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                          (WES) والبيئة المياه دعم مشروع من إخبارية نشرة
 

 تونسفي سدود الإيجاد حلول لترسيب 

 2020ديسمبر  29أثينا، 

توفر السدود المائية جيدة التصميم ويعتبر الترسيب مشكلة متزايدة للعديد من خزانات المياه، خاصة في الساحل الجنوبي للبحر األبيض المتوسط. 

التحاد األوروبي ( الذي يموله اWESمشروع دعم المياه والبيئة ) سيقدمأداة جيدة لإلدارة السليمة للمياه وتوفر أيًضا تدابير للتكيف مع تغير المناخ. 

مليون متر مكعب على التوالي،  30و  70 يبلغ سيكون سد سليانة وسد لبنة، بتخزين مفيدوتونس في التعامل مع مشكلة الترسيب في سدودها. الدعم ل

 بمثابة حاالت نموذجية لمعالجة هذه المشكلة اإلقليمية.

، خالل االجتماع االفتتاحي لنشاط المياه الرابع في تونس، أن "الفهم األفضل ألسباب WESأوضح الدكتور مايكل سكولوس، رئيس فريق مشروع 

خسارة كبيرة في السعة  لترسبا ويسببضروري لدراسة التدابير المطبقة في أماكن أخرى والتي يمكن تطبيقها في تونس. المائية ترسب الخزانات 

 نتوصل من خالل هذا النشاط إلى إجراءات يمكنها معالجة هذه المشكلة.وسدية للبلد. في نهاية المطاف خسارة اقتصا تمثل في السدود، والتي

االتحاد األوروبي في تونس، عن حماسه الهتمام مشروع المياه العذبة بمعالجة االستدامة باإلضافة إلى قضايا الموارد  بعثةوأعرب دينيس ريس، من 

لتونس قريبًا حيث تكون المياه  2027-2020ا لريس، "من المتوقع إطالق توقعات االتحاد األوروبي المائية النادرة وإدارة المياه في البالد. ووفقً 

 بالنسبة لالتحاد األوروبي". كبيرةذات أهمية 

المائية في تونس أكد السيد حبايب، المدير العام إلدارة التخطيط والتوازن المائي في وزارة الزراعة والموارد المائية والثروة السمكية، أن الموارد و

لترات من المياه سنويًا من السدود بسبب الترسيب قضية حاسمة بالنسبة لنا لمعالجتها ويسعدنا تلقي دعم هذا اليعد فقدان عدة ماليين ومحدودة للغاية. 

 المشروع لتقديم بعض الحلول ".

تحقيقها باإلضافة  التي يجبذا النشاط، األهداف والوسائل ، الذي يقود هأل دي كيه كونسلتانتس من WES مشروع وصف ديميتريس زاريس، خبيرو

مستجمعات المياه لمحصول الرواسب المتوفرة حاليا حول إلى المهام الخمس للنشاط واختتم االجتماع بالقول إن المشروع سيستعرض أوالً المعرفة 

 نب تحليل تكلفة ومزايا هذه التدابير.اى جسيتم بعد ذلك تصميم تدابير التخفيف إلووترسيب الخزان في سدي لبنة وسليانة، 

 وسائل التواصل االجتماعي

 فيسبوك

توفر السدود المائية جيدة التصميم ويعتبر الترسيب مشكلة متزايدة للعديد من خزانات المياه، خاصة في الساحل الجنوبي للبحر األبيض المتوسط. 

( الذي يموله االتحاد األوروبي WESمشروع دعم المياه والبيئة ) وسيقدملتكيف مع تغير المناخ. أداة جيدة لإلدارة السليمة للمياه وتوفر أيًضا تدابير ل

 تونس في التعامل مع مشكلة الترسيب في سدودها.الدعم ل

 تويتر

( WESوالبيئة ) مشروع دعم المياه وسيقدميعتبر الترسيب مشكلة متزايدة للعديد من خزانات المياه، خاصة في جنوب البحر األبيض المتوسط. 

 # تونس في التعامل مع مشكلة الترسيب في سدودها. الدعم لـ اآلن EUالممول #
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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

وسوف يعالج هذه . متوسطدعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر األبيض اليهدف مشروع 

الجزائر ومصر )دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  مشروع إقليمي يركز علىهو مشروع دعم المياه والبيئة . المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه

 (. وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس

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

 .األوروبي
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