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  الشبكة؟أخبار ما   

 

 حول التعاون الفرنسي الالمركزي في لبنان  pS-Eauو LEWAPورشة عمل بين 

ديسمبر /عمل في العاشر من كانون األولنُّظمت ورشة 

للجهات الفاعلة في التعاون الالمركزي وغير الحكومي 

أي المؤسسات والجمعيات المحلية  –الفرنسي  -اللبناني 

الفرنسية التي تشارك أو ترغب في المشاركة في قطاع 

هذا الحدث، الذي  تناولالمياه والصرف الصحي في لبنان. 

 :بالشراكة، هدفين رئيسيين pS-Eauو LEWAP نّظمته

أثر وتبادل المعلومات حول اإلطار القطاعي  -

 األزمة على القطاع؛

تيسير التواصل والتشبيك بين الجهات الفاعلة  -

ومناقشة وسائل التدخل من خالل تبادل الخبرات 

 .والدروس المستفادة

 

هدف الجزء األول من ورشة العمل إلى تقديم لمحة عامة 

ساتي والقانوني، والتحديات والمبادرات حول اإلطار المؤس

مت ف. وقد  كي  الحالية الّرامية إلى تعزيز القدرة على الت  

سوزي ُحويّك، مستشارة وزير الطاقة والمياه، اإلطار 

 ،القانوني للتدخالت في قطاع المياه والصرف الصحي

ومعلومات مستجدّة حول اإلصالحات الجارية. وعرضت 

بمزيد من التفاصيل مع  ذلك شنوق ثم دور كل مؤسسة

مداخالت أنطوان الزغبي، مهندس وخبير تقني في مؤسسة 

جبل لبنان، وغسان طيون، نائب رئيس بلدية  -مياه بيروت 

إهدن. وشرح أنطوان الزغبي انعكاسات األزمة  -زغرتا 

استراتيجية  ارض  اع ،جبل لبنان -على مؤسسة مياه بيروت 

غسان طيون مثاًل  حول  قد مالمؤسسة لتجاوزها. كما 

إهدن لتحسين إدارة الموارد. -يضم بلدية زغرتا ،الشراكة

وشدّد على أهمية مثل هذه الشراكات في أوقات األزمات 

 .القصير والمتوسط ي ْيندلتيسير التوصل إلى حلول على الم  

 

م نوعان من التعاون الالمركزي  في الجزء الثاني، قُدِّّ

المؤسسات والجمعيات المحلية الفرنسية  حولعرض أمثلة ل

 وتطّرقالتي تدعم تطوير قطاع المياه والصرف الصحي. 

(، مديرة مشروع Joelle Puigكل من جويل بويج )

APIEU وحبيب دبس، مدير ،URBI Architects & 

Planners ، التعاون بين إلىMontpellier  .وبلدية زحلة

 نسيق بينتّ المن خالل  يُرّكز التعاون على حماية المواردإذ 

 ُ تيح إعادة الجهات المعنيّة وتصميم خطة حضرية رئيسية ت

تغذية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل. أما التعاون الثاني 

( وبشري، فقدّمته ليز أندوراند Chambéryبين شامبيري )

(Lise Andurand مديرة المشروع في بلدية ،)

ورايل للتنمية شامبيري، وشربل شدياق، مدير مشروع ك

(Corail Development وشدّدا بشكل خاص على .)

مة، سواء لتشخيص أثر تغير المناخ على ك  وْ جوانب الح  

ر، أو إلدارة المشروع الذي يهدف انهض األاحوأمستوى 

  ر.انهض األاحوأإلى العمل مع جميع الجهات المعنيّة ب

 

العروض ، وتقرير ورشة العمليُمكنكم اًلّطالع على 

 باللغة الفرنسية. تسجيالت الفيديوو التقديمية

 
 -خريطة لمشاريع التعاون الالمركزي وغير الحكومي اللبناني 

 ف الصحيالفرنسي التي تستهدف المياه والصر

 

