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  الشبكة؟أخبار ما   

 

 إلى بيروت pS-Eauبعثة 

ميلودي بواسيل  ، زارتفي نهاية أيلول/سبتمبر

(Mélodie Boissel) برنامج من pS-Eau منصة 

LEWAP  .في  أتتالزيارة، التي  شّكلت هذهلمدة أسبوع

 بُغيةللقاء أعضاء الشبكة  ، فرصة  اتزماأل من سياق

ت د  ق  وعُ ة. الحاليّ  مخاطرلافهم تعميق تعزيز العالقات و

 مثل وزارة الطاقة والمياه اجتماعات مع مؤسسات

في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وجهات فاعلة و

الوكالة الفرنسيّة للتنمية، ) التعاون الفرنسي اللبناني

المكتب التقني للبلديات اللبنانية الفرنسيّة، و السفارةو

(BTVL)) ُةة دوليّ مات غير حكوميّ نظّ ، وم (Solidarité 

Internationalوكالة التعاون التّقني والتّنمية ، و

(ACTED)،) ةبحثيّ  ومستشارين وهيئات (UPLoAD، 

 (.(IWMIالمعهد الدولي إلدارة المياه )و

 

بشكل  LEWAPوpS-Eau  زت فرقخالل الزيارة، ركّ 

المشاريع التي تنظر على خاص على أصحاب المصلحة و

رة ذكّ في نهج اإلدارة المتكاملة لموارد المياه، في إعداد مُ 

ر نشرها في قرّ والتي من المُ  ،في لبنانهذا النّهج  حول

بع الّسنويّة سالة اإلخباريّة الرّ  العمل  ض  ر  عُ  وقدة. ُمقب لالالرُّ

ر القادم  اّطلعوا حول المياه والطاقة خالل الزيارة )الُمقرَّ

 .(7صفحة ة ُمقب لاألحداث ال على

 

 

د  خبارأ مة" –حول مشروع "مدَ كَ ْو   (MADAD - Hawkamaa)َح

ْوك م   األوروبيالتحاد ا مشروعف يهد  "اء"ح 

(HawkaMaa-EU) المساعدة في مجال المياه  قديمإلى ت

لدعم ( WASH)والصرف الصحي والنظافة الصحية 

إدارة المياه وخدمات المياه والصرف الصحي العامة في 

ويعمل . ينالالجئمجتمعات لبنان للمجتمعات المضيفة و

 الشركاءإذ يضم  ؛ختلفةمات مُ نظّ مُ عليه اتّحاد من 

 وكالة التعاون التّقني والتّنمية :ذون للمشروعنفّ المُ 

(ACTED)، مة العمل ضد الجوع نظّ مُ و(ACF،) 

 Internationalو ،LebReliefو ،WW-GVCو

Solidarités، جامعة سيدة اللويزة دعم منويُن فَّذ ب 

(NDU ،)وIMPACT، وLCSP، منّصة "نحُن" و

(Nahnoo ،)و.LEWAP 

 

 :ةأهداف رئيسيّ  3ز المشروع على ركّ يُ 

تعزيز قدرة مؤسسات المياه على توفير خدمات  -

 .المياه والصرف الصحي

زيادة مشاركة المجتمع المدني والسلطات  -

 .المحلية في إدارة قطاع المياه

 .حماية الالجئين حيّزتحسين  -

 ،والشمال ،والبقاع ،ل الجنوبدخّ مناطق التّ وتشمل 

 ذوننفّ المُ  ركاءأقام الشُّ وقد وجبل لبنان.  ،وبيروت

رات ذكّ عوا مُ ووقّ مناطقهم، في  صالت وصل للمشروع

. ووصلوا في الوقت ةالمعنيّ مؤسسات المياه  تفاهم مع

 ،مرحلة دراسة الموقع وتصميم األعمال الحالي إلى

قبل ي األثر البيئتقييم  كما سيُع دّ وسيتبع ذلك أعمال البناء. 

