برعاية معالي وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل
المؤتمر الختامي لمشروع:

”معالجة مياه الصرف الصحي وحماية الموارد المائية في
ثالث اتحادات بلديّة في جنوب لبنان“
االربعاء  22آذار 2013
من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر
فندق تامار روتانا – الحازميه

بالتعاون مع:
 نقابة تجمّع البلديات للصرف الصحي لمنطقة باريس ()SIAAP
 بلدية نوجان سور مارن الفرنسية
 اتحاد بلديات اقليم التفاح
 اتحاد بلديات منطقة جزين
 اتحاد بلديات جبل الريحان
 مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (لبنان) /المكتب التقني للبلديات
اللبنانية
بدعم مالي من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.

1

إطار الهؤحهر
خُضنّل ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖس اهِٖئج اهـبيّج اهيضوٖج اهيشئّهج ؿً ٌلل يٖبٍ

اهظرف اهظضّٕ ّيـبهسخِب فٕ يٌػلج تبرٖس ّغّاضِٖب ( 8,5يوًّٖ ٌشيج)ّ .خيخبز تإٌِّب ؤّّل ٌلبتج
هوظرف اهظضّٕ فٕ ؤّرّتب؛ ّتإٌِّب شوػج يضوّٖج خيخوم ظالضٖج اكبيج ٌضبػبح خـبًّ دّهٖج؛ ّتإٌِّب

اهالؿة اهفرٌشٕ األّّل هوخـبًّ اهاليرنزٔ فٕ يٖداً يـبهسج يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ.

ّتٌبءً ؿوَٖ ،هسإ ينخة يٌؼّيج اهيدً ّاهضنّيبح اهيضوٖج اهيخّضدث /اهينخة اهخلٌٕ هوتودّٖبح اهوتٌبٌٖج اهٓ ٌلبتج
خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖس فٕ يـرع خػتٖق ترٌبيز ؤرال اهييّّل يً اإلخّضبد

األّرّتٕ ،تِدف يئازرث اخّضبد تودّٖبح اكوٖى اهخفّبش فٕ يسبل ادارث يٖبٍ اهظرف اهظضّّٕ .تضنل يّازٍ،
ػوتح تودٖج ٌّسبً شّر يبرًّ ،اهخٕ خرتػِب تتودٖج سزًّٖ اخّفبكٖج خّؤيج يٌذ شٌج  ،1994خدخّل ٌلبتج

خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖس إلٌضبء ٌؼبى سيؾ يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ ّيـبهسخِبّ .تضنى

سّار اإلخّضبدًٖ ،ؤتظر يضرّؽ يضخرم اهٌّر؛ ّتػوة يً اهتودّٖبح اهوتٌبٌٖج ،اٌغىّ اهَٖ اخّضبد ستل
اهرٖضبً ،ضٖد ؤًّ هيٖبٍ اهظرف اهظضّٕ هستل اهرٖضبً ؤذرًا ؿوٓ اهيّارد اهيبئّٖج فٕ اكوٖى اهخفّبش.

ُّكّؾ ترّخّنّل اهخـبًّ فٕ ٌِبٖج شٌج  2009تًٖ ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّّٕ ،اخّضبداح
اهتودّٖبح اهذالذجّ ،تودّٖج ٌّسبً شّر يبرًّ ،ينخة يٌؼّيج اهيدً ّاهضنّيبح اهيضوٖج اهيخّضدث /اهينخة
اهخلٌٕ هوتودّٖبح اهوتٌبٌٖجّ .شيص ترّخّنّل اهخـبًّ ُذا ،شٌج  ،2010تبػالق ترٌبيز "يـبهسج يٖبٍ
اهظرف اهظضّٕ ّضيبٖج اهيّارد اهيبئّٖج فٕ ذالذج اخّضبداح تودّٖبح فٕ سٌّة هتٌبً".

يَّّهح ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖس اهيضرّؽ ،تدؿى يً ّزارث اهضئًّ اهخبرسٖج

اهفرٌشٖجٌُّ .فّذ اهيضرّؽ تدؿى يً ينخة يٌؼّيج اهيدً ّاهضنّيبح اهيضوّٖج اهيخّضدث /اهينخة اهخلٌٕ
هوتودّٖبح اهوتٌبٌٖجّ .اٌخِح اهٌضبػبح ٌِبٖج اهـبى ّٖ .2012خخخى ُذا اهيئخير اذً شٌّاح ذالد يً
اهدراشبح ّاألؿيبلّٖ ،سيؾ يخخوف اهيـًٌّٖٖ تبهيضرّؽّ ،اهيئششبح اهضنّيٖج اهوتٌبٌٖجّ ،اهتودّٖبح

اهوتٌبٌٖجّ ،ختراء اهلػبؽّ ،اهضرنبء اهيبهًّّٖٖ ،اهسبيـًّّٖٖ ،اهيسخيؾ اهيدٌٕ .نيب ُٖضنّل ُذا اهيئخير

يٌبشتج هـرع يسيل اهيضرّؽ ٌّخبئسَ ّآفبكَ .نيب ِٖدف اهيئخير اهٓ دٖيّيج اهيضرّؽ ّاهخإنّد يً ختٌّٕ
ييذّوٕ اهدّهج هويّغّؽّ ،خسٌٖد اهضرنبء اهخلًٌّٖٖ ّاهيبهًّّٖٖ ،ؿرع يٌِسّٖج اهـيلّ ،ختبدل اهختراح يؾ

