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  الشبكة؟أخبار ما   

ورشة عمل حول العالقة بين المياه والطاقة: التغلب على التحديات التي تواجه إمدادات الطاقة لخدمات 

المياه والصرف الصحي )معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية 

 (LEWAP، وأوكسفام في لبنان، و (AUB-IFI)في بيروت 

 اتعقد معهد عصام فارس للسياس ،مارس/آذار 3و 2في 

في  في الجامعة األميركية (IFI) العامة والشؤون الدولية

ن حول جلستيورشة عمل من  ،لبنانفي وأوكسفام  ،بيروت

تبادل ومناقشة حيث تم  ،العالقة بين المياه والطاقة

نى التحتية للمياه لب  لالتوصيات لزيادة إمدادات الطاقة 

ألزمة الكهرباء في لبنان.  استجابة   ،والصرف الصحي

تنسيق ورشة العمل هذه وتسهيلها ب LEWAP وقامت

السابقة في سياق أزمة الطاقة في  اتمن الخبرلالستفادة 

 .قطاع المياه

 

من  ومشاركة مشارك ا 46تلقى  ،األولى خالل الجلسة

حلول لزيادة إمدادات ب تتعلّقمنظمات مختلفة معلومات 

الطاقة لخدمات المياه والصرف الصحي في لبنان. 

استخدام تجربة  :الجلسة بعرض لتجربة ميدانية واست ِهلَّت

 من تنفيذ ،في البقاع مياه ضخ محطتيّ ل الطاقة الشمسية

جهاد  عرض التجربة. 2021لبنان عام  في منظمة أوكسفام

مستشار المياه والصرف الصحي والنظافة  ،عبد الغني

نديم فرج  .م دقدّ  ثملبنان.  في الصحية في منظمة أوكسفام

فارس معهد عصام  مدير برنامج تغير المناخ والبيئة في ،هللا

للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية 

اه دراسة العالقة بين المي حوللمحة عامة ، في بيروت

ناول الجوانب المختلفة للروابط توالتي ت 2021لعام  والطاقة

تمت صياغة وبين المياه والطاقة والحلول الحالية. 

تنفيذ مشروع الطاقة ب المتعلقة كال الجانبينالتوصيات من 

كل عرض  تأعقبو .على مستوى السياساتكما  ،الشمسية

 .تقديمي جلسة أسئلة وأجوبة

 

شات حول احتياجات االنق استهاللى هدفت الجلسة الثانية إل

بين المياه  عالقةال القطاع وأولوياته التي يجب مراعاتها في

لزيادة إمدادات الطاقة إلى خدمات المياه  -والطاقة 

تطوير نهج لو ،والصرف الصحي على المدى القصير

الجلسة األولى. حضر  في كما أ شير ،متكامل للمياه والطاقة

إلى أربع  ن/مشارك ا من منظمات مختلفة وتم تقسيمهم 25

مجموعات استناد ا إلى التغطية الجغرافية لمؤسسات المياه 

من  اوأولوياته ااإلقليمية األربعة للتركيز على احتياجاته

متاحة في وهي  ،أجل صياغة توصيات في هذا السياق

 ناولت ،ةورشالتقرير ورشة العمل. في ختام 

 ناقشن/المستوى الوطني وناقشوا ات/المشاركون

 تهاكفاءالطاقة ون: الحاجة إلى النظر في ي  ن رئيسيَّ موضوعي  

بما في ذلك  ،في تصميم أنظمة المياه والصرف الصحي

والحاجة إلى خطة وطنية  ة،الشمسيالمياه بالطاقة ضخ 

 .قطاع المياهفي للطاقة 

 

 
 

ِمعَت بمشاريع الطاقة الشمسية للمياه والصرف  قائمة ج 

ر و  خرائط لتص تمَ سِ ور   ،الصحي لورشة العمل هذه

 وي مكن االّطالع على .2022-2021المبادرات الحالية لعام 

وندعو . الرابطهذا  عبرالخرائط الوطنية واإلقليمية 

للتواصل  ن/لم يتم عرض مشاريعهم اللواتي/الشركاء الذين

تفاصيل العروض التقديمية ر تتوفّ  ن./لتقديم معلوماتهم معنا

باإلضافة إلى قوائم التوصيات التي  ،تقرير ورشة العملفي 

ة حول يعامناقشات الجمالونتائج  ،ات/صاغها المتحدثون

.االحتياجات والحلول المحتملة

 20 22أبريل النشرة

  

  

https://www.aub.edu.lb/ifi/Pages/energy-policy-and-security/Projects/water-energy-nexus-of-water-and-wastewater-service-in-lebanon.aspx
https://www.aub.edu.lb/ifi/Pages/energy-policy-and-security/Projects/water-energy-nexus-of-water-and-wastewater-service-in-lebanon.aspx
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_cartography_of_solar_projects_for_water_and_wastewater_infrastructures_in_lebanon_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_cartography_of_solar_projects_for_water_and_wastewater_infrastructures_in_lebanon_2022.pdf
mailto:contact@lewap.org
mailto:contact@lewap.org
mailto:contact@lewap.org
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_water_energy_nexus_workshop_report_2022_AR.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_water_energy_nexus_workshop_report_2022_AR.pdf
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إعادة استخدام المياه في لبنان؟ )المعهد الدولي إلدارة المياه، ما هي معايير  :LEWAPثالثاء 

