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 نبذة عن واضعي الدراسة
ًْ التعاون والصرؾ  تعاوٍن متعّدد الجهاتهذه الدراسة هً ثمرة  جمع مإّسساٍت فرنسٌة ولبنانٌة ناشطة فً مجال

 الصحً:

، وهً تتولى بشكٍل ٌومً 79ٓٔ( عام SIAAP) لصحً لمنطقة بارٌسنقابة تجّمع البلدٌات للصرف اتؤسست 

مالٌٌن نسمة ٌعٌشون فً بارٌس وضواحٌها، فضالً عن مٌاه األمطار  7نقل ومعالجة المٌاه المبتذلة الناتجة عن 

والمخلّفات الصناعٌة السابلة. وهً بذلك تصب فً نهرْي السٌن والمارن ماًء نظٌفة تتالءم وتنمٌة البٌبة 

لطبٌعٌة. إلى ذلك، تنّفذ النقابة منذ سنواٍت عدٌدة مشارٌع تعاون المركزي فً مجال الصرؾ الصحً دعماً ا

التعاون إلى جانب دولة. أما فً لبنان، فتنخرط النقابة فً العدٌد من أنشطة  9ٔلسلطاٍت محلٌة تتوّزع على 

فٌذ مشروع "برنامج دعم قدرات البلدٌات اللبنانٌة بلدٌة لبنانٌة. وهً تقوم على وجه التحدٌد بتن اتٍ بلدٌاٍت وإتحاد

ودعم الحوار مع السلطات المركزٌة فً إطار معالجة مٌاه الصرؾ الصّحً" الذي تندرج هذه الدراسة فً 

 إطاره.

هو المكتب التمثٌلً  منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان/ المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةمكتب 

نان لشبكٍة عالمٌة من السلطات المحلٌة هً منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة. ٌتولى المكتب منذ فً لب

 0ٓالتً تمّثل شبكة المدن األعضاء المإلفة من  لجنة رإساء البلدٌات اللبنانٌةعاماً تسٌٌر أعمال  ٘ٔأكثر من 

ٌة من الناحٌتٌن التقنٌة والمإّسسٌة من أجل بلورة مشارٌع . كما ٌواكب المكتب البلدٌات اللبناناً بلدٌ اً بلدًٌة وإتحاد

فرٌق عمل تقنً ٌعمل فً بٌروت. على صعٌٍد آخر،  كتبالتنمٌة المحلٌة وتنفٌذها وتطوٌر عالقاتها الدولٌة. وللم

 وفً أعقاب المإتمر الثانً للتعاون الالمركزي اللبنانً الفرنسً الذي إنعقد فً السراي الكبٌر فً بٌروت فً

منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان/ المكتب التقنً للبلدٌات مكتب ، قام ٕٕٔٓتشرٌن األول 

البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة وخطوطه العرٌضة بناًء على طلب وزٌر اللبنانٌة بصٌاؼة منهجٌة 

بلدٌة اللبنانٌة عبر برامج محّددة المواضٌع ُتنّفذ الداخلٌة والبلدٌات. وٌرمً هذا البرنامج إلى تعزٌز المإسسة ال

"برنامج دعم قدرات البلدٌات اللبنانٌة ودعم الحوار مع السلطات المركزٌة فً على المستوى الوطنً على ؼرار 

ٌُنّفذ باإلشتراك مع نقابة تجّمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة  إطار معالجة مٌاه الصرؾ الصّحً" الذي 

 بارٌس.

بمبادرٍة  70ٗٔلتؤمٌن مٌاه الشرب ومعالجة الصرؾ الصحً للجمٌع عام  pS-Eauبرنامج التضامن س تؤسّ 

جمعٌة تعمل بموجب قانون الجمعٌات الفرنسً الصادر عام  ٕٓٓٓمن السلطات العامة الفرنسٌة، وهو منذ العام 

ٌز الوصول إلى مٌاه الشرب ة إلى تعزٌلوتحسٌن األنشطة اآل زٌادة. ٌكمن الهدؾ الربٌس للبرنامج فً 7ٓٔٔ

ومرافق الصرؾ الصحً فً البلدان النامٌة. وٌشّكل البرنامج شبكًة مفتوحة أمام الهٌبات التً تعمل فً قطاعات 

بٌن مختلؾ  ذات الصلةالمٌاه والصرؾ الصحً والتضامن بؽٌة تشجٌع تبادل الخبرات ونشر المعلومات 

 الجهات الفاعلة المعنٌة.

الدعم المالً إلعداد الدراسة فً إطار الدعوة الصادرة لتقدٌم المشارٌع للفترة  جٌة الفرنسٌةوزارة الخارقّدمت 

 لدعم التعاون الالمركزي. ٕ٘ٔٓ-ٖٕٔٓ
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 دراسة توثٌقٌة حول قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان العنوان:

 النسخة النهابٌة الدراسة: وضع

 المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةفً لبنان/  منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدةمكتب  طالب الدراسة:

 )فرنسا( HYDROCONSEILمكتب الدراسات  المكتب اإلستشاري:

 ٖٕٔٓتشرٌن الثانً/نوفمبر  بدء سرٌان العقد:

 9 عدد المراجعات:

نقابة تجّمع البلدٌات للصرؾ ) Diane MACHAYEKHI (HYDROCONSEIL ،)Charlotte KALINOWSKI :اسةساهم فً إعداد الدر

 SIAAP  ،)Bruno VALFREY (HYDROCONSEIL.) - الصحً لمنطقة بارٌس

 (pS-Eauبرنامج ) Vincent DUSSAUX :دعم ومراجعة

 Bruno VALFREY (HYDROCONSEIL) إشراف وتنسٌق:

-contact@bt و hydroconseil@hydroconseil.comلرجاء إرسال برٌد إلكترونً إلى العناوٌن التالٌة: ا لألسئلة والتعلٌقات:

villes.org 

 واإلنترنت  HYDROCONSEILنقالً عن مكتب الدراسات  :صورة الغالف

 جٌزٌل واكٌم، لٌن زهرالدٌن الترجمة إلى اللغة العربٌة:

 Machayekhi D., Kalinowski C. et Valfrey B., Etude de capitalisation sur le ,2014 :ُتذَكر هذه الدراسة على النحو التالً

secteur de l’assainissement au Liban, Bureau CGLU/BTVL – SIAAP )النسخة العربٌة( 
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 مالحظة:

 تتضّمن الدراسة التوثٌقٌة بنسختها الفرنسٌة األصلٌة فصلٌن إضافٌٌن:

 مشروع دعم قدرات البلدٌات اللبنانٌة ودعم الحوار مع )أي  سبة للمشروعالفصل التاسع: توصٌات بالن

 (السلطات المركزٌة فً إطار معالجة مٌاه الصرؾ الصّحً

 الفصل العاشر: المرافق 

 بروتوكول الدراسة -

 قابمة بؤسماء األشخاص الذٌن أجرٌت معهم المقابالت وبالزٌارات المٌدانٌة -

 البحة المراجع المستخدمة  -

 ٌة المّتبعة إلستقراء البٌاناتالمنهج -

 الرجاء مراجعة النسخة الفرنسٌة لمن ٌرؼب فً اإلّطالع علٌهما.
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 شكر وتقدير

ذه الدراسة من خالل تشاطر إنجاح هفً ٌعرب الكّتاب عن عمٌق إمتنانهم لكافة األشخاص الذٌن ساهموا 

 تهم فً مجال الصرؾ الصحً فً لبنان.اخبر

 وٌخّصون بالشكر جمٌع الجهات الفاعلة التً تم اإلجتماع بها أثناء اإلعداد للدراسة:

ممثلو مإسسات الدولة )رباسة مجلس الوزراء، وزارة الطاقة والمٌاه، مجلس اإلنماء واإلعمار، وزارة البٌبة، 

 الالحصرٌة التابعة لها(؛ داراتوالبلدٌات واإل وزارة الداخلٌة

 ن لمإسسات المٌاه األربع وممثلوها؛والرإساء والمدراء العامّ 

 رإساء وممثلو البلدٌات واإلتحادات البلدٌة؛

 ممثلو الشركاء التقنٌٌن والمالٌٌن ومجمل الشركاء فً مٌدان التعاون اإلنمابً فً لبنان؛

 األكادٌمٌة. وممثلو القطاع الخاص واألوساط

بوقتها ولم تّدخر وسعاً للمشاركة فً البحوث، علٌنا نتقّدم بوافر الشكر لجمٌع هذه الجهات الفاعلة التً لم تبخل 

نا من إجراء الزٌارات المٌدانٌة. وال ننسى فً هذا المقام أن نشكر نوجمع المستندات والبٌانات المتوفرة، وتمكٌ

ٌّمة. تنا لمرافق الصرؾ الصحً، وذلك لمٌاراجزٌل الشكر جمٌع من رافقونا خالل ز  ا قّدموه لنا من معلوماٍت ق

برنامج دعم قدرات البلدٌات اللبنانٌة ودعم وفً الختام، نوّجه تحًٌة خاصة إلى أعضاء اللجنة التوجٌهٌة لـ"

روع " الذٌن ٌشرفون على تنفٌذ المشالحوار مع السلطات المركزٌة فً إطار معالجة مٌاه الصرؾ الصّحً

 والذٌن واكبوا ودعموا مجرٌات هذه الدراسة عبر تشارك معارفهم فً قطاع الصرؾ الصحً.
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 موجز تنفٌذي .0

دعم قدرات البلدٌات اللبنانٌة ودعم الحوار مع السلطات المركزٌة فً  مشروع »هذه الدراسة فً إطار  تم إعداد

حول قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان  . وهً ترمً إلى إجراء تشخٌص« إطار معالجة مٌاه الصرؾ الصّحً

 من أجل:

 فهم دور كّل جهة من الجهات الفاعلة المعنٌة بهذا القطاع قانوناً وممارسًة؛ 

 ٌتنفٌذها؛ اتمعرفة طبٌعة مشارٌع الصرؾ الصحً فً لبنان وآل 

  الحالً ما بٌن مختلؾ الجهات الفاعلة المنخرطة فً مختلؾ فً الوقت فهم مستوى ونوعٌة الحوار

 حل الصرؾ الصحً الجماعً )جمع المٌاه المبتذلة ونقلها ومعالجتها(؛مرا

  ًتحدٌد احتٌاجات البلدٌات اللبنانٌة على صعٌد المعرفة وتعزٌز القدرات فً مجال الصرؾ الصح

 لى البلدٌات.عالمعلومات  تعمٌمالجماعً وتحدٌد احتٌاجات الدولة اللبنانٌة على صعٌد 

بهدؾ مواجهة ة اللبنانٌة مسؤلة الصرؾ الصحً على أجندة السٌاسات العامة أدرجت الدولمنذ التسعٌنٌات، 

مختلؾ اإلتفاقٌات الدولٌة السارٌة ل اإلمتثالومن أجل  إلى عملٌة التنمٌة وإلى طبٌعة البالد العابدةبعض القٌود 

اً التً ُوّظفت فً ٌسبالمفعول فً مجال حماٌة البٌبة. وبالرؼم من الجهود التً ُبذلت واإلستثمارات المهمة ن

ملٌون دوالر أمٌركً سنوٌاً خالل  ٕٖبـ ةالعام اتنسبة اإلستثمار ٔالعقدٌن الفابتٌن )حٌث ٌقّدر البنك الدولً

: فال تتم ٕٗٔٓ(، إاّل أن وضع هذا القطاع ال ٌزال مدعاة قلق فً العام 0ٕٓٓو 77ٗٔالفترة الممتدة ما بٌن 

ٌُعتقد أنزلٌة المبتذلة، وبحسب التقدرٌراتفً المبة من المٌاه المن 0معالجة سوى  فً المبة فقط من  ٕٗٔ ، 

السكان موصولة منازلهم إلى محّطة صرؾ صحً شّؽالة ومكتملة )معالجة أّولٌة وثانوٌة(. وعلٌه، ورؼم 

انخراط عددٍّ كبٌر من الجهات الفاعلة فً هذا القطاع )ومن ضمنها البلدٌات اللبنانٌة( ورؼم تشٌٌد محطات 

صحً فً بعض المراكز الحضرٌة الكبرى، ٌعانً القطاع من صعوبة فً تنظٌم نفسه ولم ٌحرز سوى  صرؾ

عزٌز الوصول الفعلً إلى الخدمة. فؤربعة لبنانٌٌن من أصل خمسة القلٌل من التقّدم فً العقدٌن الفابتٌن لجهة ت

صحً ؼٌر موصولة أو ٌصلون منازلهم إلى شبكة صرؾ  المستقل ٌلجإون إلى الصرؾ الصحً الفردي

 شّؽالة.بمحطة صرؾ صحً 

ٌعانً قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان من إطاٍر قانونً واستراتٌجً ملتبس ومعّقد، وبخاصة فً ما ٌتعلّق و

نٌطت تارٌخاً الصالحٌة فً مجال الصرؾ الصحً . ولقد أُ تحدٌداً دقٌقاً  كّل جهة من الجهات الفاعلة تحدٌد دورب

عالجة مٌاه الصرؾ الصحً لم تكن ضمن األولوٌات حٌن كان التوّسع الُمدنً محدوداً لبلدٌات كون إشكالٌة مبا

ٌّما وزارة الطاقة والمٌاه ومإسسات ٕٓٓٓفً البالد. ولكن بدءاً من العام  ، تم تعزٌز صالحٌات الدولة والس

ة بطرٍق عّدة، حالٌقوانٌن الدور السلطات المحلٌة. وٌمكن أن ُتفّسر ال دون اإلنتقاص منالمٌاه التً أنشبت حٌنبٍذ، 

 بٌن العدٌد من الجهات الفاعلة.  الٌوم كما أن المسإولٌات والصالحٌات فً قطاع الصرؾ الصحً تضٌع

تنخرط فً قطاع الصرؾ الصحً جهات فاعلة متعّددة، دون أن ٌتم رصد الموارد البشرٌة والمالٌة على النحو 

واإلحتٌاجات البٌبٌة تواها ومواردها أن تلّبً احتٌاجات المستخدمٌن المالبم، إذ تحاول كّل جهٍة فاعلة وفقاً لمس

وال ٌتم إاّل فً أطٍر ؼٌر  محدود والصحٌة الملّحة. إلى ذلك، إن الحوار والتشاور ما بٌن هذه الجهات الفاعلة

لة اللبنانٌة تعمل مختلؾ الجهات دون تنسٌق وفً جوٍّ ال تسوده الثقة المتبادلة فً حٌن أن أهداؾ الدوورسمٌة. 

( ترتكز إلى ٕٓٓٓفً المبة من المٌاه المبتذلة بحلول العام  7٘فً هذا القطاع )التوّصل إلى جمع ومعالجة 
                                                           

ٔ
 ٕٓٔٓ(، Water Sector: Public Expenditure Review) مالمصدر: البنك الدولً، قطاع المٌاه : استعراض اإلنفاق العا 
ٕ
 (.ٖٕٔٓملٌون نسمة ) ٕٗ.ٌُٗقّدر عدد السكان اللبنانٌٌن بـ 
ٕ
 (.ٖٕٔٓملٌون نسمة ) ٕٗ.ٌُٗقّدر عدد السكان اللبنانٌٌن بـ 
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التنسٌق ما بٌن القدرات العملٌة لّكل جهٍة فاعلة والمواءمة ما بٌن كافة التدّخالت والعملٌات وتوعٌة الجمٌع على 

 ومستدامة.ضرورة مّد البالد بخدمة صرؾ صحً فّعالة 

ُتنّفذ ؼالبٌة مشارٌع الصرؾ الصحً من قبل الدولة اللبنانٌة عن طرٌق مجلس اإلنماء واإلعمار؛ فٌما ُتنّفذ 

ٌّباته، ولكن النتابج تتشابه فً  مشارٌع أخرى من قبل البلدٌات مباشرًة. لكّل شكٍل من أشكال التدّخل حسناته وس

بطاقتها القصوى(، عدم ٌاب الشبكات )أو أقلّه ال تعمل ال تعمل بسبب ؼأؼلب األحٌان: محطات صرؾ صحً 

التشؽٌلٌة للمنشآت القابمة )محطات وشبكات(، فضالً عن عرقلة بعض المشارٌع أحٌاناً  تكالٌؾاستباق القٌود وال

 بسبب مشاكل عقارٌة أو سوء تفاهم ما بٌن الدولة والبلدٌات.

 لقطاع:اتً تواجه تشٌر هذه النتابج إلى أبرز التحدٌات ال

 المٌاه وبخاصة فً ما ٌتعلّق بالموارد قطاع بالنسبة إلى  كبٌر إلى حدٍّ  الصرؾ الصحً قطاٌع مهمل

 تشؽٌل؛الالمشارٌع وإدارة البشرٌة والقدرة على 

  ٍّفً كافة المراحل المكّونة وتنزع الدولة إلى تهمٌش دور البلدٌات كبٌر  القطاع مركزي إلى حد

لجهات الفاعلة المعترؾ بها فً اإلستراتٌجٌة الوطنٌة التً أقرتها وزارة أنها من ا، فً حٌن للمشارٌع

 ؛ٕٕٓٓو ٕٕٔٓللفترة الممتدة ما بٌن  الطاقة والمٌاه

  ّللجهات الفاعلة المسإولة عن كل حلقة أو واضح فال تحدٌد أة: عملٌة اإلشراؾ على المشارٌع مجز

القطاع وى ببعض المراحل من دون أن تهتم بسلسلًة من المشارٌع التً ال تهتم س، ال بل نشهد مرحلة

 ؛برّمته

 ؼلب األحٌان ؼٌر مكتملة فً أهً : المعطٌات التً تجمعها المإسسات الوطنٌة دقٌق رصدٍ لوجود  ال

 ؛قراءة هذا القطاعإمكانٌة من كبٌر  بشكلٍ ومتناقضة، ما ٌقلّص 

  إذ تقتصر المقّدمة للمستخدمٌن: دمة البنى التحتٌة أكثر مّما ترّكز على الخترّكز الجهات الفاعلة على

مإشرات أداء القطاع الٌوم على القدرة الحالٌة على المعالجة وال تقٌس نسبة المستخدمٌن الذٌن 

 ٌستفٌدون من خدمٍة فّعالة ومستدامة؛

  الوفً الختام، إن مشاكل التواصل ما بٌن الجهات الفاعلة تتكّرر: توجد قنوات تواصل رسمٌة ولكنها 

 فعلٌاً من قبل الجهات الفاعلة. ُتستخدم

الجهات  ما بٌنال تستند فحسب إلى التشاور والتكامل مبتكرة. وهً  فً السنوات الفابتة مشارٌعٌ  تتبلور بدأت

الفاعلة )على الصعٌد الوطنً: وزارة الطاقة والمٌاه ومجلس اإلنماء واإلعمار، وعلى الصعٌد المحلً البلدٌات 

كز أٌضاً إلى مقاربٍة شاملة للقطاع تتمحور حول الخدمة المقّدمة إلى المستخدمٌن ، بل ترتومإّسسات المٌاه(

وإمكانٌة تموٌل هذه الخدمة على نحٍو مستدام. وٌبدو أن هذه المشارٌع تإّدي إلى نتابج مثٌرة لإلهتمام وتستحق 

 أن تتكّرر على الصعٌد الوطنً.

ٌستوجب إدراك جمٌع الجهات الفاعلة المعنٌة بالقطاع لهذه  إن بلوغ األهداؾ التً وضعتها وزارة الطاقة والمٌاه

التحدٌات، فضالً عن تعزٌز التشاور لتعمٌم الممارسات الحسنة التً ُرصِدت فً البالد ولتقلٌص خطر بروز 

عراقٌل أثناء تنفٌذ المشارٌع، وللحّد من العقبات البنٌوٌة التً تعترض الوصول الفعلً والمستدام إلى خدمة 

 الصحً. الصرؾ
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 الصرف الصحً: أساسً لكن مصاب بالقصورقطاع  .4

 واقٌع مقلق .4.0

ٌُعتبر وضع الصرؾ الصحً فً لبنان الٌوم مدعاة للقلق بالرؼم من الجهود الملحوظة المبذولة منذ سنوات 

طوٌلة على مستوى الحكومة والجهات الفاعلة المحلٌة، وفً مقدمها البلدٌات. وُتعتبر هذه الجهود ؼٌر كافٌة 

. وبالفعل، ال تدعو الحاجة فحسب إلى اإلستثمار فً البنى فً هذا القطاع نظراً إلى التؤخر الذي ٌعانً منه لبنان

التحتٌة الجدٌدة )أو فً إعادة تؤهٌل البنى التحتٌة القابمة( إنما تدعو الحاجة قبل كل شًء إلى بلورة مقاربة 

 متكاملة على مستوى مرافق الصرؾ الصحً برمتها.

د الماثلة أمام لبنان(، ول ؼٌاب البٌانات الموثوقة جزءاً من القٌب التقدٌرات األخٌرة المتوافرة )حٌث ٌشكّ وبحس

 ٓٙإلى  ٓ٘ضاؾ إلٌها المنزلٌة سنوٌاً فً لبنان، ٌُ  مبتذلةمٌاه الالملٌون متر مكعب من  ٌٕٓ٘تم إنتاج نحو 

المنزلٌٌن الموصولٌن بشبكة  نتفعٌنر عدد المقدّ ، ٌُ . فً المقابلٖالصناعٌة مبتذلةمٌاه الالملٌون متر مكعب من 

المٌاه % من 0. باإلضافة إلى ذلك، تتم معالجة للمنتفعٌن اإلجمالً عددال% من ٓ٘الصرؾ الصحً بنحو 

قبل التخلص منها فً البٌبة الطبٌعٌة بحسب التقدٌرات )ومن األرجح أن تكون هذه النسبة أدنى  ٗالمبتذلة المنزلٌة

(، نظراً إلى النقص الملحوظ فً التجهٌزات فً مرافق معالجة مٌاه الصرؾ ٘الصناعٌةالمٌاه المبتذلة  ىبالنسبة إل

(. ٙمحطات فقط قٌد التشؽٌل ٓٔقٌد التخطٌط أو البناء مقابل نحو  تنقٌةالصحً )بوجود عدد كبٌر من محطات ال

ً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا مٌاه الصرؾ الصحً ف معالجةر متوسط نسبة دّ قالمقارنة، ٌُ على سبٌل و

 %.ٕٖبـ

 المعوقات المادٌة والدٌمغرافٌة .4.4

ل معوقات أمام تنمٌة قطاع الصرؾ المادٌة والبشرٌة التً تشكّ  بعض الخصابصلبنان ل هؼنً عن القول إن

 .الصحً

 النمو الدٌموغرافً .4.4.0

ملٌون نسمة فً العام  ٕٗ.ٗنان نحو بلػ عدد السكان فً لب، 9بالرؼم من عدم موثوقٌة المعطٌات الدٌموؼرافٌة

، وهً نسبة متدنٌة نسبٌاً بالمقارنة 0ٕٕٔٓ-7ٕٓٓ% سنوٌاً للفترة ٘.ٔالنمو الدٌموؼرافً بـ رد  قُ  ، فٌمأٖٕٓ

فً المرحلة  7مع النسبة السابدة فً اإلقلٌم الفرعً. لكن ال تؤخذ هذه التقدٌرات بعٌن اإلعتبار تدفق الالجبٌن

% من سكان لبنان( الذي ٌرخً بظالله على الطلب اإلجمالً فً مجال ٕ٘إلى  ٕٓسبتهم البالؽة ناألخٌرة )

ٌومٌاً للفرد الواحد(. وأخٌراً، ٌزٌد  ٓٔلٌتر ٓٓٔأكثر من  -)فً ظل إرتفاع إستهالك المٌاه نسبٌاً  الصرؾ الصحً

لحكومة اللبنانٌة التً تسعى النمو السكانً، سواء كان هٌكلٌاً أو ظرفٌاً، من صعوبة المهام الملقاة على عاتق ا

 .مٌاه فً مختلؾ المناطق اللبنانٌةالإلى المحافظة على وتٌرة اإلستثمار الضرورٌة لإلستجابة للطلب على  جاهدةً 

                                                           
ٖ
 ، وزارة الطاقة والمٌاه، اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع الصرؾ الصحً.ٕٕٔٓالمصدر:  
ٗ
 .ٕٙٔٓ-ٕٕٔٓ، Lebanon Country Water Sector Assistance Strategy، البنك الدولً، ٕٕٔٓالمصدر:  
٘
 ما من مسح أخٌر بحسب معلوماتنا حول تصرٌؾ المٌاه المبتذلة الصناعٌة.  
ٙ
محطات أنشؤتها مباشرة البلدٌات وتم تحدٌدها وزٌارتها خالل هذه الدراسة. لكن تجدر  ٗمحطات بحسب بٌانات مجلس اإلنماء واإلعمار، ٌضاؾ إلٌها  7 

 التشؽٌل ؼٌر مشار إلٌها على مستوى الدولة وؼٌر مشمولة بالزٌارة أثناء هذه الدراسة. اإلشارة إلى وجود محطات أخرى قٌد
9
ق الصرؾ فً ؼٌاب مسح حدٌث على المستوى الوطنً، مما ٌطرح فً المقابل مشاكل من حٌث المعطٌات الدٌموؼرافٌة المستخدمة فً تحلٌل الطلب على مراف 

 الصحً وحجمها.
0

 .http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.GROWالمصدر: البنك الدولً،   
7
، ٕٗٔٓأبرٌل/نٌسان  ٖتقّدر المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجبٌن وجود أكثر من ملٌون الجا سوري حالٌاً فً لبنان. المصدر: بٌان صحفً بتارٌخ  

 http://www.unhcr.org/533c15179.htmlالالجبون السورٌون فً لبنان ٌتجاوزون عتبة الملٌون، 
ٔٓ
 . الموارد المابٌة.ٖ، وزارة البٌبة، وضع البٌبة واإلتجاهات ذات الصلة فً لبنان، الفصل ٕٓٔٓالمصدر:  
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 التوسع العمرانً من دون رقٌب أو حسٌب .4.4.4

ا. بالفعل، لم ان اإلنتداب الفرنسً لٌتطور بشكل كبٌر خالل الحرب األهلٌة وفً أعقابهبدأ التوسع العمرانً إبّ 

ٌشهد لبنان سوى القلٌل من التوسع العمرانً فً السبعٌنٌات إلى أن إندلعت الحرب األهلٌة وأدى الحراك 

كثافتها تدرٌجٌاً.  ما انفتؤت تزدادإلى ظهور بإر من المستوطنات السكانٌة العشوابٌة التً  ٔٔالسكانً الكثٌؾ

مرانً من الناحٌة الكمٌة فً المخطط التوجٌهً لترتٌب قٌاس حركة التوسع الع 7ٖٙٔوهكذا، جرى منذ العام 

عاماً. وبحسب  ٖٓسنوٌاً أي ضعؾ المساحة العمرانٌة خالل فترة  ٕكلم ٘.ٕبـ (SDATL) األراضً اللبنانٌة

 .ٕٔ% من سكان لبنان فً المدن09الٌوم، ٌعٌش  ٌراتالتقد

ل الخدمات الحضرٌة األساسٌة، وبخاصة ولقد أرخت هذه الظاهرة بظاللها على مدركات السلطات العامة لمجم

على هامش المعالجات إلى حٌن نهوض لبنان من كبوة  مبتذلة. وبقٌت مسؤلة مٌاه الخدمات الصرؾ الصحً

البحر )بالنسبة إلى المدن  المٌاه المبتذلة وتصرٌفها فًالحرب األهلٌة، حٌث إنحصرت بشكل أساسً بجمع 

رت الدولة اللبنانٌة إلى بلورة إستراتٌجٌتها نٌة فً المناطق الساحلٌة، إضطُ الساحلٌة(. لكن، فً ظل الطفرة العمرا

فً المدن بشكل أساسً على الربط  نتفعٌنفً هذا القطاع. وتجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى ترّكز طلب الم

 بشبكات الصرؾ الصحً. وفً المدن الكبرى، تعود شبكة الصرؾ الصحً بشكل عام إلى الستٌنٌات، وإن

 مٌاه الصرؾ. نقٌةعموماً إلى الربط بمحطات توافتقرت تدهور وضعها بشكل كبٌر 

 : التوسع العمرانً فً مدٌنة بٌروت والمجموعات السكانٌة منذ الثالثٌنٌات حتى الٌوم 0الصورة 
 

 

                                                           
ٔٔ

ت الذي تمدد فٌه بحسب التقدٌرات، هرب ربع سكان لبنان من وٌالت الحرب األهلٌة إلى الخارج فٌما تهّجر الربع اآلخر منهم، وبخاصة إلى بٌروت، فً الوق  
 ,Faour Ghaledالزحؾ العمرانً فً العاصمة بشكل عشوابً تقرٌباً لٌلتهم القرى الصؽٌرة التً أصبحت الٌوم جزءاً ال ٌتجزأ من نسٌج العاصمة؛ أنظر 

Haddad Theodora, Velut Sébastien, Verdeil Eric, 2005, « Beyrouth : Quarante ans de croissance urbaine », 
Mappemonde 79 (2005/3). 

ٕٔ
 .http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.URB.TOTL.IN.ZSالمصدر: البنك الدولً،  
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 التضارٌس الجغرافٌة .4.4.3

 :التً تإّثر على قطاع الصرؾ الصحً هً التالٌة العناصر الثالثة األساسٌة

 ن التضارٌس الجبلٌة على الجزء األكبر من مساحة لبنانطؽٌا (ٔ

فً المناطق الجبلٌة، إنعكس التوسع العمرانً العشوابً تارة من خالل إنتشار المبانً بكثافة فً 

ؾ العمرانً الذي أرخى بظالله حالمناطق المخصصة سابقاً لألنشطة الزراعٌة وطوراً من خالل الز

، ُتعتبر المهمة أكثر الصرؾ الصحً الجماعًت األساسٌة )فً مجال على إمكانٌة الوصول إلى الخدما

مرافق  أنه وبالرؼم من انتشار حدة اإلنحدار، تعدد محطات الضخ(. ٌضاؾ إلى ذلك -تعقٌداً وكلفة

 .لمعاٌٌر البٌبٌةفً هذه المناطق، تطابق قلٌّة قلٌلة منها ا المستقلة صرؾ الصحًال

ط الساحلً فً ظل إرتفاع الكثافة السكانٌة وقلة المساحات العقارٌة ز السكانً على إمتداد الخالتركّ  (ٕ

  مرافق الصرؾ الصحًالمتاحة أمام 

ات متفاوتة جُتعتبر المناطق الجبلٌة قرٌبة جداً من الساحل اللبنانً وتشكل أحواضاً للتصرٌؾ واسعة بدر

من خالل أحواض  لصحًا وتبلػ أدنى مستوٌاتها عند الساحل اللبنانً. وقد دفعت مقاربة الصرؾ

الجماعً تربط للصرؾ الصحً التصرٌؾ الدولة اللبنانٌة إلى دراسة إمكانٌة إنشاء محطات كبٌرة 

على المساحات العقارٌة  أرخت بظاللهاالمناطق الجبلٌة بالساحل. لكن الطفرة العمرانٌة فً الساحل 

متاخمة للبحر. ق الصرؾ الصحً المرافإلى تناذر األراضً المتاحة إلنشاء أفضت بالتالً الموجودة و

التوسع العمرانً فً أّثر الجبل الخلٌج وحٌث ٌالمس وأبلػ مثال على ذلك تطّور خلٌج جونٌة، حٌث 

ستتبعه من تعقٌدات على مستوى إنشاء شبكة جماعٌة للصرؾ االمنطقة الساحلٌة على الجبل، وما 

 المناطق الحضرٌة فً أعلى الجبال اتوصٌلهالصحً )ندرة المساحات العقارٌة المتاحة، وصعوبة 

 ...(.بشبكة الصرؾ الصحً

 : التوسع العمرانً فً خلٌج جونٌة منذ السٌتٌنٌات حتى الٌوم4الصورة 

  

 ٕٕٔٓفً األعلى من الستٌنٌات والصور فً األسفل من العام  ٖٔالصور

 فً الخلٌج وآثاره الكبٌرة على توافر العقارات إلى الٌسار التوسع العمرانً على حساب الجبل وإلى الٌمٌن التوسع العمرانً

 
                                                           

 /internet, http://ginosblog.com/2012/02/03/then-and-now-jounieh-gulf-and-shore المصدر: إنترنت، 13
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 هٌمنة التشكٌالت الجوراسٌة/ الكلسٌة (ٖ

إن الجزء األكبر من التربة التحتٌة اللبنانٌة هو كلسً الطبٌعة وٌمّثل بالتالً خطراً كبٌراً لجهة تلّوث 

حد أدنى من الترشٌح قوم بتال  تًحٌث تتؽلؽل مٌاه الصرؾ الصحً فً التربة ال - موارد المٌاه الجوفٌة

مٌاه ال. من هنا، تبرز ضرورة معالجة الطبٌعً مما ٌإدي إلى تلوث مصادر المٌاه الجوفٌة مباشرةً 

 نظراً إلى عرضة المٌاه الجوفٌة بشكل كبٌر للتلوث. مبتذلةال

الحكومة من  وبالتالً، تساهم هذه المعوقات البشرٌة والمادٌة الخاصة بلبنان فً مفاقمة الصعوبات الماثلة أمام

بشكل أعم(  ٗٔأجل بلوغ األهداؾ المحددة فً اإلستراتٌجٌة الوطنٌة بشكل خاص )وفً األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة

والتخلص منها(  المٌاه المبتذلةوفً مفاقمة تداعٌات ؼٌاب الصرؾ الصحً المالبم )باألخص من حٌث معالجة 

 على المستوٌٌن البٌبً والصحً.

 صحة البشراآلثار على البٌئة و .4.3

ل هذا الوضع مدعاة للقلق وبخاصة فً ظل ضخامة اآلثار السلبٌة على البٌبة وصحة البشر. وبالرؼم من ٌشكّ 

سنوٌاً من اإلستثمارات العامة  دوالر أمٌركًملٌون  ٕٖاإلستثمارات الكبٌرة نسبٌاً خالل السنوات األخٌرة )

خالل الفترة  دوالر أمٌركًملٌون  0ٗٗجموعه ، خارج إطار البلدٌات، أي ما م0ٕٓٓ-77ٗٔخالل الفترة 

ما دون الحجم المطلوب بحٌث ٌتم نقٌة( (، ال ٌزال كامل الجزء السفلً من شبكة الصرؾ الصحً )الت٘ٔبكاملها

)من مختلؾ المصادر( فً الطبٌعة مبتذلة مٌاه الالملٌون متر مكعب تقرٌباً سنوٌاً من  ٖٓٓالتخلص من 

 معالجة مسبقة.دون لمتوسط( من )وبخاصة فً البحر األبٌض ا

وٌندرج تدهور الوضع البٌبً فً سٌاق ٌرتبط فٌه لبنان بالبلدان المشاطبة للبحر األبٌض المتوسط من خالل 

ٌُعتبر لبنان ملزماً بإحترام اإللتزامات الدولٌة وبخاصة  معاهدات دولٌة ترمً إلى حماٌة المنظومة البٌبٌة. و

لة فً العام والمعدّ  79ٙٔع علٌها فً العام ً وقّ تاألبٌض المتوسط من التلوث ال إتفاقٌة برشلونة لحماٌة البحر

. وتدعو اإلتفاقٌة جمٌع الدول الموقعة، بشكل فردي أو مشترك، إلى إعتماد جمٌع اإلجراءات الضرورٌة 77٘ٔ

ٌة المستدامة. وفً فً إطار المساهمة فً التنم لحماٌة وتحسٌن البٌبة البحرٌة فً منطقة البحر األبٌض المتوسط

 ٓٓٓ.ٓٓٔفً المدن الساحلٌة التً تضم أكثر من  نقٌة المٌاه المبتذلةهذا اإلطار، إلتزم لبنان بإنشاء محطات لت

فً برنامج مكافحة التلوث  777ٔنسمة. وقد تم تكرٌس هذه اإلرادة السٌاسٌة من جدٌد فً العام 

فً المدن  لتنقٌة المٌاه المبتذلةٌلحظ بناء محطات  الذي (Coastal Pollution Control Programme)الساحلً

 الساحلٌة الكبرى )بٌروت، طرابلس، صٌدا، جونٌة، صور، جبٌل، الصرفند والعبدة(.

 أما على المستوى المحلً، أرخى ؼٌاب الصرؾ الصحً أٌضاً بظالله السلبٌة على إلتزامات الحكومة اللبنانٌة

ل على البحة التراث العالمً، والذي ٌستدعً تسجٌله وجود دفتر جّ على سبٌل المثال، وادي قادٌشا المس –

 .سلٌمبشكل  إدارة المٌاه المبتذلةشروط ٌضمن 

ط الضوء على هذه اآلثار السلبٌة: "ال تزال األنهر، لتسلّ  ٙٔوتؤتً التقٌٌمات األخٌرة لوضع البٌبة فً لبنان

منزلٌة الالمجارٌر ؼٌر المعالجة وسواها من النفاٌات  بمٌاه اً والٌنابٌع الطبٌعٌة والمٌاه الجوفٌة تتؤثر سلبٌ

". وٌذكر التقرٌر 9ٔمإسساتوالصناعٌة التً ٌتم رمٌها من دون حسٌب أو رقٌب أي من دون رقابة أو تنظٌم ال

                                                           
ٔٗ
أنظر الحقاً فً التقرٌر  –مّتفق علٌها من جانب دول العالم والمإسسات الكبرى العالمٌة العاملة فً مجال التنمٌة  ُتعتبر األهداؾ اإلنمابٌة الثمانٌة لأللفٌة خطة 

 األرقام المتاحة من خالل برنامج الرصد المشترك )منظمة الصحة العالمٌة/ الٌونٌسؾ( بخصوص لبنان.
ٔ٘
، بلؽت اإلستثمارات العامة ٕٕٔٓ. بحسب اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع الصرؾ الصحً 7ٕٓٓ، المصدر: البنك الدولً، قطاع المٌاه: إستعراض اإلنفاق العام 

بعد  ملٌار د.أ.، لكن ٌشمل هذا الرقم أكثر من ملٌار دوالر أمٌركً من المشارٌع الجارٌة لكن ؼٌر المنجزة بعد )البنى التحتٌة ؼٌر الموضوعة ٗ.ٔفً هذا القطاع 
 قٌد التشؽٌل(.

ٔٙ
  ، الموارد المابٌة.ٖ، وزارة البٌبة، وضع البٌبة، الفصل ٕٓٔٓالمصدر:   
ٔ9
 .ٙٙ، وزارة البٌبة، المرجع السابق، ص. ٕٓٔٓالمصدر:  
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( التً تإكد هذه اآلثار المٌاه المبتذلة صباتذاته التحالٌل الجرثومٌة )المٌاه السطحٌة والشواطا المتاخمة لم

 ة.السلبٌ

ٌُسجل الٌوم وجود عدد قلٌل من البٌانات الوبابٌة المتسقة بشؤن أثر سوء معالجة مٌاه الصرؾ على  فً المقابل، 

صحة اإلنسان فً لبنان. لكن من البدٌهً أن اآلثار السلبٌة خطٌرة ومضاعفة نتٌجة سوء نوعٌة مٌاه الشرب 

التً ٌتم التخلص منها لعادمة ؼٌر المعالجة كمٌات المٌاه االموزعة من خالل الشبكات، وذلك بالنظر إلى 

 ومإشرات التلوث )وبخاصة التلوث الجرثومً(.

% من إجمالً ٗ.ٖكلفة التدهور البٌبً فً لبنان بـ ٕٓٔٓمن المنظور اإلقتصادي، قّدر البنك الدولً فً العام 

ٌُستهان بها، فٌما تمثل كلفة  % من ٔ.ٔلوحدها مبتذلة مٌاه المة للؼٌر المالبمعالجة الالناتج القومً، وهً نسبة ال 

على البٌبة والصحة  الصرؾ الصحًإجمالً الناتج القومً. وعلٌه، ال تقتصر اآلثار السلبٌة الناتجة من ؼٌاب 

 العامة فحسب بل تطال اإلقتصاد الوطنً برمته. 

ضعؾ معدل م، تإدي أوجه الخلل المتعددة فً قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان )من حٌث فً ضوء ما تقدّ 

على  مقلقالمرافق( إلى وضع  تشؽٌل وصٌانةأو ؼٌاب ثقافة  نقٌة المٌاه المبتذلة، وتدنً نسبة تالتوصٌل بالشبكة

المستوٌات البٌبٌة والصحٌة واإلقتصادٌة، األمر الذي ٌستدعً من الحكومة إعطاء األولوٌة لقطاع الصرؾ 

 مثلً المجتمع المدنً على حد سواء.المإسسات العامة )بما فٌها المحلٌة( ومتحرك الصحً و

 سٌاق هذه الدراسة التوثٌقٌة .4.2

ونٌسان/ أبرٌل  ٖٕٔٓدإوب تم إنجازه بٌن شهر تشرٌن الثانً/ نوفمبر توثٌقً  ٌُعتبر التقرٌر الحالً ثمرة عملٍ 

 ٗٔو الجهات المعنٌة بقطاع الصرؾ الصحً فً لبنانمقابلة تّم إجراإها مع  ٖ٘، وذلك استناداً إلى ٕٗٔٓ

زٌارة مٌدانٌة لمرافق صرؾ صحً، وإلى تحلٌل المستندات والوثاق التً ُجِمعت خالل الدراسة أو التً قّدمها 

 مختلؾ األشخاص الذٌن أجرٌت معهم مقابالت.

وضع القطاع، ودراسة  تقٌٌمبطلب من لجنة رإساء البلدٌات اللبنانٌة إلى  جاءتوتطمح هذه الدراسة التً 

إلى  ،الجارٌة حالٌاً  صرؾ الصحًدة وأدوارها وعالقاتها ووصؾ أسالٌب تنفٌذ مشارٌع الالجهات الفاعلة الموجو

أهداؾ متعددة: تمكٌن الجهات حول وجهات النظر المختلفة  لتقًجانب تحدٌد وتوثٌق الممارسات المبتكرة. وت

معنٌة فً القطاع فً كافة الجهات ال إشراكالفاعلة فً القطاع من اإلسترشاد بالممارسات الجٌدة الممسوحة، و

 إطار الحرص على التكامل وتعزٌز المعارؾ والدراٌات لدى البلدٌات اللبنانٌة بشؤن قطاع الصرؾ الصحً

 .والحرص على تعزٌز قدرتها على التدّخل فً هذا القطاع
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 دإطار قانونً وإستراتٌجً معقّ  .3

 اإلطار القانونً .3.0

مراً منذ الستٌنٌات، مواكباً بذلك التطور الحاصل فً قطاع الصرؾ الصحً تطوراً مستلشهد اإلطار القانونً 

البالد وتطور السٌاق اإلقلٌمً والدولً فً قطاع الصرؾ الصحً، مما أدى إلى تراكب القوانٌن المتناقضة 

تفسح المجال أمام قراءاٍت متناقضة، األمر سلسة من القوانٌن المعقدة والمبهمة التً  ونتٌجة لذلك، برزتأحٌاناً. 

 كبٌر. سق لإلستراتٌجٌة الوطنٌة إلى حدٍّ بدوره إلى تمٌٌع المسإولٌات وعرقلة التطبٌق الفاعل والمتّ  ٌّوديالذي 

 أبرز الجهات الفاعلة الموجودة .3.0.0

نٌطت إدارة قطاع الصرؾ الصحً، بموجب القوانٌن واألنظمة، إلى هٌبات عامة مختلفة ومن أبرزها لقد أُ 

د اإلطار السٌاسً واإلستراتٌجً للقطاع، ومجلس التً تحدّ  (MEE)ة والمٌاه الجهات األربع التالٌة: وزارة الطاق

الذي ٌتولى تنفٌذ مشارٌع البنى التحتٌة فً قطاع الصرؾ الصحً بتفوٌض من وزارة (CDR) اإلنماء واإلعمار

ة والمٌاه مسإولة عن إدارة هذا القطاع تحت وصاٌة وزارة الطاقالمناطقٌة ال الطاقة والمٌاه، ومإسسات المٌاه

والبلدٌات التً ال تفتقر إلى القدرات القانونٌة للتدخل فً هذا القطاع، كما سنرى الحقاً. كما تتدخل الجهات 

ٌُذكر على تحلٌل اإلطار  المعنٌة األخرى فً إدارة مٌاه الصرؾ الصحً ولكن ال تإدي مشاركتها إلى أثر 

ً قسم آخر إلى جانب مجلس اإلنماء واإلعمار الذي ال القانونً. لذلك، سٌتم تقدٌم الجهات المعنٌة األخرى ف

 ٌُعتبر هٌبة لصنع القرار على مستوى إدارة مٌاه الصرؾ الصحً من المنظور القانونً البحت.

والبلدٌات، المٌاه المناطقٌة  أما بالنسبة إلى الجهات المعنٌة العامة الثالث أي وزارة الطاقة والمٌاه، ومإسسات

ٌات كانت دوماً السلطات المختصة فً مجال الصرؾ الصحً. ولكن إتسم تطور اإلطار فسنالحظ بؤن البلد

السلطات من المستوى المحلً إلى المستوى الوطنً. إلى ذلك، أعطت القوانٌن والمراسٌم المتعاقبة  نقلالقانونً ب

الذي  ٕٓٓٓفً العام  حصل التحول الحقٌقً مع إعتماد قانون تنظٌم قطاع المٌاه ، فٌماسلطة أكبر إلى الدولة

 .لٌس بالجامدلكن هذا القانون و. ..كامل سلسلة الصرؾ الصحًمنح الدولة المسإولٌة الكاملة عن إدارة 

  المراحل الكبرى لتطّور اإلطار القانونً .3.0.4

 مراحل كبٌرة: ٖر اإلطار القانونً والتنظٌمً لقطاع الصرؾ الصحً إلى ٌُمكن تقسٌم تطوّ 

 ٖٓبتارٌخ  0ٔٔلقد فتح المرسوم اإلشتراعً رقم إلى البلدٌات واإلتحادات.  ( سلطة معطاة فً األصل0

المعروؾ بـ"قانون البلدٌات" الباب أمام الالمركزٌة اإلدارٌة فً لبنان. وبالتالً، تم  799ٔحزٌران/ ٌونٌو 

 مجموعة من السلطات والمسإولٌات.بتفوٌض البلدٌات 

 الصرؾ الصحً: وفً ما ٌلً المواد المتصلة مباشرة بخدمات

  التً تنص على أن المجلس البلدي ٌتولى إدارة مشارٌع المٌاه وإنشاء "المجارٌر"؛ 7ٗالمادة 

   التً تتعلق بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المجارٌر والترخٌص بوصل المجارٌر ضمن  9ٗالمادة

 ة هٌبة أخرى(.النطاق البلدي بعد إستٌفاء الرسوم )وإن كان المشروع قد جرى تنفٌذه بواسط

بتارٌخ  00/ٓٙلقاء أدابها لهذه المهام. وٌتضمن قانون الرسوم والعالوات البلدٌة )رقم  بدالتتستوفً البلدٌات 

رسمٌن ( والتً تفرض 97( أحكاماً مرتبطة مباشرة بمٌاه الصرؾ الصحً )المادة 700ٔآب/ أؼسطس  ٕٔ

 :إنشاء وصٌانة المجارٌر واألرصفة" " لقاء
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 البناء )بنسبة نصؾ باأللؾ من الثمن البٌعً للمتر المربع من البناء المنوي إقامته(؛ رسم على رخص 

  واحد ونصؾ  (٘.ٔ)رسم "صٌانة مجارٌر وأرصفة" )لجمع مٌاه الصرؾ فقط مبدبٌاً( وذلك بنسبة

 ة من القٌمة التؤجٌرٌة المعتمدة.ببالم

فً الطبٌعة من دون  مبتذلةٌاه الالمع وتصرٌؾ ٌجمتتقلٌدٌاً على  الصرؾ الصحً الجماعً كان ٌعتمدرأٌنا أن 

معالجة. وكانت هذه المسإولٌة ملقاة على عاتق البلدٌات. ولكن، تم التوسع فً نص القانون لتوسٌع سلطات 

 : المٌاه المبتذلةالبلدٌات بحٌث تتجاوز إدارة شبكات تجمٌع وتصرٌؾ 

 من هو أو منفعة عامة، فً النطاق البلدي،  على سبٌل المثال على "أن كل عمل ذي طابع 9ٗالمادة  تنص

قطاع الصرؾ  هع الباب أمام العمل المحلً على نطاق واسع، بما فٌإختصاص المجلس البلدي"، ما ٌشرّ 

 الصحً؛

  على سبٌل التعداد ال الحصر على مسإولٌات ربٌس السلطة التنفٌذٌة بما فٌها على وجه  9ٗتنص المادة

 الخصوص:

 والسالمة والصحة العامة؛ المحافظة على الراحة -

اإلهتمام بإستدراك أو منع ما من شؤنه أن ٌمس الراحة والسالمة والصحة العامة )األمر الذي  -

 ٌنطبق على قطاع الصرؾ الصحً(؛

كل ما ٌختص بحماٌة البٌبة والمناظر الطبٌعٌة واآلثار التارٌخٌة وصٌانة األشجار واألماكن  -

 رة ومنع التلوث.المشجّ 

الواجبات الملقاة على عاتق السلطة التنفٌذٌة المحلٌة إمكانٌة التدخل إلنشاء وتشؽٌل مرافق معالجة  وتفترض هذه

عادة فً مدونة  واردةالمحافظة على الصحة العامة )ال إطارفً  ، وذلكعها فقط(ٌمتج)ولٌس  المٌاه المبتذلة

  .الصحة، إن وجدت، فً العدٌد من البلدان( وحماٌة البٌبة

من القانون  ٕٙٔالمادة  تنصتمتع إتحادات البلدٌات بصالحٌات فً مجال الصرؾ الصحً، حٌث إلى ذلك، ت

ر بشؤن "المشارٌع العامة ذات المنافع المشتركة التً تستفٌد منها على أن ٌتداول مجلس اإلتحاد وٌقرّ  799ٔ

انت هذه المشارٌع قابمة أو جمٌع البلدٌات األعضاء أو بعضها أو التً تشمل نطاق أكثر من إتحاد واحد، سواء ك

 مرتقبة، كالمجارٌر]...[". 

الجزء السفلً من شبكة ( لقد شهدت التستعٌنٌات تطور القطاع )مع إعتماد أولى البرامج الوطنٌة ومراعاة "2

 وبداٌة مركزٌة السلطات ("الصرف الصحً

 ي ومهام مصلحةد اإلطار اإلدارلٌحدّ  77ٌٗٔولٌو/تموز  ٙبتارٌخ  ٖٖٗ٘قد جاء المرسوم رقم ل

 ، التابعة للمدٌرٌة العامة للتجهٌز المابً والكهربابً لدى وزارة الموارد المابٌة. المحٌط تصحٌح

تتولى هذه الدابرة (. ؤ)المادة  المٌاه المبتذلةتصرٌؾ  دابرة ًه ى، األولدابرتٌنتتؤلؾ هذه المصلحة من  

قاٌٌس األساسٌة للتوصٌالت بالشبكة البلدٌة وتوصٌالت وضع القواعد والم( ٔ المهام التالٌة: ٕبموجب المادة 

( دراسة الطبٌعة الجٌولوجٌة والهٌدرولوجٌة ودرجة النفوذ ونوعٌة وأصناؾ التربة ٕشبكات التجمعات السكنٌة؛ 

( دراسة وتنفٌذ شبكات المجارٌر )خطوط ربٌسٌة وثانوٌة وفرعٌة(، ٖالمعدة الستقبال محتمل للمٌاه المبتذلة؛ 

( إبداء الرأي بمشارٌع المجارٌر التً تنّفذها البلدٌات ٗاإلقتران، ومحطات المعالجة والمصبات، إلخ؛  وشبكات

 بوسابلها الخاصة وتحدٌد مواقع اإلستمالك بالتنسٌق مع اإلدارات المختصة.
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ف الذي ٌعٌد تنظٌم قطاع المٌاه والصر 4111أٌار/ماٌو  48بتارٌخ  440المرحلة الثالثة: القانون رقم  (3

الصحً من خالل إعادة توزٌع واضحة للسلطات ذات الصلة بقطاع الصرف الصحً لمصلحة 

 الدولة....بفارق صغٌر...

 99ٖوالقانون رقم  ٕٓٓٓتموز/ٌولٌو  0بتارٌخ  ٕٔٗالمعدل بموجب القانون رقم  ٕٕٔل القانون رقم ٌشكّ 

مإسسٌة لهذا القطاع، حٌث ٌنٌط بوزارة الٌوم القاعدة القانونٌة وال ٕٔٓٓكانون األول/ دٌسمبر  ٗٔبتارٌخ 

 الطاقة والمٌاه دوراً أساسٌاً فً مجال تنظٌم القطاع وتحدٌد السٌاسات العامة.

 ٗعلى إنشاء  تنصالتً  ٖفً مجال الصرؾ الصحً، ٌتجلى اإلسهام األساسً لهذا القانون من خالل المادة 

خصٌة المعنوٌة واإلستقالل المالً واإلداري، مإسسات عامة إستثمارٌة للمٌاه والصرؾ الصحً تتمتع بالش

وٌحدد نطاق إستثمارها بجزء من األراضً الوطنٌة. وتخضع هذه المإسسات الالمركزٌة لوصاٌة وزارة الطاقة 

كل مإسسة من مإسسات المٌاه فً نطاق إختصاصها وإستثمارها  هاممن القانون على م ٗالمادة  تنصوالمٌاه. و

 كاآلتً:

 ومعالجة الصرؾ الصحً  للمخطط التوجٌهً العام للمٌاه وفقاً تصرٌؾ المٌاه المبتذلة و جمع ومعالجة

أو لموافقة مسبقة من الوزارة على إستعمال مصادر المٌاه العمومٌة أو مواقع محطات تنقٌة المٌاه 

 المبتذلة أو المصبات الجدٌدة لتصرٌؾ المٌاه المبتذلة؛

 وتصرٌؾ المٌاه، على أن تإخذ باإلعتبار األوضاع  إقتراح تعرفات لخدمات مٌاه الشفة والري

 اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة العامة؛

  مراقبة نوعٌة مٌاه الشرب والري الموزعة ونوعٌة المٌاه المبتذلة عند المصبات ومخارج محطات

 التنقٌة.

المخالفة ألحكام  لسابر النصوص التشرٌعٌة أو التنظٌمٌة ٓٔوال تخضع المإسسات العامة المابٌة بموجب المادة 

أو ؼٌر المتفقة مع مضمونه. وعلٌه، نستخلص بوضوح نقل الصالحٌات  ٕٓٓٓتارٌخ  ٕٕٔالقانون رقم 

 القانونٌة كاملة فً قطاع صرؾ المٌاه إلى مإسسات المٌاه تحت وصاٌة الوزارة.