 .على البيئة حفاظبهدف الكل عمل 

 2120اكتوبر  النشرة
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وستستفيد من  ،ق االتحادنسّ كنائب مُ  LEWAP تعملو

هذا المشروع لتوسيع شبكة المياه والصرف الصحي 

االتحاد  LEWAP دعمكما ستوالنظافة الصحية المحلية. 

 :عمل بشكل أساسي علىتفي جميع أنشطته وس

المجتمع المدني اللبناني هي  إنشاء شبكة فرعية -

الفقرة  ( )للمزيد اّطلعوا علىLCSW) للمياه

 ؛(أدناه

تيسير ورش العمل والزيارات الميدانية التي  -

تستهدف األنشطة التي ينفذها الشركاء في 

 االتحاد للتوصل إلى الدروس المستفادة؛

الريادة في برنامج المنح البحثية الذي يشمل  -

دعم لث ابحاأل إجراء طالب الجامعات من خالل

 .أنشطتهم فيذين نفّ الشركاء المُ 

 

 !ةُمقب لاألحداث الكل جديد حول  تابعونا لالّطالع على

 

 

 (LCSW)إطالق المجتمع المدني اللبناني للمياه  

 LEWAP دعوت ،HawkaMaa-EU مشروع في إطار

الحكومية المحلية  المنظمات غير LebReliefو

 هي إلى شبكة فرعية لالنضمام ومنظمات المجتمع المدني

 (.LCSW) المجتمع المدني اللبناني للمياه

 

لمشاركة في ورش افرصة  LCSW تاح ألعضاءستُ 

عمل ودورات تدريبية لتعزيز قدراتهم على تنفيذ 

وسيط بين ال دور ؤدّونالمبادرات المتعلقة بالمياه. كما سيُ 

لتبادل المعلومات  ،المجتمع المدني وقطاع المياه

ريع المتعلقة بالمياه. السياسات والمشا حولوالتوصيات 

على أساس ربع سنوي لتبادل  LCSW سيجتمعو

 .تدريبات وورش عمل مواضيعيةعقد التحديثات و

 

 ،أكتوبر/تشرين األول 13في  LCSW ُعق د  حفل إطالق

الشبكة ال تزال مفتوحة للعضوية. لالنضمام  لكنّ 

 .LEWAPمع صل وارجى التيُ  ،LCSWإلى

 

 

 

 إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الغدير cewasو LEWAPزيارة 

زيارة  LEWAPو cewasمت نظّ  ،سبتمبر/أيلول 23 في

 ،غديرالإلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في 

ا، الصحفيين مفتوحة أمام في البداية  وكانت ولكن حصر 

ا أمام المياه. كانت هذه لخبراء من قطاع ا أُتيحت أيض 

ا من  Lab Blueالمختبر اإلعالمي " الزيارة جزء 

Peace Mediaهو مشروع تابع لـ"، و 

cewasوMiCT ، قدرة اإلعالميين  تعزيزيهدف إلى

قة بالمياه في الشرق تعلّ على اإلبالغ عن القضايا المُ 

 .األوسط

 

اغدير منطقة ال اختيرت  خصائصلما تتمتّع به من  نظر 

معالجة مياه لالوحيدة الكبيرة محطة ونها الك فريدة،
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 روفّ تُ ا في منطقة بيروت. الصرف الصحي العاملة حالي  

حن الطّ محور حول الذي يتو ،لي فقطالعالج األوّ  المحطة

باإلضافة إلى منشأة فصل الحصى. وقام  ،ةتّصفيوال

المهنيّون و ،والباحثون ،ونحفيّ والصّ  ،شاركونالمُ 

األخصائيّون و ،ةات غير الحكوميّ منظّ في المُ  عاملونال

بزيارة أجزاء  ،مجموعات خاصةل التّابعونون نيّ تّقال

غدير في الشرح المهندس  ورافق ذلك ،مختلفة من المصنع

 .حيرف الصّ ستخدمة ومراحل الصّ قنيات المُ للتّ 
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 أخبار المشاريع  

 

