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ة إخبارية  نشر
 2017مارس  26أثينا، 

 
ي الزراعة  

 
 "إعادة استخدام مياه الرصف المعالجة ف

ل مستدام 
َ
ح
َ
ي الجزائر. ك

 
ايد ف  ”لشح المياه المت  

 
 
وع آلية  شكلت مبادرة إعادة استخدام المياه من خالل تشجيع األطر المؤسسية والتنظيمية والمالية موضوع الجلسة التشاورية لمشر

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

ُ
ي ن
ي وهران  2018مارس  19الت 

 
ف

 بالجزائر. 
 

ي الزراعة بالتعاون معوقد 
 
ي للرّي والرصف عززت ورشة العمل إعادة استخدام مياه الرصف المعالجة ف

  .المكتب الوطت 
وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة  وجرى التحضتر لورشة العمل باالعتماد عىل المساعدة الفنية المقدمة، ضمن نطاق مشر

وع آفاق  ات ل2020للمياه ومشر ي الرّي. وخالل الحدث، تم  ، والتحضتر
 
خطة التواصل والتوعية إلعادة استخدام مياه الرصف الصحي ف

ي 
 
وع اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ف نامج السابق لمشر كذلك عرض المعلومات التوعوية حول إعادة االستخدام ضمن نطاق الت 

ة )من  ي منطقة الحنايا.  2015إىل  2010الفت 
 
 ( ف

 
ي للرّي والرصف  يشار إىل أن

اكة مع وزارة الموارد المائية الجزائرية والمكتب الوطت  ظم بالشر
ً
ي الذي ن

قدت خالل اليوم الفت 
ُ
ورشة العمل ع

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي مليتا. 2020ومشر
 
ي تزامنت مع إطالق أول حملة للرّي ف

 ، والت 
ي إعادة استخدام مياه  كما تم توزيع دليل عمىلي 

 
ة )باللغتير  العربية والفرنسية، وألول مرة باللغة األمازيغية( لضمان الحكم الرشيد ف ونشر

 الرصف الصحي الُمعالجة من خالل توفتر المعلومات لعامة الناس وتبادل االستشارات. 
 

ي حلقة النقاش أكتر من 
 
باإلضافة  الموارد المائية والزراعة والصحة والتجارة،وزاراة من أصحاب المصلحة، والذين يمثلون  100وشارك ف

 إىل الوكالة الوطنية لإلدارة المتكاملة لموارد المياه والوكالة الوطنية للموارد المائية والهيئات المحلية. 
ي الواليات مثل غرفة التجارة والزراعة، باإلضاف

ر عن جمعية كما حضر الحدث الجهات التنفيذية لمديريات الموارد المائية فر ة إىل ممثلي 
ي الحنايا والمدرسة الوطنية للهيدروليكا )بليدة(. 

ر فر  المزارعي 
 

ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آخر المستجدات من خالل الرابط: 
 
 ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رج  االتصال
ُ
 بـ:  للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
ر  السيدة لي 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
ونر يد اإللكير  lpa@ldk.grالير

 
 

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  2020مشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي الحد من التلوث البحري  2020مشر

ر
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األورونر

يز التكيف مع ة، وبالتاىلي تعزيواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والضف الصحي بطريقة صح
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومض وإشائيل واأل ر عىل بلدان الشر كي 

، مع الير ات المناخية بشكل مباشر وغي  مباشر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغي 
، و ]سوريا[ وتونس(.  ر  والمملكة المغربية وفلسطي 

 

وع آلية دعم اإلدارة ال ي لمشر
وع وشبكة يتلق  مكون المجتمع المدب  وع مشر وع آفاق التيستر من مشر مستدامة والمتكاملة للمياه ومشر

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو
 
 

 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األورونر

وع آلية دعم ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشر وحده المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي  2020ة آفاق ر اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومباد مشر
.  ال  ي ورة وجهات نظر االتحاد األورونر  يعكس بالضر

 

http://www.swim-h2020.eu/ar/
http://www.swim-h2020.eu/ar/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr

