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  ما جديد الشبكة؟

 31_ي قطاع المياه في لبنانف التشاركيوأهمية النهج  ائيةموارد الملاإلدارة المتكاملة ل: LEWAPثالثاء 

ل  0202أكتوبر /تشرين األّو

أول ، بالتنسيق مع مؤسسة إبراهيم عبد العال للتنمية المستدامة، LEWAPعقدت  ،0202 أكتوبر/تشرين األّول 31في 

 ".وأهمية النهج التشاركي في قطاع المياه في لبنانائية موارد الملاإلدارة المتكاملة ل"ندوة عبر اإلنترنت حول 

 الُمستدامة ما يتعلق بأهداف التنمية في ،للموارد المائيةاإلدارة المتكاملة حول بشكل عام تقديم المعلومات ت الندوة إلى هدف

 .وأهميته في تطوير المشروع وتنفيذهالنهج التّشاركي وعرض  ،في لبنان تطبيقها إمكانيّةو

 :كما يلي هذا الّسياق تهم فيتهم وخبررفثين معتحدّ أربعة مُ  شارك

الضوء على  تطوسلّ  للموارد المائيّة الُمتكاملةعالميّة حول نهج اإلدارة لي لمحة عامة ياسمين جب. دمت قدّ  •

 .تداعياتها على المدى البعيدولبنان  التحديات التي تواجه قطاع المياه في

على  نهج اإلدارة الُمتكاملة للموارد المائيّةوأهداف التنمية الُمستدامة ماريان سابا على الترابط بين  .د شدّدت •

 أهميّة أي ؛ُمستوياتالقطاعات وال الجهات الفاعلة من جميع إشراكو ،معاتالمجت بينالمسؤولية المشتركة مستوى 

 .هج التشاركيالنّ 

 Water)ستخدمي المياه ة مُ جمعيّ النّهوض بحول  أساسيّة ةعام نظرة في عرضها ماري هيلين ناصيف .د قدّمت •

Users Association )شاركي في النهج التّ أهمية  وسعبشكل أكما تناولت  ،كحل منهجي في قطاع المياه اللبناني

هذا النهج في لبنان من خالل تحليل ثالث محاوالت  عقبات التي تعترضال ناصيف. وبيّنت د. إدارة الموارد المائية

 .022لقناة لحالة نظام الري  فيمشروع جمعيّة ُمستخدمي المياه  لتنفيذ

مع ، 31الـ لتنمية المستدامةا افهدأو للموارد المائيةإلدارة المتكاملة حول ام زياد خياط المبادئ اإلرشادية قدّ  •

تنفيذ اإلدارة المتكاملة  التي تعترضببعض القيود عرضه اختتم و. الّسادس منهاالتركيز بشكل خاص على الهدف 

والتمويل غير  ،وقانون وخطط الموارد المائية الوطنية اتسياس من بينها نقاط الضعف فيو ،ةللموارد المائيّ 

واألهم  ،بين القطاعاتفي ما  الجهات المعنيّة التنسيق بين نقصو ،لتنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية الكافي

دارة المتكاملة إلساسي لنجا  ان األكوّ المُ  تُشّكلالمشاركة العامة التي على ُمستوى  الطابع المؤسسي انعداممن ذلك 

 .للموارد المائية

 تقرير المؤتمر يُمكنكم االّطالع على ،حول الندوةلمعرفة المزيد 
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عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت معهد المشاركة في 

(AUB/IFI) -  بيريتك ورش عمل(BERYTECH)  ركاتال تحديدحول  طةغيرة والمتوسّ الصّ  شّ

(SMES)_0202سبتمبر /أيلول –أغسطس /آب 

مع بيريتك  بتنفيذ مشروعا والشؤون الدولية حالي  ر المناخ والبيئة في معهد عصام فارس للسياسات العامة برنامج تغي   قومي

المياه )البيئة واالبتكار في قطاعات التكنولوجيا النظيفة  يهدف إلى تمكين، (SMEs) طةغيرة والمتوسّ الصّ  ّشركاتحول ال