ّنمية  -إدارة أحواض األنهار في األسطوان  ّقني والت ت ال  (ACTED)وكالة التعاون 

د د )برامج  ، ضمن إطارACTED نفّذتُ  ، (MADADم 

ر إلدارة الموارد المائية في األسطوان انهض األاحوأنهج 

 تُناق ش فيه)عكار(، وهو مشروع تجريبي في سياق 

وك مال ، وذلك على رانهض األاحوأة على مستوى ح 

تأخذ هذا العديد من المشاريع إذ أنَّ ) الُمستوى الميداني

مع  ،ياتاالعتبار( وعلى المستوى المؤسس بعين النّهج

 .ة لقانون المياهإعداد المراسيم التنفيذيّ 

 

 LDK نتائج الدراسة التي أجرتها نُوق ش ت ،2021عام 

 يتقرير األساسال اّطلعوا على) 2019وجامعة البلمند عام 

 ،سة المياهؤسّ ( مع مُ ةتقرير السيناريوهات المستقبليّ و

الّشركات و ،ةة المحليّ مات غير الحكوميّ نظّ والمُ  ،اتوالبلديّ 

 –المحليّة  وممثلي المجتمعات ،والمزارعين يّة،ناعالصّ 

من خالل ور. انهض األاحوألجنة ت جميعها لشكّ التي 

ع   ،شاورالدراسة والتّ  د  و ،الاّلزمة دابيربرنامج التّ  ُوض   ُحدّ 

ر كأولوية انهة في األتصريف مياه الصرف الصحي البلديّ 

اّطلعوا على ل جميع أصحاب المصلحة )ب  من ق   قصوى

م ت  سيُ و(. اتموجز السياس هذا إلى  تّدابيربرنامج الرج 

 حول ةقادمعمل الالإجراءات ذات أولوية من خالل ورش 

تحديد األدوار  إلى هدفتوالتي س ،ملالرؤية وخطة الع

 .التنفيذ مع جميع أصحاب المصلحة المسؤولينعمليّة و

  

 

 LEWAPو pS-Eau كل منليمكن  ر، نهج  انهض األاحوألجنة تُي سَّر عبر ، التي ةيّ ائموارد الملتكاملة لاإلدارة المُ إنَّ 

مة على ك  وْ توضيح نماذج الح  لإرادة مع بروز النهج مع تنفيذ العديد من المشاريع، وي حالة لبنان، يتنامى فُمواكبته. و

ر في رسالتنا اإلخبارية نش  وستُ  في لبنان اإلدارة المتكاملة لموارد المياه حولورقة  LEWAPوتُعدّ المستوى الوطني. 

 .ةقادمال

 

 

 

 هدنإ-لى زغرتا( إDépartement de l’Aude) إقليم "أود" زيارة

 Département de)إقليم "أود" م ظّ ن ،في أيلول/سبتمبر

l’Audeإهدن في إطار التعاون -يارة إلى زغرتا( ز

ع ْينالالمركزي بين ال يه هيلين سانغراني تالتقو. ُمجت م 

(Hélène Sangragné)،  الجديدةاإلقليم رئيسة، 

نائبة  ،(Valérie Dumontet) وفاليري دومونتيه

جهات البإهدن و-بالمجلس البلدي في زغرتا ،ةالرئيس

 .ها التعاونب عنىا المواقع التي يُ تزارة. كما المحليّ  ةفاعلال

 

مع التركيز على حوض  ،يدعم هذا التعاون جودة المياه

 أدى إلى. ورشعين )جزء من حوض نهر أبو علي(

ل إلى ت كماني. تقإلى دعم و تشخيص التّوصُّ م   3 قُدّ 

 ،نقص البيانات حول الموردى لإادات تدفق لالستجابة عدّ 

 .خالل الزيارة ُسلّ م معيارياد تدفق عدّ  بما في ذلك

 

 

 

 

 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/acted_baseline_report_on_the_assessment_of_the_current_water_resources_on_the_nahr_al_ostuan_basin_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/acted_future_scenarios_water_availability_demand_alostuan_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/acted_policy_brief_1_the_state_of_water_resources_in_the_al_ostuan_river_basin_2021.pdf
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اللبنانية في البيئة عم التشغيلي للبلديات  المكتب التقني للبلديات  - " "SOCLEأخبار مشروع الدّ