 ٕٔٓٓن األول/دٌسمبر كانو ٗٔبتارٌخ  99ٖلكن ٌزٌد اإلطار القانونً تعقٌداً مع إعتماد القانون المعدل رقم 

[ ال تنتقص من ٕٓٓٓأٌار/ماٌو  7ٕبتارٌخ  ٕٕٔرقم ] أن أحكام هذا القانونعلى أن " ٙالذي ٌنص فً المادة 

الصالحٌات العابدة للبلدٌات أو اتحاد البلدٌات، كل ضمن نطاقه، المنصوص علٌها فً قانون البلدٌات وقانون 

 ".البلدٌة والعالوات الرسوم

 مختلفة: ذه المادة بطرقٍ ٌمكن تفسٌر هو

ٌُمكن للبلدٌات مواصلة التدخل فً مجال الصرؾ الصحً ضمن نطاق اإلختصاصات/ الصالحٌات  (ٔ

الواقعة  شبكات الجمع. وهكذا تبقى البلدٌات مسإولة عن إدارة 799ٔالمنصوص علٌها فً قانون العام 

مٌاه المبتذلة )تشؽٌل المحطات(. على أن تتولى مإسسات المٌاه إدارة معالجة ال ،ضمن النطاق البلدي

بشكل كبٌر، وبخاصة فً مجال المحافظة  799ٔلكن، كما رأٌنا سابقاً، لقد توسع نص القانون للعام 

على الصحة العامة والتراث ومنح مشروعٌة إلى البلدٌات وإتحادات البلدٌات للتدخل على مستوى 

وعلٌه، ٌندرج تدخل البلدٌات . حدود نطاقهاضمن  سلسلة المعالجة برمتها )من الجمع إلى المعالجة(

 .فً اإلطار القانونً القائم من تلقاء نفسها فً مجال إدارة المٌاه المبتذلة

الصادر رأي الإجماع جمٌع الجهات الفاعلة فً القطاع التً تستند إلى بٌحظى التفسٌر الوارد أعاله ال  (ٕ

فة إبداء الرأي فً تفسٌرات القانون المكلّ وزارة العدل )عن هٌبة التشرٌع واإلستشارات التابعة ل
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بشؤن اإلرتباط بٌن القانون رقم  ٖٕٓٓالوضعً( والتً إحتكمت إلٌها وزارة الطاقة والمٌاه فً العام 

من  -ٔبشؤن القضاٌا التالٌة:  ٕٔٓٓللعام  99ٖل رقم من القانون المعدّ  ٙوالمادة  ٕٓٓٓللعام  ٕٕٔ

من الجهة المسإولة عن  -ٕلدٌات أو مإسسات المٌاه المناطقٌة، تعود له ملكٌة شبكات المجارٌر، الب

من الجهة  -ٗمن الجهة التً تتولى تحصٌل الضرابب المتصلة بتصرٌؾ المٌاه المبتذلة،  -ٖإدارتها، 

 .المسإولة عن ربط المساكن بشبكات جمع المٌاه المبتذلة

 مسؤلةوركزت باألحرى على  وزارة العدل أي جواب حاسم بشؤن هذه القضاٌا األربع لم تعطِ 

الصالحٌات المتبقٌة لدى البلدٌات فً مجال الصرؾ الصحً. وخلصت بالتالً إلى أن اإلدارة الشاملة 

لقطاع الصرؾ الصحً تقع ضمن صالحٌات مإسسات المٌاه المناطقٌة، سواء تم إنشاء أو لم ٌتم إنشاء 

المقابل، تحتفظ البلدٌات أو إتحادات جمع مٌاه الصرؾ الصحً ضمن نطاقها الجؽرافً. فً لشبكات 

أن ولكن أضافت وزارة العدل البلدٌات التً سبق لها وأنشؤت مثل هذه الشبكات بملكٌة هذه األخٌرة. 

 هذا الوضع ال ٌجب أن ٌعٌق ممارسة مإسسات المٌاه المناطقٌة لصالحٌاتها.

قبل المطروحة من  سبلةألعلى اجزبً  وٌبقى هذا الرأي اإلستشاري محدود األثر وال ٌجٌب إال بشكلٍ 

وزارة الطاقة والمٌاه. وٌتناول الرأي قضٌة ملكٌة الشبكات القابمة والتً تبنٌها البلدٌات لكن ال ٌتناول 

بشكل صرٌح ملكٌة الشبكات المنوي إقامتها، فٌما ٌواصل عدد كبٌر من البلدٌات توظٌؾ المال فً بناء 

تعاقد مع مإسسات المٌاه المناطقٌة لؽرض إدارة المنشآت وتشؽٌل الشبكات وفٌما تنحصر إمكانٌة ال

بمحطات المعالجة دون الشبكات. كما لم ٌحسم الرأي اإلستشاري قضٌة تحصٌل بدالت الصرؾ 

ال ٌتعارض مع قانون الرسوم والعالوات  ٕٕٔالصحً بشكل واضح بل اكتفى بالقول بؤن القانون رقم 

ل لصٌانة المجارٌر. وأخٌراً، لم ٌتناول الرأي اإلستشاري القضٌة البلدٌة الذي ٌجٌز للبلدٌات إقتطاع بد

 المتصلة بوصل المساكن.

القوانٌن مختلؾ باختصار، ال ٌبّدد هذا الرأي الؽموض بشؤن القراءة العملٌة الواجب إعتمادها إزاء 

انون المتصلة بالصالحٌات فً مجال الصرؾ الصحً. بمعنى آخر، ٌبقى التطبٌق العملً ألحكام الق

، مما ٌفسر طرٌقة تطبٌق هذه القوانٌن حتى الساعة والمبادئ التً تقوم علٌها موضع جدلالوضعً 

والتً ال تزال تعترؾ بالدور الناشط للبلدٌات  ٕٕٔٓإستراتٌجٌة وزارة الطاقة والمٌاه المعتمدة فً العام 

فً القسم الصرؾ الصحً تحلٌل اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع فً قطاع الصرؾ الصحً )أنظر الفقرة 

ٖ.ٕ.) 

ٌُعتبر تطور اإلطار القانونً نحو المركزٌة )الالحصرٌة طبعاً( فً اإلختصاصات/ السلطات ؼٌر مكتمل وٌإدي 

بالتالً إلى تداخل اإلختصاصات بٌن البلدٌات ومإسسات المٌاه. باإلضافة إلى ذلك، ٌخلو القانون من أي إشارة 

ات ومحطات التكرٌر(، وبالتالً ٌسود الؽموض الكامل بشؤن طبٌعة ونطاق واضحة إلى ملكٌة المرافق )الشبك

المسإولٌات الملقاة على عاتق الجهات الفاعلة المختلفة وبشؤن حقوقها وإمتٌازاتها، وبخاصة لجهة إستبدال 

 .المرافق/المنشآت فً نهاٌة عمرها التشؽٌلً

ٌات إستٌفاء الرسوم )عن شبكات المجارٌر( فٌما حٌث تتولى البلد على مستوى التموٌلٌسود الؽموض أٌضاً و

ٌّن على مإسسات المٌاه أٌضاً إستٌفاء الرسوم لقاء تموٌل شبكات الصرؾ الصحً )بشكل عام(.   ٌتع

أعوام من إعتماد القانون رقم  ٘)أي بعد  ٕ٘ٓٓحزٌران/ ٌونٌو  ٗٔبتارٌخ  0ٔمراسٌم ٗوبالتالً، تم إعتماد 

واسع مسإولٌاتها. ٌة وتحدد على نطاق ام اإلستثمار الخاص بالمإسسات الماب(. وتشكل هذه المراسٌم نظٕٕٔ

                                                           
)نظام االستثمار فً  77٘ٗٔنظام االستثمار فً مإسسة مٌاه بٌروت وجبل لبنان(؛ رقم ) 79٘ٗٔ: رقم ٕ٘ٓٓحزٌران/ ٌونٌو  ٗٔالمراسٌم الصادرة بتاٌخ  0ٔ

 )نظام االستثمار فً مإسسة لبنان الشمالً(.ٖٓٙٗٔ)نظام االستثمار فً مإسسة لبنان الجنوبً(؛ رقم  ٔٓٙٗٔاع(؛ رقم مإسسة البق
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وتتشارك هذه المراسٌم فً عدد من المواد من حٌث صٌاؼة اإلطار القانونً الخاص بقطاع الصرؾ الصحً فً 

عالقة لبنان. وتنص المراسٌم فً مادتها األولى بشكل خاص على عمل أنظمة اإلستثمار هذه، وتحدد بالتالً "ال

بٌن مإسسة المٌاه من جهة والمشتركٌن والمنتفعٌن بمٌاه الشفة والري من جهة أخرى"، وتلحظ "جمع ومعالجة 

 وتصرٌؾ المٌاه المبتذلة فً إطار اإلستثمار المنفذ من مإسسة المٌاه".

لفتٌن تبعاً إلستخدام "بدل إشتراك سنوي" ٌتم إستٌفاإه بطرٌقتٌن مخت ٖ٘فً ما ٌتعلّق بتموٌل القطاع، تحّدد المادة 

ٌّن على مستهلكً المٌاه لإلستخدام العادي والموصولٌن  المٌاه )اإلستخدام العادي أو اإلستخدام الصناعً(. "ٌتع

بشبكة المٌاه المبتذلة دفع بدل الصرؾ الصحً. وٌشمل البدل جزءاً ٌتناسب مباشرة مع حجم المٌاه المصروفة، 

ار صادر عن المجلس ومإكد من سلطة الوصاٌة". وتطبٌقاً لهذه المادة، علماً ان هذا الجزء محّدد بموجب قر

بدل صٌانة صرؾ صحً ٌدفعها  ٕٕٔٓإعتمدت مإسسات المٌاه، بقٌادة ورقابة وزارة الطاقة والمٌاه، منذ العام 

 المشتركون األفراد كجزء من فاتورة المٌاه.

بدل. هل هو مخصص بشكل حصري لتموٌل قطاع ال ٌوجد حالٌاً أي نص ٌحّدد بشكل واضح المقصد من هذا ال

ٌّز بٌن مصادر التموٌل فً كال  ٌّن على مإسسات المٌاه إعتماد نظام محاسبً ٌم الصرؾ الصحً؟ هل ٌتع

القطاعٌن )المٌاه والصرؾ الصحً(؟ وهل ٌهدؾ البدل إلى تموٌل منشآت المعالجة فً قطاع الصرؾ الصحً؟ 

؟ أو اإلستثمار؟ هل هو مخصص لتموٌل بناء وإدارة الشبكات أو هو مخصص ألعمال التشؽٌل والصٌانة

الربٌسٌة؟ أو الشبكات الفرعٌة؟ وفً حال كان البدل مخصصاَ للشبكات الفرعٌة، سٌكون بدالً متكرراً إلى جانب 

لجة بدل صٌانة الصرؾ الصحً العابد أصالً للبلدٌات. باإلضافة إلى ذلك، فً حال قٌام البلدٌة بإنشاء منشؤة للمعا

ٌّن على مإسسات المٌاه إعادة دفع البدالت المدفوعة من المنتفعٌن إلى البلدٌات  تقوم بتشؽٌلها وصٌانتها، ٌتع

 لصٌانة المنشآت. 

 وٌفضً هذا اإلطار القانونً ؼٌر المنجز إلى تداخل اإلختصاصات وؼٌاب األمن القانونً والمإسسً إلى حدٍّ 

ت مهمة على حسن سٌر القطاع وحسن إستخدام األموال المخصصة كبٌر. كما ٌإدي هذا اإلطار إلى تداعٌا

للصرؾ الصحً. كما ٌساهم هذا اإلطار فً بروز توتر بٌن مإسسات المٌاه والبلدٌات، حٌث ٌإدي إلى تمٌٌع 

ما ٌربك المنتفعٌن الذٌن ال ٌعرفون السلطة التً ٌجب التوجه إلٌها. فً المقابل، ٌدفع المنتفعون عدة  المسإولٌات

مرات من أجل خدمة الصرؾ الصحً: من خالل البدالت المحلٌة والبدالت المدفوعة إلى مإسسات المٌاه ضمن 

 فاتورة مٌاه الشفة من دون معرفة طرق إدارة البدالت المدفوعة. ولم ٌتم حتى الساعة تنسٌق مجمل البدالت.

 السٌنارٌوهات الممكنة لتطّور اإلطار القانونً .3.0.3

لٌة إلى صٌاؼة التوصٌات من أجل إعادة صٌاؼة اإلطار القانونً لقطاع الصرؾ الصحً. ال ترمً الدراسة الحا

 سٌنارٌوهات لتطور اإلطار القانونً: ٖلكن فً ضوء المستجدات والتحلٌل الوارد أدناه، ٌمكننا تصور 

كن ٌجب بموجب هذا السٌنارٌو، تتمتع كل جهة من الجهات الفاعلة بصالحٌات مكّملة. ل: 0السٌنارٌو رقم 

توضٌح اإلطار الذي ٌتم فٌه تخصٌص هذه الصالحٌات ونطاق صالحٌات كل جهة من الجهات الفاعلة. 

ٌُمكن اإلكتفاء بقراءة محدودة لقانون العام  ، بحٌث ال تتدخل البلدٌات وإتحادات البلدٌات إال فً 799ٔوبالتالً، 

، فٌما تستكمل مإسسات المٌاه باقً الخدمات مجال المجارٌر أي تجمٌع المٌاه المبتذلة )التوصٌل والتصرٌؾ(

)نقل المٌاه المبتذلة فً قنوات التجمٌع األساسٌة إلى محطات تنقٌة ومعالجة المٌاه المبتذلة(. من هنا ٌجب تعدٌل 

من أجل إنتزاع صالحٌة تجمٌع المٌاه المبتذلة من مإسسات المٌاه أو حصرها  ٕٓٓٓللعام  ٕٕٔالقانون رقم 

 وات التجمٌع الربٌسٌة.بشكل واضح بقن

ٌُمكن لكل جهة من الجهات الفاعلة التدخل فً مجمل سلسلة المعالجة  :4السٌنارٌو رقم  بموجب هذا السٌنارٌو، 

)بما ٌعنٌه ضمناً اإلطار القابم حالٌاً(. وفً هذه الحال، ٌجب توضٌح إذا ما كانت البلدٌات أو مإسسات المٌاه هً 
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وضع مخطط واضح للقطاع ٌحّدد بوضوح معاٌٌر التدخل تبعاً لنوع النطاق المسإولة عن التدخل. كما ٌجب 

البلدي أو حجم البلدٌة على سبٌل المثال )كؤن تكون البلدٌات التً ٌقّل عدد سكانها عن عتبة محددة مسإولة عن 

ابة كامل سلسلة الصرؾ الصحً بما ٌتماشى مع المخطط التوجٌهً المناطقً وإستراتٌجٌة الوزارة وتحت رق

 مإسسات المٌاه(.

بموجب هذا السٌنارٌو، ُتناط كامل الصالحٌات فً قطاع الصرؾ الصحً بجهة فاعلة واحدة  :3السٌنارٌو رقم 

(. ٕٔٓٓإلى حٌن تعدٌله فً العام  ٕٓٓٓللعام  ٕٕٔتتمتع بالوسابل المناسبة )بحسب ما نص علٌه القانون رقم 

عاماً(، ٌجب إستكمال العملٌة من خالل  ٕٓة التً إنطلقت منذ فً حال مإسسات المٌاه )بما ٌتناسب مع الحرك

وقانون الرسوم والعالوات البلدٌة بحٌث ٌتم سداد الرسوم المدفوعة حالٌاً إلى البلدٌات  799ٔتعدٌل قانون العام 

لمإسسات المٌاه. كما ٌجب رسمٌاً نقل ملكٌة المنشآت )الشبكات ومحطات التنقٌة فً حال وجودها( إلى 

سسات المٌاه التً ٌعود لها تحدٌد إستراتٌجٌة التشؽٌل والصٌانة )إدارة مباشرة من جانب المإسسة، تفوٌض مإ

 المرفق العام إلى البلدٌة أو إتحاد البلدٌات، تفوٌض المرفق العام إلى القطاع الخاص(.

م القانونٌة والتنظٌمٌة من ال ٌرمً هذا الجزء األول حول اإلطار القانونً إلى دراسة قابلٌة تطبٌق هذه األحكا

الناحٌة العملٌة إنما ٌرمً إلى تحلٌلها من الناحٌة القانونٌة. فً المقابل، لم ٌؽب عن بال أصحاب الدراسة أنه ال 

موضع التطبٌق إال بعد تجهٌز مإسسات المٌاه بالوسابل الضرورٌة إلتمام مهامها،  ٌُٖمكن وضع السٌنارٌو رقم 

ٌُرؼم ؼٌاب الوسابل هذا الدولة إلى إعتماد إطار مرن بخالؾ ما هً علٌه الحال   -لكن ؼامض -الٌوم... حٌث 

. وال ٌطرح هذا األخٌر إشكالٌة فً حال تنظٌمه إنطالقاً من المخطط التوجٌهً ٌٕتطابق أكثر مع السٌنارٌو رقم 

قابلة للتطبٌق. وقد للقطاع، وفً حال دراٌة كل جهة فاعلة بفحوى صالحٌاتها وفً حال إرساء مساحة للتشاور 

شّكل ذلك المسعى الذي بادرت إلٌه وزارة الطاقة والمٌاه من خالل اإلستراتٌجٌة الوطنٌة المعتمدة فً العام 

 . لكن، ال تخلو هذه اإلستراتٌجٌة بدورها من التعقٌدات....ٕٕٔٓ

 اإلطار السٌاسً واإلستراتٌجً .3.4

 ستراتٌجٌة وزارة الطاقة والمٌاهإ .3.4.0

أول برنامج للصرؾ الصحً من أجل حماٌة الموارد المابٌة واإلستجابة  77ٖٔنانٌة فً العام أطلقت الدولة اللب

لمقتضٌات الصحة العامة. وقد رّكزت هذه المبادرة األولى، التً جاءت على شكل برنامج إستثماري بتموٌل 

لة تنظٌم قطاع الصرؾ دولً، بشكل أساسً على تنمٌة البنى التحتٌة، فٌما ُسجل ؼٌاب كامل أو شبه ؼٌاب لمسؤ

الذي أنشؤ دابرة تصرٌؾ المٌاه  77ٗٔتموز/ٌولٌو  ٙبتارٌخ  ٖٖٗ٘الصحً. إال أنه إقترن بالمرسوم رقم 

المبتذلة لدى وزارة الموارد المابٌة والكهربابٌة المكلفة خصٌصاً بـ"دراسة وتنفٌذ شبكات المجارٌر ومحطات 

 التنقٌة".

برنامجاً خاصاً بالصرؾ الصحً أنٌط  7ٕٓٓ-ًٕٓٓٓ للمٌاه للفترة ، لحظ المخطط التوجٌهٕٓٓٓفً العام 

تنفٌذه بمجلس اإلنماء واإلعمار. لكن، جاء هذا المخطط التوجٌهً مرة أخرى لٌرّكز بشكل أساسً على تطوٌر 

ه البنى التحتٌة )المحطات والشبكات( فٌما اعتمدت الدولة إطاراً جدٌداً إلدارة القطاع من خالل مإسسات المٌا

 المناطقٌة األربع.

 (4141-4104عرض اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع الصرف الصحً )

من جانب وزارة  ٕٕٔٓلقد تمت صٌاؼة الوثٌقة اإلستراتٌجٌة األولى الخاصة بقطاع الصرؾ الصحً فً العام 

ألول/ دٌسمبر كانون ا 9ٔبتارٌخ  ٖ٘الطاقة والمٌاه. وتستند اإلستراتٌجٌة لقطاع الصرؾ الصحً )القرار رقم 

( إلى تشخٌص وضع القطاع. وإنطالقاً من هذا التقٌٌم وتحدٌد بعض العراقٌل فً القطاع، بادرت وزارة ٕٕٔٓ
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الطاقة والمٌاه إلى تحدٌد األهداؾ والتوجهات اإلستراتٌجٌة والتدابٌر المإسسٌة والبرنامج اإلستثماري المحدد 

 األولوٌات.

سً التالً: "ال ٌتٌح قطاع الصرؾ الصحً خدمة تتالءم مع اإلحتٌاجات إنطلقت الوزارة من اإلستنتاج الربٌ

بالرؼم من اإلستثمارات الضخمة فٌه كما ٌعانً من قصور كبٌر على مستوى التشؽٌل وٌستدعً التحسٌن بشكل 

 ملّح". وتعزو الوزارة هذا الوضع إلى األسباب الربٌسٌة التالٌة:

  ؛ق الجٌدستثماري إلى التنسٌاإلافتقار البرنامج 

  ؛طر القانونٌة والتنظٌمٌة والسٌاسٌة للمعاٌٌر المناسبةاألعدم وضع وتنفٌذ 

  تقسٌم الصالحٌات ما بٌن اإلدارات؛عدم وضوح 

  ؛ نموذج تشؽٌلً عملً لتقدٌم الخدماتممارسات ملحوظة وعدم وجود 

  الخاص على النحو الكافًبٌن القطاعٌن العام وعدم استكشاؾ مزاٌا الشراكات. 

دت وزارة الطاقة والمٌاه بلورة إستراتٌجٌة ترمً إلى تحسٌن خدمات مٌاه الشفة والصرؾ الصحً والري أرا

جمٌع أنواع تمثل أهداؾ قطاع الصرؾ الصحً بتجمٌع ومعالجة فً إطار اإلدارة المتكاملة للموارد المابٌة. وت

ٌجب أن  ،ثما ٌكون هنالك منفعة اقتصادٌة من ذلكوحٌ. قلٌمٌةاإلتفاقٌات اإلوفًقا للمعاٌٌر الوطنٌة و المٌاه المبتذلة

ؼراض تتعلق بالزراعة والصناعة بما ٌتماشى مع السٌاسات الصحٌة ألإعادة استخدام هذه المٌاه المعالجة  تتم

 .."المتسبب بالتلوث هو الذي ٌدفع"إلى مبدأ  تموٌل النظاممة. وسوؾ ٌستند الالوطنٌة ومعاٌٌر الس

 – ٕٔٔٓ)المتوسط /ومبادرات قطاعٌة على المدى القصٌر أهداؾ محّددةتم وضع عامة، لتحقٌق هذه األهداؾ ال

-ٕٕ٘ٓحتٌاجات السكان المتوقعة حتى العام إلوذلك تلبٌة (، ٕٕٓٓ-ٕٙٔٓ)، وعلى المدى الطوٌل (ٕ٘ٔٓ

 :بما ٌلً هذه األهداؾتتمثل و .ٖٕٓٓ

  إلى تجمٌع ومعالجة بنسبة  (%0) ومعالجتها( %ٓٙ)زٌادة القدرة الحالٌة على تجمٌع مٌاه الصرؾ

 ؛ٕٕٓٓ% بحلول العام 7٘و ٕ٘ٔٓ% بحلول العام 0ٓ

  ؛ٕٕٓٓبحلول العام  ولٌة لمجمل النفاٌات السابلة الصناعٌةاألالمعالجة 

  ٕٓإلى  ٕٓٔٓرفع نسبة إعادة استخدام مٌاه الصرؾ الصحً المعالجة من صفر فً المابة فً العام %

 ؛ٕٕٓٓالعام  % بحلولٓ٘و ٕ٘ٔٓبحلول العام 

  المعالجة الثانوٌة وإعادة استخدام مجمل مٌاه الصرؾ الصحً فً المناطق الداخلٌة بحلول العام

لمٌاه الصرؾ الصحً فً المناطق الساحلٌة بحٌث  ٕٕٓٓ، والمعالجة الثانوٌة بحلول العام ٕٕٓٓ

 قتصادٌة.اإلستخدام مبرراته اإلعادة إلكون ت

 المتسبب "وذلك باعتماد مبدأ  ٕٕٓٓالتشؽٌل والصٌانة بحلول العام سترداد التام لمجمل تكالٌؾ اإل

 -تشؽٌل -)بناء BOTعقود اإلمتٌاز ترداد الكامل لتكالٌؾ مشارٌع اإلسكما و "بالتلوث هو الذي ٌدفع

 نقل المنشآت(.

 تها من خاللإستراتٌجٌة ٌتم بلور مبادرات ٘حرصاً على تحقٌق هذه األهداؾ، تنقسم اإلستراتٌجٌة المقترحة إلى 

 برنامج عمل ورزنامة تنفٌذ ومٌزانٌة تقدٌرٌة:

لـتجـمـٌــع مـٌـــاه الصـرف ومعـالـجـتـها وإعادة  ولوٌاتاألبرنامج استثماري متكامل ومحدد : 0المبادرة رقم 

ت تجمٌع مٌاه الصرؾ ومعالجتها وإعادة الزٌادة معدوحرصاً على تحقٌق الهدؾ المتمثل فً . استخدامها

عمار ومإسسات المٌاه اإلنماء وإلستتولى وزارة الطاقة والمٌاه الدور القٌادي فً العمل مع مجلس ا، امهااستخد
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عداد والحصول على التموٌل لبرنامج استثماري متكامل. وستمنح اإلوالبلدٌات والقطاع الخاص من أجل 

ت الشبكة التوصٌل الفعالة بؽٌة رفع معد المعالجة القابمة والزٌادة السرٌعة فً ستكمال منشآتإلولوٌة المطلقة األ

 .المعالجة إلى مستوى القدرات المتوفرة

لمعالجة مٌاه الصرؾ  : تدابٌر قانونٌة وتنظٌمٌة وسٌاسٌة بغٌة تحدٌد وتنظٌم المعاٌٌر الوطنٌة 4المبادرة رقم 

 .لالزمةى لوضع التدابٌر اخراألت المعنٌة الستتعاون وزارة الطاقة والمٌاه مع الوكا .الصحً وإعادة استخدامها

ستتولى  .: تدابٌر مإسسٌة لتحدٌد المسإولٌات وبناء القدرات فً مجال تقدٌم الخدمات3لمبادرة رقم ا

مسإولٌة تقدٌم الخدمات، وستتم تنمٌة قدراتها كما سٌتم إشراك القطاع الخاص فً ذلك  مإسسات المٌاه تدرٌجٌاً 

على حدة، كً تتولى البلدٌات  ل تقٌٌم كل حالةالع البلدٌات، من خقتضاء. وقد تتفق مإسسات المٌاه ماإلعند 

بمهمة  لإلضطالععلى مبدأ التفوٌض. وستبنً وزارة الطاقة والمٌاه قدراتها  إدارة وتشؽٌل المنشآت ارتكازاً 

 شراؾ على القطاع ودعمه.اإل

ب بالمتس" على المبدأ القابل بناءً  .ةستدامة والخدمات المعقولة التكلفاإل: تدابٌر مالٌة لتؤمٌن 2مبادرة رقم ال

" الوارد فً مشروع قانون المٌاه، سٌتم إعتماد اإلسترداد الكامل لتكالٌؾ التشؽٌل والصٌانة بالتلوث هو الذي ٌدفع

الفترة خالل  ستدامة المالٌة كما سٌتم دفع إعانات تشؽٌلٌة شفافةاإلٌرادات وتؤمٌن شروط اإللتولٌد  تدرٌجٌاً 

 .لى حٌن تتمكن مإسسات المٌاه من تؽطٌة تكالٌفهانتقالٌة إاإل

سٌتم  .فً قطاع الصرف الصحً (PSP): تدابٌر رامٌة إلى تعزٌز مشاركة القطاع الخاص1المبادرة رقم 

 اللاستكشاؾ إٌجابٌات الشراكة مع القطاع الخاص، كما سٌتم، وعلى نحو متزاٌد، إشراك القطاع الخاص من خ

دارة والترتٌبات اإلستثمارات وإبرام عقود اإلبما فً ذلك تنفٌذ  ،العام والخاص نهج الشراكة بٌن القطاعٌن

 .(صولاألنقل  -تشؽٌل -بناء) BOTالـالممكنة المتصلة بعقود 

 ( 4141-4104تحلٌل اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع الصرف الصحً )

المبتذلة على كامل األراضً اللبنانٌة، تعترؾ هذه اإلستراتٌجٌة بدور البلدٌات فً إدارة مشارٌع معالجة المٌاه 

لكنها تشٌر إلى ؼٌاب التشاور مع مجلس اإلنماء واإلعمار والوزارة فً إطار إدارة معظم المشارٌع المنفذة حتى 

الٌوم. كما تعترؾ بالبلدٌات كجهات فاعلة أساسٌة فً القطاع أسوة بوزارة الطاقة والمٌاه، ومجلس اإلنماء 

ٌُمكن للبلدٌات، بقٌادة الوزارة وباإلتفاق مع واإلعمار ومإسسات ال مٌاه بالنسبة إلى معظم المبادرات المحددة. و

 مإسسات المٌاه، أن تشارك فً ما ٌلً: 

 حشد التموٌل الالزم لوضع اإلستراتٌجٌة موضع التطبٌق؛ 

 تحدٌد المخططات التوجٌهٌة المناطقٌة؛ 

 ي موضع التطبٌق؛البحث عن التموٌل لوضع البرنامج الوطنً اإلستثمار 

 تشؽٌل وصٌانة بعض منشآت المعالجة بتفوٌض من مإسسات المٌاه؛ 

  الـ بعقودإبرام عقود اإلدارة مع القطاع الخاص لتنفٌذ وتشؽٌل اإلستثمارات BOT (نقل  -تشؽٌل -بناء

 .صول إلى مإسسات المٌاه عند انتهاء مدة العقداألمع نقل ( صولاأل

ومسإولٌات الجهات الفاعلة فً اإلطار المقترح ضمن اإلستراتٌجٌة. وبالفعل، فً المقابل، ٌجب توضٌح أدوار 

: سلطات مشتركة بٌن عدد من الجهات ٌٕبدو أن اإلستراتٌجٌة تندرج عند مستوى ما فً إطار السٌنارٌو رقم 

شدها( الفاعلة المخولة التدخل فً مجمل مراحل العملٌة )وبخاصة فً مجال البحث عن المصادر التموٌلٌة وح
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ٌُمكن للبلدٌات التدخل  إلى جانب توضٌح إطار التدخل الخاص بكل جهة من الجهات الفاعلة. على سبٌل المثال، 

 على مستوى المعالجة شرٌطة الحصول على موافقة مسبقة من مإسسات المٌاه وبموجب عقد تفوٌض.

واسع من التدخل فً حدود صالحٌات ُتعتبر مإسسات المٌاه فً قلب هذه العملٌة، ولكن تتمتع البلدٌات بهامش 

ٌّن على مإسسات المٌاه تحمل كامل مسإولٌة الخدمات وبالتالً  مإسسات المٌاه وبقٌادتها/رقابتها، حٌث ٌتع

 تحتاج إلى تزوٌدها بالوسابل المناسبة.

إسسات وتتضمن اإلستراتٌجٌة عناصر متصلة بؤٌلولة األصول والمنشآت بما أنه سٌتم نقل ملكٌة األصول إلى م

المٌاه. لكن هل ٌشمل ذلك المحطات فقط أو شبكات ومحطات تجمٌع المٌاه؟ ال توضح اإلستراتٌجٌة ذلك. فً 

حال نقل ملكٌة جمٌع األصول والمنشآت إلى مإسسات المٌاه، تنتفً حاجة البلدٌات إلى إستٌفاء رسوم المجارٌر 

صرٌؾ مٌاه األمطار وبالتالً إنشاء شبكات البلدٌة )إال فً حال حصر صالحٌات البلدٌات بإدارة شبكات ت

 وقانون الرسوم والعالوات البلدٌة. 799ٔمنفصلة...(. فً هذه الحالة، تدعو الحاجة إلى تعدٌل قانون العام 

ضؾ إلى ما سبق، إذا ما تم التشرٌع للبلدٌات بالمشاركة من جهة فً التموٌل والبحث عن مصادر التموٌل ومن 

مخططات التوجٌهٌة المناطقٌة، من الضروري إنشاء هٌبة ناظمة وإستحداث مساحات جهة أخرى فً صٌاؼة ال

للتشاور بٌن الجهات الفاعلة )بخاصة مإسسات المٌاه والبلدٌات(. وٌبدو أن وزارة الطاقة والمٌاه تطرح نفسها 

لم تؤت (. لكن، ٖ" )المبادرة رقم شراؾ على القطاع ودعمهاإلمهمة بوضوح كهٌبة ناظمة حٌث تتولى "

اإلستراتٌجٌة على ذكر مساحات التشاور بٌن الجهات الفاعلة. لكن ٌعتمد التطبٌق الفعلً لهذه اإلستراتٌجٌة على 

إنشاء هذه المساحات ومواكبة زٌادة صالحٌات كل جهة من الجهات الفاعلة المشاركة بهدؾ ضمان حوار بناء 

 ً ما ٌتعلق بهذه الجوانب.وفعال. ومن المإسؾ أن تكون اإلستراتٌجٌة مبهمة جداً ف

ب بالتلوث هو بالمتسمن ناحٌة أخرى، ٌستدعً إنشاء نظام مستدام لتموٌل هذه الخدمات قابم على تطبٌق مبدأ "

" إعادة صٌاؼة كاملة لطرٌقة تموٌل القطاع )ٌتم حالٌاً تضمٌن فاتورة المٌاه بدل صٌانة صرؾ صحً، الذي ٌدفع

 على أساس بدل إشتراك سنوي ال ٌتطابق مع هذا المبدأ(.علماً أنه تم تحدٌد هذه الفاتورة 

وعلٌه، تشّكل هذه اإلستراتٌجٌة الخطوة األولى نحو مؤسسة قطاع الصرؾ الصحً وضمان إتساق اإلطار 

القانونً القابم. فً المقابل، ال تمٌط اإلستراتٌجٌة اللثام عن بعض التناقضات وتطرح مجموعة من األسبلة بشؤن 

 الفعلً وبخاصة لجهة طموح األهداؾ المحددة وحجم المصادر التموٌلٌة الضرورٌة. جدوى تطبٌقها

بحلول % 0ٓ% إلى 0من  ومعالجتها المٌاه المبتذلةت تجمٌع المعدومن هذا المنطلق، من األكٌد أن تكون زٌادة 

ل إال بنسة ضبٌلة منذ ولم ٌتطور عدد المنشآت قٌد التشؽٌ ٕٗٔٓعلى المحك، علماً أننا بلؽنا العام  ٕ٘ٔٓالعام 

ٌُضاؾ إلى ذلك البداٌة السٌبة لتؽطٌة مجمل كلفة تشؽٌل وصٌانة المنشآت ٕٕٔٓالتشخٌص المنفذ فً العام   .

"، بسبب اإلنتقاص من تقٌٌم تكالٌؾ ب بالتلوث هو الذي ٌدفعبالمتسمن خالل تطبٌق مبدأ " ٕٕٓٓبحلول العام 

المنفذة. ضؾ إلى ما سبق، تحتاج التؽطٌة الكاملة لتكالٌؾ تشؽٌل تشؽٌل وصٌانة المنشآت فً أؼلبٌة المشارٌع 

ٌُعتبر معدل إسترداد كلفة فاتورة مٌاه الشفة  وصٌانة المنشآت بذل جهود كبٌرة من جانب األسر المعٌشٌة، فٌما 

 متدنٌاً جداً فً أؼلبٌة المناطق اللبنانٌة.

فاعلة، وتنظٌم الصالحٌات وتحدٌد األدوات وأخٌراً، حرصاً على تحدٌد صالحٌات كل جهة من الجهات ال

"(، تقوم اإلستراتٌجٌة ب بالتلوث هو الذي ٌدفعبالمتسالمناسبة لتطبٌق المبادئ الجدٌدة لتموٌل الخدمات )مبدأ "

على إصالح اإلطار القانونً الساري. ولكن، ُتعتبر فعالٌة اإلصالحات الرامٌة إلى تحقٌق األهداؾ المحددة للعام 

 ة إلى حدٍّ كبٌر.نسبٌ ٕٕٓٓ
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 مشروع "قانون المٌاه" .3.4.4

فً إطار التعاون مع الدولة اللبنانٌة، دعمت فرنسا إعتماد قانون للمٌاه فً مطلع العقد األول من األلفٌة الثالثة. 

ٌسمح هذا النص الجدٌد بتبسٌط اإلطار القانونً الحالً الخاص بقطاع المٌاه، كما ٌعٌد هٌكلة مجمل هذا اإلطار 

الذي  ٕٔٓٓفً العام  ٕٓٓٓللعام  ٕٕٔحكام المناقضة له بفعل سرٌانه )بخالؾ تعدٌل القانون رقم وٌلؽً األ

 أبقى على األحكام السابقة المناقضة الواردة على سبٌل المثال فً قانون البلدٌات(.

جدٌد بشكل لقد إقترنت صٌاؼة مشروع قانون المٌاه بمبادئ كبٌرة وبمراسٌم تطبٌقٌة. وٌقترح قانون المٌاه ال

خاص إعتماد المبادئ المالٌة لتوفٌر خدمات مٌاه عامة فاعلة ومستدامة وإرساء القواعد القانونٌة التً ستشّكل 

 أساس نظام المعالجة. 

إلى ذلك، ٌندرج هذا القانون فً سٌاق عالمً ٌؤخذ باإلعتبار اإلتفاقٌات الدولٌة واألهمٌة المعطاة للموارد المابٌة. 

على اإلعتراؾ بـ"مبادئ الحق بالمٌاه"، أال وهً اإلدارة المستدامة للمٌاه، ومسإولٌة الدولة وٌنص بشكل خاص 

عن هذه اإلدارة المستدامة من خالل توصٌؾ مهامها، والحق بالمٌاه بما فً ذلك المعالجة كؤحد عناصر الحق 

 ة للمٌاه.(. كما ٌحّدد الوضع القانونً للمٌاه وٌكّرس الملكٌة العام٘بالمٌاه )المادة 

ٌشّكل تحدٌث اإلطار المإسسً والقانونً لقطاع المٌاه الشاؼل األساسً. وٌؤخذ مشروع قانون المٌاه بعٌن 

والتعدٌالت المتصلة بتنظٌم القطاع.  ٕٓٓٓأٌار/ ماٌو  7ٕبتارٌخ  ٕٕٔاإلعتبار األحكام الواردة فً القانون رقم 

 حول صالحٌات البلدٌات. ٕٔٓٓللعام  99ٖمن القانون رقم لكن، ٌقوم بتسوٌة واضحة لمسؤلة التعدٌل الناشبة 

إدارة وحدها المكلفة ب" للمٌاهالمإسسات العامة االستثمارٌة من هذا المنطلق، ُتعتبر مإسسات المٌاه المسماة "

(. وتجدر اإلشارة 9ٕ( أي خدمات مٌاه الشفة والري والصرؾ الصحً )المادة ٘ٗ)المادة  المرافق العامة للمٌاه

 لى إؼفال الصرؾ الصحً فً تسمٌة المإسسات المقترحة فً قانون المٌاه، وذلك من المإسؾ ألنه آن اآلوانإ

 لترجمة صالحٌة مإسسات المٌاه فً مجال الصرؾ الصحً فً التسمٌة الرسمٌة أٌضاً. رّبما

لألحواض. كما  وفقاً  وقد لحظ قانون المٌاه نوعٌن من أدوات اإلدارة: مخطط توجٌهً عام للمٌاه وعقود لإلدارة

أفسح المجال أمام إنشاء عقود إدارة مستدامة للمٌاه بٌن الدولة والجهات العامة أو الخاصة لزٌادة إمكانٌات العمل 

ٌُمكننا إعتبار بؤن البلدٌات هً الجهات  الفاعل، لكنه لم ٌوضح طبٌعة الجهات العامة التً تم تفوٌضها. ولكن، 

سسات المٌاه بحسب اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لوزارة الطاقة والمٌاه. وبالتالً، ٌبدو المحتملة المفوضة من جانب مإ

 أن هذه األحكام تتطابق تطابقاً كامالً مع إستراتٌجٌة وزارة الطاقة والمٌاه.

باإلضافة إلى ما سبق، ٌساهم مشروع قانون المٌاه فً تعزٌز اإلتجاهات الجدٌدة نحو إدارة مإسسٌة وقانونٌة 

، المكلؾ بضمان تنسٌق أفضل ألنشطة  (CNE)ورد المابً من خالل إنشاء المجلس الوطنً للمٌاهأفضل للم

(. كما ٌلحظ مشروع القانون عضوٌة الجهات الفاعلة األساسٌة فً هذا المجلس، ٕٔالسلطات المختصة )المادة 

مشروع قانون المٌاه  من ٘ٗمن بٌنها البلدٌات...ولكن، تدعو الحاجة إلى التوقؾ عند تناقض بٌن المادة 

والمرسوم التطبٌقً المعنً بالمجلس الوطنً للمٌاه الذي ال ٌؤتً على ذكر تمثٌل البلدٌات فً المجلس كجهات 

فاعلة... من هنا تدعو الحاجة الٌوم إلى توضٌح هذه النقطة التً تم إسقاطها سهواً أو عمداً من جانب الدولة 

ٌُستهان به للبلدٌات. والتً تتناقض على ما ٌبدو مع إستراتٌج  ٌة وزارة الطاقة والمٌاه التً تمنح دوراً ال 

ٌُمكن للمجلس الوطنً أن ٌكون الهٌكلٌة الوطنٌة الحاضنة للتشاور  وفً حال تمثٌل جمٌع الجهات الفاعلة المعنٌة، 

إنشاء مجالس والحوار الذي ٌفتقر إلٌه القطاع الٌوم بشكل كبٌر. ومن المإسؾ أال ٌلحظ مشروع قانون المٌاه 

ٌُمكن أن ُتفسح هذه المجالس المجال أمام تشاور الجهات  مناطقٌة تقوم بتفعٌلها مإسسات المٌاه العامة. وهكذا، 



ناندراسة توثٌقٌة حول قطاع الصرف الصحً فً لب  

 

ٕ٘ 
( لصالح المكتب التقنً للبلدٌات SIAAPونقابة تجّمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس ) Hydroconseilمكتب الدراسات 

              ٕٗٔٓالنسخة النهابٌة أٌلول/سبتمبر  –اللبنانٌة 
 

الفاعلة العاملة على األرض ورفع التقٌٌم أو عناصر الرصد إلى المجلس الوطنً. وفً أي حال من األحوال، 

 .٘ٗالبلدٌات، كما ورد فً مرسوم تطبٌق المادة ٌصعب تصور مشروعٌة المجلس الوطنً للمٌاه بؽٌاب 

كما ٌدعو مشروع قانون المٌاه إلى إنشاء شرطة المٌاه من خالل إعتماد عناصر محددة )واردة فً إستراتٌجٌة 

ٌّد بها كما إن وعلى على السلطات المختصة أن تتخذ تدابٌر محددة فً حال  ٌّن على المواطن التق الوزارة( ٌتع

ً األحكام العامة، مثل وضع معاٌٌر النوعٌة، والحدود القصوى لمعاٌٌر اإلنبعاثات، وقواعد مخالفتها. وترم

توزٌع المٌاه، ومراقبة نوعٌة المٌاه، وإجراء جردات للمناطق المحمٌة إلى تسهٌل العمل اإلداري لحماٌة المورد، 

قانون المٌاه الجدٌد بجعل المواطن وتحدٌد وتطبٌق األحكام ذات الصلة بشرطة المٌاه. وفً هذا السٌاق، ٌعترؾ 

 مسإوالً عن المحافظة على مورد المٌاه.

إلى ذلك، ٌنص قانون المٌاه الجدٌد على مبادئ التنظٌم اإلقتصادي والمالً فً إدارة المٌاه. كما ٌعترؾ بكلفة 

ٌعها على المواطنٌن المٌاه، األمر الذي ٌستلزم إعتماد معاٌٌر مالٌة وإقتصادٌة محددة للحفاظ على المٌاه وتوز

وجمٌع قطاعات اإلنتاج. وٌحّدد القانون أٌضاً مبادئ اإلدارة )تموٌل مرافق المٌاه العامة بشكل أساسً إنطالقاً 

( 0ٕمن البدالت المسددة من المنتفعٌن، وتطبٌق مبدأ "الملوث ٌدفع" لتحدٌد تعرفات المرافق العامة للمٌاه )المادة 

 وتحدٌث واستثمار وتموٌل مصارٌؾ تجدٌدساعدات العامة لتؤمٌن اإلستثمارات ومبدأ التوازن المالً، والم

(، والترتٌبات المالٌة والحسابٌة )الفصل بٌن عملٌات التشؽٌل والتوظٌؾ ووضع خطة حسابٌة(، المنشآت وتوسٌع

مسإولٌاتهم. ونظام التعرفات والبدالت مع شموله جمٌع مجاالت إستخدامات المٌاه والسماح للمواطنٌن بممارسة 

كما ٌنّظم قانون المٌاه الجدٌد عملٌة إعالم المنتفعٌن ببدالت وتعرفات المٌاه المطبقة وٌستطلع آراءهم ومواقفهم 

 تجاه المرفق العام.

وٌستلزم تحدٌد البدالت والتعرفات إنطالقاً من مبدأ "الملوث ٌدفع" إعادة صٌاؼة كاملة لنظام البدالت والتعرفات 

تم إحتساب الرسوم تبعاً إلستهالك مٌاه الشفة. وكلما زاد إستهالك المٌاه، زاد التلوث وإرتفعت الحالً، بحٌث ٌ

كلفة معالجة المٌاه المبتذلة. لذا تدعو الحاجة إلى تقاضً رسوم عن خدمة مٌاه الشفة على أساس مستوى 

سب اإلستخدام المنزلً أو اإلستهالك الفعلً ولٌس من خالل تطبٌق بدل مقطوع موحد على جمٌع المنتفعٌن )بح

الصناعً(. وٌستدعً ذلك تركٌب عدادات )لكل منزل أو مبنى سكنً(. لكن، فً سٌاق شح المٌاه وسوء إدارة 

قطاع المٌاه وما ٌستتبعه من إنقطاع ٌومً فً تؽذٌة المٌاه وبالتالً حاجة المشتركٌن إلى اإلستعانة باآلبار 

 ٌج، ٌعانً نظام العدادات من مجموعة من القٌود والمعوقات.الخاصة أو شراء المٌاه من أصحاب الصهار

وبالتالً، فً المناطق المشمولة بشبكات الصرؾ الجماعً، ما هً نسبة المٌاه المبتذلة فً الشبكات والناتجة من 

 أنماط اإلستهالك "الخاصة" ونسبة المٌاه الناتجة من إستهالك مٌاه الشبكة؟ وهنا تساعد العدادات فً إحتساب

كمٌات اإلستهالك على الشبكة العامة. لكن كٌؾ ٌمكن متابعة األشكال األخرى من إمدادات المٌاه؟ وانطالقاً من 

 هذه المحصلة، ما مدى كفاءة تطبٌق مبدأ "الملوث ٌدفع" فً السٌاق الحالً؟

ٌه كلفة إسترداد إلى ذلك، تبرز مسؤلة إرادة وقدرة األسر المعٌشٌة على الدفع. وفً الوقت الذي ال تتجاوز ف

% فً بعض ٖٓبدل صٌانة صرؾ صحً( نسبة الـ ٕٕٔٓفاتورة مٌاه الشرب )التً تتضمن منذ العام 

المناطق، أال ٌطرح تموٌل القطاع إنطالقاً من هذا البدل إشكالٌة؟ وأخٌراً، لقد تم تركٌب عدادات تجرٌبٌة فً 

ٌة(، لكن تم توقٌؾ هذه اإلختبارات التجرٌبٌة فجؤة بعض المناطق اللبنانٌة )كما سنرى الحقاً فً الدراسة الحال

 بسبب شدة معارضة المنتفعٌن... وفً هذا السٌاق، كٌؾ سٌتم ضمان تطبٌق نظام العداد بشكل هادئ ومستدام؟

ٌُمكن التؤكٌد بؤن قانون المٌاه قد لحظ أدوات تحفٌزٌة أو رادعة. فً  وفً معرض اإلجابة عن هذه األسبلة، 

النظام الحالً أٌضاً على أدوات ملزمة )على سبٌل المثال، قطع المٌاه من جانب مإسسة المٌاه فً المقابل، ٌقوم 

حال تخلؾ المشترك عن دفع فاتورته(. لكن، هذا ال ٌمنع بعض المإسسات حالٌاً من تحقٌق معدالت إسترداد 

 متدنٌة جداً فً بعض المناطق رؼم اإلجازة لها قانوناً بقطع المٌاه.
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لقطاع الصرؾ الصحً التابعة لوزارة الطاقة والمٌاه، ٌطرح التطبٌق الفعلً إلستراتٌجٌة الوطنٌة وأسوة با

ٌُستهان بها من األسبلة. باإلضافة إلى ذلك، إذا ما كان قانون المٌاه الجدٌد ٌندرج  لقانون المٌاه الجدٌد مجموعة ال 

ٌُمكننا فً جزء منه ضمن منطق إستراتٌجٌة وزارة الطاقة والمٌاه، إال  أنه ٌبتعد عنها فً جزء آخر. وبالفعل، 

لقطاع الصرؾ الصحً التابعة لوزارة الطاقة والمٌاه هً التً تبتعد عن بعض الوطنٌة القول بؤن اإلستراتٌجٌة 

ٌّز  العناصر التؤسٌسٌة فً قانون المٌاه الجدٌد، حٌث تمت صٌاؼة هذا األخٌر قبل وضع اإلستراتٌجٌة ودخولها ح

(. وهنا، نتساءل إلى أي مدى قامت ٕٔٔٓماً أن الصٌؽة األخٌرة لمشروع قانون المٌاه تعود إلى العام التنفٌذ )عل

 وزارة الطاقة والمٌاه بتبنً جمٌع األحكام المقترحة فً قانون المٌاه الجدٌد.

( ٖو رقم ومن هذا المنطلق، أعاد قانون المٌاه الجدٌد حصر السلطات والمسإولٌات بمإسسات المٌاه )السٌنارٌ

لقطاع الصرؾ الصحً التابعة لوزارة الطاقة والمٌاه على ضرورة ضمان فٌما رّكزت اإلستراتٌجٌة الوطنٌة 

اإلتساق بٌن مجمل تدخالت الجهات الفاعلة فً القطاع وحشد إسهاماتها، ال سٌما فً مجال البحث عن التموٌل 

ر القطاع وتحقٌق األهداؾ المحددة فً (، وذلك بالرؼم من أن تطوٌٕوالحصول علٌه )السٌنارٌو رقم 

اإلستراتٌجٌة )المشكوك بؤمره( ٌستلزمان حشد قدرات التدخل لدى جمٌع الجهات الفاعلة فً إطار منظم طبعاً 

عن  ٕٔٔٓلكن مرن. ومن هذا المنطلق، بادر الوزٌر السابق للطاقة والمٌاه جبران باسٌل إلى اإلعالن فً العام 

 .7ٔطنٌة لدى إستالمه مهامه الوزارٌةإطالق اإلستراتٌجٌة الو

ؼنً عن القول إن قانون المٌاه الجدٌد ٌتضمن مبادئ أساسٌة ترعى حسن سٌر القطاع من حٌث: توضٌح توزٌع 

السلطات من خالل تحدٌد جهة واحدة مسإولة عن القطاع، وتحدٌد مبادئ تموٌل القطاع القابمة على العدالة 

اإلدارة الرشٌدة للموارد المابٌة واألدوات ذات الصلة. لكن تطبٌقه الفعلً ومساءلة المستهلك، وتحدٌد أشكال 

ٌطرح مجموعة من القضاٌا وٌبدو بمثابة ثورة حقٌقٌة فً قطاع ٌسعى الٌوم جاهداً إلى بناء مإسسات متٌنة، 

ٌُمكن نظراً إلى تقاعس مختلؾ الجهات المعنٌة حتى الساعة عن إعتماد األدوات القلٌلة القابمة. وبالتا لً، ال 

تطبٌق هذا القانون إال فً إطار عملٌة طوٌلة متعددة المراحل وقابمة على إختبارات تجرٌبٌة وحاضنة للتشاور 

والحوار بٌن جمٌع الجهات المعنٌة الٌوم، بحٌث ٌتسنى لكل منها تبنً المبادئ واألدوات العامة )بدءاً بالمشترك 

 ة المحلٌة أي البلدٌات ومإسسات المٌاه والمشؽلٌن من القطاع الخاص(.وصوالً إلى الدولة مروراً بالجهات الفاعل

فً المقابل، تصبو بعض الجهات الفاعلة المذكورة فً هذه الدراسة إلى التطبٌق الصحٌح للقانون القابم فً 

ات مرحلة أولى، وإلى مستوى مقبول من معدل إسترداد فاتورة مٌاه الشرب فً جمٌع المناطق وإلى توافق الجه

الفاعلة والتنسٌق من خالل التشاور تحت إشراؾ الهٌبة الناظمة وبدعم منها فً إطار أدابها لمهامها كاملة. كما 

 تصبو فً مرحلة ثانٌة إلى إعتماد قانون المٌاه إن توافرت الظروؾ المناسبة.

الطاقة والمٌاه، وٌخضع مشروع قانون المٌاه حالٌاً للدراسة فً إطار لجنة وزارٌة تضم أعضاء من وزارة 

ووزارة المال، ووزارة العدل ووزارة البٌبة. لكن إعتماده ؼٌر مدرج على جدول األعمال أو البحث حتى لحظة 

اإلنتهاء من تنفٌذ هذه الدراسة. وتجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى أن قانون المٌاه لن ٌكون فً أي حال من 

ٌم التطبٌق ولن تظهر مفاعٌله على األرجح قبل إنقضاء بضع األحوال نافذاً من دون إصدار مجموعة من مراس

 سنوات.

 الرإٌة والقٌادة فً القطاع .3.3

وفً ضوء تحلٌل اإلطار القانونً واإلستراتٌجً للقطاع، ٌبرز بوضوح الدور القٌادي لوزارة الطاقة والمٌاه فً 

د اإلستراتٌجٌات والسٌاسات القطاعٌة مجال إدارة المٌاه المبتذلة. وبالفعل، ٌعود لوزارة الطاقة والمٌاه تحدٌ
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وممارسة الوصاٌة على الجهات المشؽلة العامة فً قطاع الصرؾ الصحً وهً مإسسات المٌاه. ولكن كما ورد 

 أعاله، ال ٌلحظ اإلطار القانونً الفعلً األدوات الضرورٌة لصٌاؼة صالحٌات الجهات المعنٌة فً القطاع.

والمٌاه مسإولة عن التخطٌط اإلستراتٌجً فً القطاع، ٌعود للبلدٌات وألي  وعلٌه، إذا ما كانت وزارة الطاقة

جهة فاعلة فً القطاع اإللتزام باحترام المسار المحدد من جانب الوزارة. ما هً أدوات التحفٌز واإلشراك 

إلشارة فً هذا )وأدوات الرقابة أٌضاً واإلنفاذ عند المقتضى( القابمة لضمان إحترام الخطوط التوجٌهٌة؟ وتجدر ا

السٌاق إلى أن الدراسة لم تالحظ وجود أي من هذه األدوات، حٌث ٌسّجل ؼٌاب مساحة للتشاور وضعؾ فً 

التنظٌم ما خال الرقابة المسبقة التً تمارسها وزارة الداخلٌة على أعمال البلدٌات. وبالتالً، ٌبدو أن وزارة 

سمح لها بضمان إحترام الجمٌع للتوجٌهات الوزارٌة. من جهة الطاقة والمٌاه ال تملك الوسابل القانونٌة التً ت

أخرى، إذا ما كانت وزارة الطاقة والمٌاه من الناحٌة الرسمٌة قابدة القطاع، إال أن الموارد البشرٌة والقدرات 

 الفنٌة مناطة باألحرى بمجلس اإلنماء واإلعمار الذي تربطه عالقات معقدة مع الوزارة )أنظر أدناه(.

لناحٌة العملٌة، ٌتم التشكٌك فً الدور القٌادي لوزارة الطاقة والمٌاه. صحٌح أن الجهات الفاعلة ال تجادل من ا

بشؤن الدور المركزي لوزارة الطاقة والمٌاه فً القطاع، إنما ال تتورع، كما سنرى الحقاً، عن التعبٌر عن عدم 

جٌهات وزارة الطاقة والمٌاه ومخططها. فضالً ثقتها بالوزارة وعن إطالق المشارٌع فً إطار ٌتعارض مع تو

لكنها ال تزال مجهولة فً  ٕٕٔٓعن ذلك، صدرت اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع الصرؾ الصحً فً العام 

 صفوؾ البلدٌات، رؼم ذكر هذه األخٌرة فً اإلستراتٌجٌة كجهات فاعلة مهمة فً عملٌة تنفٌذها.

سلط والمركزٌة فً حال إنطلقت من حشد وتجمٌع قدرات مختلؾ الجهات أخٌراً، ٌجب أال تتسم قٌادة القطاع بالت

الفاعلة الربٌسٌة، بحسب ما ورد فً اإلستراتٌجٌة الوطنٌة. كما ٌجب أن تكون قٌادة حاضنة لمساحات الحوار 

والتشاور ؼٌر الواردة فً اإلطار القانونً القابم لكن الملحوظة وإن بشكل محدود ومتناقض فً اإلصالحات 

 لجارٌة )قانون المٌاه الجدٌد(.ا
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 تعّدد الجهات الفاعلة .2

 الجهات الفاعلة المإسسٌة .2.0

جهات فاعلة ربٌسٌة أال وهً وزارة الطاقة  ٌٖتمحور اإلطار القانونً الذي ٌنّظم قطاع الصرؾ الصحً حول 

فً اإلطار  هة فاعلة كاملةجٌُعتبر ف ،مجلس اإلنماء واإلعمار أّماوالمٌاه، ومإسسات المٌاه المناطقٌة والبلدٌات. 

اإلستراتٌجً. ولكن، ال ٌخلو األمر من تدخل جهات فاعلة أخرى من القطاعٌن العام والخاص فً سٌر هذا 

 ض جمٌع الجهات الفاعلة الموجودة وتحدٌد أدوار كل منها.ارإستعإلى  القسمٌهدؾ هذا والقطاع. 

