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   ما جديد الشبكة؟

 

  LEWAP تنمية قدرات فريق

–. ستدعم جولييت سّمان 2021يونيو /بدًءا من حزيران ،إليهاتوسُّعًا مع انضمام ُمنّسقة منّصة ثانية  LEWAPتزداد 
في منطقة الشرق األوسط وشمال  عدّة الُمتخّصصة في تطوير الشراكات والبرامج، والتي عملت سابقًا في فرنسا ودول

 .LEWAPياسمين القارح في تطوير أنشطة  –إفريقيا 

 

دد("    "MADADأخبار الصندوق االئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي) صندوق َم

مدد  -االتحاد األوروبي طِلق برنامج أُ  EU-MADAD وستُقدّم له  .2021في بداية عام )  LEWAP) الدعم الفني كمنصة  
التنسيق مع الشركاء من أجل البدء  يستمرإذ والصرف الصحي والنظافة الصحية.  للتواصل والمناصرة في مجال المياه

في رسالتنا تي نُشاركها بوا التحديثات القادمة الوالمجتمع المدني. ترقّ  ،والسلطات المحلية ،أنشطة بناء قدرات مؤسسة المياهب
!اإلخبارية  

 

 الميدانية ضمن نشاط "المياه في المدينة" CEWAS/LEWAPزيارات 

عرض الجوانب المختلفة بُغية يونيو، /حزيران 17في "المياه في المدينة"  فعاليّة  LEWAPبالتنسيق مع  cewasتنّظم
 Blue Peace Media المختبر اإلعالمي " ضمنالحدث  يندرجعبر الزيارات الميدانية.  ،في الحياة الحضريةلدور المياه 

Lab " ّذه، الذي تنف cewas وMiCT،  وهو مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات اإلعالميين على تغطية التعاون في مجال
مسائل السياسات المتعلقة ب بشأن حوارالالتأثير على  الّشامل فيويتمثّل هدفه  .وتعزيزه ،المياه وإدارتها في الشرق األوسط

  .المياه
  

قيمين في لبنان إلى مشروعْين يتناوالن مسائل المياه في فعالية "المياه في المدينة" مجموعة من سبعة إعالميين مُ  عّرفت
 ، وهما:بيروت من خالل زيارات ميدانية

 

 " مبادرةLive Love Recycle وتفرز المواد القابلة إلعادة التدوير من خالل تطبيق على "، التي تجمع
الهاتف المحمول. منذ بدايته، ساهم المشروع في التخلّص من أكثر من ستة آالف طن من المواد القابلة إلعادة 

 .التدوير التي من شأنها أن تُلّوث مطامر النفايات في لبنان والبحر األبيض المتوسط
 

 ) "بيت زيكو"Zico house وهو مركز ثقافي يضم مطبخ "أكلة" الُمجتمعي إضافةً إلى مشروع للبستنة ،(
على االقتصاد في  في أساسهالحضريّة. يُساهم المشروع في نموذج اقتصادي دائري مستدام، ويُرّكز 

 استهالك المياه.

 2120 تموز

 النشرة
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 .cewas)المصدر: ( 2021 يونيو/حزيران 17 " إلعادة التدوير، المنصوريّة،Live Love Recycleمخزن "

 

 
  .cewas)المصدر: ( 2021يونيو /حزيران 17الحمرا، )، Zico Houseأعمال البَستنة الحضريّة في "بيت زيكو" (

 
 .يتم تنظيمها قريبًاعلى أن أُّجلت زيارة موقعية ثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في غدير 

  

مع التركيز على الحمأة  (SSWMحول اإلدارة المستدامة للصرف الصحي والمياه (CEWAS تدريب  
ّالثة –البرازية  ث ل ا  دراسة الحالة 

، 2020نوفمبر /على مدار ستة أيام في تشرين الثانيعبر اإلنترنت  LEWAPو cewasالتي نّظمتاها بعد الدورة التدريبية 
النشرة  ي/(راجع دارة الحمأة البرازيةإلمع التركيز على حلول  والمياهاإلدارة المستدامة للصرف الصحي والتي تناولت 