 BTVL)اللبنانية )

للبلديات  التقنيلمكتب ا/ة المدن المتحدة في لبنانجمعيّ ذ نفّ تُ 

 ،رؤساء البلديات اللبنانيةبالشراكة مع لجنة  ،اللبنانية

 والوكالة الفرنسية للتنمية ،)فرنسا(بالد اللوار منطقة 

AFD)) ، وزارة ووبدعم من وزارة البيئة ووزارة البيئة

مشروع الدعم التشغيلي للبلديات  ،الداخلية والبلديات

الذي  ،(SOCLE) 2021-2019 اللبنانية في البيئة

يهدف إلى تعزيز قدرات البلديات في مجال البيئة 

 .والطاقات المتجددة

 

بلدية واتحاد بلديات في جميع أنحاء لبنان  40اتبعت 

ا تدريبي   ووكالء  ،ينللممثلين المحليّ  ا كامال  برنامج 

ة حول اإلدارة البيئية والطاقة رطة البلديّ والشّ  ،اتالبلديّ 

ا في ندوات 2020المتجددة خالل عام  . وشاركوا أيض 

لتبادل الخبرات مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام 

حول مواضيع مختلفة مثل بالد اللوار والخاص من منطقة 

أو  ،وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي ،إدارة النفايات

 .ارد لتطوير المشاريع البيئيةتبادل المو

بلدية واتحاد بلديات معنية  12ة واكبتمت م ،ومن بينها

 ،بشكل خاص لتحديد مشروع تجريبي واحد لكل مجموعة

ز اثنان على المشاريع المتعلقة ركّ وا. يتم تنفيذه محلي  ل

 :كما يلي بالمياه

يل كافي ذوق م تركيب محطة صرف صحي -

ة باستراتيجية لحي شوار الوادي )غير مشمول

 .(CRDـإدارة مياه الصرف الصحي ل

إزالة التلوث من جزء من نهر أبو علي في  -

نقية عند تّ للطرابلس من خالل تركيب خزان 

مدخل النهر في طرابلس وإعادة بناء التربة في 

 .مستجمعات مياه النهر

  

 على أن يتم إتمامهاا دراسات ما قبل الجدوى حالي  وتُجرى 

. وستبدأ الجهات 2022ديسمبر /األّولكانون بحلول 

لين شغّ تحديد فرص التمويل والمُ بالفاعلة المعنية بعد ذلك 

 .إلكمال الدراسات وتنفيذ المشاريع

 

 

 

مشروع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التابع  -تحسين الوصول إلى مياه الري في لبنان 

 اإلنمائي لبرنامج األمم المتحدة

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ذنفّ ، يُ 2019منذ عام 

 الذي مشروع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 ،لبنان في كافة أنحاءز على الري من أجل الزراعة ركّ يُ 

 KfW. بنك التنمية األلماني عبربتمويل من ألمانيا 

 كم من قنوات الري 280تأهيل  أُعيد ،وباإلجمال

 .من بحيرات التالل 3م 000,78و

 

 ،ألف مزارع وعامل موسمي 350استفاد من المشروع 

سواء بالنسبة لسبل العيش أو لقطاع  ،وكان له تأثير كبير

أدت إلى زيادة  ،إدارة أفضل للمواردحقَّق  . فقدالمياه

أصدر والحفاظ على المياه مع تحسين الوصول إلى الري. 

