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معاناة الحصول 
عىل املياه

تستمّر أزمة املياه يف لبنان يف 
تعريض حياة األطفال للخطر

اليونيسف لبنان | �وز 2022
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دفعت األزمة اإلجتماعیة واإلقتصادیة، غیر المسبوقة التي تشھدھا البالد، 
مالیین األشخاص الى المكافحة، بكلِّ قواھم، من اجل البقاء، خصوصا بعد 

أن تسّببت األزمة باضرار جسیمة طاولت البنى التحتیة الحیویة، بما فیھا 
المیاه والصرف الصحي، ما یعّرض صّحة األطفال ومستقبلھم للخطر. 

فاقم إرتفاع األسعار العالمیة للنفط باإلنھیار اإلقتصادي في البالد، وزاد 
األمر سوءا تأثیر جائحة كوفید 19، مضافاً إلیھا تداعیات التفجیرالكارثي 

في مرفأ بیروت عام 2020. 

ُتشّكل األزمة المتداخلة صراعاً یومیاً مضنیاً یعاني منھ أكثر من %80 
من السكان الذین ھم دون خط الفقر1، ممن یكافحون لیس لتوفیر القوت 
الیومي فحسب، بل لضمان حصول أسرھم على ما یكفي من میاٍه نظیفة 

أیضا.  
 

مع إشتداد األزمة، تتضاءل یوما بعد یوم، قدرات قطاع المیاه على 
مواصلة توفیر الحاجیات الملّحة من المیاه، التي ھّي حّق لكّل إنسان. 

وتستمّر منظومة إمدادات المیاه بالتأرجح على حافة الھاویة، في ظلِّ تبدد 
إحتماالت إیجاد حلول، بسبب محدودیة توافر الطاقة الالزمة التي تسمح 
بضّخ كمیات كافیة من المیاه، وھو ما یؤدي أحیانا الى إنقطاع كلي في 

عملیات ضّخ المیاه. 

"حّذرت اليونيسف، منذ عام، من إنهيار وشيك لنظام املياه يف 

لبنان2. صحيح أنه تّم تفادي اإلنهيار الشامل لشبكات إمدادات 

املياه العامة حتى اآلن، غ� أنه � يتّم حّل األزمة بعد. ويتأثر 

حاليا مالي£ األشخاص يف البالد من محدودية توافر املياه 

النظيفة واآلمنة. إن معالجة هذه القضية يف غاية األهمية من 

أجل ض»ن صّحة األطفال والعائالت يف لبنان"

إدوارد بيجبيدر، ممثل اليونيسف يف لبنان

في عام 2022، طورت الیونیسف وشیدت نفق عین المعراج (نبع میاه قدیم تم استكشافھ بین 
العامین 1950-1955 مع قدرة إنتاج موسمیة محدودة للمیاه). نفق عین المعراج ھو أحد مصادر 

المیاه األساسیة التي تغذي المناطق والبلدات الواقعة ضمن نطاق مؤسسة میاه البقاع.
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"ال °كن العيش دون 
مياه، نحتاج إليها يف 
كّل تفصيل يف حياتنا 

املنزلية"

هناء، أم ألربعة أطفال 

طفل یشرب المیاه من مصدر المیاه الوحید 
المتوّفر في مخّیم الحسبة.
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تأث� هائل عىل الفئات األك¶ ضعفاً

معاناة الحصول عىل املياه

یتأثر معظم األشخاص في البالد جراء األزمة، بحیث یرتبط نحو ثالثة مالیین شخص – أي ما یعادل نصف السكان تقریبا 
– بشبكات مؤسسات المیاه في لبنان3، أما الباقون فیعتمدون بغالبیتھم إما على بدائل مكلفة في كثیر من األحیان، مثل صھاریج 
المیاه ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، أو على اآلبار غیر المنظمة والتوصیالت غیر القانونیة بشبكات المیاه العامة. 
باإلضافة الى ذلك، تعتمد غالبیة األسر اللبنانیة على میاه الشفة المعبأة الحتیاجاتھا الیومیة، وذلك بسبب مخاوف افرادھا حول 

جودة المیاه التي تصل الى حنفیات بیوتھم، ما ُیشّكل عبئا مالیا إضافیا على العائالت. 

