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ة إخبارية  نشر
 

 2018يوليو  19أثينا، 

 
ي إرسائيل.  الينابيعتدريب لحماية بيئة ورشة تنظيم 

 
ي ف

 المائية والنظام البيئ 
 

 

ي الينابيع المائية" أيام  3تم تنظيم دورة تدريب لمدة 
 
وع اإلدارة قبل  من حول "رصد الملوثات من المصادر غير الثابتة ف آلية الدعم لمشر

ة ما بير   2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي الفير
 
ي ف ي مدينة تل أبيب  2018يوليو  12 إىل 10الممولة من االتحاد األوروب 

 
ف

 . بإرسائيل
 

 . ينابيع المياهوإدارة  ترميمالخاصة بعملية  ا ماية البيئة فيما يخص تنمية خططهالتدريبية هذه الدعم لوزارة حتقدم ورشة العمل 
 

ي  ،ذكر أن عملية رصد المصادر غير الثابتة وضعت عىل سلم األولوياتي  
 
ي إرسائيل قد تم تمت معالجتها ف

 
ألن معظم المصادر غير الثابتة ف

ة، مع استمرار التأثير الكبير للمصادر غير الثابتة عىل جودة المياه. ومن أبرز مصادر التلوث غير الثابتة الزراعة وحر  كة المرور عىل السنوات األخير
ية.  د من تخضع المصادر غير الثابتة أن جدير بالذكر الطرق والجريان السطحي من المناطق الحض  للرصد بشكل محدود حتى اآلن، لذلك ال ب 

 وجود رصد واضح لتلك المصادر. 
 
ي إرسائيل حول أهمية التدفقات المائية السطحية والوضع 

 
ا تقديمية مع أمثلة ونتائج لدراسات دولية أجريت ف

ً
وتضمن التدريب عروض

 عن قضايا 
ا
ي للينابيع المائية، فضًل

ي حوض نهر العوجا.  البيئ 
 
وتضمن اليوم الثالث زيارة ميدانية نظمتها سلطة نهر التلوث الرئيسية ف

  مناقشة أهداف الرصد واحتياجات المعلومات.  كذلك  وتم ،فيما يتعلق بإدارة نوعية المياه مواقع مختلفة تطرح تحدياتل العوجا 
 

ي تطوير خطط الرصد ذات الصلة. 
ي بناء قدرات السلطات المختصة ف 

ي ستتم صياغتها وقد ساهم التدريب ف 
وتم تحديد أولويات الرصد الئر

 عىل شكل خطط تجريبية ومخططات للرصد. 
 

ي ورشة التدريب أكير من 
 
 عن وزارة حماية البيئة ووزارة الزراعة  25وشارك ف

ا
ي ترصيف ممثًل

 نهار.المياه واألوسلطئر
 

ي يذكر أن ورشة التدريب 
ي  الذي جاء بعد  هي احدث الثان 

ي مدينة تل أبيب بإرسائيل.  2018شهر يناير عام عقد حلقة دراسية نظمت ف 
 ف 

 
ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آخر المستجدات من خالل الرابط: 

 
 ف

WebsiteH2020 SM -SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رج  االتصال بـ: 
ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
 السيدة لير 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
ون  يد اإللكيى  lpa@ldk.grالير

 
وع اإلدارة   2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق آلية الدعم لمشر

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق هدف ت ي الحد من التلوث  ةالممول 2020آلية الدعم لمشر
 
ي إىل المساهمة ف من االتحاد األورونر

، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع صحيحةنبعاثات الصناعية والضف الصحي بطريقة البحري واالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واال 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومض وإرسائيل واأل كير  عىل بلدان الشر

، مع اليى ات المناخية بشكل مبارسر وغير مبارسر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغير
، و ]سوريا[ وتونس  (. والمملكة المغربية وفلسطير 

 

ي 
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق آليتلقر مكون المجتمع المدب  وع وشبكة  2020لية الدعم لمشر التيسير من مشر

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو
 
 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األورونر

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق آلية  تحملوتلقد تم إنتاج هذه النشر المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي  ا وحده 2020الدعم لمشر
.  ال  ي ورة وجهات نظر االتحاد األورونر  يعكس بالض 

 

  

http://www.swim-h2020.eu/ar/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr

