
 

 

 
 

 

 2014 الثاني تشرين

 بيان صحفي

 مشروع ممول من االتحاد األوروبي يدعم دول جنوب البحر المتوسط في تنظيم
 تغذية خزانات المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي المعالجة 

                                                                                                              
                                                                                                                                                       

ومجموعة من تقريًرا  بيالممول من االتحاد األوروو( SWIM-SM)مؤخًرا آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه  تأصدر
تصميم وإدارة على  دول منطقة البحر المتوسط فيالحكوميين  والمسئولين المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى مساعدة المشرعين

أو المياه )بمياه الصرف المعالجة بالقدر الكافي (" RAM)التغذية المدارة لخزانات المياه الجوفية "البيئة التنظيمية من أجل 
  (.الجةالمع

 
على الرغم من تطور التكنولوجيا إلنتاج مصادر مياه آمنة وموثوقة من المياه المعالجة، إال أن االستيعاب يكون محدوًدا  من المؤسف أنه

نظًرا إلى أن احتمال إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة لتغذية خزانات و ،ومتسق االفتقار إلى سياسة وإطار تنظيمي واضحبسبب 
اه الجوفية للري هو أمر مهم في دول البحر المتوسط ويمكن أن يلعب دوًرا هاًما كجزء من مجموعة تدابير لحماية خزانات المياه المي

الجوفية من تسرب مياه البحر، واستعادة توازن المياه الجوفية واستدامة سبل العيش المحلية القائمة على المياه الجوفية، والنشاط 
 .، واألنظمة البيئيةاالقتصادي بشكل عام

 
إن المبادئ التوجيهية والتوصيات المقدمة في الوثيقة مبنية على الكتابات المتاحة ودراسات الحالة الخمس األصلية التي توضح المنهج 

 . وإسبانيا( أستراليا)ووالية أستراليا الغربية ( الواليات المتحدة األمريكية)والخبرة التنظيمية في جنوب إفريقيا وإسرائيل ووالية أريزونا 
 

بينما ُتظهر دراسات الحالة عدم تبني أي دولة لمجموعة معينة من المقومات لتغطية العملية بالكامل، ولكن بدالً من ذلك ينظمون 
ياه من خالل التشريعات الحالية الستخراج الم( RAM)خزانات المياه الجوفية  تغذيةإدارة بالمراحل المختلفة من األنشطة المتعلقة 

تسعى المبادئ التوجيهية في الواقع إلى تغطية كل العناصر الجوفية، وتصريف مياه الصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، 
 (.RAM)المياه الجوفية  تغذية خزاناتإدارة التشغيلية في ترخيص 

 

الجزائر ومصر وإسرائيل )لمستدامة والمتكاملة للمياه يوصى بمراجعة وضبط المبادئ التوجيهية بينما تقوم الدول الشريكة في اإلدارة ا
بتطوير اإلطار التنظيمي استناًدا إلى الخصائص المحلية، وألن المبادئ التوجيهية ( واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس

 . خاضعة لالختبار
 

الوسائل المبتكرة "اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه، يسمى عند التطبيق يجب أيًضا مالحظة أنه تم تنفيذ مشروع آخر في إطار برنامج 
 لحماية الموارد المائية في المناطق الساحلية للبحر المتوسط من خالل إعادة حقن المياه المعالجة 

(IMPROWARE-SWIM") لحقن وهو يركز على إنتاج مياه تتمتع بمستويات جودة مناسبة من خالل معالجة مياه الصرف لعمليات ا
 (. الكوربة)وتونس ( النوبارية)المتتالية في خزانات المياه الجوفية الساحلية في مصر 

 انقر هنا اإلنجليزيةلتنزيل التقرير والمبادئ التوجيهية باللغة 

 للحصول على الملخص التشغيلي للوثيقة باللغة الفرنسية انقر هنا

http://www.improware.eu/
http://www.improware.eu/
http://www.improware.eu/
http://www.swim-sm.eu/files/Legislative_framework_regulating_the_recharge_of_aquifers_EN.pdf
http://www.swim-sm.eu/files/Legislative_framework_regulating_the_recharge_of_aquifers_EX_Summary_FR.pdf
http://www.swim-sm.eu/files/Legislative_framework_regulating_the_recharge_of_aquifers_EX_Summary_FR.pdf


 لمزيٍد من المعلومات
 

  sm.eu-info@swim: البريد اإللكتروني
 sm.eu-www.swim: الموقع اإللكتروني لبرنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه

 
 :مالحظة للمحررين

 برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه

بهدف المساهمة في نشر السياسات  هو برنامج إقليمي طرحته المفوضية األوروبية( SWIM)إن برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 

ويأتي العمل بهذا المشروع في ظل . لبحر األبيض المتوسطوالممارسات المستدامة الخاصة بإدارة المياه وتطبيقها بصورة فاعلة في منطقة جنوب ا
غير ازدياد حدة ندرة المياه والضغط المشترك على الموارد المائية من قبل مجموعة واسعة من المستخدمين، وكذلك عمليات التصحر المتصلة بالت