ّة، و راعي ة الّز ّ  (LEWAPومصلحة األبحاث العلمي

بالتنسيق مع المعهد  LEWAP متنظّ  ،مارس/آذار 15في 

عيّة ومصلحة األبحاث العلميّة الّزراالمياه الدولي إلدارة 

 .حول إعادة استخدام المياه في لبنان "LEWAP "ثالثاء

ندوات تهدف إلى بناء " عبارة عن LEWAP"ثالثاء 

الل خالجسور بين الجهات الفاعلة األكاديمية والتشغيلية من 

تقديم أحدث األعمال البحثية في مجال المياه والصرف 

 .الصحي

 

 هذه الندوة بعنوان "ما هي معايير إعادة استخدام ظهرتأ

ولية إثراء النقاش بناء  على الخبرات الدالمياه في لبنان؟ 

في  ث التي أجريتابحنتائج األ "جارب الميدانية المحليةوالت

وهو مشروع إقليمي  ،ReWater MENA مشروع إطار

مّول من الوكالة السويدية للتعاون  ،سنوات 4مدته  م 

نفّذ من المعهد الدولي إلدSIDAاإلنمائي الدولي ) ارة ( وم 

لجنة مؤسسة المقاييس يدعم المشروع  . في لبنان،المياه

صياغة معايير في ( LIBNORوالمواصفات اللبنانية )

من خالل  رسمية حول إعادة استخدام المياه ألغراض الري

 .م هناقدَّ البحث الم  ، بما في ذلك العديد من األنشطة

 

مستشارة، وباحثة، ومنسقة  هيلين ناصيف-ماري قدّمت د. 

لبنان في المعهد الدولي في  ReWater MENAمشروع 

 نظر ذيتحليل السياسات ال المنبثقة عن نتائجالإلدارة المياه 

وقارنها  ،ا في لبنانقة حالي  طبَّ الم  في المبادئ التوجيهية 

 د. عرضت ثمباإلرشادات اإلقليمية والدولية األخرى. 

ورئيسة وحدة المناخ  باحثةتيريز أبي صعب، -ماري

 صيلَ ا، تفاألبحاث العلميّة الّزراعيّةوالمياه في مصلحة 

تجربة ميدانية إلعادة استخدام المياه لزراعة الخضروات 

قارنت التجربة المخاطر والتي تؤكل نيئة، في منطقة البقاع. 

ة للمحاصيل يّ ائالصحية والبيئية، فضال  عن الجودة الغذ

المروية بالمياه الجوفية ومياه األنهار والمياه المستصلحة 

. كما أبلح مياه الصرف الصحي في محطة معالجةمن 

 .تقنيات الري المختلفة آثارقارنت 

 

 
 

خلص كال العرضين إلى أن المعايير يمكن أن تكون أقل 

طبَّقةمتشد د ا   هنفس وقتفي ال جدري بينما ،احالي   ن تلك الم 

ق نسّ ت  واإلدارة والمراقبة لضمان الري اآلمن.  تعزيز

 مختلف معمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية 

بدعم من المعهد الدولي إلدارة  ،الوزارات والمؤسسات

انب لوضع معايير رسمية تأخذ في االعتبار هذه الجو ،المياه

لمياه في ن الممارسات اآلمنة إلعادة استخدام اكّ مَ المختلفة وت  

 .لبنان

 

موضوع إعادة استخدام المياه ذا أهمية خاصة في سياق  عد  ي  

وعلى وجه ) ئيةموارد الماالندرة المياه المتزايدة وتلوث 

 مشارك ا 50حضر وقد المياه السطحية(.  الخصوص

على  ن/من طرح أسئلتهم تمّكنن/وتمكنوا ومشاركة

هذا  عبرتقرير الندوة ي مكن االّطالع على . ات/المتحدثين

وندعو . هنا الندوة كاملة  ويمكن مشاهدة  ،الرابط

بمعرفة  ات/نيوأعضاء الشبكة المهتم الّشريكات/الشركاء

 تواصل معنا.للالمزيد عن الموضوع 

 

 البلمندوجامعة  LEWAPنادي الطالب الخاص بـدى للمياه ليوم العالمي ال

وجامعة  LEWAP متنظّ  ،2022مارس /آذار 29في 

( Student Chapter) الطالب ناديالبلمند حدث ا في إطار 

 .لالحتفال باليوم العالمي للمياهالخاص بهما 

 