يخخوف اهِٖئبح اهخٕ خيخوم يِبراح فٕ يٖداً يـبهسج اهظرف اهظضّٕ فٕ هتٌبً.
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 .1حةىًّ الةمدٌّاج لمهوضوع والهىهجٌّث
يً ؤظل اهيضبرنًٖ اهـ 99فٕ اهيئخيرٖ ،يذّل  52يٌِى اخّضبداح تودّٖبح ؤّ تودّٖبح ،يً غيً اهيٌػلج

اهيـٌٖج تبهيضرّؽ ؤّ يً خبرسِبُٖ .ؼِر ُذا اهـدد ؤُيٖج اهظرف اهظضّٕ فٕ هتٌبًّ ،اإلُخيبى اهذٔ ّٖهَٖ
اهيٌُخَخَتًّ ّاهيـًٌّّٖ تبهخٌيٖج اهيضوّٖج تِذٍ اإلضنبهٖج األشبشّٖج هخٌيٖج اهيٌبػق.

خالل اهيئخير ،خضدّد اهشبدث زٖبد اهضبر ،رئٖس اخّضبد تودّٖبح ستل اهرٖضبًّ ،خوٖل ضرفّص ،رئٖس اخّضبد

تودّٖبح يٌػلج سزًّّٖ ،يضيّد دٌُٖٕ ،رئٖس اخّضبد تودّٖبح اكوٖى اهخفّبش ،تبشى اهتودّٖبح.

تدؤ رئشبء اإلخّضبداح اهذالذج تضنر ضغّر ييذّوٕ ّزٖر اهػبكج ّاهيٖبٍ اهشّٖد ستراً تبشٖل (اهشّٖدث رٌدث

ٌير ،يشخضبرثّ ،اهشّٖد شٖزار ؤتٕ خوٖل ،ييذّل اهّزٖر)ّ ،اهشفٖر اهفرٌشٕ اهشّٖد تبخرٖس تبّهّٕ ،رئٖس
ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖس اهشّٖد يّرٖس ؤّزّهٖبس ّنبيل تـذج اهٌلبتجّ ،رئٖس

تودّٖج ٌّسبً شّر يبرً ٌّبئة رئٖس ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖس اهشّٖد سبم
يبرخبًّ ،ييذّل يٌؼّيج اهيدً ّاهضنّيبح اهيضوّٖج اهيخّضدث فٕ هتٌبً ّيدٖر اهينخة اهخلٌٕ هوتودّٖبح اهوتٌبٌٖج

اهشّٖد تضٖر ؿغٖيٕ ّفرٖق ؿيوَّ ،رئٖس يسوس ادارث ّيدٖر ؿبى يئششج يٖبٍ هتٌبً اهسٌّتٕ اهشٖد ؤضيد
ٌؼبىّ ،رئٖس دائرث اهخخػٖػ ّاهتريسج اهلػبؿٖج فٕ يسوس اإلٌيبء ّاإلؿيبر اشيبؿٖل ينّج ،تبإلغبفج اهٓ
رئشبء اهتودّٖبح ّرئشبء اخّضبداح اهتودّٖبح ّيٌِدشًٖ ّينوفًٖ تبهخٌيٖج اهيضوٖج ّيِخيًّٖ تبهيضرّؽ

ّيضبرنًٖ فَٖ.

ؤضبر اهشٖد زٖبد اهضبر ؤًّ ضيبٖج اهيّارد اهيبئٖج ُٕ ُىّ اهسيٖؾ ّؤًّ اهِدف األشبشٕ يً اهيضرّؽ ُّ
اإلشخسبتج هضبسبح شنّبً اهيٌػلج ّذهم تفغل ختبدل اهختراح تًٖ هتٌبً ّفرٌشب".

يً سِخَ ،ؤفبد اهشٖد خوٖل ضرفّص ؤًّ ُذا اهخـبًّ نبً فرٖدًا يً ٌّؿَ فٕ تودٍ ال ٖـرف ؿبدث اهـيل

اهسيبؿّٕ .ؤضبر اهٓ ؤًّ هتٌبً نبً كتل اهضرة األُوّٖج اهتود اهـرتٕ األّّل ؿوٓ ظـٖد اهتٌٖج اهخضخٖج؛ ؤيّب
اًٗ فٖإخٕ خرخٖتَ فٕ ؤشفل اهشوّى :هذا ال ت ّد يً اهخٌيٖج اهيشخدايج.

ؤخٖرًا ،ضدّد اهشٖد يضيّد دٌُٖٕ ؿوٓ ؤًّ اهيٖبٍ ُٕ يظدر اهضٖبث ّؤًّ اهضفبؼ ؿوِٖب ٖتدؤ فٕ خّؿٖج اهشنّبً

ؿوٓ يّغّؽ اهخوّّد ّاػّالؿِى ؿوٓ ؤُيّٖج يـبهسج يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ.

