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  ما جديد الشبكة؟

 جودة المياه في لبنانمراقبة توصيف و: LEWAPثالثاء 

خالله عرض  ،جودة المياه في لبنان مراقبةا حول توصيف وؤتمر  م   LEWAPمت نظ   ،0202يناير /كانون الثاني 7في 

شات حوض نهر أبو االنق ناولتتو؛ تي أجراهامن الفريق دراسة الحالة واألبحاث الوقد م كل عضو . ين أعمالهمأربعة أكاديمي  

 :المؤتمرطرحها التي ة النقاط الرئيسي  إليكم . قرعونالعلي ونهر قاديشا وبحيرة 

 .ةناخية واألنشطة البشري  العوامل الم  بجودة المياه  رتبطت •

ستجد تْينتين واالستشعار عن بعد منهجي   (األقمار الصناعية) التصوير بواسطة السواتلل شك  ي   • جودة لرصد وتقييم  م 

 .ةاحلي  ة والمياه الس  طحي  المياه الس  

ة خطيرة على تداعيات سلبي   ةالمياه الزراعي   جريانل ،في سهل عكار صوصخعلى وجه الو ،في شمال لبنان •

 .ةة والمياه الجوفي  طحي  ث المياه الس  لو  هذا الجريان ي  ف. موارد المياه

أتت . المياه جودةر على ؤث  ة المحصورة في لبنان وت  حات المائي  سط  في الم   برزت ظاهرة ياتغذ  إغناء المياه بالم  إنَّ  •

ي واألسمدة رف الصح  مياه الص  الن اتجة عن دخالت الغذائية من النيتروجين والفوسفور للم   نتيجة   هذه الظاهرة

 .ة الشمسأشع  سطوع ارتفاع درجات الحرارة و ظ اهرة معال هتفاقم هذتو. يفظت نالمواد و

ة   ثتلو   هناك • ة   ث ميكروبيولوجي  وتلو   عام  إلى  2من  يتراوحالينابيع التي تقع على علو ة وفي المياه الجوفي  خاص 

 .االمياه تدريجي   جودةن تتحس  ف ،متر 022الـ فوقأما في ما . متر 022

 نتائج االختبارات التي إنَّ . ار وطرابلسة في عك  احلي  ة الس  ب للمياه المالحة في طبقات المياه الجوفي  تسر   دوجو أ ثبِت •

ن مياه عة صادرثات اللو  كبير بالهيدروكربونات والم  ث ة تشهد على وجود تلو  احلي  جريت على مياه طرابلس الس  أ  

 .الجريان السطحي

 لقاءتقرير ال واراجع ،تحد ثين في المؤتمرعرض الم   ولالط الع على المعلوماتلمزيد من 
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 النشرة
 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_characterization_and_monitoring_of_water_quality_in_lebanon_2020.pdf
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حزيادة وعي او لتدريببرنامج  ينالصّ لت 10-12 –حول المياه والصرف الصحي  فيّ  2012، أكتوبر/شرين األّو

 

 ومعهد عصام فارس، cewasمنظ مة و، (BORDA)منظ مة بوردا و ،(SuSanA) الصحي تحالف استدامة الصرف عقد

ة والش ؤون الد ولي ة في الجامعة األميركي ة في بيروتللس   ة و ،ياسات العام  وعي عزيز ورشة عمل لت ،LEWAPمنص 

عاون ة للت  حادي  الوزارة االت  وقد دعمت هذه المبادرة . رتبطة بالمياه والصرف الصحييات الم  حد  الت  بشأن ين في  االصح

 (.SDC)عاون نمية والت  ة للت  والوكالة السويسري  ( BMZ)في لبنان نمية االقتصادي والت  

باإلضافة إلى  ،ةر  قناة الح   ،تلفزيون الجديد ،إم تي في قناة ،لإلعالم ةوكالة الوطني  المن  البناني   افي  اصح 77جمعت الورشة 

 .اإللكتروني ة مواقع األخبارغيرها من ن لو جور وولوريصحيفة و من جريدة الن هارين في  اصح

