
 

 
 
 
 
 

                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

 يدعم الجزائر في كفاءة استخدام المياه وتوفيرها في المنازل  WESمشروع 

 2020نوفمبر  6أثينا، 

يتكون جزء كببر من الجزائر من بيئة قاحلة إىل شبه قاحلة، حيث موارد المياه المتجددة شحيحة للغاية. وال تتجاوز نسبة 

ي من الناحية الهيكلية.   600نصيب الفرد من المياه  
ي حالة إجهاد مائ 

، فإن البالد ف  ي السنة، وبالتاىلي
 مبر مكعب ف 

لموا  الجيدة  اإلدارة  فإن  ذلك،  ي  وبناء عىل 
ف  المياه  استخدام  ترشيد  ا 

ً
أيض  ويجب 

ً
 محوريا

ً
أمرا تعتبر  الشحيحة  المياه  رد 

وع   يقدم مشر شيد    الممول من  WESالمنازل. ولهذا  لبر تداببر  اح 
اقبر ي 

للمياه ف  الجزائرية  كة  للشر الدعم  ي  األوروئر االتحاد 

ي الجزائر
ي تعزيز التوعية حول استخدام الموارد المائية الشحيحة ف 

ىلي للمياه والمساعدة ف 
 .االستخدام المب  

وع  ،  ، فإن "اإلدارة الجيدة للموارد المائية WESوفقا للدكتور مايكل شكولوس، رئيس فريق مشر
ً
 حاسما

ً
الشحيحة تعد أمرا

وع   ي المنازل. وبالتاىلي فإن هذا النشاط الذي ينفذه مشر
ح مختلف    WESكما أن من الجيد ترشيد استخدام المياه ف  سيقبر

ي تعزيز الوعي حول استهالك المياه".  
 التداببر الالزمة لتوفبر المياه وسيساعد ف 

نت اء  خالل االجتماع االفتتاحي ، الذي عقد عبر اإلنبر كة الجزائرية للمياه ووزارة الموارد   وممثىلي  WES مع مختلف خبر الشر

فريد كارداش من  السيد  الجزائر، أوضح  ي 
للمياه المائية ف  التجريبية من هذا   الجزائرية  المرحلة  أن  ي وزو،  تبر  ي منطقة 

ف 

ي مدينة
ي منطقة والية بجاية ، ف 

وع ستنفذ ف  ي تضم أكبر من   المشر
مة. وتم اختيار هذه المنطقة  نس   10.000ريماال، التر

ي  
ف  لالنقطاعات  وتتعرض  األخرى،  ي 

والمبائ  والمنازل  الفيالت  من  مختلفة  بأنواع  تتمبر   محلية  منطقة  التجريبية كونها 

ي فصل الصيف
 . إمدادات المياه بشكل متكرر خاصة ف 

ي ريماال بهدف الحصو 
وع بإجراء دراسة استقصائية بير  األرس المختلفة ف  ل عىل أفضل فكرة حول كيفية  وسيقوم المشر

ي المنازل. وسيحاول أيضا تعزيز توجه السكان نحو تطبيق تداببر توفبر المياه. وأكد ماثيو بولوك،  
وأغراض استهالك المياه ف 

ي أيضا معرفة النسبة المئوية لالستهالك الحاىلي لمياه  
وهو خببر دوىلي يقود هذا النشاط، أن الهدف من المسح االستقصائ 

ب،  . الشر ي
ي المنازل تستخدم ألغراض مثل الغسيل وجىلي األوائ 

 حيث أن معظم المياه المستهلكة ف 

وع    إىل نتائج المسح، سيقدم مشر
ً
ها، كما سيعمل    WESواستنادا حات لتداببر مختلفة لكفاءة استخدام المياه وتوفبر مقبر

للمياه من خالل تط  المناسبة  ي اإلدارة 
الوعي األرس حول دورها ف  تعزيز  النشاط عىل  المياه. ويمثل هذا  توفبر  بيق تداببر 

ي الذي ينفذه 
وع الثائ  ي وزو WES المشر ي منطقة أخرى من تبر 

 بدعم الجزائرية للمياه ف 
ً
ي الجزائر، حيث يقوم حاليا

ي   ف 
ف 

 .اهإجراء تشخيص ألداء المياه غبر المدرة لإليرادات من أجل تعزيز قدرة خدمة المياه العامة للحد من الفاقد من المي

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

 vandebunt@wes-med.euبام فان دي بونت، خبير رئيسي في االتصاالت وتدعيم شبكة العالقات      

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

البيئة   المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط يهدف مشروع دعم  وسوف يعالج هذه  .  وتحسين إدارة الموارد 
الجزائر ومصر  )مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  هو  مشروع دعم المياه والبيئة  .  المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه

 (.  واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس وإسرائيل

 إخالء المسؤولية  
وهي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد  ، محتويات هذه النشرةبمفرده المسؤولية عن مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت

 . األوروبي

 