ا تقديمي  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   احيوي  ا عرض 

 .المخاطر التي يهدف إلى معالجتهابللتعريف بالمشروع و

 

 

 

  

https://www.dropbox.com/s/a9y80ej2xi4va8u/210127_wash.mp4?dl=0
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 األخبار المؤسساتيّة  

 

 من قبل وزارة الطاقة والمياهتحديثات وطنية 

باألزمة المالية وأزمة  كل كبيرر قطاع المياه بشتأثّ 

 :والتي نتج عنها ،الكهرباء التي شهدها الصيف بشدة

إمداد محدود للغاية بالطاقة بسبب قلة ساعات  -

شبكة كهرباء لبنان )الشبكة الوطنية( من اإلمداد 

ض توافر الوقود للمولدات والتكلفة العالية وانخفا

 ؛التي تعمل بالوقود

 ،التمويل لضمان صيانة مرافق المياه انعدام -

وشراء المواد  ،والحصول على قطع الغيار

 .االستهالكية الالزمة لجودة المياه

 

للصيانة  اطارئ   ادعم   أتاحتدعوة للجهات المانحة،  تر  ش  نُ 

برنامج  أنّ ن عل  سبتمبر، أُ /أيلولفي ووإلمدادات الطاقة. 

األغذية العالمي، بالتنسيق مع اليونيسف وقطاع المياه 

ر الوقود لقطاع المياه وفّ والصرف الصحي والنظافة، سيُ 

لألشهر الثالثة إلى األربعة المقبلة، استجابة  للمسألة األكثر 

ا المتمثلة  توفير الوقود لمحطات الضخ بضرورة إلحاح 

 .ومحطات معالجة المياه

  

ا على الطاقة والمياه والحكومة اللبنانية حالي   وزارةتعمل و

ا من إمدادات الكهرباء في البالد ساعة يومي   12استعادة 

مما سيكون له تأثير  ،2022يناير /بحلول كانون الثاني

إيجابي على إمدادات الطاقة لمحطات الضخ ومحطات 

سيؤدي ذلك إلى زيادة كمية المياه التي يتم والمعالجة. 

على أمل أن تنخفض بشكل  ،الشبكات العامة عبريرها توف

 .دات تعمل بالوقودولّ الحاجة إلى مُ  كبير

 

 

 

مؤسسة مياه  -بيروت  -دراسة لمحطة معالجة بالكلور تعتمد على الطاقة الشمسية في مزرعة يشوع 

 جبل لبنان

إمدادات الطاقة، أجرت مؤسسة من أجل االستجابة ألزمة 

 WET Lebanon جبل لبنان دراسة مع -مياه بيروت 

الطاقة الشمسية في على لمحطة معالجة بالكلور تعمل 

الحصول على  الدراسة إلىهدف وت. عمزرعة يشو

استجابة فورية على المستوى المحلي من خالل تزويد 

إنتاج طاقة ذاتية لضمان استمرار قدرة محطة صغيرة ب

 .لصرف الصحي عن طريق المعالجة بالكلورا

 

 من عمزرعة يشو محطةتمّكن هذا التركيب، ستبفضل 

، مما يفيد الواحد متر مكعب في اليوم 2,000معالجة 

 1,800شخص بتكلفة تقديرية تبلغ  9,000أكثر من 

ا عن شراكة حالي   BMLWEتبحث و .ركييدوالر أم

تاحة المُ  الدّراسة، روفّ تُ و. المشروع تنفيذليتسنّى ة ماليّ 

في  ةتّقنيّ المعلومات ال ،على قاعدة البيانات الخاصة بنا

 أنطوان زغبيمع صل واالت ممزيد، يمكنكل. لهذا الصدد

 .009613658636 على الرقم التالي:

  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ebml_wet_simulation_report_of_solar_powered_chlorination_system_for_mazraat_yachouaa_station_2021.pdf
mailto:azoghby88@gmail.com
mailto:azoghby88@gmail.com
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 أحدث المنشورات

 

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

 . contact@lewap.org: إلى البريد اإللكتروني
 

 

 2021تموز/يوليو اليونيسف،  -الجفاف 

ر قطاع المياه ووزارة ، حذَّ 2021 يونيو/في حزيران

االطاقة والمياه من خطر انهيار مؤسسة المياه،  نقص ل نظر 

الكهرباء من جهة، وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية من جهة 

 .أخرى

 

