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 مقدمة - ١
 

آب من المقدم في شهر للبرنامج التنموي الذي نحن بصدد دراسته واألول رئيسي الالتقرير 
 هذه المقاربة تسعى لتحليل . يطلق مقاربة جديدة مخصصة لالستثمارات العامة٢٠٠٥العام 

، اقتصادية، ومؤسساتية لعقلنة قتراح خيارات تقنيةات المعنية بالدراسة والالقائم للقطاعالوضع 
  .يتالءم ومتطلبات هذه المقاربة نقاشنا في هذا الفصل .االستثمارات

  
  :تتطابق مع األهداف التاليةسس  يقدم التقرير الرئيسي األول ُأتقدم،باإلضافة إلى ما 

الخارجية لقطاع الصرف  اآلثارعلى أن ، التي تنص االستدامة البيئية وااليكولوجية -
عند القرارات العامة أو الخاصة لتحديد لتحديد الصحي مأخوذة كليا بعين االعتبار 

محترمة بشكل البيئية العتبارات التأكد بأن االهدف عندها هو . المستقبليةالتنمية 
 .عند اقتراح الرؤيا لقطاع الصرف الصحيمتكامل 

  
لمالية، التي تنص على أن الموارد المتوفرة هي مستعملة االقتصادية وااالستدامة  -

التأكد من أن الهدف عندها هو أن . بشكل فعال، وأن الممتلكات مصانة بشكل جيد
 ،تلبية التغيرات بالطلب هذا القطاع بإمكانمالئمة للتكلفة، وأن يكون فعالية القطاع 
 .، على األقل، لتمويل التشغيل والصيانةوأن يكون قادراً

 
 تحسين الخدمة تشمل ، التي تنص على أن الفوائد الناجمة عناالستدامة االجتماعية -

 التركيز على مشاكل الطبقات الفقيرة لحمايتهم من غاية هي ال.جميع قطاعات المجتمع
 . السلبية  للبيئة اآلثار

  
 . فعالةاإلى رؤيهذا القطاع وتسعى للوصول هذه األهداف العامة تتالءم مع أهداف 

  
  
  هداف هذا الفصلأ    ١-١
  

 تطـوير الرؤيـا      اآليلة إلـى   تاجراءإل وا المبادئ من هذا الفصل هو عرض         الهدفإن  
 تطوير الخيارات المتعلقة     سبل إلى باإلضافة ، الصرف الصحي   لقطاع واألهدافالمستقبلية  

الوضع الحالي  بالنظر إلى    " على السؤال التالي   اإلجابة فإن الغاية هي     ،ساسيأوبشكل  . بها
ـ السنواتخالل   ما هي االهداف التي يجب تحقيقها        ،لقطاع الصرف الصحي    ١٥- ١٠  ال

  "البدائل المختلفة لتحقيقها؟وما هي قطاع الالقادمة في 
  
  المنهجية  ٢-١
  

 تحديـد   والأ يـتم    .١ هنا تتبع الخطوات المبينة في  الـشكل رقـم            المعتمدةإن المنهجية   
الرئيـسي  : المعنية في قطاع الصرف الصحي وتصنيفهم إلى فئتـين        والجهات  المؤسسات  

حديـد   ت إلـى ثم يـصار    ،  والمسؤوليات والثانوي، وهذا مهم عند تعريف وتحديد األدوار      
 تقيـيم   ذلك  يتم بعد  . باستخدام منطق شجرة المشكلة    شخصةمال األساسية أسبابها و المشكلة

استخدام التقارير الصادرة والمعلومات    ب  لقطاع الصرف الصحي   والوضع الحالي الظروف  
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و أ تحديد المشاريع والسياسات     يضاًأ ويتم   .لعمل من ا  األولى جمعها في المرحلة     أمكنلتي  ا
في حال وجود تعـارض بـين الـسياسات         . البرامج المخططة المتعلقة بالصرف الصحي    

إنـه   ف ،خرى وتلك الموضوعة لقطاع الصرف الصحي     األ المطورة للقطاعات     أو المقترحة
 القائمة والتي يتم تشغيل     الحواجزتحديد العوائق  و   بعد ذلك     يتم ثم .تذليله و ه  تحديد  يتوجب

  .هداف القطاعأ تحديد الرؤيا الشاملة المستقبلية ويساعد فيالقطاع من خاللها، وهذا 
  

  الوصـول الـى    جلأيمكن استخدام الخيارات والبدائل المختلفة من        كل ذلك تحدد  يوعندما  
فنيـة  : فئـات  ثالث   لىإ هذه البدائل واالعتبارات المرتبطة بها    وتُصنف   .هداف المحددة ألا

 يمكن استخدامها الحقا     التي األداء مجموعة من معايير     اقتراح ويتم   .ومؤسساتية واقتصادية 
  . الظروف المحليةو باإلستناد إلى الموقعخيارات واختيار البدائل المفضلة من اجل تقييم ال

  
تخطيط بياني للمنطلق المتبع لتطوير الرؤيا المـستقبلية والخيـارات          : ١لشكل رقم   ا  

  لقطاع الصرف الصحي
  

  
  
  المؤسسات المعنية  ٣-١
  
    تعريف المؤسسات المعنية١-٣-١
  

  :لصرف الصحي إلى المجموعات التالية المعنية بقطاع ااألطرافيمكن تقسيم 
  
  الجهات الحكومية ١-١-٣-١

تعريف المشكلة وتحديد أسبابها الجذرية األساسية

تقييم الوضع الحالي والسياسات والمشاريع المخططة

تذليل التداخالت بين المشاريع المتضاربة اذا وجدت

تحديد المؤسسات المعنية

تحديد المعوقات والقيود

تطوير رؤية مستقبلية مشترآة

تطوير الخيارات القطاعية

اقتراح معايير االداء

تعريف المشكلة وتحديد أسبابها الجذرية األساسية

تقييم الوضع الحالي والسياسات والمشاريع المخططة

تذليل التداخالت بين المشاريع المتضاربة اذا وجدت

تحديد المؤسسات المعنية

تحديد المعوقات والقيود

تطوير رؤية مستقبلية مشترآة

تطوير الخيارات القطاعية

اقتراح معايير االداء
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تتضمن هذه المجموعة وزارة الطاقة والمياه، مجلس  االنماء واالعمار،  ومؤسـسات             

لبنان الـشمالي، لبنـان الجنـوبي،        ( ٢٠٠٢المياه االقليمية االربعة التي انشأت عام       
عـة، وزارة الـصناعة،     ، وزارة البيئـة، وزارة الزرا     )بيروت وجبل لبنان، والبقـاع    

مصلحة نهر الليطاني التي تتولى مسؤولية توفير متطلبات الري في حوض الليطـاني             
  .وفي  مناطق  لبنان الجنوبي

  
  
  القطاع العام ٢-١-٣-١

  
  مجالـسها   أعـضاء  كونويشمل البلديات التي فصلت عن مجوعة الجهات الحكومية         

ـ كل  ، فإن   على كلٍ . موظفي الدولة وإنما منتخبين من الشعب     من  ليسوا    ترفـع   ةبلدي
 فـإن كـل القـرارات       جميع األحـوال   وفي    المركزية لحكومةالدورية إلى ا  ريرها  اتق

ـ  يـتم     موافقة وزارة الداخلية والبلديات، و      إلى واألنشطة البلدية تحتاج    عبـر   اتمويله
  .وزارة المالية و،)جباية( الخاصة صناديقها

   
  القطاع الخاص ٣-١-٣-١
  

او / تنفيذ و  الهندسية أو تقوم ب     تقدم التصاميم  كن أن ممويتضمن الشركات الخاصة التي     
 الصرف الصحي، سواء  كانت كبيـرة النطـاق او           ةنظمأخدمات التشغيل لشبكات و   

 مـن ضـمن     أيـضا عالوة على ذلك فإن مؤسسات التدريب تعتبـر         . وحدات برامج 
ني معالمؤسسات المعنية، نظرا لوجود حاجة ملحة ومتزايدة لبناء القدرات لكل من هو             

  .شبكات الصرف الصحيومشارك في تشغيل وصيانة انظمة و 
  

  الدوليةالمنظمات  المانحة وجهاتال ٤-١-٣-١
  

 وكالـة هذه المجموعة، على سبيل المثال ال الحصر، المجموعة االوروبية، ال         تتضمن  
 لتحقيـق اهـداف     يصب عملها ات الدولية التي    نظموالم،   (USAID)األميركية للتنمية 
 بالميـاه   هتم بشكل خـاص    التي ت  GEFسة البيئة العالمية     مؤس ، مثال الصرف الصحي 
  . التلوث في البحر المتوسطنسبة لخفض  الالزمتقدم التمويلممكن أن الدولية، والتي 

  
  )المستفيدون(المستخدم النهائي  ٥-١-٣-١
  

ـ  تنفذ، وذلك السكان المخدومين بمشاريع الصرف الصحي التي يتم        يعنى بذلك     ا تحقيق
كما تتضمن هذه الفئة ايضا المزارعون الذين يستخدمون مياه         .  القطاع لقسم من أهداف  

ري المحاصيل الزراعية، واصحاب الشركات الـصناعية       لالصرف الصحي المعالجة    
  . لمياه الصناعية المبتذلةموضوعية لمعالجة االكبيرة التي قد تحتاج الى بناء محطات 
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  معاهد األبحاث والجامعات  ٦-١-٣-١
  

الحكومية التي  المؤسسات   مؤسسات األبحاث الخاصة و    تتضمن هذه المجموعة كالً من    
الصرف الصحي  مياه   إدارة   أسلوبلتحسين  الهادفة   الوسائل   تطويرتقدم المساعدة في    

  . مراحله بما في ذلك مراحل التجميع والضخ والمعالجة والتصريف النهائيفي جميع
  

   بين المؤسسات المعنيةتمييزال  ٢-٣-١
  

أما معـايير   . ة وثانوي ة رئيسي  إلى فئتين   لتأثيرهم، يما يعود فصنف المؤسسات المعنية    ت
 دفـع  قوة   لتقديم القراراتَ َأو    اتخاذالمحسوسةُ للتَأثير على    هذا التصنيف، فهي القدرة     

  .لقطاع المحددة لهدافاأل إلنجاز
   

وزارة الطاقـة والميـاه، مجلـس  اإلنمـاء           : أما المؤسسات المعنية الرئيسية فتشمل    
  .البلديات، وزارة البيئة، والمصلحة الوطنية لنهر الليطانيواإلعمار، 

  
 اتطونـسبة للـضغ    (نأما المؤسسات المعنية الثانوية فتشمل المـستخدمين النهـائيي        

، وزارة الـصناعة،    ) الخاصـة   الـسكان، وطبيعـة القطـاع      يمارسها تي ال الضعيفةا
  .المؤسسات الدولية والمانحين ومعاهد األبحاث، والقطاع الخاص

  
   المشكلةأسباب  ٤-١
  
 الـصرف   أنظمـة  شبكات    عبر منةؤالم ن مستوى الخدمة  أ مراجعة الظروف القائمة     بعدتبين  ي

 المدن الرئيسية مزودة بـشبكات      أنففي حين   . وأخرى منطقة   بين بشكل كبير    تتفاوتالصحي  
 هـذه    مـن  عدداً أنم   رغ  محطات لمعالجة الصرف الصحي    إلى تفتقر   أنها إال ،صرف صحي 
 ، الـصغيرة   السكانية التجمعات معظم   أما.  قيد التنفيذ  أو للتنفيذالتحضير  قيد   إماالمحطات هي   

