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 المقدمة  - ١
  
 أهداف الفصل  ١-١
  

 ،المخصصة لالستعمال المنزليإن معالجة قطاع المياه في هذا الفصل تقتصر على مياه الشفة 
بفعل المقاربة ، علماً أنه ي فصل آخرأما قطاع المياه المبتذلة فيعالج ف. ، والزراعيوالصناعي

   . بين القطاعين نقاط مشتركةفقد تقوم الشاملة التي تعتمدها الحكومة اللبنانية،
 

ترتكز بلورتها على مقاربة عقالنية   تطوير رؤية لقطاع مياه الشفةإلىيهدف هذا الفصل 
أما الهدف . ر القطاعمؤسساتية واقتصادية لتطوي،قتراح خيارات فنية ز على اة تركّنيوعمال

 الحالي الوضع إذا أخذنا في االعتبار :السؤال التاليعلى  اإلجابة فهو محاولة األساسي منه
 عاماً ١٥ الى ١٠في غضون الوصول إليها التي ال بد من األهداف  مياه الشفة، ما هي لقطاع

  ؟، وذلك لتطوير القطاع بطريقة مستدامةوما هي الخيارات المختلفة لتحقيقها
 

 إطار في األولى.  قطاع المياهانتخصتين إستراتيجي تحضير ٢٠٠٥ في العام في المقابل، تم
 وزارة الطاقة والمياه لحساب من قبل االستشاري أعد الذي" -IPPبرنامج تخطيط االستثمار"

بأوجه "  الموارد المائيةإدارة" على اإلستراتيجيةز هذه تركّ، بحيث ٢٠٠٥في آذار من العام 
أما الثانية، فقد تم تحضيرها من قبل البنك الدولي في  .مالية واقتصادية ،اجتماعية ،يةسياس

 تطوير القطاع، وخاصة الشق المؤسساتي، إضافة ز على، وهي ترك٢٠٠٥ّأيلول من العام 
وازن على ترؤيتنا، فهي تركز  يتعلق بافيم. إلى اقتراح آليات تخص االستثمارات في القطاع

  .ارة الموارد المائية وإدارة الطلب على المياهالعالقة بين إد
  

من جهة أخرى، فان وزارة الطاقة والمياه هي اآلن في طور تنفيذ الخطة العشرية المحضرة 
هذه الخطة تهدف لزيادة الموارد المائية السطحية من خالل بناء . ١٩٩٩من قبلها في العام 

  ).١,٢,٤,١أنظر الفصل (السدود والبحيرات الجبلية 
 
  
 المنهجية  ٢-١
  
حيث ١في الرسم رقم  فيها مشروحة  المنهجية المتبعة في هذا الفصل والمراحل الواردةإن ،
ّتحدشجرة المشاكل"  أسبابها وآثارها باستعمال مقاربة ،مشاكل قطاع مياه الشفة أوال د" ،يتم ثم 

ذلك بعد  يصار .المشاريع في قطاع مياه الشفةأبرز عرض  ولوضع الفني الحالي اتشخيص
 التي ال بد للرؤية من قطاعالناقش أهداف  تُ، ثمالقطاعلمؤسسات المعنية بعرض مفصل ل إلى

، الفنية/، تعرض الخيارات المختلفة المتعلقة بالمقاربات المؤسساتيةأخيرا. أن تسمح ببلوغها
 .االجتماعية/والمجالية ،القطاعية/االقتصادية
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  المنهجية المتبعة لتطوير رؤية لقطاع مياه الشفة :١رسم ال

  
  
  األسباب واآلثار: المشاكل  ٣-١
  

 تغطي ،األخرى وبعض المناطق لبنان الشمالي باستثناء ،يظهر تشخيص قطاع مياه الشفة أنه
. ١) ب٢٠٠٤، اإلعمار واإلنماءمجلس  ( من السكانفي المائة ٩٠شبكات توزيع المياه نسبة 

ويمكن تحليل هذه المشكلة بحسب ". ةمالئمال غير الخدمة" في القطاع هي األساسيةكلة المشإن 
تساعد على فهم ، التي )٢راجع الرسم (أسبابها وآثارها باعتماد مقاربة شجرة المشاكل 

 كما تسمح بربط األسباب واآلثار بالنسبة لتلك البارزة في ، المشاكل وآثارهاأسبابالمضمون و
  .على سبيل المثالصرف الصحي قطاع الكقطاعات أخرى 

                                                 
1 CDR (2004b). Schéma Directeur de l’Aménagement du Territoire Libanais (SDATL). 

 تعريف المشاآل وتحديد أسبابها وآثارها

وضع تشخيص للحالة وألبرز المشاريع 

  المعنيةتتحديد المؤسسا

وير الرؤية واقتراح خيارات مؤسساتية ،فنية، وماليةتط  
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  شجرة مشاكل قطاع مياه الشفة:  ٢رسم ال
  
  
  : هي التالية كافيةغير الشفة المياه  لخدمةإن األسباب األساسية  هذا الرسم، إلىستناد باإل
  
  أسباب المشاكل   ١-٣-١
  
  كمية المياه   ١-١-٣-١
  
 مائيةال ردالموا ١-١-١-٣-١
  

دول المنطقة، بحيث يقع  تلك الموجودة في عنومناخه المختلفين نسبياًز لبنان بجغرافيته يتمي 
كلّي على حدود المنطقة الجافة ويتمتع بمتساقطات غزيرة متركزة في فصل الشتاء وبجفاف 

  والجيولوجية الكاريستية لهم أثر،إن زخم المتساقطات، وارتفاع الجبال. في فصل الصيف
 مصادر المياهغزارة  إن. على العدد الكبير من األنهار والينابيع والخزانات الجوفية ايجابي

فإن أضف إليه، .  والربيع فقط الشتاءيعلى فصلتقتصر   زمنيا بحيثةمحدودهي السطحية 
  .مصادر المياه باختالفها تواجه مشكلة سوء اإلدارة

 
 ٢جدول رقم ن اليبي، بينما ومكوناته الرئيسية الميزان المائي في لبنان ١ جدول رقماليظهر 

، بحيث  على المياه وكمية المياه المستخرجة من المواردالحاليالمنزلي بين الطلب الفارق 
  . بين الطلب وموارد المياه المستخرجةالنتائج المبينة اختالالتُظهر 

  
  .2)١٩٩٢فواز، (الميزان المائي في لبنان  :١ول رقم الجد

                                                 
 .١٢-١. ص"  المياه في لبنانعنالحلقة الدراسية تقرير "في . الموارد المائية في لبنان). ١٩٩٢(د فواز محم 2

خدمة مياه شفة غير آافية  المشكلة   

األثر على الصحة العامة  النتائج  

نوعية المياه األسباب    

االستغالل الجائر لآلبار       التلوث    

نقص في منشآت الصرف الصحي    

مشترك مع قطاعات أخرى  

آمية المياه  قيود مؤسساتية

بنية تحتية غير مالئمة الموارد المائية 

الفاقد من الشبكات   نفقات مالية غير آافية   

خدمة مياه شفة غير آافية  المشكلة   

األثر على الصحة العامة  النتائج  

نوعية المياه األسباب    

االستغالل الجائر لآلبار       التلوث    

نقص في منشآت الصرف الصحي    

مشترك مع قطاعات أخرى  

نوعية المياه 

االستغالل الجائر لآلبار       التلوث    

نقص في منشآت الصرف الصحي    

مشترك مع قطاعات أخرى  

آمية المياه  قيود مؤسساتية

بنية تحتية غير مالئمة الموارد المائية 

الفاقد من الشبكات   نفقات مالية غير آافية   

آمية المياه 

بنية تحتية غير مالئمة الموارد المائية 

الفاقد من الشبكات   نفقات مالية غير آافية   
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مليون( الكمية السنوية الوسطى

 )سنة/٣م
 أجزاء الميزان المائي

 ثلوج+ مياه أمطار ٩٣٠٠
 التبخر ٤٥٠٠
 المجموع ٤٨٠٠
 المياه الجوفية الغير مستثمرة أو الضائعة في البحر ١١٧٠

 الينابيع الطبيعية  ١١٤٥
 يةالمياه السطح ١٨٠٠
 المياه السطحية المخزنة ٦٨٥

 المياه السطحية القابلة لالستثمار ١٣٠٠
 المياه الجوفية القابلة لالستثمار ٤٠٠

  
من  ،إذا افترضنا أن الخدمة فعالة في قطاع مياه الشفة، وأن االستعمال الوسطي للمياه يعادل

لحالي على المياه هو يوم، فان الطلب ا/ شخص/ ليتر٢٠٠ ال،دون حسبان الفاقد من المياه
 أن الفاقد من المياه هو بنسبة ال  أيضاًإذا افترضنا.  مليون متر مكعب بالسنة٢٧٠بحدود ال

 من جهة . مليون متر مكعب بالسنة٤٠٠، هذا الطلب سيزيد عندها إلى حدود ال %٥٠
 . مليون متر مكعب٣١٥ بحوالي ال٢٠٢٥يقدر الطلب الصافي على المياه في العام  أخرى،

 ٦٠٠إذا لم يتخذ أي إجراء لتخفيف الفاقد من المياه، فان الطلب على المياه سيكون بحدود ال
 مليون متر مكعب إذا قللنا نسبة الفاقد لحدود ٥٠٠مليون متر مكعب بالسنة، مقابل ال

 مليون متر مكعب تعادل نصف القيمة التخزينية لبحيرة ١٠٠تجدر اإلشارة أن ال%. ٢٥ال
  . هكتار١٦,٠٠٠ها أن تروي حوالي الالقرعون وبإمكان

  
يتطابق مع الطلب الزراعي )  أشهر٥(القصير نسبيا ، فان الفصل الممطر من جهة أخرى
بمعنى آخر، فان السبعة أشهر الجافة األخرى تتطابق مع الطلب الزراعي . األدنى على المياه

  مختلفتلبية طلبه لهذه الظروف تحتم حسن إدارة الموارد على الميا. األقصى على المياه
    .القطاعات
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 (Société Générale, 2002; CDR, 2003b, 2005b ; ONDEO-Liban, 2005a, b) تشخيص وضع مصالح المياه :٢الجدول رقم 

  
  طلب المستهلكين  خدمات للمشتركين

الكمية )/ يوميا٣ًم١٠٠٠(
المستخدمة من الموارد 

  ) يوميا٣ًم١٠٠٠(المائية

ة صلحم  مؤسسة عامة  شبكات  معالجة
  مياهال

نسبة السكان 
 المستهلكين

(%)  

 عدد
 المشتركين

 *١٠٠٠  

عدد ساعات 
التزويد يومياً 

  ٤)ص/ش(

عدد وطبيعة 
الموارد 
المائية 

جوفية أو (
محطات   صيفاً  شتاء  ٣)سطحية

الكلور 
  ٥)ك/ن(

  سعة المحطة
 ٣م١٠٠٠(

  )يومياً

نسبة 
العمر 
التي 

تتخطى 
 ٣٠ال
  اماًع

عدد 
الموظفين 
  الدائمين

/٢ ٧٠٠ ١٠٠ بيروت  ١٤ ٤٥٠/ ٤٠٥/٥٥٠  ج٥٤ 
٢٠٥ 

 ١٠٩ ٩٦ ٤٣٠ ن

باروكال  ١٢/٦ ٧٤ ٧٠  ٢٧ ٧١ مم ن ٦٦/٧١ ٧١/١٠٧  س٢ج، ٥٠ 
عين 
 الدلب

١٦/٨ ٧٩ ٤٨  ٨٥ ٦٠ ١٠٠ ن ٨٠/١٣٩ ١٣٩/١٦٩  ج٣٠ 

١٢/٦ ١٩ ٦٢ جبيل  ٢٠ ١٠٠ ١,٥ ن ١٣/١٦ ١٦/١٨  ج١٥ 
متنال  

 
١٢/٨ ٣٧ ٨٢  ٢ ج، ١١ 

 س
 ٨ ٩٠ ٣,٦ ن ٣٠/٤٧ ٤٧/٣١

بيروت وجبل 
 لبنان

١٠/٥  ٩٤ كسروان  ٧ ٧٩ مم ن ٥٠/٥٥ ٩٥/٥٥  ج٢٨ 
جبل 
 عامل

٦مم  ٤ ج، ٢٨ مم ٢٤ 
 س

 الجنوب ١٠ ١٠٠ ٧ ن ٤٠/٤٣ ٤٠/٤٣

 ٤١ ١٠٠ ٠ ن ٩١/٨٣ ١٠١/٨٣  ج٤٢ مم ٥٣ ممنبع 
                                                 

  .الموارد السطحية: س، الموارد الجوفية:  ج 3
  .الصيف: ص،الشتاء:ش 4
  .آال:ك، نعم:ن 5
  .معلومات غير متوفرة: مم 6
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 الطاسة
٢٤/٢٤ ١٧ مم صيدا  ٢٨ ١٠٠ ١٠ ن ٦٧/٦٠ ٧٢/٦٠  ج١٩ 
 ٣٢ ١٠٠ ٢٣ ن ٣٧/٣١ ٣٧/٣١  ج٧٩ مم ٢٢ مم صور
٢٤/٢٤ ٨ ٢٢ عكار  ١٧ ٢٧ مم ن ١١/٣٤ ١١/٣٤  ج٤٣ 

بترونال  ٢٤/٢٤ ٧,٥ ٤٦  ١٩ ٠ ١٢ ن ١٢/١٦ ١٢/١٦  ج١٠ 
 ٨ ١٠٠ مم ن ٤/١٣ ٤/١٣  ج١١ مم ٣,٧ ٤٦ بشري

