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                           ( WES)   والبيئة   املياه   دعم   مشروع   إخبارية   نشرة 

تم تنظيم دورة تدريبية في نظام مياه الشرب والصرف الصحي على تصميم وتنفيذ منطقة التوزيع وحساب توازن املياه  

 لشركة أسيوط للمياه والصرف الصحي في مصر 

 2023مارس  3أثينا ، 

، وبالتالي فإن الطلب املتزايد على املياه املنزلية، والذي    2015مليون في عام    90إلى    1953مليون في عام    25النمو السكاني سريع في مصر من  

بسبب خسائر الشبكة، يكون   كما أنهمليار متر مكعب في السنة(، أصبح تحدًيا خطيًرا أمام الدولة.    5.5، )حوالي  يوميالتر للفرد    200يقدر بنحو  

٪ )تسرب األنابيب، إلخ(. تقدر وزارة املوارد املائية والري في مصر أنه سيتم  30استخدام املياه املنزلي الفعلي أقل من كمية املياه املنتجة بنسبة  

 .2025متر مكعب / للفرد / سنة( بحلول عام  500الوصول إلى عتبة ندرة املياه املطلقة )

ر على نهر النيل كمورد مائي، جنًبا إلى جنب مع النمو املتوقع في الطلب على املياه، يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على هذا  إن اعتماد مص

 املورد النادر وإدارته، من منظور بيئي واقتصادي على حد سواء. 

وان "تعزيز قدرات مرافق املياه إلدارة / تقليل املياه غير نشاط بعن نفيذ( " املمول من االتحاد األوروبي بتWESيقوم مشروع "دعم املياه والبيئة )

 " .( واكتشاف التسرب في مصرNRWالربحية )

، في املقر الرئيس ي    2023/ 02/    15-13أيام في    3كجزء من العمل في إطار هذا النشاط، نجح فريق خبراء املياه في إعداد وتنظيم تدريب ملدة  

 ( في مصر.AWWCلشركة أسيوط للمياه والصرف الصحي )

 من    15  استعراضخالل تدريب املدربين ، تم  
ً
، ورسم الخرائط ونظام املعلومات الجغرافية،  NRW  املياه غير الربحية   لقضايا مثل  AWWCخبيرا

 . NRW، ومراقبة أداء إدارة NRW، وفقد املياه وتوازن املياه، ووضع خطة للحد من DMAوالنمذجة الهيدروليكية، وتصميم املنطقة / 

 بحلول نهاية هذا التدريب ، كان املتدربون قادرين على:

 والتأكد من إحكامها؛  AWWCأ. إنشاء مناطق اإلمداد باملياه واملناطق املقننة داخل شبكة 

 ؛ب توازن املاءاب. حس

 التي اقترحها النشاط. AWWCج. التحقق من صحة إجراءات الحد من املياه غير الصالحة للشرب في  

 للمزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال بـ:  

 lpa@ldk.gr ،ليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل والتشبيك
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 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  

 

 WES املياه والبيئةموقع مشروع دعم 

 WES مشروع دعم املياه والبيئة  -صفحة فيسبوك

 WES مشروع دعم املياه والبيئة –صفحة تويتر 

  WES رابط لصفحة مشروع دعم املياه والبيئة على موقع اللينكد إن

 WES YouTube   قناة مشروع دعم املياه والبيئة على 
 

 مشروع دعم املياه والبيئة 

ر األبيض املتوسط. وسوف يعالج  يهدف مشروع دعم املياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة املوارد املائية الشحيحة في منطقة حوض البح 

مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  هو  ملياه والبيئة  هذه املشروع املشاكل املتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام املياه. مشروع دعم ا

 )الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا واملغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء املسؤولية  

 ، ويتحمل مشروع دعم املياه والبيئة  هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي   صدرت
ً
ال تعكس بالضرورة وجهات نظر   التياملسؤولية عن محتويات هذه النشرة    منفردا

 االتحاد األوروبي.

 

https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
http://www.linkedin.com/company/wes-med-project
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