َمت، أبريل)/اإلخبارية لشهر نيسان دراسات  حولسلسلة من ثالث ندوات عبر اإلنترنت لمواصلة تبادل األفكار واألمثلة  نُّظِ
  .مارس/ذارآيناير و/كانون الثانيعبر اإلنترنت في  ْينأول ندوت وُعِقدَتذة. نفَّ الحالة المُ 

 
َمت، مارس/آذاريناير و/كانون الثاني يّ بعد ندوت ستفادة من معالجة مياه على الدروس المُ  تزدراسة الحالة الثالثة التي ركّ  نُّظِ

عات الّسكانيّةالصرف الصحي القائمة على الطبيعة في ال كما يونيو. /حزيران 7في  "المعلقة" منطقة ة فيغير الّرسميّ  تّجمُّ
 Solidarités في الموقع، بقيادة )WWT( الصرف الصحي ُمعالجة مياه ةمتجريبي ألنظ مشروعُعِرض 

International،  شركة  رتهاتقنيات طوَّ عبرMrüna،  حول اإلدارة المستدامة للصرف  سلسلة دراسات الحالةل استكماًال
 الصحي والمياه.

 
 ،Solidarités International الصحي والنظافة الصحية فيق المياه والصرف نسّ ، مُ )Yann Pastel( يان باستيل قدَّمو

عات الخيام الّسكانيّةمعالجة مياه الصرف الصحي في  عترضالقيود والتحديات التي ت الذي نُفّذ السياق  أي ،غير الرسمية تجمُّ
على الطبيعة  اقائمً  اكرً بتمُ  حال  ،Mrüna شركةل ؤّسسالمُ  شريكالرئيس التنفيذي وال ،زياد حساميعرض المشروع. ثم  فيه

 ".TreeWell" معالجة مياه الصرف الصحي نظامب يتمثّل، وفريقه صميمهمن ت
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 .هنايُمكنكم مشاهدة دراسة الحالة الثالثة 
 

 ّ ت ّحالف الوطني الثاني لل   شروع م(IWMI) – علم في لبنان من إعداد المعهد الدولي إلدارة المياه الت
"REWATER MENA" 

 14في مكتبه اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ورشة عمل عبر اإلنترنت  عبر ،المعهد الدولي إلدارة المياهق نسَّ 
تقديم ومناقشة نتائج دراسة "تحليل إمكانية إعادة استخدام  ت الورشة إلىهدف .للتّحالف الوطني الثاني للتّعلميونيو /حزيران

  تحالف وطني للتّعلم. في أول أُطِلقَتالمياه للري في لبنان"، التي 
 

 عن و عبارة، وهالمعهد الدولي إلدارة المياه ذهنفّ يُ  . ReWater MENAمشروع ضمنالتّحالف الوطني للتّعلم يندرج 
تعمل مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لحل مشاكل المياه في  ،التنميةث من أجل ابحلأل منظمة غير ربحية

بالشراكة مع من خالل التّحالف الوطني للتّعلم،  المعهد الدولي إلدارة المياه يعملوالبلدان النامية وتوسيع نطاق الحلول. 
 .إنتاج تحليل شامل لسياق المياه في لبنانعلى  ،مختلف أصحاب المصلحة

  
إلى تقديم دراسة "تحليل إمكانية إعادة استخدام المياه للري في لبنان" إلى  التّحالف الوطني الثاني للتّعلمورشة عمل  رمت

النتائج وعرض من الشركاء.  قدَّمةالنتائج بالتعليقات والمعلومات المُ  إثراءلمناقشتها و ،نطاق واسع من أصحاب المصلحة
التحقيق لمناقشة تحديات  في مجموعاتجلسات  ى ذلكتل .هاصباغ، الباحث المسؤول عند. كريم عيد الرئيسية للدراسة 

 .هال حلولالو إعادة استخدام المياه في لبنان يةمكانإل العملي
  
الموقع بر مزيد من المعلومات عال يُمكن االّطالع على، إلى حينهالدراسة النهائية في النشرة اإلخبارية القادمة.  تُنَشرس

 .موقع المشروعو مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيااإللكتروني ل
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ّة ساتي ؤسّ  األخبار الُم

 