ضدّد اهرئشبء ؿوٓ اهػبتؾ اهسيبؿٕ هويضرّؽّ ،اهذٔ ؤتظر اهٌّر تفغل خيّٖل ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح

هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖس ٌّضبػبخِبّ ،خيّٖل ّزارث اهضئًّ اهخبرسٖج اهفرٌشٖجّ ،اهـيل اهخضبّرٔ

يؾ ينخة يٌؼّيج اهيدً ّاهضنّيبح اهيضوٖج اهيخّضدث /اهينخة اهخلٌٕ هوتودّٖبح اهوتٌبٌٖجّ ،ؿيل اإلشخضبرًّٖٖ،
ّسِّد يئششج يٖبٍ هتٌبً اهسٌّتّٕ ،يسوس اإلٌيبء ّاإلؿيبرّ ،اهيٌخَخَتًٖ.
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ٌٍّّّ اهسيٖؾ تٌسبش اهيضرّؽ ،ؿوٓ ؤيل خػتٖق كرٖة هَ تخيّٖل يً اهّزارث ّيً يسوس اإلٌيبء
ّاإلؿيبرّ .كد شتق ّخ ّى اإلخّظبل تِيب هِذا اهررع.

ّيً ذىّ ،ؤضبر اهشّٖد دٌُٖٕ ،تبشى اإلخّضبداح اهذالذج ،اهٓ ٌخبئز اهيضرّؽ .ذنّر ؤّّالً تبهضدّد اهسررافٖج

اهيضخرنج هإلخّضبداح اهذالذج ّاػالل اهتـع ؿوٓ ؤخرّْ .ؿرع ؤُداف اهيضرّؽ ُّٕ اٖسبد ضلّ دائى

هيضبنل يـبهسج يٖبٍ اهظرف اهظضّّّٕ ،غؾ آهّٖبح خـبًّ ّآهّٖبح يضخرنج الخّخبذ اهلرار تًٖ اهشوػبح
اهاليرنزٖج اهوتٌبٌٖج ّتًٖ اهشوػبح اهيرنزٖجّ ،خـزٖز كدراح اخّضبداح اهتودّٖبح اهذالذجّ .يً ذىّ ؿرع

هٌخبئز اهيضرّؽ:

 ّغؾ يخػّػبح خّسِٖٖج شيضح تبهضظّل ؿوٓ رئٖج ّاغضج هّاكؾ يـبهسج يٖبٍ اهظرفاهظضّٕ ّتخضدٖد اهضبسبح اً ؿوٓ ظـٖد اهضتنبح ؤّ ؿوٓ ظـٖد يضػّبح اهخنرٖر (تٌبء ّاؿبدث
خإُٖل).
 اهضرّؽ تٌضبػبح ؿيالٌٖج يذل تٌبء ضتنبح ّيضػّبح خنرٖر ؤّ اؿبدث خإُٖوِب ،يب ٖشيص تبهض ّد يًاهخوّّدّ ،يً األيراع اهٌبخسج ؿً اهخوّّد اهيبئٕ ّاهخضدٖد ؿوٓ ؤُيّٖج اهـيل اهظضٖص هويضػبح
ّاهظٖبٌج اهدائيج ؿوٓ ٖد فرٖق ؿيل يخخظّط.
 -اٌضبء اػبر خضبّر تًٖ اهشوػبح اهيضوّٖج ّاهّػٌٖج يً ؤسل اهخظدٖق ؿوٓ اهيخػّػبح اهخّسِٖٖج.

خخبيًب ،دؿب اهشّٖد دٌُٖٕ اهٓ خػتٖق ُذٍ اهخسرتج فٕ يٌبػق هتٌبٌٖج ؤخرّْ .ؤؼِر اهٌلبص رغتج اهتودّٖبح
فٕ خنرار ُذٍ اهخسرتجّ ،ذهم ؿتر ؤشئوج دكٖلج خخـوّق تخػتٖق ُذٍ اهيٌِسّٖج ُّذا اهٌّؽ يً اهخـبًّ فٕ

يٌبػق هتٌبٌٖج ؤخرْ.

 .2هىهجٌث ودراسث حفححاو الةاب أهان إدارت جدٌدت لهعالجث هٌاي الصرف الصحًّ وإلى إطار
هؤسساحً جدٌد.
دؿيح ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖس دراشخًٖ يً ؤسل خضدٖد اشخراخٖسٖج ادارث

فـّبهج هيٖبٍ اهظرف اهظضّٕ ؿوٓ ؤرع اإلخّضبداح اهذالذج.

ؤسرْ ينخة اهدراشبح  Libanconsult AGMاهدراشج اهخلٌٖج ّاإلكخظبدٖجّ .ؿرغِب خالل اهيئخير

ً ضدّد األراغٕ
ال ؿوٓ فـبهٖج اهيٌِسٖج ،اذ ؤ ّ
اهشّٖد ؤٌػّاً يـّضٕ ،اهيدٖر اهـبى هوينخة .ضدّد ؤّّ ً
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يّغّؽ اهدراشج ال خخػبتق يؾ اهضدّد اإلدارٖج تل يؾ ؤضّاع األٌِر ُّّ ،يـٖبر يالئى هيـبهسج اضنبهٖج
يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ.

