
وزیر الطاقة والمیاه اللبناني یفتتح خمسة مشاریع للمیاه في وادي البقاع
 شخص یستفیدون من مشاریع تمولھا ألمانیا والمملكة المتحدة في خمس بلدیات لبنانیة12،400أكثر من 

: افتتح الیوم سعادة السید ارتور نظریان، وزیر الطاقة والمیاه، خمسة مشاریع میاه في وادي البقاع. 2016 تشرین أول 14البقاع: 
وتشمل ھذه المشاریع ثالثة خزانات میاه و بئرین بتمویل من حكومات ألمانیا والمملكة المتحدة وبدعم من الیونیسف. تھدف ھذه 

المشاریع إلى تحسین فرص الحصول على المیاه الصالحة للشرب للمجتمعات المحلیة والالجئین.
 

وقال سعادة السید نظاریان خالل زیارة المشاریع "إن زیادة العبء على البنى التحتیة للمیاه والصرف الصحي مع تدفق الالجئین بعد 
سنوات من اإلھمال استلزم أستثمارات مركزة لتفادي أزمة إنسانیة وبیئیة". مضیفا "نحن نشكر حكومات ألمانیا والمملكة المتحدة 

على دعمھم لمساعدتنا في توفیر فرص الحصول على المیاه النظیفة وبیئة صحیة للمجتمعات اللبنانیة والالجئین."

ممثلة الیونیسف في لبنان، تانیا شابویزا، شكرت سعادة السید نظاریان لقیادتھ لھذه الشراكة النموذجیة مع البلدیات ومؤسسات المیاه 
والجھات المانحة قائلة "ھذه الشراكة القویة ھي دلیل على أیمان كل منا بأن المیاه الصالحة للشرب حق لجمیع األطفال في لبنان یجب 

علینا حمایتھ ."

وشملت الزیارة افتتاح بئرین في بلدتي صغبین وعانا تم انشائھما بتمویل من حكومة ألمانیا بحضور سعادة السفیر االلماني في لبنان، 
 مشروعا یستفید منھا أكثر من ملیون 60السید مارتن ھوث. على مدى العامین الماضیین دعمت ألمانیا الیونیسف في تنفیذ أكثر من 

شخص في أنحاء لبنان.
 

وصرح سعادة السفیر ھوث بأن "ألمانیا كانت وال تزال شریكا طویل األمد للبنان في قطاع المیاه حیث دعمت المؤسسات اللبنانیة 
والبنیة التحتیة ذات الصلة على مدى عقود. كما أستمرت ألمانیا في دعم لبنان في سیاق االستجابة ألزمة الالجئین. وبحلول نھایة ھذا 

 ملیون دوالر أمریكي لدعم 23 خصصنا 2015-2014 ملیون دوالر أمریكي. في األعوام 350العام سیصل دعم ألمانیا للبنان إلى 
الیونیسف لتنفیذ مشاریع المیاه والصرف الصحي، ونحن ننظر في مساھمة إضافیة مماثلة في العام المقبل ".

كما زار معالي نظاریان ثالثة مشاریع في تل ذنوب ، عین زبیدة وعیتنیت بتمویل من وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة مع السیدة 
بیث آرثي نائب مدیر قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في وزارة التنمیة الدولیة. وخالل العامین الماضیین مولت حكومة المملكة 

 مشروعا تُعنى بتحسین إمدادات المیاه ألكثر من نصف ملیون شخص شخص في مختلف أنحاء لبنان.34المتحدة 

وقالت السیدة آرثي "أن حكومة المملكة المتحدة تلتزم بدعم االستقرار واالقتصاد والتعلیم في لبنان كما نلعب دورا قیادیا في حشد 
الدعم الدولي من أجل لبنان كما فعلنا خالل مؤتمر لندن." و أضافت " من خالل العمل مع المجتمعات المحلیة ندرك أن ھناك حاجة 

ماسّة لدعم اللبنانیین الذین تأثروا باألزمة – من خالل توفیر التعلیم والبنى التحتیة وسبل العیش التي سوف تستمر بعد مرور 
األزمة."
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