ضنيهال  ٤٢ ٢٦ مم ن١٦/١٢,٤ ١٦/١٢,٤  ج٢٩ مم ٨,٤ ٦٣ 
ةمنيال  مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم 
قبياتال  ٢٤/٢٤ ٢,٤ ٢١  ٣٩ ٤٤ مم ن ٦,٦/٩,٩ ٦,٦/٩,٩  ج٢٢ 
كورهال  ٢٦/١٦ ١١ ٥٥  ٣٠ ٤٦ ١٢ ن ١٢/٢١ ١٢/٢١  ج٢١ 

٢٤/٢٤ ٤٩ ٥٠ طرابلس  ٣٦ ٤٠ ٤٠ ن ٨٧/٢٩ ٨٧/٢٩  ج٢٢ 

 الشمال

١٧/١٧ ٣,٢ ١٤ زغرتا  ١٤ ٣٩ مم ن ١٣/٢١ ١٣/٢١  ج٣٧ 
 ١٦٧ مم مم ن ٣٠/١١ ٣٠/١١ مم مم ١٩ ٣٩ بعلبك
 ٣٨ مم مم ن ١٨/٩,٣ ١٨/٩,٣ مم مم ١٦,٧ ٧٧ شمسين

بقاعال  

 ١٧ مم مم ن ٣٢/١٤ ٣٢/١٤ مم مم ٢٥,٥ ٧٥ زحلة
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الموارد المائية المتوافرة في لبنان ليست  تشير عدة دراسات وتقديرات إلى أن من جهة أخرى،

ر كمية كافية للقول أن البلد فيه قصر مياه، وليست ضئيلة للقول أن فيه شح مياه، إذ تعتب
الموارد القابلة لالستثمار كافية لالستعمال المنزلي والصناعي، والى حد ما كافية على المدى 

 إن تقدير عدد السكان في . إذا أحسنا إدارة واستعمال موارد المياهالمنظور لالستعمال الزراعي
 األمم من جهتها، تتوقع.  مليون نسمة٣,٧ بحسب مديرية اإلحصاء المركزي هو ٢٠٠٤العام 

 ٢٠٢٥ مليون نسمة في العام ٤,٣ أن يصل هذا العدد إلى ٧)قسم الدراسات السكانية(المتحدة 
وسيستتبع هذا االزدياد السكاني بزيادة الطلب على . ٢٠٥٠ مليون نسمة في العام ٤,٧والى 

الموارد المائية الذي له آثار سلبية من الصعب تقديرها بسبب عدم وجود معطيات كافية 
 للموارد المائية يتطلبان األخذ بعين االعتبار، ةبالنتيجة، فان التطوير واإلدارة المستدام. ةودقيق

  . ، لهذه األمور، بهدف كفاية حاجات األجيال القادمة من المياهةومنذ اللحظ
  
  
   غير مالئمة للمياه المنزلية بنية تحتية٢-١-١-٣-١
  
  الشبكاتمن الفاقد  -١
  

، بحيث يزداد الفاقد كلما ازداد منها المياه  نسبة فاقدلعوامل التي تحددل عمر الشبكة أحد ايشكّ
 ومن الشائع ، عاما٣٠إن الجزء األكبر من الشبكة عمره أكثر من  .في لبنان. عمر الشبكة
تعود هذه الخسارة . في أغلب المصالح % ٥٠ بأكثر مننسبة الخسارة من المياه أيضاً تقدير 

 ،مدفوعة، التعديات على الشبكةالالشبكة، الفواتير غير من التسرب : سباب التالية األإلى
، تزيد نسبة الخسارة عن ال  على سبيل المثالصور في مصلحة مياه ..الخ العدادات، وأخطاء

ار، تشير في مصلحة مياه عكّأما . ٨)CDR, 2003b(فاقد من الشبكات  % ٢٠، منها %٥٥
شبكة مصلحة مياه زغرتا هو من من جهتها، فان الفاقد  %. ٣٠يزيد عن التقديرات أن الفاقد 

٥٠%  (ONDEO-Liban, 2005b)9 .في ٥٠أكثر من ( الخسارة منالنسب  هذه وتسجل 
 ٢٥ الى ١٥(في سويسرا  و،١٠)% ٢٨(  في فرنسا الموجودةمستويات أعلى من تلك) المائة

  .%)٥( كما في سنغافورة ،)%
  
  مطلوبةنفقات مالية  -٢
  

وزارة  و،اإلعمارواإلنماء من مجلس كل  تمويالً ضخماً فعاليتطلب وضع نظام مياه شفة 
  .الصرف الصحيالعامة للمياه ووالمؤسسات  الطاقة والمياه

                                                 
7 http://esa.un.org/unpp. 
8 CDR (2003b). Diagnostic de la situation des Offices de l’Eau de Jabal Amel, Sour, Saida et Nabaa al 
Tasseh et recommandations pour l’organisation et la gestion de l’Office du Sud. « BRL ingénierie », 
juin 2003. 
9 Complément et mis à jour du Diagnostic des Services des Eaux du Nord.  
 

  .خالصة وطنية.  شبكات مياه الشفة في فرنسامنالخسارة ). ٢٠٠١) (IFEN(المعهد الفرنسي للبيئة  10
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، وأعمال على االستثمار في البنى التحتيةبشكل رئيسي تتوزع النفقات الحالية في القطاع 

  في قطاع المياهل التالي صورة عن تقديرات النفقات العامةيعطي الجدو. صيانةالتشغيل وال
المهجرين وزارة  و،مجلس الجنوب، وزارة الطاقة والمياه، اإلعمار واإلنماء مجلس من قبل

 إن استمرار النسبة العالية من الفاقد من ).٣راجع الجدول رقم  (٢٠٠٤ و١٩٩٢ األعوامبين 
 انتطلبي والمعدات في مختلف مصالح المياه النقص في التجهيزات إضافة إلى المياه،

، مع تركيز هذه االستثمارات على األمور استثمارات مالية من قبل المؤسسات الحكومية
  . اإلدارية، تحسين الجباية، وإعادة تأهيل شبكات التوزيع

  
  )٢٠٠٤- ١٩٩٢بين عامي  ()بالمليون دوالر األميركي ( النفقات العامة في قطاع المياه:٣جدول رقم 

  

مساعدات تقنية   المؤسسات الحكومية
   ومؤسساتية

التشغيل   البناء
  والصيانة

  المجموع

 واالعمار اإلنماءمجلس 

)٢٠٠٤-١٩٩٢(  

٦١٣  ١٩  ٥٢٩  ٦٥  

وزارة الطاقة والمياه 

)٢٠٠٢-١٩٩٢(  

-  ٧٥  ١٣  ٦٢  

-١٩٩٢(مجلس الجنوب 

٢٠٠٢(  

-  ١٥٨  -  ١٥٨  

-١٩٩٢( المهجرين وزارة

٢٠٠٢(  

-  ١٣٧  ١  ١٣٦  

  ٩٨٣  ٣٣  ٨٨٥  ٦٥  المجموع

Société Générale, 2002 ; CDR, 2003a11 , 2004a12, 2005a13 : المصادر  
 

لبنى التحتية في قطاع مياه القيمة األساسية ل ٢٠٠٢١٤في العام " Société Générale" قدرت
ر  مليون دوال٥٢٠بلهذه البنى   الحاليةالقيمةوقدرت . أميركي مليون دوالر ١٣٥٠بالشفة 
لتشغيل االحد األدنى من  نتأميلالكلفة السنوية رت هذه الشركة د أضف إليه، فقد قَ.أميركي

: وتتضمن هذه الكلفة العناصر التالية.  مليون دوالر أميركي سنويا٧٢ًبهذا القطاع  لصيانةالو
 بشرية،ال مليون دوالر أميركي سنوياً للموارد ١٤،  مليون دوالر أميركي سنوياً للكهرباء٢٤
  المياه، مليون دوالر أميركي سنوياً لمعالجة٠،٥ ، ماليين دوالر أميركي سنوياً للمعدات٦
  ).  لالستثماراألولية في المائة من الكلفة ٢تمثل ( مليون دوالر أميركي سنوياً للصيانة ٢٧و
  
  
  

                                                 
11 CDR (2003a). Progress report.  
12 CDR (2004a). Progress report. 
13 CDR (2005a). Progress report. 
14 Société Générale (2002). Privatization of the water and wastewater sectors : technical and economic 
consultancy. 
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 المياه الصناعية ٢-١-١-٣-١
  

 المياه لالستعمال الصناعي بحدود قدرت وزارة الطاقة والمياه كمية الطلب الحالي على
 مليون متر ٢٤٠ بحدود ال٢٠١٥، والطلب في العام سنةمليون متر مكعب في ال١٣٠ال

، فانه واقعبال.  مليون متر مكعب٦٥ و ال٣٥مصادر أخرى تقدر هذا الطلب بين ال. مكعب
ر الخاصة من الصعب تحديد الطلب الحقيقي على هذه المياه ألن أغلب المصانع تستعمل اآلبا

  .مراقبة من قبل المصالح المصرح بها والغيرالغير 
  
   مياه الري٣-١-١-٣-١
  

 هكتار ٣٦٠،٠٠٠ هكتار، منها ٥٣٠،٠٠٠تقدر مساحة األراضي القابلة للزراعة بحوالي ال
، هكتار ٨٧،٠٠٠المساحات المروية ب تقدر من المساحات المزروعة، . مزروع

  .ن مياه األمطار هكتار المتبقية مروية م٢٧٣،٠٠٠وال
  

 هكتار، وتلك ١،٠٠٠الشبكات التي تروي أكثر من : يمكن تصنيف شبكات الري إلى فئتين
الفئة األولى تتواجد في عكار البارد، الضنية، اليمونة، .  هكتار١،٠٠٠التي تروي أقل من 

 سنوات ١٠ المعاد تأهيلها من هذه الفئة منذ أكثر من مساحةال قدرت. القاسمية، و جنوب البقاع
هذه الفئة تضم أيضا العاصي وجنوب .  مليون دوالر٤٠،٥ بقيمة  وذلك هكتار١٧،٠٠٠ب

 تقدر ب  وحدهالمساحة التي يصار إلى ريها في الجنوب. لبنان وهي في مرحلة البناء
  . مليون دوالر٤٤٠ باستثمار قيمته ، وذلك هكتار١٥،٠٠٠

  
من .  إلى عدد أكبر من المنظومات الخاصة منظومة عامة مروية، إضافة٢٨الفئة الثانية تضم 

  هكتار للمنظومة٦٥٠بمعدل (هكتار  ١١،٦٥٠ منها تبلغ مساحتها ١٨فقط المنظومات العامة، 
  فان، من ناحيتها.٢٠٠١قد ُأثبت جدواها للتأهيل، وقد بدأ العمل فيها في العام ) الواحدة

 المزارعين  قبلو الخزانات المبنية من يتم ريها من مياه الينابيع السطحية أالمنظومات الخاصة
   .  العامة الشبكات منأو
  

مع ازدياد المساحات المروية، .  مليون متر مكعب٨٧٠تقدر كمية المياه المستعملة للري ب
نسبة كبيرة من المزارعين تستخدم .  مليون متر مكعب١،٤٥٠يقدر أن تزيد هذه الكمية إلى 

وذلك بهدف ري مساحات أكبر ) رشاشات أو بالالتنقيطالري ب(التكنولوجيا المتقدمة للري 
فاتورة الري يعتمد على المساحات المروية،   حسابولكن، بما أن. المتاحةالمائية بالموارد 

، األمر الذي )في القاسمية مثالً(فان المزارعين يسجلون مساحات أصغر من تلك التي يروونها 
 ١٨،٠٠٠ حتى ١٥،٠٠٠ ( من المياهبالمتر المكعبيفسر النسبة العالية من المساحات المروية 

  ).٣م/هكتار
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  نوعية المياه   ٢-١-٣-١
  
  االستغالل الجائر لآلبار  ١-٢-١-٣-١
  
 لحاجات شخصية  اآلباروقد ازداد حفر.  في لبنان المورد الرئيسي للمياهالجوفيةل الموارد تمثّ

المركزي في إدارة اإلحصاء أجرته  الذي اإلحصاءبحسب ، ف بشكل كبيراألعوام األخيرةفي 
 رت اآلبار الموجودةدقُفقد  في المقابل،. ٤٥٠٠٠  اآلبار إلى هذهعددوصل ، 15 ١٩٩٦العام

 إلىم ٥٠ من  في العقد الماضي بشكل خاصعمق اآلبارازداد كما . ٣٠٠٠ب ١٩٧٠في العام 
  .م٥٠٠ إلى وصوالً ،م١٥٠ ف،م١٠٠

  
 مما يؤدي إلى تدهور نوعيتها الجوفيةل الجائر للمياه  االستغالإلىهذا الوضع، يصار لنتيجة 

التخزينية، األمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستواها وبالتالي إلى تها انتيجة تخطي الضخ قدر
  .المنطقة الساحلية الخزانات الجوفية، خاصة في  الىولوج مياه البحر

 
   التلوث٢-٢-١-٣-١
  

  صحي الصرف نقص في منشآت ال
  
  فإن ثمةلكن كخالصة عامة لوضعه،. في فصل آخرصرف الصحي قطاع ال  معالجةتميس

 الصناعية ة للمياه المبتذلمعالجة محطات بحيث يالحظ عدم وجود تشوبه نواقص عدة
  .نوعية مياه الشفةتدهور إلى تلوث الموارد المائية و إلى والمنزلية، األمر الذي يؤدي

  
  األسباب المؤسساتية   ٣-١-٣-١
 
  مسؤوليات الدولة والمؤسسات العامة  ١-٣-١-٣-١
  

يؤدي تحديد مسؤوليات المؤسسات المعنية بقطاع المياه إلى تحديد من يفعل ماذا في مختلف 
  مراحل إدارة المياه؟ 

