
 

 

  2019مارس

 

 ما جدید الشبكة؟

 االبتكار في اإلدارة المستدامة للمیاه والصرف الصحي

 4الشرق األوسط تدریباً امتد على فترة  CEWASو LEWAPنظمت قاعدة 
أكتوبر / األول  أیام وذلك من الثامن حتى الحادي عشر من شھر تشرین

 .حول تحقیق مشاریع لإلدارة المستدامة للمیاه والصرف الصحي 2018

شخصاً في الحدث الذي عقد في بلدیتّي قلیا والدالفة الواقعتین  26شارك 
 .بیافي قضائي البقاع الغربي وحاص

اطلع المشاركون على المراحل المختلفة لتطبیق المشروع كتقییم الحاجات 
و تحلیل اإلطار المؤسساتي ومشاركة المستخدمین واختیار الحلول التقنیة 

 . والقدرة االقتصادیة واألخذ بعین االعتبار قیود االستثمار والصیانة

 

نظمت الزیارة . یعمالن بطریقة الحمأة المنشطة وتثبیت المخلفات السائلةین تبع ھذا التدریب زیارة تفقدیة لمعملي تكریر میاه اللذ
 .بالدعم من المصلحة الوطنیة لنھر اللیطاني ومصلحة میاه البقاع

 أدوات التدریب

 عمل حول أنظمة الصرف الصحي بین السلطات المحلیة الفرنسیة واللبنانیة ورشة

عقدت ورشة عمل  للسلطات المحلیة الفرنسیة واللبنانیة على امتداد 
 . 2018أكتوبر / األول  تشرین 31و 30و 29ثالثة أیام في 

/  جمعیة المدن المتحدة في لبناننظمت تلك اإلجتماعات من قبل 
ومؤسسة التضامن للمیاه بدعم من   ةلبلدیات اللبنانیكتب التقني لالم

 .وزارة الشؤون الخارجیة واألوروبیة والسفارة الفرنسیة في لبنان

ممثالً عن بلدیات لبنانیة ومؤسسات عامة ومنظمات دولیة  70 شارك
وجمعیات غیر حكومیة محلیة ودولیة والقطاع الخاص في ورشة 

 .العمل حول الصرف الصحي التي عقدت في بیروت

المصاعب التي  قدمت وزارة الطاقة والمیاه أثناء ورشة العمل استراتیجیتھا لقطاع الصرف الصحي وتبادلت اآلراء مع البلدیات حول
 .تواجھھن واألسالیب التي تتخذھن لتفادیھا

 .نظمت جوالت تقنیة بالتزامن مع ورشة العمل لمعامل تكریر في بلدیات عاریا وحمانا ورمحاال

 )بالفرنسیة(محضر ورشة العمل 
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https://www.lewap.org/working-groups/
https://www.lewap.org/working-groups/
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_atelier_de_formation_et_d_echanges_d_experiences_entre_collectivites_locales_francaises_et_libanaises_dans_le_domaine_de_l_assainissement_2018.pdf


 أثر التغیر المناخي على خدمات المیاه والصرف الصحي في لبنان

 

المیاه والصرف الصحي في  ورشة عمل حول أثر التغیر المناخي على خدمات LEWAPنظمت مؤسسة التضامن للمیاه وقاعدة 
 .البحر المتوسط وكورسیكا للمیاه-عقدت تلك الورشة في مدینة لیون بالشراكة مع وكالة رون. لبنان

شاركت في الحدث بعثة لبنانیة مؤلفة من مدراء عام مصلحة میاه بیروت وجبل لبنان ومصلحة میاه لبنان الشمالي ومصلحة میاه 
 .یة لمیاه اللیطاني وطالب دكتوراة من جامعة القدیس یوسفالبقاع وممثل عن المصلحة الوطن

أتاحت تلك الورشة للمشاركین فھم أوسع للتحدیات وللمصاعب التي تواجھ أصحاب المصالح اللبنانیین من أجل تقدیم خدمات المیاه 
 .ق في لبنانناقش الفرقاء اللبنانیین والفرنسیین معاییر التعدیل والتكیف القابلة للتطبی. والصرف الصحي