تحت عنوان "خدمات  لمندقيم الحفل في حرم جامعة البأ  

ا المياه والصرف الصحي المستدامة" وكان  تاح  حضوره م 

من  يةبكلمة ترحيب واست ِهلَّ  لمند.جامعة الب لجميع طالب

تالها عرض تقديمي من  ،رامي عبود د.عميد كلية الهندسة 

أهمية الموارد المائية في لبنان.  بيّنتد. ياسمين جبالي التي 

 LEWAPنادي الطالب الخاص بـ LEWAP ثم قدّمت

وفوائده للطالب على  ،ورسالته ،ورؤيته ،البلمند وجامعة

 Mrunaشركة قدمت  ،القصير والطويل. وبعد ذلك يَي ندَ المَ 

مصلحة  الخاصة بها والتي ت نفّذها BiomWeb تقنية

وأنظمة معالجة  ،في تل عمارة األبحاث العلميّة الّزراعيّة

 الموضوعة. مياه الصرف الصحي الالمركزية

 

سلسلة األحداث التي سيستضيفها  ضمنالحفل  يندرج هذا

 تعزيزلوجامعة البلمند  LEWAPبـنادي الطالب الخاص 

معرفة الطالب في قطاع المياه والصرف الصحي في 

 ات/مؤثرين ن/هموجعل ،في هذا القطاع ن/وإشراكهم ،لبنان

 الخاصة نواديها الطالبيةفي الجامعات األخرى إلنشاء 

 ا بينالطالبي مشترك   ناديهذا ال جعلإضافة  إلى ، بدورها

جميع الجامعات اللبنانية

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_mardi_lewap_15_03_2022_which_standards_for_water_reuse_in_lebanon_2022_AR.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_mardi_lewap_15_03_2022_which_standards_for_water_reuse_in_lebanon_2022_AR.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_mardi_lewap_15_03_2022_which_standards_for_water_reuse_in_lebanon_2022_AR.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=s5BguCH4XAs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=s5BguCH4XAs
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ة" )أخبار من  َم كَ ْو  (MADAD 3 - 3 دْ دَ مَ )( HAWKAMAA-EUمشروع االتحاد األوروبي "َح

 أنشطة الشركاء في األشهر الثالثة الماضية

َكَمة"  يهدف مشروع االتحاد األوروبي "َحو 

(HawkaMaa-EU)  إلى تقديم المساعدة في مجال المياه

لدعم ( WASH)والصرف الصحي والنظافة الصحية 

إدارة المياه وخدمات المياه والصرف الصحي العامة في 

لبنان للمجتمعات المضيفة ومجتمعات الالجئين. ويعمل 

نفّذون  ختلفة؛ إذ يضم الشركاء الم  نّظمات م  عليه اتّحاد من م 

(، ACTEDللمشروع: وكالة التعاون التّقني والتّنمية )

نّظمة العمل ضد الجوع ) ، WW-GVC(، وACFوم 

 ،International (SI) Solidarités، وLebReliefو

" جمعيّة ، وLCSP، وIMPACTوي نَفَّذ بدعم من  "نحن 

(Nahnooو ،).LEWAP 

خالل الربع السنوي األخير، واصل الشركاء العمل على 

ختارة للبنية التحتية للمياه والتي سيتم م  ال 6الـمشاريع ال

وجنوب  ،وجبل لبنان ،وبيروت ،والبقاع ،دعمها في عكار

األعمال في الضاحية الجنوبية  ومن الجدير بالذكر أنّ لبنان. 

اي ستبدأ في نيسان/أبريل. ضلبيروت ومنطقة عين بور

 6 أ نِشئت ،تدخالت مياه الصرف الصحيوعلى مستوى 

عات الس كانيّة أنظمة في جمَّ خيّمات/الم  مما  ،غير الّرسمية الم 

ة في المواقع وتقليل أدى إلى تحسين الظروف الصحي

 .مخاطر التلوث البيئي

ية بحثالمنح البرنامج  LEWAP أطلقت ،باإلضافة إلى ذلك

َكَمة"في إطار  والذي  ،مشروع االتحاد األوروبي "َحو 

منح  10بموجبه سيتلقى طالب البكالوريوس والماجستير 

رشاد من خبراء اإلعلى  فرصة الحصول إضافة  إلى ،بحثية

َكَمة" المياه في  .مشروع االتحاد األوروبي "َحو 

 ،أسبوع كامل من التدريب أ طِلق ،أبريل/نيسانفي و

بهدف بناء  استهدف أعضاء المجتمع المدني اللبناني للمياه

في مجال المياه على إدارة اللبنانية قدرات الجهات الفاعلة 

 موال.وجمع األ مناصرة،وال ،المنح

ا نمذجة حوضيّ  ،قبلةفي الفترة الم  و  سيطلق الشركاء أيض 

 التي أ نِجَزتإلضافتهما إلى النمذجة  ،نهر العاصي والغدير

 إثراءسيؤدي ذلك إلى  ،لحوض نهر األسطوان. في المقابل

ا شامال  إلدارة  خطط إدارة المستجمعات التي ستعزز نهج 

 .الموارد حول هذه األحواض الثالثة

 