من أجل و. قة بقطاع المياه والصرف الصحي في لبنانتعل  الم   مسائلين بتعزيز معرفتهم بالفي  اسمحت ورشة العمل هذه للصح

 ةراكة مع بلدي  بالش  و. الحلول قائمة علىة منهجي  ن وبدر  ن والم  وفي  االصح ناقش ،للموارد أكثر استدامة   تكون تعزيز إدارة  

انا ي زيارة إلى أقدم محطة لمعالجة مياه ال LEWAPمت نظ   ،حم  ح   .انافي الشرق األوسط في حم  ص رف الص 

  لمزيد من التفاصيل، اط  لعوا على المقال الص  حافي

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/439400/
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لح  نظّ ورشة عمل للم   ّ مات غير ا ل  كومي ل ّ ة ا لمياه والبيئة بناني  2012أكتوبر /تشرين األول 10 -ة في قطاع ا

عاملة في مجال الة بناني  الل  ة مات غير الحكومي  نظ  الم  تضم تنظيم ورشة عمل بحاد األوروبي االت   من دعمب LEWAP قامت

ل 72في  التي ع ِقدت ورشة العمل هذه شك لت. بيئةال تبادل بين االتحاد األوروبي واثني  رصةف   0272أكتوبر /تشرين األو 

ولى من األمرحلة الل ورشة العمل هذه شك  ت  . مةقدَّ االستجابات الم  وهة ج  او  يات الم  حد  لت  اة حول غير حكومي   مةنظ  عشر م  

تعل قةشاورات الم    .حاد األوروبيدعم قطاع البيئة من قبل االت  ياإلعداد لبرنامج ب الم 

نظ مة  ستجابةأساليب اال لعرضة بناني  ة الل  كومي  مات غير الح  نظ  د عيت الم   ،سياقفي هذا ال ولكن  ،ذةنف  الم   هاوإجراءاتلكل م 

ا لمناقشة العقبات حول  من خالل الت ساؤل ستجابةالة اعملي  الن ظر في تحد يات مك نت هذه النقاشات من . القائمة والروادع أيض 

  .ذةنف  الم  بادرات ة في الشبكة وتأثير الم  بناني  ة الل  مات غير الحكومي  نظ  الصلة بين هيكلة الم  

. في هذا القطاع ةالمحلي   جهات الفاعلةمشاركة ال تعزيزمكن تقديمه لعم الذي ي  أتاحت ورشة العمل هذه الفرصة لمناقشة الد  

لى عصول حالفي صعوبة ال إضافة  إلى ،ةة المحلي  كومي  مات غير الح  نظ  رتبطة ببناء قدرات الم  الم   اكلشات المشاقنأبرزت الو

 .تمويل

 
 

 ةاتيّ سؤسّ المأخبار 

 االنتقال إلى حكومة جديدة في لبنان

ل 77منذ  اندلعت  ،الشعب الل بنانيرت بشدة على تي أث  ة ال  قدي  ة والن  في سياق األزمة االقتصادي  و ،0272أكتوبر /تشرين األو 

 .تظاهرون بتغيير الحكومةحيث طالب الم   ،في لبنان االحتجاجات الش عبي ة
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كانون  00وفي  ،ن دياباخلفه حس   ثم .الوزراء اللبناني سعد الحريريمجلس استقال رئيس  ،على هذه االحتجاجات ارد  

 :من بينهم ،اوزير   72حكومة من  شك ل دياب ،0202يناير /الثاني

 ريمون غجر: اقة والمياهوزير الط   •

 ار دميانوس قط  : وزير البيئة والدولة لشؤون التنمية اإلداري ة •

 دمحم فهمي: اتة والبلدي  اخلي  الد   وزير •

 

 أخبار المشاريع

 ّ ت ل ّ وكالة التعاون ا لت ب  (ACTED) نميةقني وا  مياه األمطار لتجميع نظام 10,000ت ركّ

 .في البحر طحي أو مباشرة  وبعضها يضيع بسبب الجريان الس   ،مم من مياه األمطار سنوي ا 7,722و 022ى لبنان ما بين يتلق  