 المإسسات العامة .2.0.0

فٌما ُتعتبر وزارات  ،احبة الصالحٌات األبرز فً مجال الصرؾ الصحًُتعتبر الٌوم وزارة الطاقة والمٌاه ص

لٌستعرض الصالحٌات  القسمأخرى معنٌة أٌضاً بالنظر إلى تقاطع اإلشكالٌة بٌن قطاعات مختلفة. وٌؤتً هذا 

 الربٌسٌة للمإسسات العامة الفاعلة فً هذا القطاع.

 مجلس الوزراء

ما سٌّ ات الصلة بقطاع الصرؾ الصحً، والفقة على عدد من القرارات ذٌُعتبر مجلس الوزراء مسإوالً عن الموا

لجهة تكلٌؾ مجلس اإلنماء واإلعمار بمهمة تنفٌذ أو تشؽٌل إحدى المشارٌع )فً حال عدم قدرة وزارة الطاقة 

قروض أو والمٌاه ومإسسات المٌاه المناطقٌة على القٌام بذلك( أو لجهة الموافقة على مصادر التموٌل الدولٌة )ال

ٌُعتبر مجلس الوزراء أو الشبكات. كرٌرالهبات( من أجل إنشاء محطات الت مسإوالً من خالل المكتب التابع  كما 

نا ه. وتجدر (التوصٌات بشؤن المشارٌع المحالة إلٌه )كما هً الحال بالنسبة إلى قانون المٌاه صدارن إعله 

نطاقها المشروع موافقة خطٌة وإحالتها إلى مجلس الوزراء،  اإلشارة إلى إمكانٌة الطلب من البلدٌة التً ٌقع فً

 لصرؾ الصحً.لوذلك فً إطار إنشاء محطة 

 وزارة الطاقة والمٌاه

تموز/ٌولٌو  0بتارٌخ  ٕٔٗ)المعدّل بموجب القانون رقم  ٕٓٓٓماٌو ار/أٌّ  7ٕبتارٌخ  ٕٕٔالقانون رقم لقد منح 

( وزارة الطاقة والمٌاه )وزارة الموارد ٕٔٓٓدٌسمبر ل/كانون األو ٗٔبتارٌخ  99ٖرقم  والقانون ٕٓٓٓ

( مسإولٌة إعداد 7ٙٙٔآذار/مارس  7ٕبتارٌخ  ٙٙ/ٕٓبموجب القانون رقم  المنشؤة -سابقاً  المابٌة والكهربابٌة

السٌاسات القطاعٌة، وإدارة وتنمٌة الموارد المابٌة ومراقبة نوعٌة المٌاه السطحٌة والمٌاه الجوفٌة. وتشمل هذه 

 األخٌرة إصدار التراخٌص ومراقبة حفر اآلبار وبناء وتشؽٌل السدود.

، كانت الوزارة مسإولة عن دراسة وتنفٌذ مشارٌع الصرؾ الصحً بالتنسٌق مع ٕٕٔقبل إصدار القانون رقم 

مجلس اإلنماء واإلعمار. وبالرؼم من إنشاء مإسسات المٌاه المناطقٌة وإعادة توزٌع األدوار مع وزارة 

ٌة، إحتفظت وزارة الطاقة والمٌاه بدور بارز بفعل ضعؾ قدرات التنفٌذ لدى مإسسات المٌاه المناطقٌة. الوصا

الوزارة على جمٌع مشارٌع الصرؾ الصحً تبعاً للمخطط  ٕٓوتجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى وجوب موافقة

البلدٌات(، علماً أن الوزارة مسإولة  ذهانفالتوجٌهً العام )وٌشمل ذلك أٌضاً من الناحٌة النظرٌة المشارٌع التً ت

عن اإلشراؾ على هذه المشارٌع بالتعاون مع مجلس اإلنماء واإلعمار. كما ُتعتبر وزارة الطاقة والمٌاه مسإولة 

عن اإلدارة المركزٌة لكامل المخططات التوجٌهٌة المناطقٌة المنّفذة على جمٌع األراضً اللبنانٌة والموافقة 

                                                           
ٌُمكن الموا ٕٓ فقة على المشارٌع من قبل وزارة الطاقة والمٌاه والمدٌر العام للموارد بحسب المقابالت التً تم إجراإها خالل الدراسة الحالٌة، 

 المابٌة بالتعاون مع دابرة تصحٌح المحٌط.
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ن صٌػ التنفٌذ والجهات الفاعلة المعنٌة بالتنفٌذ. وفً اآلونة األخٌرة، قامت وزارة الطاقة والمٌاه علٌها، بمعزل ع

( من خالل تحدٌد المناطق المشمولة بشبكات الصرؾ الصحً الجماعً )مع تحدٌد zonageبتقسٌم المناطق )

سسات المٌاه المناطقٌة من ( لتجاوز المعوقات المرتبطة بضعؾ قدرات التدخل لدى مإكرٌرمواقع محطات الت

 حٌث إعداد هذه األدوات.

 ًْ  ستؤثرفٌما ال ٌ ،الطاقة والمٌاه ٌتم تخصٌص الجزء األكبر من موارد وزارة الطاقة والمٌاه حالٌاً إلى قطاَع

قطاع الصرؾ الصحً إال بجزء ٌسٌر جداً من أنشطة الوزارة )كما ٌظهر فً الهٌكل التنظٌمً وتخصٌص 

ٌّز الموارد البشرٌة  فً وزارة الطاقة والمٌاه(. وعلٌه، لم تدخل اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع الصرؾ الصحً ح

 التنفٌذ إال بعد إنقضاء عامٌن على إعتماد اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع المٌاه.

 مدٌرٌات ربٌسٌة:  ٖتضم وزارة الطاقة والمٌاه الٌوم 

 اٌة المسإولة عن اإلشراؾ على القرارات الصادرة المدٌرٌة العامة لإلستثمار التً تضم مدٌرٌة الوص

عن مجالس إدارة مإسسات المٌاه المناطقٌة للتؤكد من إمتثالها للقوانٌن والمعاٌٌر المطبقة والصادرة عن 

 الوزارة؛

  لموارد المابٌة والكهربابٌة؛لالمدٌرٌة العامة 

 .المدٌرٌة العامة للنفط 

 مإسسات المٌاه

لجنة محلٌة للمٌاه  ٕٓٓللمٌاه ومصلحة  ٕٔأربع مإسسات مناطقٌة للمٌاه إنطالقاً من  ٕٕٔالقانون رقم  لقد أنشؤ

. وفً ما ٌلً المإسسات األربع ٕٓٓٓناشطة بشكل أساسً فً قطاع الري( كانت موجودة فً لبنان قبل العام )

 التً تؽطً كامل األراضً اللبنانٌة:

 ت؛مإسسة مٌاه بٌروت وجبل لبنان ومركزها مدٌنة بٌرو 

 مإسسة مٌاه لبنان الشمالً ومركزها مدٌنة طرابلس؛ 

 مإسسة مٌاه البقاع ومركزها مدٌنة زحلة؛ 

 ًومركزها مدٌنة صٌدا. مإسسة مٌاه لبنان الجنوب 

ولكنها تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واإلستقالل المالً  ،مإسسات لوصاٌة وزارة الطاقة والمٌاهالوتخضع هذه 

على  بناءً  ءرة وعمل هذه المإسسات بموجب مراسٌم صادرة عن مجلس الوزارواإلداري. وقد تم تنظٌم إدا

وٌتولى إدارة مإسسة المٌاه  (.ٕ٘ٓٓحزٌران/ ٌونٌو  ٗٔر المالٌة ووزٌر الطاقة والمٌاه )بتارٌخ ٌإقتراح وز

 اء وربٌس مجلس اإلدارة وهورعن مجلس الوز نٌن بموجب مرسوم صادرالمناطقٌة مجلس إدارة بؤعضاء معٌّ 

 أٌضاً المدٌر العام الذي ٌتمّتع بسلطات واسعة نسبٌاً إلدارة المإسسة.

تتولى مإسسات المٌاه المناطقٌة مسإولٌة تخطٌط وبناء وتشؽٌل مشارٌع مٌاه الشفة )اإلنتاج، والمعالجة، 

( ٌركرارٌع المٌاه المبتذلة )شبكات جمع المٌاه المبتذلة ومحطات التشواإلستجرار والجمع والتوزٌع(، وم

فً المناطق الحضرٌة والرٌفٌة. وفً ما ٌتعلّق تحدٌداً بمسؤلة الصرؾ الصحً، ُتعتبر  ٕٔومشارٌع الري

مإسسات المٌاه المناطقٌة مسإولة عن "جمع ومعالجة وتصرٌؾ المٌاه المبتذلة وفقاً للمخطط التوجٌهً العام 

 للمٌاه ومعالجة الصرؾ الصحً".

 

                                                           
 
 بإستثناء نطاق إختصاص مصلحة اللٌطانً. ٕٔ
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 مجلس اإلنماء واإلعمار

. 799ٕٕٔكانون الثانً/ ٌناٌر  ٖٔبتارٌخ  ٘جلس اإلنماء واإلعمار بموجب المرسوم اإلشتراعً رقم تم إنشاء م

ضع خطة وتحدٌد جدول زمنً إلعادة اإلعمار والتنمٌة، وضمان تموٌل و"وقد أُنٌطت بهذا المجلس مهمة 

ادة تؤهٌل المإسسات المشارٌع المقدمة، واإلشراؾ على تنفٌذها واستؽاللها عن طرٌق اإلسهام فً عملٌة إع

 ".ٖٕالعامة لتمكٌنها من تحمل مسإولٌة تنفٌذ عدد من المشارٌع تحت إشراؾ مجلس الوزراء

ٌُعتبر هذا المجلس مسإوالً عن بناء البنى التحتٌة  مٌاه فً قطاعات إذا ما أخذنا قطاع المٌاه بصورة عامة، 

ٌُعتبر الدولًوجود أو ؼٌاب التموٌل بك وذل ،لري بتموٌل من الدولة اللبنانٌةالصرؾ الصحً واالشفة، و . كما 

هذا المجلس مسإوالً عن إنجاز أجزاء من المخططات التوجٌهٌة، ودراسات الجدوى والدراسات التفصٌلٌة 

المتعلقة باإلستثمارات. من الناحٌة النظرٌة، لدى إنجاز مشارٌع البنى التحتٌة، ٌقوم مجلس اإلنماء واإلعمار 

)مإسسات المٌاه  والصٌانة المسإولة عن التشؽٌل بات( بتسلٌم المشارٌع إلى الهٌالتنفٌذالجهة المفوضة  و)وه

مجلس اإلنماء واإلعمار تولى المناطقٌة أو البلدٌات بالنسبة إلى قطاع الصرؾ الصحً(. من الناحٌة العملٌة، ٌ

لجوء إلى الشراكات بٌن ، من خالل الوصٌانة المنشآت/المرافقفً أؼلب األحٌان ولفترة مإقتة مهمة تشؽٌل 

 القطاعٌن العام والخاص عند المقتضى؛ وبخاصة بالنسبة إلى محطات معالجة المٌاه المبتذلة.

ملٌون د.أ. سنوٌاً فً  ٕٖ)نحو  دولًالتموٌل ال وإدارته للجزء األكبر منقدراته الفنٌة، وموارده البشرٌة  وبفضل

ٌل(، ٌحتّل مجلس اإلنماء واإلعمار مكانة محورٌة فً ، أنظر أدناه للمزٌد من التفاصٕٗحال الصرؾ الصحً

فترة ما قبل تنفٌذ  ٌشمل فً الواقعبل  وحسب قطاع الصرؾ الصحً. وال ٌقتصر دوره على إنشاء البنى التحتٌة

فترة ما بعد تنفٌذ المشارٌع على حد سواء، أي وتخطٌط وصٌاؼة المخططات التوجٌهٌة( الالمشارٌع )وبخاصة 

 الٌة التً تسبق التشؽٌل الفعلً للمشارٌع.الفترة اإلنتق

قام مجلس اإلنماء واإلعمار بتنفٌذ مخططات توجٌهٌة مناطقٌة، مثالً المخطط فقد أما على مستوى التخطٌط، 

التوجٌهً العام للصرؾ الصحً فً لبنان الجنوبً. وتم العمل على هذه األداة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمٌاه 

 الجنوبً. نومإسسة مٌاه لبنا

إدارات أساسٌة: التخطٌط، البرمجة، المشارٌع، المالٌة، الشإون  ٙفً هٌكلٌته مجلس اإلنماء واإلعمار  وٌضم

  بٌنها دابرة مسإولة عن المٌاه المبتذلة. نالقانونٌة والشإون اإلدارٌة. وتتؤلؾ هذه اإلدارات من عدة دوابر، م

 وزارة البٌئة

مراقبة وتنظٌم جمٌع األنشطة ذات األثر السلبً ون صٌاؼة المعاٌٌر البٌبٌة، ُتعتبر وزارة البٌبة مسإولة ع

تقوم وزارة البٌبة بتحدٌد والمحتمل على البٌبة، كما هو الحال بالطبع بالنسبة إلى قطاع الصرؾ الصحً. 

ٌناٌر /نًثاكانون ال ٖٓبتارٌخ  ٔ/0رقم  )القرار كرٌرمحطات الت إنبعاثاتالمعاٌٌر والمواصفات المتعلقة ب

تشؽٌل المحطات. وتخضع هذه المعاٌٌر  مراقبة(، التً تشّكل الٌوم المعاٌٌر المرجعٌة لتقٌٌم اآلثار البٌبٌة ؤٕٓٓ

لى الدراسات المتعلقة المصادقة عإلى ما سبق، ُتعتبر وزارة البٌبة مسإولة عن  باإلضافةحالٌاً إلى المراجعة. 

. وتقوم هذه الدراسات على التكرٌرنى عنه من أجل تنفٌذ محطة باألثر اإلجتماعً والبٌبً، وهو شرط ال ؼ

من  األحواض اإلنسٌابٌةعند أدنى نقطة من  كرٌرمجموعة من المعاٌٌر الواجب الموافقة علٌها: موقع محطات الت

المناطق الزراعٌة )من  واألفضل فًالسكنٌة  تجمعاتعن الوأبعد ما ٌمكن أجل تالفً إنشاء محطات الضخ، 

 معالجتها فً الزراعة(، إلخ. تالسابلة التً تم النفاٌاتإعادة إستخدام مكانٌة إأجل 

                                                           
 خطٌط .إلؽاء وزارة التعقب  ٕٕ
 http://www.cdr.gov.lb/french/profile.aspالمصدر: الموقع الرسمً لمجلس اإلنماء واإلعمار،  ٖٕ
 ، البنك الدولً، جمهورٌة لبنان، التحلٌل البٌبً الُقطري.ٕٔٔٓالمصدر:  ٕٗ
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)من جانب السكان فً المناطق الرٌفٌة بصورة  ٕ٘كما ُتعتبر وزارة البٌبة مسإولة عن متابعة الشكاوى المقدمة

بلدٌات بناء على للوزارة البٌبة المساعدة الفنٌة  تتٌحقد فً حاالت نادرة، عامة( فً قطاع الصرؾ الصحً. و

إصدار شبكات الصرؾ الصحً. وأخٌراً، قد تقوم الوزارة بإبداء الرأي و فً إطار إنشاء هذه األخٌرة طلب

 (.ٕٕٔٓستراتٌجٌة )مثالً اإلستراٌتٌجٌة الوطنٌة للعام اإلوثابق المن المنظور البٌبً بشؤن  التوصٌات

 وزارة األشغال العامة والنقل

دراسات نقل عن صٌاؼة وتقٌٌم  779ٔللتنظٌم المدنً لدى هذه الوزارة مسإولة منذ العام ُتعتبر المدٌرٌة العامة 

تخطٌط شبكات الصرؾ الصحً، ومن البلدٌات والمتعلقة بجمع المٌاه المبتذلة ومٌاه األمطار، واردة ال السلطات

 بشؤنلعامة والنقل رأٌاً المٌاه المبتذلة أو صٌاؼة دفتر شروط األشؽال. كما وتبدي وزارة األشؽال ا كرٌرتو

  .نافذةال لألنظمة اإلمتثالالجوانب الفنٌة و

 وزارة الصحة

وزارة الصحة مسإولة عن  وبالرؼم من أنتضطلع وزارة الصحة بدور ثانوي فً قطاع الصرؾ الصحً. 

قطاع فً محددة صالحٌات ٌمنحها ال ٌوجد أي نص قانونً  ،مراقبة إحترام المعاٌٌر ذات الصلة بمٌاه الشفة

حدوث المٌاه المبتذلة. فً المقابل، ُتعتبر وزارة الصحة مسإولة عن نشر البٌانات الوبابٌة، وبخاصة بشؤن 

 األمراض المنقولة عن طرٌق المٌاه.

 وزارة الزراعة

هذا الدور نظراً إلى وجود هٌبات عامة أخرى  تهمٌشُتعتبر وزارة الزراعة مسإولة عن الري )على الرؼم من 

ن ٌقومان بتنفٌذ المشارٌع على نطاق واسع ٌذلحة الوطنٌة لنهر اللٌطانً أو مجلس اإلنماء واإلعمار المثل المصل

األمر الذي قد  –بتموٌل دولً(. ولكن، نظراً إلى شبه ؼٌاب ممارسة إعادة إستخدام المٌاه المبتذلة المعالجة 

ال تضطلع الوزارة حالٌاً  – ٕٙالممارسة هذه مردودٌةأو فً حال  بهذا الخصوصر القانون ر فً حال تطوّ ٌتؽٌّ 

 فً قطاع الصرؾ الصحً.  ٌُذكربؤي دور 

 السلطات المحلٌة .2.0.4

 البلدٌات

بٌن عدة كتل قانونٌة  تتةالبلدٌات فً مجال الصرؾ الصحً مشصالحٌات ق، ُتعتبر بفً الفصل السا وردكما 

. ولكن، نظراً إلى إلحاحٌة الوضع 9ٌٕنةٌإدي إلى تفسٌرات متبا مماوتنظٌمٌة تنطوي على الشكوك والتناقضات، 

مع السلطات المركزٌة )وبخاصة مجلس اإلنماء  عالقة متضاربةالصرؾ الصحً، تقٌم البلدٌات  قطاعفً 

واإلعمار ووزارة الطاقة والمٌاه( وتسعى قدر اإلمكان إلى إطالق مبادراتها الخاصة وتنفٌذ مشارٌعها الخاصة 

 ود اإلطار القانونً )أو تفسٌر هذا اإلطار الٌوم(.حداإلصطدام برت إلى حتى لو إضطُ 

وال أي قانون البلدٌات.  0844فً قانون العام  محددةوتجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى أن أدوار البلدٌات 

ٌشٌر نص كر آنفاً، ولكن، كما ذُ  (.كرٌرالمجارٌر )من دون ذكر محطات الت ذكر هذا القانون إال على ؤتًٌ

                                                           
ولكن، عندما تعود هذه الشكاوى إلى ؼٌاب محطة للتكرٌر رؼم ورودها فً المخطط التوجٌهً، ال تملك وزارة البٌبة أي هامش للتحرك من  ٕ٘

 لمٌاه ومجلس اإلنماء واإلعمار على هذه الشكوى(.أجل تحسٌن الوضع )ولكنها تعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة وا
ٕٙ ٕٓٓ7، AHT Group AG وللٌورومٌد، اإلتحاد األوروبً، بنك اإلستثمار األوروبً ، بلدان الشراكة األ( روبٌة المتوسطٌةMEDA)  ،

 .لبنان ،، التقرٌر القطريمن أجل اإلستعمال الموّسع للمٌاه المبتذلة ألؼراض الري وسواها من األؼراض معوقاتتحدٌد وتذلٌل ال
 تجدر اإلشارة إلى اإلستثناء الذي تمثله بلدٌة بٌروت ألنها، بخالؾ البلدٌات األخرى، ال تتمتع بصالحٌة إتخاذ القرار، فً ظل وجود هذه 9ٕ

ٌّنه الحكومة.  الصالحٌة لدى المحافظ الذي تع
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إلى قدرة  ،وبخاصة فً ما ٌتعلق بقضاٌا حماٌة الصحة العامة والمحافظة على البٌبة اض ضمناً،الفضف لقانونا

 وفً هذا السٌاق، ال ٌسعنا سوى التوقؾ عندالبلدٌات على التدخل على مستوى كامل سلسلة إدارة المٌاه المبتذلة. 

 : 799ٔم قانون العا الواردة ضمنالمواد التً تتعلق مباشرة بخدمات الصرؾ الصحً 

 تنص على المجلس البلدي الذي ٌتولى مشارٌع المٌاه وإنشاء "المجارٌر"؛ 7ٗ المادة 

  تنص على وجوب رجوع البلدٌة إلى المحافظ للتصدٌق على إنشاء بعض البنى التحتٌة ]من  ٔٙالمادة

 دون اإلتٌان بصورة خاصة على ذكر محطات التنقٌة[؛

  ات العامة لمد قساطل المٌاه، والترخٌص بوصل المجارٌر تنص على الترخٌص بحفر الطرق 9ٗالمادة

 ضمن النطاق البلدي بعد إستٌفاء الرسوم ]وإن كان المشروع قد جرى تنفٌذه بواسطة هٌبة أخرى[؛

  تشٌر إلى أن البلدٌات ٌحق لها إستعمال األمالك العمومٌة البلدٌة لتنفٌذ مشارٌعها العامة إال  ٖٙٔالمادة

من  حال أن تمارس بلدٌة ما، سلطتها خارج نطاقها البلدي، وأن تستوفً رسوماً أنه ال ٌمكن فً أي 

 .عدة بلدٌات[تخّدم  بلدٌة أخرى ]األمر الذي ٌطرح مشكلة فً حال وجود محطة

العمل العام، مع صنع القرار  تداخل عملٌةإلى  كما هو مطبق حالٌاً اإلطار القانونً  فً ضوء ما تقدم، ٌفضً

ؼلبٌة أللصرؾ الصحً. وعلٌه، تبقى البلدٌات، المسإولة تقلٌدٌاً عن هذا القطاع، مالكة وبخاصة فً قطاع ا

تبقى أٌضاً ، ال بل الكبرى الجمع شبكات باستثناء، وصٌانتها شبكات جمع المٌاه المبتذلة والمسإولة عن تشؽٌلها

السلطات تولى ، تلمقابلفً ا. ومسإولة عنها الصؽٌرة الحجم فً المناطق الرٌفٌةتكرٌر محطات المالكة ل

فً  كرٌرتشؽٌل محطات التمسإولٌة المركزٌة )وبخاصة مجلس اإلنماء واإلعمار( ومإسسات المٌاه المناطقٌة 

 .المناطق الحضرٌة

، تتدخل وزارة الداخلٌة والبلدٌات فً قطاع الصرؾ الصحً من خالل الوصاٌة التً تمارسها على من جهتهاو

 البلدٌات إلٌها من أجل الحصول على الموافقة الضرورٌة )مثالً فً حال تجاوزالبلدٌات التً ٌجب أن تعود 

تتولى هذه الوزارة كما (. الخاص باستدراج العروضلدى تنفٌذ دفتر الشروط  وأمن النفقات  لسقؾ محدد

 .0ٕقرارات المجلس البلدي اإلدارٌة على رقابةالبصورة عامة 

 إتحادات البلدٌات

بلدٌات التً تضم أكثر من مجلس بلدي من أجل العمل على على إمكانٌة إنشاء إتحادات  799ٔقانون العام  نصّ 

مشارٌع العامة ذات المنافع المشتركة )مثل شبكة المجارٌر( التً تستفٌد منها جمٌع البلدٌات األعضاء أو ال

 :(. كما نص لذلك على إمكانٌة تجمع البلدٌات فً إتحاد وفقاً لصٌؽتٌنٕٙٔبعضها )المادة 

  ٌُ ًخلٌة وذلك بمبادرة منه اعلى اقتراح وزٌر الد نشؤ إتحاد البلدٌات بمرسوم ٌتخذ فً مجلس الوزراء بناء

. وتتولى إدارة المشارٌع العامة ذات المنافع المشتركة التً تستفٌد (٘ٔٔ)المادة أو بطلٍب من البلدٌات

إتحاد واحد كالطرق والمجارٌر  منها جمٌع البلدٌات األعضاء أو بعضها أو التً تشمل نطاق أكثر من

  .(ٕٙٔوتنظٌم المواصالت، إلخ )المادة 

 المادة  ٌمكن للبلدٌات أٌضاً التجمع فً إتحاد ٌضم عدة مجالس بلدٌة للقٌام بؤعمال مشتركة ذات نفع عام(

 كنها أن تجمع وسابلها للقٌام بمشروع مشترك.موٌ .(ٕٙ

                                                           
 ت.بواسطة المحافظ أو القابم مقام أو الوزٌر شخصٌاً بحسب الحاال 0ٕ 
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، ضمن إتحاد إلى التجمعقد إتجهت البلدٌات  أنى ٌومنا هذا ع. وال ٌبدو حتوعلٌه، ٌتواجد نوعان من التجمّ 

، لتنفٌذ مشارٌع الصرؾ الصحً. لكن، فً إطار األنشطة الدابمة، تقوم اإلتحادات التً تم ٕٙبموجب المادة 

 اإلعدادوذلك أحٌاناً طٌلة مدة المشارٌع )من  ،، بإطالق مبادرات للصرؾ الصحً٘ٔٔإنشاإها بموجب المادة 

 ( كما سنرى الحقاً فً الدراسة الحالٌة.ٌانة والتشؽٌلصحتى ال

 الجهات الفاعلة األخرى .2.4

 الشركاء الفنٌون والمالٌون .2.4.0

 التوجهات الرئٌسٌة

المعنٌون بقطاع الصرؾ الصحً فً لبنان وتتنوع إستراتٌجٌاتهم إلى  (PTF)ٌتعدد الشركاء الفنٌون والمالٌون 

كاء المعنٌٌن بقطاع الصرؾ الصحً أو ال ٌزال ٌعمل فً قطاع كبٌر. وقد عمل السواد األعظم من الشر حدٍّ 

. وقلٌلون هم الشركاء الذٌن ٌعملون حصراً فً قطاع الصرؾ الصحً. وٌقوم معظم الشركاء الفنٌٌن 7ٕالمٌاه

ر، )وزارة الطاقة والمٌاه، مجلس اإلنماء واإلعما فرعاتهاوالمالٌٌن بتنفٌذ مشارٌعهم من خالل الدولة اللبنانٌة أو ت

مإسسات المٌاه المناطقٌة، إلخ(. لكن، فً بعض الحاالت، تقوم اإلستراتٌجٌة المعتمدة على المنظمات ؼٌر 

دعم أنشطة المنظمات ؼٌر الحكومٌة الناشطة  على( USAIDالحكومٌة )مثل الوكالة األمٌركٌة للتنمٌة الدولٌة 

ٌار األخٌر بالنسبة إلى الشركاء العاملٌن فً فً القطاع من خالل خطوط تموٌل خاصة )أنظر أدناه(. وٌتعزز الخ

 سواء. المشارٌع الطاربة )أو ذات الطابع اإلنسانً( ومشارٌع البنى التحتٌة على حدّ 

، ترّكز تدخالت الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن فً قطاع الصرف الصحً بشكل أكبر على "الشق بصورة عامة

على "الشق غٌر المادي" )المعونة الفنٌة، المعلومات والتثقٌف  المادي" )إنشاء البنى التحتٌة( أكثر مما ترّكز

وفً ضوء الهٌكلة التدرٌجٌة للقطاع، بادر عدد  ر سنوات تقرٌبا  والتواصل، الجوانب القطاعٌة(. لكن، منذ عش

 من الجهات الفاعلة إلى تكثٌف المعونة الفنٌة المخصصة للمشارٌع.

. على سبٌل المثال، عملت الوكالة الفرنسٌة متوازٍ  على الشقٌن بشكلٍ  أحٌاناً ٌعمل الشركاء الفنٌون والمالٌون 

على الجوانب المإسسٌة الخاصة بالقطاع )قانون المٌاه( إلى جانب تموٌل برامج البنى التحتٌة (AFD) للتنمٌة

ل حماٌة نبع التً تتضمن بشكل عام مكّونة المعونة الفنٌة؛ أو مشارٌع الوكالة األلمانٌة للتعاون الدولً من أج

بشكل خاص  وتراعً شاملةمبتكرة ألنها فً هذه المشارٌع جعٌتا. وُتعتبر المقاربة المعتمدة من الوكالة األلمانٌة 

. كرٌرالسٌاق الجٌوفٌزٌابً )الطبٌعة الكلسٌة للتربة، حماٌة ٌنابٌع المٌاه، إلخ( فً إطار تحدٌد مواقع محطات الت

فً إطار هذه المشارٌع لمصلحة جمٌع الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن وقد تم إجراء دراسات مخصصة مختلفة 

الناشطٌن فً لبنان. وأخٌراً، إستندت هذه المشارٌع إلى التشاور مع شركاء متعددٌن: البلدٌات، مجلس اإلنماء 

 وزارة البٌبة.و ،مإسسة مٌاه بٌروت وجبل لبنان ،واإلعمار، وزارة الطاقة والمٌاه

وطبٌعة الشرٌك الفنً والمالً، قد ٌكون المحاور الرسمً للشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن مجلس وتبعاً لنوع المشروع 

اإلنماء واإلعمار بالنسبة إلى مشارٌع بناء البنى التحتٌة على أساس القروض )قروض مٌّسرة( أو وزارة الطاقة 

لتوجٌهٌة، المعونة الفنٌة، والمٌاه التً قد تتولى الشق الخاص بالدراسات والجوانب القطاعٌة )المخططات ا

 الجوانب التنظٌمٌة والقطاعٌة( الممولة بواسطة الهبات كقاعدة عامة.

من مجموعة تنسٌق قطاع المٌاه ٌلتبم الشركاء الفنٌون والمالٌون الناشطون فً لبنان على نحو منتظم فً إطار 

لمستخدمة من كل شرٌك من الشركاء فً أجل تبادل اآلراء بشؤن مختلؾ األنشطة الجارٌة وزٌادة كفاءة الموارد ا

                                                           
ركٌة للتنمٌة بالمعنى األوسع: إمدادات مٌاه الشرب، الري، اإلدارة المتكاملة لموارد المٌاه، إلخ. وفً الحاالت النادرة، كما فً حال الوكالة األم7ٌٕ 

 الدولٌة، إنصرؾ بعض الشركاء عن قطاع الصرؾ الصحً حاصرٌن جهودهم بقطاع المٌاه.
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 ًْ تبادل الممارسات الجٌدة، ولالمٌاه والصرؾ الصحً. وقد شّكلت هذه المجموعة مساحة فاعلة للحوار  قطاَع

أداة لتوحٌد أنشطة هذه المجموعة والمعوقات المحتملة التً قد تبرز خالل تنفٌذ المشارٌع. كما ٌمكن أن تشّكل 

عاون ٌن فً قطاَعً المٌاه والصرؾ الصحً فً لبنان. وبعد أن تولت الوكالة األلمانٌة للتالشركاء المالٌٌن والفنٌ

وزارة  إلى مإخراً  ، إنتقلت هذه المهمةالمجموعة تفعٌللبنان  فًمع بعثة اإلتحاد األوروبً ( GIZ) الدولً

ة وصالحٌات مختلؾ الطاقة والمٌاه. وتجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى مناقشة مختلؾ النصوص القانونٌ

أبلػ دلٌل على عدم ذلك والجهات المشاركة فً أؼلب األحٌان فً هذا النوع من إجتماعات التنسٌق والتشاور. 

وضوح اإلطار التشرٌعً والتنظٌمً بنظر الجمٌع والحاجة إلى إعادة صٌاؼته أو وضعه موضع التطبٌق 

 ة من الجهات المعنٌة.وتعمٌمه ونشره بواسطة قٌادة تحّدد بوضوح صالحٌات كل جه

 أمثلة عن أنشطة الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن

 : الصندوق العربً لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعً 0لمثال رقم ا

ًْ شرٌكاً ٌُعتبر الصندوق العربً لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعً  المٌاه والصرؾ الصحً  ناشطاً جداً فً مجالَ

صٌدا، أو أو المخصص لقطاع مٌاه الشرب فً إطار المشارٌع فً صور، فً لبنان. وإلى جانب التموٌل الضخم 

 ٘حتى بٌروت، إستثمر الصندوق )أو ٌنوي اإلستثمار( فً إنشاء محطات الصرؾ الصحً وبخاصة فً 

عٌن زحلتا قٌد اإلنشاء(.  - جبل لبنان )محطة نبع الصفا -فً الشمال، البقاع، ومنطقة بٌروت كرٌرمحطات للت

طة تكرٌر المٌاه المبتذلة ذات الحمؤة المنشطة فً بشري والشبكة المتصلة بها فً حٌشا، ال تزال مفً وادي قاد

 من الصندوق العربً لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعً. مرحلة إستدراج العروض بتموٌلٍ 

 GIZ)) تعاون الدولً: الوكالة األلمانٌة لل4 رقم المثال

بتموٌل من الوزارة اإلتحادٌة للتعاون اإلقتصادي  الدولً عاونلمانٌة للتٌُعتبر المشروع المنفذ من الوكالة األ

فً قطاع الصرؾ الصحً، علماً أن ( soft) على التدخل "ؼٌر المادي" حصراً  مثاالً جٌداً  (BMZ)والتنمٌة 

المشروع ٌهدؾ بشكل أساسً إلى تعزٌز القدرات على المستوى القطاعً، وتحسٌن أداء مإسسات المٌاه 

إقامة ساهم المشروع فً ٌاطقٌة ومساعدة وزارة الطاقة والمٌاه على أداء مهامها كهٌبة ناظمة للقطاع. كما المن

 مساحات للتشاور بٌن مختلؾ الجهات الفاعلة.

  (AFD) : الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة3المثال رقم 

ً بعد أن ترّكزت بشكل الصح ؾقطاع الصر حوتحّولت أنشطة الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة منذ بضع سنوات ن

أساسً على مشارٌع مٌاه الشرب. وقد جاءت الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة بشكل خاص لتحل مكان الخزانة الفرنسٌة 

)المتابعة اإلدارٌة والمالٌة تتوالها حالٌاً البعثة  على الساحل محطات للتكرٌر ٘)"بروتوكول"( التً مّولت 

سٌة للتنمٌة الشق الفنً(. كما تولت الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة تموٌل عدد من اإلقتصادٌة فٌما تتولى الوكالة الفرن

أما مشروع جمع ومعالجة المٌاه  بتذلة فً إطار مشروع معالجة المٌاه فً لبنان الشمالً.مٌاه المشبكات تجمٌع ال

ى إنشاء محطتٌن المبتذلة فً كسروان الذي تشارك فٌه الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة فٌلحظ من جملة أمور أخر

مشترك إضافً. وأخٌراً، تجري حالٌاً دراسة مشروع  ٓٓٓٓٓٔ، وتجدٌد وتمدٌد الشبكات لربط كرٌرللت

المصافً ٌرة ذات ؽالصرؾ الصحً فً وادي قادٌشا إنطالقاً من فرضٌة تكاثر عدد محطات المعالجة الص

ًْ  . وفًالمزروعة بالقصب لتنمٌة صٌاؼة مشروع قانون المٌاه ، مّولت الوكالة الفرنسٌة لٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ عام

(، وبخاصة بهدؾ إرساء مبدأ الملوث ٌدفع. لكن لم ٌتم إعتماد قانون المٌاه حتى الساعة، بالرؼم من عاله)أنظر أ

 الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة. لدى فً هذا القطاع أنه ٌشّكل حالٌاً أحد شروط تنفٌذ التموٌالت الجدٌدة
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 التعاون غٌر الحكومً .2.4.4

التعاون ؼٌر الحكومً )المنظمات ؼٌر الحكومٌة، التعاون الالمركزي( ناشطاً جداً فً لبنان، ولكن لٌس  ٌُعتبر

ؼٌاب  ٌزٌدبالضرورة فً قطاع الصرؾ الصحً. وكما هً الحال بالنسبة إلى الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن، 

قطاع. كما ٌحول ؼٌاب هٌكلٌات المشؽلٌن ؼٌر الحكومٌٌن الناشطٌن فً ال إحصاءصعوبة  مناإلطار البرامجً 

تم إستقاء  ،التنسٌق/التشاور دون الوصول إلى البٌانات الصادرة عن الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة. لذلك

بشكل أساسً من المقابالت والمطابقات بٌن المقابالت والبٌانات الصادرة الحالٌة المعلومات الواردة فً الدراسة 

 لواردة فً المإلفات القابمة. لذا ال ٌمكن للتحلٌل التالً أن ٌكون شافٌاً وافٌاً.عن وزارة الطاقة والمٌاه أو ا

 اإلرشادٌة للجهات الفاعلة فً مسح)شرٌك فً هذه الدراسة(، تم إعداد ال pS-Eauتضامن الومن خالل برنامج 

 التعاون الالمركزي الفرنسً وتم التوصل إلى النتابج التالٌة: إطار

 للٌون الكبرى وّفر التجمع الحضري (Grand Lyon)  الدعم الفنً من أجل إنشاء دابرة للصرؾ

فً المشؽلة  Corailالصحً لدى مإسسة مٌاه لبنان الشمالً. وقد إنطلق هذا الدعم من خالل جمعٌة 

تناول بشكل خاص البحث فً نظام مناطقً للصرؾ الصحً وبلورة التشاور بٌن و ٕ٘ٓٓالعام 

التكنولوجٌات البدٌلة )الصرؾ الصحً المستقل و"الصرؾ الصحً شبه  المإسسة والبلدٌات، وتطوٌر

 ؛دمجمّ حالٌاً هو الجماعً"(. وهذا التعاون الالمركزي 

 اإلستفادة من الشمالً وإتحاد بلدٌات بشري فً مجال  لبنان لب الدعم لمإسسة مٌاهآ - وّفرت منطقة رون

 ؛مجمداً الالمركزي حالٌاً مصادر المٌاه فً وادي قادٌشا. وال ٌزال هذا التعاون 

 كاتاالن )بالشراكة مع وكالة مٌاه رون ألب المتوسط وطنً اإلقلٌمً لمنطقة البٌرٌنً قام المنتزه ال

( بإعداد "عقد Corail مإسسة مٌاه لبنان الشمالً، واتحاد بلدٌات بشري والجمعٌة المشؽلةوكورسٌكا، 

وطنً اإلقلٌمً لمنطقة البٌرٌنً بحث المنتزه الاإلنسٌابً لنهر قادٌشا. وٌ التصرٌؾ حوضنهري" على 

 حالٌاً مسؤلة مواصلة التعاون فً قطاع المٌاه؛ كاتاالن

 وكالة من فنً ومالً  كوت دازور شراكة مع بلدٌات برج حمود والجدٌدة، بدعمٍ  -أقامت منطقة نٌس

بٌروت والمتن  الذي ٌخّدم شمالمحطات التكرٌر مٌاه رون ألب المتوسط كورسٌكا، فً إطار مشروع 

. Corailبتنفٌذ من مجلس اإلنماء واإلعمار(. أما المشؽل فهً جمعٌة  بنك اإلستثمار األوروبً)تموٌل 

 وٌعمل الشركاء على تحدٌد اإلجراءات التً سٌتم وضعها موضع التطبٌق قرٌباً؛

 ُتعتبر نقابة تجمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس (SIAAP)  ًؾ الصر قطاعناشطة ف

)إقلٌم التفاح ومنطقة جزٌن  إتحادات بلدٌات فً جنوب لبنان ٖ. وقد واكبت 0ٕٓٓالصحً منذ العام 

بلدٌة ل توّفر الدعم التقنً فً تحدٌد المخططات التوجٌهٌة إلدارة المٌاه المبتذلة، فٌما وجبل الرٌحان(

لتوجٌه من مجلس الذي ٌخّدم منطقَتً شمال بٌروت والمتن )ا محطات التكرٌر مشروع فًبٌروت 

أخرى  ةبلدٌجهات فاعلة  النقابة (. كما تواكباألوروبً إلستثمارا بنكالتموٌل من و -نماء واإلعمارإلا

ٌات. وأطلقت أخٌراً بٌروت الكبرى من أجل إنشاء تجمع معنً بالصرؾ الصحً والنقل وإدارة النفافً 

. أما تندرج فً إطارها الدراسة الحالٌةً وطنٌة لدعم البلدٌات اللبنانٌة فً مجال الصرؾ الصح مبادرةً 

 مكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة/ المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة؛ وفهفً لبنان  لالمشؽّ 

 ٌنتاتنوي مد ( باًٌ ونوازي لورواBailly, Noisy-le-Roi / ًحالٌا )فً  اإلنخراطمنطقة إٌل دو فرانس

ة. وال ٌزال المشروع قٌد التخطٌط بعد تبادل اآلراء بٌن البلدٌة قطاع الصرؾ الصحً فً عٌنطور

ومجلس اإلنماء واإلعمار الذي ٌتولى إدارة مشروع الصرؾ الصحً فً منطقة كسروان )التموٌل من 
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واإلتحاد األوروبً(. وقد واكب كل من نقابة تجمع  األوروبً إلستثمارا بنكالوكالة الفرنسٌة للتنمٌة و

الشركاء فً تحدٌد  pS-Eauتضامن البرنامج و (SIAAP) الصحً لمنطقة بارٌس البلدٌات للصرؾ

 التعاون الجدٌد.هذا تشخٌص أساسً ٌسمح بتحدٌد توجهات 

ونادرة هً  ،قلٌلة هً المنظمات ؼٌر الحكومٌة الدولٌة التً تتدخل بشكل خاص فً قطاع الصرؾ الصحً

مع الهٌبات الحكومٌة )وبخاصة مجلس اإلنماء واإلعمار  المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً أقامت عالقات "رسمٌة"

ووزارة الطاقة والمٌاه(، مما ٌزٌد من صعوبة إحصابها. وتعمل هذه المنظمات ؼٌر الحكومٌة بشكل عام فً 

بالشراكة مع البلدٌات أو مع المرافق العامة  حجمالصؽٌرة المحطات التكرٌر المناطق الرٌفٌة وعلى مشارٌع 

فً مستشفى  كرٌرمحطة للت HAMAPعلى سبٌل المثال، أنجزت الجمعٌة الفرنسٌة والمدارس(.  )المستشفٌات،

 فً مدرسة مار الٌاس ؼزٌر. كرٌرتً القبٌات ودراسة للجدوى لمحطة سٌدة السالم ف

فً حاالت نادرة جداً، قامت منظمات ؼٌر حكومٌة بتشؽٌل المشارٌع األوسع نطاقاً بواسطة تموٌل ثنابً أو 

 Mercy) األطراؾ )كما مثالً فً مشروع الوكالة األمٌركٌة للتنمٌة الدولٌة من خالل فٌلق الرحمة الدولً متعدد

Corps International،) وجمعٌة الشبٌبة المسٌحٌة (YMCA) ومنظمة ،Creative Associates 

International .)أو حتى البعثة البابوٌة 

 المنتفعون والمجتمع المدنً .2.4.3

المستقلة الفردٌة ن المشتركٌن/ المنتفعٌن )وبخاصة فً المناطق الرٌفٌة( بإدارة محطات التكرٌر )ٌقوم العدٌد م

لمشتركٌن/المنتفعٌن أو ا ع على حد علمنا أي هٌكلٌة تمّثلفً الواق ٌوجد. لكن، ال ةمباشر طرٌقةٍ عام( ب بشكلٍ 

توى الدفاع عن حقوق المشتركٌن. المجتمع المدنً، سواء على مستوى متابعة حسن إدارة المرفق أو على مس

وتجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى عدم تدخل جمعٌات الدفاع عن مصلحة المستهلك "ؼٌر المختصة" )والتً 

تتحرك أحٌاناً فً القضاٌا ذات الصلة بالمٌاه أو النفاٌات الصلبة( فً قطاع الصرؾ الصحً. وال ٌنحصر هذا 

الهٌكلٌات المجتمعٌة إلدارة المٌاه  أفضى إلى إدماج ٕٓٓٓللعام  ٕٕٔقم القانون رفالوضع فقط بقطاع المٌاه: 

تدرٌجً فً مإسسات المٌاه المناطقٌة. وكمحصلة نهابٌة، ٌعانً المشتركون/ المنتفعون  )وتذوٌبها جزبٌاً( بشكلٍ 

 من قطاع الصرؾ الصحً ومن ؼٌاب التمثٌل.التام من اإلقصاء 

 و( )وهCIHمة تم إطالقها فً اآلونة األخٌرة من خالل ملتقى التؤثٌر المدنً )وٌجدر التوقؾ ههنا عند مبادرة قٌّ 

ٌة التؽٌٌر والتنمٌة على مستوى السٌاسات ٌناممجموعة ضؽط من المجتمع المدنً اللبنانً تهدؾ إلى إطالق د

 ٖٕٔٓعام اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة( بهدؾ التفكٌر فً سبل ترشٌد إدارة المٌاه فً لبنان. وقد صدرت فً ال

مبادرة مبتكرة  ٓٗتتضمن إستراتٌجٌة إلدارة المٌاه إنطالقاً من وضع  ٖٓلبنان" -دراسة بعنوان "الذهب األزرق

، وذلك من أجل تحسٌن حماٌة وإدارة الموارد المابٌة. وتشمل بعض هذه ٖٕٓٓموضع التطبٌق بحلول العام 

الل إعادة إستخدام المٌاه العادمة أو إطالق المبادرات على سبٌل المثال معالجة مٌاه الصرؾ الصحً من خ

مشارٌع الصرؾ الصحً فً حوض نهر اللٌطانً. كما تقترح اإلستراتٌجٌة إصالح قطاع الصرؾ الصحً من 

 المشتركٌن/ المنتفعٌن بشكل خاص فً عملٌة متابعة حسن تطبٌق السٌاسات العامة. خالل إشراك 

 القطاع الخاص .2.4.2

ة العاملة فً قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان مواكبة تماماً لمستوى تطور هذا ُتعتبر الجهات المشؽلة الخاص

عاماً )وبخاصة من حٌث بناء محطات  ٘ٔالقطاع. ولقد أفسحت اإلستثمارات الضخمة نسبٌاً التً تم توظٌفها منذ 

عدٌد من طرابلس، بٌروت، صور، صٌدا، إلخ( المجال أمام ال -ىرفً المدن الساحلٌة الحضرٌة الكب التكرٌر

                                                           
ٖٓ www.bluegoldlebanon.com/   www.cihlebanon.org   

http://www.bluegoldlebanon.com/
http://www.cihlebanon.org/
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المشؽلٌن اللبنانٌٌن لدخول هذه السوق النامٌة، وبخاصة على مستوى الدراسات الفنٌة، والكهرومٌكانٌكٌة وأشؽال 

 الهندسة المدنٌة.

قامت شركات لبنانٌة بإنشاء أؼلبٌة محطات التكرٌر التً تمت الموّردٌن والمقاولٌن فً البناء، بالنسبة إلى 

مع ( subcontracting)وفً بعض األحٌان بالشراكة أو بالتعاقد من الباطن  زٌارتها فً إطار هذه الدراسة،

براءات اإلختراع للتكنولوجٌات ؼٌر المتوافرة بعد فً لبنان. وتولّت بعض الشركات  أعطت ٖٔشركات فرنسٌة

رٌر قٌد بعد ذلك مهمة تشؽٌل وصٌانة المشارٌع. ولكن، وبالنظر إلى الوضع الراهن )العدد المتدنً لمحطات التك

التشؽٌل فعلٌاً، ومحدودٌة إقامة الشراكات بٌن القطاعٌن العام والخاص فً هذا المجال، التخبط فً التعرٌفات 

 هذا الجزء من القطاع.م ٌكتمل بعد تطّور والتوازن المالً لهذا القطاع(، ل

ٌُعتبر قطاع الهندسة متطوراً نسبٌاً فً ظل تدخل العدٌد من  البارزة  راسات اللبنانٌةمكاتب الدفً المقابل، 

، المكتب LibanConsult AGM ،ELARD ،Triple Eوالمهمة نسبٌاً فً هذا القطاع )على سبٌل المثال 

(. وتتدخل هذه المكاتب فً عملٌة تصمٌم الشبكات والمحطات إلى جانب مراقبة األشؽال BTDالتقنً للتطوٌر 

ة من مجلس اإلنماء واإلعمار )الذي ٌتعاقد من الباطن واإلشراؾ علٌها. بصورة عامة، تضًء المشارٌع المنفذ

مع جزء كبٌر من مكاتب الهندسة( على الخبرات اللبنانٌة إلى أقصى حد، سواء مكاتب الدراسات الخاصة أو 

  المستشارٌن األفراد.

اللبنانٌة  على المستوى المحلً، تحول موارد البلدٌات المحدودة دون اللجوء إلى مكاتب الدراسات بصورة عامة،

منها واألجنبٌة. وحرصاً على تلبٌة حاجاتها الهندسٌة )مثالً تصمٌم محطة تكرٌر صؽٌرة أو إعادة تؤهٌل شبكة 

لجمع المٌاه المبتذلة(، تلجؤ البلدٌات فً أؼلب األحٌان إلى القطاع الخاص "ؼٌر النظامً" )أي المهندسٌن أو 

 دنى بكثٌر من أتعاب مكاتب الدراسات النظامٌة(.الفنٌٌن األحرار الذٌن ٌتقاضون عامة أتعاباً أ

 التعلٌم العالً والبحوث .2.4.1

بحسب المسوحات التً تم إجراإها فً إطار هذه الدراسة التوثٌقٌة، ال ٌوجد حالٌاً أي تدرٌب خاص لنٌل شهادة 

 نزلٌة.اإلمتٌاز الفنً أو الهندسة فً قطاع الصرؾ الصحً، وبخاصة فً قطاع معالجة المٌاه المبتذلة الم

فً المقابل، ٌتوافر التدرٌب العلمً على مختلؾ طرابق معالجة المٌاه )طرابق التحلٌل، طرٌقة إزالة الملوثات 

من المٌاه، جوانب المعالجة الفنٌة(، والماجستٌر فً علوم المٌاه والبٌبة، لكن ال ٌتوافر تدرٌب خاص بقطاع 

مهندسون صحٌون/فنٌون متخصصون فً قطاع الصرؾ الصحً أو إدارٌون صحٌون ذوو كفاءة عالٌة أو 

 الصرؾ الصحً.

تجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى وجود مختبرات البحوث الجامعٌة )مثل مختبرات الجامعة اللبنانٌة( أو مراكز 

التً قد ٌتم اإلستعانة بها للعمل على قضاٌا معالجة المٌاه المبتذلة،  ٕٖالبحوث مثل المركز الوطنً لعلوم البحار

 رط تحدٌد برامج البحث، وإقامة عالقات بٌن مإسسات المٌاه والجهات المشؽلة واألوساط الجامعٌة.ش

 

 

                                                           
موجودتٌن على فرنسٌتٌن فً مجال "معالجة المٌاه المبتذلة" لمجموعتٌن  انالمتخصص وهما الفرعان، OTVو Degrémontفً الطلٌعة  ٖٔ

 .Véoliaو Suez environnement هما عًالمستوى الدولً وبخاصة فً اإلقلٌم الفر
ٖٕ http://www.cnrs.edu.lb/research/marinesciences.html. 
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 مسإولٌات وأدوار الجهات الفاعلة .2.3

 توزٌع الجهات الفاعلة .2.3.0

 تربطها عالقات معقدة: عدٌدة مإسساتٍ فاعلة و ٌتسم قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان بتجاور جهاتٍ 

 الذي ٌصادق بموجب اإلطار المإسسً القابم على بعض القرارات  الحكومة وبخاصة مجلس الوزراء

المهمة )اإلستراتٌجٌة الوطنٌة، مجالس إدارة مإسسات المٌاه المناطقٌة، إتفاقٌات التموٌل المنفذة من 

 جانب مجلس اإلنماء واإلعمار، إلخ(؛

 رة الطاقة والمٌاه. وهً الوزارة المعنٌة بالقطاع التً تتولى إدارة قطاع المٌاه والصرؾ الصحً: وزا

مشاركة فً معظم المشارٌع، ومسإولة عن اإلستراتٌجٌة الوطنٌة، والشرٌك األساسً للجهات الممولة 

 والمحاور الربٌسً فً إطار "الحوار القطاعً"؛

  الوزارات القطاعٌة من "المستوى الثانً" )البٌبة، الصحة العامة، الداخلٌة، إلخ(: تؤتً لتستكمل دور

لطاقة والمٌاه ضمن نطاق إختصاصاتها المحددة وفً مراحل محددة من دورة المشارٌع )مثالً وزارة ا

 دراسات األثر أو تحدٌد معاٌٌر إنبعاثات محطات المعالجة فً حال وزارة البٌبة(؛

  مجلس اإلنماء واإلعمار وهو جهة فاعلة تشارك بشكل كامل فً التخطٌط، وتنفٌذ المشارٌع

المرافق/المنشآت؛ مجلس اإلنماء واإلعمار الذي ٌلعب دور "وزارة التخطٌط" )بالتفوٌض(، وتشؽٌل 

لٌس متخصصاً بالتحدٌد فً مجال الصرؾ الصحً، لكنه ٌضم الجزء األكبر من القدرات القطاعٌة 

 حالٌاً، وهو المحاور الربٌسً للجهات المانحة فً مجال تنفٌذ معظم إتفاقٌات التموٌل؛

 األربع المسإولة عن تشؽٌل المرافق/المنشآت والتؤمٌن الفعلً لخدمات  مإسسات المٌاه المناطقٌة

الصرؾ الصحً إلى المشتركٌن؛ وترّكز مإسسات المٌاه المناطقٌة قدراتها حالٌاً على قطاع المٌاه، 

وذلك على حساب قطاع الصرؾ الصحً، حٌث تفتقر المإسسات المذكورة إلى عدد كبٌر من العاملٌن 

 اء.المتخصصٌن واألكف

  ٌّر ومثٌر للجدل. وهً جهات فاعلة معنٌة بشكل ؼٌر مباشر البلدٌات وإتحادات البلدٌات: دورها متؽ

بتخطٌط اإلستثمارات )المناط بالسلطات المركزٌة لكن من المقرر إدماجها فً إطار اإلستراتٌجٌة 

ٌانة المنشآت الوطنٌة(. وٌمكنها تولً تنفٌذ )وتموٌل( مشارٌعها الخاصة، وبدرجة أقل تشؽٌل وص

 التابعة لهذه المشارٌع؛

  ،الشركاء الفنٌون والمالٌون بصورة عامة )الجهات الممولة الدولٌة الثنابٌة أو المتعددة األطراؾ

المنظمات ؼٌر الحكومٌة والجهات الفاعلة فً مجال التعاون الالمركزي(؛ وٌتحلى كل شرٌك فنً 

خاصة على مستوى تنفٌذ المشارٌع؛ لكن مستوى ومالً باستراتٌجٌته الخاصة وٌعمل ضمن قٌوده ال

ٌُذكر للمعلومات والممارسات الجٌدة( إال فً حال التموٌل  التنسٌق العام بٌنهم ضعٌؾ )تبادل ال 

المشترك )مثالً، اإلتحاد األوروبً/ الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة/ بنك اإلستثمار األوروبً( حٌث ٌجري 

 التعامل الرسمً على مستوى أعلى؛

 جهات المشؽلة الخاصة )اللبنانٌة، الدولٌة أو المختلطة(: متموضعة فً أسواق الدراسات، والبناء ال

وتوفٌر الخدمات )موقع قوي فً قطاع الصرؾ الصحً المستقل، موقع هامشً فً قطاع الصرؾ 

 الصحً الجماعً(؛
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  ًْ ما فً سٌّ كما ذكرنا سابقاً والبالمحدودٌة التعلٌم والبحوث: ٌتسم دورها حالٌاً  الجهات الفاعلة فً قطاَع

 قطاع الصرؾ الصحً )المستقل أو الجماعً(.

تجدر اإلشارة إلى أن معظم الجهات الفاعلة الواردة أعاله تنتمً إلى القطاع العام. وبصورة عامة، ٌحتل القطاع 

الفاصلة بٌن الخاص موقعاً هامشٌاً نسبٌاً )ما خال فً سوق الدراسات واألشؽال(. وعلٌه، ال تساعد الهوة 

 القطاَعٌن العام والخاص فً هٌكلة قطاع الصرؾ الصحً.