 محضر ورشة العمل

 

 أخبار قطاع المیاه والصرف الصحي

 صوتیة لمعالجة الطحالب ومحطات مراقبة الطحالب في بحیرة القرعون أجھزة الضبط الفوق

تم االطالق الرسمي ألجھزة الضبط الفوق صوتیة لمعالجة الطحالب ومشروع 
 .   2018سبتمبر / أیلول  19محطات مراقبة الطحالب في بحیرة القرعون في 

حالب بفضل یھدف المشروع الى تحسین جودة المیاه في البحیرة بتقلیص مد الط
 .إحدى عشرة عوامة فوق صوتیة

ھذا المشروع الممول من قبل الحكومة الھولندیة ھو حصیلة الشراكة بین وورلد 
 .والمصلحة الوطنیة لمیاه اللیطاني Water Waternet)(ووترنت 

 للمزید من المعلومات

 مؤسسة رائدة في منھجیة قیاس المیاه في الشرق األوسط وشمال أفریقیا: مصلحة میاه البقاع

تساعد الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون ھذه المؤسسة العامة في تحقیق منھجیة تقییم  ضمن مشروعھا لدعم مصلحة میاه البقاع،
 .قیاس المیاه

سوف یساعد ذلك التقییم على . المیاه وسیتم تقییم أداء الخدمات بطریقة محایدة وعمیقة ھذا التقییم مبني على أسلوب متكامل الدارة
 . تحدید نقاط تحسین إدارة المیاه وتحفیز االبتكارات وتعزیز التخطیط والتعاضد االستراتیجي بین المؤسسات الحكومیة

 للمزید من المعلومات
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https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_ps_eau_l_impact_du_changement_climatique_services_d_eau_et_d_assainissement_au_liban_compte_rendu_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/lewap_ps_eau_l_impact_du_changement_climatique_services_d_eau_et_d_assainissement_au_liban_compte_rendu_2018.pdf
https://www.wereldwaternet.nl/en/latest-news/2018/september/official-launch-of-the-ultra-sonic-algae-control-devices-in-lake-qaraoun/
https://www.wereldwaternet.nl/en/latest-news/2018/september/official-launch-of-the-ultra-sonic-algae-control-devices-in-lake-qaraoun/
https://www.ebp.ch/en/projects/backstopping-processes-and-management-support-bekaa-water-establishment
https://www.ebp.ch/en/projects/backstopping-processes-and-management-support-bekaa-water-establishment


 تشكیل برلمان الشباب اللبناني للمیاه

/ األول  تشرین 16تبعاً لمبادرة مؤسسة ابراھیم عبدالعال والجامعة األمیركیة في بیروت، تشكل برلمان الشباب اللبناني للمیاه في 
 .مانر-ان بحضور رئیسة برلمان الشباب العالمي السیدة لیندزي أدالكوأُطلق ھذا البرلم. 2018أكتوبر 

حدد البرلمان األھداف للحث على مشاركة الشباب في عملیات أخذ القرار في أمور المیاه في لبنان والقیام بتوعیة الشأن العام حول 
 . بیئیة والوصول الى مصادر میاه نظیفةأزمة المیاه اللبنانیة وتطبیق مبادرات وحلول الشباب التي تروج لالستدامة ال

 للمزید من المعلومات

 

لمزید وأأمن اعادة استخدام المیاه في الشرق : إعادة المیاه لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 ال أفریقیااألوسط وشم

في مصر في  (REWATER MENA)أقیمت ورشة عمل من أجل إطالق مشروع إعادة المیاه لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
بالشراكة مع مراكز ) IWMI(ینفذ مشروع األربع سنوات ھذا من قبل معھد إدارة المیاه الدولي . 2018أكتوبر / األول  تشرین 16

 .دنیةأبحاث لبنانیة ومصریة وأر

ستطبق األنشطة التالیة . یھدف المشروع إلى توسیع إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المكررة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 :من أجل ذلك الغرض

