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 ما جديد الشبكة؟

ة  قة جديدة لمنصّ  LEWAPمنسّ

 –بعد أن َخلَفت السيدة كلير بابين ، LEWAPيوليو الماضي، تتولّى السيدّة ياسمين القارح تنفيذ أنشطة / منذ األّول من تموز

 .ستاموز في منصب منسّقة المنّصة

 .ياسمين هي عالمة بيئية، عملت في قطاع المياه خالل السنوات الماضية

أو عبر البريد  70/256791: المقبلة، يرجى االتصال بها على الرقم التالي LEWAPلمعرفة المزيد عن أنشطة 

 Kareh@lewap.org : االلكتروني

مناخي: LEWAPثالثاء  ّر ال التغي ما في ظّل  مة يجدر الحفاظ عليها ال سيّ نابيع الجبلية، موارد قيّ  الي

قدّم خمسة متحدّثين . بدعم من المعهد الفرنسي في بيروت LEWAPيوليو الماضي، تّم تنظيم ثالثاء / في الثاني من تموز

 :ودار النقاش حول النقاط الرئيسية التالية. وناقشوا نتائجها والتوصيات الصادرة عنها أعمالهم أمام الحاضرين،

 أهّمية توافر البيانات لتحليل تاريخ الغطاء الثلجي وواقعه الحالي لتقديم توقّعات مستقبلية حوله . 

 أهّمية فهم التكوينات الجيولوجية لألرض لفهم آلية تخزين المياه والتمّون من الثلج . 

 التغيّرات المناخية خالل السنة نفسها مع التركيز على درجات الحرارة ومعداّلت هطول األمطار . 

 7الرابط رقم للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة تقرير المؤتمر على 

 

 

 

 

 

  9102أغسطس 

  

 النشرة
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المؤسساتأخبار   

سة مياه لبنان الجنوبي  إستراتيجية جديدة لمؤسّ

أطلقت مؤسّسة مياه لبنان الجنوبي بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولية، استراتيجية جديدة 

ى من نوعها، وسيتّم تعدّ هذه االستراتيجية األول. 0202تهدف إلى تأمين المياه لجميع المقيمين في الجنوب بحلول العام 

 .«0202-0202مؤسّسة مياه لبنان الجنوبي »سنوات تحت عنوان  2تنفيذها وفقاً لبرنامج يمتدّ على 

في هذه المناسبة، أقيم حفل في قاعة معهد عصام فارس في الجامعة 

بحضور المدراء العاّمين لمؤسّسات  ،(IFI – AUB)األميركية في بيروت 

مياه لبنان الجنوبي والبقاع ولبنان الشمالي، وممثّلي الجهات المانحة 

والجمعيّات والمنّظمات غير الحكومية الدولية، باإلضافة إلى عدد من 

  .المتخّصصين والطاّلب المهتمين بقطاع المياه

ها مع الحاضرين، عرضت االستراتيجية الجديدة خالل الحفل وتّمت مناقشت

كذلك أخذت التحدّيات التشغيلية والفرص الُمتاحة حيزاً من النقاش، ما جعل 

 .من المؤتمر منّصة لتبادل المعرفة

 االستراتيجيةللمزيد من المعلومات يرجى تنزيل 

 عأخبار المشاري

 للمدينة

، تضّم مجموعة من الناشطين والمهنيين المحليين الذين اجتمعوا 0202للمدينة هي مبادرة محلّية انطلقت في صيدا في العام 

لحشد السّكان ودفعهم للعب دور مهّم في تطوير بيئتهم الحضرية  «النشاط السياسي»و «المعرفة المحلية»حول أهّمية تعزيز 

تعنى هذه المبادرة بالتراث الثقافي والمياه والبيئة، وكذلك تبذل جهوداً للمحافظة . والطبيعية والحفاظ عليها بطريقة مستدامة