ٌُعتبر توزٌع الجهات الفاعلة األكثر تؤثٌرا  على هٌكلٌة القطاع هو ذاك الذي ٌفصل بٌن الجهات الفاعلة 

. وٌمكننا التمٌٌز بوضوح بٌن الكتلة ٌعكس مركزٌة القطاع أي الذيالمركزٌة والجهات الفاعلة المحلٌة، 

مركزٌة )الحكومة، وزارة الطاقة والمٌاه، مجلس اإلنماء واإلعمار، الوزارات األخرى( والكتلة المحلٌة التً ال

تضم بطبٌعة الحال البلدٌات )واتحاداتها( ومإسسات المٌاه المناطقٌة أٌضاً التً تمٌل تلقابٌاً إلى اعتبار نفسها 

بالنسبة إلى هذا المحور األساسً الذي ٌهٌكل القطاع، من المستوى "المحلً" بالمعنى الواسع للكلمة. و كجزءٍ 

بٌن  – وبخاصة الشركاء الفنٌون والمالٌون والجهات الفاعلة الخاصة –تتوزع الجهات الفاعلة األخرى 

المستوٌٌن المذكوَرٌن، حٌث تعمل الجهات الممولة "المإسسٌة" بشكل وثٌق مع المستوى المركزي، فٌما تعمل 

 ً أو المحلً.مناطقالتعاون الالمركزي، مثالً، على المستوى ال فًالجهات الفاعلة 

 وتموضعها الفاعلةإستراتٌجٌة الجهات  .2.3.4

، تبعاً لكل فبة من الجهات الفاعلة، القدرات الربٌسٌة، والمٌزة الواردة فً الصفحة التالٌةتلّخص المصفوفة 

دعم أو تنمٌة الواإلحتٌاجات الحالٌة من حٌث النسبٌة، والتموضع القطاعً )التفاعل مع الجهات الفاعلة األخرى( 

 القدرات.
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 : مصفوفة تحلٌل الجهات الفاعلة على المستوى القطاع0ًالجدول 

 التموضع فً القطاع أبرز المٌزات النسبٌة نطاق التدخل القدرات والدراٌة الجهة الفاعلة
اإلستراتٌجٌة الحالٌة 

 إزاء القطاع
الحاجات على مستوى 

 تنمٌة القدرات

الوزارة القطاعٌة 
 "الناشطة"

التخطٌط، 
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة، 
العالقة مع الشركاء 
الفنٌٌن والمالٌٌن، 
تحدٌد اإلطار 

القانونً، الوصاٌة 
الفنٌة لمإسسات المٌاه 

 المناطقٌة

 وطنً

راسخة فً قطاع 
المٌاه والطاقة. 
شرعٌتها معززة 
بموجب قانون العام 

ٕٓٓٓ 

 اعقٌادة القط

تعزٌز القٌادة ووضع 
اإلستراتٌجٌة للعام 

موضع  ٕٕٔٓ
التطبٌق )مع توسٌع 
نطاق التطبٌق 

 تدرٌجٌاً(

تنمٌة الموارد البشرٌة 
المتخصصة )مثالً 
 الجوانب القانونٌة(

الوزارات القطاعٌة 
"الكامنة/غٌر 
 الناشطة"

ؼٌاب القدرات 
المتخصصة فً مجال 

 الصرؾ الصحً
 وطنً

صاحبة خبرات آنٌة 
لنسبة إلى الجوانب با

ذات الصلة بالبٌبة أو 
 الصحة العامة

ضمان  وزارة البٌبة:
إمتثال المشارٌع 
للمعاٌٌر البٌبٌة 

 ومراعاة األثر البٌبً

تعزٌز التشرٌعات 
القابمة والعالقات مع 
 وزارة الطاقة والمٌاه

القلٌل من الحاجات 
المحددة فً الوقت 

 الحالً

السلطة المركزٌة/ 
 مجلس الوزراء

التحكٌم والتصدٌق 
على بعض القرارات 

 المهمة
 وطنً

القدرة على التحكٌم 
بٌن الوزارات 
وتخصٌص بنود 

التموٌل فً الموازنة 
 العامة

ٌُعتبر قطاع الصرؾ 
الصحً أولوٌة من 
بٌن أولوٌات أخرى 
 بالنسبة إلى الحكومة

دعم وزارة الطاقة 
والمٌاه فً وضع 

اإلستراتٌجٌة موضع 
التطبٌق؛ وؼٌاب أي 
إستراتٌجٌة لتنمٌة 
 الموارد البشرٌة

 ال أساس لها

مجلس اإلنماء 
 واإلعمار

العالقة مع الشركاء 
الفنٌٌن والمالٌٌن، تنفٌذ 
المشارٌع بالتفوٌض، 
إعداد وتنفٌذ تسلٌم 

المنشآت إلى مإسسات 
 المٌاه المناطقٌة

 وطنً

 قدرات فنٌة قوٌة

كافة الجهات بومعرفة 
 الفاعلة وعالقات معها

زي ٌتنافس دور مرك
فً بعض األحٌان مع 
دور وزارة الطاقة 

 والمٌاه

ضمان وضع 
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة 

موضع  ٕٕٔٓللعام 
التطبٌق )حشد الموارد 

المالٌة، تنفٌذ 
 المشارٌع، إلخ(

الحاجة إلى الدعم فً 
إطار العالقات مع 
الجهات المعنٌة 

 المحلٌة
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 التموضع فً القطاع أبرز المٌزات النسبٌة نطاق التدخل القدرات والدراٌة الجهة الفاعلة
اإلستراتٌجٌة الحالٌة 

 إزاء القطاع
الحاجات على مستوى 

 تنمٌة القدرات

مإسسات المٌاه 
 المناطقٌة

التنفٌذ المشترك لبعض 
المشارٌع، تشؽٌل 
 وصٌانة المشارٌع. 

لكن قدرات موجهة 
بصورة أساسٌة نحو 

 مٌاه الشفة،

واستقاللٌة محدودة 
 عن سلطة الوصاٌة

 مناطقً

البلدٌات من قرب ال
 كٌن/المنتفعٌنالمشترو

القدرة )نظرٌاً( على 
فوترة الخدمات 
المتاحة أمام 

 المستخدمٌن/ المنتفعٌن 

تناضل مإسسات 
ٌة المٌاه المناطق

للتموضع بٌن 
المستوٌٌن المركزي 
والمحلً ولتحقٌق 
 التوازن المالً

تعزٌز القدرة على 
تشؽٌل وصٌانة 

المنشآت/ المرافق، 
تنمٌة الموارد البشرٌة، 
إنشاء منظومة تحدٌد 
البدالت. لن تنخرط 
مإسسات المٌاه 

المناطقٌة إال فً حال 
 الزمةتوافر الموارد ال

الدعم المواضٌعً+ 
ارد البشرٌة تنمٌة المو

 + األدوات التعاقدٌة

الحاجة إلى الدعم على 
مستوى العالقات مع 

على السلطات المحلٌة 
 األرض

الشركاء الفنٌون 
 والمالٌون

الخبرة المواضٌعٌة، 
القدرة على التموٌل 

وممارسة الضؽط على 
 الحكومة

 وطنً

القدرة على حشد 
الموارد اإلضافٌة 
لقطاع الصرؾ 

 الصحً

ات بإنتظار األدو
البرنامجٌة ذات الصلة 
واإلطار القانونً 
 الجدٌد )قانون المٌاه(

جاهزون لتوسٌع نطاق 
التطبٌق تدرٌجٌاً فً 
حال سمحت الظروؾ 

 بذلك

 ال أساس لها

المنظمات غٌر 
الحكومٌة والجهات 
الفاعلة فً إطار 
 التعاون الالمركزي

تنفٌذ المشارٌع+ 
الخبرة المحددة + 

ممارسة الضؽوط على 
 مةالحكو

 وطنً/ محلً
إمكانٌة حشد الموارد 
 المالٌة والخبرات

تفضل المستوى 
المحلً من دون 
تنسٌق منهجً مع 
 المستوى المركزي 

ترؼب فً مواكبة 
تحسٌن المهارات لدى 
البلدٌات فً القطاع 
واإلرتقاء بالحوار مع 
 المستوى المركزي

الحاجة إلى المعلومات 
حول الممارسات 
الجٌدة والخطوط 

هٌة بشؤن إدارة التوجٌ
 المشارٌع فً القطاع

البلدٌات )وإتحادات 
 البلدٌات(

خبرة مواضٌعٌة قلٌلة، 
قدرات بشرٌة ومالٌة 

 محدودة.

القدرة على إعداد 
 المشارٌع

 محلً

القرب من المنتفعٌن، 
الدراٌة بالطلب، 

الدٌنامٌكٌة والرؼبة 
فً التقدم، اإللمام 
بالقضاٌا العقارٌة 

وبالبٌانات 
 فٌة الدٌموؼرا

تطوٌر المشارٌع 
اإلستثمارٌة و/أو 
تشؽٌل وصٌانة 
المنشآت من دون 
 إنتظار تدخل الدولة

تطالب البلدٌات بدور 
أكبر )وتعطً األولوٌة 

لقطاع الصرؾ 
 الصحً(

الموارد البشرٌة، 
أدوات اإلدارة، العمل 
المإسسً والفنً فً 
القطاع، دعم العالقات 
مع الجهات الفاعلة 
المركزٌة ومإسسات 

 المٌاه المناطقٌة
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 التموضع فً القطاع أبرز المٌزات النسبٌة نطاق التدخل القدرات والدراٌة الجهة الفاعلة
اإلستراتٌجٌة الحالٌة 

 إزاء القطاع
الحاجات على مستوى 

 تنمٌة القدرات

الجهات المشغلة 
 الخاصة

خبرة فً مجالًَ 
الدراسات والبناء 
)محلٌاً( وفً مجالًَ 
التشؽٌل والصٌانة 
 )وطنٌاً ودولٌاً(

 وطنً/ محلً

القدرة على اإلبتكار، 
مرونة فً التدخل، 
القدرة على حشد 

التموٌل الخاص )عقود 
نقل  -تشؽٌل -بناء

 (BOTالمنشآت 

لٌلة البحث عن منافع ق
المخاطر من حشد 
التموٌل العام على 
المستوى المركزي 
 )دراسات، أشؽال(

الترٌث نظراً إلى 
ضعؾ الطلب وإرتفاع 
المخاطر المالٌة فً 
مجالًَ التشؽٌل 

 والصٌانة

الوصول إلى التموٌل، 
الخبرات الفنٌة، 
الموارد البشرٌة 

 الكفوءة

 التعلٌم والبحوث

القدرة الفنٌة متوافرة 
ضعٌؾ  لكن العرض

بؽٌاب الطلب الكافً 
 حالٌاً 

 دولً/ 

 وطنً

توافر الخبرات فً 
 مجالًَ الهندسة والبٌبة

الترٌث نظراً إلى 
ضعؾ الطلب على 

 التدرٌب

ؼٌر معروفة فً هذه 
 المرحلة

الموارد البشرٌة 
وتنتمٌتها على 

المستوى المواضٌعً 
)التبادالت مع 
 المستوى الدولً(

 

 

 

  



 دراسة توثٌقٌة حول قطاع الصرف الصحً فً لبنان

ٖٗ 
( لصالح المكتب التقنً للبلدٌات SIAAPونقابة تجّمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس ) Hydroconseilمكتب الدراسات 

              ٕٗٔٓالنسخة النهابٌة أٌلول/سبتمبر  –اللبنانٌة 
 

ول كل جهة من الجهات، فً ظل تجاور جهات فاعلة متعددة، التموضع فً قطاع بحسب الجدول أعاله، تحا

الصرؾ الصحً بطرٌقة عملٌة، بحسب الموقع الذي ٌمنحه لها اإلطار المإسسً وبحسب قدراتها الفعلٌة 

 )الموارد البشرٌة والمالٌة(.

هات الفاعلة األخرى إلى من أبرز السمات ذات الصلة بؤدوار ومسإولٌات الجهات الفاعلة هو إضطرار الج

ٌّن علٌها منطقٌاً اإلضطالع بدور  تجاوز صالحٌاتها وذلك بسب نقص الموارد لدى مإسسات المٌاه التً ٌتع

محوري فً تنفٌذ المشارٌع وتشؽٌل وصٌانة المنشآت من الناحٌتٌن الفنٌة والمالٌة. على سبٌل المثال، تتولى 

اض إقامة محطات الصرؾ الصحً، فٌما ٌتولى مجلس اإلنماء وزارة الطاقة والمٌاه تقسٌم المناطق ألؼر

واإلعمار من جهته تشؽٌل وصٌانة بعض المحطات الموضوعة قٌد الخدمة )من خالل إبرام عقود اإلدارة مع 

القطاع الخاص(. وفً كل حالة من الحاالت المشمولة بالدراسة، ٌظهر الدور الهامشً لمإسسات المٌاه المناطقٌة 

 التً ٌتوالها مجلس اإلنماء واإلعمار أو وزارة الطاقة والمٌاه. فً األنشطة

 على سبٌل المثال:

ا (0الرسم البٌانً  ٌّ  : تنفٌذ المشارٌع )نظر

 

 : تنفٌذ المشارٌع )الواقع كما هو على األرض حالٌا (4الرسم البٌانً 
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 فً هذا السٌاق، قد تنشؤ حاالت تنافس أو تضارب فً الصالحٌات:

مجلس اإلنماء واإلعمار مكانة محورٌة فً قطاع  تلٌح :نماء واإلعمار ووزارة الطاقة والمٌاهاإلبٌن مجلس 

تنفٌذ مشارٌع الصرؾ الصحً وٌستطٌع فً بعض األحٌان بالصرؾ الصحً بموجب صالحٌاته كجهة مفوضة 

اللوم الموجه إلى مجلس  اإلضطالع بمهام مناطة نظرٌاً بوزارة الطاقة والمٌاه. وقد إستشفٌنا من خالل المقابالت

اإلنماء واإلعمار بسبب تموضعه اإلستباقً فً بعض األحٌان. وخالل السنوات القلٌلة الماضٌة، رفضت وزارة 

الطاقة والمٌاه عدة مرات تنفٌذ بعض المشارٌع التً إقترحها مجلس اإلنماء واإلعمار، مذّكرة جمٌع الجهات 

 القطاع.الفاعلة بسلطتها ودورها القٌادي فً هذا 

تتردد مإسسات المٌاه المناطقٌة فً استالم المنشآت  :بٌن مإسسات المٌاه المناطقٌة ومجلس اإلنماء واإلعمار

وتؤمٌن أعمال التشؽٌل والصٌانة بعد إنجاز المشارٌع، وذلك فً حال عدم إشراكها قبل بدء المشروع وألنها 

 أعمال التشؽٌل والصٌانة فً ظروؾ جٌدة. تدرك أن مواردها البشرٌة والمالٌة ال تسمح لها بتؤمٌن

البلدٌات ثقلها فً هذا القطاع من خالل  ظهرت :بٌن البلدٌات ووزارة الطاقة والمٌاه أو مجلس اإلنماء واإلعمار

 عرقلة المشارٌع )مثالً من خالل عدم الموافقة على تحرٌر العقارات(.

من الناحٌة القانونٌة باستقاللٌة قانونٌة ومالٌة، من  من الناحٌة العملٌة، تعانً مإسسات المٌاه، التً تتمتع

محدودٌة )ال بل من ؼٌاب( هامش المناورة. وال تتمتع باستقاللٌة فعلٌة إزاء وزارة الوصاٌة. حالٌاً، لٌست 

مإسسات المٌاه المناطقٌة جاهزة لتؽطٌة هذا القطاع بشكل مستقل من الناحٌة المالٌة أو من حٌث الموارد البشرٌة 

تطالب بمساعدة فنٌة. وٌبدو أنها تتمتع برإٌة واقعٌة وبراؼماتٌة نسبٌاً للقطاع ولقدراتها. وتعّبر مإسسات المٌاه و

المناطقٌة بوضوح عن رؼبتها فً التسلح بالموارد المالٌة والبشرٌة قبل المشاركة فً قطاع الصرؾ الصحً 

إلستراتٌجٌة، تمٌل المإسسات، بسبب مواردها لتوفٌر الخدمة إلى المنتفعٌن بمستوى مقبول. من الناحٌة ا

المحدودة، إلى تفوٌض الخدمات إما إلى جهات مشؽلة خاصة )وبخاصة ألؼراض تشؽٌل وصٌانة محطات 

 المعالجة( أو إلى البلدٌات واتحادات البلدٌات خارج التجمعات الحضرٌة الكبرى.

التحرك بما أتٌح لها من وسابل. وتدرك لقد جعلت البلدٌات من الصرؾ الصحً إحدى أولوٌاتها وحاولت 

البلدٌات مشروعٌة تدخلها فً قطاع الصرؾ الصحً، وال سٌما فً مجال صٌانة الشبكات. فً المقابل، ترؼب 

قاعس الجهات البلدٌات فً التحلً بهامش أكبر من المناورة للتحرك على مستوى كامل القطاع والتصدي لت

طق الرٌفٌة أو البعٌدة عن المراكز الحضرٌة التً تشّكل أولوٌة بالنسبة إلى ما فً المناسٌّ الفاعلة الرسمٌة، ال

مثالً من خالل  -الدولة. ولكن، تستدعً اإلستجابة لطلب البلدٌات تعدٌل أو توضٌح اإلطار المإسسً القابم

األنظمة األكثر التمٌٌز بٌن إدارة المنظومات المنخفضة القدرة التً تستخدم تكنولوجٌات بسٌطة )تقنٌة القصب( و

 تعقٌداً البعٌدة المنال مبدبٌاً عن البلدٌات، وذلك فً ظل ؼٌاب الدعم الفنً أو التفوٌض للقطاع الخاص.

 غٌاب التنسٌق والتشاور .2.3.3

 ٌتسم قطاع الصرف الصحً بمحدودٌة الحوار بٌن الجهات الفاعلة:

 واإلعمار اللذٌن ٌواجهان  على المستوى الرسمً، مثالً بٌن وزارة الطاقة والمٌاه ومجلس اإلنماء

 صعوبات أحٌاناً فً العمل بشكل متزامن وفً تبادل المعلومات؛

  ،ًبحسب المقابالت التً أُجرٌت، ٌمكن تفسٌر ؼٌاب وبٌن المستوى الرسمً والمستوى المحلً/المناطق

 الحوار بؽٌاب الثقة بٌن المإسسات المختلفة؛

 مٌاه المناطقٌة، قلة تبادل المعلومات رؼم سهولة تنسٌق على المستوى المحلً بٌن البلدٌات ومإسسات ال

 (.ٕٕٔٓأو اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للعام  ٕٓٓٓأنشطتها، كما إقترح اإلطار المإسسً ) فً قانون العام 
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وبفعل ؼٌاب الحوار، ٌعانً قطاع الصرؾ الصحً من ؼٌاب التنسٌق والمساحات المخصصة للتشاور بٌن 

لة. كما ٌعانً من ؼٌاب مإسسات التنسٌق أو التنسٌق الممؤسس والدابم. وتجدر مختلؾ فبات الجهات الفاع

 ًْ المعنى الذي خصصناه لهما أدناه التنسٌق والتشاور. لذا سنوضح  اإلشارة فً هذا السٌاق إلى عدم تشابه وظٌفَت

 التحلٌل الحالً: معرضفً 

  جهات الفاعلة المختلفة الرسمٌة أو ؼٌر البهٌكلة وتوجٌه تدخالت الوظٌفة التً تسمح  التنسٌقٌُقصد بـ

 الرسمٌة بموجب أداة برامجٌة مقبولة ومدارة من جمٌع األطراؾ تحت مظلة "قابد" القطاع؛

  من خالل ضمان تحسٌن اإلرتباط بٌن مختلف الجهات الفاعلة، األنشطة الرامٌة إلى التشاور ٌُقصد بـ

ومات وتواصلها أفقٌاً وعامودٌاً بشؤن األنشطة الجارٌة أو إستفادة الجهات الفاعلة من المستوى نفسه من المعل

 المبرمجة.

الوطنٌة والدولٌة على المستوى الوطنً، ٌعود لوزارة الطاقة والمٌاه تنسٌق أنشطة مختلف الجهات الفاعلة 

ٌُعتبر دور التنسٌق فعاالً بالكامل، بالرؼنخرطالم م من ة فً قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان. فً المقابل، ال 

والموافقة  ٕٕٔٓالجهود الملحوظة والمبذولة من وزارة الطاقة والمٌاه لصٌاؼة اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للعام 

ٌُعزى ؼٌاب التنسٌق الذي ٌمكن أن ٌزٌد بشكل ملحوظ من كفاءة القطاع إلى أسباب مختلفة، من أبرزها  علٌها. و

وق تعاونً قطاعً، إلخ( الذي ٌسمح باإلحاطة المٌزانٌة، صند-طار البرامجً )من نوع البرنامجؼٌاب اإل

بالقطاع وتنظٌم عملٌات إعادة تخصٌص األموال أو تحقٌق وفورات الحجم تبعاً لمإشرات األداء المستخدمة من 

 كامل الجهات الفاعلة.

ٌّن على مجلس  وبحسب اإلطار التنظٌمً، ونظراً إلى الدور المركزي الذي ٌحتله القطاع بحكم الواقع، ٌتع

إلنماء واإلعمار أن ٌلعب دور الهٌئة المرجعٌة فً مجال التشاور بٌن مختلف الجهات الفاعلة، وبخاصة بٌن ا

 ٖٔبتارٌخ  7ٗٔٓٔسوم رقم لقد أفرد المرالدولة والبلدٌات لدى تنفٌذ المشارٌع الواقعة ضمن إختصاصه. 

ار مساحة للتواصل بٌن مجلس اإلنماء المتعلق بالهٌكلة التنظٌمٌة لمجلس اإلنماء واإلعم ٖٕٓٓأٌلول سبتمبر/

واإلعمار والموظفٌن فً اإلدارات، والمإسسات العامة والبلدٌات المعنٌة بالمشارٌع الجارٌة. وتتم دعوة هإالء 

"إلى إجتماع بؤجهزة المجلس أو بإحدى لجانه الفنٌة من أجل البحث بالمشارٌع التً ٌنفذها المجلس لصالح هذه 

(. من الناحٌة العملٌة، ٌبدو أن إعالم الجهات الفاعلة المحلٌة )البلدٌات( 0-٘)المواد  اإلدارات و"المإسسات"

والتشاور معها محدوَدٌن جداً، حٌث ٌتم تكلٌفهما إلى مكاتب الدراسات المكلفة بإجراء دراسات الجدوى الخاصة 

ولها للمشارٌع. ولم نقع إال على بالمشارٌع. وتتولى هذه المكاتب بدورها التواصل مع البلدٌات لتقدٌر مستوى قب

القلٌل من األمثلة التً تدلّل على العملٌات التً تشرك جمٌع الجهات الفاعلة فً تحدٌد المشارٌع. إلى ذلك، 

تشتكً البلدٌات بشكل منهجً من ؼٌاب المعلومات والمشاركة فً مرحلة ما قبل بدء المشارٌع أي خالل 

ٌة. وٌفّسر ؼٌاب التشاور هذا فً بعض الحاالت المعوقات الماثلة أمام تنفٌذ مرحلَتً التخطٌط وتحدٌد الحلول الفن

 المشارٌع.

فً هذا السٌاق، وبحسب نتابج الدراسة الحالٌة، تبرز مساحات "ؼٌر رسمٌة" بإٌعاز من الجهات الممولة الدولٌة 

 بشكل عام، وذلك بهدؾ تسهٌل اللقاءات والنقاشات بٌن مختلؾ الجهات المعنٌة.

بتنظٌم طاوالت مستدٌرة ضمن مشروعها الخاص  الوكالة األلمانٌة للتعاون الدولًسبٌل المثال، قامت  على

بهدؾ دعم الجهات الفاعلة الوطنٌة فً تحدٌد األولوٌات وخالل المراحل المقبلة، وذلك فً  ٖٖبالمساعدة الفنٌة

مبدبً  إعالنٌ إنبثق عنها مستدٌرة  ةٌ طاوللقد ُعقدت إطار ضمان "إستدامة" التموٌل فً قطاع الصرؾ الصحً. و

تنظٌم الطاولة أن )بدون حضور البلدٌات(. وتجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى  ٕٓٔٓفً فبراٌر/شباط 

                                                           
 .ٖٕٔٓ"المساعدة الفنٌة لعملٌة إصالح قطاع المٌاه فً لبنان". إنتهى المشروع بنهاٌة العام  GTZ/GIZ #2006.2130.0مشروع ٖٖ
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قبل إعتماد اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع الصرؾ الصحً الصادرة عن وزارة  أتى ٕٓٔٓالمستدٌرة فً العام 

 الطاقة والمٌاه.

وفً بعض الحاالت وأحٌاناً فً مجال الصرؾ الصحً، ٌسمح وجود إتحاد أو المناطقً، على المستوى المحلً 

البلدٌات بإنشاء مساحة للتشاور والحوار على المستوى المحلً )بٌن البلدٌات( أو المناطقً. وٌجري الحوار فً 

لمناقشة موضوع الصرؾ  كثٌر من األحٌان ضمن األطر اإلدارٌة. لكن، قد تلتقً البلدٌات بشكل إستثنابً أحٌاناً 

نقابة تجمع البلدٌات الصحً على مستوى األحواض اإلنسٌابٌة )كما فً حال مشروع التعاون الالمركزي بقٌادة 

س مع ثالثة إتحادات بلدٌة فً جنوب لبنان أو فً إطار صٌاؼة "عقد نهري" فً للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌ

 وادي قادٌشا(.

مكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة/ المكتب هٌكلٌات كمن خالل  ، ٌمكن للبلدٌات األعضاءإلى ذلك

ة وبخاصة أساسٌفً مواضٌع  تنفٌذها األنشطة الواجبعن عن أولوٌاتها و أن تعّبر التقنً للبلدٌات اللبنانٌة

المدن  مكتب منظمة لعدم إمتالكللتشاور )ال للتنسٌق نظراً  اً آخر اً إطار وهذا ما ٌشّكلالصرؾ الصحً. 

( على أكثر من مستوى مناطقٌاً صالحٌة القٌام بذلك والحكومات المحلٌة المتحدة/ المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة

 ٌنحصر بقطاع الصرؾ الصحً فقط. والٌتخذ هذا التشاور الطابع الرسمً  والأو وطنٌاً. 

طقٌة، ال ٌوجد أي جهاز دابم للتشاور على مستوى المناطق األربع الواقعة ضمن إختصاص مإسسات المٌاه المنا

وإن أظهرت الدراسة إهتمام الجهات الفاعلة المحلٌة )مإسسات المٌاه  -بٌن مإسسات المٌاه المناطقٌة والبلدٌات 

المناطقٌة والبلدٌات( بإنشاء مثل هذه المساحة للتشاور. وهكذا ٌتم التشاور بحسب الظروؾ، فً أؼلب األحٌان 

ورة عامة بقٌادة المستوى الوطنً )مجلس اإلنماء واإلعمار، وفً حاالت نادرة وزارة فً إطار مشروع، وبص

الطاقة والمٌاه( أو بإٌعاز من الشرٌك الفنً والمالً. وفً إطار التعاون بٌن التجمع الحضري للٌون الكبرى 

فابدة كبرى فً دوماً أت ومإسسة مٌاه لبنان الشمالً، جاء التعاون بإٌعاز من مإسسة مٌاه لبنان الشمالً التً ر

 العمل مع البلدٌات.

وحرصاً على تطوٌر عملٌة التشاور على المستوى الوطنً، ٌمكن لمإسسات المٌاه المناطقٌة أن تعتمد على 

مكاتبها التمثٌلٌة على المستوى المناطقً الفرعً )مثالً مصالح المٌاه( التً تربطها عالقات أصالً مع الجهات 

 خرى.الفاعلة المحلٌة األ

وٌسود المٌل إلى إقامة مساحات ؼٌر رسمٌة للتشاور على المستوٌٌن المحلً والرسمً. لكن ٌكمن الرهان اآلن 

فً إقامة الروابط بٌن هذٌن المستوٌٌن للتشاور وفً إنشاء مساحات تشمل الجهات الفاعلة الرسمٌة والمحلٌة على 

 ٌات، مثالً:إطالق هذه الدٌنام ه حالٌاً نحوحد سواء. وقد اتجهت بعض المشارٌع أو تتج

  فً إطار معالجة مٌاه الصرؾ  دعم قدرات البلدٌات اللبنانٌة ودعم الحوار مع السلطات المركزٌة"مشروع

 " الذي تندرج فً إطاره الدراسة التوثٌقٌة الحالٌة،ًالصح

 اطقٌة،دعم التجمع الحضري للٌون الكبرى لمشارٌع التعاون الالمركزي مع مإسسات المٌاه المن 

  مشروع حماٌة نبع جعٌتا الذي أنشؤ "لجنة جعٌتا" التً تضم وزارة الطاقة والمٌاه، ووزارة البٌبة، والمدٌرٌة

 جبل لبنان والبلدٌات.و تنظٌم المدنً، ومإسسة مٌاه بٌروتالعامة لل

على كٌفٌة  وعلٌه، ٌقوم مختلؾ الشركاء بإنشاء مساحات للتشاور على المستوى الوطنً. ومن المهم اإلطالع

 تعاون هذه المساحات وإدماجها ضمن بوتقة مإسسٌة بطرٌقة دابمة.
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 مصادر تموٌل القطاع .1

ملٌون د.أ  ٕٖاإلستثمارات العامة فً قطاع الصرؾ الصحً بـ ٖٗ، قّدر البنك الدول0ًٕٓٓ-77ٗٔخالل الفترة 

مساهمات الشركاء الفنٌٌن سنة. وٌعود هذا التموٌل بشكل أساسً إلى  ٗٔملٌون د.أ فً  0ٗٗسنوٌاً، أي 

والمالٌٌن الدولٌٌن وٌخضع على المستوى الرسمً إلدارة مجلس اإلنماء واإلعمار. لكن تموٌل القطاع ٌؤتً من 

كوكبة الجهات الفاعلة المذكورة فً الفصل السابق: الوزارة القطاعٌة المسإولة عن تحدٌد اإلستراتٌجٌة وبرنامج 

لمالٌٌن األجانب الذٌن تستعٌن بهم الدولة اللبنانٌة والذٌن ٌستثمرون فً القطاع من اإلستثمار، والشركاء الفنٌٌن وا

خالل القروض المعطاة إلى الدولة أو الهبات التً ٌتولى إدارتها بشكل أساسً مجلس اإلنماء واإلعمار أو الذٌن 

لها الخاص أو بدعم من ٌمّولون جهات فاعلة ؼٌر حكومٌة بواسطة الدعومات، والبلدٌات التً تستثمر برأسما

 الشركاء بالنسبة إلى البنى التحتٌة. كما ٌشارك المنتفعون/المستخدمون إلى درجة ما فً تموٌل القطاع.

 الدور التوجٌهً لوزارة الطاقة والمٌاه .1.0

كما سبق ورأٌنا، تتولى وزارة الطاقة والمٌاه بشكل أساسً تحدٌد اإلستراتٌجٌة القطاعٌة وبرمجة اإلستثمارات 

 ضرورٌة لوضع هذه اإلستراتٌجٌة موضع التطبٌق.ال

مخططاً  ٗ٘( تقدٌراً للتموٌل الضروري من أجل إنجاز ٕٕٓٓ-ٕٕٔٓإلى ذلك، توّفر اإلستراتٌجٌة الوطنٌة )

، وذلك بهدؾ بلوغ الهدؾ تنفٌذهم وزارة الطاقة والمٌاه تنويت المعالجة والشبكات( اتوجٌهٌاً مناطقٌاً )محط

 :ٕٕٓٓ% من المٌاه المبتذلة بحلول العام 7٘جة المتمثل بجمع ومعال

 مخططا  توجٌهٌا   12: األموال الضرورٌة إلنجاز 3الرسم البٌانً 

 األموال الضرورٌة لمحطات المعالجة

 األموال اإلضافٌة للشبكات

 مجموع األموال اإلضافٌة

 
 .ٕٕٔٓ المصدر: وزارة الطاقة والمٌاه، اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع الصرؾ الصحً،

 

                                                           
 .ٕٔٔٓالبنك الدولً،  المصدر: التحلٌل البٌبً القطري للجمهورٌة اللبنانٌة،ٖٗ

260 

28 
117 

18 

423 
341 305 

438 

186 

1270 

601 

333 

555 

204 

1693 

Beirut and
Mount Lebanon

North South Beqaa Total

Additional Funds Required for the 54 Planned Schemes 

Additional funds for treatment plant

Additional funds for networks

Total additional funds
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ملٌون د.أ إضافً من أجل إنشاء أو إنجاز  ٖٕٗبحسب تقدٌرات وزارة الطاقة والمٌاه، تدعو الحاجة إلى حشد 

ملٌون د.أ لبلوغ األهداف  0683أي ما مجموعه ملٌون د.أ للشبكات،  9ٕٓٔمحطات التكرٌر باإلضافة إلى 

(. 0ٕٓٓ-77ٗٔأ باستثناء البلدٌات خالل الفترة ملٌون د. 0ٗٗ)علماً أنه تم إستثمار المحددة فً اإلستراتٌجٌة 

ٌُعتبر التموٌل الضروري كبٌرا  وٌجب تركٌز الجهود كما رأٌنا على إنشاء الشبكات من أجل تحسٌن  وعلٌه، 

 معدل الوصول إلى خدمات الصرف الصحً.

ٌُعتبر دور وزارة الطاقة والمٌاه محدوداً، حٌث تتولى الوزارة  فً ما ٌتعلق بتموٌل قطاع الصرؾ الصحً، 

إدارة برنامج إستثماري ممول من الموازنة الوطنٌة )تموٌل الشبكات بشكل أساسً( لكنه ٌمّثل حجماً تموٌلٌاً أقل 

 بكثٌر من التموٌل الخارجً الذي ٌتولى إدارته مجلس اإلنماء واإلعمار.

 اللجوء إلى التموٌل الخارجً .1.4

الخارجٌٌن فً قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان وٌساهمون فً ٌشارك عدد كبٌر من الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن 

تموٌله من خالل أدوات مالٌة مختلفة )قروض أو منح معطاة إلى الدولة، دعومات للجهات المشؽلة، إلخ(. وكما 

رأٌنا فً الفصل السابق، ٌترّكز التموٌل على البنى التحتٌة. فً المقابل، ٌتزاٌد عدد الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن 

الذٌن ٌدعمون الدولة اللبنانٌة )ومإسسات المٌاه( من خالل تموٌل المعونة الفنٌة )برامج مخصصة أو إجراءات 

 مساندة مكملة فً إطار مشارٌع البنى التحتٌة(.

فً ظل تنوع الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن فً قطاع الصرؾ الصحً واختالؾ طرابق وضع التموٌل موضع 

ت موثوقة ومركزٌة بهذا الخصوص. وُتعتبر مصادر المعلومات الرسمٌة )وبخاصة التطبٌق، ال تتوافر بٌانا

مجلس اإلنماء واإلعمار ووزارة الطاقة والمٌاه( أحٌاناً متناقضة ومشتتة بٌن الجهات المتدخلة المختلفة، وذلك 

على المستوى بؽٌاب إطار برامجً موحد على مستوى قطاع الصرؾ الصحً. وال تتٌح قاعدة البٌانات القابمة 

التابعة لمنظمة التنمٌة والتعاون فً المجال اإلقتصادي( ( DAC) الدولً )مثالً قاعدة لجنة المساعدة اإلنمابٌة

اإلستخدام المنهجً للبٌانات، وذلك لسببٌن: عدم قٌام جمٌع الدول بالتبلٌػ المنهجً عن تموٌلها إلى منظمة 

إعتماد مدّونات محددة لتحدٌد مشارٌع الصرؾ الصحً إال مإخراً التعاون والتنمٌة فً المجال اإلقتصادي وعدم 

(. وأخٌراً، ٌصعب أحٌاناً التعرؾ إلى مختلؾ أوضاع المشارٌع، فً ظل إلتباس المصطلحات ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ)

بٌن المبالػ المحددة فً المٌزانٌة والمبالػ المخصصة والمبالػ المدفوعة والمبالػ المنفذة، إلخ. لذا ٌصعب الٌوم 

جراء رصد دقٌق للمساعدة التً ٌستفٌد منها لبنان فً قطاع الصرؾ الصحً )وهذا ال ٌنحصر على أي حال إ

 بقطاع الصرؾ الصحً(.

وبفضل المعلومات التً تم جمعها خالل الدراسة الحالٌة، تم ترتٌب درجة تدخل الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن 

 الربٌسٌٌن المتدخلٌن فً لبنان على الشكل التالً:

 : لمحة موجزة عن أبرز الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن فً القطاع4الجدول 

 إسم الشرٌك الفنً والمالً

المكّونة 
 المهٌمنة

اإللتزامات خالل 
-0888الفترة 
)بمالٌٌن  4102

 د.أ./ عام(

أبرز المشارٌع المنفذة أو قٌد التحضٌر 
 خالل السنوات العشر الماضٌة 

 مادٌة
غٌر 
 مادٌة

 ممولة المتعددة األطرافالجهات ال

 برج حمود، كسروان، طرابلس، صور 41و 41بٌن   X (BEIبنك اإلستثمار األوروبً )

 بٌة )الصندوق العربًالصنادٌق العر
 ) لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعً

X   2و 3بٌن 
عٌن  -الفرٌدٌس، نبع الصفا -الباروك

 عبدةالزحلتا، تبنٌن التحتا، بشري، 
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 إسم الشرٌك الفنً والمالً

المكّونة 
 المهٌمنة

اإللتزامات خالل 
-0888الفترة 
)بمالٌٌن  4102

 د.أ./ عام(

أبرز المشارٌع المنفذة أو قٌد التحضٌر 
 خالل السنوات العشر الماضٌة 

 مادٌة
غٌر 
 مادٌة

 صؽبٌن، جب جنٌن، الٌمونة 1.1و 1.3بٌن   X (IDB) ً للتنمٌةالبنك اإلسالم

 4و 0.1بٌن   X اإلتحاد األوروبً
كسروان، لبنان الجنوبً )ٌحمر، 

 زوطر، كفرسٌر(

 بعلبك 1.1و 1.3بٌن   X البنك الدولً

 الجهات الممولة الثنائٌة

 الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة

(USAID) 
X X غٌر محددة 

محطة تكرٌر صؽٌرة الحجم  ٓٙنحو 

، دعم قطاع ٕ٘ٓٓ-777ٔخالل الفترة 

 ٖ٘المٌاه والصرؾ الصحً فً لبنان

الصندوق الكوٌتً للتنمٌة اإلقتصادٌة 

 العربٌة
X   شقرا، تبنٌن، مرجعٌون، الخٌام 4.1و 4بٌن 

 صٌدا 1.1و 1.3بٌن   X (JBIC)  بنك الٌابان للتعاون الدولً

 01و 1بٌن   X التعاون اإلٌطالً
مشارٌع للصرؾ الصحً منها فً  7

 زحلة وعنجر

الوزارة الفدرالٌة ) التعاون األلمانً

،  BMZ- للتعاون والتنمٌة اإلقتصادٌة

، GIZ - الوكالة األلمانٌة للتعاون الدولً

 (KfW - البنك األلمانً للتنمٌة

X X  2و 3بٌن 
حماٌة نبع جعٌتا، ، الؽدٌر، جعٌتا

 ع المٌاهمشروع المساعدة إلصالح قطا

 التعاون الفرنسً

، الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة ٖٙ)البروتوكول

AFD) 

X X  04و 01بٌن 

)شكا، البترون،  المحطات الساحلٌة

 جبٌل، النبطٌة، رأس النبً ٌونس(

 مشروع كسروان، لبنان الشمالً

 الخنشارة 1.1و 1.3بٌن   X صندوق أبو ظبً للتنمٌة

جع والبٌانات التً تم جمعها خالل المقابالت. وُتعتبر قٌمة إلتزامات الشركاء الفٌنٌٌن المصدر: إنطالقًا من قابمة المرا

والمالٌٌن بمثابة بٌانات إرشادٌة/ داللٌة وٌجب النظر إلٌها كقٌم متوسطة وبخاصة فً ظل صعوبة تحدٌدها بدقة: تشتمل 

له بصورة واضحة(، كما تتفاوت المشارٌع فً أؼلب األحٌان على شق للمٌاه )من دون تحدٌد الجزء المخصص 

اإلستثمارات مع مرور الوقت بسبب التضخم وتتضمن المبالػ المالٌة الواردة من مجلس اإلنماء واإلعمار فً بعض 

 األحٌان مساهمات وطنٌة.

ُتعتبر اإلختصاصات )الشبكات أو محطات التكرٌر( فً تموٌل الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن معقدة ولم ٌتم إظهارها 

هذا الجدول. بالفعل، وبحسب المشارٌع وتطورها )سوؾ نرى أن عملٌة تنفٌذ بعض المشارٌع قد تستؽرق  فً

سنوات(، قد ٌتفاوت تخصٌص التموٌل ال بل قد تتم إعادة توجٌهه. وال ٌمكن للتصنٌؾ التخطٌطً  ٓٔأكثر من 

لون التؤقلم مع السٌاق اللبنانً أن ٌعكس هذه الفوارق الدقٌقة، وبخاصة تطّور إختصاصات الشركاء الذٌن ٌحاو

 ما.  بطرٌقة براؼماتٌة إلى حدٍّ 

                                                           
  مشروع المساعدة الفنٌة دعماً لمإسسات المٌاه فً إطار وضع المخططات التوجٌهٌة أو خطة العمل. ٖ٘
 ٌُقصد بتموٌالت " البروتوكول" أداة مخصصة للتعاون الفرنسً بإدارة مباشرة من مدٌرٌة الخزٌنة لدى وزارة اإلقتصاد والمالٌة. ٖٙ
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على سبٌل المثال، فً ظل قٌام البروتوكول الفرنسً بتموٌل محطات التكرٌر فحسب، إضُطرت الوكالة الفرنسٌة 

ت )مع للتنمٌة إلى إعادة توجٌه إستثماراتها الخاصة نحو الشبكات من أجل سد الثؽرات وتعببة المٌاه فً المحطا

بقاء البعض منها لعدة سنوات من دون تشؽٌل بسبب ؼٌاب الشبكات المذكورة( لضمان إستمرارٌة هذه المساعً. 

فً المرحلة الحالٌة، بالنسبة إلى المشارٌع الجدٌدة الممولة، ونظراً إلى ضعؾ قدرة الدولة والبلدٌات على 

، الفرنسٌة للتنمٌة الوكالة(ركاء الفنٌون والمالٌون اإلستثمار فً الشبكات وعدم وضوح تبادل الخبرات، ٌمٌل الش

إلى اإلشتراك فً تموٌل المحطات والشبكات ذات قدر اإلمكان  ، اإلتحاد األوروبً، إلخ(بنك اإلستثمار األوروبً

الصلة. ضؾ إلى ما سبق، بالنسبة إلى بعض المشارٌع التجرٌبٌة، قد ٌقوم الشركاء الفنٌون والمالٌون بتموٌل 

ات الثالثٌة وبخاصة وصل المجارٌر )مثالً بالنسبة إلى المحطة النموذجٌة للصرؾ الصحً العاملة بتقنٌة الشبك

أنظر أدناه(. وأخٌراً، ٌقوم مجلس اإلنماء واإلعمار، بعد إعالن بارٌس بشؤن فعالٌة المعونة،  -القصب فً بشري

ؽطٌة المناطق المختارة على أكمل وجه ممكن بتوجٌه إسهامات الجهات المانحة نحو المشارٌع التعاضدٌة بهدؾ ت

 والتموٌل الكامل لمنظومات الصرؾ الصحً )المحطات والشبكات(.

فً إطار بعض المشارٌع، قد ٌغطً جزء من األموال النفقات التشغٌلٌة من خالل تموٌل كلفة تشغٌل محطات 

بؽٌاب القدرات لدى مإسسات المٌاه  وٌرتبط هذا الوضع ؼٌر النمطً نوعاً ماالتكرٌر خالل السنوات األولى. 

المناطقٌة على إدراة تشؽٌل وصٌانة محطات التكرٌر )فً ضوء ؼٌاب الكفاءات الفنٌة حالٌاً( وبالنقص فً تموٌل 

 التعرٌفات.و التشؽٌل والصٌانة من خالل البدالت

 ة من الدولة اللبنانٌة مطروحتموٌل موّجه بصورة أساسٌة نحو المشارٌع ال

كلٌات التعاون الثنابٌة والمتعددة األطراؾ مرتبطة بصورة أساسٌة بالسلطات الوطنٌة بموجب إتفاقٌات ُتعتبر هٌ

 موقعة مع الدولة اللبنانٌة.

ٌُعتبر مجلس اإلنماء واإلعمار  على مستوى الدولة، بالنسبة إلى اإلستثمارات العامة فً قطاع الصرؾ الصحً، 

ٌُعتبر مجلس اإلنماء مسإوالً عن الجزء األكبر من اإلستثمارا ت من خالل إستالم التموٌل الخارجً. وعلٌه، 

 واإلعمار على تواصل دابم مع الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن، حٌث ٌشّكل المحاور األساسً فً أؼلبٌة المشارٌع.

لضروري ٌُعتبر قسم التموٌل لدى مجلس اإلنماء واإلعمار مسإوالً عن إقتراح برامج اإلستثمار وتوفٌر التموٌل ا

لة لهذه المشارٌع، بعد الحصول على تفوٌض من مجلس الوزراء. وٌقوم هذا القسم بالتواصل مع الجهات المموّ 

 طلبات الدفع والسداد.تها، فضالً عن متابعة الدولٌة، وإدارة إتفاقٌات التموٌل ومتابع

 صرف الصحً: إجراءات الموافقة لدى مجلس اإلنماء واإلعمار على تموٌل مشروع لل0الخانة 

ن لتقٌٌم وتحدٌد المشروع تستتبعه ٌْ ا مبعد صدور طلب للحصول على تموٌل وإجراء الدراسات الضرورٌة، ٌتم إرسال بعثت

 جولة من المفاوضات بشؤن محتوى اإلتفاقٌة التً سٌوافق علٌها مجلس إداراة الجهات المانحة ومجلس الوزراء اللبنانً

 . فً حالة القروض

 مصادقة، ٌتم نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة. أما بالنسبة إلى القروض والتسلٌفات، تدعو الحاجة إلى فً حال تقدٌم هبة

قبل إنعقاد الجلسة العامة لجان برلمانٌة  ٖالحصول على موافقة إلى )مع مراعاة شروط التعلٌق( و علٌها البرلمان

ولكً  علٌقات بٌن مجلس الوزراء والوزارة المعنٌة.. إلى ذلك، قد ٌتم تبادل األسبلة والتوالتصوٌت على قانون التموٌل

 ٌصبح التموٌل نافذاً، تدعو الحاجة إلى رأيٍ قانونً وإلى مرسوٍم صادٍر عن ربٌس الجمهورٌة.

 المصدر: بناًء على المقابالت التً ُأجرٌت خالل الدراسة.

شارك مار فً قطاع الصرؾ الصحً، تإلستثبما أن إستثمار الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن الدولٌٌن ال ٌؽطً كامل ا

الدولة اللبنانٌة مع مجلس اإلنماء واإلعمار أٌضاً فً عملٌة تموٌل المشارٌع من خالل المساهمات الحكومٌة 
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وإنشاء صندوق خاص. وٌتم صرؾ الموارد التموٌلٌة الوطنٌة من خالل وزارة المالٌة سواء الموارد اآلتٌة من 

 رة الطاقة والمٌاه.مجلس اإلنماء واإلعمار أو وزا

 فتح باب التموٌل أحٌانا  أمام الجهات الفاعلة غٌر الحكومٌة

ٌتمتع بعض الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن بخطوط تموٌل أو ببرامج موجهة إلى الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة. 

األمٌركٌة للتنمٌة  وٌنسحب ذلك على برنامج "دعم قطاع المٌاه والمٌاه المبتذلة فً لبنان" الذي تولت الوكالة

والذي مّول بشكل مباشر المنظمات ؼٌر الحكومٌة أو الجهات المشؽلة  ٕ٘ٓٓ-777ٔالدولٌة إدارته خالل الفترة 

 الخاصة من أجل بناء محطات معالجة المٌاه المبتذلة لمصلحة البلدٌات.

تعاون الفرنسً بإطالق المبادرات فً المقلب األخر، قد تقوم الجهات الفاعلة األخرى مثل اإلتحاد األوروبً أو ال

، تم تنفٌذ برامج للمساعدة فً إعادة اإلعمار من خالل فتح باب ٕٙٓٓتبعاً للسٌاقات المحددة. فً أعقاب حرب 

التموٌل أمام الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة. فً اآلونة األخٌرة، إستدعت إدارة آثار األزمة السورٌة على لبنان 

إطالق برامج تموٌلٌة موجهة إلى الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة )المنظمات ؼٌر  من هذه الجهات الفاعلة

الحكومٌة العاملة فً مجال اإلؼاثة أو الجهات الفاعلة الداعمة للتنمٌة المحلٌة(، وذلك فً إطار تنفٌذ المشارٌع 

المنظمات ؼٌر الحكومٌة  قامت بعض ولقدالرامٌة إلى تحسٌن الشروط المعٌشٌة لالجبٌن وتنمٌة قدرات البلدٌات. 

 .هذه المشارٌع اتبتقدٌم مبادرات فً مجال الصرؾ الصحً فً إطار إستدراج

ولكن، تبقى أنماط التموٌل هذه هامشٌة سواء من حٌث البنى التحتٌة المنفذة )بإستثناء الوكالة األمٌركٌة للتنمٌة 

راضً اللبنانٌة( أو من حٌث حجم محطة تكرٌر فً مختلؾ أرجاء األ ٓٙالدولٌة التً قامت بتموٌل نحو 

 التموٌل.

 صحًالصرف المإسسات المٌاه وبدل  .1.3

من الصعب نسبٌاً الٌوم تحدٌد األموال المخصصة من خالل مإسسات المٌاه لقطاع الصرؾ الصحً، إال أنها 

 .ٕٕٔم ضبٌلة جداً وؼٌر كافٌة نظراً إلى المهام المناطة بالمإسسات العاملة فً القطاع بموجب القانون رق

تستفٌد مإسسات المٌاه المناطقٌة جزبٌاً من تموٌل وزارة الطاقة والمٌاه. وبفضل إستقاللٌتها المالٌة، ُتعتبر 

مإسسات المٌاه المناطقٌة قادرة على الحصول على قروض أو هبات، لكن ال ٌتم وضع هذه الممارسة موضع 

ة )الوزارة أو مجلس اإلنماء واإلعمار( إدارة التطبٌق إال فً حاالت نادرة، فٌما تتولى الهٌبات المركزٌ

 اإلستثمارات كما رأٌنا سابقاً.

تتقاضى مإسسات المٌاه المناطقٌة أٌضاً قٌمة فواتٌر المٌاه التً ٌسددها المنتفعون/المشتركون، بما فٌها بدل 

مٌاه الشرب . وكما سبق ورأٌنا، ال ٌتم إحتساب كلفة خدمة ٕٕٔٓمخصص لصٌانة الصرؾ الصحً منذ العام 

 بحسب كمٌة اإلستهالك الفعلٌة بل كبدل إشتراك سنوي عن كل متر مكعب من اإلستهالك.

الصرؾ الصحً على أساس بدل  تعرفةوبحسب اإلستراتٌجٌة، أطلقت وزارة الطاقة والمٌاه عملٌة لتحدٌد 

ٌاه السنوٌة العابدة صٌانة صرؾ صحً ٌدفعه المنتفعون/المشتركون الموصولون بشبكة المٌاه ضمن فاتورة الم

لمإسسات المٌاه. وكما ذكرنا أعاله، ُتعتبر مإسسات المٌاه المناطقٌة مخّولة بموجب مراسٌم اإلستثمار بتقاضً 

 "بدل اإلشتراك السنوي المقطوع".

ُتعتبر الضرٌبة المفروضة حالٌا  بنظر مجمل الجهات الفاعلة التً تمت مقابلتها بمثابة "ضرٌبة رمزٌة"  ولكن

 ل ضعف البدل المقتطع.بفع
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لكل مشترك باإلضافة إلى بدل اإلشتراك السنوي فً مٌاه  9ٖوفً ما ٌلً البدالت الواردة ضمن فاتورة المٌاه

 الشرب:

 ل.ل سنوٌاً لكل مسكن ؼٌر موصول بمحطة التكرٌر. ٓٓٓ٘ -
 ل.ل سنوٌاً لكل مسكن موصول بمحطة التكرٌر. ٕٓٓٓٓ -

الت سنة بعد سنة، بحٌث ٌتم تعوٌد المشتركٌن/المنتفعٌن على دفع بدل ومن المفترض أن ترتفع قٌمة هذه البد

صحً، وبحٌث تتم زٌادة الكلفة اإلجمالٌة لفاتورة المٌاه بشكل تدرٌجً )بحسب التقدٌرات وأسوة الصرؾ ال

بمعظم البلدان، ٌجب أن ٌفوق بدل صٌانة صرؾ صحً بدل اإلشتراك فً مٌاه الشرب لتحقٌق التوازن المالً 

 إدارة هذا المرفق(.فً 

 التعرٌفات المطبقة حالٌاً على الشكل التالً: ُتقّدروبحسب آخر البٌانات التً تم إحصاإها فً المٌدان، 

 4102مطبقة عام الصحً الصرف ال: بدالت صٌانة 3الجدول 

 4102البدل المطبق فً العام 
 )باللٌرة اللبنانٌة(

نطاق 
مإسسة مٌاه 

 البقاع

نطاق 
مإسسة مٌاه 

ان لبن
 الشمالً

نطاق 
مإسسة مٌاه 

لبنان 
 الجنوبً

نطاق مإسسة مٌاه 
 جبل لبنانوبٌروت 

بدل مسكن ؼٌر موصول 
 بالشبكة

10.000 5.000 10.000 
20.000/25.000 
 بحسب المصادر

 20.000 20.000 20.000 بدل مسكن موصول بالشبكة
40.000/45.000 
 بحسب المصادر

 بالت التً ُأجرٌت خالل الدراسة.الجدول على أساس المقا هذا تم إعداد

ٌّن أن مإسسات المٌاه تطبق "بدل مسكن موصول بالشبكة" فقط على المساكن الموصولة  من الناحٌة العملٌة، ٌتب

وبالفعل، بحسب المإسسات، ٌجب ربط تطبٌق هذه التعرفة بمفهوم الخدمة المقدمة إلى المنتفع/ الة. شؽّ بمحطة 

 على عدد قلٌل من المشتركٌن، نظراً إلى قلة ل "المسكن الموصول بالشبكة" إاّل المشترك. وعلٌه، ال ٌطّبق بد

محطات  % بالنسبة إلىٓٓٔالموضوعة قٌد التشؽٌل ونظراً إلى عدم إكتمال الربط بواقع  التكرٌرمحطات 

 شبكة".. فً الحال األخٌرة، ٌخضع المشتركون لتعرفة "المسكن ؼٌر الموصول بالموضوعة قٌد التشؽٌل كرٌرالت

وعلٌه، تبقى هذه التعرٌفات رمزٌة جداً نظراً إلى ضآلة قٌمة الفواتٌر التً تقوم مإسسات المٌاه بجمعها 

ٌُذكر من اإلٌرادات  وتقاضٌها. وقد أجمعت الجهات الفاعلة على أن هذه التعرٌفات ال تقوم سوى بتؽطٌة جزء ال 

جال الصرؾ الصحً، وبخاصة لجهة تشؽٌل وصٌانة الضرورٌة لقٌام مإسسات المٌاه المناطقٌة بمهامها فً م

المنشآت الموضوعة قٌد التشؽٌل. والٌوم، إذا ما قّدرنا بصورة عامة بؤن قٌمة فواتٌر مإسسات المٌاه المناطقٌة 

% من فاتورة المٌاه ٘سنوٌاً، ٌمّثل بدل المسكن ؼٌر الموصول بالشبكة قرابة  0ٖل.ل ٓٓٓ.ٕٓٓتصل إلى نحو 

% كبدل للمسكن الموصول بالشبكة. فً ٓٔل.ل. سنوٌاً( مقابل  ٓٓٓ.ٓٔقدره  تعرفةوسط )إنطالقاً من مت

ومن الضروري  ،% من فاتورة المٌاه9ٓ% إلى ٓٙفرنسا، على سبٌل المثال، ٌمّثل الصرؾ الصحً كحد أدنى 

ٌة تكالٌؾ % من فاتورة المٌاه من أجل تؽطٓٓٔال بل  0ٓإلى  أن ترتفع هذه النسبةبحسب اإلعتراؾ السابد 

 خدمة الصرؾ الصحً.

