
القضایا الرئیسیة الُمتعلّقة بالمیاه والصرف الصحي

القضایا الرئیسیة

أزمة طاقة: انخفاض في تقدیم خدمات الكھرباء •

 خدمات الصرف الصحي: انخفاض في معدل الحصول على خدمات الصرف الصحي، مع •

بات •  المیاه الصالحة للشرب: إمداد ُمتقّطع، وجودة دون المعاییر الدولیة، وارتفاع كبیر في التسرُّ

وجود 8% فقط من میاه الصرف الصحي الُمعالَجة

 التعرفة: عدم تغطیة نظام التسعیر لتكلفة الخدمة. وغیاب التسعیر الحجمي الذي یؤثر سلبًا على •
 التوفیر في استھالك المیاه

بسبب تداعي البنیة التحتیة

التلوث: مشاكل كبیرة في جودة المیاه السطحیة والجوفیة لھا أثر ھام على صحة اإلنسان والبیئة •

اإلطار الُمؤسسسي

اإلطار القانوني

خارطة طریق نحو تعافي قطاع المیاه في لبنان 2022 - 2027

االستراتیجیة الوطنیة لقطاع المیاه (تُحدَّد الحقًا

قانون البلدیات، المرسوم االشتراعي رقم 118، تاریخ 30/6/1977

الجھات المؤسسیة الرئیسیة

ھناك غموض حول توزیع السلطة بین الجھات الفاعلة الرئیسیّة بسبب التراكب القائم في المعاییر القانونیة
وتُمثّل خمسة ھیاكل رئیسیة محور النظام القانوني

وزارة الطاقة والمیاه: تُحّدد اإلطار السیاسي واالستراتیجي للقطاع؛
 مجلس اإلنماء واإلعمار: ھو السلطة الُمتعاقدة في مشاریع البنیة التحتیة للمیاه، والصرف الصحي، والري، التي

تُمّولھا الدولة اللبنانیّة، والتي تدعمھا الجھات المانحة الدولیّة إذا لزم األمر؛
 ُمؤسسات المیاه: تتولى تخطیط، وبناء، وتشغیل البنى التحتیة للمیاه، والصرف الصحي، والري، تحت إشراف

وزارة الطاقة والمیاه؛
المصلحة الوطنیّة لنھر اللیطاني: تدیر وتُشغّل أعمال الري في جنوب البقاع وجنوب لبنان؛

البلدیات: ممنوحة الشرعیة القانونیة بموجب قانون البلدیّات لتشغیل مرافق الصرف الصحي التي تبنیھا

 موجز قُطري

 العملة: اللیرة اللبنانیة المربوطة بالدوالر األمریكي (تتقلّب
(یومی�ا

 مؤشر التنمیة البشریة: 0,763 وفي المرتبة 76 من أصل
 (187 (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2016

السكان

٥٬۸٥۰٬۰۰۰  نسمة بما في ذلك

٤٦٥٬۰۰۰ الجئ/ة فلسطیني/ة

 ۱٬٥۰۰٬۰۰۰ الجئ/ة قادم/ة من سوریا - تقدیرات المفوضیة

السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین 2022

اإلطار السیاسي: جمھوریة برلمانیة
:رئیس الجمھوریة

التنظیم اإلقلیمي: المحافظات، واألقضیة، والبلدیات

السیاق العام

لبنان

توافد الالجئین: زیادة الضغط على خدمات المیاه والصرف الصحي •

 األزمة المالیة: التقلبات المتزایدة بین الدوالر األمریكي واللیرة اللبنانیة التي تؤثر على 
الموظفین/ات كما على تقدیم الخدمات، وعلى وجھ الخصوص في المؤسسات الحكومیة

•

قانون رقم 221 تاریخ 29/05/2000 وتعدیالتھ بشأن تنظیم قطاع المیاه والصرف الصحي

االستراتیجیة الوطنیة لقطاع الصرف الصحي (قرار رقم 35 تاریخ 20127/10/1

نسبة سكان المناطق الریفیّة:%12.2 (البنك الدولي 2015

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/Ministry_of_interiror_and_municipalities_1977.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/lb_law_water_221_241_377_2000_en.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/lb_law_water_221_241_377_2000_en.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/mee_national_strategy_for_the_wastewater_sector_2012.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/mee_national_strategy_for_the_wastewater_sector_2012.pdf


بُنیة إدارة الخدمات العامة الرئیسیّة
 المیاه الصالحة للشرب والمنزلیة: تُفّوض الّدولة إدارة المیاه إلى مؤسسات المیاه األربعة. في العدید من البلدیات،•

 ال تزال لجان المیاه المحلیة تُدیر خدمة المیاه. وال ترغب ھذه اللجان في التنازل عن إدارة الخدمة لمؤسسات المیاه
.وفق القانون رقم 221 لسنة 2005

 الصرف الصحي الجماعي: على الرغم من االستثمارات الكبیرة التي حصلت، فإنَّ مستوى الخدمات •
 ال یزال ضعیفًا. وتتولّى مؤسسات المیاه إدارة الخدمة بموجب القانون. وعملی�ا، تواصل العدید من البلدیات تشغیل

 شبكات میاه الصرف الصحي. بشكل عام، یتم تفویض عملیات محطات معالجة المیاه من قبل مجلس اإلنماء
واإلعمار أو مؤسسات المیاه إلى شركات خاصة. ولكن بعض محطات معالجة المیاه تُدار مباشرةً من قبل البلدیات

