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ة إخبارية  نشر
 2019يناير  25ثينا، أ

 

ي مرص حول 
 
  "إدارة الطلب عىل المياه والتخطيط وتطوير البنية التحتية"ورشات عمل ف

ي الصناعات"و 
 
 "الحفاظ عىل المياه وكفاءة المياه ف

 
وع آلية دعم  اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي ورشتا عمل  2020نظم مشر  متعاقبتان( 2)المدعوم من االتحاد األوروب 

ي الصناعات( "ب)، و "إدارة الطلب عىل المياه، والتخطيط وتطوير البنية التحتية"حول 
 
" الحفاظ عىل المياه وكفاءة استخدام المياه ف

ي 
 
ي العاصمة المرصية القاهرة 23و  22بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المرصية واتحاد الصناعات المرصية ف

 
ي ف

 
 . يناير ف

 
تهدف ورشة العمل األوىل إىل بناء القدرات حول طرق تصنيف وتقييم استخدامات المياه وتقييم توازن المياه وتحليل خيارات إدارة 

ي ذلك)الطلب 
 
 . وتخطيط تطوير البنية التحتية( تقنيات توفير المياه بما ف

النسيج، )لزيادة المعرفة والقدرات الفنية للمشاركين في قضايا الحفاظ على المياه في مختلف أنواع الصناعات  وتهدف ورشة العمل الثانية

 .للحد من استهالك المياه وتوفير المياه( التقنية منها واإلدارية على حد سواء)والخيارات ( المأكوالت والمشروبات، الخ
 

المشاركون معرفة أفضل عن تصنيفات استخدامات المياه المختلفة بناًء عىل المعايير الدولية، وطرق ، اكتسب ورشة العمل األوىلوخالل 
وأدوات تقدير وتقييم استخدام المياه وتوازن المياه، وخيارات متعددة إلدارة الطلب والتقنيات والممارسات لقطاعات مختلفة، وعىل طرق 

 . التخطيط وتطوير البنية التحتية
ي العمل الثانية ورشةوخالل 

ا لتكنولوجيات وممارسات الحفاظ عىل المياه واستخدام كفاءة استخدام المياه ف 
ً
، اكتسب المشاركون فهًما محسن

ي تنفيذها، وكذلك األطر القانونية واآلليات المالية السائدة، باإلضافة عروض لدراسات الحالة ق
دمها الصناعات، والفوائد والقيود الفعلية ف 

 . ء المشاركون الذين قاموا بالفعل باختبار هذه التدخالتبعض الزمال 
 

ي ورشات العمل 
صحاب المصلحة  40أكير من وقد شارك ف 

ً
ي المجموع)جهة معنية من أ

، من بينهم موظفون وتقنيون وإداريون من وزارة (ف 
 عن المهندسير  واالستشاريير  المحليير  الموارد المائية والري، وزارة التجارة والصناعة، ومختلف الصناعات واتحاد الصناعات الم

ً
 . رصية، فضًل

 
ي مرص يتم من خالل الخطة الوطنية للموارد المائية للسنوات 

ومن أجل التصميم . 2017-2005يشار إىل أن تطوير إدارة الطلب عىل المياه ف 
 من اإلبالغ عن احتياجات قطاع الميا

ّ
ه وعن أنماط استخدام المياه السائدة عير القطاعات والتنفيذ الفعال إلدارة الطلب عىل المياه، ال ُبد

االقتصادية والتقنية )االقتصادية المختلفة وتعزيز معرفة هذه القطاعات بطرق حفظ المياه وكفاءة المياه وأدوات إدارة الطلب عىل المياه 
 . ، وأفضل الممارسات والتقنيات المتاحة(والتنظيمية

وع آلية دعم  اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  تحسير  إدارة مستجمعات "تحت عنوان  2020وبالفعل، ساهمت أنشطة مشر
ي هذه الجوانب من خالل المساعدة " إدارة مخاطر الجفاف ونقص المياه"و " والحوكمة المحلية وبناء القدرات( المستوى الالمركزي)المياه 

 
ف

 . المستهدفة وبناء القدرات التقنية
 

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 لير 

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

 

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

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 كير  عىل بلدان الشر

، مع الير ات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغير
، و ]سوريا[ وتونس(.   والمملكة المغربية وفلسطير 

وع آلية دعم اإلد ي لمشر
وع وشبكة بلويتلقى مكون المجتمع المدب  وع آفاق التيسير من مشر غرين -ارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر

 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 خالء مسئوليةإ

 ، 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 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

