
GOTHAM is part of the PRIMA Programme supported by the European Union. The PRIMA programme is supported under Horizon 2020 the European Union’s 
Framework Programme for Research and Innovation. Grant Agreement number: 1922

مبا أن مرشوع غوثام يقوم عىل املشاركة يف اإلبتكار، فإن 
الكبري  اإلهتامم  تنال  املصلحة  أصحاب  إرشاك  عملية 
املياه  مزودي  ذلك  ويشمل  املرشوع،  تنفيذ  أثناء 
املعنية  الحكومية  غري  واملنظامت  التنظيمية  والهيئات 
املزارعني  ومجموعات  املوارد  عىل  واملحافظة  بالبيئة 
ومجموعات املجتمع املحيل يف كٍل من إسبانيا ولبنان 
واألردن. تم تنظيم ورش عمل للمشاركة يف اإلبتكار من 
أداة  فإن  وبالتايل  جي-تول.  أداة  ميزات  تحديد  أجل 
املصلحة  أصحاب  قبل  من  تصميمها  سيتم  جي-تول 

ومن أجل مصلحتهم.
سيتم تطبيق جي-تول يف ثالث مواقع دراسة مختلفة: 
كامبو دي دالياس )Campo De Dalías( يف إسبانيا، 
إيعات بعلبك-الهرمل يف لبنان، حوض األزرق - الزرقاء 
إختبار  من  ستمّكن  هذه  الدراسة  مواقع  األردن.  يف 

جي-تول وتحسينها بشكل متكرر.

 جي-تول هي اداة مبتكرة إلدارة املياه الجوفية سيجري 
أصحاب  جميع  قبل  من  تشاريك  بشكل  تصميمها 
املصلحة يف مجال املياه )الهيئات التظيمية، مستخدمو 
املياه، منتجو وموزعو املياه(. ستوفّر هذه األداة إطار 
عمل جديد إلدارة املياه الجوفية يعتمد عىل املستخدمني 
الحايل  النهج  من  بدالً  القمة(،  إىل  القاعدة  من  )نهج 
الهيئات  تقريباً  تتفرّد  حيث  القاعدة(  إىل  القمة  )من 
العمل  إطار  إن  واألنظمة.  القواعد  بوضع  التنظيمية 
إدارة  إىل  للوصول  الوحيد  اإلسلوب  يعترب  املقرتح هذا 
مستدامة وطويلة األجل لطبقات املياه الجوفية والذي 
يعالج تعقيداتها من حيث دواعي اإلرتياب )فيام يتعلق 
الداخلية عىل  الجوفية أو هندستها  الخزانات  باملوارد، 

سبيل املثال( واملراقبة واإلرشاف من قبل السلطات.

حامية املياه الجوفية يف حوض البحر االبيض املتوسط: اكتشف جي-تول 
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نظاماً 	   ،)CETAQUA( سيتاكوا  طورتها  التي  جي-تول،  أداة  تستخدم 
لتحليل البيانات الضخمة مثل االستشعار عن بعد والتعلّم اآليل وتقنيات 
الذكاء االصطناعي األخرى، من أجل تنفيذ توقّعات حول حصول أي تغيري 
تشمل  الجوفية وجودتها. وهي  املياه  موارد  وتقييم  الزراعي  الطلب  يف 
ستة مناذج تحليلية: منوذج التوازن املايئ وديناميكيات جودة املياه، منوذج 
الجويف  الخزان  تغذية  إعادة  منوذج  عليها،  الطلب  وتوقّع  املياه  توفّر 
املستخدم،  إلتزام  منوذج  الزراعي،  االقتصاد  منوذج  ومعالجته،   )MAR(

ومنوذج استجابة املياه الجوفية.
القدرات الرئيسية للنامذج التحليلية التي تم تطويرها ودمجها يف جي-	 

تول هي التالية:
التوصية بالطرق األنسب لتقييم تغذية املياه الجوفية	   -
الجوفية، 	  املياه  عىل  للعثور  األعىل  اإلمكانات  ذات  املناطق  تحديد   -

والقيام بتغذية الخزان الجويف 
الجوفية 	  املياه  وحالة  الجوفية،  املياه  ونوعية  لكمية  توقّعات  وضع   -

األكرث احتامال
التنبأ مبخزون املياه يف الخزانات	   -
نظام مراقبة الجفاف واإلنذار املبكر	   -
تقدير الطلب عىل املياه ألغراض الرّي	   -
مجموعة 	  بني  من  الجويف  للخزان  األنسب  املعالجة  بوسائل  التوصية   -

مختارة من الطرق.
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بعد دمج طبقات البيانات املختلفة التي تكّون الجي-تول )طبقات البيانات 
السحابية  التحتية  البنية  عىل  األداة  نرش  سيتم  والخدمة(،  والتحليالت 
واختبارها يف موقع الدراسة اإلسباين من أجل ضامن املتانة وقابلية التوسع. 
خالل هذه العملية، سيتم تكييف جي-تول مع الظروف الخاصة لكل من 
البيانات  مبصادر  يتعلق  فيام  سيام  ال  واألردن،  لبنان  يف  الدراسة  موقعي 
الجوفية،  املياه  إدارة  يف  واملشاركني  املحددين  املصلحة  وأصحاب  املتاحة، 
وقت  يف  هذه  التطبيق  مرحلة  تنفيذ  سيتم  املحددين.  املياه  ومستخدمي 

متزامن يف كال املوقعني، وستستمر ملدة عام تقريباً.
زيارة  يرجى  أداة جي-تول وتطبيقها،  املعلومات حول خصائص  ملزيد من 

املوقع اإللكرتوين للمرشوع.

الصيغة  وضع  في  غوثام  لمشروع  التالية  الخطوات  تتمثل 
النهائية ألداة جي-تول ودمج النماذج التحليلية المختلفة التي 
 )prototype( تتألف منها. بعد ذلك، سيتم اختبار نموذج أّولي
لجي-تول في موقع الدراسة اإلسباني، وبشكٍل متزامن، سيتم 
تكييفه مع الظروف المحلية لموقعي الدراسة في األردن ولبنان. 
ستوّفر نتائج مرحلة اإلختبار هذه باإلضافة إلى تقييم األثر 
البيئي واالجتماعي واالقتصادي لمشروع غوثام والمتوقع القيام 
عمل  نموذج  لتحديد  الالزمة  والمدخالت  البيانات  أيضًا،  به 

)business model( معّين لجي-تول.
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https://www.gotham-prima.eu
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