عدم كفاية خـدمات    "إن مشكلة   . وال بمحطات معالجة  فهي غير مزودة بشبكات صرف صحي       
لرئيسية ويمكن تحديد تأثيرها باستخدام      الجذرية ا  أسبابها إلى إرجاعهايمكن  "  الصرف الصحي 

  .٢الشكل رقم بحسب  ما هو مبين في "المشكلة –شجرة "منطلق 
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  "  عدم كفاية خدمات الصرف الصحي" شجرة المشكلة لـ : ٢الشكل رقم 
  

  في القطاع بواسطة تحديـد     الوضع الحالي تحليل  ل ةفعالوسيلة   هي   " المشكلة – شجرة" أداةإن  
 مرئـي  النتاج فهو ترتيـب      أما.  الرئيسية واألسباب ، والتأثير ،االسباب والعالقات بين المشكلة   

وهذه  التقنية تساعد فـي  فهـم         .  واالثار الناتجة  لألسبابللمشكالت وبيان التراتبيات الهرمية     
ـ  والمضامين المحتملة عند     اكل للعالقات البينية للمش   األوسعالسياق    قـضايا   باالعتبـار ذ  األخ
  .أخرىقطاعية 

  
ساسية لعدم كفاية خدمات الصرف الصحي      ألسباب ا ألعاله فإن ا  أ مبين في الشكل      هو وفقاً لما 

  :القائمة تكمن في اآلتي
  
  نظمة والقوانين المتعلقة بالبيئةألعدم التشدد في  تطبيق ا  ١-٤-١
  

ن الى البحر االبيض المتوسط مـن خـالل          مياه الصرف الصحي في لبنا      معظم   تصريفيتم  
ة األولية  ج محطة للمعال   يصب ناتج تكرير   . المحلية المائيةمجاري    الو في     أالمصبات البحرية   

 بينما كـل التجمعـات الـسكانية        ، كلم ١,٥ بطول   بحري أنبوب   بواسطة في البحر    في الغدير 
 وتـتم   .الشاطئ ت على طول  بواسطة مصبا  ة مياهها المبتذلة الغير مكرر    تتخلص من الساحلية  

ـ مكذلك  و ، مخالف لقوانين وانظمة البيئة اللبنانية المحلية      شكلب هذه االنشطة  للمواثيـق   الفخ
ضافة الى  إ. البحر المتوسط وحماية  والمعاهدات الدولية التي وقعها لبنان لحماية الحياة البحرية         

 المائيـة مجـاري   المياه الجوفية والـى     الصرف الصحي الى طبقات ال    مياه   ربتسن  فإ ،ذلك
  . لالنظمة البيئية الطبيعية فاضحهو خرقالسطحية 

  

المشكلة

األسباب

النتائج 

تدهور نوعية
 ومستوى الحياة

التأثيرات على  
الصحة العامة 

  تلوث البحر المتوسط   تلوث الموارد المائية 

  عدم آفایة خدمات الصرف الصحي   

الممانعة الشعبية والسياسية

الطلب على الخدمة 
 ال یتناسب والحاجة  

عدم التشدد في تطبيق  انفاق عام غير آاف
 القوانين المتعلقة بالبيئة  

قيود مؤسساتية

المشكلة

األسباب

النتائج 

تدهور نوعية
 ومستوى الحياة
تدهور نوعية
 ومستوى الحياة

التأثيرات على  
الصحة العامة 
التأثيرات على  
الصحة العامة 

  تلوث البحر المتوسط   تلوث البحر المتوسط   تلوث الموارد المائية   تلوث الموارد المائية 

  عدم آفایة خدمات الصرف الصحي     عدم آفایة خدمات الصرف الصحي   

الممانعة الشعبية والسياسية

الطلب على الخدمة 
 ال یتناسب والحاجة  

الممانعة الشعبية والسياسيةالممانعة الشعبية والسياسية

الطلب على الخدمة 
 ال یتناسب والحاجة  

عدم التشدد في تطبيق  انفاق عام غير آاف  انفاق عام غير آاف
 القوانين المتعلقة بالبيئة  
عدم التشدد في تطبيق

 القوانين المتعلقة بالبيئة  
قيود مؤسساتيةقيود مؤسساتية
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 ه فإن ،نه قد يكون هناك نوع من التساهل في  تطبيق قوانين منع التلوث            أل و ،خرىأومن ناحية   
  . وهذا سبب رئيسي للمشكلة،  خفض التلوثلجهة الصحية اإلجراءات يوجد حافز لتحسين ال
  

مـن  و .بيئة قد أصدرت إرشادات لتصريف المياه المنزلية والـصناعية المبتذلـة          إن وزارة ال  
ـ         ق هذه اإلرشادات    ي تطب المفترض ة دعلى الصناعات المرخصة حديثاً وإعطاء فترة سـماح لم

غيـر   التحتيـة    البنية مثالً،   ،ولكن عدة معوقات تأخر تطبيقها    .  سنوات للصناعات الحالية   ١٠
بـاطن األرض أو    إلى  ع تصريف المياه المبتذلة والغير مكررة       ي يمن ذم القانون ال  عد ل موجودة

 لتطبيـق   ة الكافيـة   التقني المعرفة أن اإلدارة ال تملك      سبببقد يكون ذلك    في المياه السطحية،    
  .اإلرشادات، أو أن وزارة البيئة ال تملك آليات التطبيق، إلخ

  
  لصرف الصحيا  قطاعفي غير كافي  عامإنفاق  ٢-٤-١
  

تتوزع النفقات الحالية في القطاع بشكل رئيسي على االستثمار في البنى التحتية، وأعمال 
يعطي الجدول التالي صورة عن تقديرات النفقات العامة في قطاع و. التشغيل والصيانة

راجع  (٢٠٠٤ و١٩٩٢الصرف الصحي من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار، بين األعوام 
  ).١رقم الجدول 

  
  بالمليون دوالر أمريكي واالعمار في قطاع الصرف الصحياإلنماء النفقات العامة لمجلس ١:جدول رقم

  )٢٠٠٤- ١٩٩٢بين عامي (

مساعدات تقنية 
  ومؤسساتية

  المجموع  التشغيل والصيانة   البناء

٣٩٩  ٩٠  ٢٨٤  ٢٥  
  2005a1:  المصدر

مـن قبـل    خدمات الصرف الصحي    مستوى  افي لتحسين   على الرغم من تخصيص تمويل ك     و
لى إن ينسب   أوهذا يمكن   . الدولة، فإن إنفاق هذا التمويل ما زال متخلفاً كثيراً عما هو مطلوب           

معوقات جوهرية كالقيود اإلجتماعية والنقص في      لى  إ اضافة   ،القيود المؤسساتية في هذا القطاع    
سـباب الجوهريـة    أل ا  فـي  وسعأبشكل   لقضيةهذه ا يمكن تشخيص     و. التمويل لإلستمالكات 

  :التالية
  
    الممانعة الشعبية والسياسية   ٢-٢-٤-١
  

 للشروع بتنفيـذها،   يةلمشاريع الصحية غير كاف   ل الحاجةإن  نتيجة الممانعة الشعبية والسياسية ف    
  :التالياألمر ساسي أبشكل عنه يتفرع ما وهذا 

  
  
  
  الحاجة و يتناسبالطلب ال   ١-٢-٢-٤-١

                                                 
1 CDR (2005a). Progress report. 
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فـسها التـي     المناطق التي لديها حاجة لخدمات الصرف الصحي هي ن          تكون نأمن المفترض   

 فـي كثيـر مـن       المكتسبة من برامج إنمائية عدة أثبتت      الخبرة   ولكن. هذه المشاريع بلب  اتط
كثـر طلبـا    أل ال تكون هي  نفسها ا       تكون أو  نأيمكن   حيان ان البلديات ذات الحاجة الملحة     ألا

 موجودة في أعلى القمة يمكـن أن تـصرف مياههـا             بالسكان  إن قرية مكتظة    مثالً، .للخدمة
 إدراك التلـوث النـاجم عـن ذلـك           دون تذلة في المياه الجوفية أو المجاري الطبيعية من       المب

 تكـون مـصادر     لبج، فإن قرية صغيرة موجودة أسفل ال      ومن جهة أخرى  . والحاجة للمعالجة 
مجـاري  لوثـت مـن     ت لإلستخدام المنزلي أو مجاريها الطبيعية قـد         مياهها الجوفية المطلوبة  

 سـاحلي   تجمع سـكاني  ، أي   على هذا النحو  . رية في أعلى القمة   القالصرف الصحي الخاصة ب   
 البحرية أو حماية الثروة الحيوانية البحرية من الممكن أن          الشواطئ  ونظافة تطويربغير مهتم   

  . للحاجة للمعالجةث اإلكترادون الشاطئ على طوليصرف مياهه المبتذلة الغير مكررة 
  

مثـال  .  عملية التنمية  بإتجاهالسياسيين واالجتماعيين   ي ناتجة عن نشاطات     ه اتهذه المالحظ 
 مطالبـة قد ال تترجم الى      البلديات   ذلك، فإن الحاجة الى شبكات صرف صحي في بعض        على  

 او  ،غيـر الحكوميـة   من الجماعات االهلية، والمنظمات     الضغوط السياسية   نقص  قلة و بسبب  
 للقوانين والنظم البيئية قد ال تقـدم        ن التطبيق غير المنتظم   فإ عالوة على ذلك  . نيالسكان المحلي 

مـشاريع  علـى   طلـب    قلة ال  ، االمر الذي ينتج عنه    ماام باجراء   يللق للبلدية المعنية   قوياً حافزاً
أذى بيئيـة أو  ثقافة هناك وعي لهذه المشكلة وحيث    هناك   في المناطق حيث     .الصرف الصحي 

في هذه التجمعات السكانية قد   لألعلى المقاربة للمشكلة من المستويات األدنى فإن،من التلوث
ويطالب  المناطق حيث الحاجة محسوسة      في ومن جهة أخرى،  . تؤدي إلى إتباع الطلب للحاجة    

 تطبق إذا كانـت اإلدارة      ها السكان فإن المقاربة من األعلى لألدنى تكون أكثر مالئمة ولكن          بها
العتبـار  إن تؤخذ ب  أالتي  يجب     لمشاريعابشكل مثالي فإن مجموعة     و. معنية واعية ومدركة  ال

  . ادناه٣وهذا موضح في الشكل . هي تلك التي تتناول ناحيتي الطلب والحاجة
  

  الطلب مقابل الحاجة لمشاريع الصرف الصحي : ٣الشكل رقم 
  
  

 

 الحاجة 

 الطلب  

المجموعة الثانوية 
 للمشاريع المستهدفة

  
  
    قطاع الصرف الصحي  قيود مؤسساتية في  ٣-٤-١
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إن الهيكلية المؤسساتية والحالية في قطاع الصرف الصحي يمكن أن يـودي  الـى شـكوك                 

إن ملكية االصول والموجـودات     . وضياع في  األدوار والمسؤوليات والى عدم كفاية التشغيل        
إن شبكة تجميع مياه الـصرف الـصحي مملوكـة مـن     . غير واضحة في  كثير من األحيان  