 االستفادة القصوى من التجارب الداعمة للصرف الصحي في المنطقة؛ •
 نان؛خلق خطط داعمة للصرف الصحي في ستة مواقع في مصر واألردن ولب •
 دعم تأسیس سیاسات مؤمنَة إلعادة استخدام الصرف الصحي لتلبیة متطلبات أصحاب المصالح؛ •
 .تعزیز قدرات أصحاب العالقة إلعادة استخدام میاه الصرف الصحي النظیفة •
•  

والتشكیل المشترك  تھدف تلك العملیات لتسھیل التفاعل. LISODEستطبق عملیات المشاركة بالدعم من االستشاریة التعاونیة الفرنسیة 
 .وقیاس االبتكارات المؤكدة والحلول الواعدة في إدارة میاه الصرف الصحي

 لعرض المشروع

 

 تمكین الفعالیات المحلیة بطرابلس ألخذ مواقف لمواجھة األزمات والكوارث

كانون األول  3في " بناء القدرات وإدارة األزمات والكوارث "استضافت غرفة التجارة والصناعة في طرابلس حفل اطالق مشروع 
 .2018دیسمبر / 

الستجابة االنسانیة بشكل متكامل ومتناسق ومناسب ألزمات وكوارث یھدف مشروع الثالث سنوات على بناء خبرات محلیة قابلة ل
 .سالتي تواجھ طرابل

 :تتألف ھذه المبادرة المدعومة من قبل الوكالة الفرنسیة للتنمیة ومنطقة أوفیرن رون األلب من ثالث عناصر

 تمكین قدرات ثالثین جمعیة مدنیة محلیة؛ •
 دعم صالحیات البلدیات؛ •
 تأسیس آلیة تنسیق لتحسین التكافل بین الممثلین المحلیین •

  )  بالفرنسیة(لعرض المشروع 
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https://www.facebook.com/pg/LebanonYouthParliamentforWater/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/LebanonYouthParliamentforWater/about/?ref=page_internal
http://rewater-mena.iwmi.org/
http://rewater-mena.iwmi.org/
https://www.institutbioforce.fr/blog/tripoli-au-liban-remettre-la-societe-civile-au-centre-dune-solidarite-locale-redessinee


البیئیة في لبنان): GDRI O-LIFE( أو الیف –جي دي أر آي   مرصد متشارك لألبحاث 

بمبادرة من  2014، المرصد الذي تألف في سنة 2022-2019للسنوات  الیف-الفرنسي للبیئة أو-للمرصد اللبناني ُجدد التفویض
 .المجلس الوطني للبحوث العلمیة اللبناني والمجلس الوطني للبحوث العلمیة الفرنسي ومعھد البحوث للتننمیة

یشمل حالیاً مشاركة ) الیف-الجنوب أو –جي دي أر آي (الجنوب لألبحاث البیئیة في لبنان الجدید  –ھذا التحالف الدولي لألبحاث 
 . جدیدة من الوكالة الجامعیة للفرنكوفونیة

 

 :الیف-حددت أربع نقاط أساسیة من قبل فرق أو

 )الیف-بیو(التنوع الحیوي  •
 )الیف-ووتر(مصادر المیاه  •
 )الیف-جیو(التمدن واألخطار الزلزالیة  •
 )الیف-سي(المناطق البحریة  •

 

التأثر في لبنان من برنامجین االجتماعیة عالیة -حوكمة أفضل للمنظومات االقتصادیةیتألف تطویراألسالیب واألدوات لطرح 
 :مستعرضین اثنین

 )تفاعل االنسان مع بیئتھ(الیف -سوسیو •
 )مشاركة األدوات والبیانات(الیف -تولز •

 للمزید من المعلومات

 

 أخبار المؤسسات

 حكومة جدیدة تالیف

یترأس الحكومة مجدداً رئیس الوزراء . بعد ثمانیة أشھر من المفاوضات 2019ینایر / الثاني  كانون 31تألفت حكومة جدیدة في 
 .األسبق السید سعد الحریري وتتألف حكومتھ من ثالثین وزیراً والتي تضم أربع نساء

 السیدة ندى بستاني خوري : وزیرة الطاقة والمیاه •
 السید فادي جریصاتي: لبیئةوزیر ا •
 السیدة ریا حفار الحسن: وزیرة الداخلیة •
 السید حسن اللقیس : وزیر الزراعة •
 السید وائل أبو فاعور: وزیر الصناعة •