 .المناخي

إثر سلسلة من المؤتمرات ( ENPI)األوروبي مليون يورو ويتم تنفيذه في ظل آلية الشراكة والجوار  22يتمتع البرنامج بميزانية عمل تقارب 

 (.2008البحر الميت، )وحول المياه ( 2006القاهرة، )متوسطية حول البيئة -األورو

الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب واألراضي : وفيما يلي الدول المشاركة في برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه

  .ة المحتلة وسوريا وتونسالفلسطيني

 :يتكون برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من مكونين أساسيين متكاملين ومترابطين هما
  ماليين يورو وكذلك  6.7آلية دعم تتمتع بميزانية قدرها 

  مليون يورو 15مشروعات استرشادية تتمتع بميزانية قدرها 

 (SWIM-SM)آلية الدعم  -ة للمياه برنامج اإلدارة المستدامة والمتكامل

، الذي تبلغ "المكون"وهذا . إن آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه تمثل أحد مكونات البرنامج التي توفر الدعم الفني اإلقليمي للدول الشريكة

 :يهدف إلى( 2014 - 2010)سنوات  4مدته 

  يتعلق بوضع خطط وسياسات إدارة المياه المستدامة وتنفيذها وعقد مناقشات بين تقديم الدعم اإلستراتيجي للدول الشريكة فيما

 .القطاعات بجانب مشاركة الجهات المعنية واستشارتها

 المساهمة في تعزيز المؤسسات وتنمية المهارات الضرورية على مستويين التخطيط واإلدارة وتسهيل نقل المعرفة. 

 وإبراز الحلول المطروحة , وضرورة انتهاج أنماط مستدامة جديدة لالستهالك, موارد المياه زيادة الوعي بشأن المخاطر التي تهدد

 .لمواجهة التحديات

 :تعمل آلية دعم برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه على, عالوًة على ذلك

 نامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه وتنفيذ الدعم الفني للمشروعات االسترشادية التي تنفذ وفًقا للمكون الثاني من بر -
برنامج البيئة المتوسطي / لبناء القدرات  2020المتعلقة بإدارة الموارد المائية المحددة في إطار مشروع آفاق " بناء القدرات"تنفيذ أنشطة  -

(H2020 CB/MEP.) 

 

خالل اتحاد شركات يتألف من مجموعة تضم تسع شركات ومؤسسات دولية  يجري تنفيذ مشروع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من
 :وإقليمية هي

- LDK Consultants Engineers & Planners SA :رئيس االتحاد 
 اهإدارة الدعم الفني آللية دعم برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمي(: GWP-Med)البحر األبيض المتوسط  –الشراكة المائية العالمية  -
 (ACWUA)الجمعية العربية لمرافق المياه  -
 (RAED)الشبكة العربية للبيئة والتنمية  -
 .DHV B.Vمكتب االستشارات  -
 الوزارة اليونانية للبيئة والطاقة والتغير المناخي، قسم العالقات الدولية وشؤون االتحاد األوروبي -
 المائية والكهربائيةالوزارة اللبنانية للطاقة والمياه، المديرية العامة للموارد  -
 اإلدارة العامة للموارد المائية/الوزارة التونسية للفالحة والبيئة، مكتب الجرد والبحث المائي -

mailto:info@swim-sm.eu


- Umweltbundesamt GmbH - النمسا, وكالة البيئة 
 المشروعات االسترشادية لإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه

 

 (SWIM-ACLIMAS)ت المناخية تكييف األنظمة الزراعية المتوسطية مع التغيرا -1
-CIHEAM)المعهد الزراعي المتوسطي في باري  -المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية بمنطقة المتوسط  :رئيس اتحاد شركات المشروع

MAIB) ,إيطاليا 

 (نهر األردن -ة للمياه اإلدارة المستدامة والمتكامل)التخطيط الرئيسي العابر للحدود لمنخفض حوض نهر األردن : نهر األردن  -2
 جمعية أصدقاء األرض في الشرق األوسط :رئيس اتحاد شركات المشروع

 

-SWIM)حلول مبتكرة للحفاظ على موارد المياه في المناطق الساحلية بالشرق األوسط من خالل إعادة ضخ مياه الصرف المعالجة  -3
IMPROWARE) 

 لبحر اإليطاليةوزارة البيئة والبر وا :رئيس اتحاد شركات المشروع
 

 SWIM-Sustain)شبكة من األنشطة التوضيحية المتعلقة بسبل معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في منطقة البحر المتوسط  -4
Water MED) 

 "م.م.ذ.ش( "GIZ)الجمعية األلمانية للتعاون الدولي  :رئيس اتحاد شركات المشروع
 

 (SWIM-WADIS MAR)نموذج متكامل ومستدام في بلدان المغرب العربي : ية في األراضي الجافةنظام الحصاد المائي والتقنيات الزراع -5
 جامعة ساساري، إيطاليا :رئيس اتحاد شركات المشروع

 


