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                           ) WES(   والبیئة   المیاه   دعم   مشروع   -  صحفي   یان ب 
 

ق األوسط وشمال إف��ق�ا   ي منطقة ال�ش
وع دعم الم�اە والبيئة ( يركز التدر�ب اإلقل��ي �ف ي  حصاد الم ال ع�  )  WESلم�ش

ائئ
ق األوسط   ي دول ال�ش

 وشمال إف��ق�ا وتداب�ي االحتفاظ بالم�اە الطب�ع�ة �ف

�ن أول/  25أثينا ،    2021أ�ت��ر  ��ش

ي  عد  ُ◌ ي 
ع�    الم�اە الطب�ع�ة  أدوات فعالة لتقل�ل مخاطر الف�ضانات وز�ادة إمكان�ة تخ��ن الم�اە سواءً ع�    وتداب�ي الحفاظ  الحصاد المائئ

ي طبق 
ي دول  ومناهجها  ترسيخ هذە المفاه�م و ولغا�ات  الم�اە الجوف�ة.    ات السطح أو �ف

ق األوسط وشمال إف��ق�ا، نظم ف��ق �ف وع    ال�ش م�ش
نت حول  )  WESدعم الم�اە والبيئة (  ا ع�ب اإلن�ت ا إقل�م�� ي حصاد الما ال تدر�ب�

 . 2021أ�ت��ر    21و  ،  18  ، 14  ، 11  ، 7امتد خالل     ئئ

ي ا 
ة التدر�ب اليت ا من وزارات الم�اە وسلطات    35ع��ف  ساعة، تم ت   15ستمرت لمدة  وخالل ف�ت

�
الري وسلطات أحواض األنهار و�دارة  مشارك

ي  
ي ومرافق الم�اە والبلد�ات والمنظمات غ�ي الحكوم�ة �ف ي ووكاالت المسح الجيولو�ب

ي حصاد الما ال "  ع� قضا�ا  دول   9األرا�ف
وسائل   تشمل ئئ

تناول التدر�ب، من    ا الموض�ع. من التدر�ب اإلقل��ي حول هذئ�ة " كجز ە الجوف�ة بم�اە األمطار�اطبقات الم و�عادة تغذ�ةبالم�اە االحتفاظ 
ف أمور أخرى، إدارة الطلب ع� ي ال  آثار تخف�ف  م الم�اە غ�ي التقل�د�ة كوس�لة لالري من خالل استخدا   م�اە  بني

وز�ادة الطلب ع�    تغ�ي المنا�ف
الغذااإل  ي نتاج 

ا  ئئ أ�ض� تم  ب�مكان�ة  .  ف    تكاملالالتع��ف  للم�اە  بني الري كمصدر رخ�ص  أنظمة  ي 
�ف الف�ضانات  وم�اە  األمطار  م�اە  �مكن  تجميع 

عل�ه   ال االعتماد  البيئات  ي 
ف  جاف�ف لتحسني ف  ة  التخ��ن    وتأمني وخ�ارات  المتاحة  التقن�ات  من  واسعة  مجموعة  جانب  إ�  المحاص�ل،  إنتاج 

ي المناطق الطب�ع�ة  إدارة الموارد الطب�ع�ة  -)NWRM(  األمثلة العمل�ة لتطبيق إدارة الموارد الطب�ع�ةعرض لبعض  و 
ي الجزائر   / �ف

ي  ال��ف�ة �ف
، �ف

ي إ�ائ�ل،  
�ة �ف ي المناطق الح�ف

ي األردن �ف
ي حوض األزرق �ف

ي طرق ال،  تغذ�ة الم�اە الجوف�ة �ف
ي المغرب�ف

 إ�  ، ري �ف
ً
وع إعادة تأه�ل  إضافة م�ش

ي غرب اليونان
ة كارال �ف  .بح�ي

الم�اە ، خب�ي  سلطت الس�دة سوزان طه ي مجال 
وع   رئ�س �ف ي الم�ش

المائ�ة  �ف ي ظل  الطب�ع�ة  ، الضوء ع� أهم�ة أنظمة إدارة الموارد 
�ف

ي 
�ف السائد  المت   الشح  السطح�ة  والم�اە  الجوف�ة  �سبة    وفرةالم�اە  تقل�ل  ح�ث  من  ذلك  ،  السط�ي   الج��انوأهميتها  ي 