 20 22كانون الثاني النشرة

  

  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_ps_eau_compte_rendu_de_la_rencontre_des_acteurs_de_la_cooperation_decentralisee_et_non_gouvernementale_au_liban_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_ps_eau_compte_rendu_de_la_rencontre_des_acteurs_de_la_cooperation_decentralisee_et_non_gouvernementale_au_liban_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_ps_eau_support_de_presentation_de_la_rencontre_des_acteurs_de_la_cooperation_decentralisee_et_non_gouvernementale_au_liban_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_ps_eau_support_de_presentation_de_la_rencontre_des_acteurs_de_la_cooperation_decentralisee_et_non_gouvernementale_au_liban_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_ps_eau_support_de_presentation_de_la_rencontre_des_acteurs_de_la_cooperation_decentralisee_et_non_gouvernementale_au_liban_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_yWo6QPqhrQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_yWo6QPqhrQ&t=0s
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_cartes_des_projets_eau_assainissement_portes_par_des_acteurs_de_la_cooperation_francaise_au_liban_2021_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_cartes_des_projets_eau_assainissement_portes_par_des_acteurs_de_la_cooperation_francaise_au_liban_2021_2021.pdf
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أخبار حو مشروع  "حوكماء" - اإلتحاد األوروبي

یھدف مشروع  "حوكماء" - اإلتحاد 
األوروبي(HawkaMaa-EU)إلى تقدیم المساعدة في 

مجال المیاه والصرف الصحي والنظافة 
الصحیة(WASH) لدعم إدارة المیاه وخدمات المیاه 

والصرف الصحي العامة في لبنان للمجتمعات المضیفة 
ومجتمعات الالجئین. ویعمل علیھ اتّحاد من ُمنّظمات 

ُمختلفة؛ إذ یضم الشركاء الُمنفّذون للمشروع:  
 ،(ACF) وُمنّظمة العمل ضد الجوع ،(ACTED)

Solidarités و ،LebReliefو ،WW-GVCو
International، ویُنَفَّذ بدعم من جامعة سیدة اللویزة 

(NDU)، وIMPACT، وLCPS، وجمعیّة 
 .LEWAPو ،(Nahnoo) "نحُن"

خالل الربع السنوي األخير، واصل الشركاء العمل على 

م أربعة مشاريع مختارة للبنية التحتية للمياه والتي سيت

بيروت وجبل لبنان وجنوب دعمها في عكار والبقاع و

يقوم لبنان. كما سيتم اختيار بنية تحتية خامسة في عكار. وس

ديدة بما في ذلك حفر آبار ج ،فةكثّ الشركاء بتنفيذ أعمال مُ 

وإنشاء محطات ضخ وتركيب خطوط نقل وتوزيع لتحسين 

مناطق نوعية وكمية المياه المقدمة للمجتمعات المحليّة في ال

 .المستهدفة

 LebRelief باإلضافة إلى ذلك، أعد ّت ُمنّظمتا
وACTED ورشة عمل قادمة ذات أولویة ُمتعلّقة بمیاه 
الصرف الصحي حول حوض نھر األسطوان. ستجمع 

ورشة العمل الجھات المعنیّة الوطن یّة كما الجھات المعنیّة 
بحوض نھر األسطوان. 

 (ACF)العمل ضد الجوع  ُمنّظمتا واصلتو

 عمال( تنفيذ األSI) International Solidaritésو

في العديد  الصرف الصحيتحسين إدارة مياه  الرامية إلى

عات الّسكنيّة غير الّرسميّةمن   .ختارةالمُ  الُمجم 

برنامج المنح البحثية للجامعات في لبنان  LEWAP أطلقت

اآلن في طور  الطالب. و2021ديسمبر /في كانون األول

 .2022فبراير /إعداد منهجياتهم لتقديمها بحلول شباط

( الذي LCSWسيعقد المجتمع المدني اللبناني للمياه )

