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ة إخبارية  نشر
 2018أبريل / نيسان ،  25يروت ، ب

 
 المياه والصرف الصحي ين( في قطاعPPPالشراكات بين القطاعين العام والخاص )

 التدريب على توريد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع
 

 

 في بيروت، تدريب   2018أبريل  26إلى  24الذي يموله االتحاد األوروبي، من  SWIM-H2020 SMينظم مشروع 

، وذلك بناًء على نتائج المشاورات ( في قطاعي المياه والصرف الصحيPPPعلى توريد الشراكات بين القطاعين العام والخاص )

بالشراكة مع الحوكمة والتمويل لمشروع قطاع المياه المتوسطي الذي  ،في لبنان  2017الثالث المماثلة التي تمت وضع عام 

 (.GWP-Med)المتوسط  ـنفذته الشراكة العالمية للمياه 

 

 تم تصميم التدريب وتطويره بالتنسيق الوثيق مع وزارة الطاقة والمياه والمجلس األعلى للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام

 (.LWP) -USAIDقيمة من مشروع المياه اللبنانية ( مع مساهمة PPPوالخاص )

 

 أهداف ورشة العمل هم:

  شرح عملية المشاركة العامة الخاصة بما في ذلك إجراءات التوريد والبيع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام

طريقة تنفيذها في والخاص على النحو المنصوص عليه في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد وفحص 

 قطاعات المياه والصرف الصحي.

  تحسين قدرة الموظفين في وكاالت المياه / مياه الصرف الصحي في لبنان على توريد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام

قصات والخاص، بما في ذلك تصميم وتحليل خيارات االستعانة بمصادر خارجية، وإدارة ومراقبة العقود ذات الصلة والمنا

في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع األخذ بعين االعتبار أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 الجديد.

 

من كبار المسؤولين عن قطاع المياه في مكتب رئيس الوزراء ووزارات الطاقة والمياه والبيئة.  30ويشارك في حلقة العمل حوالي 

الذي تموله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(،  LWPمر ممثلون عن البنك الدولي، ومشروع المياه اللبناني )كما يشارك في المؤت

 ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
 

 SWIM-H2020 SMثقته في أن تدريبات  أعرب السيد فادي قمير، المدير العام لوزارة الطاقة والمياه في لبنان، عن

شراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان و الجهود لالتطورات اإليجابية التي حدثت في اإلطار القانوني ل ستعزز تأثير

 المتواصلة التي يبذلها المجلس األعلى للخصخصة في التعريف والتعليم عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص .

: "في الواقع، الحكومة اللبنانية تدرك جيًدا SWIM-H2020 SMفي مشروع تشرح السيدة سوزان طه، خبيرة المياه و

التحديات المالية التي يواجهها قطاع المياه في البالد. وتشجع على إشراك القطاع الخاص، للمساعدة في االستدامة المالية لقطاع 

والطبعة  2009-2000سنوات العشر )المياه وتلبية احتياجات البالد من المياه التي تم تحديدها من خالل خطة استراتيجية ال

(. وفي الواقع، فإن االستثمارات الالزمة MoEWلوزارة الطاقة والمياه ) 2012( و استراتيجية  عام 2018المنقحة حتى عام 

المؤسسية لتطوير البنية التحتية المخطط لها في قطاع المياه، بما في ذلك التدخالت ذات الصلة باإلدارة "األكثر ليونة" )اإلصالحات 

 ”.والتعريفية والقانونية والتنظيمية( مهمة وتواجه قيود تمويل قوية
ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آخر المستجدات من خالل الرابط: 

 
 ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
رجى االتصال

ُ
 بـ:  للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاك  
ز  السيدة لي 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 :  
ونز يد اإللكير  lpa@ldk.grالير

 nada@april-8.com: يد الكترونيرب. السيدة ندى حداد، اخصائية تواصل، بيروت، لبنان

http://www.swim-h2020.eu/ar/
http://www.swim-h2020.eu/ar/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr
mailto:nada@april-8.com


 

 

  2020لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق آلية الدعم 
    العمل من أجل االستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط وحماية مستقبلنا.

 هذا المشروع ممّول من االتحاد األوروبي.
بواسطة االتحاد من أجل المتوسط من خالل مشروع وشبكة  2020اه ومبادرة آفاق يتم تيسير مكون المجتمع المدني آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمي

 بلوغرين.
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وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  2020مشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر   الحد من التلوث  2020مشر

ز
البحري الممول من االتحاد األورونر  إىل المساهمة ف

ة، وبالتاىل  تعزيز التكيف مع يواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصح  بطريقة صح
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص  ز عىل بلدان الشر كي 

، مع الير ات المناخية بشكل مباشر وغي  مباشر وإشائيل واألردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغي 
، و ]سوريا[ وتونس(.  ز  والمملكة المغربية وفلسطي 

 

وع وشبكة  وع مشر وع آفاق التيسير من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
 
يتلقى مكون المجتمع المدن

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو
 
 

 

 إخالء مسئولية
 ، ة بدعم مادي من االتحاد األورونر 

وع آلية دعم ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشر وحده المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي  2020ة آفاق ر اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومباد مشر
.  ال  ورة وجهات نظر االتحاد األورونر   يعكس بالرصز

 
 
 
 
 
 

  
 


