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ونية  جاع أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة، إلك%$ � نظام إس%$
�جميع حقوق الطبع محفوظة. و� يجوز استنساخ أّي جزء من هذا المنشور أو تخزينه 

. �
نما�� � أو بالتسجيل، أو بأية وسيلة أخرى، بدون الحصول عN إذن مسبق من برنامج ا��مم المتحدة ا��

كانت أو آلية، أو بالنسخ الضو��

وع برنامج ا�مم  -م!� �
نما�� ورة عن آراء برنامج ا��مم المتحدة ا�� �Zبال ّ � هذا التقرير، � تع%]

�إّن التحلي`ت والتوصيات بشأن السياسات الواردة 
� مجلس النواب.

� �
المتحدة ا�نما��
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٣

للتغي%�  محّركاً  يكون  فهل  العربية،  للثورات  ا��ول  المحّرك  الفساد  كان 
العامة والمستفيدين  دارة  السيا�� وا�� النظام   �

�أنه متجذر  أو  لبنان؟   �
�

المس  درجة  ا�  لبنان   �
� الفساد  وصل  اجتثاثه؟  يصعب  وبالتا��  ك%�  منه 

ح�$  والتعليم  والصحة  المياه  مثل  ا��ساسية   � المواطن�� وحقوق  بحاجات 
. و يعيش لبنان و نظامه  � � خدمة مصالح السياسي��

�اصبح المواطنون يعملون 
ا��زمة  زمن  من  ة  ا�خ%� ة  الف%$  �

� المؤسسات  كل  تطاول  عية  �� ازمة  السيا�� 
السياسية الممتدة منذ حوا�� عقد، مما يشكل حاجة ملحة للخروج من المأزق من 

. �Nعنف داخ �
�� النظام السيا�� يزيل خطر الدخول 

�خ`ل تغي%� جذري 

مجلس   �
�  �

نما�� ا�� المتحدة  ا��مم  برنامج  وع  مبادرة م!� تكتسب  ذلك،  من  انط`قا 
بية والصحة والمياه أهمية قصوى ��نها  � قطاع ال%$

�النواب من أجل مكافحة الفساد 
قطاعية  بحلول  وتزويدها  النيابية  اللجان  وتحديداً  النواب  مجلس  دور  تفعيل  تحاول 

تمهيدتمهيد

عملية من أجل مكافحة الفساد ع� أن يشكل ذلك فاتحة من أجل إعادة ترتيب ا��ولويات السياسية للمرحلة المقبلة. تتوجه هذه المبادرة بداية 
� الذي يتوقع منه أن يكون محور العملية الديمقراطية وناق`ً لصوت الناس إ� أروقة السلطة 

� اللبنا�� ا� صناع القرار وتحديداً ا� المجلس النيا�]
� أدت إ� المساس بحقوقهم ا��ساسية، وأهمها الفساد، وتزويدهم بحلول يمكن تطبيقها 

� با��سباب ال�$ وتسعى هذه المبادرة ا� تذك%� المواطن��
رادة السياسية. إذا توفرت ا��

� حيث تّم إعداد ا��وراق الث`ث بناًء 
� صناع القرار والمجتمع المد�� إن هذه المبادرة هي ترجمة حقيقية لعملية تطوير سياسات عامة تشاركية ب��

بية والصحة والمياه. وقد تّمت  � لتحديد أثر الفساد عN قطاعات ال%$ � جميع الفرقاء المعني�� عN سلسلة من اللقاءات وا��جتماعات والمقاب`ت ب��
� مجلس النواب. 

�� قبل أن تصل إ� صيغتها النهائية كخطة عمل للجان النيابية المعنية  اء والباحث�� مراجعة هذه ا��وراق من قبل العديد من الخ%]
، خاصة أن هذه القضايا تمّس بشكل مبا�� حاجاتهم وحقوقهم  � � الفساد وأثره عN نوعية حياة المواطن�� يعزز اختيار القضايا الث`ث الربط ب��

ا��ساسية.

يع ومساءلة  ح مجموعة من التوصيات للجان النيابية عN صعيدي الت!� � كل قطاع بشكل تفصيN� وتق%$
�� ا��وراق الث`ث  بأنها تعالج الفساد  تتم%�

: النظام السيا�� الطائفي والمحاصصة  السلطة التنفيذية. تجمع الدراسات الث`ث عN تحديد  ا��سباب ا��ساسية للفساد وهي تتلخص بالتا��
للقضاء  المتعمّد  التعطيل  قتصادية،  وا�� السياسية  أجل مصالحها  من  وتعطيل مؤسساتها  الدولة  لموارد  السياسية  الطبقة  استغ`ل  السياسية، 
اً،  � طرح بدائل وحلول والضغط الفعN� لتحقيقها، وأخ%�

� �
وا��جهزة الرقابية والسيطرة عليها للهروب من المحاسبة، عدم فعالية المجتمع المد��

� مستلزمات العيش. � لحقوقهم وخضوعهم بسبب الخوف أو لتأم�� عدم معرفة وإدراك معظم المواطن��

� لبنان عN الصعيد العام وهي تنقسم إ� ث`ث أنواع:
�� معالجة الفساد 

�اء  احات الخ%] ضافة إ� التوصيات القطاعية، تتقاطع إق%$ با��
للتغي%�  السياسية  رادة  ا�� السلطة وتوف%�  عادة تشكيل  العامة �� نتخابات  �̀ ل بقانون  السيا�� بدءاً  النظام  ١- توصيات تتعلق بإص`ح 

دارية، وصو�ً إ� إقرار وتفعيل ال`مركزية ا��
� الوصول إ� المعلومات، 

�اتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مثل الحق  � تندرج تحت ا�س%$
� ال�$ ٢- توصيات تتعلق بسّلة من القوان��

وع، ثراء غ%� الم!� وحماية كاشفي الفساد وا��
٣- تحديث وتفعيل وتعزيز إستق`لية القضاء والهيئات الرقابية مثل ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية من 

أجل تعزيز مبدأ فصل السلطات وتفعيل  المحاسبة.

يع. لكن يبقى ا��مل  بية والصحة والمياه،  وأرسلت ا� النواب ليستعينوا بها خ`ل عملية الت!� � القطاعات الث`ث، ال%$
�لقد تّم تنفيذ الدراسات 

� أهمية هذه التوصيات ويتقدم لتفعيلها وجعلها مرجعاً أساسياً يحتكم إليه خ`ل نشاطه السيا�� من 
� اللبنا��

أن يدرك المواطن والمجتمع المد��
رادة السياسية �ص`ح النظام السيا�� . اجل ايجاد نظام لمعالجة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومن يحميهم، عN امل  أن تتوفر ا��
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٩

رادة السياسية بية وغياب ا?< تEمذة وطلبة لبنان ضحايا فساد ال��

بية المدنية وجودة  � ال%$
�� كل أزمة يمّرون بها، أمنية كانت أو إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية، عN أن مسببها ا��سا�� هو خلل  

� � يتفق اللبناني��
� ويكلف لبنان أثماناُ باهظة، إذ يخت%] 

بوي ينعكس عN الواقع اللبنا�� � ينشأ عليها أطفال وشباب لبنان. ف` شك ان فساد القطاع ال%$
التعليم ال�$

قتصادية  � الحياة ا��جتماعية وا��
� � نخراط كمواطن�� �̀ � المؤسسات المسؤولة عن تربيتهم مدنياً وإعدادهم ل

�� لبنان الفساد 
�ا��طفال والشباب 

والسياسية.

ستناد  � القطاعات ا��خرى، وذلك با��
�� القطاع العام، ومن أبرز المسببات للفساد 

�� أك%] بؤر الفساد  بوي هو ب�� يُظهر البحث التا�� أن النظام ال%$
بداع والريادة، وأن  � لبنان، وأن تزداد معد�ت البطالة بد� من فرص ا��

�إ� العديد من الدراسات. ف` عجب إذاً أن تتغلب الطائفية عN المواطنة 
 . �

تتفاقم نسب الفقر والجريمة بد�ً من تعزيز ا��من والمستوى المعي��

يعية والتنفيذية منذ إنتهاء الحرب اللبنانية. بمع��  بوي عN كافة المجموعات السياسية المتمثلة بالسلطة الت!� تقع مسؤولية فساد القطاع ال%$
� تبقي 

̀�ص`ح ال�$ رادة السياسية ل � لبنان وغياب ا��
�� لبنان نتيجة السلوك السيا�� للطبقة السياسية 

�بوي  آخر، يعت%] الواقع الحا�� للقطاع ال%$
رادة  � يتآكلها الوقت ما دامت ا��

ه أحد المراجع ال�$ اً عN ورق. وسيبقى هذا التقرير كغ%� � المحاربة للفساد ح%] عN المبادرات ومشاريع القوان��
السياسية غائبة. 

دارة العامة، وآليات المحاسبة. وسيتم تحليل  ، وا�� � يعات والقوان�� ز هذا التقرير عN تقييم ث`ثة عنا² أساسية لمحاربة الفساد وهي: الت!� يرك³
بية والتعليم العا��  � تلخص ا��دوار الث`ثة ا��ساسية لمجلس النواب، وتحديداً اللجنة النيابية لل%$

إنعكاس هذه العنا² عN ث`ثة مستويات، وال�$
ح هذا التقرير توصياٍت عملية من شأنها تعزيز دور اللجنة  . ويق%$ �

دارة العامة ومشاركة المجتمع المد�� والثقافة وهي: جودة التعليم وفعالية ا��
 � يعات والقوان_� OPرادة السياسية. تهدف هذه التوصيات إ; دراسة وتحديث وإقرار سلسلة من الت � حال توفرت ا��

�� محاربة الفساد 
�النيابية 

اح مبادرات ممكن لمجلس النواب أن يقوم بها بهدف تفعيل  ضافة إ; إق�� دارة العامة وتعزز آليات المحاسبة، با?< تحارب الفساد وتفّعل ا?<
. �

�Lقته مع المجتمع المدEوع � 8Lدوره الرقا

 �
�ة  بية والتعليم العا�� والثقافة، أجرت هذه الدراسة الخب%� � مجلس النواب وبالتعاون مع لجنة ال%$

� �
نما�� بمبادرة من برنامج ا��مم المتحدة ا��

ة الممتدة من شهر أيار ٢٠١٣  � الف%$
� ،(Beyond Reform & Development) ̀�ص`ح والتنمية كة بيوند ل �� �

�داري مروى أبودية  مجال ا��ص`ح ا��
� هذه الدراسة مرفقة بهذا التقرير. 

�ح�$ آب ٢٠١٣. المنهجية المتب«عة 

بية والتعليم العا�� والثقافة، بهدف محاربة الفساد  ، وتحديداً الل«جنة النيابية لل%$ �
لمان الل³بنا�� تهدف هذه الدراسة إ� تقديم خطة عملية إ� ال%]

بوي، وذلك من خ`ل: � القطاع ال%$
�

بوي،  � القطاع ال��
� وإداري لعنا~ ومستويات وأنواع الفساد ��

�L١. تقديم تقييم قانو
يع والمساءلة والمبادرة لمحاربة الفساد، OPاح توصيات تعزز من قدرة اللجنة النيابية من الت ٢. إق��

٣. تقديم خارطة طريق من أجل العمل بالتوصيات وتعميمها ع� الجهات المعنية لتبنيها.

� هذه الدراسة إ� الفرضيات التالية:
�احات الواردة  ق%$ وتستند ا��

� التأسيس لمستقبل واعد؛
�بوية والتعليمية تلعب الدور ا��هم  • المؤسسات ال%$

� هذا القطاع 
�� التعليم، مما يستدعي مبادرات لمكافحة الفساد 

�دارة والجودة  � ا��
�� من ضعف 

بوية والتعليمية تعا�� • المؤسسات ال%$
داري؛ عN الصعيدين التنظيمي وا��

 � والقوان�� يعات  الت!� إنفاذ  خ`ل  من  لبنان،   �
� والتعليم  بية  ال%$ قطاع   �

� الفساد  مكافحة  عن  مسؤولة  النيابية  واللجان  لمان  ال%]  •
والمساءلة؛ 

١١. مقدمة:. مقدمة:
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يعي الذي يضمن  � والت!�
طار القانو�� بية وخلق ا�� اتيجية الوطنية لل%$ س%$ ة ومطالبة من جهات مختلفة لتطبيق ا�� • هناك حاجة كب%�

ويرعى هذا التطبيق؛
بوي، من خ`ل محاربة الفساد ووضع ا��طر ال`زمة لمنع حدوثه  ة ومطالبة من جهات مختلفة للنهوض بالقطاع ال%$ • هناك حاجة كب%�

ومعاقبة الفاسدين.

� عن وزارة  بية والتعليم العا�� والثقافة، وممثل�� إستندت هذه الدراسة إ� ع!� مقاب`ت مع أصحاب القرار، من بينهم أعضاء اللجنة النيابية لل%$
� من  � بؤريت�� نماء، فض`ً عن نقاشات مع مجموعت�� بوي للبحوث وا�� � المركز ال%$

� � � سابق�� بية، وموظف�� � وزارة ال%$
� � � سابق�� بية، وموظف�� ال%$

بوي.  � القطاع ال%$
�� المرتبطة بمكافحة الفساد  � ومشاريع القوان�� � ومنظمات دولية، ودراسة لمراجع دولية ومحلية والقوان��

منظمات المجتمع المد��

� توصية من أجل معالجة الفساد من قبل اللجنة النيابية  � وث`ث��
ح إث�� يتناول التقرير التا�� تحليل عنا² ومستويات وأنواع وأسباب الفساد ويق%$

. �
� وتواصلها مع المجتمع المد�� يعي والرقا�] بية والتعليم العا�� والثقافة، ومن خ`ل تفعيل دورها الت!� لل%$



١١

وقراطية � الزبائنية والب�� ب_�

بوي  ى القطاع ال%$ ؛ ف%� � لبنان وتتشابه مسبباته إ� حٍد كب%�
�بوي عن ذلك الذي يطال كافة مؤسسات القطاع العام  � القطاع ال%$

�� يختلف الفساد 
� المجتمع. 

� � � فاعل�� � خدمة أطفال وشباب لبنان ليصبحوا مواطن��
�وقراطية، بد�ً من أن يكون  � الب%�

� خدمة الزبائنية السياسية ويعا��
�

� كل ا��حوال، إ� أن نتائجه تكون مدمرة لمستقبل الب`د إذا ما طال بالقطاع 
�وبالرغم من أن كلفة الفساد تبقى باهظة بالنسبة للدولة والمواطن 

بوي. فعندما يصبح الفساد داخل المدرسة والجامعة، لن يكون مفاجئاً أن يزداد الفقر وتتصاعد الجريمة وتتفاقم العنZية الطائفية ويتف��  ال%$
الجهل وتنهار الدولة.

بية  ̀حظ مث`ً أن لجنة ال%$ � لبنان. فمن الم
�بوي، حاله حال القطاعات ا��خرى  وتظهر هذه الدراسة أنه � يوجد إرادة سياسية ��ص`ح القطاع ال%$

بية والتعليم العا�� والثقافة أو المنتدب من قَبلها ممكنًة خ`ل  لم تجتمع منذ ما يقارب السنة، كما لم تكن  مقابلة رئيس اللجنة النيابية لل%$
بية بسبب طبيعة حكومة تZيف  � معطل بعد أن مدد لنفسه. وكذلك، لم يكن ممكناً اللقاء مع وزير ال%$ إجراء هذه الدراسة، ��ن المجلس النيا�]
إنهيار   �

� متسبباً  الطائفي  النظام  يغذيها   �
ال�$ المستمرة  السياسية  ا��زمة  العامة رهن  القطاعات  من  ه  كغ%� بية  ال%$ يبقى قطاع  ا��عمال. وهكذا 

تدريجي لمؤسسات الدولة. 

 �Nاكمة منذ انتهاء الحرب اللبنانية. فيما ي � تقف وراءها أسباب م%$
بوي، وال�$ � الدراسة بعضاً من النتائج السلبية للفساد الذي يفتك  بالقطاع ال%$ تب��

� هذه الدراسة:
�� إتفق عليها المشاركون 

أهم النتائج السلبية الت�$
 

 . �
�Lخدمة الزبائنية السياسية بد?ً من المواطن اللبنا �

بية �� قطاع ال��

نماء بوي للبحوث وا�� � المركز ال%$
�«من ليس لديه ظهر سيا�� يدعمه يبقى مكانه دون ترقية أو تقدير» موظفة سابقة 

� الوزارة 
� ١٧٦ بلداً، وفقاً لمؤ�� مدركات الفساد لعام ٢٠١٢.  تعا�� � المرتبة ١٢٨ عالمياً من ب��

�� العالم ويحّل 
�� أك%� الدول فساداً  يعت%] لبنان من ب��

� الوزارة يخضعان للحسابات 
�قيات وتوزيع المشاريع  من التوظيف السيا�� والطائفي كما تتأثر بالتبعية السياسية للوزير خ`ل و�يته، ح�$ أن ال%$

� أحد المناطق، 
�ميم المدارس  � تZف فيها الموازنات ل%$

ة والكفاءة. وترصد الكث%� من الحا�ت ال�$ نتماءات السياسية وليس للخ%] الطائفية وا��
� تنفيذ 

�� يتّم التعاون فيها مع جمعيات تابعة لجهات سياسية للمشاركة 
بدوافع سياسية وليس حسب ا��ولوية. كما أن هناك الكث%� من الحا�ت ال�$

بية.  � تل«زمها الجهات المانحة لوزارة ال%$
بوية الممولة من الوزارة وتلك ال�$ المشاريع ال%$

� الكفاءة. 
� الوظائف ونقص ��

 تراجع مستمر لفجوة التعليم الرسمي مع فائض ��

� ٤٠٪ و٦٠٪ من الت`ميذ يعيدون عامهم الدرا�� للمرة الثانية بعد رسوبهم، وحوا�� ٧٪ من الت`مذة يت!بون من الدراسة خ`ل المرحلة  هناك ب��
� القطاع الرسمي � يحملون شهادة جامعية، و٤٫٢ فقط لديهم 

�� والمعلمات  � المتوسط والثانوي.  هناك أك%� من ٥٤٫٥٪ من المعلم�� نتقالية ب�� ا��
شارة  بتدائية والمتوسطة � يحملون شهادة جامعية . أيضاً من المهم ا�� � مجال تعليمهم، وأك%� من ٣٠٪ من مدراء المدارس ا��

�شهادة متخصصة 
� ا��ختيار و� ��ي تدريب.  من 

�� م`ك الوزارة وحوا�� ٢٩٪ من المتعاقدين، والعديد من هؤ�ء لم يخضع ��ي معاي%� 
�أن هناك ٧١٪ من ا��ساتذة 

 �
�� بعض المناطق ونقصاً 

�ى فائضاً  � كل منطقة، ف%�
�شارة أيضا أنه هناك إشكالية بتوزيع ا��ساتذة عN المناطق حسب عدد الط`ب  المهم ا��

بوي  � المدارسة الخاصة، وهذا مؤ�� أسا�� لعدم فعالية القطاع ال%$
�� المدارس الرسمية مقابل ١١٫٥ 

�أخرى. فهناك مث`ً استاذ لكل ٧٫٧ تلميذ 
الرسمي. 