                                                           
ٌُشار فً فاتورة المٌ 9ٖ  اه إذا كان المسكن "موصوالً" أو "ؼٌر موصول".ال 
 كل مإسسة من مإسسات المٌاه المناطقٌة تقوم بتطبٌق تعرفة خاصة بها لكل متر مكعب. 0ٖ
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ٌُالحظ عالوًة على ذلك . وبالفعل، خالل المسح بدالت الصرف الصحًو الغٌاب الفعلً للتوعٌة بشؤن تعرٌفات، 

الذي تم إجراإه مع البلدٌات، أعرب القلٌل منها عن معرفته بهذا النظام الجدٌد، علماً أنه لم تبادر وزارة الطاقة 

إلى إبالؼها بذلك. من جهة أخرى، ال ٌبدو أن المشتركٌن/ المنتفعٌن أكثر إطالعاً من والمٌاه ومإسسات المٌاه 

ٌُمكن أخذ العلم  البلدٌات على هذه البدالت، بسبب إرتفاع قٌمة فواتٌر المٌاه على نحو منتظم كل سنة. وبالتالً، ال 

ٌضاً أال تكون هذه الضرٌبة مطّبقة بعد على بهذه الضرٌبة فعلٌاً إال بعد قراءة متؤنٌة لفاتورة المٌاه. ومن الممكن أ

ما وأن البلدٌات قد سٌّ المنتفعٌن والبلدٌات، الكامل األراضً اللبنانٌة. لذا تدعو الحاجة إلى توعٌة المشتركٌن/

الصرؾ الصحً وبالتالً، قد ٌعود جزء من هذه الضرٌبٌة على األقل بطبٌعة  رافقتكون مدعوة إلى إدارة م

 الحال إلٌها.

 إلضافة إلى هذه الجوانب، تبرز مجموعة من القٌود أمام تطبٌق بدالت الصرؾ الصحً.وبا

 القٌود المفروضة على عمل مإسسات المٌاه حالٌا  على أساس البدالت المقطوعة

فً الواقع، وبالرؼم من ال تتولى مإسسات المٌاه المناطقٌة إدارة قطاع المٌاه على كامل األراضً اللبنانٌة. 

، لم ٌتم حل ٕٕٔسسات المٌاه المناطقٌة خالل العقد األول من األلفٌة الثالثة ومن أحكام القانون رقم إنشاء مإ

ٌُضاؾ إلى  جمٌع لجان اإلدارة القابمة، فٌما ٌتولى البعض منها حتى الساعة إدارة المٌاه ضمن نطاق البلدٌات. 

ًْ ذلك ضعؾ القدرات لدى مإسسات المٌاه المناطقٌة على اإلضطالع بد  ورها بشكل فعال ومستدام فً مجالَ

ٌُثنً البلدٌات عن تكلٌؾ مإسسات المٌاه بإدارة مرافق المٌاه التً تتولى إدارتها  المٌاه والصرؾ الصحً، مما 

ٌّن علٌها القٌام بذلك من حٌث المبدأ وبالرؼم من تعرضها إلنذارات من  بشكل مباشر منذ سنوات )وإن تع

و أن مإسسات المٌاه المناطقٌة تفتقر إلى الوسابل الالزمة إللزام البلدٌات بتسلٌم السلطات المركزٌة(. كما ٌبد

إدارة مرافق المٌاه، إال فً حال إشترط مجلس اإلنماء واإلعمار ذلك من أجل تنفٌذ مشروع ضمن نطاق البلدٌة 

ٌُمكن إدارة المٌاه بطرق مختلفة ضمن البلدٌة عٌنها، بحٌث ٌتم تكلٌؾ المشتركٌن  المعنٌة. وعالوة على ذلك، 

 ببدالت مختلفة تبعاَ لشبكات الوصل. وأبلػ مثال على ذلك منطقة جزٌن:

 : إدارة المٌاه فً منطقة جزٌن4الخانة 

 

 7ٖبناًء على المقابالت التً ُأجرٌت خالل الدراسة

ال ٌقوم جمٌع لمٌاه لوحدها بإدارة قطاع المٌاه، إلى ذلك، وباإلضافة إلى عدم قٌام مإسسات المٌاه المناطقٌة ا

مشترك ولكن ال ٌقوم  ٓٓٓ.90. فً منطقة البقاع مثالً، تضم مإسسة المٌاه نحو المشتركٌن بدفع فاتورة المٌاه

                                                           
قوم التً تإن آلٌات الدفع التً اعُتِمدت فً مثل هذه الحالة لٌست واحدة فً مجمل األراضً اللبنانٌة. وبإختالؾ الحالة، تختلؾ الجهة )أو الفرد(  7ٖ

 بجباٌة فاتورة المٌاه )مالك نبع المٌاه، البلدٌة، لجنة المنتفعٌن، إلخ(.

 9ٓٓ  منزل موصول بشبكة نبع جزٌن: بعض السكان "مالكون" للنبع )بعد شرابهم حق اإلنتفاع بالمٌاه

 فً الماضً( والبعض اآلخر مستؤجرون

o ل.ل. سنوًٌا للمستؤجرٌن ٓٓٓ.ٓ٘ٔل.ل. سنوًٌا للمالكٌن و ٓٓٓ.ٓ٘: تعرفةال 

 كبٌرة  عابلةشبكة مٌاه خاصة عابدة ل 

o ل.ل. سنوٌاً  ٓٓٓ.ٓ٘: تعرفةال 

 ًالتً تؽّطً جزءاً كبٌراً من المنطقة أخٌراً شبكة مإسسة مٌاه لبنان الجنوب 

o ل.ل. سنوًٌا للمتر المكعب ٓٓٓ.ٕٕٓ: تعرفةال 
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. وٌبدو أن بعض المإسسات كمإسسة مٌاه ٔٗمشترك ٖٓٓ.9ٕمنهم بدفع فاتورة المٌاه أي  ٓٗ%ٖ٘سوى 

لى تسدٌد عالمواطنٌن  حثّ بعض اإلجراءات مثل قطع إمدادات مٌاه الشفة من أجل  جبل لبنان تلجؤ إلىوبٌروت 

 %.7٘فواتٌر المٌاه، علماً أن هذه المإسسة قد أعلنت عن معدل إسترداد ٌناهز الـ

من جهة أخرى، ال ٌجب أن ننسى إستخدامات اآلبار الخاصة )فً المناطق الرٌفٌة والحضرٌة على حد سواء( 

 .تعرفةراً آخر إلمدادات المٌاه )ؼٌر المعالجة فً أؼلب األحٌان( والتً ال تخضع ألي التً تشّكل مصد

وعلٌه، ال ٌخضع المشتركون الموصولون بشبكات المٌاه التً ال تدٌرها مإسسات المٌاه المناطقٌة حتى الٌوم 

ناطقٌة الخاصة بالخدمات إال فً فواتٌر مإسسات المٌاه الم ال ُتطّبقلدالت بهذه ال ألنلبدالت الصرف الصحً، 

 التً تتولى إدارتها.

المناطقٌة بضّم اللجان تحت جناحٌها، إقترح البعض سٌاسة تحفٌزٌة بالنسبة إلى وإلى جانب قٌام مإسسات المٌاه 

الوحدات السكنٌة ؼٌر الموصولة بشبكة مٌاه الشفة العامة أو بالنسبة إلى الوحدات السكنٌة التً تستخدم آباراً 

البدالت  خاصة من خالل تكلٌؾ هإالء المشتركٌن ببدل صرؾ صحً أعلى، وذلك للتشجٌع على تعمٌم هذه

على كامل األراضً اللبنانٌة ضمن نطاق مإسسات المٌاه. لكن تبرز صعوبة فً تطبٌق هذه السٌاسة فً ضوء 

 الظروؾ الراهنة وفً ظل قصور خدمات إمداد مٌاه الشفة نتٌجة اإلنقطاعات المتكررة والضؽوط على الشبكة.

ود أو ؼٌاب الوصل الفعلً لمسكن أو وحدة ، ٌستدعً إعتماد وتٌوٌم بدل الصرؾ الصحً على أساس وجوختاماً 

 أن تساهم بٌانات المتابعة من شؤنسكنٌة بمنشآت الصرؾ الصحً متابعة ألوضاع شبكات جمع المٌاه المبتذلة. و

 فً اإلحاطة بشكل أفضل بمعدالت الوصول الفعلً إلى خدمات الصرؾ الصحً.

 ك الفعلً لألسر المعٌشٌةالمعوقات أمام اإلنتقال إلى تعرٌفات قائمة على اإلستهال

ألسباب متعددة  ومن الصعب أٌضاً التفكٌر فً إعتماد بدالت الصرؾ الصحً تبعاً لكمٌات إستهالك المٌاه وذلك

 :التالٌة هً

  خدمات مٌاه الشفة مقطوعة )بؽض النظر عن أسلوب اإلدارة(، وذلك بسبب ؼٌاب عدادات  تعرفةُتعتبر

)بإستثناء بعض التجارب التً أفضت إلى نتابج ؼٌر حاسمة(. وبطبٌعة  المٌاه على مستوى الوحدات السكنٌة

 على تعدٌل بدل مٌاه الشفة. تعرفةالحال، تعتمد مثل هذه ال

 لدى بعض المساكن )بما فٌها المبانً(، وهً منشآت ؼٌر  ٕٗالحظنا وجود آبار خاصة أو آبار ؼٌر قانونٌة

فً المقابل، تستعٌن المساكن األخرى بصهارٌج (. تعرفةخاضعة لمإسسات المٌاه )وؼٌر خاضعة ألي 

المٌاه الخاصة للتعوٌض عن حاالت إنقطاع إمدادات المٌاه العامة. وفٌما ٌإدي إستهالك المٌاه اآلتٌة من 

مصادر اإلمدادات هذه إلى تصرٌؾ المٌاه المبتذلة فً شبكات الجمع، تفتقر مإسسات المٌاه إلى الوسابل 

 ٌات المٌاه المبتذلة.التً تسمح لها بتحدٌد كم

فً ضوء ما تقدم، تبرز فً الوضع الراهن صعوبة تطبٌق بدل صرف صحً على أساس حجم إستهالك المٌاه 

وعلٌه، نستبعد أو صعوبة إستباق كمٌات المٌاه المبتذلة التً سٌتم التخّلص منها من خالل شبكات التصرٌف. 

 )أُنظر أعاله(.تطبٌق مبدأ "الملّوث ٌدفع" فً ضوء الظروؾ القابمة 

                                                           
 .ٕٓٔٓ% فً العام 9ٔمقابل  ٓٗ
ٌُصبح عدد  ٓٓٓ.ٓ٘مشترك ؼٌر الخاضعٌن لمإسسة مٌاه إلى الـ ٓٓٓ.9ٓوإذا ما أضفنا الـ ٔٗ مشترك الذٌن ال ٌدفعون الفاتورة السنوٌة، 

ٌُقصد بالمشترك وحدة سكنٌة أو تجارٌة أو صناعٌة(. ٓٓٓ.ٕٓٔعلى المإسسة أكثر من المشتركٌن الذٌن ال ٌدرون العابدات   مشترك )
 ال ٌتوافر بشؤن هذه اآلبار أي إحصاء أو مرجع وطنً. ٕٗ
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 تشجٌع هذه المسعى الجدٌد. ، ومن المهمتم عرض التعرٌفات المطبقة حالٌاً كخطوة أولى

أما فً ما ٌتعلّق بإستخدام بدل الصرؾ الصحً لتموٌل قطاع الصرؾ الصحً، قد تسمح اإلٌرادات المجباة 

أن تسمح هذه اإلٌرادات بتؽطٌة تدرٌجٌاً بتؽطٌة جزء من تكالٌؾ تشؽٌل وصٌانة المنشآت. لكن، من المستبعد 

 نفقات اإلستثمار ضمن مهلة زمنٌة قصٌرة.

كما تدعو الحاجة إلى توضٌح ممارسات مإسسات المٌاه المناطقٌة من حٌث المٌزانٌة نظراً إلى عدم فصل هذه 

 المإسسات بٌن مختلؾ اإلٌرادات المجباة )بدالت إشتراك المٌاه وبدالت صرؾ صحً مجتمعة( بحسب القطاع

ونظراً إلى أن المإسسات ؼٌر ملزمة بتطبٌق محاسبة لخدمات المٌاه منفصلة عن محاسبة الصرؾ الصحً 

إمكانٌة ترحٌل اإلٌرادات من قطاع إلى آخر(. وعلٌه، ٌجب تحدٌد إستخدامات مإسسات المٌاه لهذه من هنا )و

 البلدٌات. قبل الضرابب المجباة من مع مراعاةالضرابب وتخصٌصها 

 المحلٌةالسلطات  .1.2

بتارٌخ  00/ٓٙالقانون رقم فً ما ٌتعلّق بالبلدٌات، تخضع الضرابب المحلٌة لقانون الرسوم والعالوات البلدٌة )

التً تستوفٌها للبلدٌات اللبنانٌة، بحسب ما ُذكر سابقاً فً  اإلٌرادات المباشرة( الذي ٌفّند 700ٔأؼسطس آب/ ٕٔ

 ر، فً ما ٌلً المواد الخاصة بقطاع الصرؾ الصحً: تحلٌل اإلطار القانونً والتنظٌمً. وللتذكٌ

  رسماً على تراخٌص البناء على أساس الثمن البٌعً للمتر المربع )نصؾ باأللؾ من الثمن  90تلحظ المادة

ٌُستوفى الرسم بالمعدل  البٌعً للمتر المربع من أرض العقار عن كل متر مربع من البناء المنوي إقامته(. و

 بنٌة القابمة عند وصلها بشبكة المجارٌر.ذاته من شاؼلً األ

  ٌتم إستٌفاء رسم صٌانة مجارٌر وأرصفة سنوٌاً مع الرسم على القٌمة التؤجٌرٌة )وذلك 97بموجب المادة ،

 بنسبة واحد ونصؾ بالماٌة من القٌمة التؤجٌرٌة(.

  ٌُفرض على المشتركٌن بمٌاه ال70بموجب المادة بة من قٌمة المٌاه لم%( عشرة بآٔشفة عالوة قدرها )، 

المستهلكة )تتولى مصالح المٌاه إستٌفاء هذه العالوة وتإدي حاصلها كل ثالثة أشهر إلى البلدٌة الواقع ضمن 

ؾ الصحً. فً المقابل، . وقد ٌتم تطبٌق هذا اإلجراء أٌضاً على الشق الخاص بالصر)نطاقها اإلشتراك

ات على تسلٌم خدمات المٌاه إلى مإسسات المٌاه وعلى ٌُمكن إعتبار هذه العالوة كوسٌلة لتشجٌع البلدٌ

 الضؽط على السكان ضمن نطاقها لدفع فواتٌرهم.

وفً ضوء المسح الذي تم إجراإه، تم إستخالص مجموعة من الدروس بشؤن نظام الضرٌبة المحلٌة واإلٌرادات 

 المستوفاة من البلدٌات عن خدمات الصرؾ الصحً:

 فة السكانٌة، ال ٌتوافر أحٌاناً سوى عدد قلٌل من العقارات الصالحة للبناء فً بعض البلدٌات ذات الكثا

)عقارات عابدة لمالكٌن أفراد أو أراضً األوقاؾ على سبٌل المثال( كما ال ٌتم إطالق سوى عدد قلٌل من 

إلى المشارٌع العقارٌة. وبالتالً، ال تمّثل الضرابب على رخص البناء سوى إٌرادات ال ُتذكر بالنسبة 

 البلدٌات.

 اصة ضرٌبة األمالك المبنٌة، تواجه البلدٌات أٌضاً بعض الصعوبات من حٌث إسترداد بعض الضرابب وبخ

ًْ سٌّ وال فً المناطق التً شهدت موجات هجرة كثٌفة فً أعقاب الحروب، والجنوب والبقاع.  ما فً منطقت

 البلدٌات المعنٌة. فرؼت المساكن من سكانها، مما ٌمّثل مورداً ضابعاً بالنسبة إلى
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  أشارت بعض البلدٌات إلى أن القٌمة التؤجٌرٌة لم تخضع إلى إعادة التخمٌن منذ سنوات. وبالتالً، عانت

 إٌرادات الضرابب المستندة إلى القٌمة التؤجٌرٌة من سوء التقٌٌم. 

 .ال ٌتم تؤدٌة حاصل الضرٌبة على فاتورة المٌاه إلى البلدٌات إال فً حاالت نادرة 

 انً البلدٌات فً المناطق الرٌفٌة أكثر من ؼٌرها من شح الموارد المحلٌة: مثالً نظراً إلى ضعؾ إٌراداتها تع

من ضرٌبة األمالك المبنٌة أو نظراً إلى ضآلة عدد المصالح التجارٌة الواقعة ضمن نطاقها. وبالتالً، تشّكل 

 بلدٌات.اإلدارة المالٌة المحلٌة أبرز المعوقات الماثلة أمام هذه ال

إلى ذلك، ٌتم تؤدٌة حاصل الضرابب ؼٌر المباشرة )المرفؤ، المطار، الجمارك( من خالل الصندوق البلدي 

ى حاصل هذه الضرٌبة للبلدٌات تبعاً لعدد المسجلٌن الذي تخلّؾ سنتٌن عن دفع حقوق البلدٌات(. وٌإدّ المستقل )

اق البلدٌة(. وتجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى فً لوابح الشطب )والذي ال ٌتطابق مع عدد السكان ضمن نط

 خلو مرسوم عابدات البلدٌات من الصندوق البلدي المستقل من أي مادة متصلة بمعالجة النفاٌات السابلة.

تتقاضى إتحادات البلدٌات مستحقات الصندوق البلدي المستقل باإلضافة إلى إشتراكات البلدٌات األعضاء )على 

نٌة البلدٌة(. وتعجز بعض البلدٌات عن المساهمة المالٌة فً مٌزانٌة إتحاد البلدٌة. وبهدؾ أساس نسبة من مٌزا

 تشجٌعها على القٌام بذلك، تقوم بعض إتحادات البلدٌة بإطالق مشارٌع المنفعة العامة ضمن النطاق البلدي.

ر فً القطاع. وتعتمد عابدات فً المقابل، تتمتع البلدٌات بهامش تحرك أقل بكثٌر من مإسسات المٌاه لإلستثما

خدمات الصرؾ الصحً التً ٌإدى حاصلها إلٌها على سداد السكان للضرابب، فٌما تعتمد المٌزانٌة المخصصة 

من الدولة إلى البلدٌات على الظروؾ السٌاسٌة واإلقتصادٌة الراهنة. وعلٌه، قد ٌتفاوت اإلنفاق على شبكات 

رى. وتعانً البلدٌات الصؽٌرة فً المناطق الرٌفٌة أكثر من ؼٌرها من المجارٌر بشكل ملحوظ من بلدٌة إلى أخ

 هذا الوضع، نظراً إلى إستحواذ نفقاتها على حصة األسد من المٌزانٌة.

د.أ. )للبلدٌة التً  ٓٓٓ.ٖٓوعلٌه، قد ٌتراوح متوسط قٌمة النفقات على صٌانة المجارٌر واألرصفة سنوٌاً بٌن 

د.أ. )للبلدٌة التً تضّم  ٓٓٓ.ٕٓٓنسمة( و ٓٓٓ.0دأ. )للبلدٌة التً تضّم  ٓٓٓ.ٓٓٔنسمة( و ٓٓٓ.٘تضّم 

نسمة(. وقد أفادت البلدٌات المشمولة بالمسح عن توظٌؾ األموال حصراً فً الصٌانة العالجٌة  ٓٓٓ.ٖٓ

وذلك للشبكات، فٌما لم ُتعلن أي بلدٌة عن توافر الوسابل الالزمة إلجراء الصٌانة الوقابٌة على نحو منتظم، 

 بهدؾ إستباق المشاكل ذات الصلة بالتشؽٌل.

ٌُستهان به من المٌزانٌة اإلجمالٌة ، وبخاصة البلدٌات ٖٗقد تشّكل هذه المبالػ بالنسبة إلى بعض البلدٌات جزءاً ال 

الصؽٌرة ذات الموارد المحدودة. لكن، ال ترتبط مٌزانٌة البلدٌات بالضرورة بحجمها. وبحسب المقابالت، قد 

نسمة  ٓٓٓ.ٙد.أ. فٌما قد ال تحّقق بلدٌة أخرى بـ ٓٓٓ.٘ٔٗنسمة مٌزانٌة سنوٌة قدرها  ٓٓ٘.ٖلدٌة بـتملك ب

ٌُعزى هذا الفارق فً جزء منه إلى  ٓٓٓ.ٖٓ٘أكثر من  د.أ. من العابدات السنوٌة )بما فٌها الهبات الخاصة(. و

 إعتماد جزء من عابدات البلدٌات على األنشطة اإلقتصادٌة.

ارة فً هذا السٌاق إلى أن النفقات البلدٌة على صٌانة الشبكات تفوق عموماً عابدات البدالت التً وتجدر اإلش

تستوفٌها عن خدمات الصرؾ الصحً. لذا من الشابع أن ٌقوم عدد من البلدٌات بتقٌٌد النفقات المرتبطة بالصٌانة 

ضات لدى التدقٌق فً الحسابات العابدة )أو حتى ببناء الشبكات( ضمن بنود اإلنفاق األخرى، لتالفً أي إعترا

لها. وفً أي حال من الحاالت، ُتعتبر البلدٌات ملزمة بموجب القانون بالتصرٌح عن النفقات التً تتجاوز قٌمة 

 محددة لدى أجهزة السلطة المركزٌة:

                                                           
 % بالنسبة إلى بلدٌة جزٌن.٘ٔ ٖٗ
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  مالٌٌن لٌرة لبنانٌة على أساس الفواتٌر ٌٖجوز لربٌس البلدٌة اإلنفاق بحدود. 

 ٌّن على ا ملٌون لٌرة لبنانٌة  ٕٓو ٖلمجلس البلدي إعطاء موافقته للنفقات التً تتراوح قٌمتها بٌن ٌتع

 .على أساس الفواتٌر

  ملٌون لٌرة لبنانٌة، ٌتولى القابم مقام، المحافظ و/أو دٌوان المحاسبة  ٕٓفً حال تجاوز سقؾ اإلنفاق

 الرقابة على طرق إبرام العقود والنفقات ذات الصلة. 

ٌّن على البلدٌات مبدبٌاً التقدم بطلب عبر فً ما ٌتع القابم مقام، لّق بالنفقات المتصلة بإنشاء شبكات المجارٌر، ٌتع

بة اإلدارٌة والمحافظ، ووزارة الداخلٌة والبلدٌات ووزارة الطاقة والمٌاه. وٌتولى القابم مقام والمحافظ فقط الرقا

ٌُمكنهما فً أي حال من األحو ال إبداء التحفظات بشؤن خلفٌة المشروع وعرقلة تنفٌذه. فً على هذه النفقات وال 

ٌَن المذكورتٌن إتخاذ القرار بشؤن الجدوى من تنفٌذ األشؽال ومنع تنفٌذها )ضمن الحدود  المقابل، ٌعود للوزارت

 التً سنستعرضها فً مرحلة الحقة(. 

ا ترؼب فً قطاع الصرؾ الصحً )سواء البلدٌات من تكّبد النفقات كمأحٌاناً وبالتالً، تمنع هذه اإلجراءات 

للشبكات أو لمحطات التكرٌر( أو تدفعها إلى اإللتفاؾ على النظام بوسابل أخرى )من خالل تقسٌم نفقاتها على 

سبٌل المثال...(. وتجدر اإلشارة إلى قٌام البلدٌات بتموٌل اإلستثمار فً المنشآت وتشؽلٌها على حد سواء )وإن 

كما سنرى فً  رٌر ال ٌندرج إال نادراً فً إطار إستباق نفقات تشؽٌل محطات التكرٌركان تشؽٌل محطات التك

  (.مرحلٍة الحقة

وبالتالً، تشارك البلدٌات اللبنانٌة بشكل هامشً نسبٌا  من خالل مٌزانٌتها الخاصة فً اإلستثمار اإلجمالً فً 

ٌل الخارجً فً حال نجحت فً حشد وٌعتمد الجزء األكبر من إسهاماتها على التموقطاع الصرف الصحً. 

 الشركاء، مثالً من خالل قنوات التعاون الالمركزي أو أنشطة المنظمات ؼٌر الحكومٌة.

 التعاون غٌر الحكومً .1.1

فً الفصل السابق، أحَصٌنا نوعٌن من الجهات الفاعلة التً تتدخل فً قطاع الصرؾ الصحً: المنظمات ؼٌر 

الحاالت، تتدخل هذه الجهات الفاعلة بالتنسٌق والتعاون مع البلدٌات  البٌةؼالحكومٌة والتعاون الالمركزي. فً 

 اللبنانٌة.

أما المنظمات ؼٌر الحكومٌة، فهً تمٌل إلى التموضع تبعاً للطلب المحلً وفرص التموٌل القطاعٌة. وفً ظل 

أصالً فً لبنان التموضع فً التدفق الكثٌؾ لالجبٌن السورٌٌن، أعادت بعض المنظمات اللبنانٌة والدولٌة الناشطة 

مجالًَ المساعدة الطاربة/ اإلنسانٌة، التً ٌتوافر بشؤنها التموٌل بشكل متزاٌد. وعلٌه، تقوم البلدٌات، التً لطالما 

ٌّؾ  سعت إلى حشد الدعم فً صفوؾ المنظمات ؼٌر الحكومٌة من أجل التدخل فً قطاع الصرؾ الصحً، بالتك

بطلبات ضخمة إلى الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة إلطالق مشارٌع الصرؾ  ٌاً مع هذه المستجدات وتتقّدم حال

 الصحً من خالل إبراز آثار تدفق الالجبٌن على المستوى المحلً.

ٌُمكن أن تتّجه المنظمات ؼٌر الحكومٌة  وبحسب ما ورد فً الفقرة المخصصة للشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن، 

فاعلة التً تتمتع ببرامج أو أدوات تموٌل تسمح لها بتحقٌق مشارٌعها الداعمة للبلدٌات نحو بعض الجهات ال

 )مرفق الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة، اإلتحاد األوروبً، إلخ(.

ٌُمكن للمجتمعات المحلٌة الخارجٌة دعم تموٌل األنشطة فً قطاع  أما فً ما ٌتعلّق بالتعاون الالمركزي، 

 و إتحادات البلدٌات أو من خالل تموٌل المنظمات ؼٌر الحكومٌة.الصرؾ الصحً، وذلك بالشراكة مع البلدٌات أ
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% من ٔبؤداة قانونٌة تجٌز لها تخصٌص  ٕ٘ٓٓمنذ العام المحلٌة الفرنسٌة  سلطاتعلى سبٌل المثال، تتمتع ال

عابدات خدمات المٌاه والصرؾ الصحً للقٌام بؤنشطة التعاون الالمركزي )مع السلطات المحلٌة( أو أنشطة 

امن الدولً )مع المنظمات ؼٌر الحكومٌة( فً مجالًَ المٌاه والصرؾ الصحً. وفً ما ٌلً عدد من التض

، ونقابة التجمع الحضري للٌون الكبرىالجهات الفاعلة التً إستخدمت أو ال تزال تستخدم هذه األداة فً لبنان: 

دازور. وقد أطلقت نقابة  كوت -نٌس  تروبول، وم(SIAAP) تجّمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس

ٌورو للفترة  ٓٓٓ.ٓٓٙبرنامجاً إستثمارٌاً بقٌمة  (SIAAP) تجّمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس

ٌرّكز بشكل أساسً على تموٌل أنشطة تموٌل القدرات أو إجراء الدراسات لمصلحة البلدٌات  ٕٙٔٓ-ٕٓٔٓ

 وإتحادات البلدٌات.

ٌُمكن للجهات الفاعلة األخرى التدخل من أجل تموٌل هذه المشارٌع الصؽٌرة )بالمقارنة مع المشارٌع الكبٌرة  و

للبنى التحتٌة التً ٌتوالها مجلس اإلنماء واإلعمار(. على سبٌل المثال، قد تقوم وزارة الخارجٌة الفرنسٌة بدعم 

فً ( SIAAP) ٌسأنشطة التعاون الالمركزي )مثل أنشطة نقابة تجّمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بار

% من ٔلبنان( أو وكاالت األحواض الفرنسٌة التً تستفٌد من األداة القانونٌة نفسها التً تجٌز تخصٌص 

عابدات خدمات المٌاه والصرؾ الصحً للقٌام بؤنشطة التعاون الالمركزي. ونذكر أٌضاً على سبٌل المثال وكالة 

 ًْ كوت دازور وبلدٌت –عاون الجارٌة بٌن منطقة نٌس مٌاه رون ألب المتوسط كورسٌكا التً تدعم أنشطة الت

 ٌورو إلنجاز أنشطة تنمٌة القدرات أو إجراء الدراسات. ٓٓٓ.ٓٓٗبقٌمة  الّسد - البوشرٌة - برج حمود والجدٌدة

. لكن ما من مانع ٌحول دون قٌام (soft) وترّكز اإلستثمارات بشكل أساسً على األنشطة المسماة "ؼٌر مادٌة"

 هات الفاعلة بتموٌل مشارٌع البنى التحتٌة ضمن حدود قدراتها المالٌة.هذه الج

فً ضوء ما تقّدم، تبقى إستثمارات هذه الجهات الفاعلة المختلفة )المنظمات ؼٌر الحكومٌة، التعاون الالمركزي، 

ل ال تخلو من أثر لكنها فً المقاب ،إلخ( هامشٌة بالمقارنة مع اإلستثمارات التً ٌدٌرها مجلس اإلنماء واإلعمار

)سلبً أو إٌجابً( على القطاع. وتجدر اإلشارة إلى أن الجزء األكبر من هذه األنشطة ال ٌظهر فً رصد 

هذه األخٌرة بها ومن إبالغ المعونة وال فً أدوات المتابعة القطاعٌة الخاصة بوزارة الطاقة والمٌاه، بالرؼم من 

 ات المٌاه ومجلس اإلنماء واإلعمار.مشاركة فرقها فً هذه األنشطة إلى جانب مإسس

 المشتركون/المنتفعون .1.6

 مستوٌات فً تموٌل قطاع الصرؾ الصحً: ٌٖتدخل المشتركون على ٌمكن أن 

من خالل دفع البدل الجدٌد للصرؾ الصحً )النافذ المفعول(، ضمن فاتورة المٌاه، وذلك ضمن الحدود  (ٔ
 المذكورة أعاله.

مٌع المٌاه المبتذلة لدى وضع المشروع موضع التطبٌق ) لكن تبقى من خالل دفع بدل الوصل بشبكات تج (ٕ
 هذه الحصة ضبٌلة جداً بالمقارنة مع القٌمة اإلجمالٌة للمشروع(.

ٌُستهان بها من الم (ٖ مثالً، وارد المتاحة لدى بعض البلدٌات )من خالل الهبات الخاصة التً قد تشّكل حصة ال 
الموظفة فً تنفٌذ الشبكات(؛ أو من خالل اإلستثمارات  نة الرٌحاالهبات الخاصة ثلَثً أموال بلدٌ شّكلت

 تقدٌمالتً قد تتخذ أٌضاً شكل الهبات العٌنٌة: من الشابع أن تستفٌد بعض مشارٌع الصرؾ الصحً من 
 بشكل عام(. ألوقاؾ)القطع األرض مجاناً  مالكةالجهات ال
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 الجهات الفاعلة الخاصة .1.4

اإلستثمارات الخاصة فً تموٌل البنى التحتٌة.  ن حٌثان بضعؾ مهم نسبٌاً مٌتّسم قطاع الصرؾ الصحً فً لبن

( BOT) نقل المنشآت -تشؽٌل -وبالرؼم من تشجٌع اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لوزارة الطاقة والمٌاه لتنفٌذ عقود بناء

ممارسة ؼاببة التً تفسح المجال أمام اإلستثمارات الخاصة فً تموٌل مشارٌع الصرؾ الصحً، ال تزال هذه ال

 أو نادرة.

ٌُعتبر قطاع الصرؾ الصحً قابالً للحٌاة حتى الٌوم من المنظور اإلقتصادي، قٌاساً بالدول المجاورة األخرى  ال 

فات أكثر توازناً وتعتمد على مستوى جٌد من جباٌة الفواتٌر. وفً الوقت الراهن، ٌحٌث ُتعتبر التعر ،مثل األردن

 ً لبنان الضمانات المالٌة األساسٌة التً تسمح بتشجٌع اإلستثمارات الخاصة.ال ٌتٌح قطاع الصرؾ الصحً ف
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 تحلٌل مقارن لطرق تنفٌذ المشارٌع .6

ٌهدؾ هذه الجزء إلى اإلحاطة بشكل أفضل بطرق التنفٌذ العملٌة لمشارٌع الصرؾ الصحً فً لبنان تبعاً 

مجلس اإلنماء واإلعمار ووزارة الطاقة والمٌاه( للجهات الفاعلة المبادرة: الجهات الفاعلة الرسمٌة من جهة )

ٌُمكنها بدورها إطالق مشارٌع فً هذا  ومن جهة أخرى البلدٌات أو إتحادات البلدٌات )وهً جهات فاعلة محلٌة 

المجال(. وعلٌه، تدعو الحاجة إلى إستخالص أكبر عدد من الدروس الممكنة من طرق التنفٌذ )عوامل النجاح 

سواء( من أجل اإلحاطة بوضع القطاع بشكل أفضل وبلورة مسارات التحسٌن.  قات على حدّ والمحاذٌر والمعو

وٌستند تحلٌل هذا القسم إلى العمل المٌدانً الذي تم إجراإه مع مختلؾ الجهات الفاعلة فً القطاع وزٌارات 

 .ٗٗالدراسةالمنشآت خالل 

 ما هً أنواع المشارٌع المشمولة بالتحلٌل المقارن الحالً؟

عتمد تطوٌر قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان على نوعٌن من التدخالت: إنجاز البنى التحتٌة وتنمٌة القدرات ٌ

 لدى الجهات الفاعلة.

تستفٌد الدولة كما البلدٌات من أنشطة تنمٌة القدرات المإسسٌة والمساعدة الفنٌة. على المستوى الوطنً، تستهدؾ 

ت المٌاه المناطقٌة: إعتماد أدوات الرصد، دعم تصمٌم خطة العمل، مشارٌع تنمٌة القدرات بشكل أساسً مإسسا

بلورة األدوات التعاقدٌة، تطوٌر اإلستراتٌجٌات ذات الصلة بالمنتفعٌن بالخدمة وإستحداث مساحات التبادل مع 

بإطالق ( GIZالجهات المعنٌة األخرى فً القطاع. على سبٌل المثال، قامت الوكالة األلمانٌة للتعاون الدولً )

 لمٌاهامإسسات  سنوات بهدؾ تنمٌة قدرات ٘" لمدة برنامج "المساعدة الفنٌة لعملٌة إصالح قطاع المٌاه فً لبنان

دعم قدرات . على المستوى المحلً، تستفٌد البلدٌات أٌضاً من مشارٌع تنمٌة القدرات. وٌندرج "مشروع األربع

نقابة " من تنفٌذ ًفً إطار معالجة مٌاه الصرؾ الصح زٌةالبلدٌات اللبنانٌة ودعم الحوار مع السلطات المرك

فً  مكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة( و (SIAAPتجمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس

فً هذا المسار، وذلك لمصلحة البلدٌات وإتحادات البلدٌات األعضاء فً  / المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌةلبنان

 فً لبنان. منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدةشبكة 

سنرّكز فً هذا الجزء على مشارٌع البنى التحتٌة إلجراء تحلٌل مقارن لطرق تنفٌذها. وبالفعل، أظهرت دراسة 

. هات فاعلة أو مسارات عمل خاصة بهعلى ج هالمشارٌع المٌدانٌة إستجابة كل مشروع لسٌاق محدد وإضاءت

ٌُمكننا تصنٌؾ طرق تنفٌذ المشارٌع سواء جاءت بمبادرة من الدولة أو من البلدٌات على  لكن، فً المقابل،

 الشكل التالً:

  ّض تنفٌذها إلى مجلس اإلنماء واإلعمار )التنفٌذ "من األعلى إلى المشارٌع بمبادرة الدولة والمفو

 («top-down»األسفل" 

  لبلدٌات )التنفٌذ "من األسفل إلى األعلى" البلدٌات أو إتحادات امن بمبادرة المنّفذة المشارٌع«bottom-

up») 

تجمع بٌن المإسسات المحلٌة طرق تنفٌذ مختلطة فً المقابل، ٌشهد قطاع الصرؾ الصحً أٌضاً ظهور 

سواء، وذلك بهدؾ إدماج كامل الجهات الفاعلة فً قطاع الصرؾ الصحً فً مسار التشاور  والرسمٌة على حدّ 

 ثل.أم والتكامل على نحوٍ 

                                                           
 هذه المرفق فً النسخة الفرنسٌة( أنظر إلى المرفق بهذه الدراسة لإلطالع على الالبحة الكاملة للمقابالت وزٌارات المنشآت. )ٌتوفر ٗٗ
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  (top down) التنفٌذ من "األعلى إلى األسفل" ةقٌطر .6.0

تستند أؼلبٌة مشارٌع بناء البنى التحتٌة بمبادرة الدولة إلى التموٌل الدولً )على شكل قروض ممنوحة إلى الدولة 

ٌُعتبر مجلس اإلنماء واإلعمار فً طلٌعة المإسسات الرسمٌة بصورة أساسٌة.  بشكل أساسً(. وبالتالً، 

وزارة الطاقة والمٌاه التدخل فً بعض المشارٌع ألسباب سٌاسٌة أحٌاناً، من أجل توجٌه دراسات  تستطٌع

 الجدوى أو اإلشراؾ على األشؽال )وبخاصة الشبكات(. ولكن، تبقى هذه التدخالت إستثنابٌة.

 المشروع بلورة .6.0.0

 ري لتنفٌذه.تشمل هذه المرحلة تحدٌد المشروع وحجمه، وتحلٌل جدواه وتؤمٌن التموٌل الضرو

على طلب وزارة الطاقة والمٌاه، ٌقوم مجلس الوزراء بتفوٌض مجلس اإلنماء واإلعمار بتنفٌذ المشارٌع  وبناءً 

الممولة بالشراكة مع الجهة المانحة الدولٌة. ٌجب أن ٌتطابق تصمٌم المشروع مع المخطط التوجٌهً لقطاع 

 ٌجب أن ٌلبً أهداؾ اإلستراتٌجٌة القطاعٌة للوزارة.الصرؾ الصحً المعتمد من وزارة الطاقة والمٌاه كما 

وفً هذا السٌاق، تجدر اإلشارة إلى أن المشارٌع األولى المنّفذة من مجلس اإلنماء واإلعمار فً مجال الصرؾ 

عات الصرؾ الربٌسٌة فٌما كانت البلدٌات تتولى الصحً رّكزت بشكل أساسً على بناء محطات المعالجة ومجم  

ت الثانوٌة لمٌاه الصرؾ الصحً بحسب بعض التوجٌهات الحكومٌة فً أواخر التسعٌنٌات. فً معظم إنشاء شبكا

المشارٌع التً تم إطالقها فً تلك الفترة بمقاربة من األعلى إلى األسفل، قامت البلدٌات بتموٌل بناء الشبكات 

موٌل الخارجً. وكانت هذه األعباء الثانوٌة للصرؾ الصحً أو إعادة تؤهٌلها من خالل أموالها الخاصة أو الت

% من اإلستثمارات 9ٓالفنٌة والمالٌة ُترهق كاهل البلدٌات: حٌث شّكلت كلفة اإلستثمار فً الشبكات ما معدله 

الضرورٌة إلقامة مشارٌع الصرؾ الصحً الجماعٌة. وعلٌه، قامت الدولة والجهات المانحة فً منتصؾ العقد 

ادة توجٌه أسالٌب العمل الخاصة بها من خالل إدماج مكّونة الشبكات )األولٌة األول من األلفٌة الثالثة بإع

 والثانوٌة( فً البرامج التً ٌتوالها مجلس اإلنماء واإلعمار.

ٌّن على مجلس اإلنماء  من جهة أخرى، فً إطار البحث عن التموٌل لتطوٌر قطاع الصرؾ الصحً، ٌتع

ٌّؾ مع إستراتٌجٌات التدخل  لدى الجهات المانحة الدولٌة: قامت بعض الجهات المانحة بتموٌل واإلعمار التك

منشآت المعالجة حصراً خالل سنوات وتركت للدولة اللبنانٌة مسإولٌة تموٌل الشبكات. ٌنسحب ذلك على سبٌل 

س المثال على المنشآت الممّولة من البروتوكول الفرنسً بنهاٌة التسعٌنٌات )النبطٌة، شكا، البترون، جبٌل ورأ

النبً ٌونس(. وبسبب ؼٌاب التموٌل الضروري للشبكات قبل تدخل الوكالة الفرنسٌة للتنمٌة لتموٌل هذه المكّونة 

فً بعض المشارٌع، لم ٌتم وصل وتشؽٌل المنشآت المبنٌة بمعظمها فً أواسط العقد األول من األلفٌة الثالثة إالّ 

 فً اآلونة األخٌرة.
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 4103أٌلول الموضوعة قٌد التشغٌل منذ سبتمبر/فً النبطٌة : محطة التكرٌر 3الصورة 

 
 Hydroconseilمصدر الصورة: مكتب الدراسات 

تتولى إدارة التخطٌط والبرمجة لدى مجلس اإلنماء واإلعمار مرحلة إعداد المشروع بالتعاون مع إدارة المالٌة 

ز البرمجة وتؤمٌن التموٌل، ٌؤتً دور إدارة المسإولة عن حشد الموارد الضرورٌة لتنفٌذ المشارٌع. وفور إنجا

المشارٌع لدى مجلس اإلنماء واإلعمار لتنفٌذ العملٌات واإلشراؾ علٌها بنجاح )ملفات إستدراج العروض، 

( بالتنسٌق مع مختلؾ مزّودي (، إلخAPD) ل، التصمٌم األولً المفصّ (APS) التصمٌم األولً الملخص

بشكل عام بتوفٌر حصة كبٌرة من تموٌل مرحلة التخطٌط )المخططات  الخدمات. وتقوم الدولة اللبنانٌة

 التوجٌهٌة، دراسات الجدوى، اإلستمالكات(. 

وعلٌه، ٌتولى مجلس اإلنماء واإلعمار تخطٌط أغلبٌة المشارٌع المنفذة بمقاربة من األعلى إلى األسفل 

ٌّن من خالل  لجهات المانحة الدولٌة.واإلشراف علٌها من خالل اإلمتثال للقواعد الدولٌة المفروضة من ا وقد تب

العمل المٌدانً أن مجلس اإلنماء واإلعمار ملزم بتطبٌق شروط الجهات الممولة الدولٌة، فٌما تعمل وزارة الطاقة 

والمٌاه باألموال الخاصة العابدة للدولة اللبنانٌة وُتفلت من هذه القٌود. وبالتالً، ٌختلؾ اإلطار المرجعً بٌن 

 ز المشارٌع.ااإلنماء واإلعمار ووزارة الطاقة والمٌاه، مما ٌتسبب بسوء الفهم بٌن الجهتٌن خالل إنجمجلس 

باإلسهام من أموالها  لدولة اللبنانٌةفً تموٌلها قٌام االجهات المانحة الدولٌة  تشترطمن جهة أخرى، 

 هذه األخٌرة تبعاً لسٌاسات نحةالمفروض من الجهات الما لدولة اللبنانٌةاوٌتفاوت مستوى تموٌل  .الخاصة

وإستراتٌجٌاتها. لكن حتى ولو كانت شروط الجهة المانحة تقضً بالتموٌل بالمناصفة بٌنها وبٌن الدولة اللبنانٌة، 

% المقررة. مثالً، ٌٓ٘تضح من خالل الممارسة بؤن مساهمة الدولة اللبنانٌة المالٌة فً المشروع قد تزٌد عن الـ

ملٌون ٌورو من بنك  9ٓاإلعداد )محطة كازٌنو لبنان( المّمول بمبلػ قدره  ان قٌدفً إطار مشروع كسرو

ملٌون ٌورو على مرحلة التخطٌط وذلك لإلستمالكات  0ٓاإلستثمار األوروبً، أنفقت الدولة اللبنانٌة حتى اآلن 

اناً نقصاً فً السٌولة، فقط. وخالل العمل المٌدانً، تمت اإلشارة إلى أن مجلس اإلنماء واإلعمار قد ٌواجه أحٌ

 األمر الذي ٌإدي إلى إبطاء تنفٌذ بعض المشارٌع.

من خالل إحدى  دراسة األثر اإلجتماعً والبٌئًتدعو الحاجة إلى إجراء أخٌرا ، خالل مرحلة تصمٌم المشروع، 

اً من أجل المصادقة الهٌكلٌات المعتمدة ثم المصادقة علٌها من قبل وزارة البٌبة. وُتعتبر هذه المرحلة شرطاً الزم

على المشروع وتنفٌذ البنى التحتٌة. وتتناول الدراسة بعض الجوانب من مثل موقع المحطة، وأثر المشروع على 
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البٌبة الحضرٌة، والمسإولٌات المإسسٌة والمالٌة، والتكنولوجٌا المعتمدة فً محطة التكرٌر وفعالٌة المعالجة، 

 رها، إلخ.ومصادر المٌاه الصناعٌة الكابنة بجوا

تتعلّق بتوافر العقارات. فً بعض المعوقات األساسٌة وفً هذه المرحلة من مراحل تحدٌد المشروع، ٌبدو أن 

الحاالت، ُتعزى المشاكل إلى رفض الجهات الفاعلة الخاصة تجرٌدها من أرضها من أجل بناء محطة تكرٌر. 

لتعرض ألضرار منشؤة المعالجة )الضجٌج، فً بعض الحاالت األخرى، ترفض البلدٌات تحرٌر األرض خشٌة ا

 الرابحة، مرور الشاحنات، إلخ(.

ٌُمكن تذلٌل هذه المعوقات بالتعاون مع الجهات الفاعلة المعنٌة الخاصة من خالل التفاوض )مثالً مع مالكً عقار 

ا تكون البلدٌات كازٌنو لبنان لجزء من مشروع كسروان( أو تحدٌد المواقع الجدٌدة لبناء المنشآت. ولكن، عندم

مصدر العرقلة، قد تدوم المعوقات لسنوات طوٌلة، ما لم ٌتم التوصل إلى إتفاق بٌن الدولة والبلدٌة المعنٌة. 

وبالفعل، ُتعتبر موافقة البلدٌة شرطاً أساسٌاً لدى مجلس الوزراء من أجل تنفٌذ أشؽال بناء محطات التكرٌر 

ٌنامٌكٌات التشاور مع البلدٌات برفع المعوقات بصورة عامة. ضمن نطاق البلدٌة المعنٌة. وٌسمح إنشاء د

وبفضل مساحات الحوار هذه، تشعر البلدٌات بمشاركتها فً تحدٌد المشروع، وبالتالً تتاح لها فرصة شرح 

مخاوفها وفرض شروطها من أجل ضمان اإلندماج الصحٌح للمشروع ضمن نطاقها . وتجدر اإلشارة إلى ؼٌاب 

قت الراهن التً تحّفز البلدٌات من الناحٌة المالٌة على الموافقة على بناء محطة تكرٌر ضمن األدوات فً الو

ٌُمكن اللجوء إلى هذه الحوافز المالٌة من أجل تالفً  نطاقها. وبحسب المقابالت مع بعض الجهات الفاعلة، 

 المعوقات قدر اإلمكان.

 التصمٌم والبناء .6.0.4

      مجلس اإلنماء واإلعمار إلى العقود المسماة ، حٌث ٌلجؤم والبناءٌتم الربط فً هذه المرحلة بٌن التصمٌ

تقدٌم تصمٌم المختارة المعالجة. وبالتالً، ٌعود للشركة أو لتجمع الشركات  اتتنفٌذ" لبناء محط – "تصمٌم

 المنشؤة وشروط البناء دفعة واحدة.

م والبناء. وفً هذا النوع من المشارٌع، تقوم المإسسات الوطنٌة بتكلٌؾ مزّودي الخدمات بمرحلَتً التصمٌ

( فً معظم تكرٌرتخضع مختلؾ مكّونات نظام الصرؾ الصحً )الشبكات وقنوات التصرٌؾ ومحطات ال

 .مختلفةعروض  اتستدراجاألحٌان إل

فٌما تتولى الشركات األجنبٌة  ،بصورة عامة، تقوم الشركات اللبنانٌة بتصمٌم وبناء الشبكات

على نطاق كبٌر )طرابلس، جبٌل، صور،  كرٌرتصمٌم وبناء محطات الت (Degrémontو OTV )وبخاصة

فً لبنان، تمت اإلستعانة فً أكثرٌة  كبرىالتً تخّدم التجمعات السكنٌة ال كرٌرإلخ(. وبالنسبة إلى محطات الت

كرٌر محطات الت الذي ٌتمتع بالدراٌات الفنٌة والبراءات. لكن، بالنسبة إلى فً الخارجالحاالت بالقطاع الخاص 

 مجلس اإلنماء واإلعمار قدر اإلمكان بالشركات اللبنانٌة والمحلٌة إلنجازها. ستعٌن، ٌحجماً  األصؽر

المشروع، قد ٌواجه مزّودو  حجمفً مرحلة البناء، وبالرؼم من العمل المنجز فً المرحلة التمهٌدٌة على تحدٌد 

، قد تبرز مشاكل عقارٌة أثناء مرحلة األشؽال خلناها قد على سبٌل المثالالخدمات مشاكل فً تنفٌذ األشؽال. 

؛ ت الجمع األولٌة، إلخ(اعولجت فً المرحلة التمهٌدٌة )وبخاصة لدى تركٌب محطات الضخ، وتحدٌد مسار شبك

وضع اللمسات األخٌرة على نظام المعالجة. وفً هذه الحاالت، ٌتم تعلٌق منشؤة  هذه المشاكل قد تعٌق ،وبالتالً

لجة المنجزة ضمن المهل الزمنٌة المحددة رٌثما ٌتم تذلٌل المشاكل القابمة. وٌإدي ذلك إلى تؤخٌر اإلنجاز المعا

 لعدة سنوات. وضع المنشؤة فً الخدمةشؽال وألالفعلً ل
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 التشغٌل والصٌانة .6.0.3

تشؽٌل ة تكالٌؾ بٌن الدولة اللبنانٌة والجهات الممولة الدولٌة على تؽطٌ برمةلقد نصت عقود تموٌل المشارٌع الم

بٌن مجلس المبرمة فً هذا السٌاق، لحظت العقود ومن وضعها فً الخدمة.  لىالمنشؤة خالل السنوات األو

 اإلنماء واإلعمار والشركة البانٌة لمنشؤة المعالجة إشراك األخٌرة فً تشؽٌل المحطة خالل السنوات األولى.

. فً على المدى الطوٌلاد إلعادة تولً تشؽٌل المنشؤة وٌسمح هذا المسعى مبدبٌاً لمإسسات المٌاه باإلستعد

المقابل، ٌطرح ضعؾ القدرات فً مجال الصرؾ الصحً لدى مإسسات المٌاه بوضوح مشكلة قدرتها على 

 إعادة تولً أعمال تشؽٌل المحطات األكبر حجماً.

ً المعالجة المسبقة فً مإسسات المٌاه: محطتَ على مستوى  مجال التشؽٌلقد تم إحصاء تجربتٌن مهمتٌن فً ل

 ؼدٌر وصٌدا.

، بعد اإلنتهاء من بنابها )من دون تعلٌق نشاطها(. ثم 77ٙٔمحطة المعالجة فً العام  البدء بتشؽٌلفً ؼدٌر، تم 

ذه المحطة. وتم التوقٌع على عقود الصٌانة لمدة ه تشؽٌل 0ٕٓٓجبل لبنان فً العام و تولت مإسسة مٌاه بٌروت

ل جدٌد على أساس إستدراج كورة وشركة خاصة. وٌتم كل عام إعادة تعٌٌن مشؽّ عام بٌن المإسسة المذ

لكنها  ،العروض من خالل مإسسة المٌاه التً تقوم بالتلزٌم على أساس أفضل عرض. وهكذا تتوالى الشركات

ٌّر الشركة  فرق  متابعة العمل معوتتولى  المتعاقدةتحتفظ بالجزء األكبر من الفرق على األرض. وحدها تتؽ

 التشؽٌل والصٌانة.

% من قدرة ٕٓ. ولكن، لم ٌتم إستؽالل سوى ٕ٘ٓٓفً صٌدا، ٌعود تارٌخ اإلنتهاء من بناء المنشؤة إلى العام 

، تولّت ٖٕٔٓهذه المنشؤة على المعالجة ولم ٌتم وصل سوى شبكات الصرؾ الصحً الساحلٌة. وفً العام 

د إعادة تؤهٌل المنشآت المّمولة فً جزء منها من مجلس اإلنماء مإسسة مٌاه لبنان الجنوبً تشؽٌل هذه المنشؤة بع

المدٌر العام لمإسسة المٌاه المناطقٌة الذي إشترط أن تكون المنشؤة فً حال  -واإلعمار بناًء على طلب الربٌس

، تم (GIZ) جٌدة قبل تولً تشؽٌلها. وفً إطار مشروع المساعدة الفنٌة التابع للوكالة األلمانٌة للتعاون الدولً

إبرام عقود لثالث سنوات مع مإسسة المٌاه المناطقٌة لتشؽٌل المنشؤة. ولقد عملت الوكالة األلمانٌة للتعاون 

المدٌر العام لمإسسة المٌاه على إستدراج العروض القابمة  -الدولً ٌداً بٌد مع مجلس اإلنماء واإلعمار والربٌس

س نوعٌة العروض )المراجع والخبرات لكل منصب من لٌس فقط على أساس األسعار بل وأٌضاً على أسا

 تقٌٌم فعلً لكفاءات الجهة المشؽلة. اإلختٌار إنطالقاً منالمناصب من جملة أمور أخرى( من أجل 

خالل المسوحات المٌدانٌة، تم التعبٌر عن المخاوؾ لجهة تفوٌض مهمة تشؽٌل المنشآت إلى شركات أجنبٌة قد 

 حال حدوث أزمة أو ؼٌاب اإلستقرار السٌاسً فً لبنان. تعجز عن مواصلة أنشطتها فً

فً هذا النوع من طرق تنفٌذ المشارٌع، الحظنا تدخل مإسسات المٌاه المناطقٌة حصراً فً مرحلة التشؽٌل 

ونادراً جداً فً المراحل التمهٌدٌة للمشروع )على الرؼم من وجود أمثلة مضادة مثل مشروع المساعدة لنبع 

 لم ُتسوَّ بعدرك مإسسة المٌاه المناطقٌة منذ المراحل األولى من تنفٌذ المشروع(. بصورة عامة، جعٌتا الذي أش

 مسؤلة تشؽٌل المحطات ذات قدرة المعالجة الكبٌرة.على ما ٌبدو 

عقود التشؽٌل األولٌة الخاضعة إلشراؾ مجلس اإلنماء واإلعمار، تبقى مسؤلة مواصلة إدارة التشؽٌل  فبعد

ل ضعؾ الموارد المالٌة والبشرٌة لدى مإسسات المٌاه المناطقٌة العاجزة عن تحمل هذا العبء عالقة، فً ظ

 خالل السنوات المقبلة.
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 فً هذا النوع من المشارٌعمدى إدماجها مالحظة مهمة: دور البلدٌات و .6.0.2

صرؾ الصحً ُتعتبر البلدٌات بصورة عامة مسإولة فً هذا النوع من المشارٌع عن وصل المجارٌر وشبكات ال

الثانوٌة وتحرٌر العقارات، علماً أن الدولة اللبنانٌة تقوم بدفع قٌمة اإلستمالكات إلى المواطنٌن. وعلٌه، تضطلع 

البلدٌات بدور مهم فً المشارٌع التً ُتشرؾ علٌها المإسسات الوطنٌة. وقد إعترؾ مجلس اإلنماء واإلعمار 

 راإها فً إطار هذه الدراسة.بؤهمٌة هذا الدور خالل المقابالت التً تم إج

إلى ذلك، ٌتم إشراك البلدٌات على ما ٌبدو فً مرحلة إعداد المشارٌع، وبخاصة فً مرحلة وضع دراسة 

ٌُترك للمستشارٌن الذٌن  الجدوى. كما ٌجب إستشارُتها خالل إجراء دراسة األثر اإلجتماعً والبٌبً. ولكن، 

 ونطاق جمع المعلومات واإلستشارات من البلدٌات. ٌستخدمهم مجلس اإلنماء واإلعمار تقدٌر طرق

وإلى جانب هذه المراحل األولٌة الموجزة، ال ٌبدو أنه ٌتم إشراك البلدٌات فً مرحلة تنفٌذ المشروع، واإلشراؾ 

علٌه والتواصل مع مختلؾ الشركاء. ولكن، ُتعتبر هذه الجهات الفاعلة المحلٌة قادرة على اإلضطالع بدور 

حة مجلس اإلنماء واإلعمار، وبخاصة خالل مرحلة األشؽال بسبب وجودها على األرض. الوسٌط لمصل

ٌُمكن إشراكها بطرٌقة أو بؤخرى فً متابعة هذه األشؽال. ضؾ إلى ما سبق، ُتعتبر البلدٌات قادرة  وبالتالً، 

قات )التظاهرات فً أٌضاً على لعب دور التوعٌة وحشد السكان المحلٌٌن بشؤن المشارٌع من أجل الحد من المعو

 بداٌة األشؽال، إلخ(.

