
 

 

 

 

 

 

 ما جدید الشبكة؟

 

 مؤتمرعن تقنیات الصرف الصحي الجدیدة

نُظم ھذا المؤتمر بالشراكة بین كلیة العلوم في الجامعة . نظمت قاعدة لیواب مؤتمراً لمدة یومین عن تقنیات الصرف الصحي الجدیدة
 .والمعھد األوروبي لألغشیة) علوم األغشیة للتطبیقات البیئیة(سیمف -والیونیسكواللبنانیة 

ُخصص الیوم األول لعرض أمور قطاع المیاه من قبل . استقطب المؤتمر عدد كبیر من مختلف الممثلین عن قطاع المیاه في لبنان
ف الحلول التقنیة المقدَّمة من قبل باحثي المعھد األوروبي سھل ھذا العرض المشاركات خالل الیوم الثاني عن تكیّ . أخصائیین لبنانیین

 .لألغشیة

 محضر المؤتمرلتحمیل 

 

 معالجة میاه الصرف الصحي في المجتمعات الصغیرة والمتوسطة الحجم: ورشة عمل

 

نظمت لیواب ورشة عمل عن معالجة میاه الصرف الصحي 
في المجتمعات الصغیرة والمتوسطة الحجم بالشراكة مع 

للتنمیة ومعھد البحوث الوطني لعلوم المؤسسة الفرنسیة 
 .وتكنولوجیات البیئة والزراعة

استطاع العرض المقدم من قبل معھد البحوث الوطني 
مراجعة التقنیات المتعددة المتاحة والمعاییرالتي تؤخذ بعین 

 . االعتبار عند اختیار تقنیة معالجة

ُعرضت التقنیات المختلفة للمعالجة الطبیعیة بشكل تفصیلي 
قُدمت أفكاراً حول عملیات المعالجة وأداء . في الجلسة الثانیة

 .یة وعمل وصیانة ھذه المحطاتالتنق

 محضر ورشة العملو العرض: للمزید من المعلومات
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https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_compte_rendu_conference_nouvelles_technologies_traitement_de_l_eau_adaptees_aux_pays_du_sud_2017.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/irstea_wastewater_treatment_of_small_and_medium_size_communities_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_wastewater_treatment_of_small_and_medium_sized_communities_2018.pdf


 دورة تدریب عن االبتكار في االدارة المستدامة للمیاه والصرف الصحي 

 

نظمت الدورة على امتداد أربعة أیام وذلك من الخامس وحتى 
في بیروت حول االبتكار  2018مارس / الثامن من شھر آذار 

جمعت الدورة . المستدامة للمیاه والصرف الصحيفي االدارة 
مشارك من القطاع الخاص والجامعات ووكاالت  30حوالي 

 .االمم المتحدة وجمعیات غیر حكومیة محلیة ودولیة

 

تعرف المشاركین خالل الدورة على تقنیات جدیدة للصرف 
دورات نظریة وتمارین  تناوب محتوى التدریب بین. الصحي

استطاع المشاركین تطویر المراحل المختلفة للمشاریع . عملیة
 .بدءاً من تحلیل المحتوى الى تطبیق المشروع

ھذه الدورة ھي حصیلة الشراكة بین سیواس الشرق األوسط 
 .ولیواب

 

 تفاصیل الدورة: للمزید من المعلومات

 ورشة عمل عن خدمات المیاه والصرف الصحي في لبنان

نظمت مؤسسة التضامن للمیاه وقاعدة لیواب ورشة عمل 
عن خدمات المیاه والصرف الصحي في لبنان والتي 

لة أبریل في وكا/ عقدت في الرابع من شھر نیسان 
 .البحر المتوسط وكورسیكا للمیاه في مدینة لیون-رون

أعضاء البعثة اللبنانیة  عزز تبادل الخبرات بین
 .وشركائھم الفرنسیین على فھم أفضل ألمور القطاع

لدى فرنسا ولبنان مشاكل مماثلة والتي تواجھ أراضیھما 
من حیث المناخ وتوفر مصادر المیاه وتحدیات تغیرات 

اك اھتمام مشترك في تبادل الممارسات لذى ھن. المناخ
في ھذا السیاق، تشكل . وجمع األدوات والدروس

الشراكة الالمركزیة بین السلطات المحلیة اللبنانیة 
 . والفرنسیة فرصة حقیقیة لتجسید تلك المبادالت

 