وتؤثر أزمة المیاه بشكٍل حاسم وخطیر على القطاع اإلستشفائي في البالد وعلى المراكز الصحیة األخرى، باإلضافة الى میاه الشفة في 
المدارس. 

ُتشّكل اإلمدادات غیر الكافیة من المیاه الصالحة للشرب خطرا كبیرا على الرّضع وصغار األطفال، 
المعرضن بشكٍل خاص لإلصابة باألمراض المرتبطة بالمیاه والصرف الصحي، وھي أحد األسباب 

الرئیسیة لوفیات األطفال دون سّن الخامسة. 

تتأثر العائالت كثیرا جراء عدم كفایة إمدادات المیاه ونتیجة إرتفاع األسعار التي ال یستطیع كثیرون 
تحمل كلفتھا.

منذ بدأت األزمة في البالد، إنخفضت حّصة الفرد الواحد بشكٍل كبیر الى ما دون 35 لیترا في الیوم من 
إمدادات المیاه، التي توّفرھا مؤسسات المیاه العامة، بسبب اإلنقطاع المتكرر للتیار الكھربائي الالزم 

توفره لضخ المیاه. وتعتبر ھذه النسبة الحّد األدنى للكمیة المقبولة للفرد من المیاه. 



اإلرتفاع الكب� يف تكلفة املياه
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یعتمد نحو 198,000 الجئ سوري، یعیشون في 2284 مخیما غیر رسمي، على المیاه المؤمنة عبر الصھاریج، ألن 
المساحات التي یعیشون فیھا غیر متصلة بشبكة المیاه العامة، وھذه الوسیلة نفسھا تعتمدھا منازل كثیرة وشركات، كخیار 

بدیل في فترات الجفاف، التي تنخفض خاللھا كمیات المیاه المستخرجة من الینابیع كثیرا. وھذه السنة، مع تدني ضّخ المیاه 
الى حّده األدنى، بسبب إنقطاع التیار الكھربائي، إرتفع الطلب على میاه الصھاریج من ِقبل المشتركین بمؤسسات المیاه 

العامة انفسھم. 

وصل متوسط تكلفة 1000 لیتر من المیاه المنقولة بالصھاریج الى 145 ألف لیرة لبنانیة4 في نیسان/ أبریل 2022، أي بزیادة قدرھا خمسون 
في المئة تقریبا مقارنة بشھر نیسان/ أبریل 2021، وبزیادة تعادل ستة أضعاف عما كانت علیھ في العام 2019. 

في شھر نیسان/ ابریل 2022، أصبح یتوجب على العائالت التي تعتمد على المیاه المعبأة لتلبیة إحتیاجاتھا من میاه الشفة، أن تدفع بین ثالثة 
الى خمسة أضعاف ما كانت تسدده قبل عام واحد فقط. تحتاج األسرة المكونة من خمسة أفراد، یتناولون ما مجموعھ 10 لیترات یومیا من 

المیاه المعبأة، الى إنفاق نحو 6,5 ملیون لیرة سنویا – أي ما یعادل 261 دوالرا أمیركیا5  – باإلضافة الى كلفة المیاه المستخدمة لتلبیة 
إحتیاجات الطھي والنظافة العامة. 