 

بية والتعليم: بية والتعليم:. واقع ال�� ٢٢. واقع ال��
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� لبنان
العدد ا?جما;� للتEميذ ��

المجموع: ٩٤٢,٣٩١

� لبنان
العدد ا?جما;� لطEب الجامعات ��

المجموع: ١٨٠,٨٥٠

المدارس الخاصة (الت`ميذ): ٤٩٧,٥٣٠

المدارس الرسمية (الت`ميذ): ٢٨٥,٣٩٩

الجامعة اللبنانية (الط`ب): ٧٢,٨١٣

جامعات أخرى (الط`ب): ١٠٨,٠٣٧

غ%� نوع من المدارس (الت`ميذ): ١٥٩,٤٦٢

(مدارس خاصة مجانية)

ايد بالقطاع الخاص. � تراجع الثقة بالتعليم الرسمي وإلتحاق الطEب بشكل م��

� المدارس الخاصة، 
�، إرتفع عدد الت`ميذ بنسبة ٩٪  � ت�� � ا��خ%� � سنة ٢٠١٠. وخ`ل السنت��

�� المدارس الخاصة يعادل ٦٦٪ 
�أصبح عدد الت`ميذ 

� المدارس الخاصة حوا�� ضعفي عدد ت`ميذ المدارس الرسمية. ويعزى 
�� خ!ت المدارس الرسمية ١٪ من ت`ميذها ليصبح عدد الت`ميذ  � ح��

�
� أقل 

�� به. عN سبيل المثال، تتوفر غرف الكومبيوتر 
� القطاع الرسمي وعدم ثقة المواطن اللبنا��

�السبب ا��سا�� لذلك تدهور جودة التعليم 
� لبنان.

�من ٦٠٠ مدرسة رسمية من أصل حوا�� ١٣٠٠ مدرسة رسمية 
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� لبنان ع ٣ نيسان ٢٠١٣
� ٢ إدارة ا��حصاء المركزي، التعليم 

� العالم. 
بوي هي من ا?Kقل �� نسبة الموازنة المخصصة للقطاع ال��

بية لسنة ٢٠١٠ نسبة ١٫٧٪  بوي لعام ٢٠١١. تشكل موازنة ال%$ نفاق عN القطاع ال%$ � المرتبة رقم ١٦٧  من أصل ١٧٣ دولة حسب نسبة ا��
�يقع لبنان 

� أنفقت مZ نسبة ٣٫٧٪ عام ٢٠٠٨ و²بيا نسبة ٤٫٨٪ عام ٢٠٠٨ ونسبة ٥٪ عام  � ح��
�من إجمال الموازنة، بينما كانت النسبة لعام ٢٠٠٨، ٢٪، 

٢٠١٠ عN سبيل المثال.  

اً ع� ورق. صEح القطاع من قبل المنظمات الدولية بقي ح�8 التمويل الكب�� ?<

 Nعمار قادرا ع نماء وا�� � لم يكن مجلس ا�� وع ح�� � نهاية الم!�
�ة بشكل عام أثناء التنفيذ إ�  يات والمالية أية مخاطر كب%� لم تطرح إدارة المش%$

� يمكن 
وع من إدخال نظام إدارة ا��صول الثابتة ال�$ � لم تتمكن وحدة إدارة الم!� يات والسلع، ح�� ا��جابة عن تساؤ�ت حول البناء ومسائل المش%$

( وع بطريقة مؤسساتية ومستدامة. (تقرير البنك الدو�� � إطار الم!�
�اؤها  � تم ��

أن تسجل المعدات وا��ثاث ال�$
 

� عام ٢٠٠٠ و٢٠٠٩ (لم يZف منه سوى ٤٢٫٦ مليون دو�ر فقط).  ومن  بوي ب�� قّدم البنك الدو�� قرضاً بقيمة ٥٦٫٦ مليون دو�ر لتطوير القطاع ال%$
نجازات ا��خرى  � نيسان ٢٠١٠ با��ضافة إ� بعض ا��

�� مجلس الوزراء 
�� تًم إقرارها 

بية والتعليم وال�$ اتيجية الوطنية لل%$ أهم نتائجه تطوير ا�س%$
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بوي توصيف القطاع ال��

الرسمي  بالتعليم  يتعلق  وموازنة ومهاماً. وهي مسؤولة عن كل ما  لبنان حجماً   �
�الوزارات  أك%]  العا�� من  بية والتعليم  ال%$ تعت%] وزارة 

� التعليم ا��سا�� والثانوي، أي عن ١٢٦٥ مدرسة ثانوية وعن ٣٨٧٢٢ معلماً. وهي مسؤولة أيضاً عن التعليم 
� مرحلة الروضة ومرحل�$

�
� تزيد 

� الذي يضم ١٠٥ معهداً ومدرسة  فنية و١٢٥٠٢ معلماً. كما أن للوزارة حق الوصاية عN الجامعة اللبنانية بفروعها ال�$
� والتق��

المه��
نماء، الذي يضم  بوي للبحوث وا�� � فرعاً، وتضم ٧ ا�ف أستاذ ومدرب و١٧٠٠ موظف. ولديها أيضاً حق الوصاية عN المركز ال%$ عن خمس��
� القطاع 

�ية  ستخدام الفعال للموارد الب!� نماء: «ا�� بوي للبحوث وا�� ٣١٤ موظفاً ويتو� تدريب ما معدله ١٥٠٠٠ معلم سنوياً.  (المركز ال%$
بوي الرسمي» ٢٠١٠- ٢٠١١) ال%$

المدارس  أيضاً  ألف معلم، وترعى   ٥٠  N١٤٠٠ مدرسة وثانوية، ويشتمل ع يزيد عن  ما  الذي يضم  الخاص  التعليم  الوزارة شؤون  ترعى 
� يبلغ عددها ٣٥١ مدرسة ومعهداً، ويعمل فيها ٧٠٠٠ أستاذ وإداري. كذلك ا��مر بالنسبة للتعليم العا�� 

والمعاهد الفنية الخاصة، وال�$
� اللبنانية.

�Íا��را Nالخاص، الذي يبلغ عدد مؤسساته ٤٠ معهداً وجامعة، لها ٤٢ فرعاً ع

� العام والخاص، ويكون  � القطاع��
�بوي يضم أك%� من ٣٥٠٠ مؤسسة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز ومؤسسات  بذلك يكون القطاع ال%$

� هذه المؤسسات أك%� من ١٣٠٠٠٠ با��ضافة إ� أك%� من ١٢٠٠٠٠٠ ألف تلميذ وطالب. 
� � � وا��ساتذة والعامل�� عدد المعلم��

أيضاً هناك اك%� من ٢٥٠ منظمة مدنية وجمعية أهلية تع�� بمواضيع تربوية تتناول المواطنة والبيئة والصحة والكشافة والمكتبات والحاجات 
. الخاصة والدعم المدر��

بية والتعليم العا�� كافة ما يزيد عن ٥٠٠٠٠٠ معاملة سنوياً، تنتهي معظمها بتوقيع الوزير، حيث يستغرق  تنجز مديريات ودوائر وزارة ال%$
� ونصف الساعة يومياً.  � ترده ما معدله ساعت��

نجاز المعام`ت اليومية ال�$ منه ��

� عام ٢٠٠٥. 
�� عام ٢٠٠٩، مع العلم أنه كان مقرراً  إنتهاؤه 

�وع سلسلة من العراقيل، فانتهى عمله  مثل تطوير هيكلية إدارية للوزارة. لقد واجه الم!�
يعات والمراسيم والقرارات المطلوبة  وتبقى المشكلة أن معظم أموال هذه المشاريع تذهب هدراً وتبقى الخطط عN الورق، و� تستتبع بالت!�

� عام ٢٠١٠ بقيمة ٤٠ مليون دو�راً.
�بية والتعليم العا��  ع البنك الدو�� قرضاً آخراً مع وزارة ال%$ لتطبيقها. بالرغم من ذلك، وق«

كية للتنمية الدولية  من الجدير ذكره أن الوزارة وقعت إتفاقيات للحصول عN قروض وهبات من مؤسسات دولية مثل البنك الدو�� والوكالة ا��م%�
� وصندوق ا��مم المتحدة للتنمية بمبالغ تفوق ١٣٠ مليون دو�ر منذ ٢٠١٠، ولكن معظمها يواجه تحديات خ`ل التنفيذ بسبب  تحاد ا��ورو�] وا��

وقراطية والفساد. الب%�
  

: � يجابية لفريق الباحث�� ز بعض المشاهدات ا�� بية، ت%] � ظل هذه الصورة السلبية لواقع ال%$
�يجابية خ`ل البحث  بعض المشاهدات ا��

� أن يحافظوا عN شفافيتهم ونزاهتم 
�بية عدد من موظفي القطاع العام وا��ساتذة الذين نجحوا  � م`ك وزارة ال%$

�– يوجد  أو?ً 
دارة العامة. �̀ وفعاليتهم بالرغم من الواقع الصعب ل

بية والتعليم وهيكلية إدارية قد تًم تطويرها  اتيجية وطنية لل%$ بوي وإس%$ يعات المتعلقة بإص`ح القطاع ال%$ ثانياً – هناك سًلة من الت!�
رادة السياسية لذلك. ̀حي إذا ما توفرت ا�� وع إص ومن الممكن توظيفها كنقطة بداية لم!�

. وتحمل هذه المنظمات  �Nالمفص �
بوي، لدوره الوط�� � أهمية إص`ح القطاع ال%$

– تدرك الكث%� من مؤسسات المجتمع المد�� ثالثاً 
بوي. � دعم تطوير القطاع ال%$

��  يمكن أن تسهم 
ة ال�$ سنوات قيمة من الخ%]
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٣٣. المعاهدات الدولية ومرتكزات الدولة اللبنانية. المعاهدات الدولية ومرتكزات الدولة اللبنانية
بوي � القطاع ال��

بوي     من أجل معالجة الفساد �� � القطاع ال��
     من أجل معالجة الفساد ��

بية ا?Kطر الدولية المتعلقة بال��

� ا?�داب أو يتعرض لكرامة أحد 
� ا��مم المتحدة، وينص دستوره عN أن ˝التعليم حر ما لم يخّل بالنظام العام أو ينا��

�لبنان عضو مؤسس 
 �

� ذلك وفقاً لKEنظمة العامة ال��
ا?Kديان أو المذاهب؛ و? يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، ع� أن تس�� ��

بية والتعليم. با��ضافة إ�  تفاقات الدولية المتعلقة بال%$ �م لبنان المواثيق وا�� � شأن المعارف العمومية˝ . بناًء عN ذلك، يل%$
تصدرها الدولة ��

:Nتستند هذه الدراسة والتوصيات الناتجة عنها ع ، �
الدستور اللبنا��

� مجال التعليم  
�� � المادة ٦ ?تفاقية مكافحة التمي��

� هذه ا�تفاقية بأن تقوم وهي تطبقها بتوجيه أك%] قدر من ا�هتمام إ� أية توصيات يقرها المؤتمر العام 
�تنص عN أن تتعهد الدول ا��طراف 

� التعليم بغية كفالة تكافؤ الفرص 
� � � تتخذ لمكافحة ش�$ صور التمي%�

بية والعلم والثقافة فيما يN� لتحديد التداب%� ال�$ لمنظمة ا��مم المتحدة لل%$
� مجال التعليم.

�والمعاملة 

نسان عEن العالمي لحقوق ا?< ا?<

� المراحل ا��و�.  
�• إطار عمل داكار حول التعليم للجميع، با��خص فيما يتعلق بالتعليم 

قتصادية وا��جتماعية والثقافية،  � مجال التعليم، وبالحقوق المدنية والسياسية، وبالحقوق ا��
� � تفاقيات المتعلقة بمكافحة التمي%� • ا��

، وببقاء الطفل وحمايته ونمائه. �
� والتق��

� ضد المرأة، وبالتعليم المه�� وبمكافحة كّل أشكال التمي%�

نسان  عEن ا?Kمم المتحدة لحقوق ا?< المادة ٢٦ من ا?<

، وأن يكون التعليم ا��و�� إلزامياً وينبغي  �
� مراحله ا��و� وا��ساسية عN ا��قل بالمجا��

�� التعلم، ويجب أن يكون التعليم 
�- لكل شخص الحق 

، وأن يي! القبول للتعليم العا�� عN قدم المساواة التامة للجميع وعN أساس الكفاءة. �
� والمه��

أن يعمم التعليم الف��
نسان والحريات ا��ساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة  ام ا�� نسان إنماء كام`ً، وإ� تعزيز اح%$ بية إ� إنماء شخصية ا�� - يجب أن تهدف ال%$

� جميع الشعوب والجماعات العنZية أو الدينية، وإ� زيادة مجهود ا��مم المتحدة لحفظ الس`م. ب��

المادة ٥ من اتفاقية ا?Kمم المتحدة لمكافحة الفساد 

، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة  �
- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ ا��ساسية لنظامها القانو��

اهة والشفافية والمساءلة. � المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية وال%�
- تسعى كل دولة طرف إ� إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.

دارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته. - تسعى كل دولة طرف إ� إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتداب%� ا��
 Nع ، �

قليمية ذات الصلة، حسب ا�قتضاء ووفقا للمبادئ ا��ساسية لنظامها القانو�� - تتعاون الدول ا��طراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية وا��
امج والمشاريع الدولية الرامية إ� منع الفساد. � ال%]

�� هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة 
�تعزيز وتطوير التداب%� المشار إليها 
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صEح الما;� وا?قتصادي وا?جتماعي   خطة ا?<

� مؤتمر باريس ٢٠٠٧/١/٣ ذات الع`قة بالحق بالتعليم وهي:
�� طرحت 

حة لتحقيق هذه ا��هداف وال�$ التداب%� المق%$
ة. � مجانية التعليم الرسمي وإلزامية التعليم ا��سا�� من الخامسة من العمر ح�$ الخامسة ع!� - تأم��

. �
� بالتعليم الرسمي العام والتق�� � المتابعة والنجاح لجميع الملتحق��

�� تكافؤ الفرص  - تأم��

يعات داخلية: OPت

اعي رقم ١٣٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ الذي ينص عN «مجانية التعليم»،   ، مثل المرسوم ا�ش%$ � � تنظم حق التعليم للمواطن�� أقر لبنان عدة قوان��
� ومجانيته». إ� أّن المراسيم التطبيقية لتلك النصوص لم تصدر لغاية 

والقانون رقم ٦٨٦ تاريخ ١٩٩٨/٣/١٦ الذي أقر مبدأ إلزامية التعليم ا�بتدا��
تاريخ إعداد هذا التقرير. كما يقر لبنان بحّق التعّلم لكّل شخص ذو حاجة خاصة بموجب القانون المتعّلق با��شخاص ذوي الحاجات الخاصة 
بوي (عام ١٩٩٤)، والهيكلية الجديدة للتعليم (١٩٩٥) والمناهج  رقم ٢٢٠ والصادر عام ٢٠٠٠، فض`ً عن صدور مراسيم بشأن خّطة النهوض ال%$

الجديدة (عام ١٩٩٧). 

بية  اتيجية الوطنية لل�� س�� ا?<

:Nنيسان ٢٠١٠ وتنص ع �
�أقرت 

 
� متناول أطفال هذه الفئة العمرية.

�١.  تعليم متاح للفئة العمرية ٣-٥، ويكون التعليم الرسمي 
� متناول الجميع، ويكون قائماً عN مبدأ حق كل 

�٢.  تعليم أسا�� إلزامي ح�$ عمر ١٥ سنة، عN أن تجعل الدولة التعليم الرسمي 
لتحاق ومتابعة الدراسة والنجاح أمام الجميع بمن فيهم ذوي  � ا��

�� الحصول عN تعليم جيد. ويوّفر التعليم فرصاً متكافئة 
�فرد 

ا��حتياجات الخاصة.
� التخصصات  لتحاق والمتابعة والنجاح، ويعطي مرتاديه فرص ا��ختيار ب�� � ا��

�) يكون متوافراً وبصورة متكافئة،  �
٣.  تعليم ثانوي (عام وتق��

بوية والمهنية. � خياراتهم ال%$ ا��كاديمية والمهنية، وفرص متابعة مقررات إختيارية بما يعّزز إستق`ليتهم ويساعدهم عN تحس��
� مؤسساته  ب�� ا��كاديمي  الحراك  توفر  بصورة  ومنظماً  متكافئة،  وبصورة  متوافراً  يكون   ( �

التق�� التعليم  ذلك   �
� (بما  عال  تعليم    .٤

وقطاعاته، ويؤمن الدعم للطلبة ويتكّيف تبعاً للمستجدات وحاجات الطلبة.