حمانـا،  (ات؛ محطات معالجة المياه المبتذلة كانت في السابق مملوكة من قبل البلـديات              البلدي
للمحطات المنشأة من قبل الهيئات     (، وحالياً فهي مملوكة من قبل إما البلديات         .)مرجعيون، إلخ 

إن المسؤوليات الدقيقة غير محـددة      . ، أو من مؤسسات المياه    )غير الحكومية لصالح البلديات   
  .ائي حتى اآلنبشكل نه

  
إن المخطط التوجيهي الرئيسي للصرف الصحي افترض وجود محطات معالجة كبيرة لتخـدم             

وهذا االمر يترتب  عليه انشاء خطوط تجميـع كبيـرة     . احواض تصريف  كبيرة الحجم نسبيا     
واستمالك أراضِ وطرق خدمة لمسارات الخطوط ولمحطات المعالجة، وإلنشاء محطات رفع           

 فإنها تتطلب آليات للتعاون والتنسيق بين البلديات المختلفة التي يخـدمها خـط              وأكثر من ذلك  
التجميع المشترك ومحطة المعالجة، األمر الذي يؤسس للمساهمة والمشاركة من كـل بلديـة              

. موجودة في الحوض المخدوم من خط تجميع مشترك ومحطة معالجة مشتركة غير موجـودة             
ر لمعالجة المياه المبتذلة حيث أن عقد التـشغيل والـصيانة           هذا ينطبق مثالً على محطة الغدي     

موقع مع مجلس اإلنماء واإلعمار وليس مع البلديات المعنية، ويـدفع للمـشّغل مـن أمـوال                 
الصندوق البلدي وليس من قبل البلدية المعنية أو مجموع البلـديات المخدومـة مـن محطـة                 

 مسؤولة عن قطاع الصرف الـصحي  لـيس           الجدير ذكره أن البلديات التي  كانت      . المعالجة
  .لديها الخبرة الكافية وال التمويل الالزم في  موازناتها لتشغيل نظام الصرف الصحي

  
  . هذا القطاعإلدارةالمياه المسؤولة عن قطاع الصرف الصحي ال تملك أي خبرة  مؤسسات إن
  
  تأثيرات المشكلة  ٥-١
  

 البحر األبيض المتوسط يـؤدي إلـى        في مياه   معالجة دونإن تصريف مياه الصرف الصحي      
إن جودة ونوعية مياه    .  البحرية  الشواطئِ نظافةو مياهال نوعية   علىوهذا ما يؤثر    تلوث البحرِ،   

، من الناحيـة الدوليـة    أو   ،مور الحرجة والدقيقة سواء من الناحية المحلية      ألالبحر تعتبر من ا   
، فـإن   عالوة على ذلـك   .  حماية البحرِ  اتفاقياتى  لع ةموقّع ال األطراف من    لبنان هون  أحيث  

لـه تـأثيرات     نهارألفي مجاري ا  الجوفية و  المياه   طبقاتإلى  تصريف مياه الصرف الصحي       
وهذا .  الري وألشرب  غراض ا  ال هاي الم همكانية استخدام هذ  إل  نظراً اإلنسانمضرة على صحة    

 ويؤدي  في النهاية الى نتائج سلبية علـى  ئيةالغذاالسلسلة  قد ينتج عنه تراكم المواد السامة في   
  .الصحة العامة

  
ميـاه  (  دائرة الخطر نتيجة ترشـيح الملوثـات        في أيضا إن نوعية وجودة المياه الجوفية هي     

وازدياد عمليـات حفـر     . ) ، الخ   وترشيحاتها نفايات صلبة  صرف صحي، نفايات صناعية،   
 ١٩٩٦حصاء عام ، طبقاً ال بئر خاص٤٥٠٠٠ِعدد يزيد عن    ال ( نظمةالماالبار العشوائية غير    
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الفـاتورة    قيمـة   تـأثير مباشـر علـى       هذا التلوث لَه  و ) اإلحصاء المركزي  مديرية من قبل 
  .٢الصحيةَ

  
وقد اظهرت  . دراسة لتقدير كلفة التدهور البيئي في لبنان      ب ٢٠٠٣  العام   في ٣  البنك الدولي  قام

الجمالية لتدهور البيئة نتيجة التأثيرات الصحية وتـدهور نوعيـة وجـودة            الدراسة ان الكلفة ا   
قتصادية  التأثيرات اإل   اما .لبنانفي  الناتج المحلي اإلجمالي     من   تقريباً    % ٢,١ تعادل الحياة  

النـاتج المحلـي     مـن     % ١,٠٧فقد قدرت بحوالي     الحياة   لتلوث الماء على الصحة ونوعية    
  .اإلجمالي

  
  الحاليةوف الظر  ٦-١
  

معظم المدن الكبيرة   لدى    تبين أن  الحالية حول الظروف     النشراتومراجعة التقاريرِ   من خالل   
 أن بعضها ما يـزال قيـد        إذ الصرف الصحي ولكن من دون محطات معالجة         أنظمة وشبكات 

مجهز بمحطات القليل من القرى  .تنفيذهالالتنفيذ أو في طور اإلعداد ضمن المشاريع المخطط 
ن الصغيرة والقـرى    دكثير من الم  الفان   ، بالمقابل .).الغدير، حمانا، الخ  (عالجة للمياه المبتذلة    م

 بعـض المـدن     .جور صحية لذلك، فإن األبنية مجهزة ب     ، الصرف الصحي  بأنظمة غير مجهز 
بـسبب التركيبـة   و .الصحية واآلبـار   الجوفية عبر الجوروالقرى تتخلص من المياه المبتذلة

 إلـى خزانـات الميـاه       ة ترشح مباشر  ةألغلب المناطق اللبنانية فإن المياه المبتذل     الجيولوجية  
   .الجوفية

  
  الوضع الحالي لقطاع الصرف الصحي   ١-٦-١
  

ن مستوى التغطية   أ ويلحظ   ،٢٠٠٢٤ لغاية كانون االول     الوضع الحالي  ٢ الجدول رقم    يلخص
مد على المسح الـذي تـم عـام          الصرف الصحي التي تظهر في  الجدول المذكور تعت         كةبشب

 التاليـة   المواصـفات وقد تم تحديد    . ة لإلحصاءات المركزيدائرة  ال والذي اعدته ونفذته     ١٩٩٦
  :لجميع المشاريع

  
 ،(AC) اسمنت االسـبتوس      االسمنت، نابيبأمعظم الشبكات نفذت من     : األنابيبمواد   •

  .GRPتيك المقوى بالزجاج استخدام مواد البالسب فقد نفذت ،الحديثةما الشبكات أ
 وعلى الرغم من ان شـبكات  ،في  جميع المناطق  :  توفر خدمات التشغيل والـصيانة     •

 مسؤولية مصالح المياه االقليمية، اال ان هذه المصالح لـيس           منالصرف الصحي هي    
 للقيام بهذه الوظيفـة      ادارة التشغيل  الجهاز البشري الكافي والالزم او    حتى اآلن   لديها  
 تبقىوعليه فإن عملية تشغيل وصيانة الشبكات ونظم الصرف الصحي          . بة منها المطلو

 . البلديات التي تقع هذه الشبكات في نطاقها البلديةمن مسؤولي

                                                 
  .، الخطة الوطنية الطبيعية لالراضي  اللبنانية ، التقرير النهائي٢٠٠٤ دار الهندسة ، ايار  2
 
3  METAP ٢٠٠٣ البنك الدولي، تكلفة تدهور البيئة في  لبنان ، حزيران  .  
  ٢٠٠٢ التقرير الفني حول خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي ، آانون االول –جاآوب جيب  4
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 حـول محطـات الـضخ       بياناتتوفر أي     تال  : البيانات المتاحة حول محطات الضخ     •
  . محطات ضخ٥باستثناء مدينة بيروت حيث  يتواجد فيها 

يتولى ث  يبح ،توجد جور صحية لبعض  المنازل في كل منطقة        : الصحيةتوفر الجور    •
  . تفريغ هذه الجور الصحية من حين آلخرعملية  من القطاع الخاصمقاولون

، ال يوجـد أي      باستثناء منـاطق قليلـة جـداً       :  حول جودة ونوعية المياه    معلومات •
المناطق تؤكد من    حول نوعية وجودة المياه، على الرغم من حقيقة ان جميع            معلومات

ويمكن استخدام بيانـات    . قيامها بفحص  وتحليل جودة ونوعية المياه بصورة متكررة        
 المياه في شبكات امداد وتوزيـع الميـاه،     لتلوث   محتمل     جودة ونوعية المياه كمؤشر   

وذلك نتيجة تسربات الصرف الصحي  او حصول تقاطعـات بـين شـبكات الميـاه                
  .والصرف الصحي

ر لتكريـر الميـاه المبتذلـة       تعتبر محطة الغدي   :معالجة صرف صحي  وجود محطات    •
التي تعمل على األراضي اللبنانية، ولكنها تشمل فقط مرحلـة          المحطة الكبرى الوحيدة    

تكرير المياه المبتذلة لبيروت وجزء من الضاحية       تستطيع هذه المحطة    . التكرير األولى 
اآلن في طور التحـضير      الساحلية هي    باإلضافة إليها، العديد من المحطات    . الجنوبية

، جمعيات األهليـة  العديد من المحطات األخرى جرى بناؤها من قبل ال        . للبناء أو البناء  
 بقية مياه   .ولكن جرى مالحظة أن تشغيلها غير كاف نتيجة عدم وجود الخبرة الالزمة           

 أو المتوسـط    األبيض البحر   إلىالصرف الصحي غير المعالجة يتم تصريفها مباشرة        
 .واألودية األنهار مجاري إلى

لبنـاء  االسـتمالكات   تعتبـر   موال والضغط الشعبي،    نتيجة قلة األ   :الخطوط الرئيسية  •
بدل مـن ذلـك، تعمـد       . من األمور الصعب تخطيها   خطوط النقل ومحطات التكرير     

، في أغلب األحيـان   . ألنابيب في مجاري األنهار والينابيع    المختصة لتمرير ا   اإلدارات
ة المياه التـي     زيادة كمي  إلىتتسرب مياه األمطار إلى هذه األنابيب، األمر الذي يؤدي          

 .  التأثير على إنتاجية محطات التكريرفي هذه األنابيب، والى تجري 
فـي العـام    للصرف الصحي الذي جرى إعداده       المخطط التوجيهي    :محطات التكرير  •

 تقنية، مالية،   لم يجر العمل على تنفيذه نتيجة أسباب       ١٩٩٤، وتنقيحه في العام     ١٩٨٢
المخطـط  علـى   و هذه األسباب    العمل على تحليل  يتوجب  . واجتماعيةسية  ا سي ادارية،

 .بناء عليهاأن يعدل التوجيهي 
 

  ٢٠٠٢الظروف القائمة بحسب تقرير جاكوب جيب في  كانون االول  : ٢الجدول رقم 
النسبة المتوقعة للخدمة   المنطقة