 .على المناطق الطبيعية والمجاري المائية وإعادة تأهيلها

وقد اختارت . مصادر 02كيلومترات ويتغذّى من  4 – 2وعاً في نهر الكاملة، الذي يمتدّ على مسافة تنفّذ المبادرة حالياً مشر

للمدينة إطالق العمليات التجريبية من مصدر النهر المعروف باسم نهر السقاية، بهدف تسليط الضوء على التعدّيات التي 

 . ه وتحويله إلى موقع استجمامي وترفيهيتطال النهر وتهدّده، وذلك تمهيداً إلطالق عملية إعادة تأهيل

 

 

 

 

 

 

 

مطامر النفايات الصلبة: 1الصورة رقم  أنابيب الصرف الصّحي المنزلي: 2الصورة رقم   

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/slwe_strategy_2020_2025.pdf
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وكما هو موّضح في الصور أعاله، يتعّرض النهر للعديد من التعدّيات مثل رمي النفايات الصلبة فيه وتسليط مجاري 

ولضمان استمرارية هذا المشورع، تعمد . إليه، باإلضافة إلى التعدّيات العمرانية على ضفافهالصرف الصّحي المنزلي 

 .للمدينة إلى مقابلة األسر المقيمة حول مجرى النهر لكسب تأييدهم في عملية إعادة تأهيله والمحافظة عليه

، وكذلك تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية تعمل للمدينة في المجال البحثي، وتستهدف معالجة القضايا اإلشكالية المحلّية

 . وتزويدها باألدوات المعرفية الالزمة لضمان نجاح الحمالت البيئية التي تقوم بها

 للمدينة: للمزيد من المعلومات حول هذه المبادرة وعملها

 االجتماعات األخيرة

ه لثاني للميا لبناني ا  المنتدى ال

بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه  ، عقدت منّظمة أوكسفام المنتدى اللبناني الثاني للمياه،0202مارس / آذار 02في 

 .وبالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولية

عُِقد المنتدى في معهد عصام فارس في الجامعة األميركية في بيروت، بهدف توفير الدعم لعملية تعزيز الحوكمة في قطاع 

وذلك من خالل فتح النقاشات حول القوانين والسياسات واالستثمار في هذا  المياه وبالتالي تأمين هذه الخدمة في لبنان،

 .وتجدر اإلشارة إلى أن المتحدّثين في المنتدى هم من أصحاب المصلحة الذين عرضوا خبراتهم في هذا القطاع. القطاع

  :عقدت خالل المنتدى ثالث جلسات نقاش

 لمياه اإلقليميةالجوانب الشتغيلية في مؤّسسات ا: الجلسة األولى

اجتمع خالل هذه الجلسة المدارء العاّمون لمؤسّسات المياه اإلقليمية 

األربعة، وناقشوا مع الحضور الجوانب التشغيلية المختلفة في 

منشآتهم، باإلضافة إلى التحدّيات التي تواجههم والفرص الُمتاحة أو 

 . الممكنة

 قطاع المياه في لبنان األطر االستراتيجية التي تحكم: الجلسة الثانية

خالل هذه الجلسة، أجريت مراجعة لألطر االستراتيجية لقطاع المياه، 

وأتبعت بنقاش مفتوح بين ممثّلي وزارة الطاقة والمياه وخبراء في القطاع والحضور، حول استراتيجيات المياه وأولويات 

ى تماشي هذه االستراتيجيات مع أهداف التنمية المستدامة، مؤسّسات المياه اإلقليمية واستخدامات المياه، بحيث تّم البحث بمد

 .ومدى قدرة الرسوم المفروضة على استرداد تكاليف التشغيل في مؤّسسات المياه

 التخطيط االستثماري في لبنان: الجلسة الثالثة

ع التخطيط الوطني ومدى تماشيه م« سيدر»قدّم عرض حول المشاريع االستثمارية في لبنان، وأتبع بنقاش حول مؤتمر 

 . وفعاليته في تلبية الطلب المحّلي

 من المنتدى المقتطفاتبعض : للمزيد من المعلومات

 أسبوع المياه السابع 

أسبوع المياه السابع في بيروت، بين ، MEDURABLEنّظمت وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه و

 . أبريل الماضي/ نيسان 02و 8

https://lilmadinainitiative.wordpress.com/%d8%b3%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d9%84%d8%a9/
https://lebanonwaterforum.com/
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 :  وقد تّمت مناقشة العديد من القضايا خالل هذه األيام الثالثة أبرزها

 الديبلوماسية المائية كمفهوم إلدارة المياه المشتركة في األحواض المائية. 

