
1 

 

 

  ما جديد الشبكة؟

LEWAP  فيسبوك على ةموجوداآلن! 

قة بقطاع المياه تعلّ الع على آخر األخبار واالجتماعات الم  االطّ  ممكنكاآلن صفحة على فيسبوك حيث ي   LEWAP منّصةل

 في لبنان

 

تاحة على هذا  رابطال الصفحة م 

ةمياه الفهم : LEWAPثالثاء   مينستخد  من المصادر إلى الم   الجوفيّ

 

م أربعة قد  و. المياه الجوفية بدعم من المعهد الفرنسي في بيروت حول LEWAPء م ثالثاّظ  ن   ،9102 سبتمبر/أيلول 3في 

 :ة ما يليالمناقشات الرئيسيّ  وتناولت. الّتي توّصلوا إليها وصياتتّ النتائج والوناقشوا  لحضورا أمام أعمالهمحاورين م  

 ؛لتقييم تغذية المياه الجوفية وتجديدها ااألرصاد الجوية والجيولوجي حول معلوماتالأهمية  •

لبهدف التّ  ثاتلّو  الم   وانتقال قف  أهمية تقييم تد • ستدامة لإدارة ى لإ وص   ؛ةلموارد المائيّ م 

 ؛السياق اللبناني بما يتناسب معة علميّ  في سياقاتتّشريعات القوانين وال وضع أهمية •

تعلّقةأهمية  •  ؛المناخ في تقييم كمية المياه وجودتهاب المعلومات الم 

 .لتحديد كمية المياه الجوفيةالمكافئ المائي للثلج أهمية تقييم  •

 رتقرير المؤتم اّطلعوا على ،المعلومات لمزيد من

 

 

 

 

 

  9102 أكتوبر 

  

 النشرة
 

https://www.facebook.com/LEWAP2017
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_mardi_lewap_comprendre_eaux_souterraines_des_sources_aux_usagers_2019.pdf
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مركزي عاون الت   حولثالثة الندوة ال بنانيالَّلا ُّ لل  الفرنسي-ا

 

مركزي حول التّعاون دت الندوة الثالثة ق  ع    "قرقَشونة" مدينة في 9102سبتمبر /أيلول 91و 02 يوميّ الفرنسي -الل بنانيالال 

(Carcassonne) أود" في مقاطعة ،فرنسا في" (Aude) .في كل من لبنان وفرنسا منظمة المدن المتحدة ونّظمتها (Cités 

Unies Liban وCités Unies France ) للبلديات اللبنانيةوالمكتب التقني (BTVL )بهدف تقييم التعاون الالمركزي، 

 .ومناقشة القضايا المشتركة ،جاربالتّ  سليط الضوء علىوت

 ،الحسن اسعادة وزيرة الداخلية والبلديات في لبنان السيدة ري   وبرفقتهوفد لبناني في قرقَشونة  است قب ل ،في هذه المناسبةو

 .البلديات اللبنانية ن عنوممثلي

ة من جميع أنحاء فرنسا ومعالي وزير المؤسسات العامة المحلية مؤسسات عامة محليّ  ممثّلون عنهذه الندوة الثالثة  وحضر

الحسن والسيد  يّاعت السيدة روق  و. لمناقشة وتطوير شراكات جديدة مع نظرائهم اللبنانيين ،السيد سيباستيان لو كورنو

 .البلديات اللبنانيةات تهدف إلى تعزيز قدراتفاقية على سيباستيان لو كورنو 

المياه والصرف  مسألة :الفرنسي-اللبنانيالرئيسية للتعاون الالمركزي  يعضازت ورش عمل مختلفة على أحد المورك  و

مه المنصة قدّ باإلضافة إلى الدعم الذي ت   ،القطاع العالقة في هذالقضايا الرئيسية عن ا LEWAP وتحد ثت. الصحي

مت المؤسسات العامة المحلية ثالثة مشاريع قدّ و. ة بتطوير الشراكاتهتمّ ة الفرنسية واللبنانية الم  للمؤسسات العامة المحليّ 