سرح يرضوج خضخٖط األراغٕ اهيضدّدث يشتلًب تبهخضبّر يؾ يخخوف ؤػراف اهيضرّؽ (اإلخّضبداحٌّ ،لبتج

خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖسّ ،ينخة يٌؼّيج اهيدً ّاهضنّيبح اهيضوٖج اهيخّضدث/
اهينخة اهخلٌٕ هوتودّٖبح اهوتٌبٌٖجّ ،يسوس اإلٌيبء ّاإلؿيبرّّ ،زارث اهػبكج ّاهيٖبٍّ ،يئشّشج يٖبٍ هتٌبً

اهسٌّتٕ) ،يب شيص تخضدٖد يالئى هضبسبح اهظرف اهظضّٕ ّهألؿيبل اهّاسة اسرائِب .يً اهيِ ّى اهخٌتَّ اهٓ
ل يرضوج يً يراضل اهدراشج كد خىّ اهخظدٖق ؿوِٖب يً كتل اهوسٌج اهخّسِٖٖجّ .تضشة اهشّٖد يـّضٕ،
ؤًّ ن ّ

هى خئذّر ُذٍ اٗهٖج ؿوٓ اهـيل تل ؿوٓ اهـنس :هلد شيص ُذا األشوّة اهيتٌٕ ؿوٓ اهذلج ّاهخـبًّ تًٖ

اهيضبرنًٖ تسٌٕ ذيبر اهيضرّؽ.

تـد يرضوج اهخضخٖطُّ ،غـح شٌبرُّٖبح إلدارث يـبهسج يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ هنلّ ضّع ؿوٓ ضدث

ّخىّ خضوٖوِب تفغل سدّل يخـدّد اهيـبٖٖر ٖإخذ تـًٖ اإلؿختبر اهيـبٖٖر اهتٖئٖج ّاإلسخيبؿٖج ّاإلكخظبدٖج.

ّخٌتذق اهيخػػبح اهخّسِٖٖج هنلّ اخّضبد يتبضرث يً ُذٍ اهشٌٖبرُّٖبحّ .ضرظًب ؿوٓ اينبٌٖج خٌفٖذ

ظيّيح هخٌديز تضنل نبيل يؾ اهيخػّػ اهخّسِٖٕ هيـبهسج يٖبٍ
اهيخػّػبح اهخّسِٖٖج هإلخّضبداح اهذالذجُ ،
اهظرف اهظضّٕ هيٌػلج هتٌبً اهسٌّتٕ.

ؤيّب اهدراشج اهلبٌٌّٖج ،فلد ؿرغِب ّاغـِب اهـيٖد ٌلّال اهِتر ُّّ ،يٌِدس ّختٖر كبٌٌُّٕ .دفح اهدراشج

اهٓ سيؾ اهٌظّط اهلبٌٌّٖج هخضدٖد ظالضّٖبح اهدّهج ّاهتودّٖبح فٕ هتٌبً فٕ يٖداً يـبهسج يٖبٍ اهظرف

اهظضّّٕ ،يلبرٌج اإلػبر اهلبٌٌّٕ اهوتٌبٌٕ تبإلػبرًٖ اهيررتٕ ّاهخٌّشّٕ ،اكخراش اػبر خٌؼٖيٕ سدٖد

ّاػبر خـبًّ تًٖ اإلخّضبداح اهذالذج.

ّكتل اهدخّل فٕ ظوة اهيّغّؽ ،ضنر اهـيٖد اهِتر ينخة يٌؼّيج اهيدً ّاهضنّيبح اهيضوّٖج اهيخّضدث/

اهينخة اهخلٌٕ هوتودّٖبح اهوتٌبٌٖج هخلدٖيِب اهـًّ هوتودّٖبح.

خُؼِر ٌخبئز اهدراشج تضنل ظرٖص ؤًّ اهلّاًٌٖ خُـػٕ ظالضّٖبح هوتودّٖبح فٕ يٖداً يـبهسج يٖبٍ اهظرف

اهظضّٕ .ؿوٓ شتٖل اهيذبلٖ ،ينً هِب ؤً خضنّل اخّضبداح تِدف اػالق يضبرٖؾ تٌبء يضػّبح خنرٖر
ّضتنبح ظرف ظضّٕ .خـػٕ اذً يخخوف اهٌظّط اهلبٌٌّٖج اهتودّٖبح ظالضٖج اهيتبدرث تِذٍ اهيضبرٖؾ
ّخٌدرر غيً شٖبق اهاليرنزٖج.

نيب خيوم اهدّهج ُٕ ؤٖغًب ظالضّٖبح فٕ يٖداً يـبهسج يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ يً خالل اهّزاراح:

فلّاًٌٖ اإلٌضبء خضدّد ؿوٓ شتٖل اهيذبل يبُّٖج خديبح اهظرف اهظضّٕ.
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ؤخٖرًا ،خخى اهـيٖد اهِتر تتـع اكخراضبخَ :خـدٖالح هلّاًٌٖ يخغبرتجٌّ ،لل ادارث يضػّبح اهخنرٖر اهٓ
اهتودّٖبح تبضراف يً اهّزارثّ ،خـدٖل اهرشّى اهتودٖج هزٖبدث ّارداح اهيسبهس اهتودٖج ّاهيشبُيج اهيبهٖج

هنلّ يّاػً يشسّل فٕ تودٖج يً ؤسل ّظوَ تضتنج اهظرف اهظضّٕ.
 .3هشروع ٌىدرج ضهو اإلسحراحٌجٌث الوطىٌث:

سرْ خيذٖل ؿدد يً اهيئششبح اهضنّيٖج خالل اهيئخير ال شّٖيب ؿتر اهشّٖد شٖزار ؤتٕ خوٖل ،ييذّل ّزٖر
اهػبكج ّاهيٖبٍّ ،اهشّٖد يفٖد دٌُٖٕ ،يٌِدس فٕ ّزارث اهػبكج ّاهيٖبٍّ ،اهشٖد ؤضيد ٌؼبى ،رئٖس يسوس

ادارث ّيدٖر ؿبى يئششج يٖبٍ هتٌبً اهسٌّتّٕ ،اهشّٖد اشيبؿٖل ينّج ،رئٖس دائرث اهخخػٖػ ّاهتريسج
اهلػبؿٖج فٕ يسوس اإلٌيبء ّاإلؿيبر .خّافق اهسيٖؾ ؿوٓ ؤًّ اهيضرّؽ ٌّخبئسَ خٌديز فٕ اإلشخراخٖسٖج
اهّػٌٖج هيـبهسج يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ ّاهخٕ خُضدّد ؿوٓ رئٖج ضبيوج يً خالل يخػّػبح خّسِٖٖج خإخذ

تـًٖ اإلؿختبر ضبسبح األضّاع اهٌِرٖج.