 هاردور الحوكمة في اإلدارة المستدامة والمتكاملة ألحواض األن. 

 حل مبتكر لموارد حوض النهر: األدوات التكنولوجية. 

 العالقة بين الطاقة والمياه والغذاء والنظم األيكولوجية في بلدان البحر المتوسط والشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

 الرصد واألمن: الهياكل الهيدروليكية. 

 موارد المياه غير التقليدية إلدارة الطلب. 

 ابتكاري في مجال إدارة المياه بحث: طاّلب الدكتوراه. 

 ثقافة المياه وتعزيز المساواة الجندرية. 

 دور الشراكة  مع القطاع الخاّص في إدارة الموارد المائية في البحر المتوسط . 

 الرابط االمزيد من المعلومات على هذ

لتنفيذية في حوض نهر   ورشة عمل مع أصحاب المصلحة لتحديد أهداف السياسة اإلرشادية والتدابير ا

 لكلبا

مارس / آذار 02و 04روبي، ورشة عمل تشاورية في بيروت في الممّول من االتحاد األو SWIM-H2020 وعنّظم مشر

خالل اليوم االّول تّم التعريف بأهداف السياسة وبرنامج التدابير لحوض نهر الكلب، فيما تّم تخصيص اليوم الثاني . الماضي

 . كزية للمياه، وتحديد أهداف السياسة على المستوى المحلّي الالمركزيلتصميم التدابير المناسبة لإلدارة الالمر

المديرية العاّمة للموارد  -شارك في هذه الورشة أصحاب المصلحة على المستوى الحكومي، مثل وزارة الطاقة والمياه 

سة مياه بيروت وجبل لبنان، مجلس دائرة حماية الموارد الطبيعية، وزارة الزراعة، مؤسّ  -المائية والكهربائية، وزارة البيئة 

علماً أن الهدف من . ومنّظمات غير حكومية( بلديات واتحادات بلديات)اإلنماء واإلعمار، باإلضافة إلى السلطات المحلّية 

هذه الورشة كان الجمع بين أصحاب المصلحة المعنيين وأصحاب الكفاءة المتخّصصين في قطاع المياه لتدريبهم على 

 . ابير وسياسات المياه على المستوى المحلي الالمركزيتصميم التد

وقد اكتسب المشاركون في الورشة فهماً لعملية تصميم معايير إدارة الطلب وأهداف السياسة على المستوى المحلّي 

سر والزراعة، الالمركزي، وكيفية إجراء تقييم لفعالية التدابير من حيث التكلفة وفقاً لمختلف تكنولوجيات توفير المياه لأل

 .وأيضاً لكيفية تصميم مجموعة بيانات عن استخدام المياه، وأهّمية التوازن المائي على مستوى النهر

 .اليوم الثانيو اليوم األّولللمزيد من المعلومات حول 

 (SWIM-H2020) 0202دامة وأفق برنامج اإلدارة المتكاملة للمياه المست

العمل من أجل متوّسط مستدام، االهتمام »الممّول من االتحاد األوروبي مشروعه اإلقليمي  SWIM-H2020أنهى برنامج 

أّما الهدف . في الجزائر ومصر وفلسطين المحتلّة واألردن ولبنان والمغرب وقطاع غزة والضفة الغربية وتونس« بمستقبلنا

 . ع فكان المساهمة في الحدّ التلّوث البحري واالستخدام المستدام للموارد المائية في منطقة البحر المتوّسطمن هذا المشرو