 

 11.5سیُمنح لبنان مبلغ . على الحكومة الجدیدة العمل على االصالحات االقتصادیة والمؤسساتیة التي التزم بھا لبنان تجاه المانحین
 . بناءاً على تطبیق تلك االصالحات 2018أبریل / یار دوالر أمیركي كقروض ومنح المتفق علیھا خالل مؤتمر سیدر في نیسان مل

 التشكیلة الكاملة للحكومة اللبنانیة الجدیدة
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http://www.o-life.org/en
http://www.o-life.org/en
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/100097/Declaration-of-new-Cabinet-30-Ministers-including-women-ministers


 الھرمل-تلبیة حاجات المیاه في قضاء بعلبك

الھرمل -حول مصادر المیاه في قضاء بعلبك 2018سبتمبر / أیلول  18مؤتمراً في " لوست"نظمت الجمعیة غیر الحكومیة اللبنانیة 
 .ممثل عن جمعیات مجتمع مدني وغیر حكومیة محلیة 200بحضور 

نوه المشاركین بصعوبة الوصول الى المیاه ومشاكل التلوث وتأثیره على الصحة باالضافة الى دوره في رفع مستوى التوتر بین 
ناقش . أشار الوزیر الى الحاجة لتنسیق مبادرات أصحاب المصالح المحلیین مع تلك التابعة للمعاھد المركزیة واالقلیمیة. المستخدمین

 .ت المستخدمین باالضافة الى التوعیةالمشاركون حقوق وواجبا

 hotmail.commamhazlost@: للتواصل

 

حالة نھري دجلة والفرات: الدبلوماسیة المائیة والتغیرالمناخي من أجل السالم في بالد الرافدین  

سیاسي لنھري دجلة -ُعرض فیھا تحلیل للوضع الجیو 2018دیسمبر  /األول  كانون 10أقیمت ندوة في مجلس الشیوخ الفرنسي في 
الھدف من تلك الندوة تعزیز مفھوم الدبلوماسیة المائیة والوساطة والروابط . والفرات باالضافة الى تأثیر تغیر المناخ على إدارة المیاه

 .في تلك المنطقة

 :تمت مراجعة المواضیع التالیة خالل ذلك الحدث

 النیلأنھار العاصي واألردن و :ي والخبرات المكتسبةاألثر الرجع •
 نھري دجلة والفرات: سیاسیة في بالد الرافدین-األزمات الھیدرو •
 وتأثیر المناخ) المیاه والطاقة والتغذیة(الروابط : االقتصادیة والبیئیة لنھري دجلة والفرات-التحدیات التقنیة •
 مستجمعات المیاه الكبیرة في الشرق األوسطالدبلوماسیة المائیة والوساطة في مناطق  •

 محضر الندوة

 

ذھب لبنان األزرق: مناظرة –عرض فیلم   

لرسم صورة عن الوضع والمبادرات التي أعدھا مبادرون اجتماعیون  2017ترنت في سنة وثائقي على االن" بروسیسمید"صورت 
 .لحل العدید من المشاكل بسبب فقدان وعدم وجود إدارة المیاه والتلوث

 .في معھد عصام فارس في الجامعة األمیركیة في بیروت 2019ینایر / كانون الثاني  22مناظرة في  –أقیم عرض فیلم 

 المناظراتو الوثائقيلمشاھدة 

 

 عمل حول وضع الصرف الصحي في بیروت وضواحیھا ورشة

 . ینایر/ الثاني  كانون 24اجتماعاً حول وضع الصرف الصحي في بیروت وضواحیھا في " نحن"نظمت الجمعیة اللبنانیة 

لمحتملة ناقش ممثلون عن المجتمع المدني وبلدیات ومصلحة میاه بیروت وجبل لبنان ومجلس االنماء واالعمار التحدیات والحلول ا
 .القابلة للتطبیق