بناء  على جمع البيانات من قبل مؤسسات المياه في 

دَّ بدعم تقييم استناد ا إلى يونيو، و/حزيرانمايو و/أيار أُع 

ص هذا التقرير القصير الوضع الحرج لخّ اليونيسف، يُ  من

 .لقطاع المياه في لبنان

 من خالل البيانات األساسية والحقائق الواضحة، يقيسو

 ،معالجة المياهك –األزمة على الخدمات أثر  التقرير

د حدّ يُ كما وعلى التشغيل والصيانة.  –وتوزيعها  ،هاوضخّ 

ا خاذ إجراءات ويدعو إلى اتّ  ،االحتياجات األكثر إلحاح 

الحة المياه الصّ على  كانلسُّ اصول حلتمكين استمرار 

 .ربللشُّ 

 

 .هناتّقرير ال الع علىطّ اال كممكنيُ 

 

 

 

ة، أيلول/سبتمبر  -خطة االستجابة للطوارئ   2021مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيّ

واجهها لبنان، وضعت األمم ة التي يُ استجابة  لألزمة الحادّ 

والمنظمات غير الحكومية خطة استجابة المتحدة 

ا 12تها دّ القطاعات مُ دة تعدّ ارئ مُ وطلل ل خطة كمّ تُ  ،شهر 

االستجابة لألزمة في لبنان لتلبية احتياجات الفئات األكثر 

المياه، مستوى على وهاجرين(. اللبنانيين والمُ من ضعف ا )

دعم قصير  قديمهدف خطة االستجابة للطوارئ إلى تت

اآلمنة لى المياه عول حصلالمحليّة بغية ا األجل للمجتمعات

من خالل توفير الوقود أو  ، وذلكللشرب الصالحة

 .ات الضخالطاقات البديلة لمحطّ 

 

غم من  بمثابة خطة االستجابة للطوارئ  أنّ وعلى الرُّ

استراتيجية المياه والصرف  برنامج تدخل طارئ، فإنَّ 

الصحي والنظافة الصحية تدمج الروابط المحتملة مع 

غير  (NWSS) االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه

 :اإلنسانية وبرامج التنمية األخرى، من خالل

دعم حلول الطاقة خارج الشبكة لمحطات  -

 الضخ، بما في ذلك التشميس؛

التنسيق مع تقييمات المياه والصرف الصحي  -

الصحية األخرى إلنشاء أداة متكاملة والنظافة 

لرصد هشاشة المياه والصرف الصحي والنظافة 

 الصحية في لبنان؛

السلطات المحلية لتسليم البنى  التنسيق مع -

 .العامة زويدالتحتية، مثل نقاط الت

 

الجهات الفاعلة المشاركة في تدخل المياه والصرف تضم 

 :الصحية في خطة االستجابة للطوارئ الصحي والنظافة

العمل ضد الجوع، منظمة وكالة التعاون التّقني والتّنمية، 

LebRelief ،المجلس النرويجي لالجئين ،Solidarités 

International ،موئل األمم المتحدة، اليونيسف ،

WeWorld-GVC، وWorld Vision. 

 

 .هنا خطة االستجابة للطوارئّطالع على اال كممكنيُ 

 

 

 

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/unicef_drying_up_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_drying_up_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ocha_lebanon_emergency_response_plan_2021_2022_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ocha_lebanon_emergency_response_plan_2021_2022_2021.pdf
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، غوميز .بي فعمر -حدوث والمخاطر البيئية للمنتجات الصيدالنية في نهر قاديشا في لبنان ال تقييم

 2021أكتوبر /تشرين األولهـ.، ، حلواني ج.، فينيت .، روزين د.، أمين هـ.، أريزا كاسترو ن.إ

أكتوبر /تشرين األولتعرض هذه الورقة، التي نُشرت في 

ع تنات من نهر قاديشا، ، نتائج تحليل عيّ 2021 في  ُجم 

حدوث والمخاطر ال، لتقييم 2017من عام بع األخير الرُّ 

نات من العيّ  تع  م  جُ ستقلباتها. البيئية لوجود األدوية ومُ 

ا باستخدامات األراضي الحضريّ تأثّ اثني عشر موقع ا مُ  ة ر 

 .رانهض األاحوأختلطة في ة والمُ يفيّ والرّ 

 