بشبكة الصرف الصحي 
 نفذته ١٩٩٦مسح (

االدارة المركزية 
  )لالحصاء

الطول المتوقع 
صرف لشبكة ال
حتى ( الصحي 

كانون االول 
٢٠٠٢(  

محطة معالجة الصرف 
  الصحي

مصلحة المياه 
  االقليمية 

محطتين معالجة الصرف   م٢١,٠٠٩  %٢٠  عكار
 ١٨٠٠الصحي تخدمان 
  منزل

  شمال  لبنان

محطة معالجة  واحدة    م٧٣,٢٦٩  %٢٠  بعلبك
 منزل ١٥٠٠٠تخدم 

ومحطة صغيرة خاصة 

  البقاع
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 غير موضوعة بالخدمة
ثالث محطات معالجة    م١٢٩,٧٠٧  %٢٠  باروكال

  منزل٢٩٥٠تخدم 
  جبل لبنان

  شمال لبنان ال يوجد   م٤,٥١٢  %٥  البترون
  شمال لبنان ال يوجد   م٨,٨٧١  %٣٥  بشري
محطة معالجة كبيرة قيد    م٣١١,٨٩٢  %٩٠  بيروت

 التنفيذ
  جبل لبنان

  البقاع ال يوجد   م٨٤,١٧٥  %٣٠  شمسين
محطة معالجة  صغيرة    م١٦,٤٥٧  %٣٠  المنية

  منزل٢٥٠تخدم 
  شمال لبنان

محطة معالجة اولية    م٢٤٥,٣٨١  %٢٠  عين الدلبة
 واحدة

  جبل لبنان

ثالث محطات معالجة    م٧٥,٩٥٦  %٧٠  جبل عامل
  منزل٧٢٠صغيرة تخدم 

  جنوب لبنان

محطة معالجة  واحدة    ال ينطبق  %٠  جبيل
 شخصا ٢٥,٤٦٧تخدم 

مخطط تنفيذها عام 
٢٠٠٠ 

   لبنانجبل

  جبل لبنان ال يوجد   م٤١,٣٦٧  %٢٠  كسروان
  شمال لبنان ال يوجد   م١٢,٠٢١  %٢٠  القبيات
  شمال لبنان ال يوجد   م١١,٣٥٧  %١٥  الكورة
  جبل لبنان ال يوجد   م٣٤,٠٠٩  %٦٥  المتن

  جنوب لبنان ال يوجد   م٥٣,٨٠٠  %٣٠  نبع الطاسة
محطة للمعالجة االولية    م٦٤,٥٢٦  %٢٠  صيدا

تنفيذ  تخدم قيد ال
  شخص٢٣٤,٠٠٠

 جنوب لبنان

 جنوب لبنان ال يوجد   م٢٠,٥٢٣  %٥  صور
  شمال لبنانمحطة معالجة قيد االنشاء   م٢١٢,٧١٢  %٠ ٨  طرابلس
محطة معالجة مخططة    م٩٠,٩٠٢  %٦٠  زحلة

 يوم/ ٣ م٣٢,٠٠٠بسعة 
  البقاع

  شمال لبنان ال يوجد   م٣٥,٧٧٩  %٤٠  زغرتا 

  
  
  جزة والمقترحةالمشاريع المن  ٢-٦-١
  

 خالصة محدثة لمشاريع الصرف الصحي التـي تـم انجازهـا لتاريخـه،              ٣رقم   سمالريبين  
  . والمخطط لتنفيذها الحقا،والجاري تنفيذها
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 او المخطط لتنفيذها ) الجارية( مشاريع الصرف الصحي المنجزة وقيد التنفيذ : ٣الرسم رقم 

  )٢٠٠٥ار، تقرير حزيران المصدر مجلس اإلنماء واإلعم(
  

  
  الوضع الحالي خالصة  ٣-٦-١
  

  :كاآلتي لقطاع الصرف الصحي الوضع الحالييمكن تلخيص 
  

ولكنها غير مزودة  بمحطات     معظم البلديات الكبيرة شبكات صرف صحي       لدى  يتوفر   •
 .معالجة صرف صحي
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و انهـا  أ اما  قيد التنفيذ  في هذه البلديات هي    محطات معالجة الصرف الصحي    كما أن  •
 .التحضيرما تزال في مرحلة 

 وال بمحطات معالجـة صـرف       يرة غير مزودة بشبكات صرف صحي     البلدات الصغ  •
 .المياه الجوفيةوسالمة  خطراً على نوعيةشكل ي األمر الذي قد. صحي

ال  في الوقت الذي     ،مدون الجور الصحية بشكل كبير    تيعالمواطنون في المناطق النائية      •
 . تقوم فيه السلطات المختصة بأية رقابة عليها

تكـرر مياههـا    ) وبلدات مختلفة في جنوب لبنان والبقاع الغربي      حمانا،  (عدة بلديات    •
 .ولن تشغيل هذه المحطات يواجه صعوبات كثيرةالمبتذلة في محطات تكرير صغيرة، 

  
  
  أهداف القطاع  ٧-١
  

  ونقل ومعالجة   لتجميع تأمين األنظمة الالزمة  ل  تسعى إن الرؤيا الشاملة لقطاع الصرف الصحي     
ولتحقيق هـذه   .  والتخلص منها بطريقة آمنة وسليمة     لشعب اللبناني لكل ا مياه الصرف الصحي    

  : قطاع الصرف الصحي في الفقرات التاليةيتم عرض أهدافالمهمة 
  
   الصرف الصحيخدماتتحسين   ١-٧-١
  

ق كبيرة في  النسب المئويـة للـسكان         وارهناك ف كما هو مبين في األقسام السابقة من التقرير         
إن القرى الصغيرة التـي     فمن جهة أخرى،    و . لبنان صحي في الصرف  الومين بشبكات   المخد

بطريقة ال تعرض موارد المياه للخطر، فهـي         ور الصحية ج ال عبرمياهها المبتذلة   تتخلص من   
 العوامـل الجغرافيـة     أنن القـول    عوغني   .تحتاج بالضرورة إلى شبكة صرف الصحي      ال

  .  هذا الوضعإلى أدت قد  مجتمعةواإلداريةوالسياسية 
  

حـد  أو.  لبنان أنحاءجميع    الصرف الصحي في   خدمةتسعى الحكومة اللبنانية لتحسين مستوى      
ـ نسب المئوية للسكان المخدومين بـشبكات        هو زيادة ال   األهداف ـ صرف  ال  والجـور   صحيال
لجة مياه الصرف الصحي التي يـتم       اوهناك هدف آخر وهو زيادة النسب المئوية لمع       . الصحية

تجميـع  في بعض المناطق يتم      ألنه خير مهم جداً نظراً   ألوهذا الهدف ا  .  الشبكات عبرتجميعها  
 التي تـصب فـي     واألوديةنهار  أل مجاري ا  إلىلجة  دون معا  مياه الصرف الصحي وتصريفها   

  . الجوفيةأوالسطحية  المائية المجاري إلى أو ، المتوسطاألبيض  البحرالنهاية في
  
  حماية مصادر المياه  ٢-٧-١
  

تصريف مياه  ب  وبسب ،اإلدارة في  لبنان مهددة بشكل خطير من سوء          القليلةإن مصادر المياه    
 للميـاه  ضـنة  والى الطبقـات الحا    المياه السطحية  مجاري إلىالصرف الصحي غير المعالجة     

ستعمالها ا و ٥مصادر المياه السطحية والجوفية هي ملوثة     أغلب  من المتعارف عليه أن      .الجوفية
. المياه قد سـجلت   بسبب   أمراض    حاالت  عدة  فإن الواقعفي   .على الصحة العامة  يمثل خطراً   

                                                 
 .الموارد الجوفية ملوثة بأغلبيتها بالنيترات أن إلىعدة دراسات قامت بها الجامعة األمريكية في بيروت تشير  5
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إن مبـدأ   . على الصحة العامة    هذه المياه لري الخضار والفاكهة يمثل أيضاً خطراً        استخدامإن  
 علـى معالجتهـا     األمـوال  إنفاق من    المياه المحتمل بدالً   تلوث التلوث، يدعو لخفض     الحد من 
ولهذا يجب  حـذو منطلـق       .  الحكومة اللبنانية  ركائز الرؤيا لدى    من  وهذه الحقيقة هي   ،الحقاً

  . من منطلق ردة الفعل، من اجل حماية الممرات والمجاري المائية من التلوثالفعل، بدالً
  

كما أن حماية المياه السطحية يساعد في النهاية على إعادة إحياء الحياة النباتيـة والحيوانيـة                
  . دون تكرير بفعل تصريف المياه المبتذلةتتلوثرات التي مم للوالنظام البيئي

  
  تحسين الصحة العامة ونوعية الحياة    ٣-٧-١
  

 المياه السطحية والجوفية يلقي بعبئه وثقله على صحة          الناتجة عن المكروبات   إن تلوث مصادر  
ذلك  مثال .المحمولة بالمياه   الناتجة عن الميكروبات    الزائدة األمراضالسكان الذين يعانون من     

 نظم تصريف مياه صرف صـحي صـحيحة سـوف           إنشاءإن  . االمراض المعدية والمعوية  
  المياه الناتجة عن مراض  أل تخفيض ا  إلى، وهذا بالتالي يؤدي     تخفض من تلوث المياه في  البيئة      

  . والى التحسين الكلي لجودة ونوعية الحياة للسكانالملوثة
  
   المتوسطاألبيضمنع تلوث البحر   ٤-٧-١
  

، اذ أن شواطئه تعتبر معلـم       لبنانمصدر من مصادر الدخل في      البحر االبيض المتوسط    يشكل  
ع لبنان على المواثيـق والمعاهـدات الدوليـة     وقّ سبق أن  وقد. البلد في   ةلسياحا هام من معالم  

  مـستوى  ولهذا فإن الحكومة اللبنانية تسعى الى خفـض       . التلوثواالقليمية لحماية البحر من     
 الـصرف   تدفق ميـاه  و على االقل خفض،     أالتلوث في البحر المتوسط، وذلك من خالل منع،         

  .معالجة الى البحردون الصحي ومياه المجاري الصناعية 
  
  

  

  
   محطات المعالجة في الريناتجاالستفادة القصوى من   ٥-٧-١
  

 قيمة كبيرة في لبنـان، حيـث  تنـدر           ا وذ اً ثمين اًمصدرمياه الصرف الصحي المعالجة     تمثل  
 هذا المصدر المائي البديل يستعمل في عدة بلدان حول العـالم، مـع بعـض                .المياهمصادر  

. تستعمل لإلنتـاج الغـذائي    لبلدان، خاصة لري المزروعات التي      التحفظات الدينية في بعض ا    
فيما  استعمالهايخفض من   ائض المعالج في المحطات إلغراض الري       فإعادة إستخدام ال  ذلك أن   

لطلـب  ايخفف   كما أنه    .كما هو حاصل حالياً في لبنان وفي مناطق عدة        غير مكررة   لو كانت   
  . البلدية والصناعيةلألغراض المخصصة وتلكعلى مياه الشفة 

  
مـع تـوفر    يتماشـى   ن  أيجب  للري   طات المعالجة حناتج م أمين  ن ت أ إلى هنا   اإلشارةوتجدر  

 الخيـار يكـون     حيـث  )كصيدا (يةالساحل الزراعية   األراضيذلك   ل مثاال. راضي الزراعية ألا
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 أما في .  الزراعية األراضيفي محطات المعالجة لري      العادة استخدام الفائض المعالج      ضحاًوا
 إعـادة  عـن    ة الناتج قيمة التوفير فة ضخ الفائض المعالج مع      لمقارنة تك يجب  فالمناطق النائية   