خطة جودة التعليم من أجل التنمية ٢٠١٠ –  ٢٠١٥

بية والتعٌليم. اتجية الوطنية لل%$ س%$ ترتكز خطة تطوير التعليم العام ٢٠١٥-٢٠١٠ عN تنفيذ محاور ا��

اتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  س�� ا?<

تنص عN خيارات السياسة العاّمة وخطط العمل �تّخاذ تداب%� من أجل مكافحة الفساد من خ`ل ١٤ سياسية تع�� بالمجا�ت التالية:
- عملية الموازنة والشفافية  دارة      - تنشيط ا��

- الهيئات الرقابية  - ال`مركزيّة     
- آلّية مكافحة الفساد  - إستق`لّية القضاء    

ع`مّي  - ا��ص`ح ا��     ّ - ا��ص`ح السيا��
- تقوية المشاركة والديمقراطّية     ّ �

عّية المجتمع المد�� �� -
- تأييد المساءلة السياسية كات     - تسويق حوكمة ال!�

- خلق ثقافة عاّمة لمكافحة الفساد - تعزيز التعاون     
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بية ومعالجة الفساد بية ومعالجة الفساد. اللجنة النيابية لل�� ٤٤. اللجنة النيابية لل��
يع وسّن  OPوحقوقهم، أكان من خ`ل الت � � معالجة قضايا المواطن��

�� وتلعب دورا هاما 
لما�� تشكل اللجان النيابية أحد الركائز ا��ساسية للعمل ال%]

� التواصل والمشورة المستمرة مع المجتمع 
ضافة إ; دورها �� � أو من خEل الرقابة ع� السلطة التفيذية ومساءلتها ومحاسبتها، با?< القوان_�

� من أجل تحديد ا?Kولويات وتحليل الحاجات وتوف�� المعلومات وتطوير الحلول. 
�Lالمد

� المنعقدة بتاريخ ١٩٩٩/١٠/١٤ و ٢٠٠٠/١٠/٣١،  � جلسة الهيئة العامة للمجلس النيا�]
�� لبنان، هناك ١٦ لجنة نيابية دائمة وفقا للمادة ٢٠ المعدلة 

�
كة وفرعياتها.  با��ضافة ا� اللجان الخاصة واللجان المش%$

دورها  تمام  �� ال`زمة  ات  والخ%] بالقدرات  تمتعها  من  بد   � والثقافة»،  العا��  والتعليم  بية  ال%$ «لجنة  وتحديداً  النيابية،  اللجان  دعم  أجل  من 
: . ويمكن تلخيص دور اللجان النيابية بالتا�� � ، وأن يكون عملها شفافا وأن تكون متجاوبة مع أولويات المواطن�� � يعي والرقا�] الت!�

� والعمل عN تحقيق المصلحة العامة  ١. تمثيل المواطن��
� مبنية عN العلم والمعرفة يعات وقوان�� ٢. تطوير ت!�
حة بطريقة علمية � والسياسات المق%$ ٣. دراسة القوان��

٤. مراقبة ومساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية 
٥. دراسة الموازنة وإقرارها ومراقبة تطبيقها 

يع  اته خ`ل كافة مراحل الت!� ستفادة من خ%] �̀ � ل
٦. التواصل والمشورة مع المجتمع المد��

̀ثة التالية: وط الث بوي، ف` بّد من توفر ال!� � القطاع ال%$
�� مكافحة الفساد 

�بية والتعليم العا�� والثقافة للقيام بدورها   ومن أجل  دعم عمل لجنة ال%$

الشفافية: عN اللجنة أن تن!� المعلومات المتعلقة بأعمالها مثل جدول أعمالها ومحا²� إجتماعاتها والمشاورات النيابية ونتائج التصويت. 
� الحصول عN المعلومات.

�وع قانون الحق  ورة إقرار م!� من هنا ²�

� تستدعي العمل 
تبة وال�$ الكفاءة: يتطلب نجاح اللجنة معرفة معمقة للنواب با��سباب الموجبة والمعلومات العملية والعلمية والنتائج الم%$

ضافة  � لدعم اللجان النيابية، با�� اء المتخصص�� ورة تشكيل لجان من الخ%] عN قانون ما أو من أجل مساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية. من هنا ²�
بية. � مجال ال%$

�ة قيمة ويجري دراسات مفيدة  � الذي يملك خ%]
إ� المشورة الدائمة مع المجتمع المد��

� معاي%� أساسية لقياس مدى تجاوب  � المتعلقة بقضايا المواطن�� الفعالية: إن وضع أولويات عمل اللجنة وتحديد مهل لدراسة القوان��
ورة تفعيل آليات المحاسبة الداخلية للمجلس  ، فض`ً عن ²� � ورة التواصل المستمر مع المواطن�� . من هنا ²� � اللجنة النيابية مع توقعات المواطن��

̀�جتماعات النيابية أو حضورها. � حال تخلف النواب ورئيس اللجنة عن الدعوة ل
� � النيا�]

بية والتعليم العا�� والثقافة ١٨ مرّة خ`ل أربع سنوات، أي  �  (www.lp.gov.lb)، إجتمعت  لجنة ال%$
لمان اللبنا�� � لل%]

و�� لك%$ بحسب الموقع ا��
� بهدف مساءلة   � لم يعقد سوى إجتماع��

� كل سنة ولم تجتمع منذ ما يقارب السنة. يضاف إ� ذلك أن المجلس اللبنا��
�بمعدل ٤٫٥ إجتماعات 

السلطة التفيذية خ`ل و�يته بتاريخي ٢٠١١/١٢/١٤ و٢٠١١/١١/١٦.
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اللجنة النيابية ومعالجة الفساد

� لجنة  هن ا��طراف السياسية الممثلة فيه عن إرادة سياسية للقيام بذلك. ومن أجل تمك�� من أجل ان يكافح مجلس النواب الفساد، يجب أن ت%]
� أي أعمال تصنف ضمن تعريف الفساد، وأن 

�نخراط   بوي، يجب تجنيبها ا�� � القطاع ال%$
�بية والتعليم العا�� والثقافة من محاربة الفساد  ال%$

:Nتعمل ع
 

وع. ثراء غ%� الم!� � الحصول عN المعلومات وحماية كاشفي الفساد وتعديل قانون ا��
�� المتصلة بمحاربة الفساد، مثل الحق  ١. إقرار القوان��

لتمرير  للوزير  السيا��  نتماء  ا�� إستخدام  أو  أو طائفية  زبائنية  أجل مصالح  من  العا��  والتعليم  بية  ال%$ وزارة   �
� التدخل  ٢. عدم 

. � � المواطن�� � أو لمبدأ المساواة ب�� المصالح المخالفة للقوان��
� تحليل وتطوير سياسات عامة لتعزيز قدرة اللجنة عN مراقبة موضوعية ��داء الوزارة وكيفية 

�ود بالمعلومات والمهارات ال`زمة  � ٣. ال%$
دارة العامة عن أدائهما.  ²فها للموازنة ومساءلة الوزير وا��

� وتقديم الملفات ال`زمة لتسهيل عمل القضاء ومتابعتها  ٤. إحالة أي حا�ت فساد إ� الهيئات الرقابية والقضائية لمحاسبة المرتكب��
وعة. � عمل القضاء أو الضغط عليه لمصالح سياسية غ%� م!�

�دون التدخل 
. هن عن سوء أداء أو إستغ`ل السلطة بغض النظر عن إنتمائه السيا�� ٥. سحب الثقة من الوزير عند عدم تطبيقه للقانون او عندما ي%]

بية والتعليم العا;� والثقافة تواريخ إجتماعات لجنة ال��

٢٠١٢/١٠/١٠ � � النازح�� � الوزارة من استيعاب الت`ميذ السوري�� ١. التحض%� �جتماع خاص لتمك��
� اللبنانية ٢٠١٢/٥/٣

�� ا�متحانات الرسمية من امتحانات القبول 
�٢. تنظيم ممارسة مهنة الطب واعفاء ا�وائل 

٣. تعديل قانون حماية الملكية ا�دبية ٢٠١٢/٤/٤
احات تربوية ومهنية ٢٠١٢/١/١٩ ٤. دراسة ٥ اق%$

٥. إقرار تحويل رواتب اساتذة اللبنانية وارجاء موضوع اخضاع المتعاقدين بالساعة لدورة تدريبية ٢٠١١/١٢/١٥
٦. اعطاء ٤ درجات استثنائية �فراد الهيئة التعليمية ٢٠١١/١١/٣٠

٧. إقرار مشاريع عN جدول اعمالها ٢٠١١/١١/١٧
٨. عرض خطة عمل الوزارة ٢٠١١/١١/٣
٩. عرض خطة عمل الوزارة ٢٠١١/٧/٢٠

وع التعليم ا�لزامي للصيادلة ٢٠١١/٤/١٢ ١٠. إقرار م!�
بية ٢٠١٠/١١/٩ ١١. مقررات لجنة ال%$

بية ٢٠١٠/٩/٢٣ ١٢. مقررات لجنة ال%$
بية الوطنية بتاريخ ٢٠١٠/٦/٨ ١٣. مقررات لجنة ال%$
بية الوطنية بتاريخ ٢٠١٠/٤/٦ ١٤. مقررات لجنة ال%$

بية والتعليم العا�� ٢٠١٠/٣/١٧ ١٥. مقررات لجنة ال%$
بية الوطنية بتاريخ ٢٠١٠/٢/١٠ ١٦. مقررات لجنة ال%$

بية والتعليم العا�� والثقافة ٢٠١٠/٢/٣ ١٧. مقررات لجنة ال%$
بية الوطنية والتعليم العا�� والثقافة ٢٠١٠/١/١٩ ١٨. مقررات لجنة ال%$
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طار والمستويات التقييمية للفساد طار والمستويات التقييمية للفساد. ا?< ٥٥. ا?<
بوي � القطاع ال��

بوي    �� � القطاع ال��
��    

 �
د أهم العوامل الداخلية والخارجية ال�$ بوي، من المجدي أن نعرّف مفهوم الفساد ونحد³ � القطاع ال%$

�� تقييم مستوى الفساد 
�قبل الغوص 

العامة  المناصب  «إستخدام  الفساد هو  أن  واحدة وهي  إنط`ق  نقطة  تتضمن جميعها  متعددة  تعريفات  للفساد  بؤره.  توسع  إ�  تؤدي  قد 
بوي يكمن  � القطاع ال%$

�� يتسبب بها، وبالتا�� فإن الفساد 
لمكاسب شخصية». تستخدم هذه الورقة التعريف نفسه مع ربطه بالنتائج السلبية ال�$

دارة العامة، مع التنصل من  بوية، أو يضعف  ا?< � «إستخدام المناصب العامة لمكاسب شخصية، ما يؤثّر سلباً ع� نوعية الخدمات ال��
�

المسؤولية والخضوع للمحاسبة». 

يتضّمن هذا التعريف مستويات مختلفة للفساد من بينها: 

٢. الغّش ١. ا��حتيال      
٤. الرشوة ٣. ال!قة      

٦. سوء إستخدام السلطة ٥. ا��خت`س      
٨. الواسطة ٧. سوء المحافظة عN المال العام    
١٠. الخداع ٩. ²ف ا��موال بطريقة مفرطة    

� ١٢. الت`عب با��نظمة والقوان�� ١١. قبول الهدايا أو السلع     
١٤. فرض عمولة غ%� قانونية عN العقود � عN مزايا عامة   

١٣. الحصول بشكل غ%� قانو��
١٦. المحسوبية ١٥. الت`عب بالمعلومات العامة    

١٨. فرض غرامات ورموز غ%� قانونية      � ١٧. المحاباة أو التمي%�
نتخابية اء التأث%� السيا�� أو ا��صوات ا�� �� .١٩

 
/المعلمات) أو  � بوي، إنّما تتنوع مستوياته محلياً (عN مستوى المدارس/الجامعات والمعلم�� � يكون الفساد عN مستوى واحد داخل القطاع ال%$

دارات الرسمية وصّناع القرار) حيث ا��موال العامة والمساعدات الدولية. وطنياً  (عN مستوى ا��

� المستويات العليا (الوطنية) إنط`قاً من فرضية تؤمن بأن معالجة الفساد عN مستوى صنع القرارات وتطبيقها 
�كز هذه الورقة عN الفساد  س%$

للمساءلة  فّعالة  وآليات  عالية،  قدرات  ذات  عامة  وإدارة  عالية،  جودة  ذات  تربوية  خدمة  تقديم  أجل  من  المحلية،  المستويات   Nع ينعكس 
والمحاسبة.

لمكافحة  ال`زمة  وا�Ôليات  والمراسيم  يعات  الت!� نقص  بسبب  العامة،  المؤسسات  السياسية وضعف  الحالة  ترّدي  عن  ات  المؤ�� وتع%] جميع 
ة ومعظم الحكومات السابقة عن  جعل مكافحة الفساد أولوية لعملها، إّ� ان غياب  � البيان الوزاري للحكومة ا��خ%�

�الفساد. وبالرغم مما ورد 
اتيجية  س%$ ̀حات. وبحسب ا�� رادة السياسية الحقيقية من أجل ا��ص`ح وتولية المصالح السياسية  والحزبية والطائفية - حالت دون حدوث أية إص ا��

� لبنان تتلخص بالتا�� : 
�الوطنية لمحاربة الفساد، فإن مسببات الفساد 

دي - الوضع السيا�� الم%$ - النظام الطائفي      
- غياب ثقافة المساءلة وآليات المحاسبة - غياب حكم القانون     

- ضعف مؤسسات الدولة  � لمكافحة الفساد 
طار القانو�� - ضعف ا��  

 �
- قّلة فعالية المجتمع المد�� - غياب الوعي العام     
قتصادي - الفقر والوضع ا�� ع`م وتبعيته السياسية   - ضعف ا��  



١٩

أطر ومستويات التقييم

 Nالفساد وعليها أن تعمل ع �
 إن أية محاولة للعمل بجديّة عN محاربة الفساد، يجب أن تو�� أهمية لجميع ا��سباب والنتائج المتصلة بتف��

كز هذه  بية والتعليم العا�� والثقافة، س%$ احات للجنة النيابية لل%$ أ. وبهدف الوصول إ� خطة عمل وإق%$ � معالجة كل منها بشكل متكامل وغ%� مج%$
، ثم ستدرس انعكاسها عN المستويات الث`ثة  �

دارة العامة، ومشاركة المجتمع المد�� ، وا�� � يعات والقوان�� الورقة عN تقييم ث`ثة عنا²: الت!�
دارة العامة، وآليات المحاسبة. التالية: جودة التعليم، وفعالية ا��

� لبنان يوجد قهر يجب التخّلص منه»  د.نمر فريحة
�� مختلف بلدان العالم، إنما 

�« الفساد موجود 

إختيار  � جاء  � ح��
� والثقافة،  العا��  والتعليم  بية  لل%$ النيابية  بالل«جنة  المنوطة  ا��ساسية  الث`ثة  ا��دوار   Nبناء ع أ�$  الث`ثة  العنا²  اختيار  إن 

ح هذه الورقة سّلة من التوصيات  بوي. إنط`قاً من هذه الشبكة، ستق%$ � القطاع ال%$
�المستويات الث`ثة  بناًء عN ا��ولويات الث`ث المتأثرة بالفساد 

بية والتعليم العا�� والثقافة.  � تّم تقييمها، لتكون بمثابة مسودة عمل برسم  لجنة ال%$
عN كافة المستويات ال�$

� لبنان وسبل محاربة الفساد، فض`ً عن أفضل 
�بية  إعتمدت منهجية هذا التقرير عN مراجعة أك%] عدد من الدراسات والمراجع حول قطاع ال%$

 � ة ممثل�� � مع ع!� � ترك%�
� وتنظيم مجموع�$ � وسابق�� � وصانعي قرار حالي�� ضافة إ� القيام بع!� مقاب`ت مع أخصائي�� � العالم، با��

�الممارسات 
عن منظمات محلية ودولية.

آليات المحاسبة دارة   فعالية ا?< جودة التعليم   العنا~/المستويات  

ها عN المستويات الث`ثة � المتوفرة او غ%� المتوفرة وتأث%� يعات والقوان�� تقييم الت!�   � يعات والقوان�� الت!�

ها عN المستويات الث`ثة دارية وتأث%� تقييم التنظيم والممارسات ا�� دارة العامة    ا��

ها عN المستويات الث`ثة � والتواصل معه وتأث%�
تقييم الع`قة مع المجتمع المد��   �

مشاركة المجتمع المد��
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٦٦. تقييم عنا~ ومستويات الفساد. تقييم عنا~ ومستويات الفساد
بوي � القطاع ال��

بوي    �� � القطاع ال��
��    

بوي، من القطاع العام إ� القطاع الخاص، ومن دور الحضانة مروراً بالمدارس إ� الجامعات. وبالرغم  يطال الفساد كافة مستويات القطاع ال%$
بوي، فإن هناك شبه إجماع لدى كل من  � القطاع ال%$

�د درجة انتشار الفساد  من صعوبة الحصول عN معلومات من أجل القيام بدراسة تحد³
دارة العامة ويسبب  دارية، العليا والمحلية، وينعكس سلباً عN جودة التعليم وفعالية ا�� قابل فريق البحث بأن الفساد يطال كافة المستويات ا��

إنعدام آليات المحاسبة.

قتصاد لعدم توف�� المعارف  بوي � تقتZ عN القطاع نفسه فحسب، ولكنها تنعكس ع� ا?< � القطاع ال%$
�هن الدراسات أن كلفة الفساد  ت%]

نحراف والجريمة،  � زيادة نسب الفقر وا?<
بوي �� والمهارات الEزمة للطEب لدخول سوق العمل، كما تنعكس إجتماعياً حيث يساهم الفساد ال��

اعات المناطقية. � وتنعكس سياسياً حيث ينقص التEميذ والطEب الوعي الديمقراطي وقيم المواطنة ليحّل مكانها التطرف الطائفي وال��

وتكمن المشكلة ا��خطر بأن الفساد أصبح يشكل جزءاً اساسياً من بيئة التعليم، فيتعلم التلميذ والطالب طرق الفساد منذ صغره من أساتذته وأهله 
� المستقبل وتصبح هذه الممارسات مقبولة ومعممة إجتماعياً.

