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 األوروبي االتحاد

 
 

 

         ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 

                    

 والسياحة في المغرب ات العامة إدارة الطلب على المياه لالستخدامات المنزلية واالستخدام

  يةالمغرب والماء لتعاون مع وزارة التجهيز باورشة عمل تشاورية تنظيم  -  مشروع دعم المياه والبيئة

 المغرب لدى وبعثة االتحاد األوروبي 

   2022  تموز/يوليو  7أثينا،
 

المناخ، إلى جانب  في المغرب  ةواالجتماعي   ةاالقتصادي   ات التطور  تأد المناطق  سكان  لاإلى زيادة قوية في طلب  ،  تأثيرات تغير  في 

 . الزراعية إلى االستخدامات باإلضافة ة، ي احي السو يةالصناعلالستخدامات الطلب على المياه وعلى المياه  يةالريفو  يةالحضر

مياه  ت  ستخداما ال مكعب   رمليار مت   1.7تشمل ) ر مكعب مليار مت   16.2بنحو    2020قُدر إجمالي الطلب على المياه في المغرب في عام  

 . تغير المناخات تأثيراشتداد في ظل  يزداد هذا الطلب أكثر في المستقبل وخاصة  من المرجح أن (. ةالشرب والسياحة والصناع

الذي يموله االتحاد األوروبي  (  WES) مشروع دعم المياه والبيئة  قوم  الطلب على المياه، يزيادة  الملحة في  لة  مشك هذه اللمعالجة  

المغربية في النهوض   اءوالملدعم وزارة التجهيز  وذلك   " المياه في المغرب بندرة رتبط الم   دعم إدارة الطلب على المياه " نشاط  بتنفيذ 

  ، نظم النشاطوكجزئية على جانب هذا  .  المنزلية والعامة والسياحة في القطاعات  المبذولة    جهودبال   والدفع   بإدارة الطلب على المياه

والبيئة   المياه  تقب،  2022يونيو    23، في  طرائق مختلطةبمن جهات مختلفة ورية  و شاتورشة عمل  مشروع دعم  نتائج  دهدف  يم 

 . تنفيذ إدارة الطلب على المياه في الدولة ببشأن  وضع الحاليل ا تقييم، وبشكل أساسي، المهام الثالث األولى ضمن هذا النشاط

في    استعرض المياه  والبيئةخبراء  المياه  دعم  تحليل    مشروع  الفنية  انتائج  والمؤس لجوانب  والمالية  اتسوالقانونية  والتنظيمية  ية 

عرض   إلى  باإلضافة  والتحديات،  الثغرات  والمالي  واستعراض  التقني  الصعيد  على  الممكنة  لإلجراءات  ي  ات والمؤسس التوصيات 

المنهجيات أن تساعد في    هيُمكن لهذ.  هجيات مالئمة إلدارة الطلب على المياه في المدى القصير والمتوسط والطويل نمإلى  للوصول  

المياه   استخدام  كفاءة  الصلة تعزيز  مع  زيادة  ذات  والتوعية  االتصال  من    . جهود  كل  وواتفق  والبيئة  المياه  دعم  صحاب  أمشروع 

ي االستخدامات المعنية في  معياري لمؤشرات استهالك المياه ف/ مرجعي على المنهجية التي سيتم استخدامها إلجراء مقياس  المصلحة  

 . تصميم برامج إدارة الطلب على المياه ته فيلمساعد المغرب

نحو   المثمر  الحوار  هذا  في  المؤسساتمن    16عن  ممثال     37شارك  التجهيز  المعنية    مختلف  وزارة  الوطني    اءوالمعن  والمكتب 

 . ، وغيرهاوبعثة االتحاد األوروبي لدى المملكة المغربية والمؤسسات األخرى ذات الصلة بالمياه  للشرب الماء الصالحوللكهرباء 

 

التم،   المياه و االتفاق على خطة عمل متعددة    ،شاوراتت خالل  التأكيد على الحاجة إلى تكامل السياسات القطاعية إلدارة الطلب على 

أدوار الجهات الفاعلة الرئيسية في تنفيذ إدارة الطلب على االتفاق على  كما تم  ،  ربالقطاعات لتحسين إدارة الطلب على المياه في المغ

المياه   الطلب على  إدارة  البيانات ورصد مؤشرات  في جمع  و  المعنية  النهائية  االستخدامات  في  وتطويرها التي  المياه  إعدادها  يجب 

 . خالل المهمة الرابعة ضمن النشاط
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 : ، يُرجى االتصال بـالمعلوماتللمزيد من 

 lpa@ldk.gr ،رئيس في التواصل والتشبيك ةليزا بابادوجورجاكي، خبير 

 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  

 

 WES  موقع مشروع دعم المياه والبيئة

 

 WES مشروع دعمدعم المياه والبيئة   -صفحة فيسبوك

 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة –صفحة تويتر 

 

  WES رابط لصفحة مشروع دعم المياه والبيئة على موقع اللينكد إن

 

 WES YouTube   قناة مشروع دعم المياه والبيئة على 

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

  ا هذفي منطقة حوض البحر األبيض المتوسط. وسوف يعالج لة الندرة افي ح يهدف مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية 
المياه والبيئة    عمالاست  نجاعةوالتلوث    الحد منبالمشروع المشاكل المتعلقة   إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر    هوالمياه. مشروع دعم  مشروع 

 ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

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

 األوروبي. 

 

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