وافقت الحكومة اللبنانیة في 2022 على تعرفة سنویة جدیدة للمیاه ُتسدد الى مؤسسات المیاه العامة، تتراوح بین 800 ألف لیرة لبنانیة وملیون 
لیرة لبنانیة – أي ما یعادل 32 الى 40 دوالرا أمیركیا6  – تشترك فیھ األسرة سنویا للحصول على متر مكعب یومیا كحّد أقصى، وتشّكل تلك 

الزیادة إضافة تتراوح بین 268 الى 335% على القیمة التي كانت علیھا سابقا. وقد اعتمدت المؤسسات ذلك كخطوة أولى في خطة لسّد 
الفجوة تدریجیا بین تكلفة تشغیل خدمات إمدادات المیاه واإلیرادات المحصلة. ھذا، وتمثل التعرفة الحالیة حوالي 3 في المائة من الحد األدنى 

لألجور والعالوات التي سبق أن اقرتھا الحكومة اللبنانیة. إال أن ھذا ال ینفي بأن الكلفة تشكل عبئا، خصوصا بالنسبة للفئات األكثر ضعفا، الذین 
یضطرون في أحیان كثیرة الى خفض نفقات الغذاء والصحة والتعلیم من أجل تسدید نفقاتھم من المیاه. 

وتسببت األزمة ایضا في إغالق بعض محطات الصرف الصحي في شكٍل متكرر، ما أدى الى ضخ  میاه الصرف الصحي غیر المعالجة في 
البیئة المجاورة لھا مباشرة، مع ما یترتب جراء ذلك من أضرار بیئیة، تؤدي الى مخاطر صحّیة كبیرة، تطال خصوصا  فئة األطفال. 

زاد متوسط تكلفة نقل 1000 ليرت 

من املياه بواسطة الصهاريج سّتة 

أضعاف يف العام 2022، مقارنًة °ا 

كانت عليه يف العام 2019.

يتوجب عىل العائالت التي تعتمد 

عىل املياه املعّبأة أن تدفع ب£ 

ثالثة إىل خمسة أضعاف ما كانت 

تدفعه قبل عام فقط.

Éّثل التعرفة الحالية حوايل 3 يف 

املئة من الحد األدË لألجور 

والعالوات التي أقرتها الحكومة.

معاناة الحصول عىل املياه



عندما انقطعت املياه 
� يعد بإمكاÌ القيام 

بيشء، ال غسل وجهي 
أو شعري وال حّتى 

Ìفرك أسنا

ماري-نويل، تسعة 
اعوام 

"خالل هذه الفرتة 
الصعبة، � يعد 

بإمكان الناس تحّمل 
كلفة رشاء املياه"

أب لتسعة أطفال

إیصال المیاه الصالحة للشرب إلى مخیم غیر رسمي 
لالجئین السوریین بجوار مدینة بعلبك، لبنان
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لكِل أزمة سبب، ف» سبب أزمة املياه يف لبنان؟ 

أّدت األزمات المتشعبة التي یشھدھا لبنان، الى عجز الحكومة اللبنانیة عن 
شراء الوقود لمحطات الطاقة، ما أدى الى إستمرار إنقطاع التیار الكھربائي، 

مع ما نتج عن تراكم األزمات من تضخم متصاعد وتراجع في قیمة العملة 
الوطنیة، وترافق مع تقلبات كبیرة في أسعار المحروقات العالمیة. أّثر كل ذلك 
على أداء مؤسسات المیاه التي تحتاج الى ساعات طویلة من التغذیة الكھربائیة 

لتشغیل محطات الضّخ ومعالجة توزیع المیاه وإیصالھا الى زبائنھا. المشغلون الخاصون، الذین 
یحتاجون الى وقود الدیزل لتسییر المولدات والصھاریج، یتأثرون بدورھم جراء نقص المحروقات 

وارتفاع اسعارھا. 

في الموازاة، 40 في المئة من المیاه التي تنتجھا مؤسسات المیاه العامة، تذھب ھدراً بسبب التعدیات 
وحاالت التسرب في الشبكات. یحصل ذلك في ظلِّ ترك عدد كبیر من الموظفین األكفاء في قطاع 

المیاه مناصبھم للبحث عن فرٍص أفضل في الخارج.
 