�ف ج��ان  (بما 
 عن  ي يتم ت��فه ذ ) الالف�اضانات

�
�كة إ� ز�ادة  . ياالستهالك الب�ش مناطق  بع�دا ي جميع البلدان ال�ش

ا�د �ف ف ي الم�ت أدى التوسع الح�ف
ة ي    كب�ي

ي تال ا�ف
الم�اە الجوف�ة و�التا�ي ز�ادة تدفق م�اە األمطار نخفاض �ف ي  ، األمر الذي  غذ�ة مصادر 

�ستلزم إدارة الج��ان السط�ي �ف
المخصصة للبناء عن ط��ق   ي    �سللإدارة  المناطق 

السط�ي بهدف المساهمة �ف المائ�ة من ح�ث  ز�ادة وحفظ  م�اە الج��ان  الموارد 
 جودة. الال�م�ة و 

زار�س،   �س  د�مي�ت الدكتور  رئ��ي أ�د  أقدم/غ�ي  مجال   خب�ي  ي 
ي   �ف

�ف الم�اە   الم�اە  دعم  وع  ( م�ش استخدام  ) WESوالبيئة  أهم�ة  ع�   ،
ذك�ة  ال م تدخالت  النطاق  ضيق  للدورة  �شكل  �ائ�ة  ف الف�ي العمل�ات  تحا�ي  ي  اليت الخرسانة  استخدام  من  والتقل�ل  الطب�ع�ة،  المواد  ع 

الطب�ع�ة.   المنخفضات  ي 
�ف والتخ��ن  والمشبعة.  المشبعة  غ�ي  المناطق  ي 

�ف والتخ��ن  التسلل  مثل  هذا اله�درولوج�ة  �شكل  يهدف   ،
، إ� تق ي حجز  ز�ادة من خالل وحجم الف�ضانات   ذروةل�ل ر�ئ�ي

 .لالستخدام المبا�ش وغ�ي المبا�ش ائ�ة مالمستجمعات الالم�اە �ف

 

ف وتوف�ي ال س�اسات  وضع  أظهر التدر�ب أهم�ة التوع�ة والتعل�م ع� جميع المست��ات من أجل   ي  فالرشادي/ اإل دعم  الدعم والتمكني يف
ي تط��ر 

ي لأنظمة مختلفة ل�ف
ف   لف�ضاناتا/ م�اە األمطار طرق الحصاد المائئ  . إنتاج المحاص�ل ل��ادة وتحسني
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 : ، یُرجى االتصال بـللمزید من المعلومات

 lpa@ldk.gr ،لیزا بابادوجورجاكي، خبیر رئیس في التواصل والتشبیك

 كما یمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

 WES  موقع مشروع دعم المیاه والبیئة
 

 WES مشروع دعمدعم المیاه والبیئة  -صفحة فیسبوك
 

 WES مشروع دعم المیاه والبیئة -صفحة إنستجرام 
 

 WES مشروع دعم المیاه والبیئة –صفحة تویتر 

 مشروع دعم المیاه والبیئة

ه  ر األبیض المتوسط. وسوف یعالج ھذیھدف مشروع دعم المیاه والبیئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حمایة البیئة وتحسین إدارة الموارد المائیة الشحیحة في منطقة حوض البح 
مشروع إقلیمي یركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا (الجزائر ومصر  ھو المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المیاه. مشروع دعم المیاه والبیئة 

 وإسرائیل واألردن ولبنان ولیبیا والمغرب وفلسطین وتونس).  

 إخالء المسؤولیة  
ال تعكس بالضرورة وجھات نظر االتحاد   التي  محتویات ھذه النشرةالمسؤولیة عن  منفرداً مشروع دعم المیاه والبیئة ، ویتحمل مالي من االتحاد األوروبي ھذه 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
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