تحسين مرافق امداد المياه في منطقة البقاع وشمال لبنان

قب الياس

معا ً

نحافظ عىل
خدمة أفضل
ومستدامة
يتم تمويل هذا المشــروع من قبل االتحاد األوروبي وتنفيذه من قبل مفوضية األمم المتحدة لشــؤون الالجئين باالشــتراك مع منظمة GVC
هذا المنشــور صادر بمســاعدة من االتحاد األوروبي وتقع مســؤولية محتوى هذا المنشــور على منظمة  GVCوحدها وهي ال تعكس بأي شــكل من األشكال آراء
االتحاد األوروبي.

قب الياس باألرقام

 49.000نسمة
العدد االجمالي للسكان

29.000

لبناني

20.000

4.278

وحدة السكنية

مقارنة التكلفة
 /لتر بين شبكة قب الياس
ومصادر أخرى

سوري

 5أشخاص
معدل افراد االسرة

15.000

في شقق

المياه المعبأة في زجاجات
 166ليرة لبنانية /ليتر

5.000

في مخيمات

405

الشبكة
 0.65ليرة لبنانية /ليتر

عدد الوحدات التجارية

20.000

عدد الالجئين
والعاملين السوريين

نقل المياه بالصهاريج
 7ليرة لبنانية /ليتر

2.

عدد المدارس

الشبكة
 0.65ليرة لبنانية /ليتر

نتائج الدراسة
الميدانية للبلدة:
 %81مــن أهــايل البلــدة يعتــرون
كميــة امليــاه الــي يحصلــون عليهــا
كافية.
• %66مــن أهــايل البلــدة يعتــرون
ان ضغــط امليــاه كاف.
• %97مــن أهــايل البلــدة يعتــرون
ان نوعيــة امليــاه جيــدة.
• %88مــن أهــايل البلدة
يســتخدمون ميــاه الشــبكة
للرشب.
• %66مــن أهــايل البلدة
يؤيــدون فكــرة تركيــب عداد
امليــاه الحتســاب كميــة امليــاه
املســتهلكة.

المشروع
المنفذ:
•انجاز شبكة مياه جديدة بطول
 62كلم .
•العمل عىل انجاز تمديدات
بطول  21كلم يف املناطق املؤهلة
للسكن.
•اعادة تأهيل محطة برئ البيضا.
•اعادة تأهيل خط الدفع من
برئ البيضا اىل خزان برئ الطاقة
الشمسية.
•العمل عىل انشاء خزان
بسعة  750مرت مكعب جانب
خزان الطاقة الشمسية.
•العمل عىل تركيب نظام تعقيم
املياه بالكلور عىل الخزان الجديد.

االنجازات:
• زيادة الحصول عىل املياه الصالحة
للرشب ل  49 000شخص.
• توفري وصالت مياه جديدة وتبديل
الوصالت القديمة لحوايل 6000
مشرتك واليت توفر املال الذي يرصف
عىل رشاء املياه من مصادر خاصة.
• التأكد من استفادة مؤسسة مياه
البقاع من نسبة عالية من الجباية
لتغطية الكلفة من خالل اشرتاكات
جديدة وتدريبات حول تشغيل
عدادات املياه املركبة حديثا.
• تحسني نوعية املياه والحد من
األمراض ااملتعلقة باملياه عرب تركيب
نظام الكلور.

خريطة قب الياس
cu.m 2x150
الخزانات

cu.m 750 cu.m 750
خزان جديد

 84كم

خزان موجود

آبار الطاقة الشمسية

توزيع شبكة
األنابيب

سوق خضار
مبنى البلدية

بئر بيضا

بئر و خزان اإلمرات

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

