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ة إخبارية  نشر
 

 2018نوفمبر  14أثينا، 
 

ي فلسطي    كيفية التعامل مع الجفاف
 
 ف

وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق   حول تعميم إدارة مخاطر الجفاف 2020جلسة تشاورية لمشر
 
 

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة تم تنظيم جلسة تشاورية لمدة يومي   حول تعميم إدارة  مخاطر الجفاف من  قبل آلية الدعم لمشر
ة ما بي    2020للمياه ومبادرة آفاق  ي الفتر

 
ي ف .  2018نوفمت    8 - 7الممولة من االتحاد األوروب  ي مدينة رام هللا بفلسطي  

 
 ف

 
ي رصد وإدارة الجفاف،

 
وذلك لتحسي   ممارسات رصد الجفاف الحالية،  واستهدف التدريب أصحاب المصلحة الرئيسيي   المشاركي   ف

ي األحواض / المناطق األخرى. DMSوقدرتهم عىل تشغيل نظام رصد الجفاف )
 
ات مخاطر الجفاف ف  ( ولحساب مؤشر

 
عن وزارة الزراعة وهيئة جودة البيئة، إلى جانب مديري سلطة المياه الفلسطينية،  المشاركون، ومن بينهم ممثونومع انتهاء الجلسة التشاورية، أكتسب 

، مهارات محددة تتعلق بمعالجة بيانات  األرصاد الجوية )هطول األمطار(، وحساب مؤشرات مخاطر طة الطاقة الفلسطينية، ودائرة األرصاد الجويةلوس

  ف وتعزيز قدراتها على تكرار دراسات الحالة الرائدة في جنين وطولكرم ومناطق أخرى.الجفاف األكثر استخداماً، ورسم خرائط مخاطر الجفا
انية مياه مفصلة  ز باإلضافة إىل ذلك، تمت مناقشة وتقييم بعض تقنيات تقييم مخاطر ندرة المياه والجفاف وتقييمها من أجل التخطيط لمب 

ي مفصل لحساب . كما تم إجراء تحليل لمناطق حماية المياه الجمحافظةلكل  وفية الستدامة التغذية من خالل مناقشة نموذج هيدرولوجر
 إعادة الشحن. 

ز بشأن ي الخاص بإرشادات إدارة مخاطر الكوارث. وبشكل عام، ارتفع مستوى وعي المشاركي 
 كما تعرف المشاركون عىل اإلطار التنظيمي القانونز

ات الخصائص وإدارتها.  القيمة المضافة االجتماعية واالقتصادية إلدارة مخاطر ا  لجفاف وتأثب 
 

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 
ز  السيدة لب 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
ونز 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

ز
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األورونر

ىلي تعزيز التكيف مع ، وبالتاصحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واأل ز عىل بلدان الشر كب 

، مع البر ات المناخية بشكل مباشر وغب  مباشر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغب 
، و ]سوريا[ وتونس(.  ز  والمملكة المغربية وفلسطي 

 

وع آلية دعم اإلد ي لمشر
وع وشبكة بلويتلقر مكون المجتمع المدب  وع آفاق التيست  من مشر غرين -ارة المستدامة 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  وحده المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي ال  2020ة آفاق ر اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومباد مشر
 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األورونر  يعكس بالرصز

 
 

 
 

  
 

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