 المجتمع المدني اللبناني للمياه

َكَمة"مشروع  في إطار  أطلقت، االتحاد األوروبي "َحو 

LEWAP و LebReliefالمجتمع المدني اللبناني للمياه، 

تهدف إلى  LEWAP شبكة فرعية من و عبارة عنوه

مشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في تعزيز 

 ،قطاع المياه والصرف الصحي من خالل بناء القدرات

 .في القطاع الجهات المعنيّةنشر المعلومات وتبادلها مع و

 

 LEWAP ّظَمتن ،مارس/آذاريناير و/كانون الثانيبين و

أحدث التطورات اجتماعات لتبادل  LebRelief 3و

حول  جلسات نقاش عقدو ،والمعلومات حول قطاع المياه

 ةريسّ م  جهة ك LEWAP تعملواالستراتيجية.  واضيعالم

 المجتمع المدني اللبناني للمياه شات بين أعضاءقانلل ةحايدم  

خالل االجتماع األول في وفي القطاع.  والجهات المعنية

تم تبادل المعلومات حول  ،يناير/كانون الثاني 26

تنظيم  ات/ر مع المشاركينرَّ قَ وتَ  ،اإلصالحات القطاعية

 يةلتقناجتماع مع وزارة الطاقة والمياه وفريق المساعدة ا

للتعمق أكثر  ،(TA-AFD)لدى الوكالة الفرنسية للتنمية 

الشاملة.  لوزارةا في هذه اإلصالحات واستراتيجية

وآالن مارون  ،مستشارة الوزير ،حضرت سوزي الحويكو

 فريق ال  مثّ م   (BTD) المكتب التقني من أجل التنمية من

فبراير. تم /شباط 17 فياالجتماع الثاني  ،ةتقنيالمساعدة ال

عرض االستراتيجية الوطنية للمياه والتحديات التي 

 ات/ينضراتواجهها المؤسسات في السياق الحالي على الح

أتيحت  اللواتي/الذين ،المجتمع المدني اللبناني للمياه من

الفرصة إلثارة ومناقشة العديد من النقاط بما في ذلك  ن/لهم

 ؛كفاءة ومراقبة المياه من المصدر إلى المنزل تيّ مسأل

على  هاوتنفيذ الستراتيجية في السياق الحاليمن االجدوى و

 اتإصالحو؛ اتالمؤسسبين التنسيق و ؛أرض الواقع

المجتمع المدني اللبناني  اجتمعكما التعرفة وعدادات المياه. 

مارس الستخالص /آذار 10للمرة الثالثة في  للمياه

يجدر التي  اضيعوتحديد العديد من الموالمعلومات 

استكشافها بشكل أكبر في االجتماعات المستقبلية مع 

 .من القطاع الجهات المعنية

 في عضاءاأل أ عِلمت المنظمات ،خالل هذه االجتماعاتو

ورش عمل بناء القدرات عن  المجتمع المدني اللبناني للمياه

 ( (ACTEDميةوكالة التعاون التّقني والتّن التي قدمتها

 ،التنظيمي اوتحسين هيكله ،امن تطوير أنشطته التمكينه

تناول ووالتدخل في قطاع المياه والصرف الصحي. 

 5ن من كوّ الم  ، وأبريل/نيساند في أوائل قِ ع   الذي التدريب

. كما سيتم والمالية لتقنيةاألدوات ا حشدطرق ا ل ،وحدات

مواضيعية بناء القدرات أو ورش عمل ل تقديم ورش عمل

نَظَّمة من المجتمع المدني اللبناني للمياه ألعضاء أخرى ، م 

َكَمة"خالل   .مشروع االتحاد األوروبي "َحو 

 

المجتمع المدني  لالنضمام إلى تواصلن معنا/تواصلوا

.مزيد من المعلوماتال للحصول علىأو  اللبناني للمياه
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 برنامج المنح البحثية

َكَمة"مشروع االتحاد  في إطار مع  ، وتماشي ااألوروبي "َحو 

 ات/بين األكاديميين ثغراتلسد ال LEWAP أنشطة

 LEWAP والجهات الفاعلة األخرى في القطاع، تعمل

ستقبليّينات /نمتخصصيلعلى تقديم منح بحثية ل  في ات/الم 

 .الجامعات في لبنان طالبات/المياه من طالب مجال

 في قطاعيّ  ةالعمليّ ث ابحاألالنهوض بيهدف البرنامج إلى 

مة المياه المياه والبيئة في لبنان وتعزيز إعادة التفكير في أنظ

 تالطالبا/الطالب وسي منَحة. فعاليلتحقيق أقصى قدر من ال

ء ركاقيد االستخدام من قبل الش   ن/الفرصة لرؤية أبحاثهم

َكَمة"  مشروع االتحاد األوروبيل ذيننفّ الم   "َحو 

الدعم من الشركاء أثناء تطوير  سيتلقين/ونوسيتلق

ر ديسمب/كانون األولالبرنامج في  وقد أ طِلقَ . ن/أبحاثهم

 مارس/آذار 14الموعد النهائي لتقديم الطلبات  وكان 2021

2022. 