 ياجتماعه األول الفعل LebReliefو LEWAPأطلقته 

من ه لمناقشة توقعات 2022يناير /كانون الثاني 26في 

لحالية والتغييرات ا ،في قطاع المياه تهمشارك يةالشبكة وكيف

 المياه على المستوى الوطني. رسومفي 

ـلالزيارة الميدانية األولى  وجامعة البلمند LEWAPنادي الطالب الخاص ب

 في جامعة البلمندونادي الطالب LEWAP  كل من استهلّ 

(Student Chapter) نوفمبر /تشرين الثانيا في مأنشطته

ا بالمشاركة فيطالب ا  13ضّم يأول اجتماع ب أنشطة  ُمهتمًّ

بالمياه والصرف الصحي  معنيالنادي الويُمثّل . ناديال

تطوير في ة وتعليمية تمنح الطالب الفرصة تقنيّ مجموعة 

في قطاع  الجهات المعنيّة الرئيسيّةمعارفهم والتفاعل مع 

تطوير نخرطون في المياه والصرف الصحي. كما سي

بالتعاون مع السلطات المحلية والبلديات  يّةطة بحثأنش

 .والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية

نوفمبر، قام أعضاء من نادي /تشرين الثاني 27في و

برنامج ال خلّلالطالب بزيارة عدة مواقع في قضاء بشري. ت

، وهي بالقصب يالصرف الصحمعالجة محطة إلى زيارة 

على الطبيعة لمعالجة مياه الصرف مثال على الحل القائم 

ي والذي يتيح إعادة استخدام المياه لألراضي الصح

محطة معالجة الحمأة المزروعة المحيطة. كما زار الطالب 

 حولمعرفة كتساب المزيد من الطة في بشّري ًلنشّ المُ 

ومحطة الطاقة الكهرومائية التي توفر  ،الصرف الصحي

تيحت لهم فرصة أُ وديشا. طاقة نظيفة ومستدامة في وادي قا

.المواقع التي تمت زيارتهاكما ُموّظفي البلدية  ُموّظفيلقاء 

لي مثّ انتخابات مُ  قادمةال نادي الطالبخطوات وتشمل 

األعضاء.
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تشرين  27بشّري، من بلدية ناتالي كيروز ى الطالب توضيحات من زيارة محطة معالجة الصرف الصحي بالقصب حيث تلقّ 

 .نوفمبر/الثاني
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 أخبار المشاريع  

 

مةالتدريب على تحليل  كَ ْو  نوفمبر/تشرين الثاني 19و 18، (FAO) منظمة األغذية والزراعة -المياه  َح

تشرين  19و 18مت منظمة األغذية والزراعة في نظّ 

ة ، بالتعاون مع المعهد الدولي إلدار2021 نوفمبر/الثاني

ام التدقيق في استخد حولا (، تدريب ا وطنيًّ IWMIالمياه )

ْوك مة المياه. هدف التدريبالمياه  ذي لا تحت عنوان تحليل ح 

ين لمشاركلدى ايومين إلى البناء على المعرفة السابقة دام 

ْوك مةمن أجل فهم أفضل ل  انوفي لبن ،المياه بشكل عام ح 

لتي اوتحديد المشاكل الرئيسية المتعلقة بالمياه بشكل خاص، 

ل إلى ت ، مشارك ا 35حضر التدريب و. ولحلتطلّب التّوص 

 بالمصطلحات والتعريفات والمفاهيم األساسيةتم تعريفهم 

 لىإباإلضافة  ،مة المياهك  وْ ح  /في استخدام المياه تدقيقلل

الجهات المعنيّة مختلف  وجهات نظردور ول همفهم تعزيز

 .المياه التدقيق في استخدامفي دعم عملية 

 