 المياه ومؤسسات والمياه الطاقة وزارة مع المانحة للجهات عمل ورشة

 2في  للجهات المانحة، ورشة عمل تنسيقية )UNICEF( عقدت وزارة الطاقة والمياه، بالتعاون مع اليونيسف
قطاع المياه في لبنان في خدمات واجه تالتي  عقباتعرض ومناقشة التحديات وال هدفت الورشة إلى .2021حزيران/يونيو 

الممتدة بين  لفترةخالل ا ،فرص دعم القطاع إضافة إلىالتي تشهدها البالد،  األزمات االقتصادية والمالية المترديةظل 
على احتياجات  رّكزت الورشةالمياه والصرف الصحي،  إلى جانب عرض الوضع الحالي لقطاعيّ و. 2025و 2021 عاميّ 

 اعتمادها.مؤسسات المياه وتحديد الحلول التي يجب 
 

 اتسياق األزم في ظلا لخطر االنهيار ضة حالي عرّ مؤسسات المياه المُ الطارئة لالحتياجات اناقشات على مُ ال شدّدت
ستخدمها وزارة تفريق تنسيق قطاع المياه وثيقة مناصرة ل أعدَّ ، لورشة العم في أعقابواالقتصادية والصحية والمالية. 

  مؤسسات المياه. ل اش مع الشركاء دعمً اي نقف شروعجمع األموال والبهدف الطاقة والمياه 
 .النشرة اإلخبارية لقطاع المياه في في هذا الصدد التحديثاتُسنشارك معكم 

 

ّقني التعاون وكالة ترجمة لت ّنمية ا ت ل  وسبيل األوروبي االتحاد تحالف ضمن المياه لقانون (ACTED) وا
(SABIL)، ا  (WATERWISE)  ياهالم استخدام كيفية حول عمل ورشات لتطوير دعًم

الذي اعتمده مجلس النواب في إلى اللغة اإلنكليزية، وقانون المياه الجديد ) ACTEDوكالة التعاون التّقني والتّنمية ( تمرجت
 عمل لتحالف االتحاد األوروبي وسبيل اتورشدعم تطوير . تأتي ترجمة هذا القانون في سياق 2020أكتوبر /تشرين األول

)SABIL ( كيفية استخدام المياهحول(Waterwise) . 
  .هناالحصول عليه عبر الضغط اإلصدار متاح في قاعدة البيانات الخاصة بنا ويمكن 

 
الحصول على المياه كحق  عّرفمن مدخالته الرئيسية أنه يُ و. ويُعّززه 2018لعام  القانون نفسه الجديد ح قانون المياهوضّ يُ 

والري الزراعي،  ،واستخدام اآلبار ،ومعالجة مياه الصرف الصحي ،يهدف إلى تنظيم شبكة الصرف الصحي إذ .للمواطنين
ث". كما من خالل تطبيق  ،مكافحة التلوث إضافةً إلى ات مختلف المؤسسات ح صالحيّ ضّ يُومبدأ "الكلفة على الُملَّوِ

لجنة وطنية على تشكيل قانون المياه  ينصعلى وجه الخصوص، وهيل إدارة المياه وحمايتها. وأصحاب المصلحة لتس
 نشارك معكملم تصدر بعد، وسُ فالمراسيم التنفيذية أما األبواب أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص.  شّرعللمياه، ويُ 

 .النشرة اإلخبارية عبر المزيد من المعلومات في هذا الشأن
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  المشاريع أخبار

 

لة إلعادة األساس" حول بحثي مشروع وتقرير ثانية عمل ورشة -  أوكسفام يكَ َعريفات هَ  "المياه ت

َهيَكلة تَعريفات  األساس إلعادةيونيو نتائج بحث بعنوان "/حزيران 9اإلنترنت في  عبرمت منظمة أوكسفام خالل جلسة قدّ 
م علُّ لتّ ا -ان على االستهالك في لبنالقائمة المياه ومياه الصرف الصحي  اتتعريف راجإد/المياه ومياه الصرف الصحي

ويهدف إلى  ،وروبيل من االتحاد األموّ المُ  H2ALL البحث في إطار مشروع اتحاد أُعدّ واستراتيجيات القبول" (أوكسفام). 
والصرف ه دة هيكلة المياتطوير استراتيجية شاملة إلعا حولبناء عمل مستقبلي في  ةحاسمذي أهمية أساس  قديم"ت