ؤضبد ييذّوّ ّزارث اهػبكج ّاهيٖبٍ تِذا اهيضرّؽ ّاؿخترٍّ خػّث فٕ اهيشبر اهظضٖص .ؤضبر اهشّٖد شٖزار
ؤتٕ خوٖل اهٓ ؤًّ ُذا اهيضرّؽ ُٖؼِر ّؿٕ اهتودّٖبح ّضرنبئِب هيضبنل يـبهسج يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ ّؤٌَّ

ٖخيّٖز ؿً ؤٌيبػ اهـيل اهلدٖيج ّاهخٕ نوّفح هتٌبً خالل فخرث  20ؿبيًب يتوغ  1,4يوٖبر دّالر هلبء ٌخبئز

يضدّدثّ .كد ؤنّد اهشّٖد يفٖد دٌُٖٕ ُذٍ األركبى ّؤشف هوٌلط فٕ اهخـبًّ تًٖ يخخوف األػراف هخبرٖخَ.
ترؤَٖ ،ؿوٓ اهّزارث ؤً خلّد ُذٍ اهضرنج .ذىّ ؤضبر اهٓ غٖبة اػبر خلٌٕ ّكبٌٌّٕ ،نلبًٌّ هويٖبٍّ ،ذنّر

تإُداف اهّزارث:

 سيؾ  95تبهيئج يً يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ تضوّل اهـبى .2020 ّغؾ يخػّػبح خّسِّٖٖج هويٌبػق تًٖ ؿبيٕ .2020ّ 2010 خػّٖر اؿبدث اشخـيبل اهيٖبٍ اهينرّرث يً ظفر تبهيئج اهٓ  30تبهيئج. خػّٖر خضوٖج اهيٖبٍ. -خػّٖر يفِّى "اهدفؾ ؿٌد اهخوّٖد".

ّؤؿوٌح اهشٖدث رٌدا ٌير يً سِخِب ؤًّ األيّال يخّفّرث هِذا اهٌّؽ يً اهيضبرٖؾ فٕ هتٌبً ّهنً ّسة

اهخٌتَّ اهٓ ؿدد اهشنّبً اهيـٌٕ تِذٍ اهيضػّبحُّ .ذا يب شٖشيص تتٌبء يضػّبح تبهضسى اهيٌبشة ،يؾ األخذ
تـًٖ اإلؿختبر اهخػّّر اهيشخلتوٕ هألراغّٕ ،خخظٖط اإلينبٌّٖبح اهخلٌٖج ّاهيبهٖج اهغرّرٖج هخضرٖل
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يضػّبح اهخنرٖر ّظٖبٌخِب .تبهفـلّ ،يً ؤظل  65يضػّج خنرٖر يتٌٖج فٕ هتٌبً هشدّ ضبسبح اهتودّٖبح ،ال
خخـدّْ ٌشتج اهيضػّبح اهـبيوج اهـ 10تبهيئجّ ،ذهم تشتة شّء خلدٖر ؿدد اهشنّبً ّاهضبسبح اهضلٖلٖج.

ً اهخخػٖػ اهسّٖد ٖئدّٔ اهٓ ٌسبش اهيضبرٖؾّ .كد ؤػولح يئششج يٖبٍ هتٌبً
ؤيّب اهشّٖد ؤضيد ٌؼبى ،فلد ؤؿوً ؤ ّ

اهسٌّتٕ اٌػالكًب يً ذهم شٌج  2003اهيخػّػبح اهخّسِٖٖج يؾ يّاسِج ٌلط ضبدّ فٕ اهيّارد اهيبهٖج
ّاهتضرٖج ؿٌد اهخػتٖقّ .خضبّل اهيئشّشج رغى نلّ ضٕء خضّٖل سزء يً يٖزاٌّٖخِب اهيخظّظج هيـبهسج
يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ هخدرٖة يٌِدشًٖ ؤّ هيضػّج ظٖدا .ؤخٖرًا ،خخى اهشّٖد ٌؼبى آيالً خيّٖل ضنّيٕ

ً كّاًٌٖ سدٖدث هخٌبشق ؿيل اهتودّٖبح يؾ ؿيل اهدّهج.
هّغؾ دراشبح ّش ّ

ّؤؿوً اهشّٖد اشيبؿٖل ينّج خخبيًب ؤًّ يسوس اإلٌيبء ّاإلؿيبر ُّ ُٖئج رشيٖج خضخبر اهٓ يّافلج اهضنّيج