  
رات على ي إلى تغي٢٠٠٠  حول المياه في أيار من العام٢٢١ صدور القانون رقم لقد أدى

مرحلة ما قبل أيار : لتمييز بين مرحلتين همامستوى هذه المسؤوليات، وبالتالي نستطيع ا
  .٢٠٠٠ ومرحلة ما بعد أيار ٢٠٠٠

  
 شبكات نقل  تتحمل أساساً مسؤولية إدارة٢١ـفي المرحلة األولى، كانت مصالح المياه ال

عدة : وكانت هذه المصالح تغطي أراض جغرافية وإدارية مختلفة هي.  مياه الشفةوتوزيع
محافظة، وكانت حدود مناطق عمل المصالح تتبع الحدود قرى، قضاء، عدة أقضية، أو 
                                                 

15 Central Administration for Statistics (1996). Census carried out in 1996. 
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إن إدارة الموارد المائية على . اإلدارية و حتى االجتماعية منها أكثر من الحدود المائية
مستوى الحوض المائي لم تكن مؤمنة من قبل مصالح المياه وإنما كانت من صالحيات وزارة 

 رئيسي بتشغيل شبكات مياه الشفة وصيانتها هذه المصالح كانت تعنى بشكل. الطاقة والمياه
 محلية يعهد إليها باستثمار مياه ان لج٢٠٩كان يوجد في القطاع  إضافة إليها،. وإدارة الفواتير
  .الشفة أو الري

  
، ويمثل هذا القانون اإلطار العام الذي يوجه ٢٠٠٠ في أيار من العام ٢٢١صدر القانون رقم 

وقد وضع أحد أهم أهدافه التوصل إلى اإلدارة . المياه في البالداإلصالح المؤسساتي في قطاع 
أما أبرز ما جاء به فهو تأسيس أربع . الشاملة والمتكاملة للموارد المائية على صعيد البلد ككل

المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في بيروت وجبل لبنان، : مؤسسات عامة هي
في الشمال، المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي 

هذه المؤسسات تتمتع . في الجنوب، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في البقاع
باستقاللية مالية وإدارية، وهي مصالح عامة صناعية ومالية عليها أن توازن بين نفقاتها 

رف الصحي وصيانتها وبناؤها وإعادة ويناط بها استثمار أنظمة مياه الشفة والص. وإيراداتها
، .)الفواتير والشكاوى، الخ(كما يعهد إليها بمهام أخرى كالعالقة مع المستهلكين . تأهيلها

وفيما خال . مياه الشفة والصرف الصحي بالتشاور مع وزارة الطاقة والمياهوتحديد أسعار 
ات الري للمصلحة نشاطإطارهما   عهدت فينياللت ١٦ الجنوب وقسم من البقاعيمؤسست

ونتيجة لهذا القانون، ُأدمجت . ، تعنى المؤسسات األخرى أيضاً بنشاطات الريالوطنية لليطاني
مصالح المياه في إطار هذه المؤسسات التي حددت حدود أراضيها باألنهر أو الجداول، فعلى 

 لبنان، سبيل المثال، يحد نهر األولي، الذي يمثل الحدود الجنوبية لمؤسسة بيروت وجبل
وفيما عدا أحواض األنهر أو الجداول التي تشكل الحدود بين المؤسسات، . مؤسسة الجنوب

  .غالباً ما تكون أحواض المياه هي نطاق عملها
  

 التراتبية والوظيفية لهذه المؤسسات يات، دخلت الهيكل٢٠٠٥في حزيران وتموز من العام 
، وذلك بعد صدور المراسيم )٢٠٠٥دة الرسمية، الجري(وقواعدها اإلدارية والمالية حيز التنفيذ 

 ١٤٩١٤ و١٤٩١٣: هذه المراسيم تحمل األرقام التالية. ٢٢١التنفيذية لتطبيق القانون 
 ١٤٦٠١ و١٤٦٠٠ و١٤٥٩٩ و١٤٥٩٨ و١٤٥٩٧ و١٤٥٩٦ و١٤٩١٦ و١٤٩١٥و
  .١٤٦٠٣ و١٤٦٠٢و
  

هذا ما حدث . القطاعبالمقارنة مع المرحلة السابقة، تغيرت وظائف بعض المؤسسات المعنية ب
في حالة وزارة الطاقة والمياه التي عهد إليها تخطيط الموارد المائية على صعيد البالد، 
والتنظيم اإلداري والمالي في المؤسسات، ومتابعة نوعية وكمية الموارد المائية الجوفية 

وجيهية، قبل صدور القانون، كانت من مسؤوليات الوزارة إعداد المخططات الت. والسطحية
وتصميم مشاريع مياه الشفة والصرف الصحي ومتابعة تنفيذها على كافة الصعد، لكن في 

بعد .  الكافي التقني واإلداريالواقع لم تكن الوزارة تتوّل هذه المهام بسبب افتقارها للفريق
تعدى صدور القانون، أنيط بالوزارة نشاطات في مجال التصميم ومتابعة التنفيذ للمشاريع التي ت

هذا ما ينطبق في حالة المخططات التوجيهية وطنية، ومشاريع . حدودها حدود مؤسسة واحدة
                                                 

  . ل البقاع، تقوم مؤسسة مياه البقاع باستثمار مشروع اليمونة الزراعيفي شمال سه 16
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أما المشاريع على الصعيد المناطقي أو المحلي فتعهد إلى المؤسسات . السدود على سبيل المثال
رد في المقابل، ال تزال الوزارة مسؤولة عن إدارة الموا. العامة التي تؤمن تمويلها ومتابعتها

  .المائية
  

في هذه المرحلة، حافظت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على مهامها المركَزة أساساً على 
إدارة المياه والري في حوض الليطاني الذي يشمل جنوب البقاع ومنطقة كبيرة من الجنوب 

يات وبالتالي تتداخل مسؤولياتها مع مسؤول. اللبناني، وعلى كيل األنهر على الصعيد الوطني
 وإنتاج، الصرف الصحي مؤسسات البقاع والجنوب، خاصة فيما يختص إدارة الموارد المائية

  .المياه
  

المفاوضات : من جهته، يتحمل مجلس اإلنماء واإلعمار مسؤوليات عديدة في مجال المياه هي
 مع الجهات المانحة الدولية، إدارة االستثمارات الممنوحة، واإلشراف على األعمال بتفويض

كما يعد تقديم العروض ودفاتر الشروط وملفات . من وزارة الطاقة والمياه ومصالح المياه
من جهة أخرى، يدور نقاش اليوم حول الدور الذي ال . استشارات الشركات، ومراقبة التنفيذ

بد من أن تضطلع به هذه المؤسسة في المستقبل، خاصة وأن مسؤولياتها كمفوض باإلشراف 
كس نقصا في اإلمكانيات الفنية والمالية والبشرية لدى وزارة الطاقة والمياه على األعمال تع
  .ومصالح المياه

  
نوعية  وزارة البيئة التي تتولى إعداد معايير: كما تساهم مؤسسات أخرى في قطاع المياه منها

يع على البيئة، ، وحماية البيئة، وتصديق ومتابعة دراسات أثر المشار لكافة االستعماالتالمياه
ووزارة الصحة التي تشرف على نوعية مياه الشفة، ومجلس الجنوب الذي يمول وينفذ مشاريع 
مياه الشفة في منطقتي الجنوب والبقاع الغربي، إضافة إلى وزارة المالية المسؤولة عن 

  . الموافقة على التغيرات التعريفية التي تقترحها المؤسسات العامة
  
  
   الوضع الحاليتقييم  ٢-٣-١-٣-١
  

  المعنيينمسؤوليات ومهام  - أ
  

عقب عرض المؤسسات المعنية بالقطاع ومسؤولياتها، نالحظ في بعض الحاالت أن عدة 
المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي، مجلس (مؤسسات تضطلع أحيانا بالمهام عينها 

ل تصميم المشاريع ، وذلك في مجا)اإلنماء واإلعمار، وزارة الطاقة والمياه ومجلس الجنوب
  .في بعض الحاالت، ال تنسق هذه المؤسسات فيما بينها. وتنفيذها

  
 الغموض حول المسؤوليات في ٢٢١أما فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، يشوب القانون رقم 

فبحسب هذا القانون، تتولى المؤسسات العامة إعداد دراسات إدارة مواردها . هذا المجال
ضيها، أما المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، فهي مسؤولة عن كيل األنهار الخاصة ضمن أرا
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على كافة األراضي اللبنانية، كما يظهر لنا أن المهام المسندة إلى المؤسسات في مجال إدارة 
  .الموارد غير واضحة دائماً

  
وجودة هي أما فيما يتعلق بالقدرة المؤسساتية للمصالح والوزارات، فان القدرات البشرية الم

 عاماً، في ٥٠، إذ أن معدل عمر الموظفين هو وتنقصها الخبرة والتقنيات الحديثةغير كافية 
حين يتطلب تسيير أعمال المؤسسات العامة التي تؤمن خدمة دائمة بشكل فعال توظيف كادر 

 تلحظ توظيف هذا ٢٢١لقانون لالجدير ذكره أن المراسيم التطبيقية . فني وإداري متخصص
  .درالكا
  

  لتشغيل والصيانة  اأداءدرجة   - ب
  

 إطار ىفي مصالح المياه في لبنان هو موضوع واسع يتخط التشغيل والصيانة أداءتحليل إن 
 ممكن  أمرفي هذه المصالح هوالتشغيل والصيانة تعليل عدم كفاية فبشكل عام، . هذه الدراسة

 قياس الوسائل مؤشرات: من خالل استعمال نوعين من مؤشرات قياس جودة الخدمة
وجود أو عدم وجود العدد "ثال عن مؤشرات قياس الوسائل، نذكر كم. ومؤشرات قياس النتائج
عدد " نذكرو كمثال عن مؤشرات قياس النتائج، أما، "لتشغيل المصالحالكافي من اليد العاملة 

 ". ساعات تغذية خدمة المياه خالل اليوم
  

ن من المتعارف عليه أن مصالح المياه تعاني من إف،  من المؤشرات المثال األولفيما يخص
 دراسة تشخيص  مثالًهذا ما أشارت إليه. نقص في اليد العاملة والكادر التقني المتخصص

بحيث أوضاع مصالح المياه األربعة في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في الجنوب، 
  . )CDR, 2003b( ةيأن أعداد العاملين في المصالح غير كاف الدراسة بذكرت

  
يظهر بأن تغذية المياه بشكل  ٢ فان الجدول رقم  فيما يخص المثال الثاني،من جهة أخرى،

لتفنيد هذه النتيجة  ذكرها مكنيعدة أسباب . مصالحة خمسبس غير مؤمنة إال ٢٤/٢٤متواصل 
  .من بينها التشغيل والصيانة الغير كافيتين في المصالح

  
 من  تعانيفإنهاعلى سبيل المثال، . ، تواجه مؤسسات المياه عدة عوائقباإلضافة إلى ما تقدم

عدم وجود ،  قلة استعمال األدوات والتقنيات الفعالة،عدد العمال المتخصصين والتقنيين قلة
، غير مطبقةال والمالية اإلداريةاالستقاللية ، دارية اإلبيروقراطية، البرامج تدريب كافية

 سنوات لصدور المراسيم التنفيذية من بعد صدور القانون ٥(لمؤسسات الصعوبة والبطء ببناء ا
  ..، الخ)٢٢١

  
  آثار المشاكل   ٢-٣-١
  

جلت في العديد  فقد س،الجدير ذكره أن المشاكل المحددة آنفاً لها آثار سلبية على الصحة العامة
  . شفة نوعية مياه ال تدهور بسببمرضيةمن المناطق وفي مواسم مختلفة عدة حاالت 

  



 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     قطاع مياه الشفة

L0538-RPT-PM-01 REV 0 ١٤  
 
  

 أظهرت بحيث،  دراسة لتحديد كلفة تلوث البيئة في لبنان١٧ البنك الدوليأعد، ٢٠٠٣في العام 
  مليون دوالر أميركي سنويا١٧٥ًبأن آثار تلوث المياه على الصحة العامة ونوعية الحياة تقدر 

  ). الناتج المحليإجمالي في المائة من ١,٠٧(
  

 أن ترفع الفاتورة الطبية للصحة العامة ه قطاع مياه الشفة  التي تواج يمكن للمشاكلعليه،بناء
   . الذي له آثار سلبية على نوعية المياه الصالحة لالستعمالنتيجة التلوث

  
  الفني تشخيص الوضع   ٤-١
  

 األربعة مؤسسات المياه والصرف الصحي  مياه الشفة فيألنظمةلوضع الفني لقد تم تشخيص ا
  :إلى المراجع التاليةاستنادا  ٢ل رقم  في الجدوالتي تم إنشاؤها

   
 .)CDR, 2003b(تشخيص وضع مصالح مياه الجنوب دراسة  -
 .١٨ في مصلحة مياه طرابلسOndeo-Libanدراسة تسعير المياه التي قامت به  -
 .١٩تشخيص وضع مصالح مياه الشمال باستثناء طرابلسدراسة  -
 لمصلحة مياه  ICEAبلمن قالمحضر  (Business Plan)برنامج األعمال دراسة  -

 .٢٠البقاع
لقد تم . ٢١لمصالح المياه في لبنان" Société Générale" الدراسة المحضرة من قبل -

 .مصالح مياه بيروت وجبل لبناناستعمال المعطيات المتوافرة فيها لتشخيص أوضاع 
  

نقاط : لية التاهي اللبنانية األراضيمجمل إن العناصر الفنية المكونة ألنظمة مياه الشفة على 
 كم ١٣,٢٠٠ و، محطة ضخ١٦١ ، محطة معالجة٢٧، الموارد الجوفية والسطحيةمن  سحب

  .من الشبكات
  

في لبنان، يتم تصميم شبكات مياه الشفة بحسب معدل الطلب اليومي على المياه وليس وفق 
لمباني  كاف لتغذية الطوابق العليا من ا غير ضغط المياهكما أن. ةذروال االستهالك ساعةطلب 

مما يشجع المستهلكين على تطوير أنظمتهم الخاصة داخل النطاق الخاص، بحيث يستعملون 
 تزود هذه األخيرة بالمياه عبر فيما وأخرى على السطوح، األرضيةخزانات المياه في الطوابق 

مما يسمح إن الوضع الصحي لهذه التجهيزات غير مراقب، . مضخات من الخزانات األرضية
  . يشكل خطراً على الصحة العامةاألمر الذير الجراثيم والميكروبات، تكاثب
  

 ،مياه آبار المنازل: تؤمن مياه الشفة عبر أنظمة أخرى مكملة هيإضافة إلى الشبكة العامة، 
نسب  تصنيفاً لظهر الجدول التالي ي. ومياه الشفة المعبأة،صهاريج المياه المنقولة بالشاحنات

                                                 
17  METAP ٢٠٠٣يونيو من العام /آلفة التلوث البيئي في لبنان في حزيران). ٢٠٠٣( والبنك الدولي.  

18 ONDEO-Liban (2005a). Etude tarifaire à Tripli. 
19 ONDEO-Liban (2005b). Complément et mis à jour du Diagnostic des Services des Eaux du Nord. 
20 CDR (2005b). Consultancy Services for the Service Contract of the Bekaa Water Authority: Business 
Plan. Final version. June 2005. 

