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معالجة مشكالت 
الصرف الصحي 

وندرة المياه في 
منطقة الشرق 

األوسط
تمتلك منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا أقل من %2 من 

إمدادات المياه المتجددة في 

العالم. والحقيقة أنها تعتبر من 

أكثر المناطق جفافًا في عالمنا، 

مما يهدد االستدامة في مجاالت 

الزراعة والمياه والصرف الصحي.

المصدر: البنك الدولي

يستثمر الشعب األمريكي من خالل USAID في قطاع المياه في الشرق األوسط من أجل تحسين فرص الوصول للمياه 
النظيفة، وتقليل الفاقد المائي، وتسهيل االستخدام المستدام للموارد المحدودة وتحسين الوصول إلى الصرف الصحي

منع التلوثمليون نسمة
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ألف نسمة

ألف نسمة

من موارد 
المياه

أكثر من 500 ألف نسمةبناء القدرة

كيلومتر من خطوط 
أنابيب المياه

المغربغزة والضفة الغربيةلبناناألردنمصر

2008 في  USIAD منذ عام  استثمرت 

مياه  معالجة  ومحطات  المياه  أنظمة 

الصرف الصحي، وساعدت أكثر من

2.2 مليون شخص في الوصول إلى   

الصحي. والصرف  النظيفة  المياه 

USAID في إعادة تأهيل  ساهمت 

المياه  لخزانات  االستنادية  الجدران 

للوقاية من تلوث مياه الشرب. 

USAID معلومات حول أفضل  قدمت 

لنحو  والتعقيم  النظافة  ممارسات 

336 من ربات البيوت.

USAID حملة عبر الرسائل  قادت 

إرشادات مباشرة عبر  النصية تقدم 

المغربيين  للمزارعين  الجوالة  الهواتف 

القصوى  االستفادة  في  لمساعدتهم 

الزراعة.  من مياه 

محطات لمعالجة مياه   3  USAID بنت 

20 ألف  الصرف الصحي تخدم أكثر من 

بلديات، وإنشاء   8 شخص على امتداد 

بمعالجة  ساهم  نموذجي  مياه  مجمع 

%20 من تدفقات مياه نهر الليطاني 

طبيعي.  بشكل 

لتنقية  السمرا  USAID محطة  أنشأت 

 10% المياه العادمة، التي توفر أكثر من  

من الموارد المائية اإلجمالية في األردن.

USAID في رفع معدالت  ساهمت 

مؤسسة  في  المياه  فواتير  تحصيل 

 .33% %17 إلى  مياه البقاع من 

USAID في توفير المياه  ساهمت 

من مليون شخص.  النقية ألكثر 

USAID أكثر  2000، استثمرت  منذ عام 

300 مليون دوالر في مشاريع  من 

الصحي  والصرف  المياه 

USAID بإمداد قرابة  ساهمت 

ألف شخص بالمياه الجارية إلى   140  

منازلهم للمرة األولى على اإلطالق.

USAID بحفر أو إعادة  قامت 

تأهيل 17 من اآلبار، وقامت ببناء أو 

28 خزان مياه،  إعادة تأهيل 

900 كيلومتر من  وبتركيب قرابة 

المياه. أنابيب  خطوط 

USAID على إعادة تأهيل عملت 

3 محطات ضخ متنقلة في جنوب   

الوصول  وساهمت في تسهيل  لبنان، 

لنحو المائية  للموارد  المنتظم 

125 ألف شخص.  

USAID على إعادة تأهيل  عملت 
اللتين  وجابر  سمية  مياه  محطتي 

ألف شخص   238 تخدمان أكثر من 
الشمال في 

USAID على توسيع محطة  تعمل 

تنقية شرق جرش، لتزيد من قدرتها 

بمعدل ثالثة أضعاف وتوفر خدمات 

ألكثر من 119 ألف نسمة على 

مقبلة.  لعقود 

2012، قامت  USAID بتمويل  منذ عام 

كيلومتر من   850 أكثر من  عملية بناء 

خطوط األنابيب التي تخدم أكثر من  

مليون نسمة في المناطق   1.8

على  منهم  العديد  حصل  الريفية، 

الصحي  النقية والصرف  الشرب  مياه 

للمرة األولى على اإلطالق.

دعمت USAID  أنظمة الفواتير 

بناء وتعزيز قدرة  والعمليات من أجل 

المؤسسات. 

 USAID 2000، استثمرت  منذ عام 

700 مليون دوالر أمريكي  بأكثر من 

لدعم قطاع المياه في األردن.

500 ألف شخص  استفاد أكثر من 

المياه عالية الجودة من توفر 

www.usaid.gov/ourhands

أيدينا تحكي قصتنا 