هخيّٖل اهيضبرٖؾّ .ؿوٓ ُذٍ اهيضبرٖؾ ؤً خخالءى يؾ خٖبراح اهضنّيج فٖغضٓ خيّٖوِب يينًٌب اً ؿتر
ؤيّال هتٌبٌٖج ؤّ ؤسٌتٖج .فٕ ُذا اهشٖبق ،ؤؿوً اهشٖد ينّج ؤًّ اهـيل اهيٌسز فٕ اػبر يضرّؽ اهخـبًّ
اهاليرنزٔ يؾ اخّضبداح اهتودٖبح اهسٌّتٖج اهذالذج ٖخخػّٓ اػبر اهيسوس هوخخػٖػ هٖضنّل فـوًّٖب دراشج ّكؾ

تٖئّٕٖ .نخشة اهيضرّؽ تذهم نبيل يظداكّٖخَُّٖ .ضٖر اهٓ ؤٌَّّ ،ؿوٓ ؿنس اهيضبرٖؾ األخرٌْ ،تؾ ُذا

اهيضرّؽ يً اهلبؿدث ،كبظدًا تذهم اإلخّضبداح اهخٕ اشخػبؿح ٌلل رئٖخِب فٕ اهيخػّػبح اهخّسِٖٖج

اهيٌسزث.
 .4هشروع ٌسحجٌب لشروط الجهاج الهاىحث
تدؤ اهشّٖداً شٖرٖل دّاهًٖ ،يدٖر يوضق هترٌبيز/كشى اهخٌيٖج اهيشخدايج هتـذج اإلخّضبد األّرّتٕ فٕ هتٌبً
ّدٌّٕ نبشب ،يدٖر اهّنبهج اهفرٌشٖج هوخٌيٖج ،تبهخيٖٖز فٕ ػتٖـج ُٖئخِيب .فبإلخّضبد األّرّتٕ ٖيٌص اهِتبح

فٖيب اهّنبهج اهفرٌشٖج هوخٌيٖج خيٌص فلػ اهلرّعّ .ؿوٓ اهرغى يً ُذا اإلخخالف ،خخّفق اهيٌؼّيخبً ؿوٓ
ؤُيّٖج اهاليرنزٖجّ ،اهيلبرتج اهسيبؿٖج هويضرّؽّ ،ختبدل اهختراحّ ،دٖيّيج اهيضبرٖؾ ،يً ؤسل ؤً خضؼٓ

ً اإلخّضبد األّرّتٕ ٖدفؾ ٌضّ ُذا اهٌّؽ يً اهيضبرٖؾ ّٖضسّؾ
تخيّٖلّ .ؤؿوً اهشٖد دّٖاهًٖ تضنل ظرٖص ؤ ّ
ؿوَٖ ّٖشّّق هَ.نيب خنًّّ اإلضنبهّٖبح اهيخـوّلج تبهيٖبٍ كػبؿبح خدخّل يِيّج سدًّا هإلخّضبد األّرّتٕ ّاهّنبهج

اهفرٌشٖج هوخٌيٖجّ .فٕ ضًٖ ؤؿوً اهشّٖد نبشب ؤًّ كػبؽ اهيٖبٍ ُٖضنّل اهتبة األّّل هٌضبػَ فٕ هتٌبً يؾ 27
يضرّؿًب (يٌِب كبًٌّ هويٖبٍ كٖد اهخظدٖق) ،ؤفظص اهشّٖد دّاالًٖ ؿً كرار اإلخّضبد األّرّتٕ تبٖالء اهيٖبٍ
ؤُيّٖج ؤنتر شٌخٕ .2015ّ 2014
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غٖر ؤًّ اإلخخالفبح تًٖ اهِٖئخًٖ خئدّٔ اهٓ ضرّػ يخخوفج تبهٌشتج اهٓ ػبهتٕ اهخيّٖل .فبإلخّضبد األّرّتٕ
ٖفغّل يلبرتج كػبؿٖج ضخٓ ّهّ ؤينً خخظٖط ؤيّال هوشوػبح اهيضوٖج ،فٖيب خّهٕ اهّنبهج اهفرٌشٖج

هوخٌيٖج ؤُيّٖج ؤنتر هدراشج دكٖلج هويخبػر اهخلٌٖج ّاهيبهٖج.
 .5حعزٌز الحعاوو الالهركزي

ضنر اهشفٖر اهفرٌشٕ فٕ هتٌبً تبخرٖس تبّهٕ ؤّّالً اهشّٖد شٖزار ؤتٕ خوٖل ،ييذّل اهّزٖرّ ،اهشبدث زٖبد
اهضبر ّخوٖل ضرفّص ّيضيّد دٌُٖٕ ،رئشبء اإلخّضبداحّ ،اهشّٖد ؤّزّهٖبس ،رئٖس ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح

هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖسّ ،اهشٖد يبرخبًٌ ،بئة رئٖس ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ

هيٌػلج تبرٖس ّرئٖس تودٖج ٌّسبً شّر يبرًّ ،اهشٖد ؿغٖيٕ ،ييذّل يٌؼّيج اهيدً ّاهضنّيبح اهيضوّٖج

اهيخّضدث فٕ هتٌبً ّيدٖر اهينخة اهخلٌٕ هوتودّٖبح اهوتٌبٌٖجّ ،اهشّٖد ؿتد اهوػٖف اهزًٌٖ ،بئة هتٌبٌٕ ،تبإلغبفج

اهٓ سيٖؾ اهيضبرنًٖ فٕ اهيضرّؽ ّاهضبغرًٖ سيٖـِى.