 

جامعة  :من الجامعات التالية طلب ا مختلف ا 18 تلقّى البرنامج

 الجامعة اللبنانيةو ،(USEK) الروح القدس الكسليك

(LU) ، بيروت العربية وجامعة(BAU)، البلمند امعةوج 

(UoB)، و( جامعة القديس يوسفUSJ،) الجامعة و

الجامعة األميركية في و،  (LAU)اللبنانية األميركية

سيتم وا. تقييمها مراجعتها ويتم حالي  و (.AUBبيروت )

حة ومدى رَ قتَ ة الم  بناء  على جودة المنهجيّ  طلبات 10 اختيار

سيحصل واحتياجات المشروع. مع  اضيعالموتوافق 

على جزء من المنحة  ات/ختارونلم  ا الطالبات/الطالب

 ن/هموسيتم منح ؛ن/ثهمابحأمنهجية  عدادمن إ ن/لتمكينهم

الجزء اآلخر كمكافأة في نهاية فترة البرنامج )نهاية عام 

2022). 
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 أخبار المشاريع  

الوكالة االميركية للتنمية الدولية  - (WSC)مشروع ترشيد إدارة المياه والصرف الصحي إطالق 

(USAID) وDAI 

أقيم حفل اإلطالق الرسمي لمشروع  ،مارس/آذار 23في 

ل من موَّ الم   (WSCترشيد إدارة المياه والصرف الصحي )

 DAI والذي تنفذه مؤسسة ،األميركية الواليات المتحدة

إغالق  بالتزامن مع ،2026و 2021 الممتدة بين للفترة

مشروع ترشيد ول(. 2021-2015مشروع مياه لبنان )

: هي التالية ثالثة أهدافإدارة المياه والصرف الصحي 

ومعالجة المياه توسيع قدرة إدارة مياه الصرف الصحي 

وارد مالمرافق المياه العامة إلدارة  تعزيز فعالية العادمة؛

تلك  قيقمن أجل تح .لمياهل المواطنين دارةإحسين وت ؛ئيةالما

مشروع ترشيد إدارة المياه والصرف  قوميس ،األهداف

بما  ،الجهات المعنيةبإشراك مجموعة كبيرة من  الصحي

 .في ذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

 

الذي و ،برنامج المنح الوطنية تنفيذها، ومن أنشطته التي بدأ

سيتم من خالله إطالق منح تستهدف أنواع ا مختلفة من 

لتغطية األنشطة  ،الجهات الفاعلة طوال مدة المشروع

 :التالية

 برامج توعية في المدارس •

 اتالجامع بلطال تدريب الداخليبرامج ال •

 في إدارة المياه لنساءوا ةباشفئات التمكين ال •

ال تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني في مج •

 حماية المياه والحفاظ عليها

 الري فعاليةتحسين  •

مياه الصرف الصحي من  جّراءالحد من التلوث  •

 خالل إدارة الصرف الصحي في المجتمعات المحلية

 التصريف الصناعيااللتزام بالتزام القطاع الخاص/ •

 

تمت و دليل مدنيالعديد من طلبات التقديم على  ترَ شِ ن  

مشروع ترشيد إدارة المياه  صفحة عبرمشاركتها 

مكن ي   - (Facebookفيسبوك ) على والصرف الصحي

متابعة لهذه الموارد لمزيد من المعلومات و االّطالع على

 .القادمة إعالنات تقديم الطلبات

 

ّة هندسين) - (The Sponge City" )المدينة النافذة" فعالي ، UPLoAD ،APIEU ،نقابة الُم

LEWAP) 

 APIEUمشروع التعاون بين بلدية زحلة ويعالج 

Montpellierبدعم من ، Montpellier 

Méditerranée Métropole وكالة رون ۔ البحر و

 l’Agence de l’Eau Rhôneوكورسيكا ) المتوسط

Méditerranée Corse)، نَفَّذ  بالشراكة مع الم 

UPLoAD،  مسألة إعادة تغذية المياه الجوفية في السياق

 The"المدينة النافذة" )الحضري من خالل مفهوم 

Sponge City) .تصميم مخطط حضري رئيسي في تم يو

زحلة القتراح تنمية حضرية تأخذ في االعتبار نفاذية 

 .األرض وحماية الموارد المائية

 

 لنافذة"مدينة ا"اللالستفادة من هذا النشاط والترويج لمفهوم 

َمت فعاليّة ،في لبنان فرع أبريل من قبل /نيسان 12في  ن ّظِ

نقابة المهندسين دى ل المهندسين المعماريين االستشاريين

 APIEUو UPLoAD بالتعاون مع ،(OEA) في بيروت

تم تقديم العديد  ،باإلضافة إلى مشروع زحلة. LEWAPو

 لنافذة"مدينة ا"الق مفهوم طبّ من المشاريع األخرى التي ت  

إعادة تغذية المياه الجوفية  لتركيز علىفي لبنان من خالل ا

حضر أكثر ووإدارة الموارد المائية في السياق الحضري. 