�ومجتمعه، فينسخها 

� البحث: 
� � � لبنان مع المشارك��

�بوي  � القطاع ال%$
�خ`ل تقييم الفساد 

اجع. � لبنان ي%$
�-  ١٠ /١٠ قالوا أن التعليم 

-   ١ / ١٠ فقط تحّدثوا عن محاسبة فعلية لحالة فساد. 
بوي. -  ١٠ / ١٠ نََسبوا الفساد إ� تدخل السياسية بالقطاع ال%$

� جديدة. ورة إستحداث قوان�� -  ٨ / ١٠ تكّلموا عن ²�
ي. ية جّراء وقف التوظيف وعدم تجديد الكادر الب!� -  ١٠ / ١٠ تكّلموا عن ضعف الموارد الب!�

انية لتZف،  وبالتا�� فإنها تغض النظر عن بعض الممارسات � � الفساد ��ن لديها م%�
� تف��

�-  ٨ / ١٠ قالوا أن للمنظمات الدولية دور 
� الفساد.

� تف��
�   أو ح�$ تتواطئ وتساهم 

-  ٨ / ١٠ � يتأملون بأي إص`ح.
-  ٩ / ١٠ � يثقون بالهيئات الرقابية.

خيص للجامعات الخاصة تؤدي إ� تدهور جودة التعليم. � ال%$
� �Íون أن الفو -  ١٠ / ١٠ يعت%]

ون الجامعات الخاصة مصدر ربح ��صحابها عN حساب الط`ب. -  ٨ / ١٠ يعت%]
 

� تّم جمعها ومراجعتها، من 
� أجريت بهدف إعداد هذا التقرير فض`ً عن الدراسات المختلفة ال�$

إستنادا إ� ا��جتماعات المركزة والمقاب`ت ال�$
دارة وآليات المحاسبة  بوي ا��ك%� عرضة للممارسات الفاسدة، ما ينعكس عN جودة التعليم وفعالية ا�� � القطاع ال%$

�الممكن إعتبار المهام  التالية 
الداخلية.
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أعمال القطاع 
بوي ال��

أداء ا?Kساتذة 
� المؤسسات 

��
بوية ال��

التوظيف 
قيات وأداء  وال��

دارة ا?<

المناقصات 
يات  والمش��

وتوزيعها

التقدم لنيل  
الشهادات 

العامة 
والحصول عليها

بناء وترميم 
أبنية المدارس

توزيع رخص 
للمدارس 

والجامعات 
الخاصة وجودة 

تعليمها

نوع الفساد

� مراكز عملهم أو يتغيبون بشكل متكرر.
�• يتقاÍ� عدد من ا��ساتذة رواتب دون أن يداوموا 

من  إنط`قاً  الصفية،  الحصص  خ`ل  وطائفياً  سياسياً  والط`ب  الت`ميذ  ا��ساتذة  من  عدد  يحر³ض   •
ميولهم وحسب موقع المدرسة أو الجامعة جغرافياً.

. �
�� أجر إضا

�Íيستغل بعض ا��ساتذة الطلبة من أجل إعطائهم دروساً خصوصية لتقا •

� للتعليم وقد تّم توظيفهم بالم`ك  � أو المؤهل�� • هناك عدد كب%� من المدراء وا��ساتذة غ%� الكفوئ��
من خ`ل «واسطة سياسية».

• يتّم التعاقد مع أساتذة خارج الم`ك دون مراعاة معاي%� الكفاءة أو الحاجة بناًء عN عدد الت`مذة 
والطلبة بل بحسب الزبائنية السياسية.

ة وا��داء. قيات للمعاي%� الطائفية والمحاصصة السياسية بد�ً من الكفاءة والخ%] • تخضع ال%$

� الكث%� من ا��حيان، يتّم تلزيم المشاريع لموردين حسب انتماءاتهم السياسية والطائفية
� •

  ولتقديمهم رشاوى. 
وط. � ودفاتر ال!� ام للقوان�� � إختيار الموردين، وليس هناك إح%$

�• ليس هناك شفافية 
وط. • � يوجد مراقبة لمدى تطابق ما يقدمه الموردون مع دف%$ ال!�

� الصفوف الثانوية بسبب الدعم السيا�� 
�• يحصل بعض الطلبة عN شهاداتهم العامة أو ع`ماتهم 

لهم أو لدفعهم رشاوى.
̀مات الشهادات العامة بحسب المناطق والضغوطات السياسية. � بعض ع

�• هناك حا�ت موثقة من ت`عب 
• يتّم ت!يب المسابقات لبعض الت`مذة بحسب الضغوطات السياسية.

• يتّم إختيار بناء أو ترميم المدارس حسب الزبائنية السياسية وليس عN أساس ا��ولوية.
، وليس عN أساس الحاجة وعدد الطلبة.  � مناطق لكسب التأييد السيا��

�• يتّم تشييد مدارس 
وط الس`مة العامة ومعاي%� الجودة، بل توزع  • � تخضع تلزيمات مشاريع بناء وترميم المدارس ل!�

نتماء الطائفي والمحسوبية السياسية. المقاو�ت حسب ا��

• توزع الرخص للمدارس والجامعات الخاصة حسب المحسوبيات السياسية والرشاوى المالية.
• � تخضع المدارس والجامعات الخاصة ��ي رقابة عN جودة عملها. 

وير الشهادات وتستغل الطلبة بجعلهم يدفعون أقساط  � • تقوم بعض المدارس والجامعات الخاصة ب%$
عالية دون تقديم خدمة تعليمية متساوية.  

مستويات 
نعكاس ا?<

جودة التعليم
دارة فعالية ا��

آليات المحاسبة

جودة التعليم 
دارة فعالية ا��

آليات المحاسبة

جودة التعليم
آليات المحاسبة

جودة التعليم

آليات المحاسبة

جودة التعليم
آليات المحاسبة

� من 
حات الخاصة والعامة ال�$ � القسم التا�� من الورقة، سيتّم تقييم العنا² الث`ثة وانعكاسها عN المستويات المختلفة، ووضع بعض المق%$

�
بوي. � القطاع ال%$

�بية والتعليم والثقافة من أجل معالجة الفساد  شأنها دعم اللجنة النيابية لل%$
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� يعات والقوان_� OPول - التK?تقييم العن� ا

بية الوطنية والتعليم العا�� والثقافة هو إيجاد الحلول للمشاكل العامة، وغالباً ما تكون أدوات  � والل«جنة النيابية لل%$ إن الدور ا��ول للمجلس النيا�]
� أداء هذا الدور وقد تّم 

�، لم يكن فعا�ً  �
�Íحزيران الما �

�، الذي مدد لنفسه  � الحا�� . ولكن المجلس النيا�] � يع وسن القوان�� هذا الحل الت!�
اح  وع وإق%$ ات طويلة، علماً بأن تمديده لو�يته أمٌر مخالف للمبادئ الديمقراطية. فعN سبيل المثال، هناك أك%� من ٣٠٠ م!� تعليق العمل فيه لف%$
 � � عدم تحديث القوان��

�يعات من جهة و � الت!�
�ه من القطاعات العامة، نقصاً  بوي، كغ%� � القطاع ال%$

لمان؛ كما يعا�� � أدراج ال%]
�قانون غ%� منجز 

� الفساد 
� تف��

�ة  � لمجلس النواب � ينعكس فقط عN عدم فعاليته وقّلة إنتاجيته، ولكنه يساهم مبا�� ئة من جهة أخرى. إن التاث%� السل�] المه%$
دارات العامة للحصول عN خدمات خاصة وسياسية خارجة عن القانون. من خ`ل الضغط عN الوزارات وا��

المستويات
/العن�

جودة التعليم

دارة فعالية ا?<

آليات المحاسبة

� يعات والقوان_� OPالت

� التعليم وإنشاء الهيئة العليا لضمان جودة التعليم  
�• عدم إقرار قانون الجودة 

مجلس  قبل  من  عليها  التصويت  بعد  بية  لل%$ الوطنية  اتيجية  س%$ ا�� إقرار  عدم   •
̀حية طويلة ا��مد الوزراء سنة ٢٠١٠، من أجل توف%� خطة إص

• عدم إقرار قانون واضح ينظم الجامعات الخاصة والمعاي%� المطلوبة للحصول 
عN الرخص وآليات الرقابة عليها

Zبوية بما يتجاوب مع متطلبات الع • عدم إقرار قانون لتطوير المناهج ال%$

وقراطية  بوي خاضعاً لب%� ك القطاع ال%$ دارية، ما ي%$ • عدم إقرار قانون ال`مركزية ا��
بية والتعليم العا��  � وزارة ال%$

�عالية 
قانون  و�   ١٩٥٩ العام  منذ  العام  القطاع   �

�  � الموظف�� قانون  تحديث  يتّم  لم   •
العقوبات منذ العام ١٩٤٣.

� إ�  • لم يتّم إقرار الموازنة منذ سنة ٢٠٠٥ ح�$ ا�Ôن، وتخضع الموازنة منذ ذلك الح��
ية. � ع!�

ث�� قاعدة ا��
بوية  • يعود قانون الجامعة اللبنانية إ� العام ١٩٧٥، وهو � يراعي التطورات ال%$

. والتكنولوجية وتغ%� حاجات المجتمع المحN� والدو��
̀حيات والوظائف المطلوبة  بية، ما يوضح الص � قانون إعادة هيكلة وزارة ال%$

• عدم تب��
بوي لتطوير القطاع ال%$

� القطاع 
�� الحصول عN المعلومات لتحقيق الشفافية 

�• عدم إقرار قانون الحق 
بوي ال%$

• عدم إقرار قانون لحماية كاشفي الفساد
ي يوزع المقاعد عN الطوائف، � يسمح  • وجود قانون إنتخابات عN أساس أك%�

بمحاسبة النواب ويمكن توقع نتائجه سلفاً 
الخدمة  مجلس  المحاسبة،  ديوان  الرقابية:  ا��جهزة  ��ص`ح   � قوان�� إقرار  عدم   •

� إلخ بوي، والمجلس التأدي�] المدنية، التفتيش المركزي، والتفتيش ال%$
� بما يحرره من التأث%� السيا�� ويسمح 

� ��ص`ح النظام القضا�� • عدم إقرار قوان��
يعية � التنفيذية والت!� له بإستق`لية عن السلطت��

• عدم إصدار مراسيم تطبيقية لقانون وسيط الجمهورية الصادر سنة ٢٠٠١

بوي،  «من أجل النهوض بالقطاع ال%$
� واعادة  يجب إقرار بعض القوان��
يعات التعليم العام  � ت!�

�النظر 
والخاص والتعليم العا�� ومعظم 
يعات مقدم إ� مجلس  هذه الت!�

�
النواب» د. خالد قبا��

«يجب إصدار قانون يك! قرار 
مجلس الوزراء السابق من أجل 

فتح الباب أمام التوظيف وإضافة 
الكفاءات» 

. � د. عدنان سيد حس��

«يجب تفعيل وتعزيز دور التفتيش 
بوي، فهو � يلعب دوره بالكامل.   ال%$
� لكنه لم 

�Íقدمت المستندات للقا
̀حية لطرد  يتحرك. لم يكن لدي الص

أو معاقبة الفاسدين.» 
د. نمر فريحة  
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دارة العامة � - أداء ا?<
�Lطار الثا تقييم ا?<

بية  بية الوطنية والتعليم العا�� والثقافة هو مساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية، وتحديداً وزارة ال%$ � ولجنة ال%$ � للمجلس النيا�]
إن الدور الثا��

دارة العامة، عN سوء أدائها وإستغ`لها للسلطة وإستخدام الموارد العامة لمصالح سياسية أو شخصية. ولكن إنط`قاً من  والتعليم العا�� وا��
� عN المحاصصة الطائفية، تتجذر ممارسات الزبائنية والمحسوبية والواسطة 

� لبنان هو نظام طائفي مب��
�أن النظام الذي يحكم القطاع العام 

دارة العامة. � أداء ا��
�السياسية والطائفية والعائلية 

المستويات
/العن�

جودة التعليم

دارة فعالية ا?<

ا?دارة العامة

إتمام  دون  والطائفية  السياسية  المحاصصة  حسب  ا��ساتذة  من  عدد  توظيف   •
شهاداتهم الجامعية أو إختصاصهم، وليس عN أساس معاي%� الكفاءة

• إستغ`ل بعض ا��ساتذة لنفوذهم السيا�� من أجل نقل أساتذة من مدرسة إ� 
أخرى أو رفض تسجيل ط`ب 

� المدرسة أو الجامعة
�ويج لجهات سياسية وطائفية خ`ل الحصص الدراسية  • ال%$

بية والتعليم العا�� والمركز  � وزارة ال%$ ̀حيات وتجاذب سيا�� ب�� � الص
�• تضارب 

نماء حول مسؤولية تطوير المناهج بوي للبحوث وا�� ال%$
 ،Zمتطلبات الع � بوية وإستخدام كتب � تل�] • عدم إنجاز مهمة تحديث المناهج ال%$

� ذويالنفوذ السيا��  ̀فات السياسية أو التعطيل من قبل بعض العامل�� بسبب الخ
مع  تنفيذها  يتّم  لمشاريع  المخصصة  ا��موال  وهدر  التنفيذ   �

� الفعالية  عدم   •
جهات مانحة دولية

المدارس  من   ٪٦٠ من  أك%�   �
� نت  ن%$ ا�� بخدمة  مزودة  كمبيوتر  غرف  توفر  عدم   •

� بعض المدارس
�واختفاء المعدات 

 � وتجه%�  �Öالتخص عداد  ا�� غياب  إ�  أّدى  ما   ،٢٠٠٠ عام   � المعلم�� دار  إقفال   •
الطاقم التعليمي

قيات، بل الزبائنية السياسية والمحاصصة الطائفية � ال%$
�• عدم إعتماد معاي%� الكفاءة 

• إيقاف التوظيف بقرار عام ٢٠٠٤ واستبداله بالتعاقد مع ا��ساتذة من أجل التوظيف 
� المناطق 

�ام معاي%� الكفاءة والحاجة  السيا�� البحت، ودون اح%$
بوي للبحوث  بية والتعليم العا�� والمركز ال%$ � وزارة ال%$ ̀حيات ب�� • عدم وضوح الص

̀حيات نماء واستمرار الZاع عN الص وا��
� الوزارة 

�̀حيات عالية  • معالجة قّلة الكفاءة داخل الوزارة بمستشارين يتمتعون بص
وينقص الكث%� منهم الكفاءة وقد تّم توظيفهم إرضاًء للزبائنية السياسية

 �
�  � العامل�� ك  ي%$ ما   ١٩٩٦ العام  منذ  تصحيحه  يتم  لم  والرواتب  الرتب  سلم   •

� ظروف معيشية صعبة ويشجع الممارسات الفاسدة
�القطاع العام 

� يجب 
� الجامعة اللبنانية دون ا��خذ بالمعاي%� ا��ساسية ال�$

�• اللجوء ا� التعاقد 
ية  � الموارد الب!�

�� ا�ساتذة ودون مراعاة الحاجة لهم، ما يخلق فائضاً 
�أن تتوفر 

� بعض الفروع
�

يات ومستلزمات وبدل إيجارات الوزارة والمدارس والجامعات توزع حسب  • مش%$
المحسوبيات السياسية والطائفية

� واقع التعاقد،  
�ء  �

« لم يتغ%� ��
 �

�زدياد المضطرد  فقد استمر ا��
حصص التعاقد، كما كان  يحصل 
� بلغت 

� ا��عوام السابقة، وال�$
�

خ`ل العام ٢٠٠٩-٢٠١٠ ١٥٩٧٠٢ حصة 
� ا��سبوع،  وهو ما يزيد عن عدد 

�
� العام السابق بحوا�� 

�الحصص 
١٥٨٦٣٧ حصة؛ وذلك عN الرغم من  
 �

� � تناقص أعداد الت`مذة المسجل��
ير هذا  المدارس الرسمية. ويتم ت%]

التعاقد بالحاجة إ� التعاقد  النوعي 
وهذا ما يؤدي إ� فائض».