 لكفاءة 2030 أجندةذ هذا النشاط في إطار مشروع "تنفيذ فّ نُ 

في بلدان الشرق األدنى وشمال  تهاواستدامالمياه إنتاجية 

ندرة المياه، لمبادرة اإلقليمية ال بإدارة ،إفريقيا" اإلقليمي

تعاون اإلنمائي الدولي. وبتمويل من الوكالة السويدية لل

السعي لتحقيق األمن في لمشروع من االهدف العام يكمن 

المائي والغذائي من أجل التنمية المستدامة في بيئة تتزايد 

فيها ندرة المياه والمخاطر المرتبطة بالمناخ. ويتناول بشكل 

المساهمة في تحسين ممارسات إدارة المياه  خاص

باإلضافة إلى تحسين كفاءة وإنتاجية  ،المستدامة والمتكاملة

 ز أنشطة المشروع في لبنانركّ تُ والمياه في قطاع الزراعة. 

 البقاع. سهلعلى حوض نهر الكلب ومحافظة عكار و

 

الذي المياه،  التدقيق في استخدامنهج  LEWAPدعم ت

ا تحليل سمّ يُ  ْوك مةى أيض  المعرفة تبادل يتيح  كونهالمياه،  ح 

ى تحديد أفضل للقضايا ، مما يؤدي إلعنيّةالجهات المبين 

على مستويات مختلفة  ئيّةموارد الماالقة بإدارة تعلّ المُ 

شات التي االنقتميّزت ومعالجتها. بهدف الالزمة لقدرات لو

تحديد أدّت إلى و بالغنى المعرفيانبثقت عن التدريب 

، ًل سيما ةالفاعلالجهات واجهها تالقضايا المشتركة التي 

 مواضيع . وبرز من بينيتعلق بإدارة الموارد المائيةما  في

رف، بما في ذلك االمع تبادل الرئيسية الحاجة إلى شالنقا

 رد.االموحول البيانات األولية 

 

 مزيد من المعلومات حول التدريبيُمكنكم اًلّطالع على ال

كما . هناينبثق عنه التدريب المشروع الذي  وحول هنا

 دليل منهجي اة والزراعة قريب  منظمة األغذي عن صدريس

 المياه. حول التدقيق في استخدام

 

 

بل ي لعرض نتائج الدراسة حول تغير المناخ وبشر  و (Chambéry) شامبيري بين تعاونال المضي سُ

 ُ ادُ ق  ًم

 اجتمعت اللجنة التوجيهية للتعاون بين بلدية شامبيري

(Chambéry) رون ألب -ومنطقة أوفرن(Région 

Auvergne Rhone Alpes ) من جهة، واتحاد بلديات

تشرين الثاني/نوفمبر  8قضاء بشري من جهة أخرى، في 

ومناقشة  2021العام  حولنية وسياسية عامة تقلتقديم لمحة 

اُسبل   .2022لعام  المضي قُدُم 

 

المنطقة  التعاون التنمية اًلقتصادية المستدامة لهذه تناولي

بحث في تعزيز "الحوار ي وبالتاليمن شمال لبنان. 

أثر تغير المناخ على األنشطة اًلقتصادية، حول اإلقليمي" 

تشخيص  أُعدّ لتقييم هذا األثر، وًل سيما الزراعة والسياحة. 

في منطقة  ةة والمحليّ تشاركي مع الجهات الفاعلة العلميّ 

مستجمعات نهر أبو علي، لجمع البيانات والدراسات حول 

إنشاء قاعدة  التشخيص ونتج عناستدامة الموارد المائية. 

بيانات علمية يمكن مشاركتها عند الطلب، وصياغة 

األنشطة ًلستكمال المعرفة المتاحة ودعم حول توصيات 

 دامة.السياسات المستقبلية إلدارة الموارد والتنمية المست

 

هذا التعاون، الخاصة بتقترح أنشطة المياه وتغير المناخ و

بدعم من وكالة رون ۔ البحر المتوسط وكورسيكا 

(l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse،)  .نهج أحواض األنهار إلدارة الموارد المائية

، استهدف التشخيص جميع أقضية حوض وبناء  على ذلك

 السياق، لم تستطع الدراسة أن تشملهل اونظر  نهر أبو علي. 