ي مكن ، بما في ذلك عدة بلديات. كةشارِ وم   امشارك   60من 

نقابة  صفحةفيديو الحدث على االّطالع على تسجيل 

 .(Facebookفيسبوك ) علىهندسين الم  

لى ع ّطالعيمكن اال ،"المدينة النافذة" لمعرفة المزيد عن

ر توفّ والم   ،APIEUو UPLoAD تهأعدّ ب الذي تيّ الك  

 .العربيةو الفرنسية باللغتين

 

ل النظام تطوير تنقّ ل من المياه لنزع (Decantra" )ديكانترا" الُم بَ ِ  (CubeX) شركة ق

" ديكانترا"نظام ا حالي   (CubeXس" )شركة "كيوبكطّور ت  

(Decantra)ي الحاجة لبّ ي   ،المياه نزع، وهو نظام متنقل ل

أنظمة الصرف الصحي في  الحمأة من إلزالةرة تكرّ الم  

 ،المناطق الريفية ومخيمات الالجئين. من خالل هذه التقنية

عادة اعتماد إل ،المواد الصلبة في الموقععن المياه  يتم فصل

وإعادة استخدامها كسماد  إنتاج السمادفي عملية  األخيرة

 .صلب في األنشطة الزراعية
 

https://daleel-madani.org/civil-society-directory/dai-global-llc-dai/calls-for-proposal
https://daleel-madani.org/civil-society-directory/dai-global-llc-dai/calls-for-proposal
https://www.facebook.com/LebanonWSC
https://www.facebook.com/LebanonWSC
https://www.facebook.com/oeabeirut/videos/400748415385405
https://www.facebook.com/oeabeirut/videos/400748415385405
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/apieu_upload_la_ville_permeable_au_liban_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/apieu_upload_la_ville_permeable_au_liban_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/apieu_upload_la_ville_permeable_au_liban_2022_AR.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/apieu_upload_la_ville_permeable_au_liban_2022_AR.pdf
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في البقاع ها ميدانية ألخذ العينات واختبارإجراء حملة بعد 

ف مياه الصرف الصحي وصّ بيانات ت  قاعدة الغربي إلنشاء 

عد تطوير نموذج أولي وب ،وقابلية تصريف الحمأة البرازية

 للتحقق من صحة التكنولوجيا، تقوم مخبريعلى نطاق 

منتج الحد األدنى من البتصنيع  (CubeXس" )"كيوبك

الربع الثاني من في  سيتم تشغيله .(MVP) قابل للتطبيقال

لخدمة األسر الريفية ومخيمات  ،مع عدة بلديات 2022عام 

 أحد أعضاء فريقالموقع زار و الالجئين في البقاع الغربي.

إدارة الفضالت ومياه الصرف الصحي والحمأة 

MEWS)) في "Sandec ،Eawag"  فبراير /شباطفي

لفهم التحديات بشكل أفضل وتعزيز التعاون بين كال 

 .)هنامزيد من المعلومات ي مكن االّطالع على ال) طرفينال

 

َمت ،مارس/آذار 29في و ش مغلقة بالتعاون اجلسة نق ن ّظِ

جمعت خبراء  ،LEWAPالشرق األوسط و cewas مع

عالَجةالستكشاف خيارات  ات/دوليين أو  ة،لتنقّ الم  الثالثة  الم 

" ديكانترانظام " وبالتالي دعم تطوير ،الخيارات البديلة

(Decantra). 

  

 

 

  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cubex_sal_communication_on_decantra_project_and_eawag_s_visit_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cubex_sal_communication_on_decantra_project_and_eawag_s_visit_2022.pdf
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مؤسساتيّ الو الوطنية األخبار  

 والمياه الطاقة وزارة من األخبار آخر

ة األشهر الثالثة الماضية تحسين إمدادات الطاق تيحلم ت  

لَ حيث  ،لخدمات المياه والصرف الصحي قرض البنك  أ ّجِ

ن الدولي للطاقة )الذي يهدف إلى زيادة توفير الكهرباء م

قبل مؤسسة كهرباء لبنان من خالل استيراد الغاز من 

بية تل إلى حينوتطوير الطاقة المتجددة لقطاع المياه(  ،مصر

توفير الوقود من قبل  في حين أنّ  ،متطلبات اإلصالحات

ة قد انتهى في القطاع اللوجستي للخدمات األساسي

ى يعتمد توفير الطاقة عل ،فبراير. في الوقت الحالي/شباط

وهي غير كافية  ،إمدادات شركة كهرباء لبنان من العراق

ياه تدعو وزارة الطاقة والملذا سبتمبر. /أيلولوستنتهي في 

دمات إلى تقديم الدعم لتوفير الوقود للمولدات للحفاظ على خ

 .المياه والصرف الصحي

 