 .مختلفة للتعاون تتعلق بالمياه والصرف الصحي

صت ّص  عم دّ ألدوات والإلى ا pS-Eau مؤّسسة طّرقتتإحدى ورش العمل لشبكة المؤسسات العامة المحلية حيث  كما خ 

 The Rhone and Mediterranean)وكالة رون ۔ البحر المتوسط وكورسيكا دت جدّ و. م للمؤسسات العامة المحليةقدّ الم  

Corsica Agency ) الدعم المالي والتقني للمؤسسات العامة المحلية المهتمة بتنفيذ المشاريع  توفيرالتزامها وقدرتها على

 .في لبنان

جاء زيارة  ،لمزيد من التفاصيل  لكترونيالموقع اإلالر 

  

https://www.assises-franco-libanaise.sudfrance.fr/index.html
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مات غير نظ  ل الم  لتدخُّ  (/WASHواش)المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية استراتيجية 

 الحكومية المحلية

 ،تشاركية مع المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في قطاع المياهدت ورشة عمل ق  ع   ،9102 سبتمبر/أيلول 09في 

 LEWAP. نبدعم م ،LebReliefة ة غير الحكوميّ بنانيّ مة اللّ نظّ الم   ادرت بهاب

َمت. تدخل في قطاع المياهلّ لتجارب المختلفة للمنظمات غير الحكومية المحلية بتحديد استراتيجية السمح تبادل وتحليل  هذه  ق دّ 

 .األفكار حول تحديث االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تعزيزوزارة الطاقة والمياه للاالستراتيجية 

ا من قبل السلطات العامة والتي تعاني هملة تاريخي  التدخالت في المناطق الم  بشكل أساسي حول  هذه االستراتيجية تمحورت

 .أوضاع شديدة التّوت رمن 

 :، وهي التاليةالمناطق التي ت نَف ذ فيها األنشطةورشة العمل االتفاق على ثالثة معايير رئيسية الختيار  أتاحت

 ؛جمع مياه األمطارلصرف الصحي وللوجود شبكات للمياه و •

 ،ظروف السكن ،العائل وحيدةعدد األسر  ،معدل الفقر)لمؤشرات مختلفة ا وفق   حد دوجود فئات مستضعفة من السكان ت   •

 ؛(الزواج المبكر ،معدالت الدراسة

 .وجود توترات وصراعات •

 نىإلى بناء البإضافة   ،ةهمّ يجب تطوير األنشطة االجتماعية الم   ،شةهم  من أجل ضمان استدامة الخدمات في هذه المناطق الم  

مين ستخد  وموافقة الم   اريعشوتعزيز ملكية الم ،بناء الثقة في المؤسسات العامة علىيجب أن تساعد هذه األنشطة . التحتية

 .على االشتراك في خدمات المياه العامة

ا الحاجة إلى تنسيق األنشطة مع السلطات المحلية واإلقليمية والوطنيةبر  ت  كما   كذلكهذا التنسيق وي شّكل . ز االستراتيجية أيض 

، يّةزيحفتّ مكافآت الالأو  ،أو الفواتير القديمة غير المدفوعة ،حصيلالت التّ عدّ قة بانخفاض م  تعلّ القضايا الم  لدّفاع عن مساحة ل

 .أو التسعير الحجمي

فوا على   المناطق التي ت نَف ذ فيها األنشطة المعايير الخاصة باختيارو االستراتيجية تعر 

ه لتعلم الوطني في مشروعلتحالف افي أول ورشة عمل  LEWAP مشاركة لميا د با   إعادة اإلمدا

(REWATER MENA)  