وفً ضوء ما تقدّم، تعانً البلدٌات نسبٌا  من ضعف المشاركة فً مساعً المشارٌع التً ُتدٌرها األجهزة 

الرسمٌة. باإلضافة إلى ذلك، ال ٌبدو أن الجهات المانحة تولً إهتماما  خاصا  بالبلدٌات بالرغم من أنها تلمس 

قات على مستوى البلدٌات على تنفٌذ المشارٌع التً تشارك فً تموٌلها. وفً إطار طرٌقة بؤم العٌن أثر المعو

التنفٌذ بمقاربة من األعلى إلى األسفل، ٌعود إتخاذ القرار إلى السلطات الوطنٌة فً إطار التشاور المحدود مع 

ستقبل. فً المقابل، أشارت السلطات المحلٌة )البلدٌات ومإسسات المٌاه المناطقٌة( والممكن تعزٌزه فً الم

الهٌئات الرسمٌة إلى ضعف اإللتزام أو النتائج على مستوى البلدٌات فً ما ٌخص المهام الملقاة على عاتقها، 

أي تحرٌر العقارات أو إنجاز وصل المجارٌر. من هنا، تدعو الحاجة إلى تعزٌز الحوار بٌن الجهات الفاعلة 

 اكل.هذه المشمختلف المذكورة من أجل حلّ 

وعلٌه، ٌبقى التشاور بٌن المإسسات الوطنٌة والسلطات المحلٌة محورٌاُ فً هذا النوع من المشارٌع. وكما سبق 

ٌّن أن  ورأٌنا فً بعض المشارٌع المنّفذة من مجلس اإلنماء واإلعمار )مثالُ فً برج حمود وكسروان(، تب

. من هنا، تدعو الحاجة إلى التشاور بٌن الجهات الجهة المعرقلة خالل تنفٌذ األشؽال ٌمكن أن تكونالبلدٌات 

سواء وتعزٌز مشاركتها منذ المراحل األولى  الفاعلة والهٌبات المركزٌة والجهات المانحة الدولٌة على حدّ 

للمشارٌع، وذلك من أجل الحّد من المعوقات والعراقٌل. لكن تجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى عدم رؼبة بعض 

لبلدٌات، بحسب البلدٌات والطاقم البلدي، فً المشاركة فً إجتماعات التشاور أو أقله عدم أعضاء وممثلً ا

إعتٌادهم على المشاركة فٌها، فٌما ٌرفض البعض اآلخر بكل بساطة أي حوار مع السلطات الوطنٌة بسبب ؼٌاب 

ٌّنة أو إستراتٌجٌة سٌاسٌة متعّنتالثقة أو موقؾ  ات بشكل أكبر إدراكا  لدورها وعلٌه، ٌستدعً إشراك البلدٌ. مع

 على نطاق أوسع فً هذا النوع من المشارٌع وتغٌٌرا  فً الممارسات إزاء تموضعها.
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 : مسؤلة التشاور فً مشروع برج حمود321الخانة 

 ملٌون ٌورو إلى الدولة اللبنانٌة إلنجاز المراحل ٓٙ، قام بنك اإلستثمار األوروبً بمنح قرض بقٌمة ٕ٘ٓٓفً العام 

معالجة المٌاه المبتذلة تخّدم منطقَتً بٌروت الشمالٌة والمتن )أي قرابة ثلث السكان اللبنانٌٌن(. ل حطةاألولى لبناء م

للمٌاه المبتذلة، وبناء شبكات التجمٌع الربٌسٌة وإعادة تؤهٌل قوات  تمهٌدٌةوٌقضً المشروع ببناء منشؤة للمعالجة ال

ب العقد الموقّع مع الدولة اللبنانٌة، تلتزم هذه األخٌرة بمباشرة أعمال بناء التصرٌؾ فً البحر عند المقتضى. وبحس

 70ٕٔسنوات. وبحسب المخطط التوجٌهً لقطاع الصرؾ الصحً المعتمد فً العام  ٙمحطة المعالجة الثانوٌة بعد 

جة فً أسفل الحوض ة المعالحطوالمحّدث فً التسعٌنٌات وخالل العقد األول من األلفٌة الثالثة، تقّرر إقامة م

اإلنسٌابً على مستوى قناة التصرٌؾ فً البحر الموجودة أصالً ضمن نطاق بلدٌة برج حمود. وكان من المفترض 

 سنوات تقرٌباً، حرصاً  ٓٔذلك لمدة أن ُتعطً هذه األخٌرة موافقتها إلقامة المحطة ضمن نطاقها. لكن تحفّظت عن 

ة، المعالجة تمهٌدٌسٌاق اللبنانً وضمان إنجاز المحطة )المعالجة المنها على تكٌٌؾ المشروع بشكل أفضل مع ال

ة والحد من آثارها السلبٌة حطاألولٌة والمعالجة الثانوٌة( ضمن المهل الزمنٌة المقبولة وضمان حسن تشؽٌل الم

ار بٌن الدولة ، إتّسم الحوٕٗٔٓو ٕ٘ٓٓ)الروابح، الضجٌج، تشوٌه المنطقة المحٌطة، إلخ(. فً الفترة الممتدة بٌن 

وبلدٌة برج حمود بالكثٌر من التعقٌدات وإنحصر بشكل أساسً بتبادل الرسابل. كما إّتسم الجو العام المحٌط 

بالمشروع بالكثٌر من سوء الفهم وعدم الفهم التقنً بشكل خاص بٌن المهندسٌن التابعٌن لمجلس اإلنماء واإلعمار 

مختلؾ الجهات المعنٌة التً واجهت صعوبة فً إقامة حوار هادئ فً ظل وممثلً البلدٌة، فضالً عن ؼٌاب الثقة بٌن 

تبادل اللوم بٌن الجهات المعنٌة بشؤن عدم اإلنصات للمسّوؼات والتشّبث بالمواقؾ من دون مراعاة اآلراء المتناقضة 

ء واإلعمار ومبادرة مشتركة بٌن مجلس اإلنما ٕٗٔٓمارس آذار/أو عناصر الحوار. ولزم األمر اإلنتظار حتى 

وبنك اإلستثمار األوروبً من أجل جمع الجهات المعنٌة ومناقشة المسؤلة بشكل واضح وهادئ. ولهذا الؽرض، 

إستعان بنك اإلستثمار األوروبً بوسٌطة دولٌة إلدارة النقاش وتقرٌب وجهات النظر بٌن الجهات المعنٌة من أجل 

لجهات المعنٌة بالتعبٌر عن اآلراء وتبدٌد بعض أوجه سوء الفهم وقد سمح هذا اإلجتماع ل التوّصل إلى حل توافقً...

وإعادة شرح التوجهات الفنٌة للمشروع وصوالً إلى تشكٌل لجنة توجٌهٌة بمشاركة جمٌع الجهات المعنٌة بالمشروع 

الدولة  وبرباسة وقٌادة وزارة الطاقة والمٌاه لضمان متابعة المراحل المقبلة من المشروع وحسن سٌر الحوار بٌن

 ًْ  بٌروت وبرج حمود(. والبلدٌات )وبخاصة بلدَت

ٌُستهان به على المشروع و ٓٔبإختصار:  سنوات من حوار  ٓٔسنوات من العرقلة وما ٌستتبعها من أثر مالً ال 

الطرشان على طرٌق الحل بفضل إجتماع جمٌع الجهات المعنٌة بالمشروع، مما سمح للبلدٌة بالتعبٌر عن هواجسها 

وكانت مساحة الحوار  إلجماع فً إطار رسمً ومطمبن لها والحصول على توضٌحات من الدولة...وحصد ا

والتشاور بٌن الدولة والبلدٌات األداة المستخدمة للخروج من المؤزق... ومن األرجح أن ٌكون هذا المثال مصدر 

ٌع وإلنشاء مساحات حقٌقٌة من التشاور إلهام للجهات المعنٌة من أجل مباشرة الحوار خالل المرحلة التمهٌدٌة للمشار

 من مخاطر العرقلة وإحتوابها. تسمح بالحدّ 

 طرٌقة التنفٌذ بمبادرة محلٌة .6.4

ٌتم أحٌاناً إنشاء البنى التحتٌة فً قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان بواسطة مبادرات محلٌة مع تنسٌق محدود ال 

أو إتحادات البلدٌات إطالق وتنفٌذ هذه المشارٌع. بل معدوم مع المستوى الوطنً. وبالفعل، تتولى البلدٌات 

"ُتعطً كل بلدٌة نموذجاً  وخالل مقابلة تم إجراإها فً إطار هذه الدراسة، كشؾ أحد رإساء البلدٌات عّما ٌلً:

جدٌداً، طرٌقة جدٌدة إلقامة مشروع الصرؾ الصحً: كل حالة هً حالة مختلفة. نحاول تحّمل تكالٌؾ المشروع 

 على القوانٌن".بعض الشًء مركزٌة بؤنفسنا من خالل اإللتفاؾ ونمارس الال

                                                           
 تم إعداد الخانات فً هذا القسم إنطالقاً من المسح الذي تم إجراإه خالل هذه الدراسة. ٘ٗ
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 لَم طرٌقة التنفٌذ البدٌلة هذه؟ .6.4.0

بالنسبة إلى السلطات المحلٌة وإلى عدم رضا  أولوٌةٌُعزى ذلك على ما ٌبدو إلى إعتبار قطاع الصرؾ الصحً 

ٌن بإطالق المبادرات "إنطالقاً من هذه األخٌرة عن الوضع السابد ضمن نطاقها وإلى قٌام بعض المنتخبٌن المحلٌ

الحرص على حماٌة المٌاه" أو أٌضاً من أجل مواجهة "مشكلة بٌبٌة كبٌرة، وبخاصة على مستوى البلدات 

الصؽٌرة". وخالل المسح، إستفاض رإساء البلدٌات ورإساء إتحادات البلدٌات إلى حد كبٌر فً التشدٌد على 

 أولوٌة قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان.

 تموضع البلدٌات اللبنانٌة ًفً تنفٌذ هذا النوع من المشارٌع أال وه إحدى النقاط األساسٌةال ٌجب أن ننسى و

تقّرر هذه البلدٌات إطالق مشارٌعها الخاصة فً قطاع الصرؾ الصحً إٌماناً منها  إذإزاء الهٌئات الرسمٌة. 

النوع من المشارٌع"، بهدؾ التعوٌض عن ضعؾ  )بحسب أحد رإساء البلدٌات( بؤنه "لن ٌتم إٌالء األهمٌة لهذا

ما والتً ال ُتعتبر أولوٌة بالنسبة إلى الدولة، أو بكل بساطة بسبب ضعؾ  تدخل الدولة فً المناطق النابٌة إلى حدّ 

وسابل التحّرك لدى األجهزة الرسمٌة، وفً ظل توازن القوى السٌاسٌة الذي ٌإّثر على إعطاء األولوٌة لبعض 

 ون ؼٌرها بحسب البلدٌات المشمولة بالمقابالت.المشارٌع د

الماثل أمامها، بالنظر إلى تعّدد الثقل والبطء اإلداري خالل العمل المٌدانً، ذكرت البلدٌات مراراً وتكراراً 

المحاورٌن الواجب التوّجه إلٌهم إلستصدار طلب بناء الشبكات أو محطات التكرٌر )وزارة الطاقة والمٌاه، 

لٌة، وزارة البٌبة، مدٌرٌة التخطٌط لدى وزارة األشؽال العامة( أو للحصول على الموافقات لإلنفاق وزارة الداخ

ٌّؾ معها: "لسنا  من مٌزانٌتها. لذا، تعتمد البلدٌات أحٌاناً إستراتٌجٌات مختلفة لإللتفاؾ على هذه القٌود والتك

ات معقدة وبطٌبة جداً"؛ "من شبه المستحٌل بحاجة إلى المحاولة من أجل معرفة كٌؾ تسٌر األمور"؛ "اإلجراء

إطالق مشروع بحسب اإلجراءات المعتادة فً حال أتت المبادرة من البلدٌة"؛ "اإلجراءات طوٌلة جداً وال تسمح 

 لنا ببناء محطات التكرٌر".

هذه األخٌرة لدى البلدٌات إزاء السلطات المركزٌة لجهة قدرة  إنعدام الثقةبحسب المسح المنجز، ٌسود نوع من  

على العمل بطرٌقة "سلٌمة" و"شفافة" فً مجال الصرؾ الصحً ولجهة صعوبة وصول البلدٌات إلى البٌانات 

 الموثوقة الصادرة عن الوزارات.

مبادرة بعض البلدٌات اللبنانٌة إلى إطالق مشارٌع الصرف الصحً إلى تعّثر الحوار بٌن الدولة إذا  ُتعزى 

 خٌرة بعدم وجود آذان صاغٌة لها أو إهمال مطالبها.والبلدٌات وشعور هذه األ

نا إلى عدم قدرة جمٌع البلدٌات على إطالق مشارٌع الصرؾ الصحً بسبب ؼٌاب الموارد وتجدر اإلشارة ه

المالٌة الكافٌة وؼٌاب الشركاء أو ؼٌاب القٌادة أو الشخصٌات القادرة على متابعة هذه المبادرات. ولكن، تتوافر 

 لتحرك والتوعٌة بهذا الخصوص فً صفوؾ كافة المنتخبٌن المحلٌٌن.الرؼبة فً ا

 ما هو نوع المشارٌع المعنٌة؟

فً إطار طرٌقة التنفٌذ هذه، تتوافر كوكبة من المشارٌع التً تم إنجازها أو ٌجري إنجازها فً لبنان. وفً ضوء 

ٌُمكننا التمٌٌز بٌن أنواع المشارٌع التالٌة من جملة  أمور أخرى:  العمل المٌدانً، 

 المشارٌع المنّفذة بدعم من وكاالت التعاون الثنابٌة، مثل التعاون اإلٌطالً أو الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة 

(USAID). 
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 : تجربة الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة فً مجال الصرف الصح2ًلخانة ا

وإنشاء مإسسات المٌاه المناطقٌة، درجت الوكالة األمرٌكٌة قبل تنظٌم القطاع خالل العقد األول من األلفٌة الثالثة 

على العمل مع البلدٌات فً قطاع الصرؾ الصحً من خالل تموٌل محطات التكرٌر فً  (USAID) للتنمٌة الدولٌة

لة المناطق الرٌفٌة )مع تكلٌؾ البلدٌات بإدارة الشبكات بالتعاون على األرجح مع الشركاء اآلخرٌن أو الجهات الفاع

ٌّن خالل المقابالت أن وجود شبكات التجمٌع فً المرحلة  األخرى( بواسطة المنظمات ؼٌر الحكومٌة. وقد تب

التمهٌدٌة للمشروع هو شرط أساسً ضروري إلطالق المشروع
ٗٙ
)باإلضافة إلى توافر األرض إلنشاء المحطة(.  

متعاقدٌن أو مشّؽلٌن أمرٌكٌٌن )منظمات ؼٌر  حصري من خالل بشكلٍ   وقد عملت الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة

مشروعاً  ٓٙحكومٌة أو مكاتب الدراسات( عبر صرؾ الدعومات بشكل ؼٌر مباشر للبلدٌات. وقد تم إنجاز نحو 

ت على ما ٌبدو. وال تكمن المشكلة بصورة عامة حطابحسب طرٌقة التنفٌذ هذه، لكن لم ٌتم تشؽٌل إال القلٌل من الم

ت، إنما فً إستكمال الشبكات التً إلتزمت البلدٌات بإجرابه فً بداٌة المشروع، عند اللزوم، أو احطفً تصمٌم الم

ت على أسالٌب المعالجة الشدٌدة اإلستهالك للطاقة. حطافً تشؽٌل المحطات. وبالنسبة إلى النقطة األخٌرة، تعتمد الم

الطاقة على نطاق واسع لتخلٌص لبنان من مشاكل فً بداٌة تصمٌم البرنامج، باشرت الدولة اللبنانٌة إصالح قطاع 

الطاقة على المدى الطوٌل. وال ٌخفى على أحد أن اإلصالح لم ٌإت ثماره المرجوة، حٌث ٌتم تشؽٌل بعض 

ت على نحو مستمر بواسطة المولدات الكهربابٌة. وقد تفاقم الوضع مع بروز أزمة الطاقة العالمٌة وإرتفاع حطاالم

 ت. حطاإضافٌاً أمام حسن سٌر الم خالل تلك الفترة، مما شّكل عابقاً كان ٌصعب إحتسابها أسعار النفط التً 

وفً نهاٌة هذا البرنامج، وفً ضوء قلة الرضا عن النتابج المحققة وإنطالقاً من الحرص على مواكبة مإسسات 

ت الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة توجٌه المٌاه المناطقٌة تماشٌاً مع اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لوزارة الطاقة والمٌاه، أعاد

أنشطتها لمصلحة هذه الجهات الفاعلة بشكل أساسً فً قطاع المٌاه، وذلك من خالل العمل مع مقاولٌن فرعٌٌن من 

القطاع الخاص. فً المقابل، ال تخلو منهجٌة الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة فً إطار هذا البرنامج من الصوابٌة 

عندما حقّقت المشارٌع نتابج إٌجابٌة، أثبتت هذه األخٌرة إستدامتها وتؤثٌرها على هٌكلٌة قطاع الصرؾ الصحً. ألنه 

ة بمبادرة محلٌة إلى مإسسة المٌاه )أنظر الخانة حطوبالتالً، أفضى هذا البرنامج إلى مثال وحٌد عن تسلٌم إدارة الم

ت الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة منذ بضع سنوات عملٌة أدناه حول منطقة الشوؾ األعلى(. وبشكل أعم، باشر

التشاور مع مإسسات المٌاه المناطقٌة ووزارة الطاقة والمٌاه بشؤن مستقبل بعض محطات التكرٌر التً قامت 

 بتموٌلها.

  بواسطة دفع الدعومات إلى جهة مشؽلة لمصلحة البلدٌات التعاون الالمركزيالمشارٌع المنّفذة بدعم من 

ٌُمكن تموٌل الدراسات خالل مرحلة التخطٌط أو البنى التحتٌة تبعاً للمشارٌع.  اللبنانٌة. و

  المشارٌع الممولّة بمعظمها من البلدٌات )من أموالها الخاصة فضالً عن تموٌل ممكن من إتحادات البلدٌات

 الخاصة(. هباتأو ال

، تجمع معظم المشارٌع شركاء مختلفٌن إلنجاز ونظراً إلى التموٌل الجزبً على مستوى كل شرٌك من الشركاء

 الرٌحان(.شروع بلدٌة منشآت الصرؾ الصحً )أنظر الخانة أدناه حول م

 بلورة المشارٌع .6.4.4

بحسب الحاالت، تقوم البلدٌات أو ال تقوم بالتواصل مع الهبٌات الوطنٌة لدى إقامة المشارٌع. وتجدر اإلشارة فً 

ٌ   إلىالبلدٌات تنظر هذا السٌاق إلى أن  ن رسمٌٌن مجلس اإلنماء واإلعمار ووزارة الطاقة والمٌاه كمحاور

بالنسبة إلى موضوع الصرؾ الصحً. وخالل عملٌة المسح ألؼراض  شرعٌٌن لكن غٌر موثوقٌن فً المقابل

هذه الدراسة، لم تؤت السلطات المحلٌة على ذكر مإسسات المٌاه المناطقٌة بهذا الخصوص. إلى ذلك، إشتكت 

                                                           
 ٌبدو أنه لم ٌتم إستٌفاء هذا الشرط فً جمٌع مشارٌع الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة. ٙٗ
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لبلدٌات من إدارة مإسسات المٌاه المناطقٌة لمرافق المٌاه وإستبعدت إمكانٌة قٌام هذه المإسسات بتولً بعض ا

 إدارة مرافق الصرؾ الصحً على حد سواء.

فً معظم الحاالت، ال ٌندرج نطاق البلدٌة المعنٌة ضمن المناطق ذات األولوٌة التً حّددتها وزارة الطاقة والمٌاه 

. وعلٌه، تقّرر ولكن تؤّخر تنفٌذهبمقاربة من األعلى إلى األسفل  جارٍ المعنٌة على مشروع أو تعتمد البلدٌة 

البلدٌات إجراء دراسات التخطٌط الخاصة بها )المخططات التوجٌهٌة، دراسات الجدوى(، ضمن نطاقها البلدي 

لى ؼٌاب الموارد البشرٌة أو على مستوى إتحادات البلدٌات، وذلك من خالل اإلستعانة بمستشار خارجً، نظراً إ

والفنٌة الضرورٌة لدى البلدٌات إلنجاز مثل هذه الدراسات أو نظراً إلى ؼٌاب أي نموذج أو إرشادات على 

مستوى السلطات الوطنٌة. وبحسب نتابج المسح، ال ٌتم بصورة عامة إبالغ وزارة الطاقة والمٌاه بالدراسات 

وبالتالً، تتعارض المحطات فً أؼلب األحٌان.  9ٗالسلطات المركزٌةالمنّفذة من البلدٌات من دون التشاور مع 

 التً تُنشئها البلدٌات أحٌانا  مع المخطط التوجٌهً الوطنً لوزارة الطاقة والمٌاه.

 : تصمٌم المشروع المبتكر الخاص ببلدٌة عارٌا1الخانة 

كم شرقً العاصمة بٌروت.  ٕٔلى مسافة فً هذا اإلطار، ٌجدر التوقّؾ عند مثال عارٌا الواقعة فً قضاء بعبدا ع

ٌّن ربط بلدٌة عارٌا بها بحسب  وبالنظر إلى العراقٌل لدى إنشاء محطة التكرٌر فً شمالً بٌروت والمتن التً ٌتع

المخطط التوجٌهً الوطنً، قّررت البلدٌة المعنٌة إنشاء محطة الصرؾ الصحً الخاصة بها على أساس شبكة المٌاه 

( الفرنسٌة، بادرت البلدٌة إلى إعداد تصمٌم Choletوفً إطار شرعة التعاون مع بلدٌة شولٌه ) المبتذلة القابمة.

مبتكر للمشروع. وحرصاً على تسهٌل إنشاء محطة التكرٌر )وتفادي القٌود المفروضة على البلدٌات اللبنانٌة(، قامت 

وشولٌه اإلنمابٌة". وبالتالً، تمت قنونة  بلدٌة عارٌا بإنشاء جمعٌة بموجب القانون اللبنانً وهً "جمعٌة عارٌا

ٌّمة على تنفٌذ  مختلؾ المساعدات )من مدٌنة شولٌه، وزارة الخارجٌة الفرنسٌة، إلخ( مباشرًة إلى هذه الجمعٌة الق

ٌُبرز  المشروع، لما فٌها من فابدة على المدى الطوٌل بالنسبة إلى البلدٌة التً تتولى تنفٌذ وإدارة مشارٌع الجمعٌة. و

هذا المشروع قدرة بلدٌة لبنانٌة على حشد الموارد والتؤقلم فً مجال الصرؾ الصحً كما على تالفً القٌود على 

التنفٌذ فً النظام القابم، علماً أنه قد تمت عرقلة بناء المحطة الساحلٌة، التً كان من المقرر ربط بلدٌة عارٌا بها، 

 سنوات. ٓٔألكثر من 

 د اإلنشاء فً عارٌا: محطة التكرٌر ق2ٌالصورة 
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 اإلنماء واإلعمار أو وزارة الطاقة والمٌاه لتخطٌط مشارٌعها الخاصة.تستعٌن البلدٌات أحٌاناً بالمستندات الموجودة لدى مجلس  9ٗ
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قد ال ٌكون تخطٌطها  وفً بعض األحٌان، ،لكنوتعمل البلدٌات بما أوتٌت من وسابل مالٌة وموارد بشرٌة. 

المستندات الضرورٌة من مثل  قد تنقصها بعضكما  بؤكمله إنجاز مشروع الصرؾ الصحًب مكتمالً بما ٌسمح

 محطات التكرٌر، ودراسات الشبكات، إلخ. دراسات 

إلى ذلك، ُتدرك بعض البلدٌات ضرورة العمل مع اإلتحادات )بحسب منطق الحوض اإلنسٌابً أحٌاناً(. لكنها 

تحصر عملها ضمن نطاقها بسبب نقص الموارد والحرص على التحّرك بسرعة وبمرونة. فً المقابل، "لكل 

بلدٌات الذي أعاد العراقٌل العقارٌة التً قد تبرز فً هذا النوع من المشارٌع جهة أولوٌاتها" بحسب أحد رإساء ال

المشتركة بٌن البلدٌات إلى صعوبة قٌام بلدٌته بوضع األرض بتصّرؾ إتحاد البلدٌات )وهنا تبرز معوقات 

ٌُنّفذها مجلس اإلنماء واإلعمار بمقاربة من األعل  ى إلى األسفل(.مشابهة للمعوقات الماثلة فً المشارٌع التً 

ٌّن  وتجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى عدم إبالغ بعض البلدٌات دوماً بمشارٌع مجلس اإلنماء واإلعمار التً ٌتع

ٌُمكن ربطها بها من جهة وإلى عدم قٌام الجزء األكبر من البلدٌات بإستجالب المعلومات من الهٌبات الوطنٌة  أو 

واصل والتبادل بٌن البلدٌات والهٌئات الرسمٌة: من جهة، ٌبدو أن وٌنم هذا الجانب عن نقص التالمعنٌة. 

ال ٌخطر  الهٌئات الرسمٌة بشؤن المشارٌع الجارٌة أو التخطٌط القائم؛ من جهة أخرى، لدىالتواصل صعب 

على بال البلدٌات أو ال تتوافر لدٌها الرغبة فً التحّرك لإلستحصال على المعلومات الضرورٌة إلطالق 

 ا. مشارٌعه

عالوًة على ذلك، ال ٌتم إنجاز دراسات األثر اإلجتماعً والبٌبً فً إطار المشارٌع البلدٌة المنّفذة من دون 

 التشاور مع الدولة، كما هو واجب فً هذا النوع من المشارٌع.

مامها كما ُتعتبر البلدٌات بشكل عام إستباقٌة جداً فً مجال البحث عن التموٌل، حٌث تتنهز الفرص السانحة أ

ٌُمكنها فً بعض الحاالت اإلستعانة بالبرلمانٌٌن لرفع  وتتؤقلم مع أولوٌات شركابها وتخصٌص أموالهم. كما 

مطالبها. وإلى جانب اإلسهامات المالٌة للشركاء، تقوم البلدٌات بتؽطٌة نفقات محددة مثل تشٌٌد الطرٌق المإدٌة 

الثانوٌة فً معظم الحاالت. كما تستفٌد البلدٌات من  إلى محطة التكرٌر، وتملك العقارات وجزء من الشبكات

ٌُستهان بها من مٌزانٌة المشروع العامة لتموٌل مشارٌعها.  الهبات الخاصة التً تشّكل حصة ال 

 التصمٌم والبناء .6.4.3

ٌة. ٌتولى المستشارون التابعون بشكل أو بآخر للشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن المحتملٌن للبلدٌات إجراء الدراسات الفن

وتخضع الخٌارات الفنٌة بصورة عامة لتوجٌهات الشركاء )بسبب إفتقار البلدٌات أحٌاناً للموارد الفنٌة الالزمة 

 إلصدار التوصٌات( ولكلفة اإلستثمار.

 لبلدٌة رمحاال قنً: الخٌار الت6الخانة 

ت بلدٌة رمحاال إستباقٌة فً بحثها فً هذا اإلطار، ال بد من تحلٌل مشروع بلدٌة رمحاال فً قضاء عالٌه. وبالفعل، كان

عن التموٌل، حٌث إستفادت منذ بضع سنوات من منحة من مكتب التعاون اإلٌطالً إلنشاء محطة للصرؾ الصحً )إلى 

جانب مساهمة البلدٌة واألهالً مالٌاً إلنجاز الشبكة وشراء األرض(. وبناء على نصابح المهندس المستشار، تم إختٌار 

بحسب عدد السكان الموصولٌن وسهلة  0ٗنهاٌة المطاؾ ألنها أقل كلفة من حٌث اإلستثمار والتشؽٌلتقنٌة القصب فً 

التطبٌق فً بلدٌة تتوافر لدٌها المساحة والقدرة الجٌوفٌزٌابٌة على إنشاء شبكة الصرؾ الصحً العاملة بشكل كامل بنظام 

الواجب إعتمادها، عّبرت البلدٌة عن رضاها التام بشؤن  الجاذبٌة األرضٌة. وبعد ترّدد فً بداٌة المشروع بشؤن التقنٌة

ٌُعتبر هذا المشروع أول مشروع ٌعمل بتقنٌة القصب فً لبنان )تلته الحقاً محطة بشري  خٌارها القلٌل الكلفة والقٌود. و

اإلشارة فً هذا النموذجٌة(. وبالفعل، كشؾ ربٌس البلدٌة عن عدد كبٌر من زٌارات المهتّمٌن بهذه التكنولوجٌا. وتجدر 

 السٌاق إلى عدم تقدٌم مإسسة المٌاه فً المنطقة أي دعم إلى بلدٌة رمحاال، رؼم علمها بهذه الخطوة منذ بداٌاتها.

                                                           
 د.أ. 7ٓٓٓسنوات من إنشاء المحطة  ٗلقد بلؽت كلفة الصٌانة بعد  0ٗ



ناندراسة توثٌقٌة حول قطاع الصرف الصحً فً لب  

 

9ٔ 
( لصالح المكتب التقنً للبلدٌات SIAAPونقابة تجّمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس ) Hydroconseilمكتب الدراسات 

              ٕٗٔٓالنسخة النهابٌة أٌلول/سبتمبر  –اللبنانٌة 
 

 : محطة رمحاال العاملة بتقنٌة المصافً المزروعة بالقصب1الصورة 
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ٌان الرؼبة فً اإلحاطة بشكل أفضل بتقنٌات المعالجة الجدٌدة وبخاصة لقد أبرزت المقابالت فً أؼلب األح

أكثرها إبتكاراً )ألؼراض إنتاج األسمدة أو الطاقة(. وبالفعل، قد تشّكل هذه التقنٌات مصادر جدٌدة لعابدات 

 .7ٗالبلدٌات

 التشغٌل والصٌانة .6.4.2

(. وبالفعل، ال تراعً الدراسات المتعلقة ال ٌتم تحدٌد تكالٌؾ التشؽٌل مسبقاً بشكل جٌد دابماً )ال بل بتاتاً 

بالمشارٌع هذا العامل إال قلٌالً. وٌبدو أن البلدٌات تلجؤ إلى تكٌٌؾ إستراتٌجٌاتها بعد بناء المحطة. كما تفتقر 

التشؽٌل )بعد مناقشة ذلك مع بلدٌات أخرى تنّفذ مشارٌع  تكالٌؾالبلدٌات فً أؼلب األحٌان إلى تقدٌر دقٌق ل

 ى سبٌل المثال( وتجهل فً المقابل فً أكثر األحٌان الكلفة الحقٌقٌة.مشابهة عل

فً معظم المشارٌع التً تتوالها البلدٌات، تقوم البلدٌات أو إتحادات البلدٌات بما أوتٌت من وسابل بتؽطٌة 

تحادات البلدٌات وقد تشارك إ التشؽٌل من خالل اإلعتماد على العاملٌن لدٌها أو على الٌد العاملة المحلٌة. تكالٌؾ

التشؽٌل، وإن كانت محطة التكرٌر ال تخّدم كامل البلدٌات الواقعة ضمن  تكالٌؾأحٌاناً فً تؽطٌة جزء من 

 نطاقها.

 التشغٌل لمحطة التكرٌر فً عٌتنٌت تكالٌف: إدارة 4الخانة 

متر  ٓٓٓ٘بسعة مواطن  9ٓٓ.ٖ٘ ما ٌوازي التشؽٌل فً محطة عٌتنٌت )تخدم تكالٌؾٌجدر التوقؾ عند إدارة 

مكعب من المٌاه المبتذلة المعالجة ٌومٌاً بواسطة مرشحات التناضح العكسً(. وٌتولى إتحاد البلدٌات إدارة كلفة 

د.أ. سنوٌاً وتؤمٌنها كاآلتً: النصؾ األول من اإلتحاد والنصؾ الثانً بالتساوي بٌن  ٓٓٓ.ٕٓٔالتشؽٌل التً تبلػ 

د.أ. سنوٌاً لكل بلدٌة(. وقد أثبت تقاسم تكالٌؾ التشؽٌل  ٓٓٓ.٘ٔ)أي ما ٌوازي البلدٌات األربع الموصولة بالشبكة 

 بٌن اإلتحاد والبلدٌات المعنٌة نجاعته كما أسهم فً ضمان حسن سٌر محطة التكرٌر.

                                                           
 راعة.لزمنظمة األمم المتحدة لألؼذٌة والزراعة )الفاو( هً حالٌاً بصدد إجراء دراسة حول إمكانٌات إعادة إستخدام بقاٌا المٌاه المبتذلة فً ا 7ٗ
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تلجؤ البلدٌات أحٌاناً إلى شركة للصٌانة )الشركة البانٌة للمحطة بشكل عام(. وأبلػ مثال على ذلك محطة التكرٌر 

 بٌتا إنجٌنٌرٌنج ً حمانا )المعاد تؤهٌلها بتموٌل من الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة( التً قامت الشركة الهندسٌةف

(Beta Engineering ) بتشؽٌلها لمرحلة أولى ولبضعة أشهر والتً قامت بلدٌة حمانا بإدارتها الحقاً. وال ٌزال

التً تقوم بتفّقد محطة التكرٌر  Beta Engineeringلشركة الهندسٌة عقد الصٌانة قابماً حالٌاً بٌن بلدٌة حمانا وا

، التً ٌنتمً أحد مدرابها إلى بلدة (Triple E) إلى آخر. من جهة أخرى، تشارك شركة ترٌبل إي من وقتٍ 

حمانا، فً اإلشراؾ على هذه المحطة. لكن فً بعض الحاالت، قد تشّكل هذه الخدمة كلفة إضافٌة بالنسبة إلى 

 بلدٌة بكاسٌن(.مثل بلدٌة المعنٌة التً ترى نفسها ُمرؼمة على العدول عنها )ال

فً هذا  ٓ٘المتعلّقة بالكهرباء العبء األكبر بالنسبة إلى البلدٌات تكالٌؾالتشؽٌل، تشّكل ال تكالٌؾفً ما ٌتعلّق ب

ذه األعباء، ال تعمل بعض النوع من المشارٌع. نظراً إلى ؼٌاب )أو نضوب( الوسابل المالٌة الضرورٌة لتحّمل ه

المحطات إالّ بشكل جزبً )ولٌس على كامل سلسلة المعالجة( أو متقّطع خالل الٌوم. بالنسبة إلى الشبكات، تدعو 

معظم البلدٌات إلى إقامة أنظمة عاملة بالجاذبٌة األرضٌة لتالفً تكالٌؾ الكهرباء إلى أقصى حد، وذلك إدراكاً 

ٌُعزى إرتفاع قةمتصلة بالطامنها للرهانات ال التشؽٌل إلى أسالٌب العمل المعتمدة فً بعض  تكالٌؾ. وأخٌراً، قد 

المحطات والتً تستلزم حضور العاملٌن على نحو أكثر إنتظاماً. لذا، تلجؤ بعض البلدٌات إلى تقنٌات أقل كلفة 

 من حٌث التشؽٌل )تقنٌة القصب(.

تدرك وفً ؼالب األحٌان، ال لذا،  التشغٌل. تكالٌفتابعة وتجدر اإلشارة إلى عدم وجود وثائق لدى البلدٌات لم

 التشؽٌل وبنود اإلنفاق. البلدٌات سوى جزبٌاً تكالٌؾ

 ٓٓ٘.ٕأو بحسب تقدٌرات البلدٌات بٌن  مٌدانٌاً تم جمعها التشؽٌل بحسب البٌانات التً  تكالٌؾقد تتراوح 

 ما ٌوازيالقصب )التً تّخدم لمصافً المزروعة باد.أ. سنوٌاً بالنسبة إلى المحطات العاملة بتقنٌة  ٓٓٓ.ٓٔو

والتً  المٌاه المبتذلة ذات الحمؤة المنشطةد.أ. سنوٌاً لمحطات تكرٌر  ٓٓٓ.ٕٓٓو ٓٓٓ.ٓٗمواطن( وبٌن  ٓٓٔ

 وعلٌه، كان من الصعب جمع البٌانات التً بدت تقدٌرٌة أكثر منها دقٌقة.مواطن.  ٓٓٓ.٘ ما ٌوازيتخّدم 

ضوء الصعوبات التً عّبرت عنها البلدٌات فً ما ٌتعلّق بإدارة بالبنى التحتٌة، قامت  فً بعض الحاالت، وفً

السلطات الوطنٌة فً بعض األحٌان بتسلّم هذه البنى التحتٌة. لكن تبقى هذه الحاالت إستثنابٌة ما لم ٌتم إدراج 

السلطات الوطنٌة أو فً حال  المساعً البلدٌة خالل المرحلة التمهٌدٌة للمشارٌع فً إطار عملٌة التشاور مع

 تؽٌٌر السلطة التنفٌذٌة المحلٌة التً تطالب بدعم من الدولة.

 مهمة مالحظات .6.4.1

 تتّسم المشارٌع المنّفذة من جانب البلدٌات ببعض الخصابص الواجب التوّقؾ عندها.

 مقاربة على مراحل

والمحطات بطرٌقة متوازٌة أو بواسطة  فً معظم المشارٌع اآلتٌة بمبادرة من البلدٌات، ال ٌتم تموٌل الشبكات

التموٌل ذاته: حٌث قد تشارك كوكبة من الجهات الفاعلة )الجهات المانحة، األجهزة الرسمٌة، السلطات المحلٌة 

والمشتركون( لكن فً مراحل مختلفة فً تموٌل مشارٌع الصرؾ الصحً. وبحسب ما ورد أعاله، تقوم البلدٌات 

لتموٌل الخارجً المحتمل، وبذلك تستكمل تدرٌجٌاً مشارٌعها للصرؾ الصحً، وذلك بتكٌٌؾ إستراتٌجٌاتها مع ا

بهدؾ تؽطٌة كامل المناطق الواقعة ضمن نطاقها. وقد أوضح أحد رإساء البلدٌات خالل إحدى المقابالت ما 

ٌُمكننا إنجاز نظام الص طالق المبادرات" ، لكننا نقوم على األقل بإرؾ الصحً دفعة واحدة، بل تدرٌجٌاً ٌلً: "ال 

                                                           
 أكثر من تكالٌؾ الرواتب، واإلمدادات والمعدات، إلخ. ٓ٘
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ٌختلؾ  ،بحسب المشارٌعوُنطلق مشارٌع صؽٌرة على أمل تحّولها مع مرور الوقت إلى مشروع مكتمل". "أو 

 .لتنفٌذالوقت الضروري لٌختلؾ تآزر التموٌل و

 عكار -: المقاربة على مراحل فً إتحاد بلدٌات الجومة 8الخانة 

ًْ  - لدٌات الجومةفً هذا السٌاق، ٌجدر التوقّؾ عند أنشطة إتحاد ب  عكار فً مجال الصرؾ الصحً، وبخاصة بلدٌَت

رحبة وبٌنو. وبعد أن عجزت عن حشد الجهات المانحة الدولٌة لتموٌل مشارٌعها )الشبكات ومحطات التكرٌر(، 

على تنفٌذها بواسطة أموال البلدٌات واإلتحاد تانالبلدٌ اتانعملت ه
٘ٔ

الذٌن  ، أو من خالل هبات المؽتربٌن اللبنانٌٌن

د.أ. للمسكن الواحد(. وهكذا،  ٕٓٓتربطهم عالقات بهذه القرى، أو من خالل بدالت المقٌمٌن لوصل المجارٌر )

تتبلور المشارٌع على مراحل أو تكتمل تدرٌجٌاً تبعاً لتوافر اإلٌرادات المالٌة. وعلٌه، تم اإلنتهاء مإخراً من األشؽال 

% من الشبكة. ولكن، تفتقر البلدٌة حالٌاً إلى فكرة ٓٗوإنجاز  ٕٗٓٓفً محطة رحبة، التً إنطلقت فً العام 

 التشؽٌل. تكالٌؾواضحة حول قٌمة 

فً المقابل، تقوم معظم البلدٌات المشمولة بالمقابالت بتكٌٌؾ إستثماراتها مع شروط الجهات المانحة. وفً حال 

بناء محطات تكرٌر المٌاه المبتذلة على كانت الشبكات ؼٌر موجودة أصالً، ُتعطً الجهات المانحة األولوٌة ل

وعلٌه، ال ٌتم ربط عدد من المنشآت المنبثقة من مبادرات محلٌة والمنّفذة بشكل تدرٌجً  حساب الشبكات.

وبدون إتساق أحٌانا  بٌن المخصصات المالٌة بشبكة المجارٌر )على غرار المشارٌع بمقاربة من األعلى إلى 

 األسفل(.

عزى تشّتت مشارٌع الصرف الصحً والصعوبة فً إنجازها بصورة عامة إلى التغٌٌرات ٌُ وفً هذا السٌاق، 

ٌّر  قد ٌستتبع، ماُتقأعوام ل ٓٔتحتاج أحٌاناً إلى مشارٌع الصرؾ الصحً وحٌث أن وبالفعل،  .أٌضا   السٌاسٌة تؽ

وجٌه(. وقد ٌنسحب ذلك أٌضاً على حسن سٌر المشارٌع )التوّقؾ أو إعادة الت أثراً الطاقم البلدي نتٌجة اإلنتخابات 

ٌُفضً تؽٌٌر الحكومة أحٌاناً إلى إعادة توجٌه بعض الدراسات أو المشارٌع.   على المستوى المركزي، حٌث 

 الدور القٌادي إلتحادات البلدٌات

فً عدد من المشارٌع فً لبنان فً قطاع الصرؾ الصحً، قد ٌضطلع إتحاد البلدٌات بدور توجٌهً بالتعاون مع 

 دٌات من أجل معالجة هذه القضٌة وإٌجاد الحلول المشتركة.البل

 : مسؤلة معالجة المٌاه المبتذلة فً إتحاد بلدٌات الضنٌة8الخانة 

نسمة عن رؼبتهم فً  ٓٓٓ.ٓ٘ٔبلدٌة و 0ٕإتحاد بلدٌات الضنٌة الذي ٌضّم ، أعرب رإساء بلدٌات ٕٔٔٓلعام فً ا

صرؾ الصحً ضمن نطاقهم. وقد تولى ربٌس اإلتحاد قٌادة هذا التحرك ات التحدٌمكافحة التلّوث وإعطاء األولوٌة ل

وتنسٌق األنشطة الواقعة ضمن نطاقه. من جهته، طالب مجلس اإلنماء واإلعمار السلطة المحلٌة بعدم التحرك بشكل 

وهكذا،  أحادي وبتولً السلطات الوطنٌة هذه المهمة، بعد إبالؼه بمسعى اإلتحاد ورؼبته فً التحرك ضمن نطاقه.

محطات تكرٌر( بالتنسٌق مع وزارة الطاقة والمٌاه ومجلس اإلنماء واإلعمار،  9أُجرٌت دراسة تخطٌط )إلنجاز 

وبذلك بإٌعاز من اإلتحاد من أجل تحدٌد اإلحتٌاجات فً مجال البنى التحتٌة. وكان من المقّرر فً مرحلة الحقة 

ٌُلحظ أي تحّرك مكّمل ضمن نطاق اإلتحاد الذي ال ٌزال ، لٖٕٔٓإجراء درسات الجدوى. لكن، منذ مطلع العام  م 

 ٌنتظر حتى الساعة، وبحسب قوله، جواباً من السلطات الوطنٌة.

 

 

                                                           
 ٌقوم اإلتحاد بصرؾ مساعدات آنٌة وال ٌطالب دوماً بمساهمة البلدٌات فً مٌزانٌة اإلتحاد وذلك إلبقاء المزٌد من المال لدٌها. ٔ٘



ناندراسة توثٌقٌة حول قطاع الصرف الصحً فً لب  

 

9ٗ 
( لصالح المكتب التقنً للبلدٌات SIAAPونقابة تجّمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس ) Hydroconseilمكتب الدراسات 

              ٕٗٔٓالنسخة النهابٌة أٌلول/سبتمبر  –اللبنانٌة 
 

 تعّدد المحاورٌن وإمكانٌة إشراك الجهات الفاعلة الرسمٌة

)وبخاصة الجهات عندما تبادر البلدٌات إلى إطالق المشارٌع المحلٌة، قد ٌتعدد وٌتنّوع المحاورون إلى حدٍّ كبٌر 

تقوم البلدٌات بتكٌٌؾ إستراتٌجٌات البحث عن التموٌل تبعاً للسٌاق والمعلومات التً تمّكنت والممّولة للمنشؤة(. 

وباإلضافة إلى الجهات المانحة، قد تستعٌن البلدٌات، حتى فً المشارٌع من جمعها بشؤن التموٌل المتاح. 

لوطنٌة )وزارة الطاقة والمٌاه ومجلس اإلنماء واإلعمار( إلستكمال دارة من السلطات المحلٌة، بالهٌئات االمُ 

وفً ظل الحٌرة بشؤن الجهة الواجب اإلستعانة بها، ؼالباً ما تقوم البلدٌات باإلستعانة مشارٌع الصرف الصحً. 

ن.بكِ  ٌْ  ال المإّسست

 : إشراك العدٌد من الجهات الفاعلة فً مشروع بلدٌة الرٌحان01الخانة 

من  ٌٕٗٓٓة الرٌحان )إتحاد بلدٌات جبل الرٌحان( فً إطالق إستراتٌجٌة الصرؾ الصحً فً العام شرعت بلد

لشبكات. وبسبب رفض وزارة الطاقة والمٌاه تموٌل لعن ممّولٌن لمحطة التكرٌر الصحً و متوازٍ  خالل البحث بشكلٍ 

وكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة من خالل الشبكات ما لم ٌتم بناء محطة التكرٌر أوالً، إتّصلت بلدٌة الرٌحان بال

، تولّت ٕ٘ٓٓفً العام ولتموٌل هذه المنشؤة. ( Mercy Corps) المنظمة ؼٌر الحكومٌة "فٌلق الرحمة الدولً"

(. وعلٌه، قام شركاء مختلفون ٕٙٓٓالوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة تموٌل محطة التكرٌر )وتم بناإها فً العام 

نقابة تجمع ن الشبكة: وزارة الطاقة والمٌاه، فٌلق الرحمة الدولً، برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، بتموٌل جزء م

. وبعد بناء الشبكات األولٌة، ترّكز البلدٌة نفسها وبلدٌة الرٌحان( SIAAP) البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس

سنوات من العمل تقرٌباً(.  0)بعد  البلدة% من ٓ٘لٌوم ا الشبكات التً تؽّطًحالٌاً على الشبكات الثانوٌة إلستكمال 

 .ٕٗٔٓوكان من المقّرر وضع محطة تكرٌر المٌاه المبتذلة قٌد التشؽٌل فً القرٌب العاجل، أي فً ربٌع 

إلى إنشاء المحطة والشبكات، من خالل تواصل مكوكً دائم مع وزارة الطاقة  متوازٍ  بشكلٍ  ةوعلٌه، سعت البلدٌ

 صول على التموٌل الضروري إلنجاز الشبكات.والمٌاه للح

 محطات تكرٌر المٌاه المبتذلة حجمتحدٌد 

تواجه البلدٌات فً المناطق الرٌفٌة من جملة أمور أخرى صعوبة فً تحدٌد حجم المحطات وخصابصها فً 

 ًْ نطاق  الصٌؾ والشتاء )ٌترواح عدد السكان ضمن ضوء تفاوت عدد السكان المقٌمٌن ضمن نطاقها فً فصلَ

(. فً هذه الحالة بالذات، تم بناء نسمة صٌفاً  ٓٓٓ.ٙنسمة شتاًء و ٓٓ٘.ٔبلدٌة الرٌحان على سبٌل المثال بٌن 

مواطن ولكن تم وصل قرٌة أخرى إلى هذه المحطة فً مرحلة  ٓٓٓ.ٙم لة لتخدمحطة تكرٌر المٌاه المبتذ

لناتجة من البلدٌتٌن فً فترة الذروة السكانٌة مسؤلة الحقة: وعلٌه، تبقى مسؤلة إدارة الفابض فً المٌاه المبتذلة ا

تشؽٌل المنشآت بحسب الفصول، مما ٌدفع  تكالٌؾعالقة. وتجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى إختالفات كبٌرة فً 

 .المتؽٌٌراتالبلدٌات إلى التؤقلم مع هذه 

القصب، تحّسباً لعودة كثٌفة وعة بمزرال مصافًفً بعض الحاالت، أسوة ببلدٌة رمحاال، تقّرر توسٌع نطاق ال

البلدٌات بالحسبان  اً أخذتهتمن الجوانب الالجانب هو للسكان الذٌن هاجروا فً أعقاب الحرب األهلٌة، وهذا 

فً إطار إدارة خدماتها. كما عّبرت الهٌبات المحلٌة المنتخبة خالل العمل المٌدانً عن رؼبتها السٌاسٌة فً 

صحً من أجل التصّدي لهجرة األرٌاؾ وإستقطاب موجات جدٌدة من الهجرة العمل على مسؤلة الصرؾ ال

السكانٌة نحو القرى أو البلدٌات التً هجرها سكانها خالل القرن الماضً. وفً هذا اإلطار، ٌّشكل الصرؾ 

ال الصحً فً المناطق الرٌفٌة أٌضاً فرصة لتنمٌة أو تؤمٌن األنشطة الزراعٌة والبستانٌة بفضل إعادة إستعم

 المٌاه المبتذلة المعالجة لري بعض المزروعات.
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 مبادرة محلٌةالنابعة من إدراج الدولة للمشارٌع 

 م إعالم مشارٌع التً تال بعضال ٌتم إحصاء معظم المشارٌع البلدٌة فً القوابم المرجعٌة الوطنٌة، بإستثناء 

فً تموٌل جزء من المشروع، كما هً الحال  ساهما بها أو التً وزارة الطاقة والمٌاه ومجلس اإلنماء واإلعمار

بالنسبة إلى بلدٌة الرٌحان المذكورة أعاله. بالنسبة إلى هذه البلدٌة، تجدر اإلشارة إلى إحصاء محطة التكرٌر 

المذكورة ضمن اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لوزارة الطاقة والمٌاه ولكنها ؼاببة عن اإلحصاء المقّدم من مجلس اإلنماء 

وحتى إن لم ٌقم مجلس اإلنماء واإلعمار بإحصاء المشارٌع المّمولة بواسطة الهبات المقدمة من واإلعمار. 

الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة بشكل منهجً، قد ٌعكس هذا المثال أٌضاً نقص التواصل بٌن مجلس اإلنماء 

 واإلعمار ووزارة الطاقة والمٌاه من حٌث تبادل المعلومات.

البلدٌات كما ٌبرز ؼٌاب التواصل والتبادل بٌن  غٌاب التواصل بٌن الهٌئات الوطنٌة.تمال إحٌبرز  وعلٌه،

، حٌث ال تقوم السلطات المحلٌة بشكل منهجً بإعالم المإسسات الرسمٌة بتنفٌذ منشؤة والمإسسات الرسمٌة

بهذا  جدٌدة للصرؾ الصحً ضمن نطاقها. وخالل عملٌة المسح، عّبرت بعض البلدٌات عن مشاعرها

الخصوص، موضحًة قناعتها بعلم الدولة فً بعض الحاالت بوجود هذه المحطات وإن لم ٌتم إِشراكها فً هذه 

وعلٌه، ٌبرز نوع من "التساهل" لدى الدولة إزاء البلدٌات بالنسبة إلى هذا النوع من المشارٌع؛ المساعً. 

ٌُعزى ذلك إلى إدراكها لعجزها عن معالجة قضاٌا الصرف ال لكن هذا  صحً على كامل األراضً اللبنانٌة.وقد 

 .ال ٌبّرر عدم إحصاء هذه المنشآت فً القوابم المرجعٌة الوطنٌة

ٌّما عندما تتعارض تلك  وفً ضوء ما تقّدم، تجدر مناقشة قدرة أجهزة الدولة على عرقلة المشارٌع البلدٌة، ال س

 ارة الطاقة والمٌاه.المشارٌع مع المخطط التوجٌهً الوطنً أو مع إستراتٌجٌة وز

 : إعادة تحدٌد حجم مشروع الشوف السوٌجانً وإشراك السلطات الرسمٌة00الخانة 

 ٘على سبٌل المثال، أطلق إتحاد بلدٌات الشوؾ السوٌجانً فً مطلع العقد األول من األلفٌة الثالثة مشروع إقامة 

محطات لتكرٌر المٌاه
ٕ٘

التً حاولت دعم اإلتحاد فً مساعٌه،  (Lille Métropple) . وتماشٌاً مع خالصات مدٌنة لٌل

عارضت وزارة الطاقة والمٌاه مشروع الصرؾ الصحً هذا، نظراً إلى وجوب ربط هذه المنطقة فً البداٌة بموجب 

المخطط التوجٌهً بمحطة المعالجة فً الجٌة
ٖ٘
)رأس النبً ٌونس( الواقعة على الساحل والتً تخّدم كامل الحوض  

لمقابل، تجاهل اإلتحاد هذه المعارضة وواصل تنفٌذ المشروع على عاتقه وأطلق إجراءات التشاور اإلنسٌابً. فً ا

 لتنفٌذ األشؽال.