مع تعمل وزارة الطاقة والمياه  ،للوضع الراهن ابة  واستج

 ". وقداالحتماالتأسوأ سيناريو على خطة "اليونيسف 

 ،خطة استعادة قطاع المياه للسنوات الخمس القادمة أ نِجَزت

الوكالة الفرنسية  تقنية من والتي تم تطويرها بمساعدة

خالل اجتماع  الجهات المانحةإلى  دّمتوق  ، (AFD) للتنمية

أهداف وأنشطة  وتشملأبريل. /نيسان 14 ع ِقدَ فيتنسيقي 

مؤسسات زيادة معدل االشتراك والتحصيل ل التعافي:خطة 

 تالتي ال تدر عائدا المهدورة كمية المياهالحد من و ؛المياه

زيادة التعريفة السنوية حتى و ؛عدادات تركيب من خالل

واستخدام  ؛2026الوصول إلى تعريفة التعادل في عام 

والموارد المائية من خالل الجاذبية بدال  من  الطاقة الشمسية

للعمل على  اتيةمؤسسالو ةقانونيال والتوضيحات ؛الضخ

 .المياه مراسيمقانون و

 

استخدام الطاقة الشمسية في تزايد ي ،بالتوازي مع ذلك

ولكن تأخر  ،منظمات الشريكةع اليرامشعبر المرافق 

ا  تطوير خطة وطنية للطاقة الشمسية من أجل المياه نظر 

يمكن أن والعتمادها في البداية على قرض البنك الدولي. 

تطورات قانون الكهرباء على مشاريع الطاقة تؤثر 

 معنيعلى قانون مشروع مجلس الوزراء وقّع  إذ ؛الشمسية

ائض من شأنه أن يسمح ببيع ف ،توزيع الطاقة المتجددةب

مجلس  ي صادق عليهويجب أن  ،الطاقة للشبكة الوطنية

 النواب.

 

 خريطة أوجه الضعف

مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة  عدّتأ

الضعف بناء  على البيانات التي قدمتها  أوجهخريطة 

كملت من خالل واست   ،2021أغسطس /آباليونيسف في 

 تعَ مِ ج   وقدمقابالت مع البلديات للتحقق من صحة البيانات. 

 :كخرائط منفصلة اعتمادهامكن المعلومات التالية وي  

 محطة ضخ 453تحديد الموقع الجغرافي لـ •

 (EDL) خط خدمة كهرباء لبنان •

شغّلة ل • محطات الضخ )مؤسسات المياه الجهات الم 

 الخاصة(مؤسسات المياه اإلقليمية أو البلديات أو 

 نسبة السكان الذين تخدمهم محطات الضخ •

تشرين ساعات خدمة مؤسسة كهرباء لبنان في  •

 2021نوفمبر /الثاني

عدَّل  •  الواحد المياه للفردم 

درجة تعرض  ،لضعفا ألجه كما تم تطوير خريطة شاملة

 بناء  على هذه العناصر منطقة من المسحفي كل  جهاداإل

 تحديثها والتحقق من صحتها باستمرار من قبليجب و. هاكل

غيرها من الجهات و ،والبلديات ،مؤسسات المياه اإلقليمية

هذا  برالع على الخرائط عمكن االطّ لخدمات. ي  ل ةمقدِّ م  ال

 .الرابط

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1stxZr4uD6k2FSH0q2JrrLlmWAJv0zt8hbqQhJG89CS8/edit#slide=id.g1149b27c9ed_0_203
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 أخبارالمجموعة المواضيعية لتحقيق االستقرار

بتنسيق  ،تجتمع المجموعة المواضيعية لتحقيق االستقرار

ستجدّاتفي نهاية كل شهر لجمع  ،LEWAPمن  من  الم 

ومناقشة التحديات التي  ن/الشركاء حول مشاريعهم

ز كّ روت   ،وأهدافها غايتهادت المجموعة حدَّ وقد . ن/تواجههم

 تعزيز التنسيق في قطاع المياه بشأن مشاريع البنيةعلى 

 .التحتية وتحقيق االستقرار

 

 برمشاريعها على خريطة ع تحديدستعمل المجموعة على 

 الوصول إليهاجهات المانحة يمكن للشركاء وال ،اإلنترنت

سيتم ملؤها ومن أجل تحسين تخصيص المشروع. 