ّؤضبر اهشٖد تبّهٕ ؤًّ "اهخـبًّ اهاليرنزٔ نبً يضرّم اهيضرّؽ" ّّظف اهيخػّػ اهخّسِٖٕ "تبهػيّش"
ّاهخـبًّ اهفرٌشٕ اهوتٌبٌٕ "تبهيذبهٕ" .فلد شيص ُذا اهخـبًّ هوضرنبء اهيضوًّٖٖ اخخٖبر اإلشخراخٖسٖج تبهخّافق

يؾ يسوس اإلٌيبء ّاإلؿيبر ّّزارث اهػبكج ّاهيٖبٍ ّخإيًٖ اإلضراف ؿوٓ خٌفٖذ اهيضرّؽ ،نيب شيص هوّسٌج

اهخّسِٖٖج تبهيظبدكج ؿوٓ يسيل اهيضرّؽ تبإلسيبؽّ ،ؤػوق خـبًٌّب غٖر يشتّق تًٖ اخّضبداح اهتودّٖبح،

ّشِّل ضّارًا اٌػوق يً اهلبؿدث اهٓ رؤس اهِرى.

نيب ؤضبر اهٓ ؤًّ اهيضر ّؽ ترًُ ؿوٓ كدرث اهِٖئبح اهيضوّٖج ؿوٓ اخّخبذ زيبى اهيتبدرث ،يب ٖـد تأفبق سدٖدث

هاليرنزٖج.

خخبيًب ،ذنّر اهشّٖد تبّهٕ تبهدّر اهيبهٕ هّزارث اهضئًّ اهخبرسٖج اهفرٌشٖج كتل ؤً ُٖضّٖٕ خسرتج ٌلبتج خسيّؾ

اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖس ّؤً ٖئنّد دؿى اهشفبرث هويغٕ كديبً تبهيضرّؽ.

ّؤؿوً اهشّٖد تضٖر ؿغٖيٕ ،ييذّل يٌؼّيج اهيدً ّاهضنّيبح اهيضوّٖج اهيخّضدث /اهينخة اهخلٌٕ هوتودّٖبح

اهوتٌبٌٖج ،ؤًّ ٌخبئز اهيضرّؽ خضٖر اهٓ يدْ كّّث اهخـبًّ اهاليرنزٔ .تبهفـلّ ،ؿوٓ اهرغى يً اهخضدّٖبح

اهخٕ خّاسَ اهتودّٖبح فٕ ّغؾ خػّج اشخراخٖسٖج هيـبهسج يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ ،ال ٖينً هخسرتج ضرنبء
يذل ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖس ؤّ تودّٖج ٌّسبً شّر يبرً االّ ؤً خنًّ يفٖدث.

هلد خـزّزح كدراح اهخلًٌّٖٖ ّاهيٌخخَتًٖ ؿوٓ اذر ُذا اهيضرّؽ :فٌسبضَ ّاهيٌِسّٖج اهسدٖدث اهيـخيدث (اإلدارث

اهسيبؿٖج ّاهوسٌج اهخّسِٖٖج اهخٕ ظبدكح ؿوٓ سيٖؾ اهلراراح تبإلسيبؽ) ٖفخضبً اهتبة ؤيبى يضبرٖؾ سدٖدث
8

نبهترٌبيز اهّػٌٕ هيـبهسج يٖبٍ اهظرف اهظضٌّّٕٖ .درر اهترٌبيز اهّػٌٕ ُذا غيً اهترٌبيز اهّػٌٕ
هدؿى اهتودّٖبح اهوتٌبٌٖجّ ،اهذٔ ُٖضرف ؿوَٖ ينخة يٌؼّيج اهيدً ّاهضنّيبح اهيضوّٖج اهيخّضدث /اهينخة اهخلٌٕ

هوتودّٖبح اهوتٌبٌٖجّ .ؤّنوح اهٓ ينخة يٌؼّيج اهيدً ّاهضنّيبح اهيضوٖج اهيخّضدث /اهينخة اهخلٌٕ هوتودّٖبح

اهوتٌبٌٖج يِيّج ادارث ؿيل اهوسٌج اهخّسِٖٖجّ ،خضنٖل ُيزث ّظل تًٖ يخخوف اهفركبء اهيضوًّٖٖ ّاهّػًٌّٖٖ،

ّخإيًٖ اهيخبتـج اإلدارٖج ّاهيبهٖجّ .خـِّد اهينخة تبشى اهشّٖد ؿغٖيٕ تيخبتـج اهـيل هيظوضج اهتودّٖبح.

هلد شيضح اهخسبرة اهيخـدّدث هٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖسّ ،اهخٕ خـيل ؿوٓ 24

يضرّؿًب هوخـبًّ اهاليرنزٔ فٕ  17تودًا هوشّٖد ؤّزّهٖبس تبهخإنٖد تإًّ يضرّؽ اإلخّضبداح اهذالذج ُّ يً

ؤفغل اهيضبرٖؾ اهخٕ "ؤذيرح"ّ .كد ؤترز ،ؿوٓ غرار اهشّٖد يبرخبً ،اهػبتؾ اهضيّهٕ هويضرّؽ ّاهذٔ
ٖضسّؾ ؿوٓ اهضّار .ترؤِٖيب ،هلد شيضح ُذٍ اهيٌِسّٖج "خسٌٖد سيٖؾ اهفركبء ّاهيضبرنًٖ هّغؾ
اشخراخٖسّٖبح إلدارث يٖبٍ اهظرف اهظضّّٕ ،توّرث اهيخػّػبح اهخّسِٖٖجّ ،اػالق ٌلبص يئششبخٕ

ّكبٌٌّٕ ضّل ضرّػ خٌفٖذُب".