، ولكن بدأ حوار بين قضاء بشري وقضاء زغرتا هاجميع

 – يتم تعزيزه في مراحل المشروع القادمةعلى أن  – إهدن

https://www.fao.org/lebanon/news/detail-events/en/c/1456183/
https://www.fao.org/in-action/water-efficiency-nena/countries/lebanon/background-and-sites/en/
https://www.fao.org/in-action/water-efficiency-nena/countries/lebanon/background-and-sites/en/
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ومع مؤسسة مياه لبنان الشمالي ووزارة الطاقة والمياه من 

 .أجل بناء نموذج تجريبي لإلدارة التشاركية للموارد

 

عرض الدراسة حول تغير المناخ يُمكنكم اًلّطالع على 

 .هنا)باللغة الفرنسية( 

 

تعاون حول التقديم مقترحات لدعوة ( DAECTالمحلي ة ) سلطاتالعمل الخارجي لل وفدإطالق 

 الالمركزي بين فرنسا ولبنان

أطلقت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، 

بالتعاون مع السفارة الفرنسية في لبنان، ولجنة رؤساء 

المتحدة في  جمعية المدنوالبلديات الفرنسيين، 

دعوة ، (BTVLالمكتب التقني للبلديات اللبنانية )/لبنان

مشاريع  تناولت 2024-2022 لفترة لتقديم مقترحات

أن تشمل  ومن المطلوبالتعاون بين فرنسا ولبنان. 

المشاريع بشكل مباشر المؤسسات المحلية الفرنسية 

. لإلدارة اإلقليميّةواللبنانية وأن تستهدف بناء القدرات 

 اضيعالموبين المياه والصرف الصحي من  ويأتي موضوع

 دريجُمقترحات. والمذكورة في دعوة تقديم ال مكن تناولهاالمُ 

 مارس. /آذار 16تقديم الطلبات قبل 

 ُمتوفّرة عبرمزيد من المعلومات والنماذج )بالفرنسية( ال

 .هذا الرابط

 

 

  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/csi_comite_de_pilotage_de_la_cooperation_caza_de_bcharre_chambery_region_auvergne_rhone_alpes_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/csi_comite_de_pilotage_de_la_cooperation_caza_de_bcharre_chambery_region_auvergne_rhone_alpes_2021.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-geographiques/appel-a-projets-franco-libanais/
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 األخبار المؤسساتي ة  

 

 

ًلتحاد ا لدىية تقنالتعيين المستشار القانوني للمساعدة 

الوكالة الفرنسية للتنمية لصياغة المراسيم و األوروبي

 التنفيذية لقانون المياه

 

األخير، انضم مستشار قانوني إلى  السنوي الربع خالل

القوانين  جمعة وبدأ مهمته من خالل لتقنيّ برنامج المساعدة ا

 فعليقانون  بهدف صياغة كافة، المتعلقة بالمياه قائمةال

يشمل هذا النشاط، الذي يستمر حتى نهاية  .للمياه

، تحديد التناقضات والتداخالت 2022فبراير /شباط

لحاكمة المختلفة. وتتمثل الخطوة ا قوانينالمحتملة بين ال

ة المستشار القانوني في تحديد أولويات همّ مُ  منالثانية 

ة وعاجلة، وصياغتها همّ المراسيم التنفيذية، باعتبارها مُ 

ع المراسيم في وض  دة. وستُ حد  األولويات المُ  بناء  على

نها وزير الطاقة عيّ صيغتها النهائية باًلشتراك مع لجنة يُ 

 .ةلين عن المؤسسات المعنيّ مثّ ضم مُ تووالمياه 

  

  جهات المانحةاًلجتماع التنسيقي لل

 

نوفمبر /تشرين الثاني 26في  جهات المانحةلل اجتماعم ظّ نُ 

بحضور  ،تبادل المانحونوفي وزارة الطاقة والمياه. 