  .ةالمعالج الصرف الصحي مياهاستخدام 
  

ضر من قبـل مجلـس       فإن مخططاً توجيهياً قد ح     )الحمأة (أما بالنسبة لوحل محطات التكرير    
 وهو يعنى بشكل خاص بالحمـأة الناتجـة عـن           .استخدامهاإلنماء واإلعمار لتصريفه وإعادة     

  للحمأة  وزارة البيئة، من الممكن    مواصفاتبحسب  .  المنزلية، والصناعية  هالميامحطات تكرير   
إذا لم تتطـابق    .  الصحة العامة والبيئة   على السلبية   اآلثارمن  للزراعة بطريقة تقلل    ستعمل  تأن  

من الممكن عنـدها أن تحـرق أو أن         حمأة مع المواصفات المطلوبة لالستعمال،      مواصفات ال 
    . تطمر بجور صحية

  
  خفض اآلثار السلبية لمياه الصرف الصحي الصناعية غير المعالجة  ٦-٧-١
  

 عـن   شـئ ناهو  أما التلوث البيئي ف   . ٣٠,٠٠٠حوالي  لبنان  في  المؤسسات الصناعية   عدد  يبلغ  
موضـوعية  ظم الصناعات المسببة للتلوث غير مجهـزة بمحطـات          عم.  فقط المصانع ضعب
ـ  إلقاءذلك   ينتج عن و . الشبكات العامة  فيإلقائها  فاتها الصناعية قبل    لنفاياتها ومخ معالجة  ل ذه ه

و في شبكات الـصرف الـصحي      ألفات والنفايات الصناعية في المجاري المائية واالودية        خالم
سـيء  ) الناقلـة وعلى الشبكات   (  الحالتين فإن االثر الذي تتركه على البيئة         ىكلتوفي  . العامة
  .جدا
  
 بمحطـات   ز المصانع التي تشكل المصدر الرئيـسي للتلـوث        يتجهمن الضروري   نه  ا ف ذلكل

إن النهج المتبـع    . العامة ةشبكال في إلقائهانفاياتها ومخلفاتها الصناعية قبيل     معالجة  موضعية ل 
نهار او الى البحر يجب ان يوضـع        ألودية ومجاري ا  ألافي  مياه المجاري الصناعية    لتصريف  

  .، ال بل منعه كلياله حد
  

  مثل تحليـل تشخيـصي للحـاالت       ي ومخطط توجيهي إلدارة المياه الصناعية المبتذلة، وه      اعد
هذا المخطط قـد تـم       .نصح بحلول لمختلف األنواع والكيفيات للنفايات الصناعية      يالمختلفة و 

ـ  شير اليها أحد أهم النتائج التي ي    .  يتالءم مع التوسع الصناعي المستقبلي     لإطالقه بشك  و أن   ه
كمية هذه   ه من المقدر أن تزيد    نأالمنتجة في لبنان هي غير خطرة، و      لب النفايات الصناعية    أغ

الطريقة المثلى . ٢٠٢٠ عاميوم /٣ م ١٩٢,٠٠٠ إلى ١٩٩٤ عاميوم  /٣ م ٦١,٠٠٠النفايات من   
 إضافة إلى ما تقدم، فقد تم تحديد        .أعط التعليمات ثم راقب   : الموصى بها في هذا المخطط هي     

 اقتـراح    أيضا  لقد تم  .وعية النفايات المنتجة، وللمعالجة األولية التي يجب توفرها       مواصفات لن 
     . تنفيذ مقترحات هذا المخططبخلية خاصة في وزارة البيئة مكلفة 

  
   والقيودموانعال  ٨-١
  

الصرف الصحي والقيود التي تعمل     قطاع  التي قد تعيق تحقيق اهداف      موانع  فيما يلي ال  
  .رونخألن االحكومة والمساهموعبرها 
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  قيود تنظيمية   ١-٨-١
  

، والتي تـؤدي الـى      المعنيةنظمة وقوانين البيئة اللبنانية     أالتساهل في  تطبيق      •
 . الحوافز لخفض التلوثانفقد

 ؛ مع أن هذا المبدأ مذكور في القانون البيئي        "تغريم مسبب التلوث  "غياب مبدأ    •
 .قيلتطبآللية اتفتقر وزارة البيئة غير أن 

  
 القيود الفنية  ٢-٨-١
  

  . مشاريع الصرف الصحيوإدارة تشغيل مجالفي مكتسبة الالخبرة قلة  •
سـد   وتمكينها من    اإلقليميةمؤسسات المياه   قدرات  عدم وجود آلية قائمة لبناء       •

 .الثغرةهذه 
 . في هذا المجالالعامةقصور الوعي عند  •
  المعامـل   الناتجـة عـن     الصناعية لمياه الصرف الموضعية  غياب المعالجة    •

 .والمصانع
عدم توافر تعليمات تقنية ومخططات توجيهية مناطقية لكـل مـن مؤسـسات              •

 .المياه
 

  القيود المؤسساتية  ٣-٨-١
  

 .البلدياتمختلف آليات التعاون المشترك بين عدم وجود  •
 .اإلقليمية آليات التعاون المشترك بين البلديات ومؤسسات المياه عدم وجود •
 بين مصلحة   ة مياه الصرف الصحي المعالج    إدارة في   محتمل  مصالح تضارب •

وصـوال حتـى    نهر   ال  حوض  منطقة الليطاني والبلديات المعنية في   نهر  مياه  
 . الجنوبيفي لبنانالقسم الواقع 

  
  المالية/ القيود االقتصادية  ٤-٨-١
  

 .التمويل للبلديات المختلفةص  في قن •
 .للبلدياتمداخيل عدم وجود آلية لتأمين  •

  
  المنطلق المؤسساتي والفني  - ٢
  

   المشروع :اعادة تعريف الشروط الخاصة  ١-٢
  

أن يحـصر   يجـب   " المشروع" عبارة  استخدام  فإن  ،  سبة لقطاع الصرف الصحي   بالن
للميـاه المبتذلـة    عادة االستخدام   إ/  عمليات التجميع والمعالجة والتصريف    للداللة على 
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ـ   و المؤسسات المعنيـة   ولهذا فإن على  . نفسهائي  مالحوض  الضمن   رار صـانعي الق
التفكير بمشاريع متكاملة بدال من تنفيذ عقود منفصلة للتجميع والمعالجة والتـصريف            

  . نشطة الصرف الصحيأمن اجل ضمان التكامل واالستمرارية لخدمات و
  

 لحكومةاتعريف لمسؤوليات   ٢-٢
  
  مقدمة  ١-٢-٢
  

  أنحـاء كومات في شـتى     حاليعتبر الصرف الصحي خدمة تؤديها الشبكة التي تنفذها         
 القطـاع    قبـل  لى نطاق واسع مـن     ع ةالخدمهذه   تقديم   لذا فإن . بما فيها لبنان  العالم،  

 فإن اعتبـار الفـائض المعـالج فـي          أخرىومن ناحية   .  ما يحدث   نادراً مرأالخاص  
 وخصوصا  األياممراً مألوفا في هذه     أ أصبحمحطات معالجة الصرف الصحي كمورد      
ج ففي هذه الحالة يتم استخدام الفائض المعال      . في البلدان التي تشح فيها الموارد المائية      

من محطات المعالجة بدال من او بالترابط مع المياه العذبـة فـي  ري  المحاصـيل                  
  .الزراعية وري الحدائق والمزروعات الجمالية

  
مر حيوي وهـام للـصحة العامـة ورفاهيـة          أإن تقديم خدمات صرف صحي كافية       

  .اهتمام الحكومة بهذا القطاعومن هنا  ،المجتمع
  
  القطاع؟ ادارة كيف يتم  ٢-٢-٢
  

وقد عهـد للبلـديات     . جميع مراحل قطاع الصرف الصحي    ب معنيةإن الحكومة اللبنانية    
 قطـاع   كـان و. انويةمسؤولية تشغيل وصيانة التوصيالت المنزلية وشبكات التجميع الث       

ولكن بسبب عدم إمكانية    ،  الصرف الصحي حتى الماضي القريب من مسؤولية البلديات       
، وزارة اإلسكان،   الداخلية دائماً على دعم وزارة      اعتمدتفإن البلديات    مشاريعالتمويل  

 ....،  ووزارة المهجرين،وزارة الطاقة والمياه
  

 فقد أنيط بها تشغيل وصيانة التوصـيالت        ،وبما أن البلديات هي المالكة لشبكات التجمع      
 مسؤولية ، انيطت بمؤسسات المياه    ٢٠٠٤من العام    واعتبارا   .المنزلية وشبكات التجميع  

ان . تشغيل وصيانة خطوط التجميع والنقل الرئيسية ومحطات معالجة الصرف الصحي         
 غير محددة وغير واضـحة المعـالم        لطرفينابين   واإلدارةنقاط التماس في المسؤولية     

  .ي تحديد الواجبات والمسؤولياتكثر فأمر يتطلب دقة ألوهذا ا
  

، فان مؤسسات المياه والصرف الصحي مسؤولة عـن تحـضير           ٢٢١بحسب القانون   
 ،وحاليـاً . المـشاريع  إدارةالمخططات التوجيهية، تشغيل وصيانة البنية التحتية، ومهام        

 مـن   وإصدارها إعدادها مياه الصرف الصحي يتم      أعمالفإن الشروط المرجعية لجميع     
اتجـاه وفـق    هنـاك   و. عمارإلنماء وا إلو بواسطة مجلس ا   أقبل وزارة الطاقة والمياه     

التصميم  بما فيها مهام   اإلقليميةبمؤسسات المياه   هذه المهمة    بأن تناط    ٢٢١قانون رقم   ال
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فـي  ) الخطوط ومحطات المعالجة  (  لمكونات  وعناصر شبكات الصرف الصحي      لفعليا
  .مرحلة الحقة

  
  كيف يتم استرداد التكلفة؟  ٣-٢-٢
  

او محطـات   / شبكات و ( الصرف الصحي الجديدة من      أنظمة االستثمار لتنفيذ    ةليم ع إن
مـن خـالل    يقع حصريا على عاتق الحكومة وذلك بتخصيص االعتمادات إما          ) معالجة

 عمـار إلنماء وا إل بواسطة مجلس  ا    إدارتهالموازنات السنوية او من تمويل خارجي يتم        
كمؤشر بياني للقيمة فإن الموازنة التي خصـصها مجلـس          و. أو من الجمعيات األهلية   

 مليـون دوالر    ٨٤,٣ بلغـت    ٢٠٠٢عمار لقطاع الصرف الصحي للعـام       إلنماء وا إلا
  .ركييمأ
  

بجبايـة  البلديات  تقوم  . تشغيل وصيانة نظام الصرف الصحي فقط     ل العائدةتسترد التكلفة   
رصفة والتي تمثل نسبة مئوية مـن قيمـة         ألوتجميع الضريبة المترتبة عن المجاري وا     

و المبنى والمحـالت التجاريـة، وال يـتم جبايـة أي             أ/ الشقة السكنية /  للمنزل اإليجار
تنفق الدولة   وحالياً. و للتشغيل والصيانة  أتثمار في الصرف الصحي      لالس أخرىضريبة  