  محضر ورشة العمللتحمیل 
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https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cewas_training_sustainable_sanitation_water_management_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/Minutes_workshop_Water_and_sanitation_services_in_Lebanon_Lyon_04.04.18_.pdf


 أخبار قطاع المیاه والصرف الصحي

 تغیرات في رئاسة مصالح المیاه والمصلحة الوطنیة لنھر اللیطاني

 

 : من قبل مجلس الوزراء ، تم تعیین مدراء عام جدد لمصالح المیاه وللمصلحة الوطنیة لنھر اللیطاني2018فبرایر / شباط   16في 

 السید جان جبران، مدیر عام مصلحة میاه بیروت وجبل لبنان •
 السید جورج رزق رزق، مدیر عام مصلحة میاه البقاع •
 السید وسیم صالح ضاھر، مدیر عام مصلحة میاه لبنان الجنوبي •
 السید خالد عبید، مدیر عام مصلحة میاه لبنان الشمالي •
 م المصلحة الوطنیة لنھر اللیطانيالسید سامي علویة، مدیر عا •

 

لمیاه  قانون ا

 

أبریل / نیسان  19 ونشر في الجریدة الرسمیة في 77على قانون المیاه رقم  2018مارس / آذار  28صّدق البرلمان اللبناني في 
ر القانون كجزء من مشروع لبناني. 2018 لنسخة األولى من قانون قُدمت ا. فرنسي لدعم االصالحات في قطاع المیاه في لبنان-ُطِوّ

 . 2006المیاه في عام 

 .  ستطرح الوزارة المراسیم الالزمة إلدخال القانون حیز التنفیذ. وزارة الطاقة والمیاه ھي المسؤولة عن تطبیق ھذا القانون

 

 قانون المیاهلتحمیل النسخة العربیة من 

 

 2018أبریل / نیسان  6في باریس في " سیدر"مؤتمر 

 

والذي افتتحھ رئیس  2018بریل أ/ نیسان  6في " سیدر"ُعقد المؤتمر االقتصادي للتنمیة عبر االصالحات بمساھمة القطاع الخاص 
دولة ومنظمة  48جمع ھذا المؤتمر الدولي والذي ھدفھ دعم التنمیة واالصالحات في لبنان . الوزراء اللبناني والرئیس الفرنسي

 .باالضافة لممثلین عن لقطاع الخاص والمجتمع المدني

قسم البرنامج على ثالث . لى التنمیة واعادة تأھیل البنیة التحتیةقدمت الحكومة اللبنانیة برنامجھا الستثمار رؤوس االموال بالتركیز ع
% 13.93و% 18.7تمثل االستثمارات في قطاع المیاه والصرف الصحي للمرحلتین االولى والثانیة . سنوات 4مراحل مدة كل منھا 

 .على التوالي من مجموع االستثمارات

ملیار دوالر أمیركي والتي  10.2على دعم المرحلة االولى من البرنامج بمنح قروض بقیمة  "سیدر"تعھد المشاركین في مؤتمر 
 \.ملیون دوالر أمیركي كھبات والتي تشمل منح لدعم القروض 860ملیار دوالر أمیركي كقروض میسرة و 9.9تشمل 

 

 البیان المشتركو برنامج استثمار رؤوس االمواللتحمیل 
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https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ministere_de_l_energie_et_de_l_eau_code_de_l_eau_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cabinet_du_premier_ministre_capital_investment_programme_conference_economique_pour_le_developpement_par_les_reformes_et_avec_les_entreprises_cedre_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ambassade_france_declaration_conjointe_finale_conference_cedre_2018.pdf


 "دعم مستقبل سوریا والمنطقة: "مؤتمر بروكسل

 

باستضافة االتحاد االوروبي  2018أبریل  /نیسان  25و 24في " دعم مستقبل سوریا والمنطقة"عقد مؤتمر بروكسل الثاني حول 
ممثلین عن منظمات اقلیمیة ومؤسسات مالیة  10دولة و 57مندوب من ضمنھم  86جمع المؤتمر . وبرئاسة مشتركة مع األمم المتحدة

 .منظمة غیر حكومیة 250وكالة لألمم المتحدة وأكثر من  19دولیة و

 3.4باالضافة الى تعھدات متعددة السنوات بقیمة  2018ملیار دوالرأمیركي لعام  4.4تعھد المشاركین لسوریا والمنطقة بمبلغ قدره 
ملیار  21.2باالضافة الى ذلك، أعلن عدد من المؤسسات المالیة الدولیة والمانحین عن . 2020-2019ملیار دوالر أمیركي لألعوام 

