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 .الليطاني نهر حوض تدهور لمواجهة االستثمار أولويات تحديد على لبنان في القرار صناع لمساعدة األوروبي االتحاد من ممول مشروع

 صحفي بيان

تدهور الموارد المائية  كلفةتفإن  -MIWSمن االتحاد األوروبي  الممولو، (SM-MIWS) هاتدامة للميسية دعم اإلدارة المتكاملة والمآلعن بناء على تقييم صدر مؤخرا 
تدهور  ، والتي تعزى بشكل خاص إلى4104في عام  الوطني( PDG)٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 5.0إلى  ُتقدر بما يصل في المتوسط( BLU) لحوض الليطاني العلوي

  .كمية المياه واألمراض التي تنقلها المياه ونوعية المياه: الترتيب من حيث األهميةبما في ذلك، على  (من إجمالي التكاليف% 77)موارد المياه 

   :األسباب الرئيسية األخرى للتدهور هي ما يلي

 جمع النفايات؛ نقص 

  اإلضافي لألسمدة من أجل التعويض الذي يؤثر ليس على الصحة فحسب، بل أيضا علي اإلنتاجية الزراعية، حيث إن االستخدام وتلوث الهواء في مناطق زحلة وبعلبك
 .عن الخسائر في اإلنتاجية له بعض التأثير على جودة الموارد المائية

، وتحسين مياه الشرب المياه البلديةتحسين خدمات والعائد للسيناريوهات المختلفة المتعلقة باألولويات الثالث التي تم تحديدها للعمل، وهي  استنادا إلى تحليل التكلفةو
إدارة التالية ، في ضوء تحقيق  مجاالت التدخل تم اقتراح، والصرف الصحي، واستثمارات إضافية إلزالة التلوث للوصول إلى معايير دولية ووطنية مقبولة لنوعية المياه

 :BLUمتكاملة للموارد المائية في 

إدارة المياه على مستوى الحوض لزيادة فعالية توزيع المياه والرصد واالمتثال  ضمانمن أجل ( ARL)نهر الليطاني  هيئة من وتنفيذهاوكالة حوض النهر  فكرةدعم  (أ

 .واإلنفاذ
 

إلصالح المياه، والصرف الصحي، وشبكات الري، وتنفيذها، على أن ( شاملة التكاليف)من خالل التركيز على إعداد خطة عمل  غير المربحةالخسائر والمياه  تقليل (ب

 .محددة لألداءتشتمل الخطة على مؤشرات 
 

الذين يعيشون في المناطق الريفية ( 4104بحلول عام )نسمة  111,866التدخالت لتحسين الصرف الصحي لحوالي تحسين كفاءة االستثمار وتحديد أولويات  (ج

 (.  IITGW)زيادة قدرات التغطية والمعالجة الخاصة بمحطات معالجة مياه الصرف القائمة من خالل والحضرية الفقيرة من خالل تقنيات منخفضة التكلفة وأيضا 
 

من خالل التقييم  النفايات الصلبة، والصرف الزراعي ترشيحو، والنفايات الصناعية السائلة، البلديةتعزيز الفاعلية الشاملة للتدخالت بشأن تصريف مياه الصرف  (د
 . ةاالقتصادي وتقييم ما قبل الجدوى لالستثمارات اإلضافية المقترحة من قبل الحكومة وشركاء التنمية، في ضوء تبني نهج تعاوني له األولوي

 :بناء على تحليل الوضع، يجب أن تهدف االستثمارات الُملحة إلى
i-   شبكات صرف صحي مطورة(محطات معالجة المياه العادمةسواء في توزيعها أو اتصالها بـ IITGW) ؛ 
ii-  معالجة النفايات الصناعية السائلة مباشرة في المرافق؛ 
iii-  إعادة تأهيل المكبات المفتوحة بالقرب من نهر الليطاني وإنشاء مرافق ُمعالجة خاصة بالبلدية في المدن الرئيسية؛/ إغالق 
iv-  تحسين استخدام األسمدة والمبيدات فيBLU  تنسيق جميع الجهود؛ بواسطة تحسين 
v- ضمان امتثال الشركات الملوثة للقوانين. 
 

، تحت رعاية وزارة 4100ديسمبر عام  04الوطنية التي ُنظمت في بيروت، في  المشاوراتنوقشت نتائج التقييم مع المؤسسات ذات الصلة والجهات المعنية اللبنانية خالل 

متكاملة للمياه وتم دمج التعقيبات المقدمة خالل هذه المناسبة في النسخة النهائية من التقييم المتوفر على الموقع اإللكتروني لإلدارة المستدامة وال .الطاقة والمياه اللبنانية

(MIWS )الفرنسيةو إلنجليزيةا عالوة على ذلك، تتوفر المذكرة السياسية أيًضا باللغتين .الفرنسيةباللغة ر الملخص التنفيذي ، بينما يتوفباإلنجليزية. 