ربٌسة اإلتحاد الجدٌدة التً أعربت عن رؼبتها فً إعادة النظر فً المشروع،  ومساعًتشجٌع وفً ظل ، لكنو

قام مجلس  ،لجهة تموٌل الشبكات وتشؽٌل المنشآت إدراكاً منها لبطء العملٌة والصعوبات التً قد تعترض اإلتحاد

 .اإلنماء واإلعمار بإعادة تحدٌد حجم المشروع بشكل جزبً

طط التوجٌهً أن معارضة وزارة الطاقة والمٌاه لم تمنع اإلتحاد من إطالق مشروع ٌتعارض مع المخوهكذا، نالحظ 

 فضل تّبصر الربٌسة الجدٌدة لإلتحاد.أنه قد تم إعادة النظر فً حجم المشروع بللمنطقة. كما نالحظ 

وعلٌه، نستشف من مجمل هذه المالحظات الطابع المعقد لطرٌقة تنفٌذ المشارٌع بمقاربة من األسفل إلى 

ٌة وحس الدٌناماألعلى، وذلك بسبب إختالف اإلستراتٌجٌات من مشروع إلى آخر. كما نلمس من خاللها 

 الصرف الصحً.المبادرة لدى البلدٌات الناشطة فً قطاع 

                                                           
ء بناء محطتٌن بسبب الكلفة العالٌة جداً للمشروع وبسبب محطات. ثم قّررت ربٌسة اإلتحاد الجدٌدة إلؽا ٘فً البداٌة، كان من المقرر إنشاء  ٕ٘

 عدم وصل المحطات بشبكة المجارٌر.
 تم بناء المحطة لكنها لم توضع قٌد التشؽٌل. ٖ٘
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 تطّور الممارسات نحو طرٌقة تنفٌذ مختلطة؟ .6.3

بحسب ما ورد أعاله، ٌسمح تحدٌد أنواع طرق التنفٌذ بإستعراض التوّجهات الكبرى لمشارٌع الصرؾ الصحً 

ٌّنة وتبعاً لسٌاق محّدد.  فً لبنان. ولكن، ٌتم تنفٌذ كل مشروع من المشارٌع بطرٌقة مع

ً لبنان مثٌرة لإلهتمام نظراً إلى طابعها المستعرض ورؼبتها فً إشراك مختلؾ ُتعتبر بعض التجارب القابمة ف

الجهات الفاعلة فً قطاع الصرؾ الصحً بؤفضل طرٌقة ممكنة. تتّسم هذه المشارٌع بخصابص مشتركة من 

ة تنفٌذ المحصورة بطرٌقحٌث طرٌقَتً تنفٌذ المشارٌع الواردتٌن أعاله وتشّكل بدٌالً قد ٌتخطى حدود المشارٌع 

. ونظراً إلى الطابع المبتكر لهذه التجارب، قد تواجه خالل تنفٌذها بطبٌعة الحال مجموعة من المعوقات واحدة

 التً ال تنتقص من قٌمتها.

فً ما ٌلً بعض التجارب المهمة والمبتكرة التً تسمح باإلحاطة بشكل مختلؾ بطرابق تنفٌذ مشارٌع الصرؾ 

 الصحً فً لبنان.

 (عاملة بتقنٌة القصب )شمال لبنانموذجً لمحطة بشري الالمشروع الن

 : محطة التكرٌر النموذجٌة فً بشري6الصورة 

 
 Hydroconseilمصدر الصورة: مكتب الدراسات 

كثافة سكانٌة ذات  ٌتمحور عدد من المبادرات فً مجال الصرؾ الصحً حول وادي قدٌشا، وهً منطقة جبلٌة 

لمحافظة على الموارد المابٌة فٌها بصورة خاصة، وعلى هذه المنطقة المدرجة متدنٌة ومتبعثرة، وذلك بهدؾ ا

، نشؤ تعاون بٌن ٕ٘ٓٓمنذ العام وعلى قابمة التراث اإلنسانً العالمً الخاصة بمنظمة الٌونٌسكو بصورة عامة. 

( واألجهزة سٌكاكور - المتوسط - لب، وكالة الماء رونآ - مختلؾ األجهزة الفرنسٌة )لٌون الكبرى، منطقة رون

برام نوع من "عقد إل الشروع بعملٌةٍ  اللبنانٌة )مإسسة مٌاه لبنان الشمالً، إتحاد بلدٌات قضاء بشري(. وعلٌه، تم

 النهر".

ًْ ، تولّت 7ٕٓٓ-9ٕٓٓبٌن العامٌن  تحدٌث  Asconitو Corail المجموعة اإلستشارٌة المإلفة من شركت

 ادٌشا بتموٌل من صندوق الدراسات والمساعدة للقطاع الخاصالمخطط التوجٌهً لقطاع الصرؾ الصحً فً ق

(FASEP) وقد وافقت على هذا التحدٌث لجنة توجٌهٌة مشتركة بٌن الجهات الفاعلة تشمل فً ما تشمل .
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سواء. وتدعو توصٌات المخطط التوجٌهً بشكل خاص إلى تنفٌذ  مإسسات وطنٌة وإتحاد البلدٌات على حدّ 

ؽٌرة الحجم العاملة باألسالٌب التقلٌدٌة أو بتقنٌة القصب. وتتمّتع تقنٌة القصب محطات الصرؾ الصحً الص

لكن من أبرز  ٗ٘بمٌزة مقارنة أال وهً أنها تعمل بالجاذبٌة )أي بدون معدات كهربابٌة( وبسهولة التشؽٌل

 مساوبها حاجتها إلى مساحة عقارٌة كبٌرة.

اإلنماء واإلعمار بطلب تموٌل إلى الوكالة الفرنسٌة المشروع، تقّدم مجلس  مرارٌةوحرصاً على ضمان إست

 نسمة. ٖ٘٘ٓ٘ ما ٌوازي حً من أحٌاء بشري ٌضمٌخدم للتنمٌة لتنفٌذ مشروع نموذجً بتقنٌة القصب 

فً إطار هذا المشروع، تم تنظٌم إجتماعات تشاورٌة بٌن مختلؾ الجهات الفاعلة المعنٌة وسكان القضاء بهدؾ 

بالرؼم من ذلك، عانت مختلؾ الجهات الفاعلة فً المشروع من قٌود ذات وشروع. إطالعهم على حٌثٌات الم

العراقٌل من جانب أهالً بشري. وقد أدى وطابع عقاري: تفاوت بٌن بٌانات السجل العقاري والبٌانات المٌدانٌة، 

مما ساهم  ذلك إلى إعادة رسم مسار الشبكات وضرورة إنشاء محطة للضخ ؼٌر ملحوظة فً المخطط األساسً،

د.أ. للمواطن الواحد أي  7ٔٗٔفً زٌادة كلفة المشروع إلى حد كبٌر تبعاً للمواطن الواحد الموصول بالشبكة ) 

أضعاؾ الكلفة المحّددة للمشارٌع الواردة أعاله(. باإلضافة إلى ذلك، ٌعانً المشروع من قٌود أخرى أال وهً  7

، وهً كلفة تقع عادة على عاتق المواطنٌن. وتجدر اإلشارة ضرورة تؽطٌة كلفة وصل المساكن بشبكة المجارٌر

مجرى لتحوٌل مسار فً هذا السٌاق إلى ؼٌاب التوعٌة الكافٌة فً صفوؾ السكان. وأبلػ دلٌل على ذلك إنشاء 

 كتدبٌر وقابً لطمؤنة السكان بشؤن الروابح الكرٌهة. (by-passمٌاه الصرؾ )

وإدارتها خالل األشهر األربعة األولى من جانب  ٖٕٔٓأؼسطس وتخضع المحطة التً تم تدشٌنها فً آب/

الشركة البانٌة إلتفاقٌة موّقعة بٌن مإسسة مٌاه لبنان الشمالً وإتحاد بلدٌات بشري الذي سٌتولى تشؽٌل وصٌانة 

  المحطة.

ل مشروع جدٌد للتنمٌة من أجل تموٌ بطلب إلى وكالة الفرنسٌة حالٌاً إلى ذلك، ٌتوّجه مجلس اإلنماء واإلعمار 

 للصرؾ الصحً ٌقوم بتؽطٌة وادي قادٌشا بكامله.

( بالتعاون مع ثالثة إتحادات للبلدٌات SIAAPمشروع نقابة تجمع البلدٌات للصرف الصحً لمنطقة بارٌس )

 جنوب لبنانفً 

دٌات للصرؾ نقابة تجمع البل، تقّدم إتحاد بلدٌات إقلٌم التفاح )لبنان الجنوبً( بطلب إلى 0ٕٓٓبنهاٌة العام 

/ المكتب فً لبنان مكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدةمن خالل  (SIAAP) الصحً لمنطقة بارٌس

فً مجال إدارة المٌاه المبتذلة. من أجل الحصول على الدعم التقنً والمالً من النقابة  لبلدٌات اللبنانٌةلالتقنً 

من جانب  (SIAAP) البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس نقابة تجمعوبموازاة ذلك، تم طلب المساعدة من 

سنوات مع بلدٌة جزٌن )مقر إتحاد بلدٌات  ٓٔمارن التً ٌربطها مشروع توأمة منذ  - سور - مدٌنة نوجان

جزٌن( لمواكبة المدٌنة فً إدارة المٌاه المبتذلة. وبسبب الجوار الجؽرافً بٌن إتحاد بلدٌات إقلٌم التفاح وإتحاد 

بجمع  لبلدٌات اللبنانٌةلمكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة/ المكتب التقنً ات جزٌن، قام بلدٌ

 نقابة تجمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌساإلتحادٌن وإقترح علٌهما التقّدم بمسعى مشترك إلى 

(SIAAP) إتحاد بلدٌات ذا المسعى وهو ثالث فً ه اإلتحادان عن رؼبتهما فً إشراك إتحادٍ حٌنبٍذ . وعّبر

 ٌنابٌع المٌاه التً تؽذي جزءاً من منطقة لبنان الجنوبً. قبلقبل اإلتحادٌن المذكورٌٌن و الرٌحان الواقع

                                                           
 .(FASEPبحسب صندوق الدراسات والمساعدة للقطاع الخاص ) ٗ٘
 س اإلنماء واإلعمار.تجدر اإلشارة إلى تباٌن هذه األرقام بشكل ملحوظ مع األرقام المتاحة من مجل ٘٘
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وحّدد الشركاء هدفا  ٌقضً بتمكٌن إتحادات البلدٌات على المدى الطوٌل من تطوٌر مشارٌع تجهٌز البنى 

طق الواقعة ضمن نطاقها على مراحل، وذلك من أجل ضمان إتساق التحتٌة فً مجال الصرف الصحً فً المنا

 العملٌة وإستدامة المنشآت المنوي إقامتها.

: إجتماع اللجنة التوجٌهٌة للمشروع بعضوٌة وزارة الطاقة والمٌاه، ومجلس اإلنماء واإلعمار، 4الصورة 

 ومإسسة المٌاه المناطقٌة وإتحادات البلدٌات

 
 (SIAAPجمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس )نقابة ت مصدر الصورة:

هذا المشروع إلى تحدٌد وإقامة األسس المإسسٌة التً تسمح فً مرحلة الحقة بتطوٌر مشارٌع  رمىوبالتالً، 

البنى التحتٌة فً مجال الصرؾ الصحً ضمن نطاق اإلتحادات: تحدٌد إطار التشاور مع الدولة اللبنانٌة؛ تحدٌد 

 ؛لبنان الجنوبً فً إدارة البنى التحتٌة القابمة والمنوي إقامتها مٌاهة وإتحادات البلدٌات، ومإسس ات،ٌدور البلد

وبلورة عملٌة إتخاذ  ؛تحدٌد طرق اإلدارة المشتركة بٌن اإلتحادات للمنشآت ؛تحدٌد طرق تموٌل صٌانة المنشآت

 القرارات، إلخ.

 LibanConsultسات الفنٌة من جانب الشركة اإلستشارٌة وقد شمل المشروع أٌضاً أنشطة مختلفة: إجراء الدرا

AGM ٌوتدرٌب الشركاء اللبنانٌٌن أو تنفٌذ  ،القانونٌةالدراسات و (تصرٌؾهً لكل حوض )المخطط التوج

 القلٌلة الكلفة. واألنشطة ذات األولوٌة 

هٌة من قبل كافة ، توّصل الشركاء إلى إعتماد المخططات التوجٌٖٕٔٓبنهاٌة المشروع، فً آذار/مارس 

المٌاه وإتحادات البلدٌات(.  ةالجهات المعنٌة المشاركة )وزارة الطاقة والمٌاه، مجلس اإلنماء واإلعمار، مإسس

إدماج المخططات التوجٌهٌة فً إستراتٌجٌة الوزارة. ولكن، فً ظل ؼٌاب الحكومة طٌلة عام واحد، بالتالً تم و

طنٌة الرامٌة إلى حشد التموٌل الذي ٌسمح لها بتنفٌذ هذه المخططات. توقفت مساعً اإلتحادات لدى السلطات الو

المرحلة المقبلة بالرؼم من جهود التعببة لدى الجهات المحلٌة والوطنٌة اللبنانٌة ب متعلقاً األكبر  سإالوٌبقى ال

 خالل تنفٌذ المشروع.

 تصرٌؾأحواض الّسق إنطالقاً من منوُتبرز هذه التجربة من جهة قدرة اإلتحادات اللبنانٌة على العمل بشكل 

)وهً ممارسة ؼٌر شابعة حتى الساعة فً لبنان( ومن جهة أخرى إمكانٌة العمل المشترك والمنّسق من أجل 

 إعتماد المخططات المناطقٌة )تماشٌاً مع اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لوزارة الطاقة والمٌاه(. 
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 األعلى الشوفتجربة إتحاد بلدٌات 

إدماج إتحاد بلدٌات الشوؾ األعلى الواقع جنوب شرقً بٌروت فً قضاء الشوؾ ضمن المخطط  نظراً إلى عدم

التوجٌهً الوطنً لوزارة الطاقة والمٌاه بنهاٌة التسعٌنٌات، ونظراً إلى الموقع اإلستراتٌجً للمنطقة بحسب 

محطات  0اء الشبكات وربٌس اإلتحاد من حٌث الموارد المابٌة، بادر اإلتحاد إلى البحث عن التموٌل إلنش

لتكرٌر المٌاه المبتذلة ضمن نطاقه بعد أن إستحالت على مجلس اإلنماء واإلعمار ووزارة الطاقة والمٌاه 

 اإلستجابة لطلب التموٌل هذا. 

، قام اإلتحاد بإجراء دراسات التخطٌط األولٌة لتقٌٌم اإلحتٌاجات ضمن نطاقه بشكل أفضل. ٕٕٓٓوفً العام 

األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة تموٌل محطات التكرٌر، فٌما قامت البلدٌات والهبات الخاصة ومجلس  وتولّت الوكالة

ع مصادر تموٌل هذا المشروع، تم بناء اإلنماء واإلعمار بتموٌل الشبكات بشكل مشترك. وبالرؼم من تنوّ 

 ع بوتٌرة سرٌعة نوعاً ما.منّسقة، مما سمح بتنفٌذ المشرو الشبكات ومحطات تكرٌر المٌاه المبتذلة بطرٌقةٍ 

تم تنفٌذ كامل الشبكة بطرٌقة الجاذبٌة األرضٌة، مما سمح بإستباق مشاكل الطاقة من حٌث جمع المٌاه المبتذلة. 

أما من حٌث التكنولوجٌا المعتمدة فً مجال معالجة مٌاه الصرؾ الصحً، شارك اإلتحاد فً إختٌار التصمٌم من 

 ة األمرٌكٌة فً بٌروت.خالل العمل بالشراكة مع الجامع

 الشوف األعلى - : محطة المختارة8الصورة 

 
  Hydroconseilمكتب الدراسات  مصدر الصورة:

وبالفعل، تم تكلٌؾ الشركة البانٌة لمحطات وٌظهر الجانب األبرز من هذه المبادرة خالل مرحلة التشغٌل. 

أعمال البناء، قبل أن ٌستعٌد اإلتحاد إدارتها من أشهر بعد إنتهاء  ٙالتكرٌر المختلفة بتشؽٌل المحطات لمدة 

خالل تكلٌؾ شخص واحد بتشؽٌل المحطتٌن ومن خالل تحصٌل األكالؾ لمصلحة اإلتحاد والبالؽة قٌمتها نحو 

جبل ود.أ. شهرٌاً )المازوت، الكهرباء والكلور(. وبعد التفاوض و"اإلتفاق" مع مإسسة مٌاه بٌروت  ٓٓٓ.ٔ

 ة المٌاه جزبٌاً صٌانة وتشؽٌل هذه المحطات من خالل تفوٌضها إلى القطاع الخاص.لبنان، إستعادت مإسس

وعلٌه، تمت تؽطٌة أكالؾ تشؽٌل هذه المحطات )جزبٌاً على أي حال( من خالل زٌادة فاتورة المٌاه )من 

تر ل.ل. سنوٌاً لكل م ٓٓٓ.ٖٓٓإلى لتصل هذه السنة ل.ل. فً مرحلة أولى  ٓٓٓ.9ٕٗل.ل. إلى  ٓٓٓ.٘ٙٔ

فً  قبوالً لزٌادة فً الفاتورة قٌت هذه اادة الفاتورة تدرٌجٌاً(. وعلى ما ٌبدو، لمكعب من المٌاه ٌومٌاً بعد زٌ

 صفوؾ السكان.

عمال إدارة المحطات )عامل لكل محطة(، فٌما ٌتولى مهندسان وفنٌان أعمال الرقابة على نحو  0وٌتولى حالٌاً 

 منتظم. 
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تحدٌد المسإولٌات والقٌمة المضافة لمختلؾ الجهات المعنٌة المشاركة فً لتجربة فً تكمن المٌزة األساسٌة لهذه ا

جمٌع مراحل المشروع )إتحاد البلدٌات، البلدٌات المعنٌة، مجلس اإلنماء واإلعمار، الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة 

بلدٌات، مما ٌزٌد من  تم تنفٌذ هذا المشروع على مستوى إتحادوجبل لبنان(. والدولٌة ومإسسة مٌاه بٌروت 

أهمٌة هذه اإلستراتٌجٌة. كما ُتعتبر إستعادة المإسسة المختصة فً هذا المجال )مإسسة المٌاه( تشؽٌل محطة 

 التكرٌر سابقة فً مجال الصرؾ الصحً فً لبنان، وذلك فً مشروع إنطلق بمبادرة من إتحاد البلدٌات. 

لدٌات، والتشاور بٌن مختلؾ الجهات الفاعلة الرسمٌة والمحلٌة، فً ضوء ما تقّدم، ٌندرج العمل المشترك بٌن الب

ومقاربة الحوض اإلنسٌابً المعتمدة على مستوى عدة إتحادات بلدٌات فً إطار الممارسات الجٌدة الرامٌة إلى 

 تحسٌن طرق تنفٌذ المشارٌع.

لدٌات األخرى توجٌه أنشطتها فً وفً السٌاق عٌنه، وفً ضوء العراقٌل الماثلة أمام تنفٌذ المشارٌع، أعادت الب

أطر التشاور مع أجهزة الدولة. وأبلػ مثال على ذلك المشارٌع التً نّفذها إتحاد الشوؾ السوٌجانً بعد تولً 

الربٌسة الجدٌدة سّدة اإلتحاد. وبالفعل، عندما تلجؤ البلدٌات أحٌاناً إلى الدولة، تقوم أجهزتها بإقتراح التدّخل 

 كما حصل فً مشروع إتحاد بلدٌات الضنٌة.ومواكبة البلدٌات، 

وعلٌه، ٌبدو أن معظم الجهات المعنٌة بقطاع الصرؾ الصحً باتت تعتمد الٌوم موقفاً أكثر واقعٌة )ٌتطابق مع 

ٌّد زٌادة التنسٌق فً تطوٌر األنشطة.  إستراتٌجٌة وزارة الطاقة والمٌاه( وتإ

 الدروس المستخلصة من التحلٌل المقارن للمشارٌع .6.2

 حلٌل أدوات التصمٌمت .6.2.0

 التخطٌط

 مجموعة من أدوات التخطٌط التً تسمح لها بتصمٌم المشارٌع وتحدٌد أحجامها: أجهزة الدولةتملك 

  ًالمسإولة فً تلك الفترة عن هذه  70ٕٔفً العام  ٙ٘الذي نّفذته وزارة اإلسكانالمخطط التوجٌهً الوطن(

عقد األول من األلفٌة الثالثة. وتسمح هذه األداة بتخطٌط وفً ال 77ٗ٘9ٔالقضاٌا( والذي تم تحدٌثه فً العام 

وترتٌب أولوٌات مختلؾ المشارٌع على كامل األراضً اللبنانٌة. وٌستند المخطط التوجٌهً الوطنً الذي 

 ٌرّكز على التجمعات الحضرٌة الساحلٌة الكبرى إلى مقاربة األحواض اإلنسٌابٌة الكبرى؛

 إخرا  من "تقسٌم المناطق"إنتهت وزارة الطاقة والمٌاه م (zoning ) من خالل تحدٌد المناطق المشمولة

 بنظام الصرؾ الصحً )مع تحدٌد مواقع محطات التكرٌر(؛

  فً إطار توضٌح المخطط التوجٌهً الوطنً، أنجز مجلس اإلنماء واإلعمار المخططات التوجٌهٌة

وبخاصة خارجً ) ان الجنوبً( بتموٌلٍ )مثالً المخطط التوجٌهً لقطاع الصرؾ الصحً فً لبنالمناطقٌة 

 الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة(.من 

 التً تقوم على مجموعة من المخططات ، 4104اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لوزارة الطاقة والمٌاه للعام  تشّكل

 ٌة لتخطٌط القطاع.حورالتوجٌهٌة القابمة، إحدى األدوات الم

 

                                                           
عت صالحٌاتها على وزارة البٌبة ووزارة الطاقة والمٌاه(. 77ٗٔلقد تم إلؽاء هذه الوزارة فً العام  ٙ٘  )وُوز 
 من جانب وزارة البٌبة على ما ٌبدو. 9٘
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 طٌط هذه حدودها كاآلتً:فً المقابل، أظهرت بعض أدوات التخ

  ٌّتسم تحدٌث المخطط التوجٌهً الوطنً بالتشتت وعدم اإلنتظام. وٌبدو أن وزارة الطاقة والمٌاه تفتقر إلى

الوسابل الضرورٌة لتحدٌث هذه األداة بشكل كامل، فٌما ٌشهد الطلب على خدمات الصرؾ الصحً 

ٌّراً كبٌراً فً ؼضون الجماعً تطوراً سرٌعاً وفٌما شهدت الهٌكلٌات الحضرٌة   عاماً؛ ٕٓتؽ

  ٌستند المخطط التوجٌهً الوطنً الذي ٌرّكز على التجمعات الحضرٌة الساحلٌة الكبرى إلى مقاربة

األحواض اإلنسٌابٌة الكبرى، لكن ٌستند التقسٌم المناطقً الذي أجرته وزارة الطاقة والمٌاه بمعظمه إلى 

 تبرزإشكالٌة المقاربة المناطقٌة القابمة على األحواض اإلنسٌابٌة و أن ٌبدمقارنة إدارٌة )تبعاً للقضاء(. وهنا 

بالنسبة إلى وزارة الطاقة والمٌاه التً وّجهت اللوم مراراً وتكراراً إلى الجهات الفاعلة  كموضع جدل

ن تابعة ألكثر من قضاء من دومن األراضً  أجزاء أحٌاناً  إلعتمادها مقاربة الحوض اإلنسٌابً التً ضّمت

 إحترام الحدود اإلدارٌة لألقضٌة.

للمخططات التوجٌهٌة الخاصة  مسبقأحٌاناً بحسب التحدٌد الالبلدٌات وإتحادات البلدٌات  تتدخل فً المقابل،

 بإدارة المٌاه المبتذلة والتً تؽطً كامل نطاقها أو جزءاً منه بواسطة مصادر التموٌل المتنوعة.

أي نموذج أو خطوط توجٌهٌة من أجل توحٌد إنجاز المستندات ذات الصلة  لكن، ال تتٌح وزارة الطاقة والمٌاه

وتسهٌل تنفٌذها. وبالتالً، عندما تتدخل البلدٌات من دون دعم خارجً إلنجاز مستندات التخطٌط )بواسطة 

لتقسٌم متعاقدٌن من الباطن فً أكثرٌة األوقات(، لٌست ُملزمة بإتباع أي تعلٌمات أو قواعد محّددة خارج إطار ا

األساسً الذي ال ٌتم بصورة عامة إبالغ الجهات الفاعلة المحلٌة به. من جهة أخرى، لم ٌتم تعمٌم التقسٌم 

المناطقً التً أجرته وزارة الطاقة والمٌاه على البلدٌات لإلسترشاد به. وفً ضوء ؼٌاب العلم بوجود هذه 

راعً التوجهات المناطقٌة التً حّددتها وزارة الطاقة األداة، ُتطلق البلدٌات أحٌاناً مساعً التخطٌط التً ال ت

والمٌاه. لذا، تدعو الحاجة إلى رجوع البلدٌات بشكل منهجً إلى وزارة الطاقة والمٌاه للحصول على المعلومات 

 األولٌة قبل إطالق أي مشروع أو إلى قٌام وزارة الطاقة والمٌاه بتعمٌم المعلومات والتواصل مع البلدٌات.

ك، قد ال ٌتم إبالغ البلدٌات بكل بساطة إالّ لماماً بالمشارٌع التً تنّفذها أجهزة الدولة ضمن نطاقها. إلى ذل

من  جاري تنفٌذهاكبٌر مع المشارٌع المخططة أو ال قد ُتطلق هذه األخٌرة أحٌاناً مشارٌع تتشابه إلى حدّ  وبالتالً،

 مجلس اإلنماء واإلعمار.قبل 

الصادرة عن البلدٌات بصورة عامة عن بعضها البعض وتتفاوت من بلدٌة إلى أخرى. أخٌراً، تختلؾ المستندات 

من هنا، تدعو الحاجة إلى توحٌد مستندات التخطٌط من أجل تحسٌن إّتساق وكفاءة التدخالت على المستوى 

 المحلً.

بٌك الجهات التً تحشد جمٌع األطراؾ المعنٌة بتش مختلطة"ال"تطوٌر المشارٌع فً خالصة القول، ٌسمح 

الفاعلة وبربط المساعً المحلٌة باإلستراتٌجٌات المعتمدة على المستوى المركزي )أسوًة بإتحادات بلدٌات 

(، SIAAPنقابة تجمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس  من جزٌن، وإقلٌم التفاح، وجبل الرٌحان بدعمٍ 

لمقبولة من الجمٌع )أسوًة بمشروع قادٌشا/ بشري بدعم من أو بتشجٌع النقاش بٌنها ودفعها بإتجاه إعتماد الحلول ا

 (، وذلك للحّد من مخاطر العرقلة لدى تنفٌذ المشارٌع.Corail ةجمعٌ

 الجدوى، التصمٌم وتحدٌد األحجام

ٌّما وأن فٌذ مشارٌع الصرؾ الصحً، الفً تن أجهزة الدولة وبخاصة مجلس اإلنماء واإلعمارلقد تمّرست  س

إلعمار ٌتمّتع بإطار واضح لإلجراءات ٌعتمد على األدوات القابمة. لكن، ٌبقى اإلطار المذكور مجلس اإلنماء وا

 ضعٌفاً فً شق التشاور، مما ٌتّسبب فً أؼلب األحٌان بعرقلة المشارٌع.
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 .ةالتً تتحّرك بشكل تدرٌجً تبعاً لتوافر التموٌل والقدرة على حشد الدراٌ البلدٌاتوٌختلؾ األمر بالنسبة إلى 

وعلٌه، تؤتً الدراسات مجتزأة وتؽٌب دراسات األثر اإلجتماعً والبٌبً فً أكثر األحٌان. كما ٌصدؾ أحٌاناً أن 

تتقّدم البلدٌات إلى محاورٌها بمشارٌع تتعلّق حصراً بجزء من السلسلة، بسبب عجزها عن تموٌل كامل 

 .محّددة على النحو المناسبؤحجام ؼٌر المشارٌع المقترحة ؼٌر مكتملة وبأحٌاناً الدراسات. وهكذا، تؤتً 

الفرصة أمام أجهزة الدولة لتزوٌد البلدٌات باألدوات الضرورٌة لتحدٌد  المشارٌع المختلطةومرة أخرى، تتٌح 

أحجام المشارٌع، وإلسداء المشورة إلٌها ال بل مواكبتها، فً متابعة مراحل الجدوى، والتصمٌم وتحدٌد األحجام. 

شق "التشاور" فً مشارٌعها والحّد من  عزٌزالدولة من اللجوء إلى منهجٌة العمل هذه لتوقد تستفٌد أجهزة 

 مخاطر العرقلة.

 تحلٌل أدوات التنفٌذ .6.2.4

إلجراءات التنفٌذ )المستندات الخاصة أجهزة الدولة بالنسبة إلى أدوات التنفٌذ، لمسنا مرة أخرى إتقان 

ذ المشارٌع ؼٌر مثالً دوماً بسبب إشكالٌة الموارد البشرٌة داخل ت، تحدٌد المراحل، إلخ(، وإن كان تنفٌتلزٌمابال

هذه األجهزة. بصورة عامة، ٌتم تكلٌؾ مكاتب الدراسات المتخصصة بمتابعة نوعٌة تنفٌذ المشارٌع، فٌما تقوم 

الوقت لكن قد ٌؤتً تحركها محدوداً بسبب نقص  أجهزة الدولة بالزٌارات المٌدانٌة لمراقبة حسن تنفٌذ األشؽال.

ٌن. وقد أّكدت الجهات الفاعلة فً القطاع الخاص التً اُجرٌت معها المقابالت حصول هذه الزٌارات موظفأو ال

ٌّن أٌضاً أنها تفتقر إلى الطابع  أسوة بالفرق التابعة لوزارة الطاقة والمٌاه ومجلس اإلنماء واإلعمار. لكن، تب

ٌُمكن لمإسسا ت المٌاه المناطقٌة أن تإدي هذه المهمة، لكن ال ٌتم إشراكها النظامً والمنتظم. وفً هذا اإلطار، 

 عامة فً مرحلة تنفٌذ المشارٌع وتعانً أٌضاً من عجز كبٌر فً الموارد البشرٌة المتخصصة فً هذا القطاع...

أكثر تبعاً لتوافر التموٌل وقٌود اإلستثمار المفروضة علٌها بموجب مجتزأة ، فتتحرك بطرٌقة البلدٌاتأما 

لقانون. كما تعانً من بطء إطار العمل وتعقٌداته. إلى ذلك، تفتقر البلدٌات فً أكثر األحٌان إلى األجهزة أو ا

القادرة على صٌاؼة العقود. وبالتالً، تجد البلدٌات صعوبة فً تنفٌذ مشارٌعها من دون دعم خارجً،  عناصرال

خارجٌة )مكاتب الدراسات المتخصصة على سبٌل ناهٌك عن إشكالٌة متابعة األشؽال وكلفة اإلستعانة بهٌبات 

المثال(. لذا تلجؤ فً معظم الحاالت إلى فعالٌات خاصة تقوم بشكل ؼٌر رسمً أحٌاناً بمساندة إقامة المشارٌع 

 ة، إلخ(.بلد)مهندسٌن أو مستشارٌن من ال

المتابعة المنظمة والمنهجٌة  فً كلتا الحالتٌن، ٌشّكل العجز فً الموارد البشرٌة بحسب ما الحظناه عابقاً أمام

ٌُمكن اإلستعانة بؤجهزة الدولة )وزارة الطاقة والمٌاه، مجلس اإلنماء واإلعمار( لكن ٌبقى  لتنفٌذ األشؽال. كما 

 تشكو المتابعة من ؼٌاب الطابع الرسمً واإلنتظام.فذلك رهن توافر الموارد البشرٌة. أما على مستوى البلدٌات، 

، تبرز القٌمة المضافة من خالل تجمٌع الوسابل المكملة وقدرات التدخل لدى المختلطة المشارٌع بالنسبة إلى

ٌُمكن للفرق التابعة للبلدٌات تؤمٌن المتابعة الٌومٌة )إن أمكن  ٌاً،األقرب مٌدان ، وهًجمٌع الجهات الفاعلة. هكذا، 

س اإلنماء واإلعمار أو وزارة الطاقة بدعم من مإسسات المٌاه أسوة ببشري( وتبلٌػ أجهزة الدولة المركزٌة )مجل

 والمٌاه( بؤي خلل قد ٌطرأ على تنفٌذ األنشطة، وذلك إللتماس الدعم أو طلب التدخل.

 تحلٌل مهل التنفٌذ ونقاط العرقلة .6.2.3

تنفٌذ  ٌستغرق، حصربحسب الجدول أدناه الذي ٌتناول بعض المشارٌع المشمولة بالدراسة من باب المثال ال ال

لمشارٌع ا مدة  زمنٌة أطول من تلك التً تستغرقهاسلوب مجلس اإلنماء واإلعمار تبعا  ألّفذة المشارٌع المن

 المنّفذة من البلدٌات.
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 مدة تنفٌذ المشارٌع من جانب مجلس اإلنماء واإلعمار والبلدٌات أمثلة عن : 2الجدول 

محطة تكرٌر المٌاه 

 المبتذلة

  تارٌخ بداٌة

 المشروع/ التخطٌط
 التشؽٌل ءتارٌخ بد تارٌخ نهاٌة البناء لبناءا دءتارٌخ ب

 مشارٌع مجلس اإلنماء واإلعمار

 1996 1996 1991 1985 الؽدٌر

 )مقّدر( 2015 )مقّدر( 2015 2012 1995 زحلة

 2005 2005 2001 1995  صٌدا

 )مقّدر( 2016 2013 2010 1995 صور

 2013 2006 2003 1998 النبطٌة

 )مقّدر( 2017 2010 2006 1998 جبٌل

 2012 2008 2005 1998 جب جنٌن

 )مقّدر( 2015 )مقّدر( 2015 2013 2008 تبنٌن

 مشارٌع البلدٌات

 ؼٌر متوافر )مقّدر( 2014 2013 ؼٌر متوافر عارٌا

 2001 2001 2001 ؼٌر متوافر حمانا

 )مقّدر( 2014 2006 2006 2004 الرٌحان

 2011 2009 2007 2005 الفرزل

 2010 2010 2009 2008 رمحاال

 ؼٌر متوافر 2014 2012 2004 رحبة

 التجارب المختلطة

 2013 2013 2012 2009 بشري

 2007 2007 2005 2002 المختارة

تم إعداد الجدول بعد المطابقة بٌن بٌانات مجلس اإلنماء واإلعمار والبٌانات التً تم جمعها خالل مسح المشارٌع من باب 

 تكون التوارٌخ تقرٌبٌة. المحطات المّظللة باألزرق تمت زٌارتها فً إطار الدراسة. المثال ال اإلحصاء. وقد

ومن البدٌهً أن تتم إعادة تؤطٌر هذه الخالصة: ُتعتبر مشارٌع مجلس اإلنماء واإلعمار أكثر بطباً من ؼٌرها فً 

ز الفترة الالزمة لتنفٌذها التنفٌذ بسبب إتساع المناطق المشمولة وضخامة المنشآت. لذا من المنطقً أن تتجاو

 بؤشواط المهل المخصصة لتنفٌذ منشآت المعالجة الصؽٌرة فً المناطق الرٌفٌة.

 ، أظهرت المقابالت أسباباً مختلفة للتؤخٌر فً إنجاز المشارٌع:بالنسبة إلى المشارٌع المنّفذة من الدولة

 ٌر، موقع محطات الضخ، مسار شبكات عرقلة المشارٌع بسبب القضاٌا العقارٌة )موقع إنشاء محطة التكر

أدنى لمشروع  سنوات كحدٍّ  ٓٔجمع المٌاه المبتذلة، إلخ( وما ٌستتبع ذلك من تداعٌات على مهل التنفٌذ )

محطة تكرٌر المٌاه المبتذلة فً بٌروت الشمالٌة والمتن، والمهلة نفسها تقرٌباً بالنسبة إلى المشروع فً 

 المدى القصٌر بالنسبة إلى محطة زوق مكاٌل(؛ التوافق على حٌث تؽٌب أفقكسروان 

  مصّبات بٌن إنشاء محطات التكرٌر وإنجاز شبكات الجمع أو عدم التزامنتؤخٌر هذه المشارٌع بسبب 

 تصرٌؾ المٌاه المبتذلة؛

  ّطول وبطء اإلجراءات اإلدارٌة والمالٌة على مستوى الدولة اللبنانٌة وبعض الجهات المانحة على حد 

 سنوات أحٌاناً(. ٓٔر لسنوات التوقٌع على إتفاقٌات التموٌل )حتى ٌإخّ  سواء، مما
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اإلستثمار: كلّما طالت فترة تنفٌذ  تكالٌفتؤثٌر طول مدة تنفٌذ المشارٌع على تجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى 

ّثر طول مهل وعلٌه، ٌإ المشارٌع زادت األكالف وأعاقت التنفٌذ الكامل لهذه المشارٌع على المدى الطوٌل.

 التنفٌذ تؤثٌراً قوٌاً على قطاع الصرؾ الصحً وبخاصة على المشارٌع المنّفذة بمقاربة من األعلى إلى األسفل.

إنجاز الشبكات عامالً  تزامن إنجاز المحطات معُتعتبر مسؤلة أما بالنسبة إلى المشارٌع المنفذة من البلدٌات، 

 من عوامل تؤخٌر التنفٌذ.

ُتعزى السرعة فً تنفٌذ المشروع إلى بساطة نظام المعالجة )بتقنٌة وع بشري "المختلط"، بالنسبة إلى مشر

مواطناً(، وإن واجه المشروع كما رأٌنا سابقاً مشاكل عقارٌة لدى  ٖٓ٘م سعة المحطة )تخدالقصب( وصؽر 

ٌد التشؽٌل بسرعة. فً التنفٌذ... كما سّهل التشاور فً المرحلة التمهٌدٌة بشؤن طرٌقة تشؽٌل المنشؤة وضعها ق

 ات الالزمةالمقابل، الحظنا أن هذه المشارٌع ال تخلو من المعوقات )مثال األفراد الذٌن رفضوا تحرٌر العقار

 إلنشاء المحطة(.

 تحلٌل شروط التشغٌل .6.2.2

ت، ٌطرح تشؽٌل المنشآت إشكالٌة سواء فً إطار المشارٌع المنّفذة من الدولة أو المشارٌع المنّفذة من البلدٌا

 التشؽٌل. تكالٌؾوبخاصة فً ظل ؼٌاب التعرٌفات الكفوءة فً القطاع التً تسمح بتؽطٌة 

، ٌندرج تموٌل سنوات التشؽٌل األولى فً إطار التموٌل الشامل للمشروع المشارٌع المنّفذة من الدولةفً إطار 

ٌّن على مإسسات المٌاه المن ٙإلى  ٖ) اطقٌة التوقٌع مباشرة على سنوات للمشارٌع التً تمت زٌارتها(. وٌتع

عقود التشؽٌل. لكن، بالنسبة إلى المنشآت الموضوعة قٌد التشؽٌل بعد إنشابها، درجت مإسسات المٌاه حتى الٌوم 

على طلب الدعم من مجلس اإلنماء واإلعمار خالل المرحلة األولى من التشؽٌل. وعلٌه، ٌتولى مجلس اإلنماء 

ضة التشؽٌل مع الجهات المشؽلة، إلى جانب متابعة حسن تنفٌذ المهام المفوّ  واإلعمار مباشرة التوقٌع على عقود

التشؽٌل بعد إنتهاء الفترة المشمولة  تكالٌؾإلى القطاع الخاص. وفً هذا اإلطار، تبرز إشكالٌة إسترداد 

 هذا الخصوص.مسعى استباقً فً ؼٌاب أي على ما ٌبدو بالمشروع، كما ٌبرز 

ٌجري التنفٌذ بوتٌرة أسرع لكن تبقى مسؤلة التشؽٌل عالقة، وبخاصة من حٌث لدٌات، مشارٌع الببالنسبة إلى 

المنشآت المنّفذة من البلدٌات كلٌاً عن  عدد من الخبرات الفنٌة وإسترداد البلدٌات لألكالؾ. وعلٌه، نالحظ توقؾ

لمجارٌر العابدة إلى هذه العمل على المدى المتوسط أو الطوٌل. وفً بعض الحاالت، ٌتقّرر وصل شبكات مٌاه ا

المحطات بمنشآت أخرى )أقامها مجلس اإلنماء واإلعمار بعد إنجاز المشارٌع البلدٌة( والتوّقؾ عن إستخدام هذه 

ٌّن  البنى التحتٌة ؼٌر الموضوعة قٌد التشؽٌل. وفً جمٌع المشارٌع التً تمت زٌارتها ضمن نطاق البلدٌات، تب

 لوضع المنشؤة قٌد الخدمة.السابقة لفة التشؽٌلٌة للمنشآت خالل المرحلة التمهٌدٌة ؼٌاب التخطٌط المالً الدقٌق للك

بالنسبة إلى أدوات التشؽٌل ومتابعة إنخفاض مستوى التلوث الناتج من محطة المعالجة، لم تعتمد البلدٌات ٌوماً 

من مجلس اإلنماء واإلعمار  تم تجهٌز المنشآت المنّفذةٌأدوات قٌاس نوعٌة النفاٌات السابلة المعالجة، فٌما 

 بمختبر مٌدانً للتحالٌل وببروتوكوالت صارمة ومطّبقة على ما ٌبدو من قبل الجهات المشّؽلة الخاصة.

ٌُمكننا  المشارٌع المختلطةإلى ذلك، ُتعتبر  حدٌثة جداً إلجراء تحلٌل جٌد لهذه المرحلة من مراحل التشؽٌل. لكن، 

حٌث كان من المفترض تسلٌم المنشؤة إلى مإسسة المٌاه المناطقٌة لتشؽٌلها  اإلسترشاد بمحطة بشري النموذجٌة،

ٌّن من خالل العمل المٌدانً وتحلٌل المستندات  بموجب عقد تشؽٌل ٌوّقع مع إتحاد البلدٌات. فً المقابل، ٌتب

ن طرق تشؽٌل الخاصة بالمشروع ؼٌاب أي عقد مماثل حتى الٌوم وتباٌن الرإى بٌن اإلتحاد ومإسسة المٌاه بشؤ

 المنشؤة العاملة بتقنٌة القصب.
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فً جمٌع الحاالت، تبرز إشكالٌة إعادة حاصل بدل الصرؾ الصحً الذي ٌدفعه المشتركون ضمن نطاق و

 التخدٌم بشكل كامل أو جزبً إلى المإسسة المسإولة عن التشؽٌل.

 : مشّغل محطة بشري العاملة بتقنٌة القصب8الصورة 

 
 Hydroconseilالدراسات مكتب  مصدر الصورة:

 تحلٌل مساحات التوثٌق والتبادل بشؤن الممارسات الجٌدة .6.2.1

هل من تبادل حقٌقً للمعارؾ بٌن المشارٌع المنفّذة من مجلس اإلنماء واإلعمار والمشارٌع المنّفذة من البلدٌات؟ 

 هل تعود التجارب الجٌدة بالفابدة على الجمٌع؟

الحالٌة، ٌظهر التبادل بٌن البلدٌات بشؤن موضوع الصرؾ الصحً.  بحسب المسح الجاري فً إطار الدراسة

وٌبدو أن البلدٌات تتبادل الزٌارات لإلستفادة من النتابج والتجارب المكتسبة واإلستلهام بها ضمن نطاقها. وأبلػ 

البعد ار( وبلدٌة عٌن بعال )صور(، وذلك على الرؼم من كمثال على ذلك تبادل الخبرات بٌن بلدٌة رحبة )ع

الجؽرافً بٌنهما. كما تقوم بلدٌة رمحاال بإستقبال بلدٌات أخرى لعرض المحطة العاملة بتقنٌة القصب لدٌها. إلى 

ذلك، تتبادل بعض البلدٌات المعلومات بشؤن أكالؾ التشؽٌل فً محطات الصرؾ الصحً المتشابهة، وذلك من 

اقها والتً قد تساهم فً تفاوت هذه األكالؾ إلى دون أن تؤخذ بعٌن اإلعتبار بعض الخصوصٌات المّتصلة بنط

ٌُصار فً بعض األحٌان إلى تبادل الخبرات بٌن المشارٌع المنّفذة منكبٌر.  حدّ  ، وهذا البلدٌات قبل ٌبدو إذا  أنه 

 ألمٌر إٌجابً جداً وٌنّم عن رؼبٍة فً التحّرك وتبادل الخبرات داخل قطاع الصرؾ الصحً.

لّق بالمشارٌع المنّفذة من مجلس اإلنماء واإلعمار والمشارٌع المنّفذة من البلدٌات، فً ما ٌتعوفً المقابل، 

وأبلػ مثال على ذلك مشروع بشري لتبادل الفعلً للمعارف والممارسات الجٌدة. ل ٌُسّجل على ما ٌبدو غٌابٌ 

ٌنها فً كلتا الحالتٌن. الذي لم ٌستفد من تجربة بلدٌة رمحاال بالرؼم من إستخدام تقنٌة القصب ونوع المحطة ع

من هنا تدعو الحاجة إلى تعزٌز الحوار بٌن الجهات الفاعلة على المستوٌٌن المركزي والمحلً لسّد هذه 

 الثؽرات.
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 إستمرار تدنً معدل الوصول الفعلً إلى الخدمة .4

ة ضخامة فً تكثر الجهات الفاعلة التً تتدخل فً قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان، فٌما تشهد السنوات األخٌر

توظٌؾ اإلستثمارات فً هذا القطاع. وبالتالً، ٌكمن السإال فً معرفة مدى إسهام هذه الجهود فً تحسٌن 

وفً هذا الفصل، سنتوّقؾ عند صعوبة تقدٌر معدل الوصول الفعلً للمشتركٌن إلى خدمات الصرؾ الصحً. 

ذلك ٌمكن القول بؤن هذا المعدل ٌبقى الوصول إلى هذه الخدمة، وذلك بسبب ؼٌاب الصرامة فً الرصد، ومع 

 متدنٌاً ألسباٍب عّدة.

 صعوبة تقدٌر معدل الوصول .4.0

تم تبشبكة تجمٌع المٌاه المبتذلة لكن ال موصولون ، نحو ثلَثً السكان ٕٕٔٓبحسب اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للعام 

د الخدمة حالٌاً )صٌدا، % من المٌاه المبتذلة فً إحدى محطات التكرٌر األربع الموضوعة ق0ٌ سوىمعالجة 

% على الخط الساحلً، 7ٓؽدٌر، بعلبك والٌمونة(. فً المقابل، ٌبلػ معدل الربط بشبكات الصرؾ الصحً ال

حٌث تعٌش األؼلبٌة الساحقة من السكان مقابل معدالت متدنٌة جداً فً المناطق الجبلٌة. أما الثلث الباقً من 

من خالل آلٌات مستقلة ُتفلت من أي إحصاء وال تتوافر بشؤنها السكان فٌتمتع بالوصول إلى الصرؾ الصحً 

 سوى القلٌل من البٌانات )وبخاصة لجهة أثرها على الصحة والبٌبة(.

. وٌجب التعاطً مع ، ال ٌعنً ذلك وصول ثلَثً اللبنانٌٌن إلى خدمات مرضٌة فً مجال الصرف الصحًولكن

 ٕٗٔٓ، المحّدث فً العام (JMP) )برنامج الرصد المشترك األرقام المتاحة على المستوى الدولً بحذر وتؤنٍ 

(. وبحسب األرقام المذكورة، بلػ معدل الوصول إلى مرافق ٕٕٔٓعلى أساس معدالت الوصول فً العام 

فترض تعرٌؾ فٌما ٌ -ٕٕٔٓ% فً العام ٓٓٔنسبة  فً لبنان الصرؾ الصحً المحسّنة فً المناطق الحضرٌة

ط المشتركٌن بشبكة مزّودة بنظام للتكرٌر، وهذا بعٌد كل البعد عن الواقع القابم على رببرنامج الرصد المشترك 

 األرض.

تجمٌع ل الضامنة ٌصطدم حساب معدالت ربط السكان بخدمات الصرؾ الصحً المرضٌة، أيفً الواقع، و

 ، بمجموعة من الصعوبات المفّندة أدناه.تهاومعالج المٌاه المبتذلة

 اتتعّدد مصادر المعلوم .4.0.0

لم ٌتم جمع المعلومات والبٌانات ذات الصلة بقطاع الصرؾ الصحً فً قاعدة بٌانات مركزٌة. وبالفعل، تقوم 

بجمع وإتاحة المعلومات التً تتعلّق بصورة أساسٌة بالبنى التحتٌة القابمة أو  والمإسسات العدٌد من المنظمات

 المنوي إقامتها.

 ة:وفً ما ٌلً بعض مصادر المعلومات األساسٌ

 :تتضمن اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع الصرؾ الصحً لوزارة الطاقة والمٌاه  وزارة الطاقة والمٌاه

( إحصاءاً للمنشآت وتمٌٌزاً بٌن اإلستثمارات فً محطات المعالجة وفً الشبكات )لكن من دون ٕٕٔٓ)

 تحدٌد الجهات المانحة المشاركة فً المشروع(؛

 :هذه الدراسة، أتاح مجلس اإلنماء واإلعمار مستندات مرجعٌة فً إطار  مجلس اإلنماء واإلعمار

بٌانات متنوعة بشؤن المشارٌع المنّفذة والمشارٌع قٌد  ٕٕٔٓأمامنا. ٌتضمن التقرٌر المرحلً للعام 

وزارة  استخدمتهااإلعداد. كما تتوافر خارطة بمناطق البنى التحتٌة المنّفذة، أو المقّررة أو قٌد البناء )

(. كما ٌوجد جدول ٌقوم ٕٕٔٓلمٌاه فً اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع الصرؾ الصحً للعام الطاقة وا
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بإحصاء التقدم فً مجمل محطات التكرٌر ومراحل تنفٌذها، إلى جانب جدول أكثر شمولٌة بقٌمة تموٌل 

ومحطات التكرٌر ومن دون ذكر كل من الشبكات الجهات المانحة )من دون تفنٌد المخصصات ل

 ل المحلً(.التموٌ

 من دون  ، ولكن: تملك البحة مرجعٌة بمحطات التكرٌر التً مّولتهاالوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة

هو مثار تقٌٌم الوضع الحالً لهذه المنشآت  إنتشخٌص حدٌث لمستوى تشؽٌلها على ما ٌبدو. وبالفعل، 

 لبنان. جدل فً

  :ات متصلة بموقع محطات التكرٌر، والشبكات معلومبحوزتها قد تكون مإسسات المٌاه المناطقٌة

 (.مٌاه لبنان الجنوبًة لمإسسالقابمة والمنوي إقامتها ضمن نطاقها )مثالً المخطط العام 

 ، تنطوي المعلومات المتاحة بواسطة المصادر المختلفة على القٌود التالٌة:ومع ذلك

 التكرٌر محطاتقصور فً إحصاء  .4.0.4

 ختلؾ البنى التحتٌة المنّفذة أو المقّرر إنشاإها.ال ٌتوافر إحصاء مرجعً شامل لم

دوماً من ( USAID) وبالتالً، ال ٌتم إحصاء المحطات المبنٌة بتموٌل من الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة

من البلدٌات )بدعم مالً من الجهات المانحة  وال ٌتم بتاتاً إحصاء المحطات الممّولة مباشرةً  ،0٘السلطات الوطنٌة

مجلس اإلنماء واإلعمار أو وزارة الطاقة  قبل وكاالت التعاون الالمركزي أو من دون أي مساهمات( من ومن

أو المٌاه. لذا من الصعب جداً الٌوم إحصاء المحطات بشكل شامل وتقدٌر قدرتها على المعالجة بشكل دقٌق )أو 

 عدد المشتركٌن الموصولٌن بشكبة الصرؾ الصحً(.

 محطات لم تظهر فً مصادر المعلومات الواردة أعاله: 7الٌة، أحَصٌنا فً إطار الدراسة الح

  قٌد البناء؛ –محطة عارٌا 

 قٌد الخدمة؛  – محطة رمحاال 

  ،مشارٌع جارٌة؛ – الجدٌدة فً الشوؾ السوٌجانًومحطات ؼرٌفة، عٌنبال 

 مشارٌع جارٌة؛ – محطة بٌنو ومحطة الرحبة فً عكار 

  مبنٌة؛ –محطة بكاسٌن 

 ٌقٌد الخدمة. – ن بعال )قضاء صور(محطة ع 

ٌّن أنه ٌبدو وبالتالً، إلى اإلحصاءات  على األقلعشر محطات تكرٌر )صؽٌرة الحجم مبدبٌاً( نحو  إضافة ٌتع

 الرسمٌة المتاحة، من أجل اإلحاطة بشكل كامل بالبنى التحتٌة القابمة أو قٌد التحضٌر.

ٌُضاؾ إلى عدم شمولٌة إحصاء محطات تكرٌر المٌا  ه المبتذلة على المستوى الوطنً ما ٌلً:و

 عدم اإللمام عموماً بمستوى الوصل بمحطات تكرٌر المٌاه )نسبة المشتركٌن الموصولٌن فعلٌاً بالشبكات(؛ 

                                                           
والمٌاه فٌما ؼابت عن مصادر  مثالً تم ذكر محطة تكرٌر المٌاه فً الرٌحان ضمن المصدر المّتصل باإلستراتٌجٌة الوطنٌة لوزارة الطاقة 0٘

 أخرى.
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 لة قصور فً المعلومات بشؤن شروط تشؽٌل محطات تكرٌر المٌاه المبتذلة: بعض المحطات التً ُتعتبر عام

)على سبٌل المثال معظم محطات التكرٌر المّمولة بواسطة البروتوكول  ؼٌر موضوعة قٌد التشؽٌل فعلٌاً 

فٌما تم تعلٌق العمل بمحطة إتحاد بلدٌات صور بإنتظار وصلها بشبكة جمع المٌاه المبتذلة وبناء  ،الفرنسً

مصارؾ المٌاه المبتذلة(؛ فً السٌاق عٌنه، تعانً عملٌة معالجة المٌاه المبتذلة فً بعض المحطات من 

لقصور فً التشؽٌل، بسبب عجز الهٌبة المشّؽلة عن إسترداد كامل األكالؾ الطاقوٌة الضرورٌة لتشؽٌل ا

 جمٌع الوحدات )مثالً محطة التكرٌر فً الفرزل(.

  التقلّبات المرتبطة بالعناصر الدٌموؼرافٌة فً محٌط بعض محطات تكرٌر المٌاه المبتذلة: التؽٌٌرات

 ؼٌاب إحصاء حدٌث، ؼٌاب التقدٌر لتداعٌات الالجبٌن السورٌٌن، إلخ. الموسمٌة بٌن الصٌؾ والشتاء،
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: خارطة البنى التحتٌة المنّفذة وقٌد اإلنشاء فً قطاع الصرف الصح2ًالرسم   

 
سخة األولٌة المصدر: مجلس اإلنماء واإلعمار مع إضافة محطات التكرٌر المحّددة أثناء الدراسة وؼٌر المشار إلى مواقعها فً الن

 لهذه الخارطة

 محطة التكرٌر فً عٌن بعال

 

 محطة التكرٌر فً عارٌا

 حطة التكرٌر فً رمحاالم

محطات التكرٌر فً ؼرٌفة، عٌنبال وجدٌدة 

 الشوؾ

 

 محطة التكرٌر فً رحبة
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 النقص فً إحصاء وتشخٌص الشبكات .4.0.3

ال تتوافر الٌوم بٌانات موثوقة وكاملة بشؤن توسٌع وسٌر عمل شبكات جمع المٌاه المبتذلة التً تتولى البلدٌات 

( ٕٕٔٓإدارتها عموماً وبشكل مباشر. وبالفعل، لقد أحصت اإلستراتٌجٌة الوطنٌة التابعة لوزارة الطاقة والمٌاه )

كلم من الشبكات القابمة أو  ٕٙ٘.ٖأي ما مجموعه  –مدٌنة ساحلٌة  ٕٔفقط الشبكات القابمة أو قٌد اإلنشاء فً 

قٌد اإلنشاء لتصرٌؾ المٌاه المبتذلة. كما ال تتوافر هذه البٌانات بالنسبة إلى الشبكات األخرى )بخاصة الشبكات 

أو البلدٌات مباشرة فً المناطق الداخلٌة(. إلى ذلك، ُتعتبر  التً تم إنشاإها بواسطة الجهات المانحة األخرى

الكثٌر من الشبكات قدٌمة جداً )وبخاصة شبكة بٌروت( وال تتوافر البٌانات الحدٌثة بشؤن توسٌعها أو وضعها 

 العملً )نظراً إلى كمٌة التسّربات الكبٌرة(. وتجدر اإلشارة إلى تضّرر بعض شبكات التجمٌع خالل حرب العام

 تؤهٌل.ال)كما فً منطقة جزٌن( وإلى إهمال البعض اآلخر بسبب إرتفاع كلفة إعادة  ٕٙٓٓ

 ال بل تضاربها المعلوماتصعوبة مطابقة  .4.0.2

ٌتم التعاطً مع المعلومات فً أؼلب األحٌان بشكل مختلؾ تبعاً لمصدرها )إختالؾ فً الفبات المستخدمة، 

مطابقة المعلومات المتاحة من مصادر مختلفة، مما ٌنم عن والتباٌن فً التفاصٌل(. ضؾ إلى ما سبق، تصعب 

 ؼموض وأحٌاناً عن ؼٌاب اإلّتساق.