ضدّد اهشّٖد يبرخبً ؿوٓ ؤُيّٖج اهوسٌج اهخّسِٖٖج اهخٕ رتػح تًٖ يخخوف الؿتٕ اهيضرّؽ ّظّّخح ؿوٓ نلّ

كرار "تبإلسيبؽ"؛ ّيً ذىّ كبى تـرع اهٌضبػبح اهيويّشج اهيٌفّذث خالل اهشٌّاح اهذالد األخٖرث،
نبهزٖبراح اهخلٌٖج ّاهضولبح اهخدرٖتٖج فٕ فرٌشب ّفٕ هتٌبً ،نيب ذنر اهٌضبػبح ذاح األّهّٖج ّاهخٕ خِدف

اهٓ تٌبء يضػّبح ؤّ ضتنبح يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ ؤّ اهٓ اؿبدث خإُٖوِب.

ّؤضبرح تـذج ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖس اهٓ دٖيّيج خـبٌِّبّ .ؤيل اهشّٖد

ؤّزّهٖبس ؤً خنًّ "ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖس كد اشخسبتح هرئٖج اإلخّضبداح
ُّٕ خرغة يرافلخِب فٕ خػتٖق اهيضرّؽ اهغرّرٔ هوخٌيٖج فال ختلٓ اهدراشبح ضترًا ؿوٓ ّرق".

ؤخٖرًا ،ؤظرّ اهشّٖداً ؤّزّهٖبس ّيبرخبً ؿوٓ ضنر اهشفبرث اهفرٌشٖجّ ،اهيـِد اهفرٌشّّٕ ،زارث اهضئًّ

اهخبرسٖج اهفرٌشٖج ؿوٓ دؿيِب اهيبهّّٕ ،زارث اهػبكج ّاهيٖبٍّ ،يئششج هتٌبً اهسٌّتّٕ ،يسوس اإلٌيبء

ّاإلؿيبر ؿوٓ دؿيِب هويضرّؽّ ،ينخة يٌؼّيج اهيدً ّاهضنّيبح اهيضوّٖج اهيخّضدث /اهينخة اهخلٌٕ هوتودّٖبح
اهوتٌبٌٖج هيضبرنخَ ّخفبٌَٖ ّخيِٖدٍ هوضّار ّاهخضبّرّ ،اإلخّضبداح هوّكح اهذٔ تذهَ رئشبئُب فٕ اٌسبش ُذا

اهيضرّؽ ّهخرػٖخِب يظبرٖف اغبفٖجّ ،ؤخٖرًا فرق ؿيل ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج
تبرٖس اهخٕ ضبرنح فٕ ُذا اهيضرّؽ.
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 .6إطالق الةرىاهج الوطىً لهعالجث هٌاي الصرف الصحًّ
ٌؼرًا هٌسبش ُذا اهيضرّؽ ّرغتجً فٕ دٖيّيخَ ،اخخبر ؤؿغبء ٌلبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ

هيٌػلج تبرٖس اهسوشج اهخخبيٖج إلؿالً اػالق اهترٌبيز اهّػٌٕ هيـبهسج يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ .ؤضبرح
اهشّٖدث ضبرهّح نبهٌّٖفشنٕ ،اهيشئّهج ؿً ؿرع اهترٌبيز ،اهٓ اٌتذبق ُذٍ اهخػّث يً ٌسبش خسرتج

اإلخّضبداح اهذالذجٌ ،خٖسج خّافق يؾ سيٖؾ األػراف اهيـٌّٖج تيـبهسج يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ فٕ هتٌبًّ ،ؤٌِّب
خٌدرر غيً اػبر اهترٌبيز اهّػٌٕ هدؿى اهتودّٖبح اهوتٌبٌٖجٖ .سرٔ ُذا اهيضرّؽ تبهضرانج يؾ هسٌج

رئشبء اهتودّٖبحّ ،ينخة يٌؼّيج اهيدً ّاهضنّيبح اهيضوّٖج اهيخّضدث /اهينخة اهخلٌٕ هوتودّٖبح اهوتٌبٌٖج،
ّتودّٖج ٌّسبً شّر يبرًٌّ ،لبتج خسيّؾ اهتودّٖبح هوظرف اهظضّٕ هيٌػلج تبرٖسِّٖ .دف اهيضرّؽ اهٓ

ٌضر يٌِسّٖج اإلخّضبداح اهذالذج فٕ هتٌبً اهسٌّتٕ فٕ يٌبػق ؤخرْ ّيرافلج اهتودّٖبح فٕ يشبرُب.

ٖتلٓ اذً اهِدف اهرئٖشٕ ُّ ضيبٖج اهيّارد اهيبئٖج ؿوٓ األراغٕ اهوتٌبٌٖجّ .شٖختوّر ُذا األير يً خالل
خـزٖز ظالضّٖبح اهتودّٖبح اهوتٌبٌٖج فٕ يٖداً يـبهسج يٖبٍ اهظرف اهظضّّٕ ،دؿى اهضّار تًٖ ُذٍ اهتودّٖبح
ّتًٖ اهِٖنوّٖبح اهّػٌٖجّ ،خضشًٖ اهييبرشبح فٕ ادارث يضبرٖؾ يـبهسج يٖبٍ اهظرف اهظضّٕ.
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