المشاريع و آخر المستجدات حول استراتيجياتهم ،الوزير

نتائج ية الوكالة الفرنسية للتنممت . كما قدّ الونهموّ التي يُ 

معالجة مياه الصرف لمحطة  13 المساعدة التّقنيّة حول تقييم

ز التقييم ركّ والصحي التي يديرها مجلس اإلنماء واإلعمار. 

بشكل خاص على تكاليف التشغيل والصيانة، بما في ذلك 

يتم تقييم محطات معالجة ، على أن إمدادات الطاقةتكاليف 

الصحي العاملة المتبقية في األشهر المقبلة. مياه الصرف 

م فريق الوكالة الفرنسية للتنمية نموذج التعريفة الذي كما قدّ 

ه بناء  على طلب الوزارة كخطوة أولية نحو دراسة أعدّ 

 .فةيعادة هيكلة التعرإلكاملة 

  

 المياه اتفيإعادة تقييم تعر

 

م هذا يّ قالسوق. يُ أسعار مع  اف  تعريفة تكي  للم نموذج جديد مّ صُ 

العجز والتكاليف التي يجب تغطيتها من  ياتستوالنموذج مُ 

بما في ذلك إمدادات الطاقة وتكاليف  –فة المياه يخالل تعر

 1,5 بقيمة تعريفة سنوية جديدة تد  دِّّ النقل. وفق ا لذلك، حُ 

ليرة  300,000من  مليون ليرة لبنانية لكل أسرة )بدًل  

ا من عام لبنانية(، وستطبقها جمي ع مؤسسات المياه اعتبار 

، مما يسمح لها بمواءمة ميزانياتها السنوية مع 2022

 .الرسوم الجديدة

  

التقييم اًلستراتيجي البيئي واًلجتماعي لالستراتيجية 

 الوطنية للمياه

 

منذ تشرين ( ECODitتقوم شركة "إيكوديت" )

"التقييم بـأشهر على األقل،  8، ولمدة 2021أكتوبر /األول

اًلستراتيجي البيئي واًلجتماعي" لالستراتيجية الوطنية 

بتمويل من البنك  ،ثةحد  المُ  بنُسختها 2020لعام  للمياه

الدولي في إطار مشروع منع التلوث في بحيرة القرعون. 

التقييم  طل بخطوة إلزامية قبل تنفيذ اًلستراتيجية. يت يهو

، بما في ذلك ةالجهات المعنيّ مشاورات مع العديد من 

الوزارات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية 

 .والجهات الفاعلة في المجتمع المدني

  

 مدادات الطاقة لخدمات المياه والصرف الصحيإ

 

من  قرض البنك الدولي للطاقة، الذي كانتوقيع ل ج  تأ

 وأمارس /آذار إلى ،يناير/توقيعه في كانون الثاني الُمرتقب

زيادة عدد ساعات اإلمداد  أبريل. وبالتالي، فإنّ /نيسان

بالطاقة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي لن تحدث 

القادم. في غضون ذلك، ًل تزال  الّسنوي بعقبل بداية الر  

وذات تكلفة  دات تعمل بالوقودولّ الخدمات تعتمد على مُ 

هذه التكاليف اليونيسف وبرنامج األغذية غّطت . وعالية

يناير، وتبحث وزارة الطاقة /كانون الثانيالمي حتى الع

خالل  مؤسسات المياهوالمياه عن دعم لتوريد الديزل إلى 

 األشهر الثالثة القادمة.
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 أحدث المنشورات

 

له عبر ارسيُرجى إ ،لمشاركة منشور. Eau-pSو LEWAP تقاعدة بياناعلى  المزيد من المنشوراتيُمكن اًلّطالع على 

 . contact@lewap.org: إلى البريد اإللكتروني
 

 

منظمة األغذية  -إلزالة النفايات الصلبة من قنوات الري في شمال لبنان تقييم الحلول الهندسية 

