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 إدارة الطلب على المیاه   حولالتدریب اإلقلیمي   -مشروع دعم المیاه والبیئة 

 
   2022كانون ثاني/ینایر  21 ، أثینا 

 
 

تدریبًا إقلیمیًا عبر اإلنترنت حول إدارة الطلب على المیاه    ، األوروبيتمویل من االتحاد  تنفیذه ب، الذي یتم WES)دعم المیاه والبیئة (  ینظم مشروع
)WDM  لبناء قدرات البلدان الشریكة في المشروع، (الجزائر ومصر وإسرائیل واألردن ولبنان والمغرب وفلسطین وتونس)، كوسیلة تھدف (
 دیة والتنمیة االجتماعیة وحمایة البیئة واستدامة إمدادات وخدمات المیاه. الكفاءة االقتصاالمیاه وتحقیق  لتأثیر على الطلب على المیاه واستخداماتل
 

كانون   20التي نُظمت في   ، في الجلسة األولىرك شایُركز التدریب على إدارة الطلب على المیاه مستھدفاً المستھلكین غیر العاملین بالزراعة. 
التدریب   یستمرمشاركة. دول  11من أصحاب المصلحة (ممثلو الوزارات وخبراء المیاه والمنظمات غیر الحكومیة) من  70أكثر من  ، ثاني/ینایر  

 . 2022ساعة خالل شھري كانون ثاني/ینایر وشباط/فبرایر  15خمس جلسات بإجمالي  ىعلى مد
 

إدارة الطلب على المیاه التي یتم تطبیقھا  بتدابیر الخاصة  ل دخالت والت لتعرف على ال الفرصة للمشاركین ،  ھجلساتعلى مدار ، التدریب اإلقلیمي  یتیح
ل  الممارسات  فضأة. یشمل التدریب أیضاً التعرف على الصناعیاالستخدامات  التجاري و/ي السیاحمنازل والمدارس والمستشفیات والقطاع في ال

، وأدوات المحافظة على المیاه وكفاءة المیاه  لطلب على المیاه  ل القائم على البیاناتاألدوات التي تشمل التنبؤ و ممارسات اإلدارة التشغیلیةالتقنیة و
 .د، وأدوات السیاسة االقتصادیة)التكالیف والفوائ  خیارات المفاضلة بین  (عدادات المیاه، التدقیق المائي، تحلیل

 
 

 تاریخ الجلسات: 
 20/01/2022 -الجلسة األولى: فھم الطلب على المیاه 

 26/01/2022 -الطلب على المیاه  ب  تنبؤالالجلسة الثانیة:
 2020/02/03  -الجلسة الثالثة: أفضل الممارسات لتدّخالت وتدابیر إدارة الطلب على المیاه 

 10/02/2022 -ول)  الجلسة الرابعة: تنفیذ تدخالت وتدابیر إدارة الطلب على المیاه (الجزء األ
 17/02/2022 -الجلسة الخامسة: تنفیذ تدخالت وتدابیر إدارة الطلب على المیاه (الجزء الثاني)  
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 للمزید من المعلومات، یُرجى االتصال بـ

 lpa@ldk.gr ،لیزا بابادوجورجاكي، خبیر رئیس في التواصل والتشبیك

 كما یمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

 WES  موقع مشروع دعم المیاه والبیئة
 

 WES مشروع دعمدعم المیاه والبیئة  -صفحة فیسبوك
 

 WES مشروع دعم المیاه والبیئة  -صفحة تویتر 

 مشروع دعم المیاه والبیئة 

البح منطقة حوض  في  الشحیحة  المائیة  الموارد  إدارة  وتحسین  البیئة  حمایة  إلى  الجنوبي  الجوار  منطقة  في  والبیئة  المیاه  دعم  مشروع  ر یھدف 
مي  مشروع إقلیھو  األبیض المتوسط. وسوف یعالج ھذه المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المیاه. مشروع دعم المیاه والبیئة  

 یركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا (الجزائر ومصر وإسرائیل واألردن ولبنان ولیبیا والمغرب وفلسطین وتونس).  

 إخالء المسؤولیة  
  محتویات ھذه النشرةمنفرداً المسؤولیة عن مشروع دعم المیاه والبیئة ، ویتحمل بدعم مالي من االتحاد األوروبي اإلخباریة  ھذه النشرة   صدرت

 ال تعكس بالضرورة وجھات نظر االتحاد األوروبي.  التي
 

 
 
 

 

https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
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