 ع قدت في بيروت ورشة العمل األولى ،9102أكتوبر /تشرين األول 3في 

ذه لذي نف  ا  ReWater MENA مشروعضمن لتحالف التعلم الوطني 

 (.IWMI)اه المعهد الدولي إلدارة المي

الصرف دراسة إمكانية إعادة استخدام مياه  فيهدف هذا المشروع يكمن 

لفهم التحديات والعقبات التي تحول دون إعادة  ،جة في لبنانعالَ الم   الصحي

ب غل  جة واقتراح الحلول والتوصيات للت  عالَ الم   صرف الصحياستخدام مياه ال

 . على هذه العوائق

عتمدة لتقييم هذا المشروع والمنهجية الم  من عة توق  إلى مناقشة النتائج الم   خصوصورشة العمل األولى هذه على وجه ال تهدف

 .جة في لبنانعالَ الم   ّصرف الصحيإمكانية إعادة استخدام مياه ال

 

 

 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/leb_relief_summary_of_lngo_national_wash_support_strategy_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/leb_relief_map_exercice_2019.pdf
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تعدّدة األطرافرشة العمل و  LISODEالجمعية الفرنسية التعاونية تسرأّ و  .نهج تشاركي بإتباع م 

 

 

  MENA ReWaterع موقع مشرومزيد من المعلومات على ال ي مكنكم الحصول على

 

 أخبار المؤسسة

ة بوزارة الطاقة والمياه االستراتيجة الوطنية لقطاع المياه  تحديث   9102للعام الخاص 

بعة لتحديث االستراتيجية الوطنية لقطاع تّ وزارة الطاقة والمياه مختلف الخطوات الم   تناولت ،بمناسبة يوم المياه في بيروت

ل إليه رقرّ الم  و ،المياه  .9102عام الفي نهاية  التوص 

وت شّكل الَحوكمة . تعتمد الوزارة على مجموعة من المستشارين لمراجعة استراتيجيتها للمياه والصرف الصحي والري

اهتمام  ي ولى ،كل عنصر من عناصر هذه االستراتيجيةوعلى مستوى . في هذه االستراتيجية الوطنية اهم  م   اعنصر  واإلدارة 

ولكنها تعيد تحديد  ،تتماشى هذه االستراتيجية مع سياسات التدخل السابقةو. ر االقتصادية واالجتماعيةثامن ناحية اآلخاص 

 .السياق الحالي ضمن ةة واإلقليميّ األولويات الوطنيّ 

 :ستراتيجية إلى ثالث مراحلينقسم تحديث اال

 ؛(9102 سبتمبر/أيلوليونيو إلى /حزيرانمن )جمع البيانات بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع  •

ل إلىمعالجة البيانات وتحليلها ل •  ؛(اإلنجازقيد )فضل أ ةكمَحوإدارة و لتّوص 

 .(اإلنجاز قيد)ة التحتيّ  ىمعالجة البيانات وتحليلها لتحديد أولويات البن •

وتنمية الموارد  ،وتخفيض الديون غير المدفوعة ،ت عطى األولوية لتوسيع شبكات اإلمداد وتحسينها ،التحتيةى بالنسبة للبن

حماية إضافة  إلى  ،وحماية مناطق التخزين ،وحماية الساحل اللبناني والبحر األبيض المتوسط ،(بما في ذلك السدود)

 .لمياه السطحية والجوفيةلالرئيسية  مواردال

http://rewater-mena.iwmi.org/
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وتحديث  ،وإعادة هيكلة التعريفات ،الشتراك واالستردادة لزيادة معدالت ااألولويّ  ت عطى ،إدارة أفضلمن أجل التّوص ل إلى 

 ،ومراجعة قانون المياه ،وأمنهاالمياه وحماية جودة  ،التنظيمية لوزارة الطاقة والمياه والمؤسسات اإلقليمية للمياه رائطالخ

تعلّقة مراسيمالونشر   .مع التسعير الحجمي على المياه وإدارة الطلب ،التطبيقب الم 

الجوانب التقنية والتشريعية واإلدارية  حولتحديد االحتياجات لمزيد من الدراسات بهذه االستراتيجية تسمح مراجعة 

