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بعد ما يقرب من عامني ونصف من أنشطة املرشوع والتعاون بني األعضاء، أتيحت الفرصة لرشكاء املرشوع أخريًا لاللتقاء وجه لوجه وزيارة دراستني من 
دراسات املرشوع الثالث. كانت هذه الزيارات فرًصا رائعة ألعضاء االئتالف لفهم التحديات املحددة للدراسات يف األردن ولبنان بشكل أفضل، باإلضافة إىل 

مقابلة أصحاب املصلحة والجهات املعنية ومناقشة االحتياجات الخاصة معهم.

وفيام ييل ملخص الزيارتني:.

زيارة أعضاء مرشوع GOTHAM اثنتني من دراسات 
الحالة للمرشوع يف  األردن ولبنان!
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حوض األزرق، األردن
التي تم تطوير  األزرق،  لزيارة منطقة  أكتوبر 2022  أواخر  األردن يف  اىل    سافر رشكاء املرشوع 

الدراسة فيها. وتم عقد اجتامع بني أعضاء االئتالف مبشاركة سيتاكوا   CETAQUA و ICU واملركز 

الوطني للبحوث الزراعية يف األردن NARC ومجموعة GAC باإلضافة اىل مشاركة ممثالن عن 

وزارة املياه والري األردنية. واتاح هذا االجتامع الفرصة للحضور لفهم بدقة وعمق التحديات التي 

تواجه منطقة األزرق باإلضافة ايل مناقشة الوضع الحايل للمرشوع واخر املستجدات املتعلقة يف 

أداة جي تول Gtool وتطويرها يف املستقبل.

  يف اليوم الثاين، أتيحت الفرصة ألعضاء املرشوع لزيارة مزرعة الدكتور أسامة الزيود. التي كانت 

باملياه  املتعلقة  التحديات  مراعاة  خالل  من  األزرق،  يف  واملستدامة  املبتكرة  للزراعة  رائًعا  مثاالً 

الجوفية يف املنطقة. و فورا  بعد انتهاء هذه الزيارة الشيّقة للغاية، أتيحت الفرصة لفريق مرشوع 

GOTHAM لرؤية برئ مراقبة واالطالع عىل الطريقة التي يتم بها مراقبة مستويات املياه الجوفية 

يف املنطقة.

  وخالل فرتة ما بعد الظهر، جمعت الدكتورة لونا الحديدي من املركز الوطني للبحوث الزراعية 

املصلحة:  أصحاب  من   15 حوايل  األردن  يف  الحالة  دراسة  مرشوع  ومدير  األردن  يف   )NARC(

املحميات  ومديري  املحلية  والسلطات  األردنية  والري  املياه  وزارة  من  املستوى  رفيعي  ممثلون 

الطبيعية واملزارعني واألرس من منطقة األزرق. وأدارت الدكتورة سفيتالنا كليسوفا، من مجموعة 

G.A.C.  ورشة عمل تفاعلية بهدف فهم أفضل للتحديات املتعلقة بإدارة املياه الجوفية يف األزرق 

والتفكري مًعا يف حلول تتجاوز استخدام Gtool. يف حني أن فريق Gtool سيكون قادًرا عىل تزويد 

يعتزم  كيف  هو  املفتوح  السؤال  فإن  الجوفية،  املياه  إدارة  بتقييم  تتعلق  املستخدمني مبؤرشات 

املناقشات  بعض  العمل  ورشة  أثارت  ولقد  مًعا.  املشكالت  ومعالجة  التعاون  املصلحة  أصحاب 

الحيوية والهادفة بني أصحاب املصلحة.

  يف نفس الوقت، قام فريق التواصل باملرشوع بإجراء مقابالت فيديو مع أصحاب املصلحة إلنشاء 

محتوى فيديو لسلسلة جديدة تسمى # VoicesOfGOTHAM. ستضع هذه السلسلة الجديدة 

يف ضوء أصحاب املصلحة يف GOTHAM املشاركني يف عملية اإلنشاء املشرتك حتى يتمكنوا من 

تبادل وجهات نظرهم حول املشاريع وأنشطتها والنتائج املتوقعة. 

ميكنكم االطالع عىل بعض الفيديوهات هنا.

  وانتهى اليوم بزيارة محمية األزرق، وهي واحة فريدة ومثينة يف قلب الصحراء الرشقية األردنية.

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLPilZEa0_3sVvvGTGHyaXsxJudvkdwczR


NEWSLETTER #5
JANUARY 2023

إيعات بعلبك – الهرمل، لبنان
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شهر  يف   GOTHAM مرشوع  ألعضاء  النهايئ  االجتامع  عقد  سيتم 
مارس يف مدينة ملقا اإلسبانية.