 ".الصرف الصحي القائمة على االستهالكالمياه وتعريفة  راجإد/الصحي
  

 مؤسسة "شركاء االستشارات االقتصادية"و) EDESSA( الهندسة والتصميم والخدمات البيئيةشركة  متخالل الجلسة، قدّ 
)ECA وخيارات إعادة المحلي المجتمع  وجهات نظرب الُمتعلّقةنتائج البحث  المملكة المتحدة) في

 ،اإلجراءات حولإلى توصيات مقترحة الجلسة  َخلَُصتهيكلة تعريفة المياه والصرف الصحي. 
  .والتغييرات في اإلطار القانوني والتنظيمي ،وأصحاب المصلحةالمحلي ومشاركة المجتمع 

  
 نُِشَرت ثالثة تقارير بناًء على هذا البحث: 

 الدراسة االستقصائيّة •
  االستراتيجية والتوصيات •
 الُملخَّص األخير •

 

ة والتنمية الحضري للتخطيط وكالة إلنشاء مستديرة موائد اجتماعات ثالثة ّ  علي أبو نهر حوض في اإلقليمي

 )لبنان شمال AUDETA - وكالة(

 2019بين عامي  دراسات لى قيادةإ لتنمية اإلقليميّة في شمال لبنان"او للتخطيط الحضريهدف "مشروع إنشاء وكالة 
وبلدية  (CUD) رك"ي"المجتمع الحضري في دونك عن شراكة بينالمشروع وكالة. نتج القبل إنشاء  ، ما2021و

،  (BTVL)المكتب التقني للبلديات اللبنانية/نجمعية المدن المتحدة في لبنا وبلدية طرابلس، بالتعاون مع ،زغرتا/إهدن
دونكيرك -الحضري لمنطقة فالندرزووكالة التخطيط والتطوير ، (FNAU) الحضري التخطيط واالتحاد الوطني لوكاالت

)AGUR(، بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية (MEAE).  
  

مع شركاء فرنسيين  ،2021يونيو /وحزيرانمايو /أيارعمل عبر اإلنترنت في  اتورشنُّظمت ثالث في هذا السياق، 
    .AUDETAة الوكالة المستقبليهات وتوجُّ  ،وأهداف ،باإلضافة إلى أصحاب مصلحة محليين، لتحديد حالة ،ولبنانيين
تحديد احتياجات الهيئات العامة  فيعلى التوالي،  مايو/أيار 27و 10دتا في قِ ، اللتان عُ والثانيةورشتا العمل األولى  ساهمت

  :ق بثالثة محاورة تتعلّ ليّ العمل هذه إلى وضع خارطة طريق أوّ  اتت نتائج ورشأدّ واللبنانية وأولويات الوكالة. 

  نهر أبو علي) أمطار مستجمع قياس(مع إعطاء األولوية للصرف الصحي على مالبيئة  

 (بما في ذلك السياحة والتراث الثقافي) التنمية االقتصادية  

  ّلنقُّ قل والتّ الن  
  

رطة ايونيو، من أجل إضفاء الطابع الرسمي على خ/حزيران 10في  التي ُعِقدَت خالل ورشة العمل الثالثةنُوقَِشت النتائج 
وكالة التخطيط رته " الذي طوّ النُُّظم اإليكولوجيّةما يتعلق بـ"نهج  يفق الوكالة للسنوات الثالث القادمة، وتنظيم العمل طري

  دونكيرك.-والتطوير الحضري لمنطقة فالندرز
 

   .هنايُمكنكم االّطالع على َمحَضر ورشة العمل األخيرة 
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 أحدث المنشورات

 

 في المياه قطاع في الحرب بعد ما سياسات إصالحات في التحديات: الحاج ورنا هللا، فرج نديم غاريوس، جورج
ستفادة الدروس -  لبنان  المُ

معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون في برنامج تغير المناخ والبيئة  ضمنالمنشورة  البحثيّة هذه الورقةتُحلّل 
قوانين المياه الجديدة. كما  ضوء في ،انتهاء الحرب بعدعاًما  30ركية في بيروت، الوضع في لبنان يالجامعة األمالدولية في 