باإلضافة الى كل تلك التحدیات، أدى إرتفاع أسعار الكلور والقطع والمعدات والمواد الالزمة للقیام 
بأعمال الصیانة وتصلیح األضرار، الى جانب أزمة التورید العالمیة، الى دفع قطاع المیاه في لبنان 

نحو منعطف خطیر وكبیر. 

عدد كبیر من مرافق المیاه القائمة حالیا بحاجة ماسة الى إعادة تأھیل والى أجھزة حدیثة. لكن، في 
وقٍت وافقت وزارة الطاقة والمیاه على زیادة تعرفة المیاه كجزٍء من خطة التعافي، تبقى  المعدالت 
الحالیة للتعرفة وللجبایة أقل بكثیر من حاجیات مؤسسات المیاه لتغطیة التكالیف التشغیلیة المتزایدة. 
في المحصلة، لن تتمكن مؤسسات المیاه من اإلستمرار في العمل ما لم یتّم سّد الفجوة بین اإلیرادات 

والمصروفات. 

تؤمن المولدات العاملة على الدیزل الطاقة الى عدد كبیر من محطات الضّخ، ومن المتوقع أن یستمّر 
ھذا النوع من الوقود مصدر الطاقة المعتمد على المدى المنظور. لكن، نظرا الرتفاع تكلفة إستخدام 

الدیزل- وإجراءات الصیانة المطلوبة على المحطات العاملة بھ- ال یعتبر ھذا النوع من الوقود 
الخیار المحبذ في المستقبل. ستستغرق خطط تخفیض اإلعتماد على شبكة الكھرباء الحالیة 

والمولدات العاملة على الدیزل، واإلستعاضة عنھا باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحّول الى 
أنظمة تدفق المیاه بالجاذبیة، الى وقت طویل لتمویلھا وتنفیذھا وتطویرھا. 

معاناة الحصول عىل املياه
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عائلة تقوم بنقل جالونات المیاه من 
النبع لمواجھة نقص المیاه
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اإلجراءات املطلوب تنفيذها

األولویة القصوى العاجلة ھي لحّل أزمة الطاقة. من خالل تجدید إمدادات الكھرباء من خالل الشبكة الوطنیة وتأمین الوقود 
للمولدات اإلحتیاطیة في مرافق إمدادات المیاه ومعالجة میاه الصرف الصحي الرئیسیة. یجب أن یترافق ذلك مع المضي قدما 

ببرنامج الصیانة وإجراء التصلیحات األساسیة، ما سیحافظ على تشغیل المرافق القائمة حالیا الى أقصى حدٍّ ممكن. مع إستمرار 
تدھور حالة البنیة التحتیة في منشآت المیاه، ومطلوب أیضاً توسیع برنامج التجدید والصیانة لمرافق میاه الشرب لیشمل المزید 

من عملیات إعادة التأھیل الرئیسیة للمعدات المعطلة وإعادتھا قید اإلستخدام.

وعلى المدى المتوسط، ھناك حاجة إلى استثمارات كبیرة لكي تعود مؤسسات المیاه إلى عملیاتھا القابلة لالستمرار. والجدیر ذكره، أن خطة 
إنعاش قطاع المیاه، التي وضعتھا مؤخرا وزارة الطاقة والمیاه في صیغتھا النھائیة، حددت االستراتیجیة الالزمة لتحقیق ذلك. ومع ذلك، فإن 

تمویل ھذه الخطة یحتاج إلى ضمان من الحكومة، لسد الفجوة بین التكالیف واإلیرادات لعدة سنوات، إلى أن یمكِّن تعدیل تعرفة المیاه من 
الوصول إلى المستوى المطلوب لضمان استدامة واستمراریة خدمات المیاه.ویجب ان ُتلحظ، عند أي زیادة مقبلة في التعرفة، قدرة العائالت – 

حتى األكثر ضعفا منھا – على تحملھا، حتى ال ُیحرم أي شخص من حّقھ األساسي في الحصول على المیاه بسبب استحالة تكبد كلفتھا. 