21  Société Générale) تصاديةاالستشارة الفنية واالق: خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي). ٢٠٠٢.  
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 المركزي في إدارة اإلحصاء أجرته إحصاء بحسب وذلك ادر مياه الشفةمصلاستخدام السكان 
 ).٤ رقمراجع الجدول ( ٢٠٠٤العام 

  
  )ACS,2004 (تصنيف نسب استخدام السكان لمصادر مياه الشفة :٤الجدول رقم 

  
   (%)نسبة السكان  مصدر مياه الشفة

  ٥٦,١  شبكات عامة
  ١,٩  شبكات خاصة
  ٨,٣  آبار خاصة

  ٣١,٥  عبأةمياه م
  ٦,٩  نقل بالصهاريج 

  
  أو فحصرقابة ألي  تخضعنوعية مياه اآلبار والمياه المنقولة بالصهاريج الن  أالجدير ذكره
 إن وزارة .معظم المراكز التي توزع عبوات المياه ال تحمل ترخيصاًن كما أ، من السلطات

هم، ترخيص الصحي منهم، لهذه المراكز من خالل تعدادطريقة تنظيمية الصحة مدعوة لتبني 
 .وإخضاعهم للرقابة الدورية

 
  
  نقاط رئيسية تميز القطاع   ١-٤-١
  
 على قاعدة طلب نظري  التي تم بناؤها في الستينات وما قبل معظم الشبكاتيتم تصميم -

هل هذا . ٢٢التسرب من الشبكات للفرد بما فيها  يوميليتر ١٠٠ـر بعلى المياه يقد
  ؟ صالحاً ال يزالالتخمين

  
الطابق ( كاف لتزويد الطوابق العليا بالمياه  غيرالمياه في معظم المصالحإن ضغط  -

 ).الثاني والثالث فحسب
 
، نتا األميالزهر،من حديد هي  الستينيات والسبعينيات إن المواد المستخدمة في -

 من مواسيرأما الشبكة المبنية حديثاً فهي مؤلفة من .  المكلفنةلمواسير وا،االسبستوس
 .ينثيل والبولي،البوليفينيل كلوريدالمرن، لحديد ا

 
 في العديد من  عليهالصيف العرضفصل ى الطلب اليومي على المياه في يتخطّ -

المتوسط والبعيد، فيمكن أن تعمق  و لم يتخذ أي اجراء على المدى القصيرذاإ. المصالح
بكة وتلوث بسبب ازدياد التمدن وتسرب المياه من الشبين العرض والطلب الهوة 

 .الموارد المائية
 

                                                 
MEE22) الخطة العشرية لوزارة الطاقة والمياه). ١٩٩٩.  
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 كما نالحظ تفاوتاً  س،٢٤ /٢٤قليلة هي المصالح التي تؤمن تزويداً متواصالً بالمياه  -
 .في التزويد بالمياه بين الصيف والشتاء

 
 حول كمية ونوعية  تغطي مراحل زمنية طويلةةقة ومؤرشفموثّ معطيات أيال يوجد  -

 .األمطارالموارد المائية وتساقط 
  
  
  نشاطات الحكومة   ٢-٤-١
  

تأمين خدمة لو لتحسين قطاع المياه اإلعمار إعادة خالل مرحلة إجراءاتاتخذت الحكومة عدة 
إلعادة  البرنامج الوطني الطارئ ١٩٩٢ في العام تث أعد، بحيمتواصلة بنوعية مياه مرضية

ئية الذي يركز في مجال المياه على وضع دراسات وتصميم مشاريع ما) NERP(التأهيل 
 التي وزارة الطاقة والمياهل على الخطة العشرية ت كما وافق، البنى التحتيةأداءتسمح بتحسين 

، BOT على شكل ، البعض منها بحيرة١٤ سد و١٧تطوير الموارد المائية عبر بناء تسمح ب
  .  في لبنان السطحيةهدف استعمال مجموع الموارد المائيةوذلك ب

  
  
  المشاريع القائمة   ١-٢-٤-١
  

ّتأهيل وتوسيع أنظمة مياه إعادة أعمال حالياً على اإلعمار واإلنماءز نشاطات مجلس ترك 
  .(CDR, 2004a)الشفة وبناء بعض السدود والبحيرات 

  
هي وُأنجزت،  وتنفيذها وتلك التي إعدادهامشاريع التي يجري  ال٤و  ٣الرسمين  في تظهر

المضخات، ( والتجهيزات ،الجر والتوزيعشبكات ، محطات المعالجة، الموارد المائيةتشمل 
  ).الخ
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 (CDR, 2004a) المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ : ٣الرسم 
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  ,2004a) (CDR المشاريع قيد التحضير: ٤الرسم 
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رحت عدة مشاريع سدود وبحيرات وفقاً للخطة العشرية اقتُفقد  ،إلى هذه المشاريعإضافة 

 ينراجع الجدول( أبرز ميزاتها ين التاليينوتبدو في الجدول، وزارة الطاقة والمياهالصادرة عن 
  ).٦ و ٥
  

، ٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٠وزارة الطاقة والمياه، خطة ( الئحة بالسدود المقترحة : ٥جدول رقم 
  ;Société Générale, 2002 بحسب
  )دوالرمليون ( كلفة البناء )مليون متر مكعب(السعة   االسم  الرقم

  ٢٨,٣  ٢٥  العاصي  ١
  ٨٢,٠  ٨  ةالعزوني  ٢
  ٤٦,٧  ٤٠  البارد  ٣
  ٢٠٦,٠  ١٢٠  بسري  ٤
  ٣٥,٣  ٦,٥  بقعاتا  ٥
  ٦٠,٧  ١١  شبروح  ٦
  ٥٦,٠  ٤٠  الدامور  ٧
  ٦٨,٠  ٥٥  دار بعشتار  ٨
  ٢١,٣  ١٠  ايال  ٩
  ٥٦,٧  ٣٠  جنه   ١٠
  ١٥,٣  ٨  يرصكفر   ١١
  ١٣٦,٧  ١٢٠  يخردلال  ١٢
  ١١,٠  ٨  ساام  ١٣
  ٣٥,٣  ٢٠  ميروبا  ١٤
  ٢٧,٧  ٦٠  نورا التحتا  ١٥
  ٢١,٥  ٢٠  قرقف  ١٦
  ٢٨,٠  ٢٥  يونين  ١٧
  ٩٣٦,٥  ٦٠٦,٥  المجموع  
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، ٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٠وزارة الطاقة والمياه، خطة ( الئحة بالبحيرات المقترحة  :٦جدول رقم 
  )Société Générale, 2002 بحسب
  )ردوالمليون (كلفة البناء  )مليون متر مكعب(السعة   االسم  الرقم

  ٣,٠  ٠,٣٠  عيدمون  ١
  ٨,٠  ١,٠٠  قموعة  ٢
  مم  ٠,٣٥  ةشراكو  ٣
  ٨,٨  ١,٠٠  اصبري  ٤
  ١٠,٥  ٠,٥٥  حباش/زعرور  ٥
  ٩,٣  ٠,٥٥  انيقسم  ٦
  ١٢,٠  ٤,٥٠  هيمون  ٧
  ١٠,٧  ٠,٨٠  لبعا  ٨
  ١٠,٥  ٠,٦٠  ةزيبع  ٩
  ٥,٨  ١,١٠  ونارصكف  ١٠
  ١٢,٨  ١,٥٠  كفيفان  ١١
  ١٢,٨  ١,٠٠  تنورين  ١٢
  ١٤,٣  ٢,٠٠  مجدل/عاقورةال  ١٣
  ١٤,٣  ٢,٥٠  افقا  ١٤
  ١٣٤,٨  ١٧,٨٠  المجموع  

  
  . اللبنانيةاألراضيتغطي هذه المشاريع مجمل 

  
  
   المؤسسات المعنيةتحديد   ٥-١
  

 قطاع مياه لتطوير الرؤية إطارفي كموضوع ذات أهمية  يبرز تحديد المؤسسات المعنية
  .منهاكل  يسمح في مرحلة الحقة بتحديد مسؤولياتإذ إنه الشفة، 

  
 يمكن تصنيفها حسب ، بحيثقطاع مياه الشفةبالمؤسسات المعنية  زأبر  يتم عرضفيما يلي

   :المجموعات التالية
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  الحكوميةالمؤسسات   ١-٥-١
  

المؤسسات العامة ، اإلعمار واإلنماءمجلس ،  وزارة الطاقة والمياهمجموعة هذه التتضمن
، وزارة البيئة،  والبقاع،روت وجبل لبنانبي، الجنوب، شمالل في اللمياه والصرف الصحي
ناقش مسؤوليات ومهام هذه تُ .المصلحة الوطنية لنهر الليطانيو ،وزارة الصحة العامة

   ).٣-١-٣-١راجع ( في قسم آخر المؤسسات
  
  خاص واألكاديميالقطاع ال   ٢-٥-١
  

 النقل كات بناء شبن تصميم الشركات والمؤسسات الخاصة التي تؤمالمجموعةتتضمن هذه 
الجامعات   أيضاًإنها تتضمنو .تها وصيانهاومحطات تكرير المياه، إضافة إلى تشغيلوالتوزيع 

 وجامعة سيدة ،جامعة القديس يوسف، األميركيةالجامعة ، الجامعة اللبنانية(العامة والخاصة 
التي ) ةالعلميلألبحاث المركز الوطني (الوطنية األبحاث  ناهيك عن مراكز ،). الخاللويزة،

  .تقوم هذه المؤسسات بأبحاث معينة تتعلق بقطاع المياهالمجموعة، بحيث تدخل في هذه 
  
  هات المانحةالجِ   ٣-٥-١
  

الصندوق  الصندوق العربي للتنمية، الصندوق اإلسالمي للتنمية، المجموعةتتضمن هذه 
األوروبية، موعة المج،  المتحدة للتنميةاألممبرنامج   الصندوق السعودي،، للتنميةالكويتي

وسواها من ، البنك الدوليو، الوكالة الفرنسية للتنمية،  للتنمية الدوليةاألميركيةالوكالة 
  .المؤسسات التي توفر التمويل لهذا القطاع

  
  المستهلكون   ٤-٥-١
  

 شكل لقد.  مياه الشفةمنالخدمة النهائية  تستفيد منيشكل المستهلكون الفئة من السكان التي 
 محلية تعنى باستغالل اً لجان، في بعض المناطق،)المنزليون أو الزراعيون(ون المستهلك

  . لجنة٢٠٠الويتجاوز عدد هذه اللجان ، شبكات مياه الشفة ومشاريع الري وصيانتها
  
  أهداف القطاع   ٦-١
  

،  التي يتوخاها هذا القطاعاألهدافتحديد  تطوير رؤية واضحة لقطاع مياه الشفةيتطلب 
فيما م مناقشته هذا ما سيتُ. األرض والواقع على األهدافوتسليط الضوء على الهوة بين هذه 

  .يلي
 
  تحسين كمية المياه ١-٦-١
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عدد  ٢يظهر الجدول رقم .  بكميات كافية٢٤/س٢٤يكمن هذا الهدف في إنتاج وتوزيع المياه 
أنه في الوقت الحالي، تقتصر الخدمة يتبين  حيث ،التوزيع في مختلف مصالح المياهساعات 

  .المتواصلة من المياه على مصلحتي طرابلس وصيدا
  
   حماية الصحة العامة ٢-٦-١
  

 األهداف األساسية أحد  الدوليةلمستهلكين بنوعية مطابقة للمعاييراكافة ل تأمين مياه الشفة ليشكّ
   . العامةالتزام بشروط حماية الصحةفتحقيق هذا الهدف هو بطبيعة الحال ، لقطاع مياه الشفة

  
  .)٢-٣-١راجع (العامة  وقد ذكرنا آنفاً عواقب نوعية مياه الشفة السيئة في لبنان على الصحة