 .بلدان أخرى في المنطقة أن تستفيد منهمكن إمكانات الحالة اللبنانية كمثال يُ  تنظر في اأنه
 

المناسب. أعاق نظام الحكم  على النحوا على تطوير مصادره المائية واالستفادة منها : لم يكن لبنان قادرً نبذة عن البحث
، من القوانين من غيرهامحل  هاالعديد منغير ُمنتظم، وحلّت بشكل  تشريعاتقوانين و وُوِضعَتالطائفي تطوير القطاع. 

السلطات  فيها داخلتت ،ةانونية فوضويّ من السجل. أدى ذلك إلى خلق بيئة تنظيمية وق أُلغيتدون حذف القوانين التي 
تقدًما كبيًرا في  1975شهدت الفترة التي سبقت اندالع الحرب األهلية عام و. للُمساءلة آليات واضحةتغيب عنها و ،القضائية

حتية لقطاع رت البنية التدمّ لكّن الحرب األهلية المتعلقة بإدارة قطاع المياه.  تشريعاتكل من البنية التحتية والقوانين وال
إصدار خطط  1999و 1990شهدت فترة إعادة اإلعمار بين عامي ثم على الموارد.  كافّة التنظيمية اتالرقاب غيّبتالمياه و

 طالت، 1999بعد عام و ين.ين وخارجيّ دينين محليّ بتمويل يعتمد على االقتراض من مُ  ،إعادة إعمار طموحة لقطاع المياه
تعاني من نفس أخطاء القوانين المتراكبة جهات المانحة ولكنها غالبًا ما كانت مدفوعة من ال ،اإلصالحات الحكومية النظام

جهات ال تجاهل إدارة القطاع ليست شاملة وغالبًا ما يتم واألهم من ذلك أنّ  دون محو المواد القديمة.من  ،فوق القوانين القائمة
  وعدم االستماع إليها.من خدمات المياه  ةمستفيدال
 
  .هناكنكم قراءة التّقرير الكامل يُم
 

ستدامة دول -  تودمان وويل هول، ناتاشا ألترمان،. بي جون مة البيئة: مُ وكَ ستقبل والَح  األوسط الشرق ومُ

 ،سياساتال حول منظمة أبحاثوهو  – (CSIS)ة مركز الدراسات االستراتيجية والدولينشر برنامج الشرق األوسط في 
 دولتقريًرا جديدًا بعنوان " – سة لتقديم أفكار عملية لمواجهة التحديات الملموسةكرَّ مُ  ُمؤلّفة من حزبْين، وال تتوّخى الّربح،

 ُمستدامة: البيئة والَحوَكمة وُمستقبل الشرق األوسط".
 

 ،األردنكل من في  ،وإدارة النفايات ،والصرف الصحي ،والمياه ،يستكشف التقرير المناهج البيئية والمستدامة لتوفير الطاقة
فيدة، المهارات التقنية المُ مساهمة في نشر الة، يجب جانب بناء خدمات أكثر موثوقيّ  أنّه إلى إلىشير يُ وتونس. و ،ولبنان

والعمل على معالجة المركزية المفرطة للسلطة في العواصم، ومعالجة فجوة الثقة بين العديد من سكان الشرق األوسط 
ومجموعة  ،كبار المسؤولين والخبراء يضمز تميّ مجلس استشاري مُ  وجهات نظراستفادت الدراسة من وقد وحكوماتهم. 
  .سينمارِ عمل من المُ 

 
  .هنا قراءة التّقرير الكامليُمكنكم 

 

 المياه خدمات في والطاقة المياه بين العالقة: وأوكسفام الدولية والشؤون العامة للسياسات فارس عصام معهد
 لبنان في الصحي والصرف

ركية في بيروت، بالتعاون مع أوكسفام، سلسلة ينشر معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األم
إلى المشروع  سعىمن التقارير ضمن مشروع "العالقة بين المياه والطاقة في خدمات المياه والصرف الصحي في لبنان". ي

