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ة إخبارية  نشر
 

 2018سبتمبر  10أثينا، 
 
 
 

ي األردن
 
 دورة التدريب الثالثة حول رصد حاالت الجفاف من أجل اإلدارة المثىل للموارد المائية ف

 
 

ي حوض عمان 5تم تنظيم دورة تدريب لمدة 
 
وع اإلدارة قبل  الزرقاء" من -أيام حول أنظمة رصد حاالت الجفاف ف آلية الدعم لمشر

ة ما بي    2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي الفتر
 
ي ف ي العاصمة  2018سبتمت   6وحتر  2الممولة من االتحاد األوروب 

 
ف

. األردنية عمان، وذلك  ي
ي شهر يوليو الماض 

 
 بعد انعقاد دورة تدريب مماثلة عقدت ف

 
ي إدارة الجفاف / إدارة الموارد المائية والتخطيط  

 
ومن خالل هذه الدورة، تمكن ممثلو وزارة المياه والري المشاركون بشكل مباشر ف

كت   عىل تطبيق نظام "تحسي   وتخطيط 
ي إدارة مخاطر الجفاف. والنمذجة الهيدرولوجية وموازنة المياه من  التر

 
 الموارد المائية" ف

 
وكذلك لموازنة وإعداد  الزرقاء-لحوض عمان استخدام أداة تحسي   وتخطيط الموارد المائية ومع إتمام هذه التدريب، تعلم المشاركون

ات وبناء سيناريوهات إضافية حول نظام تحسي   وتخطيط الموارد   المائية.  النموذج ألحواض مائية أخرى، وإلجراء تغيت 
بة والمياه )-واكتسب المشاركون مهارات محددة لفهم دمج نظام تقويم وتخطيط الموارد المائية ( ومهارات WEAP-ArcSWATتقويم البر

ات الجفاف استخداًما عىل نطاق  ات ومهارات رصد الجفاف لحساب أكبر مؤشر ي معالجة بيانات األرصاد الجوية وموازنة الكتلة ومؤشر
أخرى ف 
ء عن رسم خرائط واسع،  ي

ا وليس آخًرا، تعلم المشاركون كل شر ً ات الجفاف. وأخبر وتم إطالعهم عىل نمذجة رياضية مجانية خاصة بمؤشر
ي منسوب حوض المياه. 

انية المياه ف   مخاطر الجفاف ونمذجة مبر 
 

اتيجية الوطنية للمياه للس من أجل معالجة إدارة  2025-2016نوات وقد تم تخطيط هذه الدورات التدريبية الثالثة لدعم ومساندة اإلستر
ي األردن. 

 
 الجفاف ف

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

 
 ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رج  االتصال بـ: 
ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
 السيدة لبر 

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

 
 

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  2020مشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي الحد من التلوث البحري  2020مشر

 
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األورونر

زيز التكيف مع ، وبالتاىلي تعصحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واأل كبر  عىل بلدان الشر

، مع البر ات المناخية بشكل مباشر وغبر مباشر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغبر
، و ]سوريا[ وتونس(.   والمملكة المغربية وفلسطير 

 

وع آلية دعم اإلدارة ا ي لمشر
وع وشبكة بلويتلقر مكون المجتمع المدب  وع آفاق التيست  من مشر غرين -لمستدامة والمتكاملة للمياه ومشر

 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 
 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األورونر

وع آلية دعم ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشر  المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي ال وحده  2020ة آفاق ر اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومباد مشر
 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األورونر  يعكس بالرص 

 
 

  

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