 لمشاھدة ورشة العمل
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mailto:mamhazlost@hotmail.com
https://www.rioc.org/fr/agenda/lhydrodiplomatie-et-le-changement-climatique-pour-la-paix-en-mesopotamie-cas-du-bassin-du
https://www.rioc.org/fr/agenda/lhydrodiplomatie-et-le-changement-climatique-pour-la-paix-en-mesopotamie-cas-du-bassin-du
https://www.youtube.com/watch?v=vodXrpnagq0
https://www.facebook.com/aub.ifi/videos/blue-gold-of-lebanon-lor-bleu-du-liban-issues-and-perspectives-of-the-water-sect/2359296597637415/
https://www.facebook.com/watch/?v=2204525959599959
https://www.facebook.com/watch/?v=2204525959599959


 مؤتمر حول المیاه والسیاحة

والذي شارك فیھ ممثل عن  2019فبرایر / شباط  21نظمت مؤسسة ابراھیم عبدالعال مؤتمراً حول المیاه والسیاحة في لبنان في 
 . سیاحة وخبراء علمیین وأعضاء منتخبین محلیین وعاملین في قطاع السیاحةوزیر ال

لم یشر االجتماع فقط الى تحدیات جودة المیاه التي تواجھ التنمیة المحلیة والسیاحیة وأثر السیاحة على مصادر المیاه بل أثارت 
 . مناقشات حول السیاحة المستدامة

 cyberia.net.lbabdelal@: للتواصل

 

 أخبار المشاریع

 معالجة میاه الصرف الصحي مباشرة في الموقع في المخیمات العشوائیة في عرسال

بدعم من منظمة الیونیسیف معمل  "لوست"أعدت الجمعیة اللبنانیة 
تكریر میاه الصرف الصحي مباشرة في الموقع للمخیمات في 

 .عرسال

یسمح المشروع في معالجة میاه الصرف الصحي المحلیة من دون 
 .الحاجة للكھرباء لثمانین الجئاً سوریاً وثالث عائالت لبنانیة

معالجة ترحل میاه الصرف الصحي بواسطة الجاذبیة الى أول خزان ل
بسیطة من ثم تتم معالجتھا في خزان ثان بواسطة التسرب بین 

اختیر ھذا الوسیط بالتحدید ". بیو روك"للوسیط   الطبقات المختلفة
استخدمت الحقاً المیاه . بمسعى لتنقیة ترسیخ البكتیریا الموضعیة

 .المكررة لسقي بستان مؤلف من مائة شجرة عبر تقنیة التنقیط

 hotmail.commamhazlost@: للتواصل

 

 حملة توعیة إلدارة المیاه المستدامة في شمال لبنان

كجزء من نشاطاتھا في شمال لبنان وبالشراكة مع المفوضیة السامیة 
وبدعم من االتحاد  (UNHCR)لألمم المتحدة لشؤون الالجئین 

حملة " كونسرن وورلد واید"حكومیة االوروبي، نفذت الجمعیة غیر ال
 .توعیة لإلدارة المستدامة لمصادر المیاه

توزعت تلك الحمالت لتنظیم مھرجان للمیاه ومسرحیة دمى 
ُطور العدید من المواد التعلیمیة من قبل الجمعیة بالتحدید . وماراثون

لتلك األحداث من ضمنھا نماذج مصغرة لدورة الماء وعملیة تكریر 
لعاب عن تلوث المیاه وفوائد الري بالتنقیط أو حتى االستھالك المیاه وأ

 .المائي الیومي لعائلة

 )olabi@unhcr.org(نجاة علبي   ؛ )concern.netolivia.leroux@(أولیفیا لوروه : للتواصل

  حمل المواد التعلیمیة
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 أحدث االصدارات واألدوات

 دلیل خدمات الصرف الصحي وتداعیات تغیر المناخ واالستجابة لھ

یھدف ھذا الدلیل الى مساعدة القارئ على فھم تداعیات تغیر المناخ على خدمات الصرف الصحي كما یحدد 
 .التشغیلیة لتكیف وتعدیل خدمات تغیر المناخ في البلدان النامیةالطرق 

 

 

 لتحمیل الدلیل

إرشاد عملي في أماكن تواجد : الصحيدلیل المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین للصرف 
 الالجئین