«لقد أكملت عامي الوظيفي ال ٤٠ 
 �

� مليو�� هذه السنة، ا�Ôن أصبح رات�]
ة لبنانية. � أتقاÍ� معاشا تقاعديا  ل%�
إنّما تعويض نهاية الخدمة الذي � 

� دخول مستشفى ��جراء عملية. 
يكفي��

بينما هناك أشخاص تثبتوا وتّمت 
ة وكفاءة.»  ترقيتهم وهم أقل خ%]

� القطاع العام.
�موظفة 
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المستويات
/العن�

آليات المحاسبة

ا?دارة العامة

� الموازنات لها يتم حسب الزبائنية السياسية  • دعم المدارس شبه المجانية وتأم��
والمحسوبيات الطائفية دون رقابة فعلية عN جودة عملها

 Nدارية تعتمد ع دارة العامة و� تزال كافة المعام`ت ا�� • لم يتّم مكننة الوزارة وا��
وقراطية ومحاو�ت الفساد خ`ل إنجاز المعام`ت  ا��وراق، ما يعزز الب%�

� ومدراء  • غياب رقابة المديرية العامة ومدراء المصالح وا��قسام ��داء الموظف��
المدارس وا��ساتذة 

بسلة  ومرتبطاً  موضوعية  معاي%�   Nع مبنياً  يكون  ̀�داء،  ل تقييم  نظام  يوجد   �  •
� حال إثبات سوء ا��داء

�حوافز وإجراءات عقابية 
� تعزيز الفساد 

�• التمويل الخارجي � يخضع للرقابة المالية ويساهم بشكل مبا�� 
بوي، ولو من خ`ل غض النظر عن هذه الممارسات  � القطاع ال%$

�
 �

� السياسة  بتدخل  سمح  مما  سنوات  ع!�  منذ  الجامعة  مجلس   � تعي�� عدم   •
الكليات مما أضعف   �

�� ا��ساتذة والمتقاعدين والعمداء والمدراء  القرارات وتعي��
الجامعة و الثقة بها

� إ�  � ويختZ دوره بالتأكد من حضور الموظف�� بوي ينقصه الموظف�� • التفتيش ال%$
أماكن عملهم بغض النظر عن أدائهم 

داري ومجلس شورى الدولة وهما معط`ن ويخضعان للمحسوبية  • � ثقة القضاء ا��
السياسية والطائفية

وبالتا��  الوزارة  ��داء  دقيقة  بمتابعة  له  يسمح  ي  كادر ب!� النواب  لمجلس  ليس   •
مساءلتها عند الحاجة 

²ف  ك  ي%$ بما  المحاسبة،  ديوان  ̀حيات  وص ية  الب!� القدرات   �
� نقص  هناك   •

الموازنة دون رقابة
� قامت بأعمال فاسدة أو غ%� قانونية فلتت من العقاب 

• العديد من الحا�ت ال�$
بسبب الغطاء السيا�� 

 � � ظروف الموظف�� «من أجل تحس��
يجب  تعزيز إنتماء الموظف إ� 
المؤسسة وتفعيل وإعادة مجلس 
� وذلك من خ`ل  إيجاد  ا��خصائي��
المؤه`ت و إعادة هيكلية الوزارة. 
با��ضافة إ� إيجاد  إيجاد نظام 
� عN معاي%� 

̀�داء مب�� تقييم ل
موضوعية ومرتبط بسلة حوافز 

وإجراءات عقابية من أجل توظيف  
ومعاقبة أصحاب ا��ختصاص من غ%� 
 �

�.» موظفة سابقة  � تدخل السياسي��
نماء. بوي للبحوث وا�� المركز ال%$
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�
�Lاك المجتمع المد OYطار الثالث - إ تقييم ا?<

 � المواطن�� والتجاوب مع  التواصل والمشورة  والثقافة، فهو  العا��  والتعليم  الوطنية  بية  ال%$ للجنة  النواب، وتحديدا  لمجلس  الثالث  الدور  أما 
يع  . لقد تطور مفهوم الت!� � � المجلس النيا�]

�ع`م والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، من أجل تمثيلها بشكل افضل  � وا��
والمجتمع المد��

� النائب  ، إذ يشكل التفاعل ب�� � � ا�Ôراء جزًء � يتجزأ من عملية صناعة السياسات العامة وسّن القوان��
�ة فأصبح الحوار والتشارك  خ`ل العقود ا��خ%�

يع معياراً أساسياً لس`مة النظام الديمقراطي. � كافة مراحل الت!�
�والمواطن 

المستويات
/العن�

جودة التعليم

دارة فعالية ا?<

آليات المحاسبة

�
�Lاك المجتمع المد OYإ

بية والتعليم العا�� والثقافة المعارف والدراسات والمعلومات  • � تستخدم لجنة ال%$
� جودة التعليم.  � بشكل كاف من أجل تحس��

المتوفرة لدى مؤسسات المجتمع المد��
لدى  ناجحة  وممارسات  وطروحات  لمشاريع  إستماع  جلسات  تنظيم  يتم   �  •

بوي. � لتطوير القطاع ال%$ اء وا��كاديمي�� � والخ%]
المجتمع المد��

� والجهات المعنية 
اك المجتمع المد�� � يفرض عN النواب إ��

• � يوجد نص قانو��
يعية. خ`ل العملية الت!�

 � � للقيام با��بحاث والدراسات من أجل تحس��
• � يتم إستخدام المجتمع المد��

أداء الوزارة والقطاع.
الريادة  مجال   �

� الناجحة  بوية  ال%$ امج  ال%] من  العديد   �
المد�� المجتمع  لدى   •

الخاصة  الحاجات  لذوي  برامج  إ�  با��ضافة  العامة  والخدمة  والتطوع  والمواطنة 
� القطاع. � � يتم التعلم منها أو استثمارها من أجل تحس��

ال�$
• إن لجان ا��هل غ%� مفعلة وع`قة المدرسة  بالمجتمع المحN� والبلديات ضعيفة.

 �
�� محاربة الفساد ومسؤوليته 

�� غ%� مدرك لحقوقه ودوره 
• � يزال المجتمع اللبنا��

� الكث%� من ا��حيان.
�� الفساد 

� تف��
�مساءلة ومحاسبة الفاسدين، بل أنه  متورط 

هتمام بتوثيقها والعمل  بوية دون ا�� • تركز الجمعيات المدنية عN توف%� الخدمة ال%$
من أجل تبنيها من قبل مجلس النواب والسلطة التنفيذية.

والهيئات  القضاء  وخاصة  الدولة  ومؤسسات  المواطن   � ب�� للثقة  إنعدام  هناك   •
إستبدالها  خ`ل  من  المؤسسات  هذه  بتهميش  المواطن  يساهم  إذ  الرقابية، 

بالواسطة السياسية.
يعية  • � ين!� مجلس النواب نتائج تصويت النواب لتعزيز شفافية العملية الت!�

. � � للمجلس النيا�] وفرص مساءلة المواطن��
� غ%� متفوحة و� يمكن معرفة جدول أعمالها مسبقاً  • إن إجتماعات المجلس النيا�]
� أدائها ومحاسبة النواب  أو ا��ط`ع عN المشاورات داخل اللجان من أجل تحس��

عN أساسها.

� وضع اللجان يجب   «من أجل تحس��
� المجلس 

� � تعزيز دور الموظف��
 �

� �
وتعزيز مشاركة المجتمع المد��
 «. � النقاشات حول القوان��

اء ا� اللجان تساعد  «يجب إضافة خ%]
� القيام با��بحاث بهدف 

�اللجنة 
� قائمة عN وقائع  إصدار قوان��

ومعلومات موثقة.»

اح جعل الجلسات النيابية  «إق%$
علنية، من أجل معرفة من يسّهل ومن 
، با��ضافة إ�  � يعرقل إصدار القوان��
ستماع  � با�� تقديم الفرصة للمواطن��

إ� جلسات المساءلة.»
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٧٧. التوصيات وفرص من أجل معالجة الفساد. التوصيات وفرص من أجل معالجة الفساد
ورة ملحة لوضع الخطوات ال`زمة من أجل تفادي  � يجدون ²� بوي، وأن جميع المعني�� � القطاع ال%$

�� بمعالجة الفساد 
أثبت البحث أن الجميع مع��

رادة السياسية للقيام بهذه الخطوات.   دارة والمحاسبة، ولكن ينقص ا��طراف السياسية والنواب تحديداً ا�� أزمة تربوية عN مستوى الجودة وا��
 Nة، ومنها ما يتطّلب جهداً طويل ا��مد. ونظراّ ��ن لبنان وّقع ع ة قص%� � وجه هذه الحاجة عّدة عراقيل منها ما يمكن تجاوزه  خ`ل ف%$

�تقف 
� مقّدمتها 

�� تع�� بمحاربة الفساد، � سيما إتفاقية ا��مم المتحدة لمكافحة الفساد، � بد للسلطات المعنية و
العديد من المعاهدات الدولية ال�$

بوي. بية والتعليم العا�� والثقافة أن تأخذ التوصيات التالية وتبا�� العمل بجدية من أجل النهوض بالقطاع ال%$ اللجنة النيابية لل%$

يعية تعالج الفساد بشكل عام  OPمن أجل قاعدة ت � يعات وقوان_� OPت

بية، ١. إقرار قانون الحق بالوصول إ� المعلومات لتعزيز شفافية الدولة اللبنانية بما فيها وزارة ال%$
� عنها، � القطاع العام لكشف حا�ت الفساد والمسؤول��

� � ٢. إقرار قانون حماية كاشفي الفساد من أجل تشجيع العامل��
̀حيات الوزارة إ� مجالس محلية لديها  وقراطية ونقل مجموعة من ص الب%� دارية للتخفيف من  ٣. دراسة وإقرار قانون ال`مركزية ا��

� أداء المدارس والجامعات محلياً، � تحس��
�ة  القدرة والمصلحة المبا��

نتخابات سلفاً ويعزز مبدأ مساءلة ومحاسبة النواب،  � خارج القيد الطائفي � يسمح بمعرفة نتائج ا�� � نس�] ٤. إقرار قانون إنتخا�]
اتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والضغط من أجل تنفيذها، س%$ � المنصوص عنها ضمن ا�� ٥. دراسة وإقرار القوان��

اتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات من أجل مكننة الوزارات وتحديث ا��نظمة  س%$ � ا��
�� المنصوص عليها  ٦. دراسة وإقرار القوان��

 . � � التواصل داخل الوزارة ومع المواطن�� بوي لتخفيف الهدر وتحس�� � القطاع ال%$
�المعلوماتية 

� فنلدا يوظف المعلمون المحتملون، ثم يتم اختيارهم بطريقة تنافسية من مجموعة من خريجي الجامعات. ويتم قبول 
�مثال من العالم... 

� عN مستوى الدراسات العليا لمدة ث`ث سنوات. عداد المعلم�� �� �
نامج مجا�� � المئة فقط  من أولئك الذين يتقّدمون بالطلبات ليخضعوا ل%]

� ١٥

بية والتعليم العا;� � وزارة ال��
دارة العامة �� � لتفعيل ا?< يعات وقوان_� OPت

،Zالذي لم يتم تحديثه  منذ العام ١٩٦٧  من أجل مواكبة الع �٧. تحديث وإقرار قانون تنظيم التعليم العا�
نماء، بوي للبحوث وا�� � الوزارة والمركز ال%$ ، بما فيها الع`قة ب�� بية والتعليم العا�� ٨. مراجعة وإقرار قانون هيكلة وزارة ال%$

� الرقابة والتاث%�
�̀حيات  � التعليم العا�� ليكون لها الص

�وع قانون إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة  ٩. دراسة وإقرار م!�
عN جودة التعليم،

� القطاع العام بما فيه دور مجلس الخدمة المدنية،
�١٠. مراجعة وتحديث قانون التوظيف 

انية العامة بهدف   � ̀ميذ والط`ب وكلفة كل منهم مع التأكد أ� تؤكل معظم الم%� بوي بحسب عدد الت ١١. دراسة وإقرار موازنة القطاع ال%$
، التوظيف السيا��

� القطاع العام.
� � ١٢. دراسة وإقرار سلسلة رتب ورواتب حديثة تحسن ا��جور والمخصصات الممنوحة للعامل��

� لقاءات عمل 
�ة  � ذلك وزارة التعليم، مع كامل الحقوق لتكون حا²�

�� الوزارات، بما 
�يا، تملك هيئة مكافحة الفساد مكاتب  � نيج%�

�مثال من العالم... 
الوزارة وعرض الوثائق.

� لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة  يعات وقوان_� OPت

١٣. إعادة تفعيل قانون وسيط الجمهورية الصادر سنة ٢٠٠٥ والضغط من أجل إصدار المراسيم التطبيقية له،
١٤. إقرار قانون إنشاء الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد الذي طرحه النائب روب%� غانم عام ٢٠٠٧ وهي الهيئة المسؤولة عن تجميع 

، � الشكاوى والتحقيق بها ومتابعة ومحاسبة المعني��
̀حياتهم وتقييم مدى إستق`ليتهم، � وص بوي وتغي%� نطاق عمل الموظف�� ١٥. مراجعة القانون المنظم لعمل التفتيش المركزي والتفتيش ال%$
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� الهيئات الرقابية، مثل ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب، من أجل إعطائها السلطة  ١٦. تحديث قوان��
� وتمكينها من إنزال العقوبات بهم. ال`زمة لرفع الحصانة عن الموظف��

� ألبانيا، إتبعوا مفهوم التمويل بحسب عدد الط`ب وأثبتت التجربة أن هذه الممارسة توّفر من المال العام.
�مثال من العالم... 

بية والتعليم العا;�  مساءلة وزارة ال��

� إدارتها، 
�� العمل والتدخل السيا�� الحاصل 

�١٧. مساءلة الوزارة لعدم تأليف مجلس إدارة الجامعة اللبنانية وحماية إستقا�ليتها 
لحاجاتها،  محددة  دراسة   Nع بناء  سلفاً  الموضوعة  الكفاءة  معاي%�  حسب  بوي  ال%$ القطاع   �

� التوظيف  عادة  �� الوزارة  مساءلة   .١٨
ومعالجة حالة المتعاقدين،

� فعاليتها  دارية وتحس�� ١٩. مساءلة الوزارة حول عدم مكننة مركزها  ودمج تكنولوجيا المعلومات ضمن أعمالها للتخفيف من التكاليف ا��
وتعزيز شفافيتها،

٢٠. مساءلة الوزارة من أجل تقييم الجامعات المرخصة حسب معاي%� الجودة وأخذ التداب%� ال`زمة بحق كل منها،
بوية وأهدافها وإستخدام ا��ساليب الحديثة وإعادة تفعيل لجنة الموافقة عN المناهج، ٢١. مساءلة الوزارة �ستكمال إعادة هيكلة المناهج ال%$

دارة العامة، � ا��
�ستلحاق ا��دوات الحديثة  � وتقديم المحفزات لهم �� ٢٢. مساءلة الوزارة لتطوير نظام تقييم أداء الموظف��

وط. ام أسس وأنظمة المناقصات ودفاتر ال!� ٢٣. مساءلة الوزارة حول مدى إح%$

� ٢٠ ألف و٣٠ ألف ب`غاً سنويا×. مثال من العالم...  هونغ كونغ أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام ١٩٧٣ وتتلقى ب��

 �
�Lاك المجتمع المد OY مبادرات ?<

أجل  من  معها  والتشارك  بية  ال%$ مجال   �
� العاملة  البحوث  ومراكز  والجامعات  المدنية  الجمعيات   �

� المتوفرة  القدرات  مسح   .٢٤
ستفادة منها، ا��

� أعمال اللجنة النيابية لمعرفة حاجاتهم وأولوياتهم،
�بوي واستقبالهم  � القطاع ال%$

� � اك لجان ا��هل بتقييم العامل�� ٢٥. إ��
� والجهات المعنية، 

� داخل مجلس النواب يسهل عN النواب التواصل والتشاور المستمر مع المجتمع المد��
٢٦. إنشاء مقّر دائم للمجتمع المد��

� من أجل تطبيقها،
٢٧. إدخال مواد مكملة للمناهج عن مكافحة الفساد ضمن ا��نشطة الصفية أو غ%� الصفية والعمل مع المجتمع المد��

اف عN تنفيذ المشاريع الممولة من الجهات المانحة. �� �̀ � ل
٢٨. إنشاء لجان رقابية من المجتمع المد��

 � اليون أيضاً قامت بتطوير ميثاق لقواعد السلوك داخل قطاع التعليم مع مدخ`ت قوية من نقابات المعلم�� مثال من العالم... مثل غامبيا، س%�
ولجان ا��هل والمنظمات غ%� الحكومية.

� ممارسات النواب السياسية  
تغي�� ��

دارات العامة من أجل تمرير مصالحهم الطائفية والسياسية، بية وا�� � الضغط عN وزارة ال%$
�٢٩. عدم تدخل  النواب وأحزابهم 

بوي ورفعها للجهات  � القطاع ال%$
�� الفساد الحاصل 

�اء لتحديد المسؤوليات  ٣٠. إنشاء لجنة مختلطة لتقÖ� الحقائق من نواب وخ%]
القضائية المختصة، 

� لمساعدة اللجنة عN إتخاذ قرارات مبنية عN البحث،  � والباحث�� ٣١. تزويد اللجنة النيابية بفريق من ا��خصائي��
٣٢. إحالة اللجنة حا�ت الفساد للجهات الرقابية والقضائية المختصة ليقوم القضاء بمحاسبة من يثبت تورطه بالفساد.

̀�بحاث لديه ٨٥ موظف يعملون من أجل إيجاد وتوثيق المعلومات للنواب؛ وكذلك  مثال من العالم... ألمانيا، عN سبيل المثال، أنشأت مركزاً ل
لمان. اليا لديها مركز أبحاث ذو حجم مماثل تحت تZف ال%] أوس%$
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٨٨. منهجية الدراسة. منهجية الدراسة
 Nالفساد، بهدف تحديد الثغرات ع �

� تف��
�ة  ة وغ%� المبا�� � لبنان وا��سباب المبا��

�بية والتعليم  قامت هذه الدراسة بـتحليل واقع قطاع ال%$
� هذا التحليل 

�دارة والمحاسبة مقارنًة  بالمعاي%� الدولية وما نصت عليه المعاهدات الدولية. وسمحت المنهجية المتبعة  مستوى القانون وا��
� والمعاي%� الدولية.  وقد رّكزت هذه الدراسة عN القطاعات التالية:

بوضع خطوات مستقبلية بناء عN خصائص الوضع اللبنا��
� والمتوسط (العام والخاص)

بتدا�� - قطاع التعليم ا��
- قطاع التعليم الثانوي والجامعي (العام والخاص)

بية والتعليم العا�� - وزارة ال%$
نماء بوي للبحوث وا�� - المركز ال%$

بية الوطنية والتعليم العا�� والثقافة - اللجنة النيابية لل%$

� المرعية ا�جراء لقطاع التعليم، والمراسيم التطبيقية، والمواثيق  : المعاهدات الدولية الموقعة من قبل لبنان، والقوان�� �
�Lطار القانو يتضمن ا?<

� الدولية.  والقوان��

� الوزارة ومؤسسات التعليم، التوظيف داخل  نماء، الع`قة ب�� بوي للبحوث وا�� دارة العامة والمركز ال%$ طار التنظيمي وا?داري: دور ا�� يتضمن ا?<
بوية. القطاع، تنظيم الجامعة اللبنانية، وإعداد المناهج ال%$

الرقابية،  المؤسسات  بوي،  ال%$ التفتيش  دور  بوية،  ال%$ المؤسسات  وتجاه  الداخلية  دارية  ا�� والمحاسبة  الرقابة  آليات  المحاسبة:  إطار  يتضمن 
وآليات المحاسبة القانونية. 