نظ مة بدأت ،في هذا السياق م تجميع مياه األمطار وفق ا ظ  ن   يهدف إلى تعزيزمشروع  علىلعمل ا 0272عام  ACTED م 

نظ مة قامت ،0272عام الفي . لتوجيهات وزارة الطاقة والمياه ا ل 44بتركيب  ACTED م   Rain)ع مياه األمطار يجمتنظام 

Water Harvesting, RWH ) ا في المباني الس   44: ارعك  في  ،ايلقة في بري  ساتؤس  ة والم  كني  المباني الس  في ة كني  نظام 

سمي  أنظمة في المدارس ال 8و أشخاص 727يستفيد منها  ار  د  م   427طالب ا و 4,417ة يستفيد منها ر   .س 

الهدف لعام و .ة مياهلمياه ومضخ  ل صفيةت ،ان مياهخز   ،صريفت  لل أنابيب ،قفالس   في من مزاريب RWHن أنظمة تتكو  

 .في لبنان RWHمن أنظمة نظام  72,222 ركيبهو ت 0202

 .المشروع ثيقةو ، اط لعوا علىالمشروع حولمن المعلومات  لمزيدل

 

 أحدث المنشورات

ّ طّ الخ   لق   جئينة لاّل ة اإلقليمي ّ وا لت ّ درة على ا ّ  -( 3RP)ف كي  2021/2020للعام ة نظرة استراتيجي

حيث يوجد أكثر  ،جئين في العالمنزوح لال  موجة أكبر تشهد ة ال تزال األزمة السوري  

عام الفي . ل في تركيا ولبنان واألردن والعراق ومصرسج  مليون الجئ م   1,0من 

في عودة  ازدياد ا جئينؤون الال  حدة لش  ت  امية لألمم الم  ة الس  ضي  فو  الم  الحظت  ،0278

ا محدود ا م   لكن   ،جئين إلى سورياالال    ،0272عام الا في م  هإعادة التوطين ظلت خيار 

 .ابقةنوات الس  بالس   قارنة  م   مع تسجيل هذا الخيار تراجع ا

 في االستجابة إلى ضيفةجتمعات الم  غم من الجهود التي تبذلها الم  على الر  

أوضاعهم ال تزال صعبة في جميع أنحاء  فإنَّ  ،جئينة لال  االحتياجات األساسي  

ت . المنطقة م  م ِ رة باألزمة تأث  ستضعفة الم  حماية الفئات الم   عزيزلت 3RPخطة وقد ص 

 ،على الت كي ف ضيفةجتمعات الم  جئين والم  الال   قدرةوتعزيز  ،حياة كريمةل الفرصخلق بشكل جماعي وتهيئة الظروف و

 .والجهات الفاعلة المعني ةة محلي  لطات الوبناء قدرات الس  

تعل قة بخط ة  ةالرئيسي  رقام األحقائق وال حوللمعرفة المزيد   3RP لكتروني الخاص بخط ةموقع اإلالزيارة  ي مكنكم ،3RPالم 

 

 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/acted_10_000_rainwater_harvesting_systems_2019.pdf
http://www.3rpsyriacrisis.org/
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لاّل  ّ تقييم جوانب ضعف ا  2012 (VASYR)ين في لبنان جئين السوري

حول أحدث الوقائع ين في لبنان لتقديم وري  جئين الس  أسر الال  ن منة ين في لبنان عي  وري  جئين الس  الال   جوانب ضعفل تقييم حل  ي  

 ةراسات االستقصائي  االستبيانات والد   من خاللقييم كل عام هذا الت  ي ن ف ذ  .قطاعات على مستوى عد ة انك  هؤالء الس   ظروف

وضع   أن  إال   ،دةحد  رات م  ؤش  ن ا في م  أظهر تحس  قد  0272عام ال غم من أن  على الر  و. المعني ة ةألسر المعيشي  ا التي تتناول

 :0272عام لة لئيسي  الر   خالصاتال إليكم .وريين في لبنان ما زال غير مستقرجئين الس  الال  