 .في لبنان( والطاقة والنفايات

 اجديد   انهج   ACT SMART مشروعيُمثّل . ل من سفارة هولنداموّ المُ  ACT SMART الدراسة جزء من مشروعهذه 

 .فرص العمل زيادةو شاريعملتعزيز ال طار التقليديخارج اإل

غيرة الصّ  ّشركاتلل ديدحت عمليّة ى معهد عصام فارسأجر ،في إطار هذه الدراسةالُمندرجة كجزء من األنشطة و

الهدف . لى رؤية أفضل للمشهد الحاليإل ص  تّوالالقائمة في قطاعات المياه والطاقة والنفايات في لبنان من أجل طة والمتوسّ 

 ةالتجاريّ  األعمال مشهدتحسين ريادة األعمال و عزيزلت هذا المجالالنهائي من هذه الدراسة هو مناقشة احتياجات وأولويات 

في البيئة  اتغيير  حدث أن تُ  من شأنها والتي ،حول الّسياسات ةعمليّ واستخراج توصيات  ،ةالقطاعات المعنيّ  كل من في

 .ةالتمكينيّ 

ة يّ تطالعورش عمل مع شركات غير صغيرة ومتوسطة لمناقشة نتائج الدراسات االسالمعهد  استضاف ،بعد إجراء الدراسة

في مجموعة  LEWAP شاركت. التي أجريت مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والفرص المستقبلية المحتملة لكل قطاع

حول الجهات المعنيّة حول التكنولوجيا النظيفة في قطاع النفايات الصلبة ومجموعة عمل ر التي تتمحو الجهات المعنيّةعمل 

في  ترؤى حول أحدث األنشطة والتحديثات في قطاع المياه وساعد LEWAP تمقدّ و. التكنولوجيا النظيفة في قطاع المياه

 .الشركات الصغيرة والمتوسطة وغير الصغيرة والمتوسطة في القطاع أدوارمكانة وحديد ت

لذي تم إجراؤه مع الشركات الصغيرة ا( SWOT)تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر أظهرت النتائج الرئيسية ل

وغياب  ،سة الفرزنقص في سياالو ،والمتوسطة في قطاع النفايات عدم وجود قدرات مالية وتقنية كافية للبحث والتطوير

معظم  حدّدت أن  و. اإللكترونية الُمخلّفات/ونقص الوعي العام بشأن النفايات ،ممارسات إدارة النفاياتل الالزمة معاييرال

باإلضافة إلى  فصلها،فرز النفايات و ،والتي تعمل على المستوى الوطني ،الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النفايات

 .ةالنفايات البلديّ 

الذي أجري مع الشركات الصغيرة والمتوسطة  نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر أظهرت النتائج الرئيسية لتحليلو

 بيّنت أن  و. وكذلك بين القطاع الخاص والقطاع العام، حاجة للتعاون بين القطاع الخاص واألكاديميينال ،في قطاع المياه

 ،معالجة مياه الصرف الصحي ،والتي تعمل على المستوى الوطني، معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المياه

 .مع التركيز قليال  على إمدادات المياه واستهالكها

والمياه  النفايات)تقني لكل من القطاعات الثالثة  تقريرتطوير  ،مجموعات العملول ستكون النتيجة النهائية لهذه الدراسة

 .الصلة بين المياه والطاقة والغذاء تقرير حولإنتاج و ،رواد األعمال في السوق الحالية حول إدماج( والطاقة

 ma475@aub.edu.lb بر البريد اإللكترونيمارك أيوب ع يُمكنكم التّواصل مع ،هذه الدراسة حوللمعرفة المزيد 

  

mailto:ma475@aub.edu.lb
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قة بلعداد اإل ّ تعل احنات وإزالة الحمأة  المياه نقلمجموعة العمل المُ ُحد  )بالشّ االمجموعة ست  (د الحقً

 UPLoAD (Urban Planning andو  Solidarités Internationalكل من متنظّ  ،0202مارس /آذار 30في 

Local Authorities Development)، بدعم من اليونيسف (UNICEF) وLEWAP،  إدارة  حولورشة عمل

عات الّسكنّيةالحمأة في الإزالة خدمات نقل المياه بالشاحنات و إلغاء ورشة العمل هذه بسبب  ولكن تعي ن. غير الّرسميّة تّجم 