وقد سمحت هذه المنهجية  إ; التوصل ا; المخرجات التالية: 

دارة العامة وآليات المحاسبة؛ � لبنان وأسباب الفساد من حيث القانون وا��
أو?ً: مقاربة حول واقع قطاع التعليم ��

� لبنان؛
�بية  اتيجية الوطنية لل%$ س%$ ثانياً: تحليل الثغرات ومقاربتها مع ما تنص عليه المعاهدات والمواثيق الدولية وا��

البحث  � تّم جمعها من 
ال�$ المعلومات  � ينعكس عليها من خ`ل 

ال�$ بوي والمستويات  � العنا~ ا?Kساسية للقطاع ال��
ثالثاً: تقييم الفساد ��

� ومن الدراسات المتوفرة؛
الميدا��

بوي ومعالجة أسباب الفساد فيه؛ يعية وإدارية وآليات رقابية من شأنها إص`ح القطاع ال%$ OPحات تEاح إص رابعاً: إق��

بوي من أجل تطويره. داري والمحاسبة الفعلية داخل القطاع ال%$ � وا��
طار القانو�� خامساً: تقديم خطة عامة لتطوير ا��

وإعتمدت الدراسة ع� ستة مصادر رئيسة للمعلومات:
نماء؛  بوي للبحوث وا�� بية والمركز ال%$ � كل من وزارة ال%$

� � � سابق�� • مقاب`ت أجريت مع ٧ موظف��
� لبنان؛ 

�بوي  � ومنظمات دولية تعمل عN تطوير القطاع ال%$
� تتألفان من منظمات المجتمع مد�� � ترك%�

• مجموع�$
� لبنان وحا�ت وممارسات ناجحة ودروس مستفادة من حول العالم؛

�بوي  • دراسات وأبحاث وتقارير حول القطاع ال%$
بية؛  اتيجية الوطنية لل%$ س%$ ضافة إ� ا�� � و المراسيم المعمول بها داخل القطاع با�� • القوان��

• النظام الداخN� لروضات ا��طفال والنظام الداخN� للمدارس الثانوية الرسمية؛
تفاقيات الدولية؛ � الوطنية والمعاهدات وا�� • مصادر قانونية ثانوية، وتشمل القوان��

بية والتعليم العا�� والثقافة، بهدف تحديد مواقف ووجهات نظر النواب بشأن معالجة  • مقاب`ت مع بعض أعضاء اللجنة النيابية لل%$
بوي. � القطاع ال%$

�الفساد 
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تحديات البحث

بوي، إّ� أن  بعض التحديات واجهت البحث، ومن  � القطاع ال%$
� � عN الرغم من الجهود الرسمية وغ%� الرسمية للتواصل مع مختلف المعني��

� هذه الدراسة: الممكن من خ`ل معالجتها القيام بخطوات إضافية بهدف تحس��

بية والتعليم  ، والمدير العام لوزارة ال%$ � الدراسة: من خ`ل إستكمال التقييم مع الوزير الحا��
� مستوى التمثيل المشارك �� • تحس_�

نماء، وبعض ممثN� الهيئات الرقابية.  بوي للبحوث وا�� ، ورئيسة المركز ال%$ العا��
تمام المنهجية المتعبة وخطوات خّطة العمل والتأكد من صحة  ة أسابيع كافية �� � للدراسة: إذ لم تكن ع!�

• توسيع الجدول الزم��
� جمعت.

المعلومات ال�$
. ولم يتس��  �

� رسمي وخاص، ما قبل الجامعي والجامعي، والتق�� � لبنان والمتشّعب ب��
�بوي  � البحث: بسبب طبيعة القطاع ال%$ • ترك��

� كل المحاور بسبب ضيق الوقت ودّقة المعلومات.
�للفريق الباحث الغوص 
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٩٩. شكر وتقدير. شكر وتقدير
� وافقت عN تبادل معلومات قيمة لهذه الدراسة وتسهيل 

لم يكن ليكون هذا البحث ممكنا دون دعم ومساهمة ا��فراد والكيانات الرئيسية ال�$
الحصول عN وثائق مهمة.

بوي ورعايتها لهذه  � القطاع ال%$
�� لتسليط الضوء عN أهمية محاربة الفساد 

نما�� أو�، نشكر السيدة  فاطمة فخر الدين وبرنامج ا��مم المتحدة ا��
الدراسة.

� أجريت عN سبيل المثال � الحZ مع:
� أجريت بهدف إعداد هذه الداسة من ا��فكار الواردة فيها، � سيما تلك ال�$

وقد أغنت المقاب`ت ال�$

�
١. الدكتور خالد قبا��

٢. الدكتور نمر فريحة
٣. سعادة النائب الدكتور فريد الخازن

٤. سعادة النائب الدكتور عN� فّياض
٥. ا��ستاذ أكرم حسن

٦. سعادة النائب ا��ستاذ جوزيف المعلوف
٧. ا��ستاذ سعيد بالكش`

نماء بوي للبحوث وا�� بية والتعليم العا�� والمركز ال%$ � وزارة ال%$
�٨. موظفون وموظفات قدامى 

� ٩. الدكتور عدنان ا��م��

: � ك%� � مجموعات ال%$
�� الدراسة من خ`ل توف%� المعلومات والدراسات أو من خ`ل المشاركة 

�� شاركت 
ونشكر أيضا المنظمات المحلية والدولية ال�$

١. نسمة
٢. شمعة

AieServe .٣
The Little Engineer .٤

LAES .٥
YEF .٦

EduChange .٧
LIFT .٨

̀�ص`ح والتنمية الذين ساهموا بتصميم وصياغة هذه الدراسة وهم: � مؤسسة بيوند ل
�اء  ا نتقدم بالشكر للخ%] وأخ%�

١. أمل حميد
٢. جيلب%� ضومط

٣. نزار حسن
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١٠١٠. المراجع. المراجع 
   http://www.transparency.org/cpi2012/results  مدركات الفساد لعام ٢٠١٢.  منظمة الشفافية الدولية �١  مؤ�

،  «جودة التعليم من أجل التنمية: خطة تطوير التعليم العام ما قبل الثانوي (٢٠١٠-٢٠١٥)». آذار ٢٠١٠.   بية والتعليم العا�� ٢  الجمهورية اللبنانية ، وزارة ال%$
٣  أنظر المرجع أع`ه
٤  أنظر المرجع أع`ه.

ة ا��حصائية للعام الدرا�� ٢٠١١-٢٠١٢». نماء «الن!� بوي للبحوث وا�� ٥  المركز ال%$
http://www.crdp.org/crdp/Arabic/ar-statistics/STAT_AR/2011_2012/statistics20112012_Ar.htm

� لبنان» . إدارة ا��حصاء المركزي العدد ٣، نيسان ٢٠١٣.
�٦  نجوى يعقوب و �را بدر، «التعليم 

http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS «( بية (٪ من الناتج المحN� ا��جما�� نفاق العام عN ال%$ ٧  تقرير البنك الدو�� «ا��
٨  تقرير البنك الدو�� « إنجاز تنفيذ والنتائج» ٢٤ حزيران ٢٠١٠.

بية والتعليم العا�� «عام من الجهد لتعليم أفضل، إنجازات عام ٢٠١٠» معا�� الوزير حسن منيمنة. ٩  الجمهورية اللبنانية وزارة ال%$
١٠  أنظر المصدر أع`ه.

. �
١١  المادة ١٠ من الدستور اللبنا��

http://www.unesco.org/education/pdf/DISCRI_E.PDF مجال التعليم اليونيسكو ١٩٩٦ �
� � ١٢  ا�تفاقية الدولية مكافحة التمي%�

نسان، إطار عمل داكار حول التعليم للجميع ع`ن العالمي لحقوق ا�� ١٣  ا��
 http://unesdoc.unesco.org/images/0012121147/001211/e.pdf 2000 

http://www.unesco.org/education/pdf/DISCRI_E.PDF مجال التعليم اليونيسكو ١٩٩٦ �
� � ١٤  ا�تفاقية الدولية مكافحة التمي%�

 http://www.un.org/en/documents/udhr/ 1948 نسان ع`ن العالمي لحقوق ا�� ١٥  ا��
١٦  اتفاقية ا��مم المتحدة لمكافحة الفساد

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/0850026-_E.pdf 2004 
http://www.lp.gov.lb/HtmlSecondary.aspx?id=8417 .وا�قتصادي وا�جتماعي مؤتمر باريس ٣ عام ٢٠٠٧ �١٧  خطة ا��ص`ح الما�

 http://www.lp.gov.lb/HtmlSecondary.aspx?id=8417 التعليم �
�١٨  الحق 

 http://www.laes.org/_publications.php?lang=ar&id=61  لبنان-وثيقة الرؤية �
�بية والتعليم  اتيجية الوطنية لل%$ س%$ ١٩  ا��

 http://www.mehe.gov.lb/Templates/Internal.aspx?PostingId=20  ٢٠   خطة جودة التعليم من أجل التنمية ٢٠١٠ - ٢٠١٥
اتيجية وطنية لمكافحة الفساد» ٢٠٠٩. ، «نحو إس%$ �

نما�� ٢١  الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية بالتعاون مع صندوق ا��مم المتحدة ا��
اء من تنظيم  اي بواسن، مقررات ورشة عمل الخ%] � التعليم» جاك ح`ّق وم%�

�٢٢  المثال مأخوذ من تقرير لمنظمة ا��ونيسكو، «ا��خ`ق والفساد 
.٢٠٠١ �

ين الثا�� � باريس، ٢٨-٢٩ ت!�
� IIPE

٢٣  أنظر المصدر أع`ه.
اتيجية وطنية لمكافحة الفساد» ٢٠٠٩. ، «نحو إس%$ �

نما�� ٢٤  الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية بالتعاون مع صندوق ا��مم المتحدة ا��
 .٢٠١١ الممارسات»  أدوات، وأفضل  بوي: مناهج،  ال%$ القطاع   �

� الفساد  للتنمية، «محاربة  المتحدة  ا��مم  تقرير صندوق  المثال مأخوذ من    ٢٥
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/IP/Anticorruption%20Methods%20and%20

Tools%20in%20Education%20Lo%20Res.pdf
http://www.nea.org/home/40991.htm  .فنلندا، ٢٠١٠ �

�٢٦  المثال مأخوذ من ليندا دارلينغ حمود، ماذا يمكننا أن نتعلم من إص`ح النظام المدر�� 
اء من تنظيم  اي بواسن، مقررات ورشة عمل الخ%] � التعليم» جاك ح`ّق وم%�

�٢٧  المثال مأخوذ من تقرير لمنظمة ا��ونيسكو، «ا��خ`ق والفساد 
 .٢٠٠١ �

ين الثا�� � ٢٨-٢٩ ت!�
� IIPE

٢٨  أنظر المصدر أع`ه.
 .٢٠١١ الممارسات»  أدوات، وأفضل  بوي: مناهج،  ال%$ القطاع   �

� الفساد  للتنمية، «محاربة  المتحدة  ا��مم  تقرير صندوق  المثال مأخوذ من    ٢٩
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/IP/Anticorruption%20Methods%20and%20

Tools%20in%20Education%20Lo%20Res.pdf
 « � � والموظف�� لماني�� لمان: تنمية قدرات ال%] � ال%] ٣٠  المثال مأخوذ من «تمك��

http://www.parliamentarystrengthening.org/committeesmodule/pdf/PARLIAMENTARY_COMMITTEES.pdf”





� لبنان
� القطاع الصحي ��

� لبناننحو معالجة الفساد ��
� القطاع الصحي ��

نحو معالجة الفساد ��
لمان ولجنة للصحة والعمل والشؤون  لمان ولجنة للصحة والعمل والشؤون دعم  ال�8 دعم  ال�8

جتماعية النيابية جتماعية النيابيةا?< ا?<

� خدمة الزبائنية السياسية»
�� � «صّحة المواطن_�

لمان وال لجان النيابية دراسة واقع ملحقة  بتوصيات حول دور ال�8
� لبنان

� القطاع الصحي ��
� معالجة الفساد ��

��

� مجلس النواب
�� �

KLنما وع وبرنامج ا?Kمم المتحدة ا?< OPم
اعداد السيد نبيل حسن

� قضايا الصحة العامة
خب�� ��

يك ومستشار لدى مؤسسة "بيوند لE<صEح والتنمية" OY





٣٥

الفهرسالفهرس

� الحق والسلعة  ١. مقّدمة: الصحة ب_�

� خدمة الزبائنية السياسية
٢. مشاهدات عامة: الصحة ��

� القطاع الصحي
٣. المعاهدات الدولية ومرتكزات الدولة اللبنانية من أجل معالجة الفساد ��

� لبنان 
٤. واقع القطاع الصحي ��

� القطاع الصحي
٥. مكامن الفساد ��

� لبنان 
٦. معاي�� تقييم النظام الصحي ��

� مكافحة الفساد 
جتماعية النيابية ودورها �� ٧. لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون ا?<

٨. التوصيات وفرص معالجة الفساد 

٩. منهجية الدراسة  

١٠. شكر وتقدير 

١١. المراجع 
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مقّدمة: مقّدمة:.   .١١
� الحق والسلعة الصّحة ب_�

. قد  �
نسا�� � والتطور ا�� � الرفاه والعيش الكريم للمواطن�� ات الدالة عN امكانية الدول والمجتمعات عN تأم�� تعت%] الصحة إحدى أهم المؤ��

تتنوع أساليب وطرق تقديم الخدمة الصحية، أكانت من قبل القطاع الخاص أو العام، إ� أن السؤال ا��ساس أمام أي نظام صحي هو:  هل أن 
� عN الحصول عليها. لطالما  � قياس قدرة المواطن��

�� تقييم جودة الخدمة الصحية و
�الصحة حق مكتسب أم سلعة تجارية ؟ ويكمن الجواب 

؟ وهل  � � للخدمة الصحية دون تمي%� � اللبناني�� ق» وتفاخر بنظامه الصحي، وإنما ما مدى قدرة وصول المواطن�� ّ لبنان بكونه «مستشفى ال!� تغ��
� اللبنانية؟

�Íكافة ا��را Nجميع المؤسسات الصحية ع �
�� عN الجودة  يحصل جميع اللبناني��

� لبنان وتغطي وزارة الصحة العديد من المرÍ� غ%� المنضوين ضمن الصناديق ا��خرى، ولكنها تبقى تغطية منقوصة 
�تتعدد الصناديق الضامنة 

. الخدمة الصحية  � . إن كلفة هذه الخدمة باهظة مادياً عN خزينة الدولة وعN كرامة المواطن�� � � المواطن�� ودون معاي%� واضحة و� تؤمن العدالة ب��
� ظل ضعف دور الدولة، مما يجعل 

�ها من الخدمات العامة وتوّسع القطاع الخاص من دون رقابة جدية  � ارتهانها للسياسة كغ%� � لبنان تقع ب��
�

من جودتها امتيازاً وليس حقاً فيحظى بها فقط من لهم القدرة عN تحمل كلفتها.

القطاع  الصحية. فعN مستوى  والتغطية  الخدمات  لتوزيع  فعال  تنظيم  التخطيط وعدم وجود  اً من مسؤولية عدم  كب%� الدولة جزءاً  تتحمل 
� القطاع الخاص، فتتكاثر 

�� الدولة والمواطن من حيث الوصول للخدمة الصحية. أما  العام � تزال ا��حزاب السياسية تلعب دور الوسيط ب��
ستغ`ل  وا�� المادي  الربح  بهدف  الطرق  بش�$  وترويجها  تقديم خدمات جديدة   Nع معظمها  ويتنافس  طبية  تقدم خدمات   �

ال�$ المؤسسات 
وا��جراءات  ̀حية  ا��ص الخطط  الصحية.  الفاتورة   Nللخدمة وع المواطن  إسته`ك   Nيرتّبه وجودها ع لما  وتوقع  تخطيٍط مسبق  دون  التجاري 
� معروفة وسهلة لبلٍد بحجم لبنان، وإنما سيطرة الفساد والمصالح  ات الصحية وتخفيف العبء عN المواطن�� � المؤ�� الواجب إتخاذها لتحس��

قتصادية تحول دون ذلك. السياسية وا��
 

يعات بل من خ`ل ابتكار سياسات عامة لمعالجة قضايا الناس، وتطوير  � سن الت!�
�� الدول الديمقراطية ليس فقط 

�لمان الدور ا��ك%]  يلعب ال%]
� مختلف القطاعات، ووضع الضوابط لمحاربة أي فساد محتمل، وضمان مصلحة 

�الوسائل وا��دوات المختلفة لمراقبة س%� عمل المؤسسات 
 Nالقطاع الصحي ع �

�� هذا التقرير لتحديد مكامن الفساد 
� الوصول إ� خدمات صحية ذات جودة. يأ�$

�� وحقوقهم وعN رأسها الحق  المواطن��
� محاربة الفساد.

�ح هذا التقرير توصياٍت عملية من شأنها تعزيز دور اللجنة النيابية  مستوى القانون والممارسات والرقابة. ويق%$

آليات  وتعزز  العامة  دارة  ا?< وتفّعل  الفساد  تحارب   � والقوان_� يعات  OPالت من  سلسلة  وإقرار  وتحديث  دراسة  إ;  التوصيات  هذه  تهدف 
. � 8Lاح مبادرات يمكن لمجلس النواب أن يقوم بها بهدف تفعيل دوره الرقا ضافة إ; إق�� المحاسبة، با?<
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٢٢. منهجية الدراسة. منهجية الدراسة
� مجلس النواب وبالتعاون مع لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون ا�جتماعية النيابية، أجرى 

� �
نما�� وع برنامج ا��مم المتحدة ا�� بمبادرٍة من م!�

ة الممتدة  � الف%$
� ،(Beyond Reform & Development) ̀�ص`ح والتنمية كة بيوند ل �� �

�� مجال الصحة العامة نبيل حسن 
�هذه الدراسة الخب%� 

من شهر تموز ٢٠١٣ ح�$ شهر أيلول ٢٠١٣. 

 �
�احات للجنة الصحة العامة والعمل والشؤون ا��جتماعية النيابية لتمكينها من لعب دور أفضل وأك%� فعالية  تهدف هذه الدراسة إ� تقديم إق%$

� القطاع الصحي.
�مكافحة الفساد 

 Nع � ك%� . وتم ال%$ اً أم غ%� مبا�� وتوخياً لهذا الهدف، قامت الدراسة بتحليل الواقع الصحي الحا�� وتحديد مكامن وجود الفساد سواء كان مبا��
دارة ومن ثم عN مستوى المحاسبة والمشاركة باعتبارهما من أبرز  � ومراسيمها التطبيقية وعN مستوى ا�� الثغرات الموجودة عN مستوى القوان��
 Nع � ك%� � يمكن أن تؤثر عN موضوع كب%� ومتشعب كموضوع الصحة، تم ال%$

� محاولٍة لشمل أغلب مكامن الفساد ال�$
�أدوات الحد من الفساد. و

المحاور التالية:

- قطاع الرعاية الصحية ا��ولية 
ستشفاء (العام والخاص) - قطاع ا��

- وزارة الصحة
� للضمان ا��جتماعي والجهات الخرى الضامنة

- الصندوق الوط��
- قطاع الدواء

- النقابات الطبية 
- اللجنة النيابية للصحة العامة والعمل والشؤون ا��جتماعية

التطبيقية،  والمراسيم  الصحة،  لقطاع  ا��جراء  المرعية   � والقوان�� لبنان،  قبل  من  الموقعة  الدولية  المعاهدات  أبرز   : �
�Lالقانو طار  ا?< يتضمن 

امات والتعهدات الحكومية.  � ل%$ � الدولية وا�� والمواثيق والقوان��

� الوزارة والمؤسسات الصحية المختلفة، التوظيف داخل القطاع، وإعداد  دارات العامة، الع`قة ب�� طار التنظيمي وا?داري: دور ا�� يتضمن ا?<
السياسيات الصحية.

