
تحسين مرافق امداد المياه في منطقة البقاع وشمال لبنان                         

إجت املي!
كيف إجت؟

 الناصرية
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بتمويــل من االتحاد األوروبي
هذا المنشــور صادر بمســاعدة من االتحاد األوروبي وتقع مســؤولية محتوى هذا المنشــور على جمعية GVC وحدها وهي ال تعكس بأي شــكل من األشكال آراء االتحاد األوروبي.



 الناصرية باألرقام  )٢٠١٦(

% 86 
 من عائالت البلدة تفضل

استخدام عدادت المياه في حال 
وجود شبكة مياه

228
عدد الوحدات السكنية

من المسنين  %15 
من األطفال  %25 

من النساء  %20 
من الشباب  %40

 5 أفراد
 لكل أسرة هو معدل
أفراد األسرة اللبنانية

تشكل األ راضي الزراعية 

حوالي الـ ٪60
من مساحة البلدة

 حوالي 1500
 فرد من العاملين والالجئين
السوريين يسكن في البلدة

3500 
نسمة

العدد االجمالي 
للسكان

تحتاج كل عائلة في البلدة 
سنويا لشراء مياه الشفة عبر 
الصهاريج والغالونات بقيمة 

1,650,000 ل.ل.



نتائج 
الدراسة

الميدانية 
للبلدة

ال يوجد شبكة مياه يف البلدة	 

تحتاج كل عائلة يف البلدة 	 
سنويا لرشاء مياه الشفة عرب 
الصهاريج والغالونات بقيمة 

1,650,000 ل.ل.

80 % من أهايل البلدة 	 
مستعدون للدفع مقابل 

خدمة مياه أفضل.

المشروع
المنفذ

انشــاء شــبكة مياه الشفة يف 	 
البلــدة بطــول 8 كلم باالضافة 

اىل 220 وصلــة منزليــة.

اعــادة تأهيــل خط الدفع بني 	 
البرئ والخزان.

اعــادة تجهيــز محطــة الضخ  .	 

اعــادة تأهيــل البرئ وتزويده 	 
بمضخــة مياه.

اعــادة تأهيل الخزان.	 

تركيــب عــدادات مياه عىل 	 
نفقــة املانــح للمشــركني من 

أجل ترشــيد االســتهالك.

االنجازات 
اســتفادة أهــل البلدة من 	 

شــبكة ميــاه جديــدة صالحة 
لخمســني ســنة قادمة عىل 

األقل. 

توفــر كل عائلــة بمعــدل 	 
1,500,000 ل.ل. ســنويا بمجــرد 
اشــراكها بالشــبكة الجديــدة.

توفــر املياه بشــكل كاف 	 
لكل املشــركني يف الشــبكة 

الجديدة.

تعزيــز الثقــة بني مؤسســة 	 
ميــاه البقــاع و أهــايل البلدة.  



مشروع الناصرية

للمراجعة أو االستفسار يرجى االتصال باالرقام التالية: مؤسسة مياه البقاع )مكتب رياق(  900100-08، جمعية GVC )اتصال أو واتساب(  81-666935  