 .دوالر أمیركي كقروض بفوائد منخفضة

 .حین في الداخل أو في البلدان المجاورة باالضافة الى المجتمعات المستضیفة في البلدان المجاورةھذا الدعم موجھ للسوریین الناز

 النتائج الرئیسیة للمؤتمر

 

 االنتخابات التشریعیة

 

 :والذي ینص على 2017والتي نظمت بناء على قانون االنتخاب  2018مایو / أیار  6خابات التشریعیة في لبنان في عقدت االنت

 التصویت النسبي بدالً من التصویت األكثري •
 خفض عدد الدوائر االنتخابیة •
 ادخال الصوت التفضیلي للمرة األولى •

 . سنین 4نائب لفترة  128حیث انتُِخب  2009في اول انتخابات منذ عام % 49.2سجلت نسبة اقتراع حوالي 

على السید  ،ومنذ ذلك التاریخ. 2018مایو / ایار  24أعاد رئیس الجمھوریة تعیین رئیس الوزراء المنتھیة والیتھ سعد الحریري في 
 .الحریري مھمة تشكیل الحكومة

    

 االجتماعات األخیرة

 خطة االستجابة للصحة البیئیة في المخیمات الفلسطینیة االثني عشر في لبنان

 

ورشة  2018یونیو / حزیران  28في ) االونروا(نظمت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق اآلدنى 
 ).2021-2018(لسطینیة االثني عشر في لبنان عمل تقنیة لعرض ومناقشة خطة االستجابة للصحة البیئیة في المخیمات الف

شدد المشاركون على الحاجة لتعزیز . فّصلت االونروا خالل الورشة النتائج الرئیسیة للعملیة التي تمت من أجل تقدیر االحتیاجات
 . التنسیق بین البلدیات والسلطات الحكومیة الیجاد حل مستدام لمصادر المیاه والصرف الصحي

 

 المؤقتة خطة االستجابةو محضر ورشة العمللتحمیل 
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http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2018/04/24-25/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2018/04/24-25/
https://medium.com/@UNRWADRU/unrwa-environmental-health-technical-workshop-report-39fe67c868fd
https://drive.google.com/file/d/1hU4oBHioELzM8Q7BfXz5gX2zXHXmARtK/view


 دراسة جدوى: ننظام معلومات المیاه للبنا

مشروع مركز المعلومات والتدریب  2008أطلقت المدیریة العامة للموارد الھیدرولیكیة والكھربائیة التابعة لوزارة الطاقة والمیاه سنة 
 . الدعم الرسمي من قبل االتحاد من أجل المتوسط 2014أبریل / لقي المشروع في  نیسان . للمھن المتعلقة بالمیاه

دراسة جدوى عن تنفیذ نظام معلومات للمیاه في لبنان خالل الفصل  معلوماتي األورومتوسطي للمعرفة في مجال المیاهالنظام الأكمل 
 .بھا عبر وسیط وحید على ھذا النظام ضمان اتاحة الدخول الى المعلومات الموثوق. 2018االول من سنة 

، لعرض العملیة ومناقشة النتائج ألغذیة والزراعة لألمم المتحدةمنظمة انُظم اجتماعین ،كجزء من ھذه الدراسة والمدعوم من قبل 
 .المحققة

من المقترح أن . بناءاً على تحلیل االطار المؤسساتي ومخزون البیانات المتاحة، فقد اقتُِرح ھیكل حكم لبناء نظام معلومات المیاه ذاك
وقد تم عرض میزانیة وبرنامج مؤقت للنشاطات لفترة . بط الجودةتوقع المؤسسات اللبنانیة على مذكرة تفاھم لدعم تبادل البیانات وض

 .خمس سنوات

  2018یونیو / حزیران  20و فبرایر/ شباط  16لتحمیل محضر اجتماعات 

 

 ورشة عمل بیانات العمالء

حضر . حول بیانات عمالء مصلحة المیاه 2018 یونیو/ حزیران  29ورشة عمل في (GVC, CISP, ACWUA) نظم اتحاد میاھكن 
 .االجتماع ممثلین عن مصالح المیاه ووكاالت األمم المتحدة وجمعیات غیر حكومیة محلیة ودولیة