الرقابية  المؤسسات  الصحي،  التفتيش  دور  الصحية،  المؤسسات  وتجاه  الداخلية  دارية  ا�� والمحاسبة  الرقابة  آليات  المحاسبة:  إطار  يتضمن 
وتشمل المؤسسات العامة والنقابات، وآليات المحاسبة القانونية. 

وقد سمحت هذه المنهجية  بالتوصل إ; النتائج التالية: 

دارة العامة وآليات المحاسبة؛ � لبنان وأسباب الفساد فيه من حيث القانون وا��
أو?ً: مقاربة حول الواقع الحا;� لقطاع الصحة ��

اتيجيات الصحية الوطنية؛ س%$ ثانياً: تحليل الثغرات ومقاربتها مع ما تنص عليه المعاهدات والمواثيق الدولية وا��

� تّم جمعها من البحث 
� ينعكس عليها من خ`ل المعلومات ال�$

� القطاعات ا?Kساسية المرتبطة بالصحة والمستويات ال�$
ثالثاً: تقييم الفساد ��

� والمقاب`ت ومن الدراسات المتوفرة؛
الميدا��

يعية وإدارية وآليات رقابية من شأنها إص`ح القطاع الصحي ومعالجة أسباب الفساد فيه؛ OPحات تEاح إص رابعاً: إق��
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وإعتمدت الدراسة ع� ستة مصادر رئيسة للمعلومات:

� القطاع الصحي؛ 
�• مقاب`ت أجريت مع ١٨ جهة من الجهات الفاعلة ا��ساسية 

اء؛  � لبنان وبعض الخ%]
�� ومنظمات دولية تعمل عN تطوير القطاع الصحي 

� تتألف من منظمات المجتمع المد�� • مجموعة ترك%�
� لبنان وحا�ت وممارسات ناجحة ودروس مستقاة من حول العالم؛

�• دراسات وأبحاث وتقارير حول القطاع الصحي 
اتيجية الوزارة؛ � و المراسيم المعمول بها داخل القطاع با��ضافة إ� إس%$ • القوان��

� مزاولة المهنة ؛ • ا��نظمة الداخلية للنقابات وقوان��
تفاقيات الدولية؛ � الوطنية والمعاهدات وا�� • مصادر قانونية ثانوية، وتشمل القوان��

• مقابلة مع رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون ا��جتماعية، بهدف تحديد مواقف ووجهات نظر اللجنة بشأن معالجة الفساد 
� القطاع الصحي.

�

تحديات البحث

� القطاع الصحي، إّ� أن  بعض التحديات واجهت البحث، ومن الممكن من خ`ل معالجتها 
� � عN الرغم من الجهود للتواصل مع مختلف المعني��
� هذه الدراسة: القيام بخطوات إضافية بهدف تحس��

تمام المنهجية المتعبة وخطوات خّطة العمل والتأّكد من صحة  ة أسابيع كافية �� � للدراسة: إذ لم تكن ع!�
• توسيع الجدول الزم��

� ُجمعت.
المعلومات ال�$

ة �سّيما أن الشهود يرفضون وضع  � إثبات إدعاءات الفساد الكث%�
�• مصادر المعلومات وإثبات المعلومات: واجه الباحثون صعوبة 

� قابلناها تتبع جهات سياسية مما يفتح مجال للتشكيك 
� تحميهم. كما ان غالبية الجهات المعنية ال�$

� ال�$ أسمائهم بسبب غياب القوان��
� معلوماتها.

�
كات  � كل المحاور (��

�الباحث الغوص  � لبنان وتشعباته، حيث لم يتسن للفريق 
�� البحث: بسبب طبيعة القطاع الصحي  • ترك��

يعات البيئية والغذائية وإرتباطها بالصحة...) بسبب ضيق الوقت وقلة المعلومات. ، الت!� � التأم��
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٣٣.مشاهدات عامة:.مشاهدات عامة:
� خدمة الزبائنية السياسية

الصحة ��

� تلّخص واقع قطاع الصحة العامة ومكامن الفساد فيه وأبرزها: 
خ`ل البحث، خلص فريق العمل إ� تجميع سّلة من المشاهدات العامة ال�$

قرار إبقاء الصحة رهينة الزبائنية السياسية.

ز من خ`ل تحليل النظام الصحي وواقعه وجود قرار واضح بعدم تحرير الصحة من قبضة السياسة وإبقائها رهينة لتقديمها كخدمة مقابل   ي%]
التدخ`ت  ينهك موازناتهم، وتؤثر هذه  الحكومية  والمستشفيات  الوزارة والضمان   �

� بالتوظيفات  السياسة  ما. فتدخل  أو مصلحة  و�ء سيا�� 
� المناطق. وعN صعيد 

�والحسابات الطائفية عN الخارطة الصحية وكيفية توزيع الخدمات والموازنات الصحية الحكومية عN المرافق العامة 
� ا��جراءات 

�افق هذا الغياب مع إضعاف لدور الضمان وإنهاكه  التغطية، � يوجد ح�$ ا�Ôن خطة تغطية صحية شاملة تحفظ كرامة المواطن، وي%$
� عN خدماته. أما تغطية وزارة الصحة فتبقى دون معاي%� واضحة وتخضع لحسابات سياسية. وهناك غياٌب  � تصّعب حصول المواطن��

دارية ال�$ ا��
� الوزارات وا��طر المعنية تسمح بتقديم الصحة بطريقٍة عادلة للجميع. واضح لسياسة صحية موّحدة ومنّسقة ب��

� القطاع العام»  د.وليد عمار
�داري  ̀�ص`ح ا�� � غياب النية الصادقة ل

�� النظام السيا�� والطائفي و
�تكمن المشكلة ا��ساس 

بحسب أرقام موازنة العام ٢٠١٢:
ة لبنانية ٨٢٪ منها للمستشفيات الخاصة و ١٨٪ فقط للمستشفيات الحكومية ١. ستشفاء ٣٤٠ مليار ل%� بلغت قيمة الZف عN ا��

الدولة تمّول القطاع الخاص وتدفع ثمن الدعاية السياسية لKEحزاب.

دارة وبالتا�� من غياب قدرتها عN منافسة القطاع الخاص،  ات وسوء ا�� � � فيه أغلب المستشفيات الحكومية من نقص التجه%�
� الوقت الذي تعا��

� 
ستشفاء عN القطاع الخاص.  سيخ هذه ا��فضلية وتZف أغلب موازنة ا�� تساهم الدولة اللبنانية ب%$

� تقدمها مستوصفات ومراكز 
� تعزيز الزبائنية السياسية من خ`ل دفع من الموازنة العامة ثمن الخدمات الصحية ال�$

�تلعب وزارة الصحة دوراً أساسياً 
ة لبنانبة سنوياً من  ̀�حزاب وتقدم خدماتها بإسم تلك ا��حزاب أوالمجموعات الطائفية تابعة لها. تZف وزارة الصحة ما يقارب ٤ مليار ل%� صحية تابعة ل

. �
موازنتها عN المستوصفات والمؤسسات الصحية، ويذهب جزٌء � يستهان به من هذا المبلغ إ� مؤسسات ذات طابع سيا�� أو دي��

مثال ع� توزيع بعض هذه المساعدات لعام ٢٠١٢: ١

المبلغ الجهة              

كاريتاس
مام الصدر مؤسسات ا��

� الجمعية اللبنانية لرعاية المعوق��
مؤسسة الشهيد

س`مية دار ا��يتام ا��
مؤسسة الدكتور محمد خالد ا��جتماعية 

- بيت القديس جاورجيوس  المركز ا��ورثودوك��
مأوى العجزة ـ تل شيحا

مأوى العجزة للروم
� زحلة

�دار الصداقة 

٥٠٠ مليون
٥٠٠ مليون
٩٠٠ مليون
١٠٠ مليون
٢٢٠ مليون
٢٢٠ مليون
٧٠ مليون
٥٥ مليون
٧٠ مليون
٥٥ مليون
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كات. OPطباء والK?المريض ضحية جشع بعض المستشفيات وا 

ورية أو ح�$  ية أو إضافة معاينات وصور طبية قد تكون غ%� ²� ورة إجراء  فحوص مخ%] �Zب �Íتعمد بعض المستشفيات وا��طباء إ� إيهام المر
� بعض ا��حيان تعمد إ� الغش من خ`ل إضافة أدوية 

�. كما أنها  ورة إجراء عمليات جراحية فقط بغرض تحقيق ربح أك%] � بعض الحا�ت ²�
�

̀جات وفحوصات من دون ح�$ اجرائها. تزداد هذه الممارسات بشكٍل ملحوظ عندما تكون التغطية مؤمنة من قبل الضمان أو وزارة الصحة وذلك  وع
بتواطٍؤ مع الطبيب المراقب الذي يؤمن الغطاء لذلك.

ة سنوياً. بعد  من سنة ١٩٩٢ وح�$ سنة ١٩٩٧، غطت وزارة الصحة عمليات القلب المفتوح كاملًة مما رفع كلفتها عN دولة إ� ما يقارب ١٧ مليار ل%�
� ١٩٩٧ و١٩٩٨ إ� ما يقارب ١١ مليار  اتخاذ قرار تحميل نسبة ما يقارب ال١٠٪ من كلفة هذه العمليات عN المريض، انخفضت كلفتها عN الوزارة ب��

� عدد العمليات المجراة. ٢ 
�ة سنوياً بسبب انخفاٍض كب%�  ل%�

تعزو المستشفيات تلك الزيادة إ� التأخر بدفع مستحقاتها من قبل الدولة والضمان، وتبيع نفس الخدمة الطبية بأسعار مختلفة بحسب الجهة 
. ه خسائر نتيجة التأخ%� ) لتعويض ما تعت%] � كة التأم�� الممّولة (المريض، الدولة، ��

� الع`قة، فتمتنع المستشفيات عن إستقباله بحجة عدم وجود أ�ّة مغطاة او يُطالب المريض بدفع الفارق 
�يدفع المريض ثمن هذا التأزم 

للحصول عN خدمٍة أفضل. 

، وكشفت لجنة مكلفة من قبل  وير والزيادات تطال أك%� من ٥٠٪ من الفوات%� � � المقاب`ت أن نسبة ال%$
�خ`ل الدراسة، أّكدت مجموعة من ا��طباء 

̀جاٍت  � زحلة قّدمت ع
�� لها مستحقات بذمة وزارة الصحة، أن إحدى المستشفيات 

� فوات%� المستشفيات الخاصة ال�$
�وزارة المالية بالتدقيق 

يٍر علمي لذلك. ٣ ة من دون حاجٍة أو ت%] نسائية لمريض ذكر، وبعضها قدم أدوية بكميات كب%�

كات الدواء تتحكم بقرار العديد من ا?Kطباء. OY

 Nع �
̀�طباء تأ�$ � لبنان، ا��مر الذي يتيح لها القيام بمنافسة تتخللها رشاوى ل

�كات الدواء   ح�$ ا�Ôن، تغيب المعاي%� ا��خ`قية والمهنية عن بعض ��
شكل عينات من ا��دوية، وعروض لحضور مؤتمرات داخل لبنان وخارجه، إضافة إ� أموال نقدية وتقديمات عينية للعيادات والمؤسسات الطبية. 
� تقتZ هذه الممارسات «التسويقية» عN ا��طباء فقط بل تمتد إ� بعض اللجان والدوائر العامة المختصة والمستشفيات والمستوصفات وكل 
اته المتعددة  من يمكن أن يزيد من تZيف الدواء. ويزيد هذا الدور من ا��عباء المالية عN المريض ويضّخم الفاتورة الدوائية، فض`ً عن تأث%�

عN الصحة العامة.

يشكل الدواء نسبة ٢٢٪ من موازنة وزارة الصحة العامة السنوية. 

ا?Kك�O حاجة يتمتعون بأقل تغطية صحية. 

ستشفاء طيلة مدة  ية وا�� � إليه كاستشارات ا��طباء والدواء والفحوصات المخ%] يغطي صندوق الضمان ا��جتماعي كلفة الرعاية الصحية للمنتسب��
 �

�ا�نتساب. إ� أن هذه التغطية تتوقف بمجرد الوصول إ� سن التقاعد وخروج المنتسب تلقائياً من صندوق الضمان ا��جتماعي. فبعد التقدم 
� تعمل عN ضمان من هم بصحٍة جيدة ووضع 

كات الخاصة ال�$ السن وبالتا�� ارتفاع الحاجة إ� الرعاية الصحية، يقع المواطن تحت رحمة ال!�
استثناءات عN معظم ا��مراض الموجودة أو المزمنة.

� وما فوق من العمر. ٤ � هي ١٠٪ وترتفع إ� ٢٦٪ عند بلوغهم سن الست�� نسبة الدخول إ� المستشفيات بشكل عام للمواطن��
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ة من يجب أن تراقب. الهيئات الرقابية أس��

� الهيئات 
� � يوجد نية سياسية حقيقية بتعزيز دور المراقبة والمحاسبة وهو أمٌر واضح من خ`ل التدخل السيا�� والمحسوبيات الموجودة 

� تقف ورائها. 
� يجب أن تراقبها والقوى الساسية ال�$

ة الهيئات الحكومية ال�$ الرقابية ما يجعلها أس%�

«� نعرف الكث%� عن هيئات المراقبة والمحاسبة، غالباً ما نسع انه � يمكن محاسبة موظف الدولة بسبب المحسوبيات»
� والممرضات.   هلن سماحة  نويهض – نقيب الممرض��
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٤٤. المعاهدات الدولية ومرتكزات الدولة اللبنانية . المعاهدات الدولية ومرتكزات الدولة اللبنانية 
� القطاع الصحي

� القطاع الصحي    من أجل معالجة الفساد ��
    من أجل معالجة الفساد ��

� بُنيت عليها مجموعة 
�م بها، وال�$ � وّقع لبنان عليها وال%$

يعية المتعلقة بالصحة بمجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية ال�$ تتأثر البيئة الت!�
� لبنان.  

�� الصحة  � تتناول تأم��
يعات الداخلية والخطط الحكومية ال�$ من الت!�

� توّضح مسؤولية الدول وجميع ا��طراف 
نسان وال�$ � تتب�� الصحة كحٍق أسا�� من حقوق ا��

� وّقع لبنان عليها وال�$
أبرز تلك المعاهدات الدولية ال�$

بالحفاظ عN هذا الحق هي:

نسان ٥ ا?عEن العالمي لحقوق ا?<
� مستوى من المعيشة كاٍف للمحافظة عN الصحة والرفاهية له و���ته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية 

�لكل شخص الحق 
الطبية وكذلك الخدمات ا�جتماعية ال`زمة.

 ٣٠-١١-١٩٧٢ �
�نسان  - المادة ٢٥ (١٩٤٨) – وقع لبنان عليه  ع`ن العالمي لحقوق ا�� • ا��

٣٠-١١-١٩٧٢ ٦ �
�• العهد الدو�� الخاص بالحقوق ا�قتصادية ا�جتماعية والثقافية (١٩٦٦) – وقع لبنان عليه 

• إتفاقية حقوق الطفل (١٩٩٠) ٧
• إع`ن «الما أتا» – المؤتمر الدو�� للرعاية الصحية ا��ولية (١٩٧٨) ٨

١٥-٩-١٩٩٧ ٩ �
�نسان (١٩٩٧) - وقع لبنان عليه  � لحقوق ا�� • الميثاق العر�]

صEح الصحي: � ٧ تموز ٢٠١١ ع� أولويات ا?<
وأّكد البيان الوزاري لحكومة – كلنا للوطن – كلنا للعمل الصادر ��

البيان الوزاري ١٠
� خطة ا�ص`ح الصحي  وتطبيق نظام البطاقة الصحية وتعزيز قطاع ا�ستشفاء الحكومي 

� �
�Öم الم� � المجال الصحي، فإن الحكومة تل%$

�اما 
التغطية  التنفيذ بهدف  العامة وضعها موضع  � ستتو� وزارة الصحة 

ال�$ ها من المشاريع  المناطق، وغ%�  �
�الرعاية الصحية  وتفعيل دور مراكز 

� وا�نظمة. � وفقا للقوان�� � من اللبناني�� الصحية لغ%� المضمون��

وعان من أجل التغطية الصحية الشاملة ? يزا?ن قيد النقاش: OPة م � ا?Kونة ا?Kخ��
كما ظهر ��

ا��ول:  تحدث عنه وزير الصحة الحا�� عN� حسن خليل ويتضمن توحيد الصناديق الضامنة ووعد مؤخراً بطرحه عN أول طاولة لمجلس 
الوزراء.١١

� تغطية موحدة  (٨٥٪) يمكن أن يستكمل المريض من بعدها 
� � � المضمون�� بل نحاس وهو يساوي ب�� : أعده الوزير السابق �� �

والثا��
الفارق من الصناديق الضامنة الموجودة حالياً. ١٢

ة،  ة ا��خ%� � الف%$
�� أدراج مجلس النواب بسبب عدم إنعقاده دورياً 

�� � تزال 
يعات ال�$ � والت!� احات القوان�� با��ضافة إ� ذلك، ثمة سّلة من إق%$

� مزاولة المهن الطبية . وتتناول مواضيع المستوصفات والحضانات وإدخال تعدي`ت عN قوان��
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� لبنان 