  
   في المصالحالفاعلية المالية والفنية تأمين ٢-٦-١
  

صيانة ، إضافة إلى لمستهلكل وتأمين مياه الشفة بأقل كلفة إنتاجيكمن هذا الهدف في 
  .  من المياهزات والمعدات وتأمين خدمة متواصلةالتجهي

  
، فسعر المياه ال يغطي كل تكاليف الخدمة، وهو في يعتبر لبنان متأخراً نسبياً في هذا المجال

على سبيل المثال، عمدت مؤسسة المياه  .بعض األحيان مصدر شكوى من قبل السكان
، وذلك من دون  %٣٠من والصرف الصحي في الجنوب إلى رفع سعر المياه إلى أكثر 

أما فيما يتعلق بصيانة التجهيزات فهي ال . للسكانالوقوف على رأي أو اإلعالم المسبق 
يسجل غياب كلي للصيانة ، كما تحصل سوى حين يطرأ العطل وتكون بالتالي صيانة عالجية

  . الوقائية
  

  .علية المالية والفنيةاالف لتحقيق هدف اًإضافي اً يطلب من الحكومة اللبنانية جهد، لذلككنتيجة
  
  اإلنصافتحقيق  ٣-٦-١
  

يكمن هذا الهدف في التأكد من أن السكان كافة يستفيدون من خدمة مياه شفة ذات جودة من 
 عدة مؤشرات للتأكد من تحقيق هذا الهدف إلىويمكن اللجوء . رك وآخردون التمييز بين مشت

 الهوة التي تفصل بين منطقة وأخرى في مجال تغطية خدمة مياه الشفة كقياسأو عدمه 
أنظر الجدول  (في المائة ١٤ زغرتا إلىفي الواقع تنخفض نسبة تغطية الخدمة في . للسكان
، األمر الذي  في المائة٩٥  أكثر منإلىصمة بيروت فيما ترتفع النسبة في العا، )٢الرقم 
  .اإلنصافتفاوتاً كبيراً بين المناطق من حيث تغطية الخدمة وعدم تحقيق هدف يظهر 
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  مقاربة مؤسساتية وفنية   - ٢
  
  )مشروع وعقد( تحديد المصطلحات إعادة ١-٢

 

 في  لهماحددالمذلك  في قطاع مياه الشفة مع  للمشروع والعقديتطابق تعريف المصطلحات
لبرامج رصد  والتنفيذالدراسة  بأعمال  يتعلق"مشروع"مصطلح ف .الصرف الصحيقطاع 

مجمل العناصر التالية من ل والتشغيل والصيانة الدراسة والتنفيذوإلدارة الموارد، إضافة إلى 
 نقل المياه،  المياه الطبيعية من الموارد السطحية أو الجوفيةنقاط سحب: نظام مياه الشفة

 الخزانات وتوزيع إلىنقل مياه الشفة ، معالجة المياه الطبيعية،  محطة المعالجةإلىالطبيعية 
 ، إعداد دفاتر الشروطإعداد: وتعنى الدراسات بالعمليات التالية. مياه الشفة على المستهلكين

 وتحضير المشاريع ،استشارة الشركات،  تحقيق المشروعإمكانيةدراسة ، تقديم العروض
    . المقتضبة والمفصلةيةاألول

  
الصيانة ، أو التشغيلأو  ،التنفيذأو  ،الدراسة بأعمال تحديداً ، فهو يختص"عقد"مصطلح أما 

وعلى سبيل المثال يمثل تنفيذ . لقسم من مجموع العناصر المذكورة آنفاً من نظام مياه الشفة
  .محطة معالجة وحدها عقداً بالنسبة للمشروع ككل

  
  
  وليات الدولةتحديد مسؤ   ٢-٢
  
  هدف الحكومة   ١-٢-٢
  

وهو االعتراف بأن لكل ،  المعروفة دولياًاإلنسانيشكل الحق بالمياه جزءاً ال يتجزأ من حقوق 
  . مهما كان مستواه االقتصادياألساسيةشخص الحق بالحصول على المياه الضرورية لحاجاته 

  
مياه الشفة بكميات كافية من لسكان  فهو تلبية حاجات ا اللبنانية للحكومةاألساسيأما الهدف 

لكن هذا الهدف عام جداً ). ١٩٩٩ ،MEE( وبشكل متواصل مع احترام معيار الجودة المعتمد
االستهالك  متوسط الطلب أم الطلب اليومي في ساعة أيجب تأمين:  مزيد من الدقةإلىويحتاج 

شبكة مياه الشفة من يدة ؟ هل يندرج تزويد منزل منعزل خارج المدينة وعلى مسافة بعذروةال
  .. الخفي نطاق مسؤوليات الدولة أم ال؟

  
   القطاع؟إدارةكيف تتم    ٢-٢-٢
  

-١-٣-١أنظر الفصل (لقد تم تحديد مسؤوليات المؤسسات المعنية بالقطاع في فصل سابق 
  .في هذا الفصل، سوف نناقش الشراكة بين القطاع العام والخاص). ٣
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   العام والخاصاع القطالشراكة بين   ١-٢-٢-٢
  

العام والخاص على الصعيد العالمي حديث العهد في قطاع المياه  ال يزال مفهوم الشراكة بين
 في هذا  تعود معظم الشراكات الحاصلة بين العام والخاصإذ. األخرىكما في سائر القطاعات 

  ).٢٠٠٤البنك الدولي، ( زهاء ستة أعوام إلى القطاع
  

 شراكة إقامة وإمكانيةنية بالنظر في خصخصة قطاع المياه في لبنان قامت الحكومة اللبنالقد 
 إلى دعم والوكالة الفرنسية للتنمية  البنك الدولي، حيث عمدت بالتعاون معبين العام والخاص

 في هذا  إجراءات أخرىاتخذت الحكومة كذلك فقد .وتمويل مشاريع شراكة في البقاع والشمال
 الفنية اإلمكانياتبدراسة " Société Générale "إلى شركة ٢٠٠٢فعهدت في العام ، المنحى

 إطاراًاقترحت هذه الدراسة ، كما  لتحقيق هذه الخصخصةلمصالح المياه واإلداريةوالمالية 
  . بعض المشاريع استثمارلتنظيم ومراقبة المشغلين من القطاع الخاص الذين يمكن أن يتولوا 

  
 أعوام أربعة لمدة إدارة عقد إطار في ،مةالحكو، عهدت ٢٠٠٣في شباط من العام 

 قطاع المياه في حدود مدينة إدارة ،)Suez Environnement لفرع (  ONDEO LIBANإلى
ويمثل هذا العقد أول مشاركة للقطاع الخاص في تشغيل خدمة مياه الشفة في . طرابلس السكنية
 هذا إطار في أنجزت التي ألعمالاأبرز فان من الناحية الفنية، . ٢٣القرنهذا لبنان منذ بداية 

 إدارةوضع نظام معلومات جغرافي ونظام ، العداداتتجديد خطوط الوصل و تشمل العقد
دوام تنظيم ، باإلضافة إلى نوعية المياهفحص  و،)GMAO(الصيانة بمساعدة الكومبيوتر 

بتطوير  ONDEOأما لجهة العالقة مع المستهلك، فقامت .  ساعة٢٤ على مدى للموظفين
 عبر تأسيس مركز ،بجباية الفواتير وبالتواصل مع المستهلكالذي يعنى خدمة المستهلك مكتب 

  .استخدام مؤشرات شهرية للمتابعةب ذلكك و،استقبال ومتابعة الشكاوى
  

كم ١٥٠ تسرب على طولبكشف الفقد سمح ،  آثاراً ايجابية على نوعية الخدمةاإلدارةكان لعقد 
 . ساعة يوميا٢٤ً، وخفض الفاقد، وتوزيع المياه ماد حمالت تصليحاتوباعت، ٢٤من الشبكة

 الجدير ذكره .يوم/٣ م١٥،٠٠٠لص بحدود ال كذلك األمر، فان تسرب المياه من الشبكات قد قُ
يوم وأن تكلفة الصيانة والتشغيل /٣ م٨٧،٠٠٠مية اليومية الموزعة من المياه تقدر ب أن الك

 أن إلى فإننا نشيرفي هذا اإلطار، . ل. ل١٤٦،٠٠٠ود ال بالمتر المكعب الموزع هي بحد
التقديرات السابقة كانت تشير العقد المقبل، وأن المائية المتوفرة تكفي حاجات كمية الموارد 

  .بأن كميات المياه المتوفرة ال تكفي الحاجات الحالية
  

ي والفني الموجود هو إن الكادر اإلدار.  نهايته في غضون أقل من عامينإلىيصل هذا العقد 
فيما تواجه المؤسسة تحدياً يكمن في ، ONDEOموظف، إما لحساب المؤسسة أو لحساب 

  .وتمويل هيئة موازية لهONDEO ب والفني الخاص اإلداريالتمكن من استبدال الفريق 
  

                                                 
في بداية القرن العشرين وقبل تأسيس مصالح المياه، آانت عدة امتيازات تتولى استغالل خدمات المياه وصيانتها في عدة مناطق من  23 

  .).بيروت، طرابلس وعين الدلبة، الخ(البالد 
  .آم٣٠٠ يقدر طولها العام ب 24
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 للمياه والصرف الصحي مؤسسة العامةالففي ،  أخرىإدارةجد عدة عقود نمن جهة أخرى، 
 ب على سبيل المثال، يؤمن القطاع الخاص تشغيل بعض محطات الضخ وصيانتهاالجنوفي 

 إمكانيةكدراسة ،  في طور التحضيرأخرىكما ال تزال عقود . .)وادي جيلو، البص، الخ(
  هذهتطمح ، إذ تغذية العاصمة بمياه الليطانيإلى يهدف الذي "بيروت–األولي"مشروع تنفيذ 

. BOT٢٥ عقد من نوع إطاربناء المشروع وتشغيله في باص  توكيل القطاع الخإلىالدراسة 
  . وسياسية، إدارية قانونية، ماليةألسباب  لم يتم تنفيذهالمشروعهذا 

  

  طرق تمويل القطاع  ٣-٢-٢
  

  :المصادر التاليةعبر يجري تمويل قطاع المياه في لبنان 
  
 .اه وزارة الطاقة والميةاستثمارات الدولة المتأتية أساساً من ميزاني -
االستثمارات الخارجية المتأتية أساساً من تبرعات وقروض الجهات المانحة ويديرها  -

 .اإلعمار واإلنماءمجلس 
 .الفواتير -
  
   للمياه المنزلية والصناعية الفوترة   ١-٣-٢-٢
  
فيما عدا مصلحة مياه صيدا التي . تقديرية فوترة مياه الشفة في لبنان هي في معظمها إن

س االستهالك ومصلحة مياه طرابلس التي بدأت بوضع العدادات، فان وضعت عدادات لقيا
والمسبار هو صنبور . المتبع) jauge( باقي المصالح تقدر االستهالك عبر نظام المسبار

 فيسجل كل مشترك اتفاقاً ب. من المياه محددةبمفتاح مزود بمخرز يسمح تعييره بمرور كمية 
  الحقيقية الدقة في تقدير الكمياتعدم النظام وئ هذا من مسا. يوميا٣ً م١ أو ٠,٧٥ أو ٠,٥

  .الموزعة والمستهلكة
  
  ).٧راجع الجدول رقم  (مبينة في الجدول التالي الالمياه هي مصالح  المعتمدة فيتعريفاتال إن
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تعريفات المياه في المصالح : ٧رقمجدول ال
(Société Générale ; 2002 ; CDR, 2003b ; CDR, 2005b ; ONDEO-Liban, 2005a, b)  
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التعرفة   مصلحة المياه  مؤسسة عامة
  )اليوم/٣م/العام./ل.ل١٠٠٠(

  ٢٢٦  بيروت
  ١٥٠  الباروك

  ١٥٠  عين الدلبه
  ١٧٠  جبيل

  ٢٢٠  المتن 

  بيروت وجبل لبنان

  ١٢٥  كسروان
  ٢٣٠  جبل عامل
  ٢٣٠  نبع الطاسه

  ٢٣٠  صيدا 

  الجنوب

  ٢٣٠  صور
  ١٥٥  عكار

  ١٦٦  البترون
  ٧٨  بشري
  ٧٨  الضنيه
  ٧٨  المنيه
  ١٦٦  القبيات
  ٢٠١  الكوره
  ١٨٠  طرابلس

  شمالال

  ١٦٦  زغرتا
  ٢٢٩  بعلبك

  ٢٣٠  شمسين
  البقاع

  ٢٣١  زحله

  
غير متساوين نسبة لسعر ن يلمستهلك، بحيث أن اتختلف هذه التعريفات بين مصلحة وأخرى

 مياه اإلنصاف غير محقق في قطاع مبدأ فانمن ناحية التعريفات،  مما يعني أنه الخدمة،
  .ع عامااعتباره قطب الشفة

  
، والصيانة لتشغيلاالمصالح، ال تغطي التعريفات المعتمدة سوى جزء من أكالف أغلب في 
 ٣م٢  لخفض العجز في الميزانية، فرضت المصالح اشتراكاً ب. االستثمارةهي ال تشمل كلفو

 تزيد للشقق التي ٣م٣، و٢م٣٠٠  و٢٠٠ البين   تبلغ مساحتهاق الجديدة التييومياً للشق
 اًليتر ٢٥٠  ما اعتبرنا أن االستهالك اليومي للفرد الواحد يبلغوإذا. ٢م ٣٠٠  العن مساحتها

ولكن .  أشخاص٨عائلة مؤلفة من يعادل استهالك  يومياً ٣م٢ فان ،وهو أمر نادر في لبنان
ناهيك عن أن هذا االشتراك ، ٤,٥ـ بيقدر  في لبنان العائلة الواحدة فياألشخاصمعدل عدد 