 :أّما أبرز اإلنجازات التي تّم تحقيقها في لبنان فهي

 وض دعم وزارة الطاقة والمياه في تطوير برنامج تدابير إلدارة الطلب على المياه في ح: اإلدارة الالمركزية للمياه

 . لمشروعهم في حوض نهر األسطوان ACTEDنهر الكلب، وقد تّم تبنّي هذا البرنامج من قبل 

 طّور برنامج : مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياهSWIM-H2020  دليالً حول الشراكة مع القطاع الخاص

الصادر  48باالستناد إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم  في قطاعي المياه والصرف الصّحي،

 .0207سبتمبر / في أيلول

 قدّم مشروع : الحدّ من التلّوث الصناعيSWIM-H2020  المساعدة التقنية لوزارة البيئة لمكافحة التلّوث

 .الصناعي وهو ما سّهل عملها في هذا المجال

http://3yus3.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/ZzZ9g3sWuDhYEkl3h5BCIcsQcMxZyW8SF0DrXDu6qwjC9BLBB_mSb13Le-MfDphzJJS2fFXoAeOE_2fcRJx4DXRtJBIuKnBYIRvezGzyuQ
https://www.swim-h2020.eu/14-march-2019-beirut-lebanon-swim-h2020-sm-consultation-workshop-on-defining-policy-targets-and-a-programme-of-measures-in-the-nahr-elkelb-river-basin/
https://www.swim-h2020.eu/15-march-2019-beirut-lebanon-swim-h2020-sm-training-workshop-on-designing-decentarlised-water-management-measures-and-policy-targets-at-the-local-decentralized-level/
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 هم التدريب المقدّم حول تكلفة التدهور البيئي في المساعدة على تطوير دليل علمي لقد سا: تكلفة التدهور البيئي

وبالنتيجة باتت الشركات أكثر كفاءة في تقييم اآلثار البيئية ألي . للدراسات وأبرزها دراسات تقييم األثر البيئي

 . مشروع مقدّم إلى وزارة البيئة

 0202أبريل / نيسان –البيان الختامي للمزيد من المعلومات يرجى االطالع على 

لتغيّر المناخي  لتنمية المستدامةالمشاورة اإلقليمية حول ا   (AFSD) في المنتدى العربي من أجل ا

 0202لعام ( HLPF)والمنتدى السياسي الرفيع المستوى 

والمنتدى السياسي الرفيع  (AFSD) تغيّر المناخي في المنتدى العربي للتنمية المستدامةالعُقدت المشاورة اإلقليمية حول 

 .0202مارس / آذار 00و  00بيروت، في في مبنى األمم المتحدة في ، (HLPF)المستوى 

مسؤوالً من البلدان العربية، بما يتماشى مع   002وقد تّم خاللها تحديد األولويات بالنسبة للعالم العربي من قِبَل أكثر من 

 : 0222أجندة التنمية المستدامة 

 آثار التغيّر المناخي والتدابير المفترض اتخاذها للتكيّف معها. 

  السياسات المتعلّقة بالمناخالترابط بين. 

 االبتكار التكنولوجي. 

 تمويل تدابير مواجهة التغيّر المناخي. 

 بناء القدرات. 

  الوثيقةلتنزيل 

 دث االصداراتأح

ا  ي ّر المناخي والصراعات في الشرق األوسط وشمال أفريق  التغي

، نشر الدكتور جمال صغير، وهو باحث مشارك في معهد عصام 0202يوليو / في تموز

تغيّر المناخي والنزاع ال»فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولية، ورقته الخمسين حول 

والتي يشرح فيها تأثيرات التغيّر المناخي على  ،«في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

الصراعات والنزوح في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، من خالل مساهمته في مفاقمة 