ط الورقة الضوء على الحاجة إلى جمع ومعالجة مياه سلّ تُ و

في مستجمع المياه هذا لتحسين الوضع  ّصرف الّصحيال

بات ركّ قترح وجود برامج مراقبة للمُ تالصحي والبيئة. كما 

ة في مياه األنهار اللبنانية لفهم حالة التلوث الصيدالنيّ 

جودة  تتناولبشكل أفضل ووضع سياسات عامة مستقبلية 

 .المياه في لبنان

 

 .ُهنا ورقة البحثيّةاليُمكنكم االّطالع على 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405665021000159
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405665021000159
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لةاألحداث    قبِ  في لبنان الُم

 

 ورش عمل المياه والطاقة

أبرزت أزمة قطاع الطاقة وأثرها الشديد على خدمات 

المياه والصرف الصحي الحاجة إلى استراتيجية إمدادات 

المياه والصرف الصحي، من أجل  طاقة متجددة لقطاعيّ 

 تطلقفي هذا السياق، . على الّطاقةتقليل اعتمادهما 

LEWAP تطوير بدائل إلمداد  حول برنامج ورش عمل"

 ".الطاقة لخدمات المياه والصرف الصحي

 

تبادل المعلومات والمناقشة  إلىهدف هذا البرنامج ي

صرف الطاقة لخدمات المياه وال إمدادات مسألةالجماعية ل

االستراتيجيات على عدة عزيز الصحي، من أجل ت

ا( وتسهيل تحديد ا ومحلي  ا وإقليمي  مستويات )وطني  

مدادات الطاقة إ التي تساهم فياإلجراءات الممكنة 

 .معقولةالُمستمّرة وذات التكلفة ال

 

بما ) سيستفيد هذا العمل الجماعي من الدراسات السابقة

الخاّص بأوكسفام  والطاقة رابط بين المياهتّ ال كفي ذل

للّسياسات العاّمة والّشؤون الدّوليّة  ومعهد عصام فارس

باإلضافة إلى  في الجامعة األميركيّة في بيروت(،

  LEWAP من أعضاء شبكة اتساهموالمُ  اتالخبر

 :شاشمل النقيسوة. شاركة في العمليّ ين بالمُ هتمّ لمُ ا

نظرة عامة على الوضع: المشاريع القائمة  -

القصير  ي ْينوتحديد االحتياجات )على المد

 والمتوسط(

 يسيرتدوات الدّافعة لاإلطار القانوني وتحديد األ -

 االستراتيجية

 ، بناء  والتحديات ،والفرص ،الدروس المستفادة -

 التجارب السابقة على

 ،والجهات المانحة ،إطار التدخل المحتمل -

 والتعاون

  

عو جميع الجهات وند ،عمل مستمربمثابة هذا البرنامج 

 هاعن اهتماموإبالغنا  معناصل واالفاعلة المهتمة للت

 .ورش العمل في أو/و بالمشاركة في اإلعداد

 

 

  (Student Chapter" )الطالب "نادي

وجامعة  LEWAPالخاص بـ نادي الطالبسيتم تفعيل 

الطالب  ف. سيتعرّ 2021 نوفمبر/تشرين الثانيي البلمند ف

اد االتح برنامج المنح البحثية في إطار مشروعى لع

حيث يمكنهم التقدم  "،HawkaMaaاألوروبي "

 فيوالمشاركة في دعم أعضاء االتحاد في تنفيذ أنشطتهم 

 . مناطق مختلفة في لبنان

 

 

حول نقل المياه  UPLoAD-LEWAPورشة 

 بالشاحنات والتخلص من الحمأة

رشة عمل حول و LEWAPوUPLoAD ن كل م عدّ يُ 

مع  ،المياه والصرف الصحي في المخيمات السورية

 .المياه بالشاحنات والتخلص من الحمأةالتركيز على نقل 

 هاتستعتمد ورشة العمل هذه على دراسة أنجز

UPLoAD  ر نش  يُ سوحول هذا الموضوع.  2019عام

 .اقريب   حولها المزيد من المعلومات
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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 

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

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

contact@lewap.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@lewap.org

