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ة إخبارية  نشر
 

اير  1أثينا،   2018فبر
 

وع آفاق  تشاور جلسة  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  حول  2020لمشر
 الفعال""تشجيع إعادة استخدام مياه الرصف الصحي وتطوير أدوات للتنفيذ 

 
وع آلية دعم  جلسة التشاور شكلت مبادرة إعادة استخدام المياه من خالل تشجيع األطر المؤسسية والتنظيمية والمالية موضوع  لمشر

وع آفاق  ، 2020اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي ي  الممول من االتحاد األوروب 
 
ظمت ف

ُ
ي ن

ي الرباط  2018يناير  23الت 
 
ف

 بالمغرب. 
 

ي مختلف االستخدامات الممكنة )الزراعة ورّي مالعب الغولف  جلسة التشاور وقد عززت 
 
إعادة استخدام مياه الرصف الصحي ف

اء وإعادة تغذية المياه الجوفية(، وتطوير األدوات الالزمة للتنفيذ الفعال للخطة الوطنية إلعادة استخدام مياه  والمساحات الخرص 
، وعىل األخص فيما يتعلق بالمكونات الم  ؤسسية والتنظيمية والمالية. الرصف الصحي

اكة بي   القطا كت هذه الخطة الدولة والقطاع الخاص من خالل عقود الشر كت األطراف أعي   العام والخاص، ورفعت الوعي و وقد أشر شر
 . ي إعادة استخدام مياه الرصف الصحي

 
 المعنية ف

 
البيئة وأمانتها المسئولة عن المياه ووزارات الصحة والداخلية وزارة  من أصحاب المصلحة، يمثلون 25أكثر من  جلسة التشاوروشارك في 

 .والمنظمات الدولية والمشاريع الجارية والوسط األكاديمي ومشغلو المياه وممثلون عن القطاع الخاص

 
ي حوض  جلسة التشاور وقد تم خالل 

وع المشاريع القائمة إلعادة استخدام المياه المعالجة ف  استعراض نتائج التحليل الذي أجراه مشر
اك اكة القائمة. وتمت مناقشة رغبة وقدرة المزارعي   عىل دفع تكاليف إعادة استخدام المياه المعالجة ونماذج الشر ات تانسيفت واتفاقات الشر

إلعادة استخدام المياه المعالجة. وقد بدأ النقاش مع الجهات الفاعلة المعنية بشأن التدابب  المؤسسية  المقرحة بي   القطاعي   العام والخاص
ي إعادة االستخدام 

. ومن أجل تحقيق تقدم كبب  ف  والتنظيمية والمالية الالزمة لتشغيل الخطة الوطنية إلعادة استخدام مياه الرصف الصحي
ي البلد، تم تقديم توصية باعتماد إعادة االستخدام غب  المباشر لمياه الرصف الصحي المعالجة. ومن  والوصول إىل كامل إمكاناته المتوقعة
ف 

تطابق، باإلضافة إىل تقليل مشأن ذلك أن يقلل من المخاطر المتعلقة بإعادة االستخدام والحد من تعقيد المشهد المؤسسي والتنظيمي ال
ي تظهرها الحكومة التكاليف. يشار إىل أن توقيت ورشة العمل ج

ي المغرب ومنسجًما مع اإلرادة السياسية الت 
ا مع آخر التطورات ف 

ً
امن اء مب  

ي البالد. 
ايد للمياه ف  ي يمكن أن يقلل من العجز المب  

ي إضاف 
 المغربية لتطوير إعادة استخدام مياه الرصف الصحي كمورد مائ 

 
ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آخر المستجدات من خال

 
 ل الراب:  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 لب  

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
وئ  يد اإللكب   lpa@ldk.grالبر

 
 

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  2020مشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي  2020مشر

 
ي إىل المساهمة ف الحد من التلوث البحري الممول من االتحاد األوروئر

ة، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع يواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة صح
ق األوسط وشمال إفريقيا  كب   عىل بلدان الشر

، مع الب  ات المناخية بشكل مباشر وغب  مباشر )الجزائر ومرص وإشائيل واألردن ولبنان وليبيا  التقلبات والتغب 
، و ]سوريا[ وتونس(.   والمملكة المغربية وفلسطي  

 

وع وشبكة  وع مشر وع آفاق التيسي  من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
يتلق  مكون المجتمع المدب 

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوس:. -بلو
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