ھناك حاجة ماسة الى القیام بإستثمارات متواصلة لتحسین إمدادات المیاه العامة وتطویر بنیة الصرف الصحي التحتیة وتعزیز كفاءة عملیات 
مؤسسات المیاه. ویجب توسیع شبكات المیاه والصرف الصحي للوصول الى األشخاص الذین یضطرون اآلن الى اإلعتماد على حلول بدیلة 

مكلفة، مع تقلیل حجم تسرب المیاه. ثمة حاجة أیضا الى اإلستثمار في مصادر الطاقة البدیلة المستدامة، مثل الطاقة الشمسیة. تحتاج مؤسسات 
المیاه الى اإلنخراط ایضا، بشكل أشد وأكثر قوة وامانة، مع زبائنھاومجتمعاتھا، إلضفاء إحساس ثابت بالشراكة الحقیقیة في إدارة موارد المیاه 

الثمینة في لبنان. 

معاناة الحصول عىل املياه



أعطت الیونیسف األھمیة للمواقع األكثر حساسیة، كما ساھمت في 
إجراء التصلیحات المطلوبة في 830 شبكة للمیاه، وھذا ما أتاح 

توفیر وصول إمدادات المیاه الى ما یعادل 500,000 شخص.

قدمت الیونیسف اإلمدادات، مثل األنابیب والتجھیزات الرئیسیة، 
حتى تتمكن مؤسسات المیاه األربع القائمة في البالد من إجراء 

التصلیحات الطفیفة على شبكات المیاه. 
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الهوامش
الفقر المتعدد األبعاد في لبنان (2019-2021): واقع ألیم وآفاق مبھمة- االسكوا (أیلول 2021)

الجفاف اآلتي: نظام المیاه في لبنان على حافة اإلنھیار – الیونیسف (تموز 2021)
مؤسسات المیاه اإلقلیمیة األربع مستقلة تتبع القطاع العام. وھي مسؤولة عن تخطیط وبناء وتشغیل البنى التحتیة للمیاه والصرف الصحي والرّي تحت إشراف وزارة الطاقة والمیاه. 

حدد البنك المركزي- مصرف لبنان سعر الدوالر األمیركي الواحد على منصة "صیرفة"- المنشور في 15 حزیران / یونیو 2022- على أساس 24,900 لیرة لبنانیة.  
معدل سعر منصة صیرفة في 15 حزیران/ یونیو 2022
معدل سعر منصة صیرفة في 15 حزیران/ یونیو 2022
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دعم مؤسسات المیاه في البالد في توسیع 
وإصالح شبك المیاه الوطنیة

7

كيف تساعد اليونيسف قطاع املياه يف البالد؟

ضاعفت الیونیسف دعمھا خدمات المیاه مع بدایة األزمة في البالد، حیث تعمل على توفیر اإلمدادات 
واإلحتیاجات اإلستھالكیة الضروریة وتنفیذ التصلیحات السریعة، للمساعدة في ضمان حصول الجمیع على 

المیاه اآلمنة الصالحة للشرب. 

عملت الیونیسف على تصلیح 20 نظاما للكلور، كما وفرت 134 
طنا من الكلور و50 طنا من كلورید الحدید الثالثي، ما اتاح 

معالجة نحو 260,000 متر مكعب من المیاه یومیا، یستفید منھا 
بشكل مباشر نحو ملیوني شخص. 

تستمّر الیونیسف في دعم مؤسسات المیاه، وتغطي إحتیاجات 
تشغیلیة یومیة دقیقة خاصة، بما في ذلك تجھیزات تساعد في 

إختبار جودة المیاه وإدارتھا. 

معاناة الحصول عىل املياه
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