یلخص الدلیل الخطوط العریضة التي یجب التقید بھا في أماكن تواجد الالجئین من أجل تقدیم مستوى 
 .الئق من خدمات الصرف الصحي األساسیة لالجئین

 :یعرض الدلیل التالي

لصحي الموجھة تصور عام للمبادئ التي ینبغي العمل بھا في جمیع برامج الصرف ا •
 لالجئین؛
 الخیارات التقنیة المناسبة في أماكن تواجد الالجئین شامالً ایجابیاتھا وسلبیاتھا؛ •
 معلومات أكثر تفصیلیة حول التصمیم التقني  •

 لتحمیل الدلیل

 ة بناء السالم في المنطقة العربيالمرأة واألمن المائي وعملی

المرأة وأمن مصادر المیاه وتوحید البلد في "یلخص ھذا الموجز السیاسي نقاشات ندوة 
فمن أجل دعم مشاركة . 2018مایو  /والتي عقدت في بیروت في أیار " الوطن العربي

النساء في قطاع المیاه في ظل تلبیة احتیاجاتھن الخاصة، تم صیاغة اقتراحات عملیة على 
 .الصعید الدولي واالقلیمي والحكومات المحلیة والمجتمعات

 

  لتحمیل الموجز السیاسي

 VASYR-2018)(تقییم حساسیة الالجئین السوریین 

في الوقت الذي یشكل لبنان البلد الذي فیھ أعلى معدل لالجئین في العالم، ما تزال تنخفض المساعدات لمالقاة 
 .حاجات المواطنین والالجئین

یركز التقییم على تحدید المجریات . عینة كبیرة من الالجئین السوریین الحساسیة ھذا عبر اختیارأنجز تقییم 
 .والتغیرات في أوضاع الحیاة الیومیة لالجئین السوریین في لبنان

 

 لتحمیل التقییم
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 WAP)(قاعدة تقییم قطاع المیاه والصرف الصحي 

  WAP.  تدعم منظمة الیونیسیف العاملین في الشأن االنساني في قطاع المیاه والصرف الصحي والنظافة لتطبیق قاعدة

ھذا النظام المعلوماتي الجغرافي ھو أداة متكاملة لتحدید أولویة الحاجات واختیار أفضل لمناطق التدخل واالستفادة القصوى من 
على مراقبة النشاطات وتحلیل میداني متعدد المعاییر مما  WAPلذلك تعتمد قاعدة . األموال المخصصة لمخیمات الالجئین العشوائیة

 .   د مناطق الضعف وحسب بل أیضاً لمعرفة من یتدخل وأینال یجعلھا قابلة لتحدی

 WAPللمزید عن قاعدة 

 األحداث القادمة

 )مارس/ آذار  10( مستقبل نھر اللیطاني والقرى المجاورة

 )مارس/ آذار  12( وجعلنا من الماء كل شيء حي: مناظرة –عرض فیلم 

 )مارس –آذار  13( "تحویل التحدیات الحالیة الى فرص مستقبلیة –المیاه في لبنان "مؤتمر للشباب 

 )مارس/ آذار  15: مھلة التقدیم( CEWASبرنامج شركة ناشئة مع 

 )مارس/ آذار  20( منتدى المیاه اللبناني الثاني

 )مارس/ آذار  21( یوم العالمي للمیاه

 21( المنتدى العربي للتنمیة المستدامة والمنتدى السیاسي الرفیع المستوى – 2019االستشارات االقلیمیة حول تغیر المناخ لسنة 
 )مارس/ آذار  22و

 

 

المیاه وبدعم من وكالة رون لنشرة تصدر من قبل لیواب المعدة بمبادرة من مؤسسة التضامن  البحر -ھذه ا
لتنمیة الفرنسیة ل  .المتوسط وكورسیكا والوكالة 

 

 ! LEWAPفي مھسا

 عن عالمنابإ واددتتر ال... ماتكمھمسا عبر یتم ةلنشرا هذھ اءثرا. هلمیاا عقطا في اثألحدا بآخر علم على لتبقیكم ةلنشرا هذھ تعدأ
 لشبكةا في آلخرینا ءألعضاا متمااھ محط نتكو قد تمعلوما يأ

contact@lewap.org 
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