.  الصرف الصحي  أنظمة سنويا على تشغيل وصيانة      أمريكي مليون دوالر    ٣٠ما معدله   
سوسـيتي  ( للبنى التحتية الخاصة بالصرف الصحي قدرت بواسطة          القيمة األساسية  إن

 Societeسوسيتي جنرال (ركي يمأ مليون دوالر ٣٣٩بنحو  ) Societe Generalجنرال 
General مليـون دوالر    ٢٩٣ما القيمة الحاضرة لهذه البنى فقدرت بحوالي        أ ، )٢٠٠٢ 
  .أمريكي

  
ولية تشير الى ان تكلفة تنفيذ شـبكة الـصرف          ألوفي  المعدل الوسطي فإن التقديرات ا      

محطات معالجة الصرف الـصحي      وتكلفة تنفيذ    ،ترم/دوالر ١٥٠حوالي  الصحي هي   
 وتكلفة التشغيل والصيانة للمحطات هي       ،للشخص المخدوم بالمحطة  / دوالر ١٠٠تعادل  
 األخـذ    مـع  األدنـى ؛ وهذا نسبياً يعد في الحـد        السنة/ للشخص  / دوالر ٠,٥بحدود  

  .المستخدمةكتروميكانيكية المحدودة لإلبالحسبان األجهزة ا
  

   يلغمؤسساتية للتشتقييم النماذج ال  ٣-٢
  

 إلـى فقط  لقد عمدنا   .  حصرية ا الفصل ليست  المؤسساتية التي جرى تظهيرها في هذ     الخيارات  
 بالنتيجة، الخيـارات المؤسـساتية      .القابلة للنقاش مع المعنيين   الخيارات ذات األفضلية    مناقشة  

  : الممكنة لتحقيق الرؤيا هي التالية
  
    )١-I (األولالبديل المؤسساتي   ١-٣-٢
  

 بالمحافظة على الترتيب والوضع القائم بحيث تتولى البلديات عملية تشغيل           األوليقضي البديل   
ـ   إل مؤسسات الميـاه ا    ىوصيانة التوصيالت المنزلية وشبكات التجميع وتتول      سؤولية قليميـة م
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، مع تحديـد التـداخالت ونطـاق     تشغيل وصيانة خطوط التجميع الرئيسية ومحطات المعالجة      
  .  التوجيهيةعلى المخططاتالصالحيات لكل منها 

  
انه ينسجم مع    ميزة هذا البديل     . الحالي مع أنه غير مطبق حالياً      الوضع يحافظ على    هذا البديل 

احية اخرى فإن لهذا البديل عـدد مـن العيـوب            ومن ن  .تطلعات ورؤية الحكومة لهذا القطاع    
وإنـه  ولها ان توزيع المسؤوليات والتحديد الواضح لالدوار قد يشكل تحديا كبيرا            أوالمساوئ  

فـإن تحديـد    ضافة الى ذلك    إ .تحديد آلية التعاون والتداخل بين البلديات ومصالح المياه       يجب  
 التي  تجمع الصرف الصحي      لصحيمحطات معالجة الصرف ا   المسؤوليات واالدوار في حالة     

وثانيها ان مؤسسات المياه االقليميـة قـد ال تتمتـع           .  اكبر ياًد بلديات متعددة قد يشكل تح     من
ولهـذا فـإن اسـتمرارية الترتيـب         . الصرف الـصحي   منشآتبالخبرة والمعرفة في ادارة     

مؤهـل  يف كـادر    المؤسساتي القائم يتطلب بناء القدرات لمؤسسات المياه االقليمية وذلك بتوظ         
 تتولى مسؤولية النهوض بقطاع الـصرف  فعالة وباقامة برامج تدريبية لجلب عناصر  ومتدرب

  .الصحي الى مستوى مقبول
  

  )٢-I( الثانيالبديل المؤسساتي   ٢-٣-٢
  

 المرتبطـة   األنـشطة جميع  بيعهد  بحيث  كثر مركزية   أ منطلق   إلى البديل باالنتقال     هذا يقضي
، مـن  عنـدها  .اإلقليميـة   والـصرف الـصحي   مؤسسات المياه  إلىالصرف الصحي   بقطاع  

اقتراح   أن إلى إضافةالضروري تحديد مسؤوليات البلديات وقيمة البنية التحتية التي يملكونها،          
  .  آليات للتنسيق بينها هو أمر أساسي

   
 التنفيذ الفعال والتـشغيل الـسلس       تع بأفضلية يتم اإلقليمي المنطلق   أن ي هذا البديل ه   يزةإن م 

    أعـاله األول العيب في هذا البديل فهو مماثل للبـديل  أما. والمنتظم لقطاع الصرف الصحي
)I-ليس لديها سابق خبـرة      اإلقليمية مؤسسات المياه    أن وهو يكمن في     ، اكبر بشكل ولكن   ،)١ 

تطلـب  ت القطاع وعليه فإن استمرارية     . منشآت الصرف الصحي   إلدارةوال المهارة المطلوبة    
مـوظفين مـؤهلين ومتـدربين        بتوظيف كادر فني من      اإلقليميةمؤسسات  البناء القدرات في    

 الـى مـستوى     بالقطاع برامج تدريبية لجلب عناصر مؤهلة تتولى مسؤولية النهوض          وبإقامة
  . تطوير آليات للتعاون مع البلدياتاألهميةفإنه من وعالوة على ذلك . مقبول

  
    )٣-I (البديل المؤسساتي الثالث  ٣-٣-٢
  

ولهذا . البلدياتب المرتبطة بقطاع الصرف الصحي      األنشطة جميع   ربط  إلى البديل الثالث  يتجه
 رف الـصحي   تاريخ في صيانة وتشغيل جزء من قطـاع الـص           البلديات لديها  إن الخيار ميزةَّ 

البلديات ليشمل تـشغيل    ومسؤولية  توسعة دور    ويتم   .)التوصيالت المنزلية وخطوط التجميع   (
 مـن جهـة     .معالجـة الومحطات   ،)ذا وجدت إ( وصيانة الخطوط الرئيسية ومحطات الضخ      

من الممكن أن تقتصر على تحـضير المخططـات         ئية  اأخرى، فان مسؤوليات المؤسسات الم    
  .تنفيذها من قبل البلدياتقبة التوجيهية ومرا
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وهذه القيود قد تكون اكبر عنـدما       .  البلديات واردعدم كفاية م  ل فهي تعود هذا البديل    عيوب   أما
ولهذا فإن تحديد فرص التمويل وآليـات       .  قطاع الصرف الصحي بكامله    بإدارةيعهد للبلديات   

إليه، فمن الممكـن أن تواجـه        باإلضافة .يةواألساس الهامة   األموراسترجاع الكلفة يعتبر من     
عند وجود خط مجارير يخدم أكثر       خاصة   ،البلديات بعض المصاعب في تحديد مناطق تدخلها      

   .من بلدية
  
    )٤-I (البديل المؤسساتي الرابع  ٤-٣-٢
  

يتجه هذا البديل الى تعزيز دور القطاع الخاص بصرف النظـر عـن المؤسـسة والـسلطة                 
 قطاع الـصرف الـصحي      إدارةولهذا فإنه سواء كانت     . طاع الصرف الصحي  المسؤولة عن ق  

فإن هذا البـديل يتـضمن دورا لـشراكة           و كليهما معاً  أستتوالها البلديات او مؤسسات المياه      
 وهو محطة الغدير لمعالجـة      (PPP)كة  راشم وهناك حالة في نموذج ال     ،(PPP)خاصة وعامة   

 إلـى عمار بمسؤوليات تـشغيلها وصـيانتها       إلء وا نماإلالصرف الصحي والتي عهد مجلس ا     
كة بين القطـاعين    راشم تنفيذ هذا النموذج لل    وإمكانيةهذه القضية تؤكد جدوى     . القطاع الخاص 
عمار إلنماء وا إلن مجلس ا  أ ذلك فإن هذا يلقي الضوء على        إلى إضافة .(PPP)العام والخاص   

 ليـست   األمور هذه   أن على الرغم من     ،انة التشغيل والصي  ألعمالتولى مهمة التعاقد    ين  أ هعلي
 وإطـار  وجود نقص في التشريعات الواضـحة        إلى وهذا ببساطة يعود     ه،من ضمن اختصاص  

  .اإلداريالعمل 
  
   البدائل الفنية أفضل تحديد   ٤-٢
  

  :ةإن البدائل والخيارات الفنية التي  تمت دراستها واخذها باالعتبار هي اآلتي  
  
     )١- T( ألولاالبديل الفني   ١-٤-٢
  

تجمـع سـكني    / يأخذ هذا البديل باالعتبار تنفيذ شبكات صرف صحي في كل قريـة             
جمعة الـى محطـات معالجـة       وعمراني، ومن ثم يتم نقل مياه الصرف الصحي الم        

  واحـدة  وبحيث تتواجد محطـة معالجـة  ،موضعية صغيرة ضمن كل حويض تجميع   
  .ا الحويضة او قرى متجاورة ضمن هذضمن كل مدينة او قري

  
 تتضمن مرشحات رملية،     بحيث  معالجة الصرف الصحي البديلة    أساليبهناك عدد من      

 معالجة ميزاته وعيوبـه مـن حيـث تكلفـة التنفيـذ             أسلوبكل  ل التأكسد، و  أحواض
وإن اختيار  .. المعينة الخ   ومالءمتها للمنطقة  األراضيوالتشغيل، ومتطلبات استمالك    

لمحطة ما يجب ان يتحدد على اساس كل حالة على حـدة    اعتماده  ي سيتم    الذ األسلوب
  .عمل تحليل المعايير المتعددة إطار بإتباع

  
هذا الخيار الفني له ميزة سهولة تحديد االدوار والمسؤوليات الواضحة وخصوصا ان              

عة كل بلدية ستكون مسؤولة عن تشغيل وصيانة محطة معالجة الصرف الصحي الواق           
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ـ رق أو ضمن الحويض الذي يحوي المدينـة أو ال       ضمن حدودها ونطاق صالحيتها    . ةي
وال يتوقع حصول تضارب او تشابك في المسؤوليات، والمحطـة سـتكون صـغيرة              

يمكن للمحطـة ان     الحاالت   وفي  بعض  . الحجم وال تتطلب الكثير من الخبرة لتشغيلها      
  كمـا ان   .وضع آلية للتعاون بين البلـديات      وهذا يؤدي الى     قرى متجاورة عدة  تخدم  

الخبرة في التعاون بين البلديات تبدأ على نطاق محدود بين القرى المتجاوره من خالل              
  . إستعمال محطة معالجة مشتركة

  
 بعد عدة سنوات إسـتبدال هـذه         يتم  هذه الخبرة بإضطّراد عندما    دادالممكن أن تز  من  

هذا البديل يؤجل مشكلة تنفيـذ خطـوط تجميـع           و .قليميةإالمحطات الصغيرة بأخرى    
الـدوائر   في هذا السياق، علـى   .كبيرة واستمالك طرقات الخدمة لمسارات الخطوط

إلـى   قـد يـؤدي      وهذا.  الخطوط الرئيسة في مجارى األنهر     مدأن تتجنب   المختصة  
 خطوط المجـاري، ونـسب      ر وكس ،مطابق المجاري، هبوط ال   زحل مثلمشكلة أكبر   