 2021والزراعة، 

 دةعامشروع "إ ضمنت منظمة األغذية والزراعة، عدّ أ

 من ثلتلوا من للحد ردلباا ةقنا في يلرا منظاوإدارة  تأهيل

 رعكا منطقة في لعيشا سبل تحسينو لبحرا لىإ رلمصدا

ا مُ نلبنا في المتعلّقة  د المعايير للحلول الهندسيةتعدّ "، تقييم 

تصريف  لحد منالنفايات الصلبة من قنوات الري لبإزالة 

 ل التقرير المنشور قابلية تعرضحلّ التلوث في البحر. يُ 

تدخل د استراتيجية الحدّ موارد المياه للنفايات الصلبة، ويُ 

ة وتقنيات إزال التي تشمل تقنيات إدارة النفايات الصلبة

 .الرواسب

 

ومعرفة المزيد عن  هناالمنشور  ّطالع علىيُمكنكم اًل

 .هناالمشروع 

 

 

 

  

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/fao_assessment_of_engineering_solutions_for_solid_waste_removal_from_irrigation_canals_in_north_lebanon_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/fao_assessment_of_engineering_solutions_for_solid_waste_removal_from_irrigation_canals_in_north_lebanon_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/fao_rehabilitation_and_waste_management_of_el_bared_canal_irrigation_system_to_reduce_source_to_sea_pollution_and_improve_livelihoods_in_the_akkar_region_of_lebanon_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/fao_rehabilitation_and_waste_management_of_el_bared_canal_irrigation_system_to_reduce_source_to_sea_pollution_and_improve_livelihoods_in_the_akkar_region_of_lebanon_2021.pdf
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لةاألحداث    قبِ في لبنان الُم

 لمجتمع المدني اللبناني للمياهلالقادم  جتماعاال

(LCSW) - 26 يناير/كانون الثاني 

 شبكة فرعية من وهو – عقد المجتمع المدني اللبناني للمياهي

LEWAP  تهدف إلى تعزيز إشراك المجتمع المدني في

 –صة خص  المياه من خالل ورش عمل ومعلومات مُ  قطاع

يناير. خالل هذا /كانون الثاني 26ال له في أول اجتماع فعّ 

مات المجتمع المدني آخر نظّ ى مُ اًلجتماع، ستتلقّ 

المستجدات من القطاع وستتاح لها الفرصة لمناقشة 

فة الجديدة للمياه. كما سيتم يراتيجية، مثل التعراست اضيعمو

أخر مستجدّاتها بورش العمل القادمة ومشاركة  اإبالغه

 .لشبكةحيال ا اعاتهوتوقّ 

رجى لالنضمام إلى المجتمع المدني اللبناني للمياه، يُ 

 .نامعصل واالت

 

 فبراير/شباط –عمل المياه والطاقة  ةورش

معهد عصام فارس  ، بالشراكة معLEWAPم نظّ ستُ 

للّسياسات العاّمة والّشؤون الدّوليّة في الجامعة األميركيّة 

، ورشة عمل حول (Oxfamأوكسفام )و( IFI) في بيروت

المياه والطاقة، تتناول العالقة بين المياه والطاقة والحلول 

ديلة ألنظمة المياه التي تعمل بالوقود، مع التركيز على الب

ك التوصيات شار  ستُ وطاقة الشمسية. التقنيات التي تعمل بال

معهد عصام فارس للّسياسات العاّمة  دراسة بثقة عننمُ ال

مجلدات ومن  5نة من كوّ المُ  أوكسفاموالّشؤون الدّوليّة و

ستهدف جلسة وتجارب منشآت الضخ بالطاقة الشمسية. 