 .وإجراءات اإلغالق( COVID-19)كورونا جائحة 

إلى فهم أفضل  للتّوص ل 0230عام الفي  UPLoAD كان الهدف من ورشة العمل تقديم نتائج دراسة السوق التي أجرتهاو

عات الّسكنّية غير الّرسميّة ألسواق نقل المياه بالشاحنات وإزالة الحمأة في   ضيفة للقيمةاألنشطة المُ وسلسلة  ،في لبنانالتّجم 

تُتيح ورشة  ،باإلضافة إلى ذلك. عيفةتقديم هذه الخدمات للمجتمعات الضّ إعداد البرامج الّرامية إلى دعم بغية  ،الخاصة بها

 .قترحةالقرار والعمل على التوصيات والسيناريوهات المُ  انعيشات بين مختلف الجهات الفاعلة وصاقالعمل هذه عقد ن

. راء ورشة العملطريقة آمنة بديلة إلجإلى إيجاد ا حالي  LEWAP و UPLoADو Solidarités International تسعى

الجهات الفاعلة المحلية في مجال المياه في لبنان  معتمت مشاركة تقرير الدراسة والعرض التقديمي في غضون ذلك، 

الداعمة التي تقود  وثائقالتقرير الدراسة والعرض التقديمي  شّكليُ سو .في حال وجودهاتقديم مساهماتهم حولها لمراجعتها و

 .ورشة العمل

  :وابط التّاليةيُمكنكم االّطالع على هذه الوثائق عبر الرّ 

 (ليزيةكاإلنب)الحمأة  إزالةنقل المياه بالشاحنات و قاسوأ دراسةحول تقرير ال

 (باإلنكليزية)لة لورشة العمل المؤجّ التي تم إعدادها عرض الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/solidarites_international_unicef_upload_water_trucking_and_desludging_markets_study_in_lebanon_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/solidarites_international_unicef_upload_water_trucking_and_desludging_markets_study_in_lebanon_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/solidarites_international_unicef_upload_water_trucking_and_desludging_markets_study_in_lebanon_2020.pdf
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ة معرفة التربة والمياه  مؤسسة مياه البقاع  _وحمايتها في إطار التنمية الحضرية والزراعيةالزراعيّ

 0202نوفمبر /تشرين الثاني APIEU _5 و UPLOADو

 و  (BWE)بالتعاون مع مؤسسة مياه البقاع، والسلطات المحلية حضريالتخطيط ال المعنيّة بتنمية UPLoADت منظّ 

APIEU (Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain) ،تشرين  5رشة عمل في و

 .معرفة التربة والمياه الزراعيّة وحمايتها في إطار التنمية الحضرية والزراعيةحول  0202نوفمبر /الثاني

السيد  مؤسسة مياه البقاع لطلب مدير عام استجابة  APIEU و UPLoAD لّتاههاستتندرج هذه الورشة في إطار مشروع 

ل عاون وإطار للتّ  وضعيهدف هذا المشروع إلى  .رزق رزق بشأن تطوير مياه الشرب لمدينة زحلة ات منهجيّ إلى التّوص 

كما يسعى . أفضل لحماية وتحسين إدارة المياه الجوفية واالستفادة منها داخل حوض نهر البردوني ومدينة زحلة والبقاع

ل   .ة للمياهمتكاملة وتشاركيّ ودة ة جيّ إلى إدارللتّوص 

الثانية حول  تتمحور الجلسةو ،الجلسة األولى حماية المياه ومشروع تنمية زحلةتتناول  ؛ورشة العمل إلى جلستين قُّسمت

 .ةقاع الريم لمستجمعات المياه الفرعيّ /البردوني نطاقرة المتكاملة على اإلدا

 :التّاليةالروابط  عبر هذه الجلساتلمعرفة المزيد حول العروض التقديمية يُمكنكم 

 التربة وإمكانية إدارة مياه األمطار في منطقة زحلة ضعفتقييم  •

 
 بلدية زحلة -المياه الجوفية  ضعفتقييم  •

 
 زحلة في مياهالإمدادات نُظم  •

 