سھلت النتائج والمبادالت تحدید . أتاحت ورشة العمل الفرصة لمناقشة أھمیة وجود بینات عمالء محدثة ونظام مرجعیة جغرافیة
 .كما سلطت شھادات المشاركین الضوء على الحلول المؤكدة. المتطلبات

ة من قبل الممثلین ذوي الصلة العاملین في حددت ورشة العمل الحاجة لتأسیس فریق عمل لبیانات العمالء بقیادة مصالح المیاه مدعوم
 .تطوعت مصلحة میاه البقاع لقیادة فریق العمل ذاك. القطاع

 ورشة العمللتحمیل محضر 

 

بیة أفضل لالحتیاجات: ي في العشوائیات والمدنالصرف الصح_ ورشة عمل قطاع الصرف الصحي  ل  ت

" تلبیة أفضل لالحتیاجات: الصرف الصحي في العشوائیات والمدن_ورشة عمل قطاع الصرف الصحي "عقدت ورشة عمل بعنوان 
 .2018یولیو / من شھر تموز  20و 18لغایة  16أیام من  4امتدت على مدار 

 .ال المتاحة لتلبیة احتیاجات السكان المھمشین في لبنان في وقت تمتد فیھ االزمة السوریةنُظمت ورشة العمل في سیاق انخفاض األمو

 :أھداف ورشة العمل ھي

 الحصول على فھم مشترك للوضع والتوقعات الحالیة •
 التأمل في نجاحات واخفاقات المبادرات منذ بدء االستجابة •
 عرض حلول مبتكرة •
 مكامن عنق الزجاجة والفجوات وآلیات التعاون واآلثار على القطاعات المتداخلة؛  نقاش حول التحدیات وادراك •
 االتفاق على التوصیات للمضي قدماً كقطاع •

 .ستناقَش التوصیات مع السلطات الحكومیة والمانحین ذوي الصلة

 محضر ورشة العمللتحمیل 
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http://www.semide.net/initiatives/MWKP/meetings/nwis_LB201802
http://www.semide.org/initiatives/MWKP/meetings/nwis_LB201806/
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/gvc_customer_database_workshop_report_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_wash_workshop_informal_settlement_urban_wash_meeting_needs_better_2018.pdf


 أخبار المشاریع

 

لمیاه ل  ا  LA MAISON DE LA MISERICORDEتحسین الوصول الى مصادر 

 

في  تامیة لمشروعھاھیومانیتیر بمھمة خ-قامت ھاماب 
لتحسین الوصول الى  2018ینایر / كانون الثاني 

 .مصادر المیاه لمستشفى عین سعادة

لدى المؤسسة مصدر میاه من الشبكة العامة ولكن بشكل 
متر  150المستشفى مجھز بخزان سعتھ . متقطع فقط

ولكن قَِدم التجھیزات جعلھ . متر 100مكعب وبئر بعمق 
. حاجة المرضى والعاملین للمیاهغیر قابل على توفیر 

المستشفى فمن أجل تغطیة حاجات المستخدمین، قام 
 دوالر 500باستخدام شاحنات محملة بالمیاه بكلفة 

 ً  . أمیركي یومیا

أعدت دراسات طوبوغرافیة وھیدروجیولوجیة لتحدید 
 .منطقة مالئمة لحفر حفرة

میاه األمطار والعمل على زیادة متراً وانشاء نظام حصاد  610حفرة بعمق  زاد المشروع كمیة المیاه الموجودة عبر حفر واعداد
 .امكانیات التخزین

 )المرحلة الثانیةو المرحلة االولى(لتحمیل مستند المشروع 

 

 أحدث االصدارات

 

بنان  ل لتجمعات العشوائیة في   )ملصق اعالني(الصرف الصحي في ا

 

قام أوریلیان تاتاي ،طالب شھادة الماجیستر في السنة الثانیة في 
ملخص عن الصرف الصحي في  جامعة أغروباریس تك، بانتاج

 .مخیمات الالجئین العشوائیة في لبنان

یفسر الملصق . تم متابعة العمل من قبل مؤسسة التضامن للمیاه
 .االعالني أھم دروس ھذا الملخص

 

 لتحمیل الملصق االعالني
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https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=1515
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=2580
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/agroparistech_lewap_ps_eau_sanitation_in_informal_tented_settlements_in_lebanon_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/agroparistech_lewap_ps_eau_sanitation_in_informal_tented_settlements_in_lebanon_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/agroparistech_lewap_ps_eau_sanitation_in_informal_tented_settlements_in_lebanon_2018.pdf


