
 

 

 

 

 لبنانفي المياه في ست محافظات  الحصول علىفرص لتحسين  يتحدونف واليونيسوزارة الطاقة والمياه 

 حكومات المملكة المتحدة والواليات المتحدة بتمويل من جديدمياه  مشروع 02عالن عن اإل

 

 اليوم (فيونيسللطفولة )منظمة األمم المتحدة وزارة الطاقة والمياه و أعلنت  - 8102 نيسان 82بيروت،  
شخص في مختلف أنحاء  022،222تحسين فرص الحصول على المياه ألكثر من ل جديد مشروع 02 عن

والواليات المتحدة  مليون دوالر أميركي( 6) حكومات المملكة المتحدةهذه المشاريع من قبل ل يتمو تم لبنان. 
 .مليون دوالر أميركي( 7.1) األمريكية

اليونيسف في  ةوممثلنظاريان  أرتورن عقب اجتماع بين معالي وزير الطاقة والمياه السيد وجاء هذا اإلعال
 .السيدة تانيا شابويزا لبنان

في   رفاهية.الإلرساء البنية التحتية األساسية للحياة و  اهمالمياه والطاقة إن " نظاريان:وزير ال صرح معاليو 
ا. وقد تفاقم هذا العجز مليون متر مكعب سنوي   622 بالمياه  توفير مجال در العجز في، ق  0272عام 
 خاصة  في ظلو  المناسب،ستراتيجية المخطط لها في الوقت اإل نفيذقدرة على تالنمو السكاني، وعدم لل نتيجة  
خلق إلى انخفاض كمية المياه ونوعيتها و  هذا األمر . وأدى0270مليون نازح سوري منذ عام  7.1وجود 

 تقدر دعم وجهودوزارة الطاقة والمياه إن وأضاف: "والبيئة "،  العامة صحةالتأثيرات سلبية على كل من 
 ".المستمر مجتمع الدوليالف والجهات المانحة، ونحن نعول على دعم اليونيس

عادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه في تسع و التخزين،  قدرةوتشمل المشاريع بناء ثمانية خزانات لزيادة  ا 
عادة تأهيل محطتي ضخو ، مناطق مستويات  من نت حس  هذه المشاريع إن جميع وتجهيز بئر جديد.  ،ا 

 .فقر اإمدادات المياه للمجتمعات اللبنانية األكثر 

لحة للشرب مصدر مستدام من المياه الصا: "إن وجود ، ممثلة اليونيسف في لبنانوصرحت السيدة شابويزا
ذا  األهمية أشدأمر ب الموجودين في طفال لألع أن نضمن المياه الصالحة للشرب نستط لملصحة األطفال. وا 



حق وشرط  بكل بساطة هيالمياه الصالحة للشرب مضيفة : "إن  "،على المحك تهمحيا نضعلبنان نحن 
صيانة وتحسين تعتبر أن إلى ف اليونيس دفعهو السبب الذي  ، وهذالألطفال الجسديةأساسي لتحقيق التنمية 

 ".في لبنان أولوية البنية التحتية للمياه والصرف الصحي

أنشطة المياه والصرف  بزيادةا إلى جنب مع وزارة الطاقة والمياه ف جنب  قامت اليونيس، 0271في عام 
من مخاطر خفف  نسمة وهذا بال شكمليون  7.1 ستهدفة  ملبنان في  فقر االصحي في المناطق األكثر 

ثلث وال اللبنانيين من هم من هذه المشاريع المستفيدين ثلثي إن. مجتمعاتصحة العامة والتوترات بين الال
 .ينالسوريالنازحين  من هم الباقي

وذلك خدمات للمؤقت  تزويدأوال   :توفير المياه والبنى التحتية في لبنان ذو شقين في مجالعمل اليونيسف إن 
وطنية للمياه من خالل دعم الستراتيجيات اإلعمل  تعزيزا صحة العامة، وثاني  المخاطر على الللتخفيف من 

 .في جميع أنحاء البالد المحلية المياهمؤسسات 

 .ا المشاريع المستقبلية والدراسات وخطة العمل المشتركة لهذا العاماليونيسف أيض   ةناقش معالي الوزير وممثل

 

 :لمزيد من المعلومات

 553 240 3 961+ ، مستشارة وزير الطاقة والمياه،رندة نمر الطاقة والمياه:وزارة 
 سالم الجنابي، قسم التواصل واإلعالم، مكتب اليونيسف في لبنان، اليونيسف:

605-996-70-+ 961 ،sabdulmunem@unicef.org 
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