  . ) لمحطات المعالجةفعالوذلك يؤدي إلى تشغيل غير (الرشح العالية في الشتاء 
  

 هـذه بـالرغم مـن أن      مـشكلة   إستمالك األراضي لمحطات المعالجة الكبيرة      يشكل  
ـ     ،١٩٨٢في المخطط التوجيهي لعام     لحظت  قد  كانت  راضي  ألا ات  ومع ذلك فإن الجه

هـذا الخيـار    . المختصة لم تتمكن من إستمالك األراضي أو تخصيص ميزانية لذلك         
مواقـع   نتيجة تحديد     حل مشكالت تلوث مصادر المياه      في يحول دون حصول تأخير   

 على مراحل لقطاع الصرف     اًالمعالجة، ويقدم بشكل رئيسي حال تقدميا موزع      لمحطات  
 ، سـنة  ١٥عمر افتراضي يصل لحـوالي       وللمحطات الصغيرة حياة عملية و     .الصحي

خالل هذه الفترة تكون مؤسسات المياه قد اتمت بناء قدراتها وكوادرها وتكون ايضا قد         
ولهذا فإن هذا الخيار    . حرزت تقدما نحو بناء  محطات معالجة مركزية كبيرة الحجم         أ
  . مع كافة البدائل المؤسساتية التي ذكرت اعالهتماشىسي

  
    )٢- T (ديل الفني الثانيالب  ٢-٤-٢
  

هذا البديل مماثل للبديل االول مع اختالف واحد يكمن في استخدام محطـات معالجـة         
/ فإن هذا الخيار يدعو الى اقامة شبكات صرف صحي في كل قرية             وبالتالي  . قليميةإ

ومركز سكاني عمراني ، وشبكة نقل رئيسية ومحطة ضخ ومن ثم يـتم نقـل ميـاه                 
كثـر مـن محطـات معالجـة        أو  أقرى الى واحدة    / من عدة مدن    الصرف الصحي   
تحديد عـدد محطـات معالجـة  الـصرف          ويتطلب ذلك   . قليميةإلاالصرف الصحي   
  . ستفادة القصوىالمنطلق االصحي باستخدام 

  
 الـصحي  تشغيل وصيانة محطة معالجة الـصرف      كزيةمرإن ميزة هذا المنطلق هو      

بواسطة مصالح المياه أو مجموعـة      عملية التشغيل والصيانة    أن تتم   يجب  و .قليميةإلا
شارة هنا الى ان هذا الخيـار قـد         إلوتجدر ا .  لهذا الخيار مساوئ عديدة    ولكن بلديات،

واجه اعتماده  ولكن  . ١٩٨٢تمت دراسته في  المخطط التوجيهي الذي تم وضعه عام           
  :وهيت من امكانية تطبيقه  مختلفة حد ومعوقاتاًقيود



 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     الصرف الصحيقطاع 
 

L0538-RPT-PM-01 REV0 ٢٢  
 

  
   الضعف اإلداري •
  في مجال الصرف الصحيقلة الخبرة  •
والخطـوط  / المطلوبة لخطوط التجميع الرئيـسية    المرتفعة   اإلستثماريةالكلفة   •

  الرئيسية
الحاجة الى استمالك اراضي كبيرة ضمن نطاق بلدية واحدة بعكس تخصيص            •

 ضمن عدة بلديات كما هو الحال في  الخيـار            من األرض   صغيرة عدة  قطع  
    األولالفني 

بلديات المساهمة فـي محطـة معالجـة        الحاجة الى ابتكار آلية للتعاون بين ال       •
  .قليميةإلالصرف الصحي  وبين البلديات ومؤسسات المياه ا

  
  )٣- T(البديل الفني الثالث   ٣-٤-٢
  

المناطق في  ) جور صحية (  الموقعي    الصرف الصحي   مبدأ يأخذ هذا البديل باالعتبار     
ت الـسكانية    للتجمعـا  ٢-Tو   ١-Tين الفنيـين رقـم      مع احد الخيار  ة مندمجا   البعيد

  . ، له ميزاته وعيوبهاألخرى، كما هو الحال بالنسبة للخيارات وهذا الخيار. العمرانية
  

 لتخدم المجمعات السكنية قليلة     الحاجة لتوسعة شبكات الصرف الصحي    يلغي   انهميزته  
عة بحيث تصبح جـدوى     المنازل او ذات المنازل المنتشرة على رقعة ومساحات واس        

على ذلك فـإن الجـور الـصحية        عالوة  . اقامة شبكة ربط لها غير مبررة اقتصاديا      
المنـاطق  المحلية يمكن ان توفر حال فوريا غير مكلف لالحتياجـات الـصحية فـي               

وختاما فإن تشغيل الجور الصحية يمكن تنظيمـه وادارتـه مـن            . والمجمعات النائية 
  . البلديات المحلية

  
الخاطئ لهذه الجور الصحية     التصميم والتنفيذ    انهذا الخيار فهي تكمن في      اوئ  اما مس 

وعالوة على ذلك فـإن     . الى تلوث التربة والمياه الجوفية    وحفر الترشيح سوف يؤدي     
، سيتطلب  ) الى سنتين اعتمادا على التشغيل     –كل ستة اشهر    ( التفريغ المتكرر للحمأة    

شارة إلى أن المخطط التوجيهي لمعالجة الحمأة قد جرى         تجدر اإل . توفير معالجة سليمة  
التجفيـف   أحواض ذلك فإن    إلى إضافة .)١,٧,٥أنظر الفصل   (مناقشته في فصل أخر   

 والتـي هـي قليلـة       ، تجهيـزات  أو/ و أراضيوف تتطلب توفير     س األخرىوالطرق  
 كل حالة على    أساسوعليه فإن هذا الخيار يجب دراسته للقرى النائية وعلى          . ومنعدمة

  .حدة
  
 األداء على معايير كمؤشراالستفادة القصوى للعرض من القطاع   ٥-٢

    المعدلة
  

  :التاليةبدائل الفنية والمؤسساتية واالقتصادية هي الداء لتقييم مختلف إلإن معايير ا
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 الطقس الفصلية، تغيـر     تغيرات ومنها   :طةي مع الظروف المح   مالءمةقابلية التنفيذ وال   •
 وقبول  ، خيارات التصريف  ، األراضي  توفر ،التدفق الفصلي، إمكانية إعادة اإلستخدام    

 .السكان
الـصعوبة  مـا هـي    هناك حاجة لتدريب خـاص،       هل: الكوادر المتدربة الحاجة إلى    •

في سوق العمل، وهـل تـستطيع اإلدارة        ن  و التقني  يتوفر للحصول على التدريب، هل   
 ؟كلفتهم عبء  تحملالمختصة

جميع المستندات اإلداريـة والقانونيـة واألسـاليب        ك: األراضياستمالك  الحاجة إلى    •
 .ن على الحصول على محطة معالجة في جوار ممتلكاتهموموافقة السكا

 كإمكانية توفر اآلالت وقطع الغيـار فـي         :زات المستوردة هي المواد والتج  الحاجة إلى  •
 .السوق

ـ ل مصالح المياه أو الب وتتضمن البدائل في أن تمو   ساسيةألكلفة التنفيذ ا   • ديات أنظمـة  ل
 . حكوميةةض حكومي أو منح قر من خالل أو،الصرف الصحي التابعة لهم

 . كأن تدرج اإلدارات المختصة الكلفة في ميزانياتها السنوية:كلفة التشغيل والصيانة •
  والتطوير، تنميةال نم  وخاصة في المرحلة األولى    ، توفر المفضل من   :سهولة التشغيل  •

 مـن األجهـزة     عملية معالجة تكـون بـسيطة وتحتـاج إلـى عـدد قليـل             إعتماد  
 .يةكتروميكانيكلاال

إلمكان إعادة  باصريف الحمأة أو الوحل وهل      ت كمكان   :)الوحل(معالجة ومناولة الحمأة   •
 ؟أية طريقةبإستخدام الحمأة و

أن الجهود ال يجب أن تكون محصورة في الحصول على التمويـل            : استمرارية العمل  •
 ولكن كلفة التشغيل والصيانة ووجود كادر فني وإداري لتأمين إسـتمرارية            ،األساسي

 . أيضاًال تقل أهميةمة التشغيل ئمالو
الجوفيـة، الـصحة،    و  الـسطحية  وتحوي األثر على موارد الميـاه     : عوامل خارجية  •

 .الزراعة والصناعة
 .ومنها قبول السكان وتحسين شروط الحياة: التأثيرات االجتماعية واالقتصادية •
لحكوميـة لمـنح   اري، الرغبة ا  ثممويل اإلست تومنها توافر ال  : مضامين استرجاع الكلفة   •

  .اإلدارة إلستالم اإلستثمار وعملية التشغيل والصيانة/اإلستثمار، رغبة السكان
  

هذا الفصل متعددة وهـي مخصـصة       إن البدائل الفنية واالقتصادية والمؤسساتية المقترحة في        
بحسب المواقع، وعليه سيتم عمل تقييم قابلية التطبيق و تحديد مزايا هذه البـدائل  لمـشاريع                 

   .ساس  كل حالة على حدةأخصصة بحسب المواقع وعلى م
  
 المنطلق االقتصادي والقطاعي   - ٣

   
  البدائل والخيارات االقتصادية   ١-٣

  
فيما يلي عرض  للبدائل والخيارات االقتصادية التي  تمت دراستها واخذها باالعتبـار              

  :لتقديم خدمات الصرف الصحي للتجمعات السكانية والعمرانية
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  )E-١(الخيار االقتصادي االول   ١-١-٣
  

يقضي هذا الخيار باستمرار تحمل الحكومة اللبنانية التكلفة الكاملة لالسـتثمار فـي             
 وهذا يعني االستثمار لتنفيذ شبكات صرف صحي جديـدة،          ،قطاع الصرف الصحي  

تمويلها كافة   فيتم   ،محطات معالجة الصرف الصحي   و،  )حيث يلزم ( ومحطات الضخ   
   .من الموازنة العامة

  
ـ نظ فقـط أل   لنفقات التشغيل والـصيانة   ذلك  سترجاع الكلفة فسيكون     بالنسبة ال  ماأ  ةم

مـن  . والذي يتضمن شبكات خطوط المجاري ومحطات المعالجـة    الصرف الصحي   
( لية   البلديات المح  بواسطةالمقترح ان يتم ذلك عن طريق فرض ضريبة ثابتة تجبى           

  ).ضريبة بلدية
  

 التـشغيل   يةمسؤول فيما لو انيطت     ثر أك  وسيكون مناسباً  ،ولهذا الخيار ميزة السهولة   
 امـا  ). ٣ -I البديل المؤسساتي رقـم    (  بالبلديات والصيانة لقطاع الصرف الصحي   

كين  في هذا المنطلق فهو انه قد ال يعكس االستخدام الفعلي للمياه من المـشتر              العيب
 .النه يعامل الجميع بشكل متساوي  في  هذا المجال

   
  )E-٢(الخيار االقتصادي الثاني   ٢-١-٣
  

الموازنة العامة للدولـة أو     االستثمارات من   تأمين  بالمحافظة على   يقضي هذا الخيار    
ضـريبة  استرجاع تكلفة التشغيل والصيانة بواسـطة       يتم   ولكن   ،رجيمن تمويل خا  