 الصرف الصحي الفردي: تقع االستثمارات وتكالیف تشغیل وصیانة معدات الصرف الصحي على مستوى األسرة•
على حساب المستخدمین/ات

 حصول الالجئین/ات على الخدمات: بما أن 80% من الالجئین/ات یعیشون/یعشن في مجتمع مضیف، فإن•
 المؤسسات العامة اللبنانیة تلبي احتیاجاتھم/ن. وفي ما یتعلق بالسكان الذین/اللواتي لجأوا/لجأن إلى التجمعات
 السكانیة غیر الرسمیة (الُمخیّمات غیر الّرسمیّة)، فیتم توفیر احتیاجاتھم/ن من المیاه والصرف الصحي بشكل

.أساسي من قبل األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة

المشاریع القائمة حالی�ا

 یُقّدم االتحاد األوروبي، من خالل برنامج المفوضیة األوروبیة للمساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة (إیكو)،
 مساعدات طارئة لتلبیة احتیاجات الفئات السكانیّة الھشة من حیث المیاه والصرف الصحي. وتمنح المعونة

 الُمساعدات في مجال التنمیة. وذلك من خالل بناء وإعادة تأھیل البنى التحتیة للمیاه (Europeaid) األوروبیّة
 والصرف الصحي للمجتمعات الُمضیفة والالجئة. وتم تخصیص جزء من صندوق مدد لدعم البلدان المجاورة

 .لسوریا في ما یتعلق بإدارة المیاه وبناء قدرات الجھات الفاعلة المؤسسیة

 تُخصص الوكالة الفرنسیة للتنمیة (تعاون فرنسي) 44.5% من ُمساعداتھا المالیة لقطاع المیاه في لبنان منذ عام
 1999. وتُرّكز برامجھا على إعادة تأھیل وبناء شبكات المیاه، وتحسین خدمات الصرف الصحي، وإصالح

 .(قطاع المیاه (قانون المیاه

 تُنفّذ الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة (تعاون من الوالیات المتحدة األمریكیة) مشروع ترشید المیاه والصرف
 یمتد المشروع على خمس سنوات (2021-2026) ویشرك المواطنین/ات والقطاع الخاص .(WSC) الصحي

 لتعزیز إشرافھم/ن على المیاه، وزیادة الكفاءة في حمایة الموارد المائیة، وتحسین خدمات المیاه والصرف
 الصحي لحوالي 600,000 شخص من خالل توسیع قدرة مرافق المیاه العامة والحكومات المحلیة على معالجة

میاه الصرف الصحي

 تقوم الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون (تعاون سویسري) بالتّدّخالت مع مؤسسة میاه البقاع لتحسین خدمات
المیاه والصرف الصحي للسكان من الُمجتمعات الُمضیفة والالجئة

 تُنفّذ الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي (تعاون ألماني) مشاریع من أجل تحسین فرص الحصول على خدمات
.الصرف الصحي. وتُعّزز اإلدارة المتكاملة للموارد المائیّة وإشراك القطاع الخاص

جھات التواصل

 خریطة التعاون الالمركزي وغیر الحكومي في لبنان
www.pseau.org/actions  

LEWAP  موقع اإللكتروني
www.lewap.org 

  وزارة الطاقة والمیاه
ministry@hydro-electric.gov.lb

  مؤسسة میاه البقاع
bekaawaterestablishment@gmail.com

  مؤسسة میاه بیروت وجبل لبنان
info@ebml.gov.lb

 مؤسسة میاه لبنان الشمالي
http://eeln.gov.lb

مؤسسة میاه لبنان الجنوبي
info@slwe.gov.lb

 المصلحة الوطنیة لنھر اللیطاني

litani@litani.gov.lb 

 منّصة الفاعلین اللّبنانیّین في قطاع المیاه
(LEWAP) جاسمین القارح

kareh@lewap.org

pS-Eau میلودي بواسیل 
melodie.boissel@pseau.org

لمزید من المعلومات

 تُنّسق الیونیسف، مع وزارة الطاقة والمیاه، االستجابة الُمقّدمة لتلبیة احتیاجات المیاه والصرف الصحي للفئات
.السكانیة الھّشة )من المجتمعات الالجئة والُمضیفة(، والتي ُحّددت استراتیجیتھا في خطة لبنان لالستجابة لألزمة

 بدأ مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة الصندوق اإلنساني للبنان في عام 2014. وتتماشى أنشطة
 الصندوق مع التخطیط الُمنّسق لالستجابة اإلنسانیة داخل البلد، بما في ذلك خطة لبنان لالستجابة لألزمة

(LCRP)، مّما سمح للصندوق أن یكون مصدًرا ُمكّمالً للتمویل اإلنساني وقابًال للتّنبؤ، ویُتیح التمویل المرن وجیّد 
التوقیت لألنشطة اإلنسانیة الُمنقذة للحیاة

الوكالة الفرنسیة للتنمیة

 afdbeyrouth@afd.fr 

اریان فیزیھ
(LEWAP)   

ariane.visier@lewap.org

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_lebanon_crisis_response_plan_2017_2020_en_2017.pdf
http://www.pseau.org/outils/actions/action_atlas.php
https://www.lewap.org/news-2/
mailto:ministry%40hydro-electric.gov.lb?subject=
eeln.gov.lb/fr/about-us
mailto:litani%40litani.gov.lb?subject=
mailto:afdbeyrouth%40afd.fr?subject=
mailto:dussaux%40pseau.org?subject=