ة في  صعوبة • ستمر   في لبنان جئينتة لال  ؤق  الم   ةقاماإلوثائق  وحيازة جديدتم 

نافس على رة من حيث الت  توت  ضيفة م  جتمعات الم  جئين والم  العالقة بين الال   حيث أن   ؛ةدابير التقييدي  الت   تكثيف •

 الوظائف والموارد

 مقبولالمستوى ال استقرار ذلك ضمنة وحي  عاية الص  لى الر  عل حصون التحس   •

 ونضويتعر   ،ن ظروف اإلسكانتتحس   من دون أن ،يعيشون في ظروف دون المعايير اإلنسانية ال يزال الالجئون •

 خطر االنهيار ل

 0278عام الب مقارنة   0272عام الاد األمن الغذائي في ديزا •

 %1زيادة قدرها وهي  –أسر  72من كل  2 بمعدل اللخطر اقتصادي   رضة  ون أكثر ع  وري  جئون الس  أصبح الال   •

 0278عام الب قارنة  م  

جنوب والنبطية و ،(%40)ان نشطين سك  ك في بيروت عملمع أعلى نسبة  ،نتظمجئين فقط لديهم عمل م  الال   لث  ث   •

 (امنه كل  في  %47)لبنان وجبل لبنان 

عليم ة والت  ح  بما في ذلك خفض اإلنفاق على الص   ،ة باألزماترتبطالم  بقاء ات الاستراتيجي   إلى المزيد من األسر لجأت •

 ةوبيع األصول اإلنتاجي  

 1 هم منراعمالذين تتراوح أوال يزال األطفال  ،في العام السابقكما عمالة األطفال وزواج األطفال  حال زاليال  •

ا 77إلى  نخرطين عام  ا 72إلى  71من  غات من العمرلالبا الفتياتو ،في عمالة األطفال م   اتجتزو  م   عام 

حليب لأشهر  0الـاألطفال دون سن ي تلق   على مستوى% 74ل بشكل طفيف مع زيادة بنسبة اطفنت تغذية األتحس   •

 الثدي

من أفراد األسرة على مصدر  %88حيث يحصل  ،جاجاتز  الأة في عب  ال تزال األسر تعتمد على مياه الشرب الم   •

 لمياه الشرب أفضل

ل كانوا سنوات والذين 1إلى  4 منة قائمة بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم عليمي  ال تزال الفجوات الت   •  ينتحقم 

عام الفي  %70بشكل طفيف من  نسبتهم حيث انخفضت ،د راسة االستقصائي ةإجراء ال عندبكر عليم الم  لت  لببرنامج 

 0272عام الفي  %74إلى  0278

 قريرالت   اط لعوا على ،2019للعام  VASYRم تقييلمعرفة المزيد حول 

  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unhcr_vulnerability_assessment_of_syrian_refugees_in_lebanon_vasyr_2019_2019.pdf
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 األحداث القادمة

التي  -الصحي رف ركيز بشكل خاص على إدارة حمأة مياه الص  ستدام وإدارة المياه مع الت  تدريب على الصرف الصحي الم  

نظ مة مه قد  ت   ة و Cewas Middle Eastم  راعي ة والغذائي ة في الجامعة األميركي ة في و LEWAPمنص  كلي ة العلوم الز 

 (0202يونيو12  إلى 8) (- FAFS AUB)بيروت 

 برامج من إعداد –احنات وجمع الحمأة من حفر الصرف الصحي حول توزيع المياه بواسطة الش   عرض لدراسة السوق  

UPLoAD وSolidarité International (0202 - تقديم معلومات أكثر حوله الحق ا سيتم) 

من  LEWAP/pS-Eauو BTVL من تنظيم –" تكاملة لمستجمعات المياهة م  نحو إدارة محلي  "ة ة وتدريبي  ورشة عمل تقني  

 0202مايو /أيار 74إلى  74

  

 

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 

 ... ها بمساهماتكمءمكنكم إثراوي  . على آخر المستجدات في قطاع المياه من ِشرت هذه النشرة اإلخبارية إلطالعك

 !الغنا بأي معلومات قد تكون موضع اهتمام ألعضاء الشبكةال تترددوا في إب

contact@lewap.org 
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