ويتم جباية هذه الضريبة بواسطة  . متغيرة بالتناسب مع نسبة استخدام المياه لكل منزل       
 الكلفـة سـيعكس مـستوى       استرجاع أنميزة هذا الخيار    . قليميةإلمؤسسات المياه ا  

ولكن في هذه الحالة ال يوجد عدادات مياه وهذا         . االستخدام الفعلي للمياه لكل مستهلك    
اً يتقـدير  تخمين اسـتهالك الميـاه سـيكون         أنالتطبيق حيث    على   ما سيشكل قيوداً  

   ).صرف الصحي قد ال تعكس بدقة مستوى االستهالكللوبالتالي سيتم فرض فواتير (
  

 اذا تولت مؤسسات الميـاه      ا سيكون مناسب   الخيار االقتصادي   هذا اضافة الى ذلك فإن   
     المؤسساتي رقـم    الخيار( االقليمية مسؤولية تشغيل وصيانة قطاع الصرف الصحي        

I-٢.(  
  

  التأثيرات على الطلب االقتصادي    ٢-٣
  

نشطة أل ا خالل من   يظهر لقطاع الصرف الصحي     اإلجماليإن التأثير على الطلب االقتصادي      
شبكات صرف صحي   االقتصادية المتزايدة الناتجة عن االستثمار في هذا القطاع ويتطلب تنفيذ           

 هذا يتطابق مع الطلب المتزايد مـن حيـث        ).ن تكون كبيرة الحجم   أيحتمل   (ومحطات معالجة 
 سواء خالل مرحلة التنفيـذ، وعنـد مرحلـة التـشغيل            ، التقنيين والمهندسين  توظيف العمال 
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وعالوة على ذلك فإن تنفيذ هذه المشاريع سيعزز الطلب على شـركات التـصميم              . والصيانة
  .انيكية والكهربائية التجهيزات الميكدينشاء وعلى مورإلوشركات ا

  
  التأثيرات على العرض االقتصادي    ٣-٣
  
. و تستخدم لالنتـاج المـستقبلي  أستعمل لالستهالك النهائي،   تُ أنإما   نوعين،   ى الخدمات عل  ان

من هذه الخدمة يستخدم لالسـتهالك       ن قسم أعلى الرغم من    وبالنسبة لقطاع الصرف الصحي ف    
ف الصحي المعالج سيكون له تأثير بارز علـى االنـشطة فـي             النهائي فإن تقديم مياه الصر    

 وهذا ناتج عن ان مياه الصرف الـصحي المعالجـة سـتوفر             ، مثل الزراعة  المجرى االسفل 
 عن بعض الطلب على المياه العذبة التـي يمكـن تخصيـصها             ءمصدرا للري وستخفف العب   

  . الغراض الشرب ولالستخدام البلدي والصناعي
  
   القطاعرجمور خاأ   ٤-٣
  

نوعه من حيـث ان معظـم النـواحي االجتماعيـة           من  يعتبر قطاع الصرف الصحي فريدا      
  :من هذه االمور الخارجية المرتبطة بالقطاعنذكر و. مور خارجيةأواالقتصادية ترتبط ب

  
 التأثيرات االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن استمالك االراضـي الالزمـة           •

 .الجة الصرف الصحيلمحطات مع
 فـي قيمـة     )عادة نحو التدهور  ( التأثيرات االقتصادية الناتجة عن التغيرات       •

 .االراضي نتيجة تنفيذ محطات معالجة صرف صحي  مجاورة لها
مائية المجاري  الالتأثيرات البيئية الناتجة عن التلوث  المحتمل للمياه الجوفية و          •

 .ل الخاطئ النظمة الصرف الصحيوالبحر المتوسط في حال التنفيذ  والتشغي
ضافية والتطهير للموارد المائية لالستخدام المنزلي في حال عـدم          إلالمعالجة ا  •

 . تقديم خدمات صرف صحي  مناسبة
تخفيض الفاتورة الصحية نتيجة االمراض المحمولة بالمياه عند تقديم خـدمات            •

 .صرف صحي مالئمة
عـادة  إاه المستخدمة في  الري نتيجة       استعادة الموارد المائية وتوفير اكبر للمي      •

 .استخدام فائض محطات معالجة الصرف الصحي بشكل صحيح للري
  
  واالجتماعي المجاليالمنطلق   - ٤
  

ان الحاجة والتكلفة المحـددة،     الجغرافية مرتبطة بقطاع الصرف الصحي  من حيث         مسألة  إن  
وهـذا االمـر    .  من موقع جغرافي آلخر    وامكانية تنفيذ  الخيارات المطروحة يمكن ان تختلف       

لبلـديات  ا  في وأواضح في عرض جور صحية موقعية للصرف الصحي في القرى الصغيرة            
خـذه  أ للتجمعات السكانية والعمرانية يجـب       المجاليوعالوة على ذلك، فإن الوصف      . النائية

لتجمعـات   قطاع الصرف الصحي من حيث ان ا       ولويات  للتدخالت في   ألباالعتبار عند وضع ا   
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.  المحتمل على موارد المياه يجب ان يأتي ترتيبها اعلى          األكبر السكانية والعمرانية ذات التأثير   
  .وفيما يلي وصف للمضمون الموقعي واالجتماعي  الخاص  لهذا القطاع

  
  تلبية الحاجة والطلب  ١-٤
  

لدات الصغيرة غير   تهدف كافة الخيارات الفينة الى تلبية االحتياجات وكثير من هذه القرى والب           
وعالوة على ذلك فـإن معظـم المـدن         . مزودة بشبكات صرف صحي وال بمحطات معالجة      

فـإن  وعليه  . الرغم من وجود شبكات للصرف الصحي     ب غير مزودة بمحطات معالجة      الكبيرة
وديـة  ألمجـاري ا  في  ة  دون معالج  إلقاؤهايتم  مياه المجاري المتجمعة لقسم كبير من السكان        

 ـعلى مدى ال   خدمات الصرف الصحي     ه يلزم توفير  نإلذلك ف . البحر المتوسط في  نهار او   ألوا
المتوقع ومن  . ال وهو الحاجة  أالمطلق للخدمة   المؤشر    جل تلبية     أ سنة القادمة من     ١٥ – ١٠

فـي   الصرف الصحي ةخدمتغطية أن يتم خالل فترة أطول وضع الشروط النسبية، وأن ترفع          
  . كافة المدن

  
  المخاطر المحتملة واالقليمية  ٢-٤
  

 قلـة   في  المناطق الجغرافية حيـث       خصوصاً ا ملح أمراقديم خدمات الصرف الصحي     تيعتبر  
التـصريف  أن   مثال ذلك    .آثار سلبية على الموارد الطبيعية وعلى الصحة العامة        لهالخدمات  

الطبقـة الكارسـتية     معالجة له آثار سـلبية مباشـرة علـى           للمياه المبتذلة الغير  غير مالئم   ال
  .المحصورة الحاملة للمياه الجوفية

  
  الهرمية الموقعية، والتكتالت والشبكات      ٣-٤
  

 الـى   يؤديوسوف  الموارد المائية   تلوث  نسبة  يخفض من   إن توفير خدمات الصرف الصحي      
  . يساعد على تشكيل تكتالت من التجمعات السكانية سوفما ،، وهذامياه انظفب امداد

  
  ثرها على التنميةأو) الطلب ( التأثيرات المباشرة    ٤-٤
  

 الخدمة المقدمة في  منطقة ما مدفوعة        أنترتبط هذه الناحية بقضية جانب الطلب، وهذا يعني         
 أو اقتـصادي    أواسـي    يكون مدفوعا بضغط سي    أن أماوهذا الطلب   . بالطلب على هذه الخدمة   

 فإن تقديم خدمات الصرف     أخرى ، ومرة    ٤-١القسم  في  هذه القضية   تم مناقشة   اجتماعي، وقد   
  .الصحي ال يتوقع بأن يكون لها اثر ملموس على الطلب

  
    هيكلة إعادةتأثيرات و   التأثيرات المباشرة ٥-٤
  

كومة ستقلص من تقديم خدمات الصرف الصحي فإنه من غير المتوقع ان ينـتج              اذا كانت الح  
عن ذلك سحب بارز من منطقة ودفع الى منطقة اخرى، وبعبارة اخرى فـإن اثـر مـستوى                  

واتجاهات السكان الختيار االحياء السكنية تبـدو       رغبة  خدمات الصرف الصحي الكافية على      
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مر ال يـذكر ولهـذا لـن        أ واالجتماعي هو    المجالير  ولهذا فإن االعتبا  . ضئيلة جدا في لبنان   
  . في  التحليل لمزيد من الدراسة الحقاًيخضع

  
  التوصيات   - ٥
 

 فاننا نقترح اعتماد الصرف الصحي الموقعي  الرؤية في قطاع الصرف الصحي،لبلوغ أهداف
في المناطق النائية وتنفيذ شبكات مجاري ومحطة معالجة صرف صحي ) الجور الصحية(
وهذا الحل يتطلب بأن تقوم وزارة الطاقة والمياه بتحديد . احدة او اكثر لكل حوض تجميعو

احواض التجميع لجميع المناطق اللبنانية ومناطق تدخل الصرف الصحي بين المؤسسات 
  .المعنية، ثم يصار الى اعداد المخططات التوجيهية ضمن نطاق صالحياتها

  
نقترح بأن يتم تنفيذ منطلق موزع على مراحل، حيث يـصار         اما من الناحية المؤسساتية، فإننا      

 التنفيذ المرحلي للهيكلية المؤسساتية، بحيث تتابع البلديات تولي عملية تـشغيل وصـيانة              إلى
التوصيالت المنزلية وشبكات التجميع الثانوية وتتولي مؤسسات المياه االقليمية مسؤولية تشغيل           

ويجب على مؤسسات الصرف الصحي     . طات المعالجة وصيانة خطوط التجميع الرئيسية ومح    
  . وقدراتها الذاتيةإمكاناتها على بناء أيضاان تركز 

  
اما من الناحية االقتصادية فنقترح بأن تستمر الحكومة بتحمل تكاليف االستثمار الكاملـة فـي               

 اما من حيث استرجاع الكلفة فسيكون فقط لنفقات التشغيل والـصيانة          . قطاع الصرف الصحي  
ومن المقترح في المدى القصير ان يتم استرجاع التكلفة عن طريق           . لنظام الصرف والمعالجة  

 في المدى المتوسط    أما, )ضريبة بلدية ( فرض ضريبة ثابتة تجبى من خالل البلديات المحلية         
والبعيد، واعتمادا على تركيب عدادات مياه في المؤسسات، فإن استعادة التكلفة سـتكون مـن               

  .بة متحركة ترتبط باالستهالك الفعلي للمياه لكل مشتركخالل ضري
  

 ذلك، فإن وضع وتوضيح آليات التنسيق بين المؤسسات المعنية بالقطاع يجـب ان              إلى إضافة
.  المتعلقة بتوضيح المسؤوليات فيما بينها     واألهميةيعطى االولوية حيث انها مهمة بنفس القدر        
صلحة حوض نهر الليطـاني ومؤسـسات الميـاه         ومن المهم جدا توضيح المسؤوليات بين م      

  .والصرف الصحي في الجنوب والبقاع
  