 

http://www.swim-sm.eu/files/Assessment_Litani_EN.pdf
http://www.swim-sm.eu/files/Litani_Report_Ex_Summary_FR.pdf
http://www.swim-sm.eu/files/Litani_Policy_Note_EN.pdf
http://www.swim-sm.eu/files/Litani_Policy_Note_FR.pdf


 

 :للمزيد من المعلومات
  sm.eu-info@swim:  البريد اإللكتروني

 sm.eu-www.swim: الموقع اإللكتروني لبرنامج آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه
 

 :مالحظة للمحررين

 (MIWS)برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 

ّية األوروبّية بهدف المساهمة في نشر السياسات هو برنامج دعم فّني إقليمي تم إطالقه من قبل المفوض( MIWS)إن برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه
ط ويأتي هذا في سياق تفاقم مشكلة ندرة المياه وتراكم الضغوط .  والممارسات الخاصة بإدارة المياه المستدامة وتطبيقها بصورة فاعلة في منطقة جنوب المتوسِّ

 .كما يتصل ذلك بتغير المناخ. مليات التصحرعلى الموارد المائية من جانب مجموعة كبيرة من المستخدمين، إلى جانب ع

-إثر سلسلة من المؤتمرات األورو( IPGW)مليون يورو ويتم تنفيذه في ظل آلية الشراكة والجوار األوروبي  44يتمتع البرنامج بميزانية عمل تقارب 
 (.4116البحر الميت، )وحول المياه ( 4118القاهرة، )متوسطية حول البيئة 

 :اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من مكونين أساسيين متكاملين ومترابطين همايتكون برنامج 

  ماليين يورو وكذلك  8.6آلية دعم تتمتع بميزانية قدرها 

  مليون يورو 05مشروعات استرشادية تتمتع بميزانية قدرها 

 (SWIM-SM)آلية الدعم  -برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 

ويهدف هذا المكون، الذي . هي مكون البرنامج الذي يوفر المساعدة الفنية اإلقليمية للدول الشريكة( MIWS-MS)عم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه آلية د

 :، إلى(4102-4101)سنوات  2يمتد لمدة 

  المستدامة للمياه وتنفيذها، بما في ذلك الحوار بين القطاعات، إلى تقديم المساعدة االستراتيجية للدول الشريكة فيما يتعلق بوضع سياسات وخطط اإلدارة

 .جانب التشاور مع أصحاب المصالح ومشاركتهم

 المساهمة في تعزيز المؤسسات، وفي تنمية مهارات التخطيط واإلدارة الالزمة، وفي تسهيل نقل الخبرة الفنية. 

 ورة التغيير واتباع أساليب استهالك أكثر استدامة، واستخدام الحلول لمواجهة التحدياتزيادة الوعي بشأن المخاطر التي تهدد موارد المياه، وضر. 

 :أيًضا على( MIWS-MS)إلى جانب هذا، تعمل آلية دعم برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 

 دارة المستدامة والمتكاملة للمياه وتنفيذ الدعم الفني للمشروعات االسترشادية التي تنفذ وفًقا للمكون الثاني من برنامج اإل

 برنامج البيئة المتوسطي المتعلقة بإدارة الموارد المائية المحددة في إطار " بناء القدرات"تنفيذ أنشطة  -

 (.H2020 CB/MEP) 4141بمبادرة أفق  لبناء القدرات

 

اتحاد شركات يتألف من مجموعة تضم تسع شركات ومؤسسات ( SWIM-SM)يتولى تنفيذ مشروع آلية دعم برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 
 :دولية وإقليمية هي

- LDL رئيس االتحاد: المهندسون االستشارّيون والمخططون 
 (SWIM-SM)إدارة الدعم الفني آللية دعم برنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (: GWP-Med)البحر المتوسط  –الشراكة المائّية العالمية  -
 (AUIBA)الجمعية العربية لمرافق المياه  -
 (رائد)الشبكة العربية للبيئة والتنمية  -
 .DHV B.Vمكتب االستشارات  -
 الوزارة اليونانية للبيئة والطاقة والتغير المناخي، قسم العالقات الدولية وشؤون االتحاد األوروبي -
 ارد المائية والكهربائيةوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، المديرية العامة للمو -
 اإلدارة العامة للموارد المائية/وزارة الفالحة والبيئة التونسية، مكتب الجرد والبحث المائي -
- Umweltbundesamt GmbH - وكالة البيئة، النمسا 
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 (SWIM)المشروعات التجريبية لبرنامج اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه 

 

 (SWIM-ACLIMAS) المناخي التغير مع المتوسطية الزراعية النظم تكيف -0
المعهد الزراعي المتوسطي في باري  -المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية بمنطقة البحر األبيض المتوسط  :رئيس اتحاد شركات المشروع

(CIHEAM-MAIB)إيطاليا ،. 
 

 حوض منخفض حول PPN الحكومية غير المنظمات من للحدود العابر الرئيسي التخطيط: األردن أنحاء شتى فيللمياه  والمتكاملة المستدامة اإلدارة -4
 (األردن أنحاء شتى في - للمياه والمتكاملة المستدامة اإلدارة) األردن نهر

 جمعية أصدقاء األرض في الشرق األوسط :رئيس اتحاد شركات المشروع
 

 (SWIM-IMPROWARE) المعالجة المياه حقن إعادة خالل من المتوسط البحر على الساحلية المناطق في المائية الموارد لحماية مبتكرة وسائل -0
 وزارة البيئة االيطالية من أجل حماية البر والبحر :رئيس اتحاد شركات المشروع

 

  المتوسط البحر منطقة في استخدامها وإعادة الصحي الصرف مياه معالجة بسبل المتعلقة التوضيحية األنشطة من شبكة -2
(SWIM-Sustain Water MED) 

 ، شركة مساهمة محدودة شركة(PWG)الجمعية األلمانية للتعاون الدولي  :رئيس اتحاد شركات المشروع
 

 (SWIM-WADIS MAR) العربي المغرب بلدان في ومستدام متكامل نموذج: الجافة األراضي في الزراعية والتقنيات المائي الحصاد نظام -5
 جامعة ساساري اإليطالية :شركات المشروعرئيس اتحاد 

 


