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ا إل طار
واكبت نقابة تج ّمع البلديات للصرف الصحي لمنطقة باريس ( )SIAAPبالشراكة مع مكتب منظمة
المدن والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان /المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة لمدة ثالث سنوات ثالثة
إتحادات بلدٌة من جنوب لبنان فً تنفٌذ مشروع ٌهدف إلى تخطٌط إدارة مٌاه الصرف الصحً على
أراضٌها.
ولقد أ ّدى هذا المشروع إلى إطالق عملٌة حوار وتشاور ما بٌن ّ
ممثلٌن عن السلطات الوطنٌة المسإولة
عن معالجة الصرف الصحً واإلتحادات البلدٌة الثالث.
إن تؤٌٌد كافة األطراف المعنٌة بالصرف الصحً فً هذه المناطق للمشروع حدا بالشركاء إلى نشر
المنهجٌة الم َُع ّدة فً إطار هذا المشروع على المستوى الوطنً ،وبشكل خاص إلى تعزٌز الحوار ما بٌن
السلطات المركزٌة والسلطات المحلٌة اللبنانٌة بشؤن معالجة مٌاه الصرف الصحً.
كما سمح هذا المشروع بالتؤكٌد على اآلمال الكبٌرة التً تعلّقها كل هذه الجهات الفاعلة على بروز
فسحات للحوار والتشاور ما بٌن السلطات المركزٌة والسلطات المحلٌة حول معالجة مٌاه الصرف
الصحً فً لبنان .وسمح المشروع كذلك األمر بتحدٌد حاجة البلدٌات إلى الحصول على الدعم فً هذا
الشؤن لكً تتمكن من تنفٌذ مشارٌع مستدام ة مشتركة فً مجال الصرف الصحً حٌن ال تتوفر للدولة
الموارد الكافٌة للتدخل.
ً
واستجابة لهذه التطلعات ،أطلقت نقابة تجمّع البلدٌات للصرف الصحً لمنطقة بارٌس برنامجا ً لدعم
قدرات البلدٌات اللبنانٌة ودعم الحوار مع السلطات المركزٌة فً إطار معالجة مٌاه الصرف الصحّ ً.
ٌمتد هذا المشروع على ثالث سنوات وٌندرج فً إطار البرنامج الوطنً لدعم البلدٌات اللبنانٌة،1
وٌتولّى تنفٌذه فً لبنان مكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة  /المكتب التقنً للبلدٌات
اللبنانٌة المكلّف تحدٌداً بتسٌٌر أعمال اللجنة التوجٌهٌة المإلفة من ممثلٌن عن لجنة رإساء البلدٌات
اللبنانٌة ،ووزارة الطاقة والمٌاه ،ومجلس اإلنماء واإلعمار ،ووزارة البٌئة ،والـ .SIAAPوالغرض من
إنشاء هذه الهٌئة الجماعٌة لصنع القرار من أجل تنفٌذ أنشطة البرنامج هو ضمان تؤٌٌد كل جهة من
الجهات المعنٌة للنشاطات المن ّفذة.

أ
ال هداف
ارتؤى الشركاء ألنفسهم هدفا ً عاما ً هو المساهمة فً تحسين حماية الموارد المائية على األراضي
اللبنانية.
وتنبثق عن هذا الهدف العام ثالثة أهداف محدّ دة ،هً:
 تعزٌز قدرات البلدٌات اللبنانٌة فً مجال الصرف الصحً؛
 دعم الحوار ما بٌن هذه البلدٌات والسلطات المركزٌة؛
 تحسٌن الممارسات المعمول بها فً إدارة مشارٌع الصرف الصحً فً لبنان.
1

قام مكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان /المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة بصٌاغة منهجٌة البرنامج الوطنً
ً
تلبٌة لما طلبه معالً وزٌر الداخلٌة والبلدٌات من لجنة رإساء البلدٌات اللبنانٌة فً خطابه
لدعم البلدٌات اللبنانٌة وخطوطه العرٌضة
بتارٌخ  2تشرٌن األول  2102خالل المإتمر الثانً للتعاون الالمركزي اللبنانً – الفرنسً الذي انعقد فً السراي الحكومً.
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يعتبر هذا المشروع مبتكراً ألسبا ٍ
ب عدّ ة:











ُتشرف علٌه فً لبنان لجنة رإساء البلدٌات اللبنانٌة التً ّ
تمثل شبكة البلدٌات واإلتحادات البلدٌة
اللبنانٌة المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة؛
ٌتطرق للمرّة األولى إلى مسؤلة الصرف الصحً على المستوى الوطنً؛
ٌجمع كافة الجهات المعنٌة بالصرف الصحً فً لبنان؛
ٌو ّفر لمحة عامة عن حالة الصرف الصحً فً لبنان؛
ٌتمحور حول تعزٌز قدرات البلدٌات اللبنانٌة بغٌة تحسٌن ممارساتها لجهة إدارة مشارٌع
الصرف الصحً؛
ٌشجّ ع على إقامة الشبكات ما بٌن البلدٌات اللبنانٌة فً ما بٌنها وبٌن ممثلً السلطات المركزٌة
حول موضوع أساسً؛
ٌستهدف البلدٌات فً المناطق الرٌفٌة والجبلٌة والمدن الصغرى والوسطى؛
ً
مقاربة خاصة ببٌروت ومحٌطها؛
ٌتضمن
ٌسمح بتعزٌز كافة عملٌات التعاون الحالٌة فً لبنان فً مجال إدارة مٌاه الصرف الصحً؛
ٌشجّ ع التبادالت ما بٌن دول الشمال والجنوب ،وما بٌن دول الجنوب.

التحركات
إجراء دراسة توثيقية ّأولية حول قطاع الصرف الصحي في لبنان
من شؤن هذه الدراسة األولٌة أن تسمح بالوقوف على الممارسات المعمول بها فً لبنان لجهة تنفٌذ
مشارٌع إدارة مٌاه الصرف الصحً؛ فضالً عن تحديد احتياجات البلديات اللبنانية على صعيد المعرفة
والمعلومات من جهة ،ومن جه ٍة ثانية احتياجات الدولة اللبنانية على صعٌد نشر المعلومات الموجّ هة
إلى البلدٌات من أجل تنفٌذ المشارٌع بنجاح.
س ُتن َّفذ هذه الدراسة فً غضون األشهر األولى للبرنامج من أجل تقٌٌم واقع حال قطاع الصرف الصحً
فً لبنان.
أما أهداف الدراسة فهً:








جمع كافة الوثائق الموجودة عن الصرف الصحً فً لبنان؛
تولٌف النصوص القانونٌة السارٌة المفعول (وسٌستند ذلك بشكل رئٌس إلى دراسة قانونٌة سبق
وأجرٌت عام  2102بدعم من نقابة تجمّع البلدٌات للصرف الصحً لمنطقة بارٌس)،
ِ
ً
ّ
إجراء تقٌٌم دقٌق لمستوى التجهٌزات والمعدات فً البلد (خصوصا فً المنشآت الصغٌرة
لمعالجة مٌاه الصرف الصحً فً المناطق الرٌفٌة والجبلٌة التً ُتقام أحٌانا ً دون الرجوع إلى
الدولة وبالتالً ال ٌتم احتسابها ضمن التجهٌزات الموجودة)؛
إجراء استطالع لآلراء إلى جانب البلدٌات أو إتحادات البلدٌات التً لدٌها منشآت للصرف
الصحً على أراضٌها (البداٌة ،كٌفٌة العمل واإلدارة ،مستوى التشاور مع الدولة عند تنفٌذ
المشارٌع)...؛
تحلٌل مدى انخراط البلدٌات فً تحدٌد استراتٌجٌات إدارة مٌاه الصرف الصحً على أراضٌها،
وفً تفٌذ مشارٌع الصرف الصحً وإدارة منشآت الصرف الصحً الواقعة على أراضٌها.
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تنظيم ندوات وطنية لإلعالم ولنشر الوعي لدى البلديات اللبنانية بشأن
موضوع الصرف الصحي
سٌُصار إلى تنظٌم ندوات من أجل تعزٌز إلمام البلدٌات اللبنانٌة بقطاع الصرف الصحً ،وتحسٌن
الممارسات المحلٌة المعمول بها فً هذا المجال ،ناهٌك عن تعزٌز الحوار ما بٌن الدولة والبلدٌات
اللبنانٌة لجهة معالجة مٌاه الصرف الصحً.
ّ
تتمخض عنه الدراسة التوثٌقٌة من نتائج.
وس ُتح ّدد المواضٌع التً سٌتم تناولها وفقا ً لما
من شؤن هذه الندوات أن تعمّم اإلستراتٌجٌات الوطنٌة لدى ممثلً البلدٌات ،من جهة ،وأن تش ّكل من
َ
المنتخبٌن المحلٌٌن والسلطات المركزٌة بشؤن إدارة الصرف الصحً.
جهة ثانٌة حٌّزاً للحوار ما بٌن
سٌشارك فً هذه الندوات ممثلون عن المإسسات الوطنٌة (وزارة الطاقة والمٌاه ،مجلس اإلنماء
واإلعمار )...و/أو خبراء فرنسٌّون ( ،SIAAPوكاالت إدارة المٌاه )...أو لبنانٌون (باحثون،
استشارٌون.)...
سٌتم تنظٌم الندوة األولى فً المرحلة الختامٌة من دراسة التولٌف ،وستش ّكل اإلنطالقة الرسمٌة
للبرنامج .وستسمح بعرض نتائج الدراسة ،وتقدٌم البرنامج ،وإرساء أسس تمهٌدٌة بشؤن الصرف
الصحً.
وٌقترح الشركاء تنظٌم مإتمرٌن سنوٌا ً خالل السنتٌن الثانٌة والثالثة للبرنامج .وستصادق اللجنة
التوجٌهٌة على المواضٌع التً سٌتم تناولها .أما تنفٌذها ،فسٌتكٌّف مع متغٌّرات القطاع فً األعوام
المقبلة (مثالً إمكانٌة دخول قانون المٌاه حٌّز التنفٌذ ،ورغبة مجلس اإلنماء واإلعمار فً نشر وثائق
ومعلومات بشؤن التقنٌات البدٌلة لمعالجة مٌاه الصرف الصحً.)...
وستكون الندوة األخٌرة فً العام الثالث بمثابة المإتمر الختامً للبرنامج .وستجمع سائر الجهات
المعنٌة بالبرنامج وستعرض نتائج التحركات واألنشطة المن ّفذة على مدى  3سنوات .وسٌش ّكل هذا
ً
فرصة للنظر فً آفاق مواصلة هذا العمل فً السنوات المقبلة.
المإتمر

تنظيم ورش عمل تقنية محلية
سٌُصار إلى تنظٌم ورش عمل متخصّصة بهدف تعزيز إلمام الجهات الفاعلة البلدية اللبنانية بالجوانب
التقنية إلدارة مياه الصرف الصحي.
وهً ستكمّل المإتمرات الوطنٌة التً تشمل المإسسات .وس ُتح ّدد المواضٌع التً سٌتم تناولها أٌضا ً وفقا ً
لنتائج الدراسة التوثٌقٌة.
إن هذه الندوات التً تتسم بطابع تقنً أكبر أو التً تتعلق بمناطق ذات خصائص ملحوظة (مثالً منطقة
ضرٌة) س ُت ّ
َ
المنتخبٌن المحلٌٌن
نظم على جلسات ع ّدة فً كافة المناطق اللبنانٌة لجمع
رٌفٌة أو منطقة َح َ
المعْ نٌٌن والجمعٌات المحلٌة العاملة فً مجال الحفاظ على البٌئة ،وغٌرها .وسٌدٌرها خبراء فرنسٌون
أو لبنانٌون.
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وس ُتعقد ورش العمل هذه فً المناطق األربعة التً تشكل التقسٌم اإلداري إلدارة المٌاه والصرف
الصحً فً لبنان تبعا ً لمإسسات المٌاه األربعة (فً الشمال ،والجنوب ،وبٌروت وجبل لبنان ،والبقاع).
س ُت ّ
نظم ورش العمل خالل العامٌن الثانً والثالث على تنفٌذ البرنامج .وفً مطلع كل عام ،ستقرّ ر اللجنة
التوجٌهٌة الموضوع الذي سٌتم العمل علٌه .وستجري ورش العمل محلٌّا ً وفقا ً للموضوع المختار .فعلى
سبٌل المثال ،إن قرّ رت اللجنة التوجٌهٌة تنظٌم ورش عمل حول تقنٌات الصرف الصحً البدٌلة
(كالمصافً المزوعة بالقصب 2للتكرٌر البٌولوجً مثالً) ،سٌح ّدد الشركاء المناطق التً ُن ّفذت فٌها هذه
التقنٌات.