  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/consultants_independants_assessment_of_soil_vulnerability_and_potential_for_rain_water_management_in_zahle_area_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/consultants_independants_groundwater_vulnerability_assessmnet_municipality_of_zahle_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/btd_zahle_area_water_supply_systems_2020.pdf
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ة ساتيّ ؤسّ  األخبار المُ

  0202 أغسطس/آب 4 -بيروت ع بعد انفجار اوضاأل

 ،0202أغسطس /آب 4ظهر يوم بعد  ،شهدت العاصمة بيروت

ف ستة آالف جريح ومقتل أكثر من مرفأ بيروت خلّ  في ا هائال  انفجار  

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون )ا شخص   382

ألف شخص  122فقد ما ال يقل عن و(. /UNOCHAةاإلنساني

 .إلى المساعدة اإلنسانية ألف شخص 352واحتاج  ،منازلهم

إلى جانب المبادرات  ،استجابت المنظمات المحلية والدولية

أقيمت . مباشر في المجتمعات المتضررةالتدخل العبر  ،الشخصية

 ،قت المنظمات المختلفة مع بعضها البعض بشأن تدابير التدخل على مستوى إعادة اإلعمارونسّ  ،في الموقع ُمخيّمات قاعديّة

في األعمال مستمرة وال تزال . وغيرها من الخدمات ،ةيّ نفسالطبية وال تقديم المساعداتو ،وتنظيف األنقاض ،وتوفير الغذاء

 .الوقت الّراهن

 جّراءمحطة الضخ في األشرفية  ضّررتت ،(WASH)الصحيّة  على مستوى قطاع المياه والصرف الصحي والنظافةو

تستجيب الجهات الفاعلة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة و. تهااالنفجار وتم اتخاذ إجراءات مباشرة ومعالج

 .للمجتمعات اللبنانية اتم المزيد من المساعدقدّ وتُ في لبنان  بر لحالة الطوارئا بشكل أكالصحية حالي  

لكن الحكومة ستبقى في دور  ،ي برئاسة رئيس الوزراء حسان دياباستقال مجلس الوزراء اللبنان ،على الصعيد السياسي

تعيين رئيس الوزراء السابق  عيدأُ  ،0202أكتوبر /تشرين األّول 00حتى و. تصريف األعمال حتى تشكيل حكومة جديدة

 .هذا القرار منمن المواطنين  كثيرال، في ظل استياء سعد الحريري في منصبه

حيث اضطرت العديد  ،اإلغالق إجراءاتفرض  جّراءفيروس كورونا في ظل  وضعال تفاقم ،على المستوى االقتصاديو

سعر سعت الفجوة بين قيمة الليرة اللبنانية في اتّ ف .دون أجرإجازة إلى تسريح الموظفين أو وضعهم في مؤسسات من ال

بدأت  ،ذلك إضافة  إلى. رأس المال على ضوابطالدت البنوك وشدّ  ،وسعر الصرف في السوق السوداء الصرف الرسمي

مما أدى إلى سحب  - سعر الّصرف في فرقاالرتفاع لتعويض البأسعار المواد الغذائية واألدوية وغيرها من المنتجات 

 .بعض المنتجات من السوق اللبنانية

 Information) "الدّوليّة للمعلومات" لبنانيةالبحاث األبحسب شركة ف. فرار اللبنانيين من البلد أدّى كل ذلك إلى

International)، المرفأ انفجارد المغادرين من مطار بيروت بعد في عد% 13زيادة بنسبة  ُسّجلت. 
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 أخبار المشاريع

ة قإطالق مشروع الثلج وتدف    0202 نوفمبر/تشرين الثاني 21_المياه الجوفيّ

الحاجة زيادة ه وبر المناخ وتقل  ا ضغوط ا هائلة بسبب تغي  تواجه المياه الجوفية حالي  

العديد من الجهود  تحر  اقتُ و. في المناطق شبه القاحلة ال سيّما ،والّطلب على المياه