 أن  مما سبقنستنتج .٢م٢٠٠ال يطبق على الشقق القديمة المشتركة التي تتعدى مساحتها 
 ،على االقتصاد في استهالك المياه وال تشجع على مرونة الطلب، التعرفة الجديدة غير منصفة

  . اعاإلدارة المستدامة للقطعلى  وال
  
  لمياه الري الفوترة ٢-٣-٢-٢
  

في بعض األنظمة المشغلة من قبل مؤسسات المياه،   بشكل أساسي فوترة مياه الريتعتمد
، إبراهيموالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كما هي الحال مثالً في البقاع الجنوبي، نهر 

. ي الصغيرة نسبياًنشأت بشكل أساسي لتشغيل أنظمة الراللجان المحلية قد ُأ. القاسمية، ولبعا
هذا الواقع يتم . حسب المساحات المروية وليس حسب الكمية المستهلكةيتم تقدير هذه الفواتير 

استغالله من قبل المزارعين الذين يصرحون عن مساحات أصغر من تلك المروية، األمر 
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.  الري واستخدامات الزراعيإلنتاجعن االذي يؤثر على صدقية المعطيات الوطنية المتداولة 
ى األقنية العامة إضافة إل. ولكن على الرغم من وجود هذه الفوترة، نادراً ما يتم تحصيلها

خمسة أنواع من مصادر المياه تستعمل عادة بدون أية رقابة، أو فحص من قبل يوجد للري، 
  :، وهيالمؤسسات المعنية

  
  .الجداول حيث للمزارعين حقوق مياه  - أ
 .الطبيعيةالتحويل أو الضخ من الينابيع  - ب
 .اآلبار خاصة في المناطق الساحلية وفي البقاع-ج
 .المياه المبتذلة المكررة-د
 .المياه السطحية المجمعة في خزانات-ه
  

  . المستخدمة من المصادر الخمسة غير مفوترة، كما أن كمياتها غير معروفةكمياتال
  

  
  البحث في أنماط مؤسساتية للتطبيق   ٣-٢
  
  :في مجال هذه الرؤية هي التاليةالتي يمكن مناقشتها ساتية  المؤساألنماط أبرز إن
  
   األولالخيار المؤسساتي    ١-٣-٢
  

 مصالح مياه والصرف الصحي إدارة في توكيل المؤسسات العامة للمياه هذا الخياريكمن 
عدة مهام يمكن أن توكل حينئذ،  .، أي المحافظة على الوضع القائم اليومهاحال، كما هي الشفة
التشغيل، الصيانة، التشخيص، تصميم المشاريع، التأهيل وإعادة البناء، العالقة مع ها كإلي

  ..إدارة الفواتير، الخ والمستهلكين،
  
  
  
  الخيار المؤسساتي الثاني ٢-٣-٢

 

 بتحديدبإيكال أمر استثمار وبناء منشآت مائية جديدة لمؤسسات المياه، و  هذا الخياريقضي
 باستثناء المنشآت التي تتخط منفعتها  بالمراقبة فقط،ا األمرتدخل وزارة الطاقة والمياه بهذ

، ولكنه يتعارض ٢٢١هذا الخيار يتناغم مع القانون . ، والتي توكل للوزارةالمؤسسة الواحدة
مع متطلبات الخطة العشرية لوزارة الطاقة والمياه التي تقضي بتحميل هذه الوزارة تمويل 

  . وبناء السدود والبحيرات
  

ضيات هذا الخيار تقضي بأن تستنفر مؤسسات المياه لتحضير مختطات توجيهية، إن مقت
 المشاريع المقترحة في جدوىفان بالنتيجة، . ولدراسة حاجاتها المستقبلية من الموارد المائية

  .الخطة العشرية يجب دراستها، األمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء أو اقتراح مشاريع جديدة للخطة
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  : عبرتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أيضا بار هذا الخييقضي
  .توكيل الشركات الخاصة إدارة بعض نشاطات مصالح مياه الشفة   - أ
مما فيما يختص إدارة الموارد المائية،  تشجيع التعاون بين مؤسسات المياه والجامعات  - ب

تائج يجعل مؤسسات المياه على تماس مع مؤسسات األبحاث ويجعلها تستفيد من ن
 .أبحاثها لتنفيذ قاعدة المعطيات المائية الضرورية في القطاع

  
، يمكن اعتماد العديد من )٢٠٠٤ المذكور في البنك الدولي،) (١٩٩٨( بحسب رينغسكوف

عقد بناء وتشغيل ، عقد امتيازإدارة، عقد ، عقد خدمة: أنواع الشراكة بين العام والخاص ومنها
  .٨لجدول رقم  في ا كل منهالخص مميزات ت.. الخ، عقد بيع الخدمة،ونقل

  
  )٢٠٠٤، البنك الدولي(أنواع بعض العقود ومميزاتها  :٨جدول رقم ال

  
  تشغيل  تمويل   البنية التحتيةامتالك  نوع العقد
عام ثم توكل بعض   عام  عام  عقد خدمة

   الخاصإلىالنشاطات 
  خاص  عام  عام  عقد ادارة
  خاص  خاص  عام  امتياز

  خاص  خاص  خاص ثم عام  يل ونقلعقد بناء وتشغ
  خاص  خاص  خاص  بيع الخدمة

  
  

نجده مثالً في المملكة المتحدة ، النادر اعتمادهإشراك القطاع الخاص ع انوأ  منبيع الخدمة هو
  .البنى التحتية للقطاع الخاصبيعت حيث 

  
 ألحياناقراراً سياسياً يصعب في بعض تتطلب الشراكة بين القطاعين الخاص والعام توافقا و

 أوليبرالية ( لصاحب القرار اإليديولوجية بشكل وثيق بالميول ، بحيث يرتبطانتوافرهما
 في بعض القوانين نها تتطلب تعديالًى أإضافة إل، وإدارية مالية وفنية أخرى وبعوامل ،)سواها

  .المرعية اإلجراء
  
  تحديد أفضل الخيارات الفنية  ٤-٢
  

 الموارد المائية إدارةبتعنى اقتراح حلول هي تعتمد على و ،تفصل الخيارات الفنية فيما يلي
  . الطلب على المياهإدارةأو /و
  
  األولالخيار الفني    ١-٤-٢
  

هذا الخيار في استعمال الموارد السطحية كمورد رئيسي لمياه الشفة عبر بناء البحيرات يقضي 
الصادرة عن وزارة في الخطة العشرية األراضي، وهو ما تم اعتماده والسدود على مجمل 

  .الطاقة والمياه
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سيئاتها مقتصرة . يدعو هذا الخيار لزيادة استعمال الموارد السطحية الناتجة عن مياه األمطار
على قصر مدة فصل الشتاء، النسبة العالية للتبخر خالل المراحل الطويلة زمنيا، والظروف 

  . نشاءات العاليةالجيولوجية والطبوغرافية الغير مناسبة نسبيا، وكلفة اإل
  

 تجهيز السدود والبحيرات بنقاط  عبرتطلب تغذية أنظمة مياه الشفة الموجودةهذا الخيار ي
  .محطات ضختجهيز كذلك  و،شبكات نقل محطات تكرير ووبناءسحب، 

  
.  التي اقترحتها وزارة الطاقة والمياه أعمال هندسة مدنية مهمة ومكلفةاألعماليتطلب تحقيق 
  .  مليار دوالر أميركي١ بحوالي، تقدر كلفة بناء السدود وحدها ٥قم وفق الجدول ر

  
هو من خدم عدة مؤسسات عامة ت ة مائيةمنشأ أي إدارة على أن ٢٢١ رقم  المياهينص قانون

ى الوزارة علفرض ي، مما  السدود والبحيراتذا ما ينطبق على ه، وزارة الطاقة والمياهمهمة
في التخطيط والمراقبةدورها  إلى إضافة ،والصيانةاالستثمار  وكل مهمةامتالك فريق فني ي.  

  
المحافظة على الوضع الراهن في بهذا الخيار يقضي  الطلب على المياه، بإدارةفيما يتعلق 

الشبكات وفق معدل الطلب اليومي على قاعدة دراسة ، وذلك شبكات مياه الشفةتصميم مجال 
  .ذروةال ساعة وليس وفق الطلب

  
بمقارنتها مع الخيارات معايير التقييم لهذا الخيار، والتي تسمح بعرض  ٩الجدول الرقم يسمح 

  .التقنية األخرى
  
  
  
  
  الخيار الفني الثاني    ٢-٤-٢
  

نقترح استخدام تقنيات ، حيث استعمال الموارد الجوفية كمورد رئيسي للمياهبهذا الخيار يقضي 
 الخيار كما الخيار األول، يدعو هذا . والجداولنهراألمن مياه تغذية الطبقة الجوفية  إعادة

  .ضخهم في الطبقات الجوفية لزيادة اإلفادة من المياه السطحية عبر
  

  :، نذكر منهااألوللهذا الخيار فوائد عديدة نسبة للخيار 
  .الخزانات والبحيرات والسدود المنخفضة مقارنة بر المياهخّتبنسبة  -
 .دنى نسبياًاألعمال األأكالف  -
 . نسبياًدنىاألأكالف معالجة المياه  -
 .قلاأل البناء والتشغيل قصر وأكالفاألقنوات نقل المياه  -
  

لهذا الخيار تكلفة عالية نسبيا الستهالك الطاقة ولفحص نوعية المياه، وهو من جهة أخرى، 
 تاسة مفصلة عن الخزانايتطلب دريحتاج لتخطيط استراتيجي لهذا المورد، إضافة إلى أنه 

طبيعتها مواقعها، أعدادها، حدودها الجغرافية والهيدرولوجية، و(واآلبار الجوفية 
 ,Berri( هذه المعطيات غير متوفرة بشكل شامل ودقيق في لبنان.). الهيدروجيولوجية، الخ
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 إضافة إليه، فان استثمار هذه الخزانات يتطلب تجهيز محطات ضخ، من مساوئها. ٢٦)2005
  .تكلفة التشغيل العالية

   
 على ةبالمحافظ فهو يقضي، على غرار الخيار السابق،  الطلب على المياه،بإدارةفيما يتعلق 

الشبكات وفق معدل تصميم ويقترح ، شبكات مياه الشفةتصميم الوضع الراهن في مجال 
  .بساعة الذروةالطلب اليومي وليس وفق الطلب 

  
  الخيار الفني الثالث   ٣-٤-٢
  
  .السواحل اللبنانية  مياه البحر علىلتحليةبناء محطات بهذا الخيار يقضي  
  

، تقطير خشن اتمياه البحر عبر مضخسحب : التالية ، تمر المياه بالمراحلالتحليةمحطات في 
 ، إجراءرللترتومواد مضادة لألحياء  مركبات مدمرة إضافة ،أولية بتقطير أرفعمعالجة للمياه، 
 معادن للمياه إضافة إمكانية تليها مرحلة ما بعد المعالجة مع ،لح بحد ذاتها المإزالةعملية 
  .مياه صالحة للشرب أو لالستعمال الصناعي ال المراحل، تمسي هذهعقب. المنتجة

  
المملكة (  لكنها مستخدمة في العديد من الدول، في لبناناليومالتقنية حتى لم تستعمل هذه 
 كلفة المتر أن إلى التقديرات أشارتوقد ). . الخالواليات المتحدة، ، الجزائر،العربية السعودية

 ،٢٧ في الجزائر دوالر أميركي للمتر المكعب١ إلى ٠,٨ تتراوح بينالمكعب من المياه المحالة 
 دوالر أميركي للمتر ٠,٨٥ و،٢٨ظبي دوالر أميركي للمتر المكعب في أبو ٠,٧٥هي و

  .٢٩ في كاليفورنيا دوالر أميركي٣,٢٥ و٠,٥٦بين  الكلفة  هذهوتتفاوت. المكعب في قبرص
  

المذكورة في مجال السدود والبحيرات، يمكن لوزارة الطاقة شبيهة لتلك  سباب إلى أوباالستناد
  .والمياه أن تؤمن تشغيل هذه المحطات وصيانتها

  
شبكات وفق الطلب تصميم الهذا الخيار في فيقضي ،  على المياه الطلبإدارةفي مجال أما 

ويتميز هذا الخيار بتأمين مياه الشفة للطوابق العليا من المنازل وبخفض . بساعة الذروةاليومي 
 . الخاصة المنزليةفي المجاالتالمالئمة الفاتورة الصحية الناتجة عن الظروف الصحية غير 

هذا اعتماد على الرغم من أن  .يوموهو يتطلب معطيات عن تغير الطلب على المياه خالل ال
معظم  ألن ، عاما١٥ًإلى ١٠ أنه يصعب تنفيذه في فترة إال ،يار ملفت على المدى الطويلالخ

 واستثمارات من األفضل ، وتغييرها يحتاج لفترة عاما٣٥ً أكثر من إلى تعود قديمةال الشبكات
   . عاما١٥ تفوق الرصدها لمدة

  
  الخيار الفني الرابع   ٤-٤-٢
  

                                                 
26Berri Naji (2005). Analyse des flux de données pour la gestion des eaux urbaines en France et au 
Liban. Thèse de Doctorat. Spécialité “Gestion- Sciences de l’eau”. Ecole Nationale de Génie Rurale, 
des Eaux et des Forets & Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Paris, 330 p. + annexes. 
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 المائية، حالً يمكن أن يعزز استعمال الموارد ويدرجها يقدم هذا الخيار، على صعيد األحواض
استخدام الموارد السطحية والجوفية على يقضي بفي إطار اإلدارة الشاملة والدائمة لها، فهو 

