد وتطوير خطة عمل متعددة القطاعات لتحس�ي

ي ذلك أدوار 
ي إطار المرحلة التالية للنشاط، بما �ف

ي المغرب �ف
الطلب عىل المياه �ف

ات ذات الصلة.  ي تنفيذ وجمع البيانات ورصد المؤرسش
الجهات الفاعلة الرئيسية �ف

  اقرأ المزيد
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