 .ي ةصلواوالت

  NWSS 2019ت تحديثا اّطلعوا على لمزيد من المعلومات حول التحديثات

 أخبار المشاريع

 ةشيدالر   ةكموتسهيل الح  : (UNICEF) ليونيسفالتابع ل WASH برنامج

ومؤسسة مياه  ،مؤسسة مياه البقاع ،مؤسسة مياه لبنان الشمالي هي حليّةتعمل اليونيسف في لبنان مع ثالث مؤسسات م

 .الداخلية هامواردتعزيز و في هذه المؤسسات زبائنال اتتحسين أداء خدمعلى  ،جنوب لبنان

 لهذا المشروع في الهدف العاميكمن و. 9191عام البحلول نهاية  تمامهإر قر  ومن الم   9102عام البدأ تقييم هذا المشروع في 

من خالل مراكز االتصال  تواصلوال زبائنتحديث خدمات ال عبرها نئزبااستعادة الثقة بين مؤسسات المياه الثالث و

 .ةالمحمول للهواتف تطبيقو زبائن،وبوابات تسجيل ال ،دةوحّ الم  

 

 الرشيدة ةكمولحَ ليونيسف لامشروع  ، اّطلعوا علىهذا المشروع حوللمزيد من التفاصيل 

 آخر االجتماعات

ليوم   9102سبتمبر /أيلول 92 -بيروت  في مياها

وحضر الحدث . 9102منتدى بيروت الدولي للطاقة للعام  في إطار 9102سبتمبر/أيلول 92بيوم المياه في بيروت في  احت ف ل

يع عدة ضامو ن وق شتحيث ، فاعلة في قطاع المياه ،تابعة للقطاع الخاصغيرها وطنيّة وإقليميّة ومؤسسات ن عن ممثلو

 : منها

 هنا ثحد  م  ال NWSS (MoEW) لـ عرض •

 هنا(IFI/USAID/LWP)  تقييم األمن المائيلدراسة  •

  هنا(USAID/LWP)  الخاصو العامبين القطاعْين عقود المشاركة  •

  هنا(USAID/LWP) ه إدارة الطلب على الميا •

  هنا (دوليالبنك ال)التقنيات الرقمية في قطاع المياه  •

 هنا (اليونيسف)في مؤسسات المياه  والتواصل ائنزبقاعدة بيانات ال •

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ministere_de_l_energie_et_de_l_eau_national_water_sector_strategy_update_2019.pdf
https://www.unicef.org/lebanon/stories/unicefs-wash-programme-facilitating-good-governance
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ministere_de_l_energie_et_de_l_eau_national_water_sector_strategy_update_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/usaid_lebanon_water_project_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/usaid_lebanon_water_project_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/aub_water_security_analysis_for_regional_water_establishments_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/aub_water_security_analysis_for_regional_water_establishments_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/usaid_lebanon_water_project_water_demand_management_haouch_el_oumara_case_study_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/usaid_lebanon_water_project_water_demand_management_haouch_el_oumara_case_study_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/world_bank_disruptive_technology_in_the_water_sector_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_communication_and_customer_db_at_water_establishments_in_lebanon_2019.pdf
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ه ايودليل خطوة بخطوة لمؤسسات الم MiyahCon تجارب: زبائنتحديث قاعدة بيانات ال •

(MIYAHCON/EU) هنا 

 هنا( IFI/OXFAM/EU)ه ايالموالطاقة  حول الصلة بين دراسة •

 هنا (البنك الدولي)في لبنان  بدائل معالجة الحمأة •

 knil (Stantec) االقتصاد الدائري وقطاع المياه •

ة  لي  ةالصرف الصحي البيئي في مخيم الرشيدحول شراكات ال االبتكار فيفعا   الفلسطيني يا

 

مت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى نظ   ،9102سبتمبر /أيلول 92و 92في 

تعلّقة بابتكرة يومين لمناقشة حلول م   ارمدعلى ورشة عمل ( األونروا)  .لصحة البيئيةم 

من قبل مكتب ة سنتَْين دّ خالل م  يت في مخيم الرشيدية لالجئين الفلسطينيين جر  قترحة إلى دراسة جدوى أ  تستند الحلول الم  

UPM م ومحيطهخيّ لم  تي ت واجه الاحديات البيئية الرئيسية هدف هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل التّ وت. بحاثلأل. 