تنظيم ورشة عمل خاصة ببيروت الكبرى
التحول إلى
من شؤن ورشة العمل الخاصة ببٌروت الكبرى أن تشجّ ع على تبادل الخبرات بشأن مفهوم
ّ
َ
منتخبً منطقة إٌل دو فرانس الذٌن ٌدٌرون نقابة تجمّع البلدٌات للصرف الصحً
مدينة كبرى ما بٌن
لمنطقة بارٌس وٌنخرطون كجهات فاعلة فً مشروع "بارٌس الكبرى فً مجال المٌاه" ،من جهة،
َ
ومنتخبً بٌروت الكبرى من جهة ثانٌة.
لقد التمست بلدٌة بٌروت من نقابة تجمّع البلدٌات للصرف الصحً لمنطقة بارٌس ( )SIAAPتقدٌم الدعم
التقنً لمتابعة مشارٌع الصرف الصحً التً ٌح ّددها وٌن ّفذها مجلس اإلنماء واإلعمار فً المدٌنة .ولقد
َ
منتخبً الـ SIAAPورئٌس بلدٌة بٌروت إلى النظر فً إمكانٌة تنظٌم ندوة
أفضت هذه المحادثات ما بٌن
خاصة ببٌروت وضواحٌها حول موضوع الصرف الصحً.
ً
معالجة خاصة لمنطقة بٌروت
إن دراسة إشكالٌة الصرف الصحً على المستوى الوطنً تقتضً
الكبرى التً ت ّتسم بخصائص مإسّسٌة فرٌدة.
َ
منتخبً بٌروت والبلدٌات التً تش ّكل بٌروت الكبرى من أجل تقدٌم
وستهدف ورشة العمل هذه إلى جمع
آ لٌات اإلدارة الجماعٌة للصرف الصحً وعملٌات التفكٌر المشترك على مستوى المدٌنة الكبرى بغٌة
َ
منتخبً
تخطٌط خدمة أساسٌة أال وهً الصرف الصحً .وألجل هذا الغرض ،ستجمع هذه الورشة
الـ SIAAPالذٌن سٌعرضون تجارب اإلدارة المشتركة والجماعٌة للصرف الصحً عبر نقابة تجمّع
البلدٌات للصرف الصحً لمنطقة بارٌس ،وتجارب التخطٌط فً إطار تحوّ ل بارٌس إلى مدٌنة كبرى.
والهدف لٌس منافسة قدرات الدولة اللبنانٌة فً هذا المجال ،بل ّ
ٌتمثل فً أن ُتق َّدم إلى المنت َخبٌن اللبنانٌٌن
آلٌة للحوار الب ّناء مع الدولة على مستوى المدٌنة الكبرى من أجل توجٌه السٌاسات العامة فً المنطقة
المعنٌة.
وقد تكون هذه الورشة بمثابة خطوة هامة فً عملٌة التفكٌر بشؤن بٌروت الكبرى ،وستش ّكل صلة وصل
التحول إلى مدٌنة
ّ
ما بٌن الجهات الفاعلة فً مدٌنتً بارٌس وبٌروت وضواحٌهما فً مجال عملٌة
كبرى.
وستتٌح هذه الورشة فرصة التطرّ ق إلى مسؤلة بٌروت الكبرى من زاوٌة تقنٌة وعمالنٌة .وتتكامل هذه
العملٌة مع عملٌة البحث والتفكٌر التً أطلقتها منطقة إٌل دو فرانس حول موضوع النقل ،وهً تخوّ ل
َ
منتخبً بٌروت الكبرى مقاربة هذه اإلشكالٌة عن طرٌق موضوع آخر.
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تنظيم زيارات تقنية مؤسسية (لبنان ،فرنسا ،المغرب)
تسمح الزٌارات التقنٌة والمإسّسٌة بتعريف البلديات أكثر على الصرف الصحي بغية تحسين قدرتها
على اتخاذ القرار وجهوزيتها ،وبتعزيز مهارات ومعارف البلديات بشؤن إدارة مٌاه الصرف الصحً،
وتشجيع تبادل الدراية والمعارف ما بٌن البلدٌات اللبنانٌة وسلطات محلٌة أخرى فرنسٌة أو مغربٌة،
ومن شؤن هذه الزٌارات أٌضا ً تطوير التبادالت ما بين بلدان الجنوب أي بٌن لبنان والمغرب.
َ
المنتخبٌن على كٌفٌة إدارة الصرف الصحً فً فرنسا ،ولكن أٌضا ً فً بلدان
وستهدف إلى توعٌة
متوسطٌة أخرى كالمغرب.
ً
شرٌكة لسلطات محلٌة فً
بما أن نقابة تجمّع البلدٌات للصرف الصحً لمنطقة بارٌس ()SIAAP
المغرب (فكٌك وعٌن جمعة)ٌ ،مكن تنظٌم الزٌارات فً إطار هذه الشراكات التقنٌة .وستسمح هذه
َ
المنتخبٌن اللبنانٌٌن نتائج مشارٌع الصرف الصحً القائمة على تقنٌات بدٌلة
الزٌارات بؤن ُتعرض على
3
(كجمع مٌاه الصرف الصحً فً خزانات سطحٌة فً مدٌنة الفكٌك والمصافً المزروعة بالقصب فً
عٌن جمعة) وعلى أسالٌب محلٌة إلدارة مرافق الصرف الصحً.
عالو ًة على ذلك ،إن هذه الزٌارات مفتوحة أمام موظفً مإسسات المٌاه المهتمٌن باألمر.
وأخٌراًٌ ،مكن تنظٌم زٌارات داخل لبنان لتقدٌم دراسات حالة عن نماذج عن اإلدارة الحسنة أو اإلدارة
"البدٌلة" لمرافق الصرف الصحً (مثالً حاالت اإلدارة الموكلة إلى إتحادات بلدٌة).