 ائيةموارد الملمفاهيمي دقيق حول اولكن هناك حاجة إلى تصور  ،إلدارة المياه

ل إلى توالظروف المناخية من أجل ال ر المياه في يلتوف مناسب خطيطتّوص 

 .المستقبل

جامعة القديس  أطلقت الجامعة األميركية في بيروت بالشراكة معفي هذا الّسياق، 

حول العالقات بين الثلج وتدفق  مشروع ا ،"O-Life"مرصد و (USJ)يوسف 

 Snow and"بعنوان  إلكترونيّة ندوة عبرالمياه الجوفية في المناطق الجبلية 

Flow"،  ُل موّ ز هذا المشروع المُ ركّ يُ . 0202 نوفمبر/تشرين الثاني 1دت في ق  ع

جبل  ،جعيتافي منطقة مستجمعات المياه في حالة  من اليونيسف على دراستيّ 

المياه للري واالستخدام  هذين النّبعَْين ر كل منوفّ يُ . عسلالبن ولّ ال يّ نبع :لبنان

 ثلثيّ  كما أن  . وبقعاتا وفاريا وحراجل وميروبابقعتوتة المنزلي لبلدات كفردبيان و

 .بن تمأل سد شبرو لّ المن نبع  ُمتأتيّةالمياه ال

عوقد   :ر المناخ على النحو التالية تغي  بيّ العمل بين الشركاء مع مراعاة تقل   توز 

 ؛يّة حول الثلجالعمل بأنشطة بحث" O-Life"مرصد وجامعة القديس يوسف  تاستهلّ  •

 ؛ةق المياه الجوفيّ تدفّ  التّصور المفاهيمي حولة وزت الجامعة األميركية في بيروت على الخصائص الجوفيّ ركّ  •

توافر المياه مدى ة وطحيّ ا على تقييم المياه السّ ة في بيروت وجامعة القديس يوسف سوي  األميركيّ عملت الجامعة  •

 .ةالجوفيّ 

ة في ر المناخ على موارد المياه الجوفيّ وتأثير تغي   ،توافر المياه عترضة التي تئيسيّ يات الرّ حدّ شات حول التّ اقوأُجريت ن

تحسين إدارة من أجل ية في لبنان لدعم التحديثات والتغييرات في السياسات وأهمية الدراسات الهيدروجيولوج ،المستقبل

 .عة من هذا المشروعتوقّ تائج المُ النّ  كما تناولت النّقاشات .تهاالمياه وكميّ  جودة

 :أدناه الّروابط برع ةقديميّ العروض التّ  يُمكنكم االّطالع على ،تفاصيل المشروع حوللمعرفة المزيد 

 (Snow and Flow)الثلج وتدف ق المياه الجوفيّة مشروع  حولمة قدّ مُ  •

 البحثيّة حول الثّلجنشطة األ •

 ةالعالقة بين الثلج والمياه الجوفيّ  •

 الخصائص الجوفيّة والتّصور المفاهيمي حول تدفّق المياه الجوفيّة •

  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_snow_flow_project_study_case_of_mountainous_springs_assal_and_laban_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/universite_saint_joseph_snow_research_activities_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/universite_saint_joseph_relationship_between_snow_and_groundwater_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/aub_subsurfance_characterization_and_conceptualization_of_groundwater_flow_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/aub_subsurfance_characterization_and_conceptualization_of_groundwater_flow_2020.pdf
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 أحدث المنشورات

ة إدارة المياه والصرف الصحي والنظافة ُ SARS-COV-2 فيروس  في مواجهةوالنفايات  الصحيّ ّ الذي ي  بسب

 2020 يوليو/تموز_اليونيسف-منظمة الصحة العالمية_جائحة كورونا

منظمة الصحة العالمية  توجيهات من خالل تلخيص ت وثائق الوقاية من العدوى ومكافحتهاؤقّ المُ  تّوجيهيال التّقرير ل هذاكمّ يُ 

التّاجية مثل فيروس فيروسات البما في ذلك  ،بالفيروسات الُمتعلّقةبشأن المياه والصرف الصحي ونفايات الرعاية الصحية 

عاية الصحية الذين يرغبون في معرفة مي الرّ قدّ قدمي خدمات المياه والصرف الصحي ومُ مارسي ومُ مُ إلى ويتوّجه . كورونا