  . استعمال المياه المبتذلةإعادةب، كما يقضي حد سواء
  

ول تغير مستويات ية مفصلة حوج اعتماد دراسات هيدرول هذا الخيارمن الناحية الفنية، يتطلب
  . األحواض المائية واآلبار على صعيد األنهر

  
 استخدام المياه المبتذلة كلفة باهظة ال بد من أخذها في عين إعادةمن الناحية المالية، تحتم 

بين االستثمار من جهة واالستغالل والصيانة من جهة األكالف وبالفعل فان توزيع . االعتبار
الزاروفا ل اووفق. عتمدةالمعالجة المتقنيات  ويعتمد على أخرى يختلف بين مشروع وآخر

من   الريالستعماالت  مياهال إنتاجكالف أمجموع يتراوح   في الواليات المتحدة،،٣٠)١٩٩٩(
نصيب أما .  دوالر أميركي للمتر المكعب١،١٠ إلى ٠،٤٣ من المبتذلةتكرير المياه  خالل

لهذه استيفاء رأس المال قيمة مقارنة مع  المبتذلة تقنيات معالجة المياه وصيانةتشغيل أكالف 
المحطات ي هذه األكالف تزيد ف.  المعتمدةتكنولوجيا المعالجةالتقنيات، فهو يتعلق بشكل وثيق ب

المعالجة الثانوية مع أو من دون تقطير ثالثي  محطات فيعنها ذات التكنولوجيا العالية 
 الري على ألغراض استخدام المياه المبتذلة إلعادة اإلضافيةوبالتالي ال تمثل الكلفة . وتطهير

 مياه المبتذلةلل في المائة من مجموع أكالف المعالجة الكالسيكية ٣٠ حوالي سوىسبيل المثال 
الكلفة يخفض االستثمار في معالجة المياه المبتذلة من جهة أخرى، . ٣١)٢٠٠١ اكوسيا،(

  مليون دوالر أميركي سنوياً وفق١٧٥َ تبلغ الضرورية لحماية البيئة والفاتورة الصحية التي
  .البنك الدولي

  
تأهيل سياسات استخدام الموارد المائية إعادة من الناحية السياسية، يتطلب اعتماد هذا الخيار 

تبلغ  ،)ب٢..٤، اإلعمار واإلنماءمجلس  ( SDATLونذكر أنه وفق ال. في مختلف المجاالت
 في المائة للقطاع ٧٠المنزلي،  في المائة للقطاع ٢٥:  يليالنسب العائدة لكل قطاع استخدام ما

 في المائة من مياه الشفة ٩٠ ما افترضنا أن إذا.  في المائة للقطاع الصناعي٥ و،الزراعي
 إلىالمستخدمة ترمى في مياه الصرف الصحي وأن خسارة المياه في الصرف الصحي تصل 

 في المائة ٣٢٥٤تذلة للري يسمح بمنح هذا القطاع  استخدام المياه المبإعادةن إ ف، في المائة٤٠
 في ١٠االستعمال المنزلي بنسبة  حصة زدنا فإذا. من النسبة الممنوحة لالستعمال المنزلي

 إعادةسمح  تَ عندها،،في المائة ١. الذي ننقصه نسبة القطاع الزراعي على حساب المائة
 ٣٥: ال المياه بمنح كل قطاع النسب التاليةتأهيل سياسات استعموإعادة استخدام المياه المبتذلة 

 في ٥ و،) المعاد استعمالها المبتذلةبما فيه المياه( للري ٧٨,٩ ،في المائة لالستعمال المنزلي
جدر اإلشارة إلى أن المعرفة الدقيقة لهذه النسب هي صعبة نتيجة عدم توفر  ت.المائة للصناعة

  .المعطيات
  

                                                 
األآالف، الفوائد : ستعمال المياه المبتذلة إلدارة الموارددور إعادة ا). ١٩٩٩) (CIRSEE – Lyonnaise des Eaux(الزاروفا  30

  .١٩٩٩أغسطس / في آب٥٧ إلى ٤٧، صفحة ٢٢٧المياه والصناعة واألضرار، عدد . والتحديات التكنولوجية
 ٦٢مينز، فرنسا، آلية العلوم في ا" نوعية وإدارة المياه"أطروحة . تقنيات بديلة للتعامل مع ندرة المياه في العالم). ٢٠٠١(اآوسيا  31
  .ص

  
  .هي النسبة من المياه المنزلية الغير متسربة من الشبكات% ٦٠ال %. ٦٠%*٩٠%= ٥٤ 32
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الحفاظ على بهذا الخيار يقضي  عاماً، ١٥ إلى ١٠ى المياه لفترة  الطلب علبإدارةوفيما يتعلق 
بساعة تصميم الشبكات حسب الطلب اليومي بالوضع الراهن فيما يخص خزانات الشقق والبدء 

  . عاما١٥ً خالل تغيير قسم كبير من الشبكات إلى وباعتماد هذا الخيار، يصار .الذروة
  
  عتماده يتوجب اخيار فني خارج التداول   ٥-٤-٢
  

، وذلك ألننا تجديد الشبكات مثالً عبر نقاشنا عدة خيارات فنية كتخفيض التسربتناسينا خالل 
 أن تقوم به المؤسسات العامة  والعاجلخياراً بل عمالً من الضروري التخفيض اهذال نعتبر 

 ملح أكثر فأكثر أمروهو  . الخصخصةةالقطاع الخاص في حال أو صرف الصحي،مياه واللل
يمكن . في المائة في أغلب الحاالت ٢٠ال تتجاوز ن معظم الشبكات قديمة ونسبة الخسارةأل

أهمية إعادة تتجلى . تأهيل الشبكات الموجودة أو بناء شبكات جديدةإعادة القيام بذلك عبر 
 ألنه في الوضع الحالي سيخسر كل استثمار  الدولة،في أنها تخفض العجز في ميزانيةالتأهيل 

وفي . موردالتشغيل يبدأ  قبل أن ، وذلك المياه بنسبة موازية للخسارة في الشبكةإنتاجفي زيادة 
مجلس  ( من أولويات النهوض بالقطاع هذا التجديد أولويةSDATLعتبر ال، ياإلطارهذا 
 من جهتها، تضع وزارة الطاقة والمياه بناء البحيرات والسدود ).ب٢..٤ ،اإلعمار واإلنماء

وتبرر هذا الرأي بقولها ،  قبل أي تجديد للشبكاتاألولوياتية على رأس ضمن الخطة العشر
إال ). ١٩٩٩وزارة الطاقة والمياه،  (أن أعمال التجديد تعزز الضرر بالبنية التحتية للطرقات

من . بالطرق وزيادة كلفة صيانتها السنويةاإلضرار أن التسرب من شبكات التوزيع يساهم في 
 في المائة من شبكة ٥٠تأهيل إعادة  في طرابلس أن ONDEO تشير خبرةجهة أخرى، 

 الموارد في فائض الفرصة لوجود  للمياه وأتاحبتوزيع متواصل ساهم بشكل كبير التوزيع
،  وبتجربة خاصةبمنطقة معينةوحتى ولو كان هذا االستنتاج خاصاً .  نسبة لإلستهالكةالمائي

  .للقطاع ككلهو ذو مغزى بالنسبة ف
  
  
  بة اقتصادية وقطاعيةمقار   - ٣
  
  الخيارات االقتصادية  ١-٣
  

المياه الطبيعية من الموارد سحب نقاط : لمياه الشفة من العناصر التاليةتتألف األنظمة التقنية 
يتطلب تجهيز هذه . نقل مياه الشفة وتوزيعها، معالجة المياه الطبيعية، الجوفية والسطحية

وتكون الكلفة الثابتة أعلى نسبياً من .  المدى الطويلعلى) استثمارات(العناصر أكالفاً محددة 
وتمثل الكلفة الثابتة في المملكة . التشغيل والصيانةكالف أالكلفة المتقلبة المؤلفة أساساً من 

، )٢٠٠٤البنك الدولي،(القطاع أكالف  في المائة من ٨٠المتحدة على سبيل المثال أكثر من 
كالف لأل المالية بمعظمها اإليراداتمنح المستقلة مالياً، تُلح مياه الشفة امما يعني أنه في مص

لسنوات طوال شريطة أال تقع تشغيلها  أن مشغّل المصلحة يستطيع إلىيشير ، مما الثابتة
  .الثابتة على عاتقهكالف األمسؤولية استرجاع 

  
 توازن بين بإيجادعلى المؤسسات العامة أن تضع هيكلية تعرفة تسمح من جهة أخرى، 

  .تغيير البنى التحتيةأكالف  والنفقات وتأخذ بعين االعتبار اإليرادات
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نظرت ، بحيث  دراسة حول كلفة المياه في طرابلسONDEO-Libanأعدت في هذا اإلطار، 

  :في ثالثة مخططات الحتساب سعر المياه
  
، والذي يأخذ باالعتبار  المتر المكعبيحسب على أساسمخطط التوازن الضئيل الذي  -

  .) والكواشف،الصيانة،  الطاقة،اليد العاملة(والصيانة للتشغيل كالف الجارية األ
 
 إلى ، إضافةالتوازن الضئيلأكالف يأخذ باالعتبار مخطط التوازن المتوسط الذي  -

 .amortissements) (االهتالكمخصصات 
 
لفوائد ا، إضافة إلى  التوازن المتوسطيأخذ باالعتبار أكالفمخطط التوازن الكبير الذي  -

 اقترضت للقيام ، على اعتبار أن المصلحة قدلفاتورةل تزيدهاللمصلحة أن يمكن التي 
 .باالستثمارات

  
 في المائة، ١٥، افتراضا أن نسبة عدم تسديد الفواتير هي  أنهإلىوأشارت نتائج هذه الدراسة 

، .ل.ل١٧١،٩٠١: لكل من المخططات الثالث هو التاليمن المياه فان سعر المتر المكعب 
بلغ سعر المتوسط للمتر المكعب من جهة أخرى، فقد . ل.ل٣٢٧،٧٢٠  و،.ل.ل٢٥٧،٥٦٨و

تشير هذه النتائج . ل.ل ١٨٠،٠٠٠ على قاعدة الفوترة الحالية ٢٠٠٣للمياه في فاتورة العام 
ن كلفة المياه تزداد ، كما تدل على أوالصيانةالتشغيل  يغطي كلفة  للمياه أن السعر الحاليإلى
  . االستثماركلفةت عتبار إذا أخذنا باالل ملحوظبشك

  
  :للتعرفةن ا هما المقترحالتاليينإن الخيارين 

  
  األولالخيار االقتصادي    ١-١-٣
  

حد ل المسابير كأداة ، بحيث تستخدمالحاليةالتقديرية المحافظة على الهيكلية بالخيار يقضي هذا 
متر  ١ (  المسموح بها في عقد االشتراك الحدودإلى  من المياه اليومي المنزلياالستهالك

 من قبل  خفض استهالك المياهالخيار أنه ال يشجع علىهذا من مساوئ ). أكثر أومكعب يومياً 
  . االقتصاد فيهإلى وال السكان

  
  . المزروعة هي أيضا المقترحةات بحسب المساحةقدرالمكذلك األمر، فان فاتورة مياه الري 

  
  
   دي الثانيالخيار االقتصا   ٢-١-٣
  
 تركيب حتّمي، مما  االستهالك الحقيقيحسبمياه الفاتورة  هذا الخيار على احتساب صني

  .عدادات على أسفل شبكة التوزيع قرب صنابير المستهلكين
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أن مصالح المياه ستكون قادرة على مراقبة استعمال اآلبار  هذا الخيارفي فترض ن إننا
، تكاليف مراقبة استهالك المياه ، على األقل تعريفة لتغطيةه الغاية لهذالخاصة، وأنها ستقترح

اعتماد فاتورة لمياه الري مبنية على احتساب كميات المياه قضي بت هذه التعرفة. الجوفية
 من مراقبة المياه ها تسمح لمؤسساتأنمن حسنات هذه التعرفة . المستهلكة من الشبكة العامة
تكاليف مراقبة  وأنها تسمح باسترداد  الخاصة أو الخزانات،المياه المستعملة من اآلبار

،  مثالً التكنولوجيا المتطورة، كصور األقمار الصناعية في هذه الحالة،.استعماالت المياه
   .مواقع الخزاناتوستكون مفيدة لتحديد المساحات المزروعة 

  
الستهالك ألن المستهلك  االقتصاد في المياه والى خفض اإلىفي المقابل، يدفع هذا الخيار 

  الطلبإدارةيرتبط بشكل وثيق بمفهوم  وكذلك فانه .ن يستهلك أقل ليدفع أقل عندها ألىيسع
  .على المياه

  
تركيبها  تكلفةعدادات الوضع ل  االقتصاديةمنافعال، تتجاوز )٢٠٠٤( بحسب البنك الدولي

ما يتعلق ح بتوفير الشفافية فييسمكونه ن وضع العدادات له فوائد سياسية وكذلك، فا. وصيانتها
  .نشر المعلومات حول استهالك المياه وعالقته بالثمنب
  
  
  
   المقترحةهيكليات التعرفة  ١-٢-١-٣
  

تدخل ، حيث  مالئمة للقطاعاألكثرالعالمي حول هيكليات التعرفة المستوى على نقاش يدور 
ى كين، التشجيع علالمشترمصالح ، مصالح المستهلكينك، هاتحديد تأثر في عدة معايير

  . وديمومة الموارد المائية،االقتصاد في المياه
  

  :بعض هيكليات التعرفة الشائعة هي
  
 .سعر موحدالتي لها لكمية المستهلكة نسبة لتحسب الفاتورة المدفوعة : التعرفة الموحدة -