ترقبوا املزيد ــــــ قريبا.

الخطوة القادمة

THE GOTHAM CONSORTIUM

https://www.gotham-prima.eu

https://twitter.com/GothamPrima

https://www.linkedin.com/company/gotham-prima

 CETAQUA ، ICU، NARC( يف أواخر نوفمرب 2022، تم عقد اجتامع أعضاء أئتالف املرشوع 

G.A.C. Group ( يف بريوت، لبنان. وتم تبادل اخر املستجدات بني أعضاء املرشوع. وتعترب هذه 

االجتامعات ذات أهمية بالغة ألنها متكن الرشكاء من مناقشة جميع األمور املتعلقة يف إطار 

تقدم أنشطة املرشوع GOTHAM واملعوقات التي من املحتمل مواجهتها، إن وجدت.

 وبعد فرتة الظهرية، عقدت جلستان ملناقشة دراسة الحالة اللبنانية عىل وجه التحديد. قدم أمني 

شعبان، عامل الهيدروجيولوجيا يف املجلس الوطني للبحث العلمي - لبنان )CNRS-L(، عرضاً عن 

التحديات القامئة والحلول املقرتحة فيام يتعلق بتقييم موارد املياه يف سياق الدراسة. وبعد ذلك، 

شاركت ماري ترييز أيب صعب، خبرية مرشوع جودة املياه، نتائج عمل فريق املرشوع حول حالة 

وفريق  الخبريين  بني  مناقشات حية  إىل  العرضان  وأدى هذان   .Iaat-Baalbeck املياه يف  جودة 

الطاقة  وزارة  يف  املياه  وحقوق  املصادرة  دائرة  رئيس  معاوية،  حيدر  السيد  كام حرض  املرشوع. 

واملياه.

ويف اليوم الثاين، سافر الرشكاء من بريوت إىل إيعات لزيارة موقع الدراسة. واثناء وصول الفريق 

 .GOTHAM اىل املوقع، رحب عمدة مدينة إيعات حسني شفيق عبد الساتر،  بفريق مرشوع

أطلعوا  الهرمل،   - بعلبك  الزراعية يف محافظة  املوارد  إدارة  وبالتعاون مع حسام سليامن، رئيس 

املجموعة عىل بعض السياق فيام يتعلق بالتحديات املتصلة باملياه الجوفية يف إيعات واملنطقة. 

 Iaat Country Club وبعد زيارة محطة معالجة مياه الرصف الصحي، توجه رشكاء املرشوع إىل

للقاء أصحاب املصلحة املحليني. متكن حسني حطيط، ICU ومدير مرشوع دراسة حالة لبنان من 

املياه،ومستخدموا   اآلبار، ومنتجوا  املزارعون، وأصحاب  املصلحة:  أصحاب  أكرث من 20 من  جمع 

املياه الذين عقدت معهم ورشة عمل، مبشاركة G.A.C. Group، ICU و CETAQUA. وحرض 

االجتامع أيضا حسني شفيق عبد الساتر، رئيس بلدية إيعات، إىل جانب جهاد حيدر، ممثل محافظة 

رئيسة قسم  وماجدة مشيك  اللبناين،  الزراعي  معهد الري  من  وإيهاب جمعة  الهرمل،   - بعلبك 

الربامج يف وزارة الزراعة. وقد مكنت حلقة العمل من جمع منظور أصحاب املصلحة بشأن قضايا 

أوضح  بصورة  وفهمها  املصلحة  أصحاب  منظور  من  املشكلة  عىل  واالطالع  الجوفية  املياه  إدارة 

،باإلضافة اىل مناقشة احتياجاتهم ومساعدة الفريق عىل تطوير GTool ملواصلة تقييم االحتياجات 

ومحاولة تكييف األداة مع خصوصيات دراسة الحالة. 

وتم اغتنام هذه املناسبة أيًضا من قبل مجموعة GAC، املسؤولة عن أنشطة التواصل للمرشوع، 

إلجراء مقابالت مع مقاطع الفيديو ملشاركتها عىل قنوات التواصل االجتامعي GOTHAM كجزء 

من سلسلة # VoicesOfGOTHAM. وقبل العودة إىل بريوت، أتيحت الفرصة للمجموعة لزيارة 

مدينة بعلبك، واستضافة بعض اآلثار املذهلة من العرص اليوناين والروماين

https://www.gotham-prima.eu
https://twitter.com/GothamPrima
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