 غيرثانية إلى تحديد الحلول بشكل جماعي للمواقع المحتملة 

  ا.تلك التي تستهدفها المشاريع حاليًّ 

 

" حول إعادة استخدام المياه LEWAP"ثالثاء 

مصلحة والمعهد الدولي إلدارة المياه  -للزراعة 

ة  راعي  ة الز   -( LARI)األبحاث العلمي 

 مارس/آذار

في  2022لعام  LEWAPسيتم تنظيم أول ثالثاء 

الدولي إلدارة المياه ن المعهد مخالت ُمدا مارس، مع/آذار

ومصلحة األبحاث العلميّة الّزراعيّة بشأن إعادة استخدام 

م نتائج قد  جة في الزراعة. ستُ عال  مياه الصرف الصحي المُ 

تجربة إعادة استخدام المحاصيل الخام التي أجرتها مصلحة 

تحليل القواعد  إلى جانباألبحاث العلميّة الّزراعيّة، 

د ة ممُ الالتوصيات  تركوشوسبق وواألنظمة الحالية.  ن ستم 

مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية  مع هذه النتائج

(LIBNOR ) نوفمبر./تشرين الثانيفي 

للجهات  ُمنظ مةعبارة عن ندوات  LEWAPثالثاء و

أحدث األبحاث في مجال المياه ب إلحاطتهاالفاعلة الميدانية 

والصرف الصحي، وبالتالي بناء الجسور بين األكاديميين 

 التشغيل. بعمليّة والجهات المعنيّة

 

حوض نهر حول أولوية ذات ورشة عمل 

د – األسطوان دَّ َح ُ ا( الموعد )ي  الحقً

م وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه لبنان الشمالي، نظّ تُ 

 بالتعاون مع جامعة البلمند وجمعية "نحن" 

(NAHNOO) ووكالة التعاون التّقني والتّنمية

(ACTED) وLebRelief ،" أولويّة ذات عمل ورشة

ورشة إلى مناقشة ال. تهدف "حوض نهر األسطوان حول

في  الصرف الصحي ياهلمعالجة م القادمةالخطوات العملية 

ُ الجهات المعنيّةجميع ان مع وحوض نهر األسط م قد  . كما ست

دراسة حوض نهر األسطوان لإلدارة خالل الورشة 

 المتكاملة للمياه.

 ُ ها عقدتم التخطيط لسبق وورشة العمل هذه، التي  تلجّ أ

أن ، على 19-كوفيديناير، بسبب /ا في كانون الثانيمبدئيًّ 

مارس. سنُطلعكم على /آذارفبراير أو /شباطد في عق  تُ 

 الجديد عبر البريد اإللكتروني.موعد قة بالتعلّ المعلومات المُ 

 

وكالة  – األنهارورشة عمل إدارة أحواض 

 –( ACTEDالتعاون الت قني والت نمية )

  مارس/آذار

د ورشة العمل األولى في إطار مشاريع اًلتحاد عق  تُ 

ة" ) ْوك م  ( في HawkaMaa-EUاألوروبي "ح 

وكالة التعاون و LEWAPبالشراكة بين  فبراير،/شباط

نهج أحواض  الورشة مقدّ تُ . و(ACTED)التّقني والتّنمية 

. ائيةموارد الملاألنهار، وهو أداة لإلدارة المتكاملة ل

ومن الخبرة  pS-Eauمن خبرة  مشاركونسيستفيد الو

اكتساب بُغية  ،ةوالتّنميوكالة التعاون التّقني  دىالميدانية ل

 لتنفيذ هذا النهج. الالزمة المعرفة والقدرات

المزيد من المعلومات على و الورشةمواعيد سنُطلعكم على 

 عبر البريد اإللكتروني.

 

mailto:contact@lewap.org
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9653&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9653&l=fr
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 المعدة بمبادرة من مؤسسة التضامن المياه  LEWAPهذه النشرة تصدر من قبل 

 البحر المتوسط وكورسيكا والوكالة الفرنسية للتنمية.-وكالة رونوبدعم من 

 

 

 

 !LEWAP  فيساهموا 

رت هذه النشرة اإلخبارية إلطالعك  ... ها بمساهماتكمءمكنكم إثراعلى آخر المستجدات في قطاع المياه. ويُ  منُشِّ

 !ًل تترددوا في إبالغنا بأي معلومات قد تكون موضع اهتمام ألعضاء الشبكة

contact@lewap.org 
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