التي تعترض تطوير فهم شامل للروابط بين المياه والطاقة ضمن اإلطار القانوني والتشغيلي اللبناني الحالي، لتقييم العقبات 
 . الفرص في تحقيقهاإضافةً إلى تقييم ، ة وحلول متكاملة أفضليسياسات واستراتيجيات إدار التوصُّل إلى
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ذلك تحقيقًا  شملما الكهرباء، في توفير خدمات المياه والصرف الصحي في لبنان. ييدرس المشروع دور الطاقة، ال سيو

 ،والسياساتية ،األطر القانونية باإلضافة إلى ،واالقتصادية ذات الصلة ،والبيئية ،واالجتماعية ،جوانب القانونيةفي الوتحليًال 
إمكانات وعقبات تعميم كفاءة  كما يتطّرق إلىطاقة. وال ،والصرف الصحي ،المتعلقة بقطاعات المياه ،والمؤسسية القائمة

االجتماعية والبيئية  ثارمع التقدير الكمي لآل ،، ال سيما الطاقة المتجددةفي قطاعي المياه والصرف الصحي الطاقة
المشروع  يقترحالمياه. أخيًرا، ومؤسسة المنزل)  ة/كل من الفرد (صاحبلالطاقة وكفاءة استخدام الُمترتّبة على واالقتصادية 

الطاقة  استخدام إمكانية حولأدلة  يُقدّمخارطة طريق وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه والصرف الصحي، كما 
 دة في خدمات المياه.تجدّ المُ 

  
  التقارير البحثيّة:

 الموجز التنفيذي: 1 الُمجلّد •
 تحليل الشبكة االجتماعية: 2الُمجلّد  •
 تدقيق الطاقة في قطاعي المياه والصرف الصحي :3الُمجلّد  •
 إمكانات الطاقة المتجددة وتقييم السوق: 4الُمجلّد  •
 اجتماعي للعالقة بين المياه والطاقة-تقييم اقتصادي: 5الُمجلّد  •
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  األحداث القادمة

 

 (WATERWISE) -المياه استخدام كيفية حول (SABIL) وسبيل األوروبي االتحاد لتحالف عمل ورشات
 2021 تموز أعمال جدول

على رفع مستوى الوعي ) SABIL(، يعمل شركاء تحالف سبيل )EU-MADADمدد ( -بتمويل من االتحاد األوروبي 
مل تتكرر ع اترشو أربعمن خالل دورة من  ،بيروت وجبل لبنان حول إدارة المياه واإلطار القانوني اللبناني للمياه في

 :ا حتى نهاية العامشهري 
 

 تموز 6لجلسة القادمة في ا -ورشة العمل األولى: تغيُّر المناخ والمياه 
 تموز 13لجلسة القادمة في ا -ورشة العمل الثانية: حماية مصادر المياه 

  تموز 20 فيلجلسة القادمة ا -ورشة العمل الثالثة: االستخدام المستدام للمياه 
 تموز 27لجلسة القادمة في ا -ورشة العمل الرابعة: إدارة مياه العواصف الحضرية 

  
. في لبنان المياه العمل مجانية ومتاحة ألي منظمة، أو بلدية، أو أي شخص يرغب في معرفة المزيد حول إدارة اتورشإنَّ 

متوال حاجة إلى معرفة مسبقة في هذا الشأن، فقد   .خاص اس بشكلالعمل لرفع مستوى الوعي لدى عامة الن اتورش ُصّمِ
 

  .هنايمكنكم التسجيل 
 

د التاريخ :LEWAP ثالثاء ُحدَّ ا سي ً الع على ابقوا! الحق  جديد بكل اطّ

 

لمياه وبدعم من وكالة رون LEWAPهذه النشرة تصدر من قبل  البحر - المعدة بمبادرة من مؤسسة التضامن ا
لتنمية.   المتوسط وكورسيكا والوكالة الفرنسية ل

 

 !LEWAP فيساهموا     

 ... ماتكمها بمساهءمكنكم إثراعلى آخر المستجدات في قطاع المياه. ويُ  مهذه النشرة اإلخبارية إلطالعكنُِشرت 
 !ال تترددوا في إبالغنا بأي معلومات قد تكون موضع اهتمام ألعضاء الشبكة

contact@lewap.org  

 

 

 

 