ٌُبرِ   وآخر. ز الجدول الوارد أدناه التناقضات بٌن إحصاءٍ و
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 اإلحصاءات المرجعٌة الوطنٌة لمنشآت الصرف الصحً التً تم جمعها خالل المسحمختلف : 1الجدول 

 
 

 ضعف معدل الوصول قٌاسا  بالقدرة القائمة على المعالجة .4.4

فً ضوء ما تقّدم، ٌصعب تحدٌد معدل الوصول إلى خدمات الصرؾ الصحً بشكل دقٌق. لكن، ٌمكن تقدٌره 

. وفً ظل ؼٌاب على المعالجةمن خالل إحتساب قدرة محطات الصرؾ الصحً الموضوعة فً الخدمة حالٌاً 

طات حؽٌل على المستوى المركزي، ال نعلم سوى بالقدرة المحتملة على المعالجة لدى مالمتابعة لبٌانات التش

إستراتٌجٌة قطاع الصرف الصحً، وزارة الطاقة والمٌاه 
(4104) 

 24على الساحل و 04محطة تكرٌر مقّررة، منها  12تم إحصاء 
 فً المناطق الداخلٌة:

 ٕٓ محطة ٌجري السعً إلى تموٌلها؛ 

 ٔ9 محطة قٌد التصمٌم؛ 

 9  شّؽالة؛منجزة لكن ؼٌر 

 ٙ محطات قٌد البناء؛ 

 ٗ .محطات عاملة 

  محطة تكرٌر صؽٌرة الحجم وممولة من  0٘تم عرض
الوكالة األمٌركٌة للتنمٌة الدولٌة بشكل منفصل، من دون 
تحدٌد مستوى عملها الفعلً حٌن إعداد اإلستراتٌجٌة 

 الوطنٌة.
  محطتا تكرٌر عاملتان )صٌدا وبٌروت/الؽدٌر( من أصل

ر فً الساحل )ذات أولوٌة فً محطة تكرٌ ٕٔ
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة وفً المخطط التوجٌهً الوطنً(؛ 

محطات تكرٌر  ٘وال محطة واحدة عاملة من أصل 
 منجزة )طرابلس، شكا، البترون، جبٌل، النبً ٌونس(.

 

جدول مسّلم من مجلس اإلنماء 

واإلعمار فً كانون األول/دٌسمبر 

بعنوان " وضع محطات تكرٌر  4103

 المٌاه المبتذلة البلدٌة فً لبنان"

 محطة: 38تم إحصاء 

 ٔ٘  محطة مقّررة )وتموٌلها
 مإّمن(؛

 7 محطات قٌد اإلنشاء؛ 

 ٘  محطات منجزة لكن ؼٌر
 موضوعة بعد فً الخدمة؛

 تبار قبل محطتان قٌد اإلخ
 وضعهما فً الخدمة؛

 0  ًمحطات موضوعة ف
 الخدمة.

 

جدول ٌحدد مستوٌات تموٌل محطات تكرٌر المٌاه 

المبتذلة تم تسلٌمه من مجلس اإلنماء واإلعمار 

بعنوان " جردة  4103بر فً كانون األول/دٌسم

 مرافق معالجة المٌاه المبتذلة"

 ٖ، منها تكرٌر المٌاه المبتذلةلمحطة  68تم ذكر 

 محطات بتموٌل من الوكالة األمٌركٌة للتنمٌة الدولٌة.

  ٌّز الجدول بٌن محطات المعالجة ٌم
ومشارٌع توسٌع هذه المحطات  تمهٌدٌةال

 إلقامة المعالجة الثانوٌة )الؽدٌر وصٌدا(

 

خارطة معدة من مجلس اإلنماء واإلعمار )الصٌغة 

 الواردة ضمن اإلستراتٌجٌة الوطنٌة(

محطة تكرٌر فً هذه  013تم إحصاء ما مجموعه 

 أدناه(: )أنظر الخارطة

 ٙ دمة؛محطات منجزة وقٌد الخ 

 ٔٗ محطة قٌد التنفٌذ؛ 

 ٕٕ ر(؛فّ محطة قٌد التحضٌر )التموٌل متو 

 ٔ0 وؼٌر ممولة؛ تحضٌرمحطة قٌد ال 

 ٖٗ  محطة منفذة من الوكالة األمٌركٌة للتنمٌة
 الدولٌة.
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عالجة(. وتشٌر البٌانات الواردة من مجلس اإلنماء واإلعمار فً الصرؾ الصحً )وال نعلم الكمٌات الفعلٌة المُ 

 محطات عاملة حالٌاً: 7لى وجود "جردة مرافق معالجة المٌاه المبتذلة" والمٌومة أثناء الدراسة إ الُمعنونةالوثٌقة 

 4102: قدرة المعالجة المتاحة فً لبنان عام 6الجدول 

 نوع المعالجة موقع المحطة
القدرة )متر 

  مكعب/ٌومٌا (

تارٌخ الوضع 

 فً الخدمة

 1996 50000 أّولٌة الؽدٌر )بٌروت(

 2005 650 ثانوٌة الٌمونة

 2005 55000 أّولٌة صٌدا

 2008 12000 ثانوٌة بعلبك

 2010 5000 ثانوٌة عٌتنٌت

 2012 550 ثانوٌة صؽبٌن

 2012 10000 ثانوٌة جب جنٌن

 2013 7ٔٓٓٓ٘ ثانوٌة بشري )تقنٌة القصب(

 2013 14800 ثانوٌة النبطٌة

محطات قٌد  8 149000 قدرة المعالجة

 44000 القدرة على المعالجة الثانوٌة ذلك بما فً الخدمة

 احة من مجلس اإلنماء واإلعمارالمصدر: البٌانات المت

 ٌُٗضاؾ إلى هذه التقدٌرات المحطات العاملة التً لم تدخل ضمن إحصاء مجلس اإلنماء واإلعمار، وبخاصة 

متر مكعب  ٖٓٓٓقدرة هذه المحطات بـ ٕٙالحالٌة. وتقّدر ٔٙفً إطار الدراسة التوثٌقٌة ٓٙمحطات تمت زٌارتها

معالجة المتر مكعب/ٌومٌاً، بما فٌها  ٕٓٓٓ٘ٔالعاملة فً لبنان بـ ٖٔالـ ٌومٌاً. كما تقّدر قدرة محطات التكرٌر

المعالجة  ذلك )بما فً ٖٙملٌون مواطن ٖ.ٕو ٘.ٔ ما بٌن متر مكعب ٌومٌاً، أي ما ٌعادل 9ٓٓٓٗثانوٌة لـال

نوٌة التً مواطن إذا ما أخذنا باإلعتبار فقط المعالجة الثا 9ٓ٘ٓٓٓو 9ٓٓٓٓٗ ما بٌن ( أوأو األّولٌة المسبقة

 تتطابق مع المعاٌٌر المحددة من وزارة البٌبة. 

، قد تغطً قدرة هذه المحطات 4101مالٌٌن نسمة فً العام  1إنطلقنا من عدد سكانً ٌقارب الـ  ما إذاو

% من السكان اللبنانٌٌن من حٌث المعالجة الثانوٌة فً حال وصلهم فعلٌا  02بحسب تقدٌراتنا إحتٌاجات 

ٌُعتبر ذلك مضموناً بسبب عدم إكتمال الشبكات والنقص فً المعلومات المتصلة ةبمحطات المعالج . لكن ال 

 بحالتها.

                                                           
 لوحظ وجود تفاوت كبٌر بٌن بٌانات مجلس اإلنماء واإلعمار وبٌانات وكالة التنمٌة الفرنسٌة. 7٘
المحطات هً حمانا والمختارة ورمحاال وعٌن بعال )صور(. لم ٌتم أخذ محطة الفرزل بعٌن اإلعتبار بسبب عدم تشؽٌل جمٌع وظابفها  ٓٙ

 بالكامل.
هنا إحتساب المحطات العاملة فقط والمشمولة بالزٌارة أثناء الدراسة. كما تمت اإلشارة إلى المحطات األخرى العاملة على األراضً  تقرر ٔٙ

ضع الفعلً اللبنانٌة. لكن نظراً إلى نقص البٌانات المتاحة أمام واضعً الدراسة بشؤن هذه المحطات ونظراً إلمكان بروز تباٌن فً اآلراء بشؤن الو
 لهذه المحطات، تقرر فقط ذكر المحطات العاملة ؼٌر المحصاة من مجلس اإلنماء واإلعمار والمشمولة بالزٌارات المٌدانٌة.

 المصدر: البٌانات التً تم جمعها من الجهات المشؽلة أثناء الزٌارات. ٕٙ
 مواطن/ٌومٌاً(.لتر/ ٓ٘ٔأو  ٓٓٔتبعاً لمستوى اإلستهالك الٌومً للمٌاه الذي ٌتم اإلستناد إلٌه ) ٖٙ
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تسمح قدرة المعالجة لدى محطات تكرٌر المٌاه المبتذلة العاملة حالٌاً بتكوٌن فكرة أدق عن معدالت الوصول 

 لتذكٌر بما ٌلً:الفعلٌة للسكان اللبنانٌٌن إلى خدمات الصرؾ الصحً المناسبة. لكن ٌجب ا

ال  أنظمة، وهً مستقل صحًأنظمة صرؾ ال ٌؤخذ هذا الرقم باإلعتبار نسبة السكان التً تتوافر لدٌها  (ٔ

 دة.نملك بشؤنها معلومات موحّ 

ال ٌزال من الصعب إقامة عالقات مباشرة بٌن السعة النظرٌة للمحطات والوصول الفعلً للمشتركٌن  (ٕ

 مدى التشؽٌل الفعلًوعلى  هاووضعود شبكات التجمٌع فً الخدمة، وهو وصول ٌعتمد على وج

 لمحطات تكرٌر المٌاه المبتذلة.

ٌُظهر الرسمانو أدناه التفاوت بٌن السعة النظرٌة وعدد السكان الموصولٌن  البٌانٌان بالنسبة إلى النقطة األخٌرة، 

 فعلٌاً.

الصغٌرة تكرٌر الً محطات : الوصل الحالً والسعة القصوى من حٌث عدد السكان ف1الرسم البٌانً 

 التً تمت زٌارتها فً إطار الدراسة التوثٌقٌة الحالٌةوالمتوسطة الحجم 

 

 المصدر: البٌانات التً تم جمعها خالل المسح.

 ًْ الصٌؾ والشتاء وضعؾ القدرة  بالنسبة إلى محطة التكرٌر فً حمانا، أبرزت المقابالت تقلب عدد السكان بٌن موسَم

حطة فً الصٌؾ بسبب تضاعؾ السكان. فً تلك الفترة من السنة، ٌبرز قصور المحطة، مما ٌحد من اإلستٌعابٌة للم

 .الوصول الفعلً للمشتركٌن فً حمانا إلى الخدمة خالل عدة أشهر من السنة

 تكرٌر الكبٌرة الحجم.الوٌتفاقم التفاوت بالنسبة إلى محطات 
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الكبٌرة الحجم تكرٌر الى من حٌث عدد السكان فً محطات : الوصل الحالً والسعة القصو6الرسم البٌانً 

 التً تمت زٌارتها فً إطار الدراسة التوثٌقٌة الحالٌة

 

 المصدر: البٌانات التً تم جمعها خالل المسح.

ٌصعب حتى الساعة تقدٌر معدل الوصول إلى خدمات الصرؾ الجماعً بشكٍل موثوق، ولكن فً ضوء ما تقدم، 

 نات المتوفرة كالتالً:ٌمكن مقاربة البٌا

  بشبكات الصرؾ نحو الثلثٌن )لكن بؽٌاب رصد وضع القنوات، ٌستحٌل نظرًٌا ٌبلػ عدد السكان الموصولٌن

 تؤكٌد حسن سٌر الشبكات القابمة، فٌما ؼالبٌة هذه الشبكات ؼٌر مربوطة حالٌاً بمحطٍة للمعالجة(.

 بمحطة تكرٌر شؽالة ومكتملة )لكن نظرًٌا ان % من السك٘ٔ، ٌمكن وصل تبعاً ألحجام المنشآت القابمة

 % بالنظر إلى ضعؾ الوصل بمنشآت المعالجة(.ٓٔبسحب تقدٌرات معّدي الدراسة، تتدنى هذه النسبة إلى 

 وانطالقاً من ذلك، ٌمكن تصوٌر معدل الوصول إلى خدمات الصرؾ الصحً فً لبنان على الشكل التالً:
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% من المشتركٌن اللبنانٌٌن ٌتمتعون بالوصول ٓٔالمعاٌٌر السابدة حالٌاً بؤن  وبالتالً، ٌمكننا اإلستنتاج بحسب

 .ٗٙكاملة جماعًصرؾ إلى خدمات 

 سبل تحسٌن معدالت الوصول .4.3

بادرت الحكومة مع الشركاء التنموٌٌن إلى حشد التموٌل الضخم لقطاع الصرؾ الصحً منذ بداٌة التسعٌنٌات. 

ملٌون د.أ خالل  ٕٖإلستثمارات العامة فً قطاع الصرؾ الصحً سنوٌاً بـ، قُّدرت قٌمة ا٘ٙوبحسب البنك الدولً

. لكن، كما رأٌنا، ٌبقى معدل الوصول الفعلً إلى خدمات الصرؾ الصحً ضعٌفاً جداً. 0ٕٓٓ-77ٗٔالفترة 

وحرصاً على تحسٌن معدل الوصول بشكل ملحوظ، تدعو الحاجة على ما ٌبدو إلى تسخٌر الرافعات األربع 

 :التالٌة

 زٌادة التموٌل المخصص لقطاع الصرف الصحً .4.3.0

بالرؼم من عدم صحة القول بؤن قطاع الصرؾ الصحً ٌعانً اإلهمال وبؤن نقص التموٌل هو السبب الوحٌد 

وراء ضعؾ معدالت الوصول إلى خدمات الصرؾ الصحً، تبقى الوسابل المالٌة اإلضافٌة ضرورٌة لتحقٌق 

ملٌون د.أ ضروري إلنشاء أو إستكمال إنجاز  ٖٕٗ: ٕٕٔٓالوطنٌة للعام  دة ضمن اإلستراتٌجٌةاألهداؾ المحدّ 

ملٌون د.أ من األموال  0.683ما مجموعه ملٌون د.أ ضروري للشبكات، أي  9ٕٓٔمحطات التكرٌر، و

 .ٕٕٓٓبحلول العام  الواجب حشدها

زٌادة التموٌل الالزم  لكن حرصاً على تعمٌم الوصول الفعلً للمشتركٌن إلى خدمات الصرؾ الصحً، لن تكون

 إلقامة البنى التحتٌة كافٌة.

 الصحًزٌادة القدرة اإلستٌعابٌة لقطاع الصرف  .4.3.4

لقطاع ضعٌفة جدا . لبالرغم من ضخامة اإلستثمارات فً قطاع الصرف الصحً، ال تزال القدرة اإلستٌعابٌة 

تمدة من مجلس اإلنماء واإلعمار % فقط من مشارٌع اإلستثمار المعٕٓوبحسب الجدول الوارد أدناه، تم تنفٌذ 

 فً قطاع الصرؾ الصحً. 9ٕٓٓ-77ٕٔخالل الفترة 

 : حصة النفقات الرأسمالٌة المعتمدة والمنصرفة والمنفذة بحسب القطاع4الجدول 

 
 إستعراض اإلنفاق العام ، الجمهورٌة اللبنانٌة: قطاع المٌاه، تقرٌرٕٓٔٓالمصدر: البنك الدولً، 

                                                           
المستقل نظراً إلى الخلل الالحق بسٌر عدد كبٌر من المنشآت )تسرٌب الجور  الصحً ٌجب أٌضاً التعاطً بحذر مع البٌانات المتصلة بالصرؾ ٗٙ

 الصحٌة، عدم إكتمال معالجة الجور الصحٌة، إلخ(.
 ، قطاع المٌاه: إستعراض اإلنفاق العام.ٕٓٔٓالمصدر: البنك الدولً،  ٘ٙ
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وصول إلى الخدمة، تدعو الحاجة إلى إٌجاد اآللٌات التً تسمح بتقوٌة قدرات اإلستٌعاب فً حرصاً على زٌادة ال

قطاع الصرؾ الصحً. وبعٌداً عن بعض المعوقات المرتبطة بالسٌاق اللبنانً المعقد، ٌساهم تحسٌن التنسٌق 

العمل المنجز فً إطار وٌندرج  القدرات المذكورة. عزٌزوالتآزر بٌن البرامج ورزنامات تنفٌذ التموٌل فً ت

الذي ٌهدؾ إلى زٌادة فعالٌة  (SISSAF)"برنامج دعم إستراتٌجٌات قطاع البنى التحتٌة والتموٌل البدٌل" 

المعونة وتحسٌن كفاءة وفعالٌة الخدمات وتوازنها المالً فً قطاع البنى التحتٌة فً مجاالت المٌاه والطاقة 

 والنقل فً لبنان ضمن هذه المساعً.

 إشكالٌات التشغٌل إستباققدرة المعالجة من خالل زٌادة  .4.3.3

السنوات تسمح البٌانات التً قام بجمعها مجلس اإلنماء واإلعمار بتقدٌر مدى تطور قدرات المعالجة خالل 

المصنفة فً قاعدة بٌانات مجلس  ٙٙلعام بدء تشؽٌل محطات التكرٌر الـٌعود  اً تنبإٌّ اً نموذجالمقبلة. لذا إستخدمنا 

  .ٙٙء واإلعماراإلنما

المسبقة والمعالجة األّولٌة )المعالجة  4134: تطور القدرة على المعالجة بحلول العام 4الرسم البٌانً 

 الثانوٌة أو الثالثة، البٌانات باألمتار المكعبة ٌومٌا (

 

ٌّز إستنادًا إلى البٌانات المتاحة من مجلس اإلنماء  Hydroconseil لمكتب الدراسات المصدر: محاكاة واإلعمار. وتم

المسبقة )وبخاصة برج حمود( والمعالجة الثانوٌة أو الثالثة. وتعود الزٌادات القوٌة إلى وضع  األّولٌة البٌانات بٌن المعالجة

( وبرج ٕٕٕٓ(، كسروان، توسٌع الؽدٌر وصٌدا )ٕٙٔٓمحطات التكرٌر ذات السعة المرتفعة فً الخدمة: طرابلس )

محطة  بدء تشؽٌلحطة برج حمود ستنتقل إلى المعالجة الثانوٌة خالل السنوات المقبلة بعد (، علمًا أن مٕٕٗٓحمود )

المعالجة المسبقة )لم ٌؤخذ أصحاب الدراسة بالحسبان هذه المرحلة بسبب ؼٌاب التوضٌحات بشؤن الجدول الزمنً المإقت 

تاحة من خالل مجلس اإلنماء واإلعمار فً كانون لإلنتقال إلى المعالجة الثانوٌة التً لم ٌتم إحصاإها ضمن البٌانات الم

 أي قبل إستبناؾ النقاشات بشؤن هذا المشروع(. -ٖٕٔٓ دٌسمبر /األول

ما المحطات الواقعة على الساحل إستباقاً سٌّ ، وال محطات التكرٌر الكبٌرة أّنه تم تحدٌد حجمتجدر اإلشارة إلى 

% من قدرتها على المعالجة مع عدد السكان فً 9ٓتتطابق للنمو السكانً )لقد تم تصمٌم هذه المحطات بحٌث 

 عام وضعها قٌد الخدمة(.

                                                           
 (أنظر النسخة الفرنسٌة)الفرضٌات المستخدمة فً هذا النموذج مفصلة فً المرفق بهذه الوثٌقة  ٙٙ
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برز النموذج أعاله الطرٌق الواجب سلوكها لتطوٌر معالجة المٌاه المبتذلة فً لبنان، علماً أن التطور السرٌع فً ٌُ 

على التشؽٌل والتوازن سٌإدي إلى بروز صعوبات ربٌسٌة من حٌث القدرة  ٕٖٕٓقدرات المعالجة بحلول العام 

المالً للقطاع )نظراً إلى عدم قدرة قطاع الصرؾ الصحً حالٌاً على تولٌد التدفقات المالٌة الضرورٌة لتؽطٌة 

أعباء التشؽٌل، ونظراً إلى عدم توافر الموارد لدى الدولة من أجل توفٌر الدعومات(. كما ٌنطوي ذلك على 

ع وهٌكلة مختلؾ الجهات الفاعلة المسإولة عن تشؽٌل المنشآت ضرورة تنمٌة الكفاءات العاملة فً القطا

 )مإسسات المٌاه، القطاع الخاص أو البلدٌات(.

ٌُعتبر كامالً بؽٌاب   ٌقتصر هذا النموذج على المحطات التً أحصاها مجلس اإلنماء واإلعمار، وبالتالً ال 

إلى تحسٌن أدوات الرصد لضمان حسن  إحصاء جمٌع المنشآت حالٌاً ، بحسب ما ورد أعاله. وتدعو الحاجة

ٌّؾ مع تنامً القدرات.  متابعة زٌادة قدرة المعالجة والسماح للقطاع بالتك

 تحسٌن الربط بٌن برامج محطات تكرٌر المٌاه المبتذلة وبرامج الشبكات .4.3.2

ادة تؤهٌل ستإدي الزٌادة التدرٌجٌة فً قدرات المعالجة ال محالة إلى زٌادة اإلحتٌاجات فً مجال تطوٌر وإع

 شبكات التجمٌع التً باتت مهتربة حالٌاً ودون الحجم المطلوب.

ٌعانً الٌوم من  ، حٌثلذا تدعو الحاجة إلى تعزٌز التنسٌق بٌن تنفٌذ الشبكات ومحطات تكرٌر المٌاه المبتذلة

 تكالٌؾال من التنسٌق بالحدّ هذا سٌسمح كما القصور وٌشّكل إحدى المعوقات األبرز فً قطاع الصرف الصحً. 

ما وأن إنشاء محطات التكرٌر من دون الشبكات قد ٌإدي إلى أكالؾ باهظة من حٌث إعادة الوضع فً سٌّ )ال

الخدمة أو خارج الخدمة(. ولن ٌتحقق ذلك بطبٌعة الحال إال من خالل تحدٌد األولوٌات بعٌداً عن العرقالت 

 السٌاسٌة...

اإلعتبار خالل مرحلة التشؽٌل، من خالل إعتماد طرٌقة صٌانة من جهة أخرى، تدعو الحاجة إلى أخذ الشبكات ب

 وقابٌة ال عالجٌة )فً حال وجدت( على مستوى الشبكات.

وٌجب أن ٌترافق ذلك مع تحرك توعوي على مستوى المواطنٌن لتفادي بعض الممارسات مثل قٌام المزارعٌن 

  بتحوٌل شبكات المٌاه المبتذلة لري الحقول والمزروعات.
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 لرهانات الرئٌسٌة فً قطاع الصرف الصحًا .8

ضوء الجردة الحاصلة فً  علىٌهدؾ هذا الفصل إلى إبراز الرهانات الربٌسٌة فً قطاع الصرؾ الصحً، 

الفصول السابقة. كما ٌهدؾ إلى اإلحاطة باإلشكالٌات الربٌسٌة الماثلة أمام قطاع الصرؾ الصحً والتً قد 

دعم قدرات البلدٌات اللبنانٌة ودعم الحوار مع "مشروع  ضمنوالتحرك تشّكل فً جزء منها مداخل للتطبٌق 

نقابة تجمع البلدٌات للصرؾ الصحً  المنّفذ من قبل" السلطات المركزٌة فً إطار معالجة مٌاه الصرؾ الصّحً

ات / المكتب التقنً للبلدٌفً لبنان مكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدةو( SIAAP) لمنطقة بارٌس

 .مااللبنانٌة وشركابه

 قطاع الصرف الصحً ٌبقى مهمال  قٌاسا  بقطاع المٌاه .8.0

، ال تهٌكل مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المابٌة حالٌاً السٌاسة من نواٌا وزارة الطاقة والمٌاه مما تعلنهبالرؼم 

لمابٌة ى ما ٌبدو إلى قضاٌا الموارد االوطنٌة فً مجال المٌاه بالمعنى الواسع للكلمة. كما ٌتم إٌالء اإلهتمام عل

ما فً المناطق الحضرٌة( بشكل خاص على حساب إدارة المٌاه المبتذلة )المنزلٌة سٌّ وإمدادات مٌاه الشرب )وال

واألهم الصناعٌة(، بالرؼم من التفاعل الواضح بٌن مختلؾ األطراؾ المعنٌة بدورة المٌاه. من الناحٌة الرمزٌة، 

م مإسسات المٌاه بذكر الصرؾ الصحً فً تسمٌتها التهمٌش النسبً لقطاع الصرؾ ٌعكس واقع عدم قٌا

الصحً الفرعً قٌاساً بقطاع مٌاه الشرب. وبالرؼم من الجهود الكبٌرة المبذولة منذ خمس عشرة سنة تقرٌباً من 

ال قٌاساً بقطاع المٌاه الدولة اللبنانٌة وشركابها الفنٌٌن والمالٌٌن، ال ٌزال قطاع الصرؾ الصحً ٌعانً من اإلهم

 الذي ٌستقطب الكثٌر من الموارد المالٌة والبشرٌة. وٌنعكس هذا الوضع بشكل عملً كاآلتً:

  لإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع  ٕٕٔٓعلى المستوى المإسسً: لم ٌفض إعتماد الحكومة اللبنانٌة فً العام

اح من قبل الشركاء فً قطاع الصرؾ الصرؾ الصحً إلى زٌادة ملحوظة فً الدعم الفنً والمالً المت

الصحً )فً سٌاق ٌتسم بإعادة توجٌه جزء من المساعدات إلى عملٌات الطوارئ(؛ فً المقابل، ٌشترط 

بعض الشركاء المالٌٌن فً إلتزاماتهم المستقبلٌة إعتماد قانون المٌاه نظراً إلى األثر اإلٌجابً لبعض أحكام 

هو من ٌدفع( على إدارة المٌاه المبتذلة بشكل عام وقدرة القطاع على  القانون )وبخاصة تطبٌق مبدأ الملوث

التموٌل الذاتً بشكل خاص؛ لكن ٌكمن العابق األساسً فً أن تطبٌق القانون المذكور ٌستدعً إصالح 

القطاع بشكل جذري؛ من جهة أجرى، لم ٌفض ضعؾ مستوى التنسٌق فً قطاع الصرؾ الصحً بعد إلى 

 وري لوضع اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لوزارة الطاقة والمٌاه موضع التطبٌق؛تحقٌق التآزر الضر

  على المستوى المالً: فً ما ٌتعلق باإلستثمارات فً البنى التحتٌة، لن ٌسمح التموٌل المتوافر بوتٌرته

الحالٌة بتحقٌق األهداؾ المحددة فً اإلستراتٌجٌة الوطنٌة. من جهة أخرى، تترّكز اإلستثمارات على 

ال فالتشؽٌل،  تكالٌؾطات التكرٌر على حساب إعادة تؤهٌل وتطوٌر شبكات التجمٌع؛ أما بالنسبة إلى مح

تساهم التعرٌفات الحالٌة فً توفٌر اإلٌرادات الضرورٌة لتشؽٌل المنشآت. باإلضافة إلى ذلك، ٌبقى قطاع 

دو التفتٌش عن تعرٌفات بدٌلة الصرؾ الصحً مرهوناً بؤداء قطاع المٌاه من حٌث إسترداد األكالؾ، فٌما ٌب

. لذا من المستبعد أن ٌتطور قطاع الصرؾ الصحً بؽٌاب تؤمٌن الموارد المالٌة أي فً ؼٌر مطروحاً الٌوم

 ظل عجز بدالت خدمات الصرؾ الصحً عن تموٌل قطاع الصرؾ الصحً برمته.

 اإلحتٌاجات من حٌث الموارد البشرٌة .8.4

)من  طابعه المعّقدزم تحشٌد الموارد البشرٌة المإهلة نظراً إلى ٌُعتبر قطاع الصرؾ الصحً نشاطاً ٌستل

المنظور الفنً وأٌضاً اإلقتصادي واإلجتماعً والبٌبً(. لكن القطاع ٌعانً من العجز فً الموارد البشرٌة على 

 بدرجة أقل علىوكما  على حدٍّ سواء،المحلٌة على مستوى السلطات و والالحصرٌة مستوى اإلدارة المركزٌة
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ٌطرح تنفٌذ المشارٌع المشاكل بسبب ؼٌاب العدد الكافً من س، إلى ذلكمستوى القطاع الخاص/الجمعٌات. 

ٌُعتبر  حتى لوالموارد البشرٌة والكفوءة، و غٌاب تزاٌد التموٌل بشكل ملحوظ فً قطاع الصرؾ الصحً. لذا 

 الوضع السابد حالٌاً فً القطاع. ٌفّسر رهانا  أساسٌا  الموارد البشرٌة المإهلة ضمن اإلدارات المختلفة 

 ٌمكن تفسٌر هذا النقص فً الموارد البشرٌة بطرق مختلفة تبعاً للمإسسات:

  وبالرؼم من وضع اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع الصرؾ الصحً، ال ٌبدو أن هذا على مستوى الدولة

ه، التً ترّكز حالٌاً على ما وزارة الطاقة والمٌاسٌّ من أولى أولوٌات الوزارات، والالموضوع ٌندرج ض

رهانات أخرى كرهانات الطاقة والنفط، وحٌث ٌتم تخصٌص الموارد البشرٌة لقطاع المٌاه على حساب 

 قطاع الصرؾ الصحً.

 ًال تتوافر لدى هذه المإسسات أقسام للصرؾ  كمامن نقص الموارد البشرٌة. مإسسات المٌاه  تعان

تجمٌد التوظٌؾ منذ ل ، وذلك نتٌجةً مواردمن  تٌّسر لها العمل بما ، وهً بالتالً مضطرة إلىالصحً

أصالً بضعة سنوات بقرار صادر عن مجلس الوزراء. وعلٌه، تفتقر مإسسات المٌاه التً تواجه 

صعوبة فً العمل فً مجال المٌاه إلى الموارد البشرٌة الكافٌة للعمل فً قطاع الصرؾ الصحً. ومن 

 عملهاٌاه على المدى المتوسط بحسب خطة اتٌجٌة مإسسات المأجل معالجة هذا النقص، تعتمد إستر

 على اإلستعانة بالكفاءات الخارجٌة.

  فً مجال الصرؾ الصحً. فهً ال تملك جهازاً متخصصاً  الموارد البشرٌةال تمتلك تقرٌباً  البلدٌاتإن

ات الكبرى( ؼٌر ما البلدٌسٌّ فرٌقاً مصؽراً من التقنٌٌن )الأحٌاناً ك فً الصرؾ الصحً لكنها تمل

متخصص تحدٌداً فً مجال الصرؾ الصحً، لكنه قادر فً المقابل على العمل على صٌانة الشبكات. 

مهندسٌن أكفاء فً هذا المجال. وتعزو البلدٌات وبشكٍل عام، ال تملك البلدٌات، وبخاصة الرٌفٌة منها، 

من أجل التصدي لهذا النقص،  السبب بشكل أساسً إلى ضعؾ الوسابل المالٌة المتوافرة لدٌها. ومن

ٌُصار إلى  األجهزة المختصة  نشاءعلى مستوى إتحادات البلدٌات من أجل إشارك الموارد ت المهم أن 

 إتحاد بلدٌات بشري. وهذا ما تّم مثالً فًالموارد البشرٌة المإهلة. ذات 

النقص فً الموارد  ٌنعكس النقص فً القدرات فً قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان بشكل أساسً من خالل

 البشرٌة الذي ٌفوق بؤشواط النقص الحاصل فً قطاع المٌاه، بحسب ما ٌرد فً الرسم أدناه:

 البشرٌة المتوافرة فً قطاع الصرف الصحً وقطاع مٌاه الشرب الموارد: مقارنة بٌن 8الرسم 

 ()جمٌع فئات الجهات الفاعلة مجتمعة   

 الصرف الصحً مٌاه الشرب 

كزي المستوى المر
)وزارة الطاقة والمٌاه، 

مجلس اإلنماء 
   واإلعمار(

المستوى االمناطقً 
 )مإسسات المٌاه(

  

 المستوى المحلً

 )البلدٌات(
  

 المصدر: التقدٌرات على أساس المقابالت التً ُأجرٌت خالل الدراسة.
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الجهات و)البلدٌات، مإسسات المٌاه،  ٌةمناطقفً خالصة القول، ال تتوافر لدى الجهات الفاعلة المحلٌة وال

ى إل .المشؽلة الخاصة( الموارد البشرٌة المإهلة الكافٌة لتنفٌذ مشارٌع الصرؾ الصحً وتشؽٌل البنى التحتٌة

من جهة و .المٌزانٌة ال تسمح لها فً الوضع الراهن بتطوٌر خدماتها فً قٌودل مإسسات المٌاه خضعذلك، ت

ٌُعتبر قطاع الص إطالق شهادات على  للحثّ و كفاءاتستقطاب الالصحً حالٌاً جاذباً بما ٌكفً إل رؾأخرى، ال 

 اإلعداد والتدرٌب ذات الصلة.

 قطاع مركزي ٌهمش البلدٌات .8.3

إلى إضفاء الطابع المركزي على  ٕٓٓٓبتارٌخ العام  ٕٕٔلقد أدى التطبٌق التدرٌجً ألحكام القانون رقم 

منة المستوى المركزي على عملٌة تخطٌط وإدارة المشارٌع( أو على القطاع سواء على المستوى الوطنً )هٌ

. وبالرؼم من تعقٌدات (مإسسات المٌاه المناطقٌة إلى المستوى المناطقً )نقل صالحٌات البلدٌات أو الجمعٌات

سسً فً التفسٌرات، أدت الهٌكلٌة الجدٌدة لإلطار المإ ه وما ٌستتبع ذلك من تضاربٍ إلتباساإلطار القانونً و

 ٌتم إشراكها بشكلٍ  ، بحٌث الاً لقطاع الصرؾ الصحً فً لبنان بشكل أساسً إلى تهمٌش البلدٌات تدرٌجٌ

لحظت اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لوزارة الطاقة والمٌاه  فً حٌن أنمنهجً فً تخطٌط وإدارة وتشؽٌل البنى التحتٌة )

 مشاركة قوٌة للبلدٌات...(.

ٌُعزى هذا التوجه العام ماضٌاً  إلى إلحاحٌة الوضع السابد فً البالد فً مجال إدارة  –إلى حدٍّ كبٌر  –وحاضراً و

المٌاه المبتذلة، وإلى ضخامة اإلستثمارات الضرورٌة وإلى تعذر معالجة إشكالٌات الصرؾ الصحً فً إطار 

الرافعات بلدي بحت، وبخاصة فً المناطق الحضرٌة. ونتٌجة لذلك، تفتقر البلدٌات الللبنانٌة الٌوم إلى 

الضرورٌة الحتساب الخدمات المتاحة أمام المشتركٌن، فً ظل تنامً الطلب على تحسٌن خدمات الصرؾ 

وفً الوقت نفسه، فٌما ُتعتبر البلدٌات بالنظر إلى  الصحً ووجود البلدٌات فً الصؾ األول لمواجهة هذا الطلب.

ركٌن، لم تبادر الدولة المركزٌة إلى إعتماد حتٌاجات المشتاإلستجابة إلوضعها األقدر على معالجة الطلب و

آلٌات التنسٌق وأطر التشاور التً تسمح بإشراك البلدٌات فً تنظٌم القطاع، كما لم تشّجع على النهوض بتنظٌم 

المجال )أنظر الفصل  هذا من إتحادات البلدٌات فً عددٍ لالناجحة والواعدة  تجاربالالبلدٌات ولم تعتمد على 

 السابق(.

لمقابل، ٌتفاوت أثر مركزٌة القطاع بحسب النطاق الجؽرافً. وفً أعقاب المقابالت التً تم إجراإها، ٌبدو فً ا

ولة على أنشطة البلدٌات. أن العالقة مع الدولة المركزٌة تتراجع كلما إبتعدنا عن بٌروت وٌنحسر معها تؤثٌر الد

 ق اللبنانٌة. لمناطا األثر عٌنه فً كافةمركزٌة القطاع  ال ُتحدثوعلٌه، 

وكنتٌجة سلبٌة لذلك، تقوم البلدٌات باإللتفاؾ على هذا اإلطار المإسسً المركزي المفرط لتنفٌذ مشارٌع الصرؾ 

الصحً، وذلك فً إطار اإلستجابة لطلب المشتركٌن المباشر. وفً ضوء ما ورد فً الفصول السابقة، تتعارض 

ً حال اإلتحادات( مع التوجهات الواردة ضمن المخططات هذه المبادرات البلدٌة )أو المتعددة البلدٌات ف

من شؤنها لكن تتوافر الوسابل التً والتوجٌهٌة المعتمدة من وزارة الطاقة والمٌاه ومجلس اإلنماء واإلعمار. 

 زخم المبادرات المحلٌة من دون اإلنتقاص من اإلتساق اإلجمالً.هذه للقطاع باإلستفادة من  السماح

ًْ أعم، ٌم بصورةٍ  تخطٌط  كن للبلدٌات ومإسسات المٌاه المناطقٌة العمل بشكل أكثر إتساقاً، وبخاصة فً مجالَ

. وُتعتبر إمكانٌات التآزر بٌن البلدٌات ومإسسات المٌاه المناطقٌة مهمة وقد تساهم فً هاوتشؽٌل المنشآت

ارة المٌاه المبتذلة وتفوٌض ٌمكن لمإسسات المٌاه المناطقٌة تولً إدو التعوٌض عن مركزٌة القطاع المفرطة.

ب هلكنّ و ،9ٙهتصّورجزء من هذه المسإولٌات إلى البلدٌات فً إطار تعاقدي تم  ٌُجرَّ  ٌوماً. لم 

                                                           
 ( لدعم القطاع عقوداً مماثلة، من دون تجاوز مرحلة التفكٌر النظري.GIZلقد لحظ مشروع الوكالة األلمانٌة للتعاون الدولً ) 9ٙ
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 إدارة مشتتة للمشارٌع .8.2

التً ٌتؤلّؾ  متسلسلةالحلقة ال ، إن لجهةمفرط بشكلٍ  من التشّتت واإلجتزاءإدارة مشارٌع الصرؾ الصحً تعانً 

دورة المشارٌع. وفً كلتا الحالتٌن، ٌساهم ذلك فً اإلنتقاص من الشفافٌة والكفاءة  لجهةم أالصرؾ الصحً  منها

مصلحة من قبٌل  – عةصالحٌات موسّ قٌادٌة ذات فً قطاع الصرؾ الصحً برمته. وعلٌه، ٌرخً ؼٌاب سلطة 

ٌة على قطاع بظالله السلب – فً حوض المتوسطذلك  بعدد من الدول بما فً وطنٌة عامة للصرؾ الصحً أسوةً 

 الصرؾ الصحً فً لبنان.

عام إلى تنظٌم عبور المٌاه  هدؾ بشكلٍ ٌ هو عبارة عن مسار )مجموعة حلقات متسلسلة(الصرؾ الصحً 

وصوالً إلى مكان معالجتها والتخلص ومكان إنتاجها )المنازل أو األنشطة الصناعٌة/الحرفٌة( من المبتذلة بدءاً 

 لذلك، ال بّد من معالجة هذا القطاعإلحاق الضرر بالبٌبة والصحة العامة.  منها فً البٌبة الطبٌعٌة من دون

شاملة بالنظر إلى إستحالة إدارة "الحلقات" الثالث الربٌسٌة )الجمع والنقل والمعالجة( بصورة منفصلة.  بصورةٍ 

بل نشهد أٌضاً  ،تحدٌد الجهات المسإولة عن كل "حلقة" بوضوحٌقتصر األمر على عدم لكن الٌوم فً لبنان، ال 

لمشارٌع ال تؤخذ بالحسبان سوى جزء من الحلقات ال كامل المسار. ولعل التركٌز على بناء محطات  اً تجاور

معالجة المٌاه المبتذلة هو أبلػ مثال على ذلك... فٌما تبقى إشكالٌة الجمع والنقل عند المنبع قابمة بدون أي حل. 

فً المخطط التوجٌهً )الوطنً أو المناطقً( بحل هذه المشكلة، لكن لم بطبٌعة الحال، تسمح المقاربة المعتمدة 

فً إختٌاره  ٌعتمد منطق قطاع الصرؾ الصحً ،فً أؼلب األحٌانوتإت هذه المقاربة بعد ثمارها فً لبنان. 

منطقة ال على المنظومة )أو المسار( التً تسمح بحل مشكلة إدارة المٌاه المبتذلة فً  على محطة التكرٌر للوحدة

وصوالً إلى البٌبة الطبٌعٌة. وهنا أٌضاً ٌعانً قطاع الصرؾ الصحً من ؼٌاب وجؽرافٌة محددة بدءاً بالمستخدم 

 .نهابٌةحلقة الالمقاربة برامجٌة حقٌقٌة لتوزٌع التموٌل المتاح فً وقت محدد على كامل المسار ولٌس فقط على 

تشؽٌل المنشآت(، نالحظ  إدارة اإلستثمارات/ لتخطٌط/وفً حال تناول المسؤلة من زاوٌة دورة المشارٌع )ا

التشتت عٌنه فً إدارة المشارٌع بوجود سلسلة من أربع جهات فاعلة ضعٌفة الترابط: وزارة الطاقة والمٌاه )التً 

بدور التخطٌط الشامل وتحدٌد اإلستراتٌجٌة القطاعٌة(؛ مجلس اإلنماء واإلعمار )إدارة بشكٍل أساسً تكتفً 

ٌع بتفوٌض من وزارة الطاقة والمٌاه(؛ مإسسات المٌاه المناطقٌة )الواجب إشراكها بشكل أكبر فً إدارة المشار

اإلستثمارات التً ستتوالها الحقاً(؛ وأخٌراً البلدٌات أو إتحادات البلدٌات )التً ٌمكن أن تلعب دوراً أكبر فً 

فً ظل ما فً المنظومات ذات السعة القلٌلة(. والسٌّ المرحلة التمهٌدٌة للبرامج وفً المرحلة التالٌة للتشؽٌل، و

ذلك الشّق  ٌاً ضمان اإلتساق فً إدارة المشارٌع بما فًعملٌتولى هو من مجلس اإلنماء واإلعمار هذا الواقع، إن 

التشؽٌل )ٌتولى عادة المشؽل الخاص بموجب عقد مع مجلس اإلنماء واإلعمار تشؽٌل محطات التكرٌر ب المتعلّق

ب األحٌان، مما ٌساهم فً زٌادة تهمٌش مإسسات المٌاه والبلدٌات(. وٌرتبط التشتت فً إدارة المشارٌع فً أؼل

تدرٌجً طٌلة دورة المشارٌع، وصوالً فً  ، ٌتم تذوٌب إدارة المشارٌع بشكلٍ علٌهبطبٌعة الحال بمشكلة السعة. و

 تموٌالً على المدى الطوٌل. ردٌبة التشؽٌل وأقللكن حسنة النوعٌة و إلى منشآتٍ  نهاٌة المطاؾ

 الرصدفً  نقص .8.1

فعلً فً أدوات المتابعة لمختلؾ المشارٌع المنجزة )شبكات ومحطات  ٌعانً قطاع الصرؾ الصحً من نقٍص 

التكرٌر( التً قد تسمح بتحدٌث اإلستراتٌجٌة مع مرور الوقت. وفٌما تتولى كوكبة من الجهات الفاعلة تنفٌذ 

افر جهاز محدد لدى وزارة الطاقة والمٌاه لمسح المشارٌع المنفذة وتٌوٌمها على منشآت الصرؾ الصحً، ال ٌتو

ٌُستهان به من المشارٌع لكنه ٌفتقر إلى اإلنماء ومن جهته، ٌقوم مجلس ونحو منتظم.  اإلعمار بإدارة عدد ال 

 منتظمة. بصورةٍ لتٌوٌم ومتابعة مجمل المعلومات  الوسابل الضرورٌة
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من حً إلى أدوات المتابعة وتٌوٌم البٌانات ومساحات التبادل بٌن الجهات الفاعلة ٌفتقر قطاع الصرف الص

ٌُعتبر سوء إدارة المعلومات والبٌانات المٌدانٌة عابقاً مهماً أمام النهوض بالقطاع.البٌاناتهذه  إحصاء أجل   . و

ٌُصارلذا  علومات وتنسٌق تحركات إلى إقامة هٌبة ناظمة قادرة على تنسٌق مجمل هذه الم من الضروري أن 

المهام التنظٌمٌة على هذه مختلؾ الجهات الفاعلة. وٌبدو أن وزارة الطاقة والمٌاه هً المإسسة المرجعٌة لتؤمٌن 

ار المحلً لتفعٌل الحو أن تكون صلة الوصل على المستوىمإسسات المٌاه ٌمكن ل، إلى ذلكالمستوى الوطنً. 

 بإحصاء المعلومات ونشرها على المستوى المركزي.خاص  بشكلٍ سمح ٌ، مما بٌن الجهات الفاعلة المٌدانٌة

 الخدمة تركٌز على البنى التحتٌة أكثر منال .8.6

مفرط على البنى ال ٌّتسم بالتركٌزبؤن قطاع الصرؾ الصحً فً لبنان  متاحةلقد لمسنا من خالل تحلٌل البٌانات ال

للمشتركٌن. وهنا نقع  ة المقّدمةتتمحور حول الخدم ما منشآت المعالجة، وذلك على حساب مقاربةسٌّ التحتٌة وال

التً تستهلك بالتالً الكثٌر من رأس المال والتكالٌؾ ) على تناقض حٌث تعمل منشآت المعالجة الفابقة التطور

فً صور مإّخراً الحال  كانتبطٌبة )ال بل توضع فً سبات( بؽٌاب شبكات التجمٌع، كما  ( بوتٌرةٍ التشؽٌلٌة

أساسٌة لقطاع الصرؾ الصحً أال وهً  أبعادٍ على حساب ٌتم هذا التركٌز على البنى التحتٌة  نإ. والنبطٌة

د األبعاباختصار أي  – لمنشآتوالمالٌة لمبادرات التوعٌة والتنمٌة التدرٌجٌة لقدرات التشؽٌل الفنٌة والبشرٌة 

 لقطاع. ل "ؼٌر المادٌة"

تقدٌر عدد )لقطاع الٌوم بالقدرة القابمة على المعالجة وٌنعكس ذلك من خالل إنحصار مإشرات األداء فً ا

مستدامة. وتساهم هذه المقاربة فعالة و خدماتٍ د المشتركٌن الذٌن ٌستفٌدون من ال بعد (السّكان الممكن خدمتهم

الجوانب السلبٌة ودفع الجهات الفاعلة المحلٌة )وفً طلٌعتها البلدٌات( إلى التركٌز  إظهاربشكل واضح فً 

على المشاكل المرتبطة بتنفٌذ البنى التحتٌة، ألن الجهات الفاعلة المحلٌة تفتقر إلى رإٌة شاملة للقطاع  حصراً 

 وبالتالً ال تستطٌع التواصل مع المشتركٌن بشؤن المنافع المرتبطة بتحسٌن خدمات الصرؾ الصحً العامة.

صلب اإلهتمامات ومن هٌكلة من وضع المشترك فً فً لبنان وبالتالً، ٌستفٌد قطاع الصرؾ الصحً 

 التدخالت تبعاً للوصول الفعلً إلى خدمات الصرؾ الصحً. ومن شؤن تؽٌٌر التوجه بهذا الشكل أن ٌإّثر بشكلٍ 

لقٌود المرتبطة بإنشاء البنى التحتٌة وتشؽٌلها، وحتى على الطلب باإٌجابً على قبول المشتركٌن )والبلدٌات( 

نة )وما ٌستتبع ذلك من تداعٌات إٌجابٌة على إستدامة عرٌفات الخدمة المحسّ الرؼبة فً دفع تعلى على الخدمة و

ؾ بوضوح على  الخدمة(. وٌعنً ذلك إقامة عالقة مباشرة وعلى نحو تدرٌجً بٌن المشتركٌن والهٌبة التً سُتعرَّ

التً تخضع لمساءلة و ،المزودة للخدمة )سواء مإسسة المٌاه المناطقٌة أو البلدٌة أو المشؽل الخاص( أّّنها الهٌبة

 .تهاإستمرارٌوالخدمة نوعٌة  خاصًة بشؤنالمشتركٌن 

 مشاكل التواصل بٌن الجهات الفاعلة .8.4

لقد أبرزت الدراسة التوثٌقٌة الحالٌة وجود قنوات رسمٌة للتواصل بٌن الوزارات التقنٌة ووزارة الوصاٌة على 

ناطقٌة، وبٌن وزارة الطاقة والمٌاه ومجلس اإلنماء البلدٌات، وبٌن وزارة الطاقة والمٌاه ومإسسات المٌاه الم

واإلعمار فً إطار تنفٌذ المشارٌع، وبٌن مجلس اإلنماء واإلعمار والشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن بشؤن محتوى 

ٌُعتبر الٌوم محتوى المعلومات المتداولة بواسطة هذه القنوات وكثافتها والمشارٌع ومنهجٌتها، إلخ.  لكن ال 

طبٌعٌة. إلى ذلك، ال تتسم المعلومات  ال ٌسمح على ما ٌبدو بضمان حسن سٌر القطاع فً ظروؾٍ و بالكافً،

جٌد بٌن الجهات الفاعلة. كما ال توجد الٌوم جهات فاعلة "وسٌطة" تسّهل  بالطابع المركزي وال ٌتم تداولها بشكلٍ 

تعانً  كماها بٌن الجهات الفاعلة. مة لجمع المعلومات وتبادلالتواصل بٌن المإسسات، وال توجد مساحات منظّ 

 البلدٌات على ما ٌبدو من التهمٌش فً قنوات التواصل هذه.
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لبن وتتجلى مشاكل التواصل على أكثر من مستوى: المستوى األول هو تبادل المعلومات لتنسٌق التدخالت. و

الطاقة والمٌاه )المسإولة عن  مإسسً" بٌن الشركاء الفنٌٌن والمالٌٌن، ووزارةالتواصل "ال حدٌّ أدنى منُوِجد 

التخطٌط وإستراتٌجٌة القطاع( ومجلس اإلنماء واإلعمار، ال ٌتم تبادل المعلومات إال نادراً مع المستوٌات الدنٌا. 

إنعدام الثقة من جانب البلدٌات فً المستوى المركزي ال ٌشجع هذه البلدٌات )أو إتحاداتها( على تبادل  إذ إن

ادرات التً تنفذها بمساعدة شركابها. من جهة أخرى، تساهم قدرة البلدٌات على عرقلة المعلومات بشؤن المب

 ًْ تخطٌط  المشارٌع وؼٌاب المحاورٌن الفنٌٌن لدٌها فً ثنً الجهات الفاعلة المركزٌة عن إشراكها فً مرحلَت

 وتنفٌذ مشارٌع الدولة.

أساسً لضمان فعالٌة البرامج وكفاءة ػ دلٌل على هذا الوضع هو إحصاء المشارٌع والمنشآت، وهو لوأب

ٌُضاؾ إلى ذلك عدم معرفة البلدٌات بشكل منهجً بالبرامج  تخصٌص الموارد فً قطاع الصرؾ الصحً. 

المنفذة على المستوى الوطنً؛ والعكس صحٌح بالنسبة إلى مشارٌعها ومبادراتها الخاصة، خشٌة تعارضها مع 

ٌٌَن الوطنً أو المناطقً. وفً المقلب اآلخر، نالحظ المخططات التوجٌهٌة التً تمت الموافقة ع لٌها على المستو

وجود أوجه قصور ملحوظة فً تنفٌذ المشارٌع لجهة التواصل بٌن مجلس اإلنماء واإلعمار ومإسسات المٌاه 

ل المناطقٌة، مما ٌهمش هذه األخٌرة وما ٌستتبع ذلك من تداعٌات مباشرة على قدرتها على أداء دورها فً تشؽٌ

 المنشآت.

أساسً لضمان فعالٌة البرامج وكفاءة  رؼم أّنهػ دلٌل على هذا الوضع هو إحصاء المشارٌع والمنشآت، لوأب

ٌُضاؾ إلى ذلك عدم معرفة البلدٌات بشكل منهجً بالبرامج  تخصٌص الموارد فً قطاع الصرؾ الصحً. 

ومبادراتها الخاصة، خشٌة تعارضها مع المنفذة على المستوى الوطنً؛ والعكس صحٌح بالنسبة إلى مشارٌعها 

ٌٌَن الوطنً أو المناطقً. وفً المقلب اآلخر، نالحظ  المخططات التوجٌهٌة التً تمت الموافقة علٌها على المستو

وجود أوجه قصور ملحوظة فً تنفٌذ المشارٌع لجهة التواصل بٌن مجلس اإلنماء واإلعمار ومإسسات المٌاه، 

 األخٌرة وٌستتبع تداعٌات مباشرة على قدرتها على أداء دورها فً تشؽٌل المنشآت.هذه دور ٌهمش األمر الذي 

المحلٌة  على المستوى المناطقً، ٌبقى التواصل بٌن مإسسات المٌاه المناطقٌة والبلدٌات )والجهات الفاعلة

ة لتشؽٌل المنشآت تدرٌجً إلستراتٌجٌة متسق ببناءٍ  أن ٌسمح تبادل المعلومات من شؤن( محدوداً، فٌما األخرى

وتقاسم المسإولٌات بٌن مإسسات المٌاه والبلدٌات. كما تفتقر مإسسات المٌاه، ما خال بعض اإلستثناءات 

ٌن  ٌَ الظرفٌة، إلى مساحات الحوار على المستوى المناطقً التً قد تسمح لها بنقل المعلومات بٌن المستو

ناطقٌة إلى مثل هذه المساحات لتشرٌع دورها وتعزٌز المركزي والمحلً. وبالفعل، تحتاج مإسسات المٌاه الم

أساسً فً إنتاج وتعمٌم المعلومات على  وسابل تحركها. وٌبدو أن اإلتحادات قادرة أٌضاً على أداء دورٍ 

 المستوى المحلً.

ٌُعتبر التواصل األفقً بٌن المشارٌع أكثر فعالٌة.  وال ٌتم وإذا ما كان التواصل العامودي ٌعانً من القصور، ال 

من إنتشار  توثٌق التجارب العملٌة المستقاة من تنفٌذ المشارٌع على المستوٌٌن المناطقً أو المركزي، مما ٌحدّ 

الممارسات الجٌدة أو الحلول التقنٌة المالبمة لبعض السٌاقات )على سبٌل المثال المحطات العاملة بتقنٌة القصب 

دون توحٌد القدرات الفنٌة للتصدي إلشكالٌات تشؽٌل المنشآت. فً بعض البلدات الصؽٌرة(. وٌحول ذلك أٌضاً 

، عّبرت بعض الجهات الفاعلة مثل مجلس اإلنماء واإلعمار أو مإسسات المٌاه المناطقٌة عن رؼبتها فً إلى ذلك

إعداد ونشر مستندات التوثٌق والعرض ذات الصلة بالتقنٌات البدٌلة لمعالجة المٌاه المبتذلة على مستوى 

أدوات وقنوات نقل المعلومات ولكن ٌبدو حتى الٌوم أن  لنشر وتعمٌم هذه المستندات،فالنٌة موجودة لدٌات. الب

 .هً الؽابب األكبر



ناندراسة توثٌقٌة حول قطاع الصرف الصحً فً لب  

 

ٔٓٗ 
( لصالح المكتب التقنً للبلدٌات SIAAPونقابة تجّمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس ) Hydroconseilمكتب الدراسات 

              ٕٗٔٓالنسخة النهابٌة أٌلول/سبتمبر  –اللبنانٌة 
 

إلى الٌسار: زٌارة  - : أمثلة عن الممارسات الجٌدة الواجب تثمٌنها فً مجال التواصل00و 01الصورتان 

إلى الٌمٌن: زٌارة إلى محطة صور بوجود  - الرٌحانمحطة النبطٌة بوجود المشغل وممثلً إتحاد بلدٌات 

 الشركة البانٌة ورئٌس البلدٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (SIAAPنقابة تجمع البلدٌات للصرؾ الصحً لمنطقة بارٌس )، وHydroconseilمكتب الدراسات  :مصدر الصور

 

 

 

 

 

 

 

 

       