وفي هذه الورقة يستعرض صغير تحليالً لبعض . الضغوط على الموارد الطبيعية

 . الحاالت

سياسات زراعية إلنتاج فهي طّورت . تُعرف سوريا بنشاطها الزراعي القديم: حالة سوريا

محاصيل أساسية تتطلّب الكثير من المياه، ما أدّى إلى زيادة االستهالك من اآلبار 

، تعّرضت سوريا لموجة جفاف شديدة، شهدت خاللها 0202و 0222بين عامي . بالتوازي مع اعتماد تقنيات رّي تقليدية

مطار، وهو ما أدّى إلى انخفاض رطوبة التربة والتأثير على ارتفاعاً في درجات الحرارة في مقابل انخفاض نسبة هطول األ

من هنا، تنبع . األراضي الزراعية، ودفع المزارعين إلى ترك أراضيهم واالنتقال إلى المدن المكتّظة أساساً بالسّكان

 . 0200ي العام الفرضية القائلة بأن التغّير المناخي كان سبباً رئيسياً في الحرب األهلية التي اندلعت في سوريا ف

على الرغم من الجدل الكبير القائم حول هذه الفرضية، إاّل أن هذه الورقة أعدّت بهدف إظهار أهّمية األخذ بالتغيّر المناخي 

عند  تصميم البنية التحتية بحيث تكون مقاومة لتلقلّبات المناخ، باإلضافة إلى أهّمية تبني معايير تسمح بالتكيّف مع الظروف 

 . عند رسم السياسات وتطوير الخطط المناخية

 الرابط :لتنزيل الورقة

https://www.swim-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/04/SWIM-H2020-SM-Booklet-en.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=08.04.2019+Closing+Conference+En+%26+Ar
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/climate_change_consultation-outcome_document-english_1.pdf
http://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/working_papers/2018-2019/20190724_climate_change_and_conflicts_in_the_middle_east_and_north_africa.pdf
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لنظيفة واألمليونيسف ت: 0#نشرة يونيسف اإلخبارية   المياه ا ن   ؤّم

لبنان، نشرتها اإلخبارية الفصلية األولى التي تستعرض فيها  –، أطلقت يونيسف 0202يوليو / تموز 02يوم الخميس في 

 . أجد األخبار والمشاريع واألحداث التي تدعمها

والذي يقوم على استخدام برنامج المياه والصرف الصّحي لتحسين  ،LebReliefعرضت يونيسف أحد مشاريعها مع 

 .نوعية ظروف حياة المجتمعات الفقيرة والمهّمشة في جبل محسن في طرابلس

 مقالة: لقراءة المزيد عن هذا المشروع

 القادمة األحداث

 (. 0202سبتمبر / أيلول 2في )حول موارد المياه الجوفية  LEWAPثالثاء 

 ( 0202سبتمبر / أيلول 02و 02)اللبناني  –الجلسة الدورية الثالثة حول التعاون الالمركزي الفرنسي 

  الرابط 

ناتجة في مواجهة ضغوط متعدّدة  حيوينهر ابراهيم، الحفاظ على حوض : أكتوبر/ تشرين األّول 02و 08ورشة عمل في 

 .تغيّر المناخيمن ال

  الرابط 

  

 

لمياه وبدعم من وكالة رون ا لمعدة بمبادرة من مؤسسة التضامن  ا لنشرة تصدر من قبل ليواب  لبحر -هذه ا ا

لتنمية ل لفرنسية  ا لة  لوكا لمتوسط وكورسيكا وا  .ا

 

 !ابلیو في مھسا

 عن عالمنابإ واددتتر ال... ماتكمھمسا عبر يتم ةلنشرا هذھ اءثرا. هلمیاا عقطا في اثألحدا بآخر علم على لتبقیكم ةلنشرا هذھ تعدأ

 لشبكةا في آلخرينا ءألعضاا متمااھ محط نتكو قد تمعلوما يأ

contact@lewap.org 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/lebanon/stories/unicef-lebanon-clean-water
https://www.assises-franco-libanaise.sudfrance.fr/
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ird_atelier_d_echange_le_nahr_ibrahim_preserver_un_bassin_de_vie_face_aux_pressions_multiples_du_changement_2019.pdf
mailto:contact@lewap.org