مواكبة بعض البلديات أو إتحادات البلديات في تحديد احتياجاتها
ووضع استراتيجيات محلية
ٌقترح الشركاء مواكبة البلديات أو اإلتحادات البلدية األكثر دينامية في إطالق مبادرات محلية فً
مجال إدارة مٌاه الصرف الصحً من خالل تقدٌم الدعم التفنً فً صٌاغة تشخٌص أوّ لً ،والمساعدة
فً إعداد دفتر الشروط إلطالق دراسات التخطٌط ،فضالً عن تقدٌم الدعم لحشد الجهات الفاعلة فً
القطاع المعنً.
بإمكان البلدٌات أو إتحادات البلدٌات المنخرطة فً البرنامج (عبر المشاركة فً المإتمرات وورش
العمل) أن تطلب الدعم من اللجنة التوجٌهٌة للمشروع التً ٌقع مقرّ ها فً مكتب منظمة المدن
والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان /المكتب التقنً للبلدٌات اللبنانٌة .وسٌتعٌّن على هذه البلدٌات أن
تق ّدم طلبات مرفقة بحجج وبراهٌن ،وبوثٌقة تعرّف عن المنطقة وع ّما تمت مواجهته من مشاكل فً
قطاع الصرف الصحً .وسٌختار مكتب منظمة المدن والحكومات المحلٌة المتحدة فً لبنان /المكتب
التقنً للبلدٌات اللبنانً الطلبات التً ٌمكن قبولها فً إطار البرنامج بدعم من نقابة تجمّع البلدٌات
للصرف الصحً لمنطقة بارٌس ( قد تستفٌد من هذا الدعم البلدٌات الواقعة فً مناطق رٌفٌة أو شبه
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ضرٌة أو المدن المتوسطة الحجم فً البلد) .وستصادق اللجنة التوجٌهٌة على معاٌٌر اختٌار البلدٌات
َح َ
وإتحادات البلدٌات المستفٌدة من المشورة والدعم.
ومتى ٌتم اختٌار البلدٌات أو إتحادات البلدٌات للحصول على هذا الدعم وفقا ً لإلطار واإلشكالٌاتٌ ،مكن
ّ
موظفً الـ SIAAPأو ،من خالل برنامج  ،pS-Eauإلى
للجنة التوجٌهٌة للبرنامج أن تستند إلى خبرة
ّ
موظفً المناطق ذات الخصائص المشابهة للبلدٌات اللبنانٌة التً تطلب الدعم ،وذلك من أجل تنفٌذ
خبرة
مهمات التشخٌص وإعداد دفتر الشروط ،وما إلى هنالك.
وٌنصّ البرنامج على مواكبة بلدٌتٌن أو إتحادٌن بلدٌٌن سنوٌا ً خالل السنتٌن الثانٌة والثالثة على تنفٌذ
البرنامج.