 .الصحيّة ر وممارسات المياه والصرف الصحي والنظافةالمزيد عن مخاط

والصرف  ،حول نظافة اليدين تفاصيال  تُقدّم الن سخة الُمحد ثة األولى منه و. 0202مارس /آذارفي  أّوال   تّقريرنُشر هذا ال

المياه قطاع ودعم استمرار خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيّة  ين في قطاعلامعالوحماية  ،الصحي

تم إعداد هذه وقد . التي تعاني من نقص الخدماتال سيما في المناطق  ،ة وتعزيزهاوالصرف الصحي والنظافة الصحيّ 

 جائحة كورونا تها منظمة الصحة العالمية حول الوقاية منلعديد من األسئلة التي تلقّ استجابة  لالمعلومات اإلضافية 

أدلة ظهرت  وحيثُ  ،ة محدودةفي األماكن التي تكون فيها خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيّ  اومكافحته

 .جةعالَ ة في الفضالت ومياه الصرف الصحي غير المُ فيروسيّ  ُجزيئاتوجود  حول ُمستجدّة

  الرابطهذا  عبر قراءة التقرير الكامليُمكنكم 

 ابتداءً من_في لبنان جائحة كورونال (UNHCR)المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين استجابة 

 0202سبتمبر /أيلول

ة جهود ا جماعيّ  (UNHCR)المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تبذل  ،في لبنانجائحة كورونا منذ تفشي 

 .رهاق النظام الصحيإل اب  لمنع واحتواء انتقال الفيروس تجن  

بما في ذلك أجهزة  ،سرير إضافي لوحدة العناية المركزة 322و ،سرير إضافي 822م للمستشفيات قد  عم المُ ي الدّ غطّ سيُ 

بذلت فرق المفوضية كل  ،فبراير/شباطمنذ و. األدوية من مخزونو ،التنفس الصناعي وغيرها من المعدات المتطورة

مة وتجديدها ستخدَ المُ ة غير أو إعادة تأهيل األقسام الحاليّ  يات االستيعابيّةستشفالمُ  زيادة قدرةالجهود لبناء مرافق مخصصة ل

بهدف عالج العديد من المرضى بعد  ،ملك ا لها بعد انحسار الوباءللمستشفيات  المعدّات الُمقدّمة وستبقى. ة جديدةبمعدات طبيّ 

 .جائحة كورونا فترة طويلة من

 الرابط هذااّطلعوا على  ،في لبناناستجابة المفوضية لجائحة كورونا  حولة المزيد لمعرف

  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/oms_unicef_water_sanitation_hygiene_and_waste_management_for_the_covid_19_virus_interim_guidance_2020.pdf
https://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/COVID-Dashboard-En-22.09.2020.pdf
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 األحداث القادمة

 من إعداد – الغائطمعالجة حمأة مع التركيز بشكل خاص على الُمستداَمْين لمياه الصرف الصحي وإدارة ا حولتدريب 

cewas Middle East وLEWAP (01-08 0202 نوفمبر/تشرين الثاني) 

 المكتب التقني للبلديات اللبنانية من إعداد" ة متكاملة لمستجمعات المياهنحو إدارة محليّ "ة ة وتدريبيّ تقنيّ ورشة عمل 

(BTVL )وLEWAP/pS-Eau (8-9 0202ديسمبر /ولكانون األ) 

 Solidaritésو UPLoAD من إعداد –بالّشاحنات وإزالة الحمأة نقل المياه ق اسوأعرض تقديمي لدراسة 

International (0202 -الحق ا  يتم تحديد الموعد) 

  

 

لنشرة تصدر من قبل  المياه وبدعم من وكالة رون LEWAPهذه ا البحر -المعدة بمبادرة من مؤسسة التضامن 

لتنمية الفرنسية ل  .المتوسط وكورسيكا والوكالة 

 

 !LEWAP فيساهموا   

رت هذه النشرة اإلخبارية إلطالعك  ... ها بمساهماتكمءمكنكم إثراويُ . على آخر المستجدات في قطاع المياه منُش 

 !تترددوا في إبالغنا بأي معلومات قد تكون موضع اهتمام ألعضاء الشبكة ال

contact@lewap.org 
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