شيديّة في عالجة القضايا البيئية في م   من شأنهاد هذا العمل تسعة مقترحات مشاريع حد   خي م الر  صورم   

   (ملف المشروع) في هذا المجال صرَ الف  : قة بالمياهتعلّ القضايا الم 

  (ملف المشروع)المنافع المتبادلة والنموذج االقتصادي الستعادة النفايات 

  (ورقة المشروع)حماية السواحل والترميم البيئي على ساحل الرشيدية 

 (ورقة المشروع)لمساحات الخضراء ا 

  (ملف المشروع)االقتصاد األخضر والوظائف  -ريادة األعمال واستعادة النفايات 

  (ورقة المشروع)تعزيز فهم القضايا البيئية والوعي بها 

 (ملف المشروع)ة االبتكار إلدارة الحمأة البرازيّ : إدارة مياه الصرف الصحي المحلية 

   (ورقة المشروع)تكاملة للصرف الصحي البيئي اإلدارة الم 

  (مشروعورقة ال)األسطح الخضراء 

 (ورقة المشروع)ة المزروعسطح األ 

 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/gvc_customer_database_update_miyahcon_experiences_and_step_by_step_manual_for_water_establishments_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/aub_water_energy_nexus_of_water_and_wastewater_services_in_lebanon_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/world_bank_sludge_at_wwtps_global_trends_of_treatment_and_disposal_reuse_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/stantec_circular_economy_and_the_water_sector_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/stantec_circular_economy_and_the_water_sector_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/upm_water_issues_opportunities_in_tyre_rashidieh_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/upm_co_benefit_and_business_case_for_waste_to_value_in_tyre_rashidieh_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/upm_co_benefit_and_business_case_for_waste_to_value_in_tyre_rashidieh_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/upm_espaces_verts_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/upm_waste_to_value_entrepreneurship_green_economy_and_jobs_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/upm_inscreasing_environmental_knowledge_and_awareness_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/upm_human_wastewater_management_faecal_sludge_transport_and_treatment_innovations_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/upm_integrated_environmental_sanitation_in_tyre_rashidieh_nature_issues_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/upm_green_roofs_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/upm_green_roofs_2019.pdf
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مت ،باإلضافة إلى تقديم الدراسة جة مياه الصرف عالَ في محطة م  و ،م في وحدة إعادة التدويرخيّ الم   إلىزيارات ميدانية  ن ّظ 

 .البلديةب الخاصة ضخالومحطة  ،مصادر المياهو ،المحمية الطبيعيةو ،الصحي

 الجزء الثانيو لاألو   الجزء: الروابط التالية عبر دراسة الجدوى يمكنكم تحميل

 أحدث المنشورات

ا ساهماتالم   دة وطني  حد  ّ   (NDC) -الم  ت ل لعالمي   اتعوق  تقرير ا  عام لل ةا

 ناخن تغي ر الم  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأبالشراكة مع  (UNDP) يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

(UNFCCC)  حد دة وطني ا لى دعم البلدان في تطوير مساهماتها ع  .9102عام للبعد اتفاقية باريس الم 

حد دة وطني ابالم   الخاص رأيالاستطالع سمح  الذي أجراه برنامج األمم المتحدة  ساهمات الم 

 :بتحديد العوائق التي تحول دون تحقيق هذه المساهمات 9102عام الدولة في  033اإلنمائي في 

حد دة وطني ا العوائق التي تحول دون تسريع تنفيذ • الطموح  تعزيزو المساهمات الم 

 ،رهتشمل الحصول على التمويل وتوف  

لى المعلومات والبيانات عصول حال تضمتعبئة المجتمع العوائق التي تحول دون  •

وربط أهداف  ،الجهات الفاعلة الرئيسيّةوفهم  ،وزيادة الوعي ،واإلرادة السياسية ،الموثوقة