إعداد ونشر وثائق التواصل واإلعالم بشأن إدارة مياه الصرف الصحي
ٌعتزم المشروع نشر مواد إعالمية لدى البلدٌات بشؤن المواضٌع األساسٌة المتعلقة بالصرف الصحً
فً لبنان ،على غرار تقنٌات الصرف الصحً بالسبل الطبٌعٌة ،واإلطار القانونً والنظامً للصرف
الصحً فً لبنان ،أو منهجٌة التخطٌط إلدارة مٌاه الصرف الصحً فً منطقة معٌّنة ومراحله.
وس ُتقِرّ اللجنة التوجٌهٌة كل سنة الموضوع المختار إلصدار مواد إعالمٌة وٌنص البرنامج على إصدار
واحد سنوٌا ً (أي أنه ستتم تغطٌة ثالثة مواضٌع وفقا ً للمدة الزمنٌة للبرنامج).
وس ُت ّ
وزع هذه اإلصدارات على اللبدٌات اللبنانٌة والجهات الفاعلة المنخرطة فً التعاون فً مجال
الصرف الصحً فً لبنان.

إطالق وتفعيل مجموعة باسم لبنان ضمن برنامج التضامن ps-Eau

لتأمين مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي للجميع
إن برنامج التضامن  pS-Eauهو شبكة تضم جهات فاعلة فرنسٌة فً مٌدان التعاون فً مجال المٌاه
والصرف الصحً .ومن شؤن إشراك هذه الهٌئة فً البرنامج أن ٌو ِجد حٌّزاً لتعمٌم المعلومات المتعلقة
بالمشروع وللتبادل ما بٌن الجهات الفاعلة الفرنسٌة المنخرطة فً تطوٌر الصرف الصحً فً لبنان أو
المهتمة بهذا الموضوع.
وتتمثل مهام برنامج  pS-Eauبما ٌلً:






دعم عمل اللجنة التوجٌهٌة للمشروع (المشاركة فً بعض اإلجتماعات فً لبنان ،إسداء
المشورة بشؤن توجّ هات بعض النشاطات)...؛
دعم تنفٌذ دراسة التولٌف (إعادة قراءة دفتر الشروط ،مواكبة الخبٌر المكلّف إجراء الدراسة،
تقدٌم المشورة والنصح للجنة التوجٌهٌة إلقرار بعض مراحل الدراسة ،القٌام بزٌارات إلى
لبنان ألغراض الدعم والمتابعة)...؛
دعم الشركاء فً إعداد الوثائق والمواد اإلعالمٌة بشؤن إدارة مٌاه الصرف الصحً فً لبنان؛
تقدٌم الدعم فً إطار الندوات وورش العمل التقنٌة والزٌارات المإسسٌة والدورات التدرٌبٌة
التً سٌتم القٌام بها ،إن لجهة المحتوى و/أو لجهة القٌام بمداخالت؛
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 تعمٌم نتائج المشروع على أعضاء البرنامج الفرنسٌٌن؛
 إطالق وتفعٌل مجموعة نقاش وتبادل لآلراء مإلفة من جهات فاعلة فرنسٌة مهتمة بموضوع
الصرف الصحً فً لبنان ،وم ّدها باألدوات والمنهجٌة المن ّفذة فً إطار هذا المشروع.
 إطالع الشركاء اآلخرٌن فً اإلتفاقٌة على مختلف األنشطة المن ّفذة فً فرنسا مع أعضاء
البرنامج ،وإشراكهم فٌها.
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