 

 الدلیل الوطنیة ألنظمة حصاد میاه األمطار

 

حیث  2018 مارس / آذار 23ي نُظم اطالق الدلیل الوطني ألنظمة حصاد میاه األمطار ف
 .استضافت نقابة المھندسین ھذا الحدث

یؤمن الدلیل . نشرت وزارة الطاقة والمیاه ھذا الدلیل بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 .معلومات مفصلة عن تصمیم وبناء وتكلفة أنظمة حصاد میاه األمطار في المدن واألریاف

 

 لتحمیل الدلیل

 

 حیاة نظیفة والئقة بال صرف صحي؟

 

نشرت أوكسفام دراسة لبحث اآلثار المحتملة لخسارة أو فقدان مخصص خدمة الصرف الصحي لالجئین السوریین القاطنین في 
یعرض التقریر اآللیات التي بقدرة الالجئین والمجتمعات . خیمات العشوائیة وذلك بسبب نقص التمویل في قطاع الصرف الصحيالم

 . في المخیمات العشوائیة تبنیھا

من المحتمل أن یؤدي التراجع في تمویل الصرف الصحي الى سلسلة من النتائج السلبیة في مجال الصحة العامة وجودة المعیشة 
ً . لحمایة واالستقرار االجتماعيوا  .ھذه النتائج لن تؤثر سلبیاً على الالجئین السوریین فحسب بل على المجتمعات اللبنانیة أیضا

 

 لتحمیل التقریر

 

تقنیات الصرف الصحي في حاالت الطوارئ ملخص  ل

 

یقدم الملخص خلفیة عن سیناریوھات طوارئ مختلفة ومراحل الطوارئ واآلثارعلى البنیة التحتیة 
كما تقوم بتقدیم معلومات موجزة عن أھم المعاییر لكل تقنیة وتسھیل الجمع ما . للصرف الصحي

المسائل كامل واألخذ بعین االعتبار  بین مختلف التقنیات لالتیان بحلول نظام صرف صحي
 .لمختلف القطاعات ذات الصلة

 

 لتحمیل الملخص
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 األحداث القادمة

 المستدامتصمیم عملي لمشروع للصرف الصحي 

األول  أیام وذلك من الثامن حتى الحادي عشر من شھر تشرین 4ستنظم قاعدة لیواب وسیواس الشرق األوسط تدریباً یمتد على فترة 
 .على تصمیم عملي لمشروع للصرف الصحي المستدام 2018أكتوبر / 

سیمكن التدریب المشاركین الذین لدیھم . تضافة التدریبسوف تقوم بلدیتا قلیا والدالفة الواقعتان في قضاء البقاع الغربي وحاصبیا باس
الجوانب التكنولوجیة : األدوات والبرمجیات ذات الصلة ضمان بأن تكون مشاریعھم آخذة بعین االعتبار جمیع جوانب االستدامة

 .واالجتماعیة والمؤسساتیة والصحیة والسالمة والبیئیة والمالیة

 للمزید من المعلومات وللتسجیل

 

انیة وفرنسیة حول الصرف الصحي لبن  ورشة عمل تدریبیة وتبادل خبرات بین سلطات محلیة 

یات اللبنانیة وقاعدة لیواب ورشة عمل تدریبیة وتبادل خبرات بین سلطات المكتب التقني للبلد/ ستنظم جمعیة المدن المتحدة في لبنان 
بعثة فریق العمل / ورشة العمل منظمة بدعم من وزارة الشؤون األوروبیة والخارجیة . محلیة لبنانیة وفرنسیة حول الصرف الصحي

 .والسفارة الفرنسیة في لبنان (MEAE/DAECT)المحلي في الخارج 

ستقام . الى المسؤولین المنتخبین المحلیین وفنیّي البلدیات اللبنانیة المعنیین والمھتمین بموضوع الصرف الصحي ھذا التدریب موجھ
أ كتوبر في /األول  تشرین 31و 29أكتوبر وستكتمل بزیارات تقنیة على مدى یومین / األول  تشرین 30ورشة العمل في بیروت في 

 . محافظتي لبنان الشمالي وجبل لبنان

 

 contact@lewap.org: لمزید من المعلومات حول التسجیلل

 

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

 

 !ابلیو في 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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