بالمعلومات التي يشاركها أعضاء المجموعة المواضيعية 

راج في إد تاليةوستتمثل الخطوة ال ؛لتحقيق االستقرار أوال  

 وست ضاف. تنمية في مجال مشاريع من جهات فاعلة أخرى

الضعف من أجل  ت بيّن مواطن هذه الخريطة إلى خريطة

تحديد المناطق التي تحتاج إلى التدخل بناء  على درجة 

 .ضعفها وثغرات التدخل

 

 
 المجموعة التّقنية أعدّتهنتيجة رسم الخرائط األول الذي 

(The stabilization TG) لتحقيق االستقرار
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 أحدث المنشورات

 

له عبر ارسي رجى إ ،لمشاركة منشور. Eau-pSو LEWAP تقاعدة بياناعلى  المزيد من المنشوراتي مكن االّطالع على 

 . contact@lewap.org: إلى البريد اإللكتروني

 

)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين،  2023-2022 لعام االستجابة لألزمة في لبنانخطة 

2022)

ِضعَت الصيغة النهائيّة  من خطة االستجابة لألزمة في و 

. وهي 2022في شباط/فبراير ت رَ شِ ون   2022لبنان لعام 

مليون  3.2منظمة شريكة لمساعدة أكثر من  126تضم 

األزمة يعيشون في لبنان. من المتوقع شخص متضرر من 

ستهدفة   ،نتيجتين لقطاع المياهأن تخلص الخطة ب  م 

ا 2,067,041 ا محتاج   :شخص 

تعزيز قدرات المؤسسات العامة الوطنية واإلقليمية  •

َحسَّنة سياسات عامة نفيذوالمحلية على ت تقديم و م 

)بما في ذلك المياه بشكل أفضل السلع والخدمات 

 ؛الصحي(والصرف 

األشخاص األكثر ضعفا  في لبنان  تعزيز استخدام •

ة دارَ مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الم  ل

وتحسين  ،مع تقليل المخاطر الصحية والبيئية ،بأمان

من خالل زيادة نسبة مياه الصرف  ،جودة المياه

 .الصحي التي يتم معالجتها بأمان

 .هذا الرابطعبر التقرير الكامل ي مكن االّطالع على 

 

  

https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr&d=9757
mailto:contact@lewap.org
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unhcr_lebanon_crisis_response_plan_2022_2023_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unhcr_lebanon_crisis_response_plan_2022_2023_2022.pdf
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لةاألحداث    قبِ سنُرسل تفاصيالا حول توقيت وتاريخ األحداث والمزيد من  - في لبنان الُم

المعلومات عبر البريد اإللكتروني

ورشة عمل ذات أولوية حول حوض نهر 

 أيار/مايو –األسطوان 

 ،ليم وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه لبنان الشمانظّ ت  

جمعية "نحن" وبالتعاون مع جامعة البلمند 

(NAHNOO) وكالة التعاون التّقني والتّنمية و

(ACTED) وLebRelief  ورشة عمل ذات أولويّة"

مناقشة تهدف الورشة إلى  حول حوض نهر األسطوان".

 الخطوات العملية القادمة لمعالجة مياه الصرف الصحي في

 مست قدَّ حوض نهر األسطوان مع جميع الجهات المعنيّة. كما 

خالل الورشة دراسة حوض نهر األسطوان لإلدارة 

 المتكاملة للمياه.

 

اكات العامة  َر عية جم -ورشة عمل حول الشَّ

WW-GVC  "حزيران/يونيو –وجمعية "نحن 

ر  قرَّ نَظَّمةعقد إحدى ورش العمل من الم  في إطار  الم 

َكَمة"  مشاريع  ،يونيو/حزيرانفي االتحاد األوروبي "َحو 

وجمعية WW-GVC جمعية و LEWAP بالشراكة بين

م فرص توقيع االتفاقيات قدّ ت  وس .(NAHNOO) "نحن"

بين البلديات ومؤسسات المياه لتحسين خدمات المياه 

شاركال تزداد معرفةسكما والصرف الصحي.   ات/نيم 

إيجابيات وسلبيات  سي ناقشن/سي ناقشونفوائد هذا النهج وب

 .اعتماده

 

وكالة  -ورشة عمل إدارة أحواض األنهار 

ّنمية  ّقني والت  – ACTEDالتعاون الت

 حزيران/يونيو

زَمع عقد نَظَّمةإحدى ورش العمل  من الم  في إطار  الم 

َكَمة"   ،يونيو/حزيرانفي مشروع االتحاد األوروبي "َحو 

وكالة التعاون التّقني والتّنمية و LEWAP بالشراكة بين

(ACTED) .نهج إدارة حوض األنهار الورشة مقدّ ت  وس، 

سيستفيد ووهو أداة لإلدارة المتكاملة لموارد المياه. 

ومن الخبرة الميدانية  pS-Eau من خبرة ات/لمشاركونا

المعرفة  اكتساب عبر ،وكالة التعاون التّقني والتّنميةل

 .القدرات لتنفيذ هذا النهجتعزيز و
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 المعدة بمبادرة من مؤسسة التضامن المياه  LEWAPهذه النشرة تصدر من قبل 

 البحر المتوسط وكورسيكا والوكالة الفرنسية للتنمية.-وبدعم من وكالة رون

 

 

 

 !LEWAP  فيساهموا 

 ... ها بمساهماتكمءمكنكم إثراعلى آخر المستجدات في قطاع المياه. وي   من ِشرت هذه النشرة اإلخبارية إلطالعك

 !الشبكةال تترددوا في إبالغنا بأي معلومات قد تكون موضع اهتمام ألعضاء 

contact@lewap.org 
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