  
 . الكمية المستهلكة ازدياديزداد سعر المياه حسب: التعرفة التصاعدية -

  
 .الكمية المستهلكةازدياد ينخفض سعر المياه حسب : اقصيةالتعرفة التن -

  
متعلقة  وكلفة ،). الخ،كلفة صيانة العداد(كلفة ثابتة المياه يتضمن سعر : التعرفة الثنائية -

 ).بالسترة التقدمية أم التصاعدية(الكمية المستهلكة ب
  

هامش عن واضحة ت معلوماكما يمكن أن تقدم للمستهلك . تتميز التعرفة الموحدة ببساطتها
  .٣٣)٢٠٠٤البنك الدولي،( كلفة استهالك المياه

                                                 
  .٣٠٧تقرير بحث سياسي للبنك الدولي، صفحة . الخصخصة والتنظيم والمنافسة: إصالح البنية التحتية). ٢٠٠٤(البنك الدولي  33
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  الخارجيةالتأثيرات   ٢-٣
  

سد على سبيل المثال فان لبناء . خارجية متعلقة باالقتصادتأثيرات قطاع مياه الشفة عدة يظهر 
   .تهجير السكانألنه قد يؤدي إلى تكلفة اجتماعية 

  
 أو منتشرة اًآثار إما  تكون، وهي خارجية متعلقة بالبيئة والصحة العامةتأثيراتلهذا القطاع 

 سلبياً على نوعية ستغالل الجائر للموارد المائية الجوفية والسطحيةيؤثر اال .األمدطويلة  آثاراً
من المرجح  والذي هو ،كلفتهيصعب تقدير   ضرر بيئي على الصحة العامةإلىويؤدي المياه 

ترتيبات خاصة للتقليل ه الموارد عليه أن يترافق مع  أن استغالل هذإلى نشير .باهظاً أن يكون
  .من هذه التأثيرات

  
   الطلب االقتصاديالمترتبة علىاآلثار    ٣-٣
  
عمل واالختصاصيين الفهو يؤمن فرص ، التالي على الطلب االقتصادياألثر طاع مياه الشفة لق

 يكون لهذه الفرص أثر فوري، بحيث  وتشغيلها وصيانتها،والتجهيزاتالمنشآت شييد بهدف ت
منه حين نبني أكثر ن نبني سداً نسبياً حيااليجابي أكبر  األثريكون .  على االقتصادايجابي

الحالة في  هأكبر من) عدة أعوام (األولىشبكة مياه شفة ألن عدد العمال ومدة عقدهم في الحالة 
  . الدائرة االقتصادية العامة للبالدإلى نسبة ةالقطاع ضئيل آثار هذا فانمن جهة أخرى، . الثانية

  
   العرض االقتصاديالمترتبة علىاآلثار    ٤-٣
  

ترمى في شبكات إذ  ،أخرى مصالح المياه مدخالً للقطاعات لمستهلكة في المياه اتشكل
كلما ازداد استهالك المياه، كلما ازدادت االستثمارات المطلوبة في قطاع . الصرف الصحي
ووفق . كما أن بعض الصناعات تستخدم المياه التي تنتجها مصالح المياه. الصرف الصحي

 . في المائة من الموارد المائية المستغلة٥لمياه للصناعات ب، يقدر استعمال اSDATLـال
هذان المثالن يدالن على تأثير قطاع المياه على قطاع الصرف الصحي وعلى القطاع 

  .الصناعي
  

فهي تؤثر سلباً . يمكن تجاهل أثر ندرة خدمة المياه على بعض القطاعاتمن جهة أخرى، ال 
وفي المقابل، تؤثر ايجابياً . خدم المياه لتبريد تربيناتهاعلى بعض النشاطات الصناعية التي تست

غير أنه بالنسبة لقطاعات العمل . ومكاسبهاإنتاجها  المياه المعبأة التي تزيد إنتاجعلى مصانع 
  . شبه معدومقطاع مياه الشفة فان آثار ،)كالقطاع المصرفي (األخرى
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  واجتماعيةمجالية مقاربة    - ٤
  

الخيارات لق عتت، بحيث واالجتماعية أهمية بالنسبة لقطاع مياه الشفةلية المجا األوجهتكتسب 
  .الحضريةالمناطق الجغرافيا وتمدن في هذه الدراسة بالفنية المتبعة 

  
  
   ومخاطر مناطقية وعرضإمكانيات   ١-٤
  

الفيضانات طر ففي المناطق حيث خ. تؤثر المخاطر المناطقية على عرض خدمة مياه الشفة
  . سوءاًمياه الشفة في الشبكاتوالموارد المائية نوعية اد كبير، تزد

  
 السياحية لمنطقة معينة مع بناء مشاريع مياه الشفة وتحديداً اإلمكانياتتزداد من جهة أخرى، 

  .أو البحيراتسدود بناء الفي حالة 
  
  
   ت ومراكز سكنية وشبكا مجالية،تراتبية   ٢-٤
  
ثر طويل أوإما فوري هو إما أثر ، فعلى المراكز السكنيةتنفيذ مشاريع مياه الشفة أثر مزدوج ل

أما على . أخرى مراكز سكنية إلى الاالنتق إلىيدفع بناء سد السكان  على سبيل المثال، .األمد
المدى الطويل، فبعد االنتهاء من بناء السد، تتحسن القدرات السياحية والتنوع البيولوجي في 

  .المنطقة
  
  
  على التنمية) طلبال(آثار مباشرة    ٣-٤
  

إحدى  منطقة معينة بمياه الشفة له آثار ايجابية على تطورها االقتصادي ألنه يؤمن لها إن إمداد
  . لتنميتهاساسيةألالخدمات ا

  
  
  خالصة الخيارات وتقييمها   - ٥
  

 وترد.  الخيارات الفنية والمؤسساتية والمالية، تم اعتماد معايير تقييم لكل خيارأفضلبغية تقييم 
  .)٩ راجع الجدول رقم(الخيارات ومعايير تقييمها في الجدول التالي 

  
يسمح هذا الجدول بتحديد الخيارات الفنية أو المؤسساتية أو االقتصادية الفضلى وغير الفضلى 

فبالنسبة لخيار ضرورة تملك األراضي مثالً، يبدو الخيار الفني األول . بالنسبة لمعيار معين
 االقتصاديما بالنسبة لمعيار الحث على االقتصاد في المياه، فإن الخيار أ. هو األكثر سلبية

  .األفضلالثاني هو 
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  اختيار أفضل الخيارات   -٦
  

بعد النظر في الخيارات الفنية والمعايير المعتمدة لتقييمها، نجد أن الخيار الفني الرابع هو 
 اإلستراتيجية والسياسية يتناسب هذا الخيار من النواحي). ٤-٤-٢الفصل راجع (األفضل 

والفنية مع بعض مبادئ اإلدارة الشاملة والمتكاملة للموارد المائية، خاصة وأنه يدعو على 
صعيد األحواض المائية إلى تعزيز استعمال الموارد الجوفية والسطحية، وإلى إعادة استعمال 

  .المياه المبتذلة
  

لراهن فيما يخص الخزانات، لذلك على بما أن الخيار الرابع يدعو للمحافظة على الوضع ا
أو وزارة الطاقة والمياه أن تطلق النشاطات /المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي و

  : التالية لتحسين األداء الصحي لنظام الخزانات المتبع
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  خالصة الخيارات وتقييمها : ٩جدول رقم 

  
 معيار التقييم االقتصادي المؤسساتي الفني

الخيار 
الفني 
 األول

الخيار 
الفني 
 الثاني

الخيار 
الفني 
 الثالث

الخيار 
الفني 
 الرابع

الخيار 
المؤسساتي 

 األول

لخيار 
المؤسساتي 

 الثاني

  الخيار 
االقتصادي 

 األول

  الخيار 
االقتصادي 

 الثاني
عوامل 

مؤسساتية 
 وفنية

        

          إمكانية التمركز
 تدريبضرورة 
         اليد العاملة

ضرورة تملك 
         األراضي

ضرورة استيراد 
التجهيزات 

 والمواد للتشغيل
        

ضرورة نقل 
المياه من 
حوض مائي 

 إلى آخر

        

ضرورة 
الدراسات 

الهيدروليكية 
 المفصلة

        

 كلفة االستثمار
        

كلفة التشغيل 
         والصيانة

الحث على 
 اقتصاد المياه

        
التأثيرات 
         الخارجية

اآلثار 
االجتماعية 
  واالقتصادية

            

  
  
  
  

  مفتاح الرموز
 

 أثر ايجابي كبير

  ايجابي متوسطأثر

  ايجابي ضئيلأثر

  سلبي كبيرأثر
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  سلبي متوسطأثر

  سلبي ضئيلأثر

  
  
  
وضع التنظيمات الصحية التي تحث على المراقبة الدورية في المجال الخاص بالخزانات  -

 .والشبكات
  
 . المستهلكينإلىيم الكلور الحث على تطهير الخزانات عبر تقد -
  

 نقترح أن تُعهد االستثمارات وبناء المنشآت المائية لمؤسسات المياه، ،من الناحية المؤسساتية
 المنشآت ذات المنفعة التي  الرقابة، باستثناءعلى أن يقتصر تدخل وزارة الطاقة والمياه على

  .  مؤسسةتشمل أكثر من
  

 حاجاتها بتحديدتسمح لها طاتها التوجيهية التي طمخعلى مؤسسات المياه أن تحضر عندها، 
فيما يخص الموارد المائية، من المتوقع أن تحدد . من الموارد المائية ومن المنشآت الجديدة

هذه المخططات الحاجات من مشاريع السدود والبحيرات المقترحة ضمن الخطة العشرية، مما 
إضافة لما تقدم، . إلى اقتراح مشاريع جديدةقد يؤدي إلى انتفاء الحاجة لبعض المشاريع أو 

من شبكات  المشاريع ، هذه المخططات عليها أن تحدد أولوياتالمنشآت الجديدة فيما يخص 
الزيادة التدريجية لنسبة تغطية المياه، والتخفيف من التسرب من النقل والتوزيع بهدف 

   .الشبكات
  

العناصر ا المؤسساتية من خالل توظيف كذلك األمر، على مؤسسات المياه أن تبني قدراته
 الطرق المالئمة اعليهم أيضا أن يحددو. المتخصصة التي تعوض الضعف في هذا المجال

 نسبة ايجب عليهم أن يزيدو:  الذي يعود ألسباب إداريةذلكلتخفيف هدر المياه وبخاصة 
 تعزيز الشراكة بين إلى  أيضاندعو.  من نسبة الفواتير الغير مدفوعةاالعدادات، وأن يقللو

غير أن . الخدمةإدارة  القطاع الخاص في بعض نشاطات وإلى إشراك العام والخاص القطاع
 كهدف بحد ذاته بل كوسيلة ايجب اعتباره بحيث ال هذه الشراكةعقلنة القرار عليهم أصحاب 

ي هذا ف.  المستوى بسعر مقبول من المستهلكينةرفيعأداء خدمة  إلىللتوصل استعمالها يمكن 
 توفق بين حاجات المستهلكين والمشغلين  لهذه الخصخصةتنظيمآليات ، ال بد من وضع اإلطار

  .)٢٠٠٤ البنك الدولي،(والحكومة والبيئة 
  

 إن ف،مهمالمؤسسات العاملة بالقطاع مسؤوليات بعض الدقيق لتحديد الكما أن وفي المقابل، 
المسؤوليات تحديد الضروري من  كما أنه .أيضاًهم هو أمر ذات أهمية وضع آليات تنسيق بين

 المياه والصرف يومؤسستالليطاني المصلحة الوطنية لنهر بين المسؤوليات وخفض تداخل 
اإلنماء  مجلس يتوجب أن تشملآليات التنسيق  كذلك، فإن . الجنوب والبقاعالصحي في
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ارة الطاقة ووزوالصرف الصحي، لمياه ل والمؤسسات العامة ، ومجلس الجنوب،اإلعمارو
  .والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ،والمياه

  
 لكل مشترك خياراً استراتيجياً يلتزم به ت أن يكون تركيب العدادامن الناحية االقتصادية، يمكن

 الخبرة الدولية الى أن ، إذ أشارتسواء كانوا من القطاع الخاص أو العاممشغلو المصالح 
  .حصيلة هذا الخيار هي ايجابية

  
  :هيأخرى ، يمكن القيام بعدة نشاطات طوير القطاعلت
  
 من األبحاث تالحكومية من جهة والجامعات وهيئاالمؤسسات  بروتوكوالت بين إبرام -

عن  المعطيات التي تشملجهة أخرى لتطوير المعطيات المتوفرة في قطاع مياه الشفة 
 ،يات التمدنيةالمعط ، المعطيات الديموغرافيةاألمطار،تساقط ، الموارد المائية

 نقترح تطوير نظام  في هذا اإلطار، فإننا.الهيدروليكية الخاصة بالشبكاتالمعطيات و
المؤسسات كل ، بحيث يضم  المعطياتإدارة هذه ترشيد إلىمعلومات حول المياه يهدف 

وتشغل  ،معطيات التي تنتج وتمتلك وتستعمل ةخاصال وةعامال من المعنية بالقطاع
 حول تحديد  لهذا النظاممهام الرئيسيةالتتمحور . لهار بنوك  وتدي،شبكات قياس

واإلدارية، وإيجاد مصادر التمويل وبرمجتها، إضافة إلى تنسيق المسؤوليات الفنية 
 .) (Berri, 2005نالمعنيينشاطات الشركاء 
  

 الشاملة للموارد المائية وإمكانيات تطبيقها في ة مبادئ الممارسات الفضلى لإلدارإدخال -
 .يالتعليم الجامع في مناهج بنانل

  
  االقتصاد في ضرورة تحث علىالجمهور في الجامعات ولدى إعالميةحمالت إطالق  -

  . المياهاستهالك