حد دة وطني ا   .والميزانيات القائمةبالسياسات واالستراتيجيات المساهمات الم 

 هناعبر الضغط  الورقة ي مكنكم تحميل

ه ثة حول مؤسسات الميا حد   دليل لقاعدة بيانات الزبائن الم 

ا ي  دليال  عمل MiyahCon اتّحادنشر  ،االتحاد األوروبيب الخاص MADAD ل من صندوقمو  مشروعه الم   إطارفي 

 .زبائن مؤسسات المياهلتحديث قاعدة بيانات 

. الجغرافي هموتحديد موقعشتركين في هذا المجال الم   تعريفة عملية ليزيّ كاللغتين العربية واإلنبر توفّ م  ي لّخص هذا الدليل ال

الخطوات المختلفة الالزمة  ،المؤسسات المائية والجهات الفاعلة التي تدعمهم العاملين فيإلى  توّجهيوي قدّم هذا الدليل الذي 

ددفي هذا ال زبائنق من معلومات الحق  للت   تحليل  ،المرحلة الميدانية ،مرحلة اإلعداد: تنقسم العملية إلى أربع مراحلو. ص 

 .مؤسسات المياهمن ق بَل  واستعادتها ،البيانات

 هناعبر الضغط  تحميل الدليلي مكنكم 

 في لبنان؟ ةي القديمما دور أحواض الرا 

ي القديمة حول يت في جنوب لبنانجر  البحثية التي أ   ألعمالعن اخالصة وافية لصق هذا الم   يعرض  ظل فيف. أحواض الر 

 .ات إدارة موارد المياهآليّ  يجدر تحديث ،سياق النقص المتزايد في المياه

 وسائلتيح دراسة وفهم هذه الت  و. جتمعات المحليةلم  في ام إدارة المياه واألراضي نظّ قواعد وإجراءات ت  بلبنان يتمتّع  ،اي  تاريخ

 .حتملةتكرارها الم  قابليّة كما تقيم تقييم أثرها على إدارة الموارد 

دّ هذا البحث يهتم   ع   شدّدي  و. دارة بشكل جماعيالم   يباستخدام أحواض الرّ  د على ضغط المياهعتم  ي الم  الر  بشكل خاص ب م 

ض تّ الحاالت في الحد من هذه األحواض  هؤدّيالبحث على الدور اإليجابي الذي ت والتوزيع العادل االستخدامات في عار 

 .للموارد

 هناعبر الضغط  تنزيل الملصقي مكنكم 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/upm_pre_feasibility_study_capacity_building_assistance_for_waste_to_value_integrated_sustainable_sanitation_in_tyre_rashidieh_lebanon_pari_1_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/upm_pre_feasibility_study_capacity_building_assistance_for_waste_to_value_integrated_sustainable_sanitation_in_tyre_rashidieh_lebanon_part_2_2019.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/climate_change/ndc-global-outlook-report-2019.html
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/acwua_cisp_delegation_de_l_union_europeenne_gvc_customer_database_update_manual_2018.pdf%0D
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/iwa_sustainable_development_and_indigenous_knowledge_what_is_the_role_of_ancestral_communal_pools_birket_in_lebanon_2019.pdf


8 

 

 القادمة األحداث

 (المياهجودة  - 9102 رنوفمب/تشرين الثاني) LEWAP ثالثاء

ستدام بشكل ي حّ رف الص  الصّ وإدارة المياه الشرق األوسط حول  Cewas شركةمن ة الحقدورات تدريبية   م 

معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في  في 9102نوفمبر /تشرين الثاني 09إلى  2من 

 (IFI – AUB)الجامعة األميركية في بيروت 

  

 

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

لتنمية الفرنسية ل  .المتوسط وكورسيكا والوكالة 

 

 !LEWAP في واساهم

 ... مبمساهماتكها ءإثرا كممكني  و. على آخر المستجدات في قطاع المياه مهذه النشرة اإلخبارية إلطالعك ترش  ن  

 !تكون موضع اهتمام ألعضاء الشبكة قدأي معلومات بفي إبالغنا  واال تتردد

contact@lewap.org 
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