� لبنان. واقع القطاع الصحي ��
٥٥. واقع القطاع الصحي ��

� لبنان، إذ أنه نظام مركب يتقاسم فيه القطاع العام والقطاع الخاص المسؤوليات التنظيمية 
�يصعب تحديد وصف واضح للنظام الصحي 

ي. أما القطاع الخاص فهو  دارية والتمويلية. فالدولة هي منظم ضعيف للقطاع ومقّدم خدمات غ%� منافس وممّول دوره أشبه بالعمل الخ%� وا��
� التنظيم والتوّسع. ١٣

�� التمويل فيما يتمتع بحريٍة ملفتة 
�� نفس الوقت 

�أبرز مقدم للخدمات ويساهم 

 Nفهم الواقع وا��ضاءة ع �
�ة، مما ساهم  � السنوات ا��خ%�

�اته وتطوره  ح تفصيN� لواقع النظام الصحي ومؤ�� تناولت عدة أوراق وتقارير ��
� نلخص منها بعض الخطوط العريضة وا��رقام الدالة عN واقع القطاع بشكٍل موجز: 

الثغرت، ال�$

توزع إنفاق وزارة الصحة مستشفيات خاصة

مستشفيات حكومية

أدوية

مخصصات ورواتب وأجور وملحقاتها

مساهمة لتشغيل المستشفيات الحكومية

كة مع المنظمات الدولية (اليونيسف - نفقات برامج مش%$
( � صليب أحمر - الشبان المسيحي��

كلفة تشغيلية - إيجارات ومفروشات ومكافآت وصيانة
ومطبوعات وقرطاسية ووسائل نقل

برامج التلقيح والتثقيف والرعاية الصحية ا��ولية ومكافحة
السيدا

٪ ٢ ٪٤ ٪١
٪ ٤

٪ ١١

٪ ٢٢ ٪٥١

٪ ٥

� لبنان ١
توزع إنفاق الدولة ع� الصحة ��

وزارة
الصحة
العامة
٪٣٩

صناديق
التعاضد

٪ ٤

وزارة
الشؤون

ا��جتماعية
٪ ٢

ستشفاء ا��
العسكري

٪ ١٤
تعاونية
موظفي
الدولة
٪ ١٣ صندوق

الضمان
ا��جتماعي

٪ ٢٨

� المئة
�� المئة إ�  ٨,٢ 

�نفاق عN الرعاية الصحية من ١٢,٣  • انخفض إجما�� ا��
١٤.( �Nالناتج المح �من إجما�)

� مؤسسات  ة لبنانية موزعة ما ب�� • يبلغ إجما�� إنفاق لبنان عN الصحة ما يعادل ١،٢٦١ مليار ل%�
: ووزارات مختلفة عN الشكل التا��

� منطقة جبل 
�� المناطق. فمث`ً عدد ا���ة  � لبنان ٣.٥ �ير مستشفى( لكل ١٠٠٠ مواطن) ١٥، ولكن هناك تفاوت واضح بعدد ا���ّة ب��

�• يوجد 
� قضاء النبطية ٠,٨٦ لكل ١٠٠٠ شخص.١٧

�لبنان هو ٦.٥٥ لكل ١٠٠٠ شخص بينما هو 
• تبلغ نسبة أّ�ة القطاع العام ١٦٫٦٪ من إجما�� عدد ا��ّ�ة الموجودة.١٨

� تضم ١٣٠ مركز – ويتبع ٧١ ٪ من هذه المراكز لجمعيات مدنية، سياسية، 
� يستخدمون شبكة المراكز الصحة ا��ولية ال�$ • ٢٠٪  فقط من اللبناني��

حزبية، دينية.١٩
١٠٠٠ مواطن) وهي نسبة أعN من كل الدول المجاورة، وال`فت أن ا��طباء ذوو ا��ختصاص نسبتهم ٧١٪ (٣.٥ طبيب  • هناك ٣.٥ أطباء (لكل 
� لبنان، الرقم الذي يعت%] مرتفع جداً مقارنًة بالمعدل العام حسب أرقام منظمة التعاون 

�مختص مقابل كل طبيب عام) من إجما�� عدد ا��طباء 
� مقابل ١ طبيب عام). ٢٠ � الميدان ا�قتصادي (المتمثل بـ٢ اختصاصي��

�والتنمية 
ة بحسب وزارة الصحة وتقارير وكا�ت ا��مم المتحدة. ٢١ � السنوات ا��خ%�

�ات الصحية الرئيسة  • تحسنت معظم المؤ��

• تشّكل موازنة وزارة الصحة ٢,٤٩٪  من موازنة الحكومة.١٥

لبنان   �
� العامة  الصحة  وزارة  موازنة  بلغت   ٢٠١٠ سنة   �

�  •
ة لبنانية وهي ترتفع سنوياً حيث وصلت إ�  ٤٨٦٫٦ مليار ل%�

ة لبنانية عام ٢٠١٢ أي بزيادٍة قدرها ١٣٪. ٥٥٤٫٨ مليار ل%�

• تشكل التغطية الصحية والدواء حوا�� ٨٣٪ من موازنة وزارة 
١٦ : الصحة العامة وتتوّزع عN الشكل التا��
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� القطاع الصحي
� القطاع الصحي. مكامن الفساد ��
٦٦. مكامن الفساد ��

� تؤثّر عليه وتتأثّر به مما يصّعب إدارة القطاع من جهة ويزيد من فرص الفساد 
يتشّعب قطاع الصحة بشكٍل كب%� نتيجة تعدد الجهات الفاعلة ال�$

� التأث%� عN وجود/غياب 
�̀حق به أبرز هذه الجهات الفاعلة إنط`قاً من دورها  ح ال � الوارد أدناه وال!�

بداخله من جهٍة أخرى. يُظهر الرسم البيا��
� والجهات الفاعلة أدناه من أهداف  الفساد، ويعرض ��برز مكامن الفساد بناًء عN ما تم جمعه وتحليله من معلومات وآراء. انطلق تحديد المعني��

� القطاع. 
�البحث القائمة عN تحديد أبرز فرص التدخل للجنة الصحة النيابية وليس من منطلق الشمولية وتحديد جميع الجهات الفاعلة 

 

� القطاع الصحي
مكامن الفساد ��

المواطن

النقابات

الجامعات

الدواء

المستشفيات

المستوصفات

الضمان ا��جتماعي الصناديق/
الجهات الممولة

ملتقى
الخدمات

الموارد
ية الب!�

مقدمي
الخدمات

الهيئات
الرقابية

الجهة الناظمة
وزارة الصحة

العامة
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الجهة

المستشفيات

المستوصفات

كات الدواء OY

الضمان
ا?جتماعي

النقابات

� تؤدي إ; الفساد أو إ; ز يادة كلفة الفاتورة الصحية
الممارسات ال��

عليه  تحصل  فيما  الخارج   �
� تداوله  يتم  لذي  بالسعر  الدواء  المستشفيات  تبيع   •

 Nتقوم بها. � يوجد أي رقابة ع �
بأسعار متهاودة نتيجة العروض والمناقصات ال�$

� تباع.   
� تُؤلف ��ختيار الفائزين و� عN أسعار ا��دوية ال�$

تلك المناقصات واللجان ال�$
إدارتها  مجالس  تطال   �

ال�$ التعيينات   �
� مشكلة  الحكومية  المستشفيات  لدى   •

 � يتم تعي�� أو   � التعي��  Nالخ`ف ع تبقى مقفلة بسبب  أن  يمكن  وموظفيها حيث 
 �

�الجغرا التوزيع  أن  كما  الكفاءة.  وليس  السيا��  نتماء  ا�� بحسب  أشخاص 
� تقدمها يعتمد عN معيار القرار السيا�� 

للمستشفيات الحكومية والخدمات ال�$
� بعض المناطق.

�� عدد ا���ّة 
�� المنطقة، حيث نرى فائضاً 

�وليس الحاجة 
وممرضات   � ممرض�� بتوظيف  المتعلق  القانون  الخاصة  المستشفيات  تطبق   �  •
� مهام  � جدد وغ%� مختص�� � إ� النقابة فقط، كما تعمد إ� تسليم ممرض�� منتسب��

/ممرضات من ذوي ا��ختصاص.  � أك%] لتوف%� المال وعدم توظبف ممرض��

• ثمة سوق دواء غ%� رسمي ينشط من خ`ل ٣٠٠٠ مستوصٍف � تزال خارج دائرة الرقابة. 
� وخطٌر داهٌم عN الصحة. 

ينتج عن هذه المستوصفات فساٌد صحي وما�� وبي��

� � يوجد هيئة وطنية  • تم إقفال المخت%] المركزي منذ العام  ٢٠٠٦ ومنذ ذلك الح��
اً عN ورق. ف عN نوعية الدواء، �سّيما أن قرار إنشاء مكتب الدواء بقي ح%] ت!�

� لبنان فتعمد إ� مجموعة 
�كات الدواء والمكاتب العلمية بسوق الدواء  • تتحكم ��

من التجاوزات المتمثلة بتقديم إغراءات ورشاوى (بصيغة هدايا) إ� ا��طباء وأصحاب 
ويج منتجاتها، ما يؤدي إغراق السوق با��دوية وإ� رفع الفاتورة الصحية.   القرار ل%$

� لبنان غ%� مراقب، حيث تم نقل الملف إ� وزارة الزراعة. 
�• سوق الدواء البيطري 

� يوجد رقابة مختصة عN من يستورد ويخزن ويبيع ويستخدم الدواء البيطري. 
� ملف الدواء البيطري 

� �Íصحة الحيوان، تشكل الفو Nع �ر الكب% �Zوعدا عن ال
يا للمضادات  البكت%� نسان �سّيما من خ`ل زيادة مقاومة  اً عN حياة ا�� خطرا كب%�

ستخدام الخاطئ لها عN الحيوان. الحيوية نتيجة ا��

� التوظيفات � سيما التعاقدات ينهك الخزينة،  فيما الم`ك 
�• إن التدخل السيا�� 

نصفه فارغ، علماً أن المدير العام هو المسؤول عن التوظيف. 
الفساد  امام  المجال  المعام`ت   إجراء  وصعوبة  دارة  ا��  �

� وقراطية  الب%� تفتح   •
نجاز المعام`ت بشكل أ�ع.  والرشاوى ��

عن  عوضاً  حمايتهم   Nوع إليها   � المنتسب�� مصلحة   Nع النقابات  معظم  تركز   •
التفك%� أيضاً بالمصلحة العامة. كما � يوجد أي إطار يراقب عمل النقابات وأدائها 
� الوقت الذي طغت السياسية عN التحالفات النقابية وباتت المتحكم ا��سا�� 

�
 . � نتخابات النقابية عوضاً عن ا��داء النقا�] بنتائج ا��

� تتيح لها الحصول عN المعلومات 
̀حيات التنفيذية ال�$ • تفتقر النقابات إ� الص

� القطاعات. 
�والتZف عN ا��رض لقمع المخالفات 

مEحظات

بقي مستشفى مشغرة الحكومي 
مغلقاً رغم مرور ١٢ عاماً عN بناءه، 

فيما � يزال مستشفى قانا ينتظر 
ات الطبية ال`زمة لتشغيله  � التجه%�

منذ عام ٢٠٠٠.  

يشكل الZف عN الدواء حوا�� ربع 
� لبنان.٢٢

�الفاتورة الصحية 

عام ٢٠١٠، بلغ عدد موظفي الضمان 
١٢٥٠ موظفاً من أصل ٢١١٩٫١ ٢٣

رفضت نقابة ا��طباء تطبيق قانون 
الوصفة الطبية الموّحدة الصادر عن 

لجنة الصحة النيابية. 
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الجهة

الجامعات

وزارة الصحة

التفتيش 
المركزي 

المفتشية 
الصحية 

وا?جتماعية 
والزراعية

�
�Lالمجتمع المد

ا?عEم

� تؤدي إ; الفساد أو إ; زيادة كلفة الفاتورة الصحية
الممارسات ال��

• تُوّزع رخص الجامعات ورخص الكليات الطبية بناًء عN حسابات سياسية وطائفية 
وليس بناًء عN حاجة السوق ومعاي%� المناهج التعليمية.

• بعض المعاهد التعليمية المرتبطة بالمهن الطبية �سّيما جزء من معاهد التمريض 
وجود  دون  من  وذلك  الحضور،  وتسجيل  ا��ساتذة  إختيار   �

� معاي%�  أية  يتبع   �
إمكانية فرض الرقابة عليها. 

اتيجية واضحة للتغطية الصحية ذات معاي%� واضحة. • غياب إس%$
̀حيات  � وزارته، حيث يتمتع بش�$ الص

�• أعطى اتفاق الطائف الوزير سلطة مطلقة 
ويمكن لتوقيع وزير الصحة أن يكفي لتمرير معاملة تسجيل دواء أو تغطية مريض 
ه. � يخضع الوزير أو المعام`ت المذيلة بتوقيعه أو متابعة مستشاريه ��ي  أو غ%�

� الهيئات الرقابية.  
�� الوزارة أو 

�من الهيئات الرقابية الداخلية 
� مرتفع وهناك عدة شواغر �سّيما مع التدخ`ت  • المعدل العام ��عمار الموظف��
الحافز  الموضوع تعقيداً غياب  التوظيف.  ويزيد  ة والقرار بوقف  الكب%� السياسية 
بالحكم  معرفتهم   �

� والنقص  ام،  � ل%$ وا�� للعطاء   � الموظف�� لدى  داري  وا�� الما�� 
الرشيد ومبادئه وطرق مكافحة الفساد. 

� المفتشية الصحية منذ عام ٢٠٠٥. 
� � � عدد المفتش��

�• هناك أك%� من ٥٠٪ نقص 
� تشمل 

٤ مناصب فعالة فقط، تقوم بكل عمليات المراقبة ال�$ حيث يوجد حالياً 
جميع المراكز الصحية الحكومية وأداء موظفيها.٢٤

• تحول التدخ`ت السياسية وغياب النية الحقيقية بتعزيز ا��طر الرقابية دون سد 
� الموارد اللوجستية 

�، كما يوجد نقص  � ية وتوظيف مفتش�� � الموارد الب!�
�الفراغ 

 Nع يستخدمون  أنهم  حيث  بمهامهم،  القيام   � الحالي��  � المفتش��  Nع يصّعب 
� المناطق.

�سبيل المثال سياراتهم الخاصة لزيارة المراكز 
العديد  من  فبالرغم  المركزي محدودة جداً.  التفتيش  بدور  المواطن  معرفة  إن   •
أنها نادراً ما تجد طريقها  إّ�  � يرددها المواطنون، 

من المخالفات أو الشكاوى ال�$
� واستخدامه 

نت بدا�� ن%$ للتفتيش الصحي. كما أن موقع التفتيش المركزي عN ا��
غ%� سهل.

• لم ترتقي الجمعيات إ� المستوى المطلوب من حيث الرقابة عN القطاع الصحي 
 � القوان�� تطبيق  او  ال`زمة  الصحية   � القوان�� تعديل  اجل  من  الضغط  ح�$  او 
الموجودة. ولم تقدم الحلول ال`زمة المبنية عN أسس علمية ودراسات للمشاكل 

ض عليها. � تع%$
ال�$

اً لمرّوجي  � فخ الربح ال!يع ويلعب دوراً سيئاً من خ`ل كونه من%]
�ع`م  • يقع ا��

يرتقي   � كما  لها،  المرخص  غ%�  الطبية  وا��عشاب  الرقابة  عن  الخارجة  ا��دوية 
̀حقته.  ستقصائية إ� الدورالمطلوب لكشف الفساد وم بمستوى الصحافة ا��

مEحظات

� تتضمن 
إرتفع عدد الجامعات ال�$

كليات طب من ث`ثة إ� سبعة بنفس 
الوقت لمراعاة الحسابات الطائفية 

 

م جميع المستشفيات قانون  � تح%$
مزاولة مهنة التمريض وتوّظف 

 � � وممرضات غ%� منتسب�� ممرض��
للنقابة ولم يتّم أخذ أي إجراءات 

بحقها.

حسب نظام التفتيش المركزي � 
 � � المعني�� يتخطى عدد المفتش��

بمراقبة ومتابعة المؤسسات العاملة 
� الصحة والزراعة والخدمات 

�
ا��جتماعية خمسة ع!� مفتشاً. 

 �
�لعبت بلدية سن الفيل دوراً 

مراقبة الطعام الفاسد وتعاونت مع 
� والجهات المختصة 

المجتمع المد��
 Nالحفاظ ع Nلمساعدة المح`ت ع

الجودة. 
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الجهة

/الناس المر§�

� تؤدي إ; الفساد أو إ; زيادة كلفة الفاتورة الصحية
الممارسات ال��

• قلة ثقة المواطن بالنظام الصحي وبالقطاع العام بالتحديد حيث يلجأ المريض 
إ� زيارة عدة أطباء ويطلب أك%] عدد من الصور والفحوصات للتأكد من التشخيص. 
للشعب  الطبية  الثقافة  من  ا��ختيار جزء  وحرية  بالنظام  الثقة  قلة  أصبحت  لقد 

. �
� تلقائياً ضد نظام التحويل ويفضل زيارة ا��خصا��

� وبالتا�� أصبح اللبنا��
اللبنا��

� هي أحد أبرز أسباب  يجا�] • ضعف ثقافة المحاسبة والمطالبة بالحقوق وبالتغي%� ا��
وجود الفساد واستمراره.

مEحظات
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� لبنان 
� لبنان. معاي�� تقييم النظام الصحي ��
٧٧. معاي�� تقييم النظام الصحي ��

� القطاع الصحي ولدراسة مدى جهوزية النظام الصحي لمكافحة الفساد بداخله، نعكس واقعه الحا�� عN معاي%� 
�إنط`قاً من مكامن الفساد 

 : الحكم الرشيد لنستنتج التا��

الشفافية:

كان من الصعب جداً الوصول إ� المعلومات خ`ل البحث �سّيما المعلومات حول الموازنات المفّصلة ��ي من الدوائر الرسمية أو ح�$ التقارير 
� تحتاج إ� جهٍد كب%� للوصول 

� تناقض بعضها بعضاً عن الموازنات الحقيقية وطرق الZف وال�$
الرقابية. يوجد كمù من التقارير والمعلومات ال�$

� أنفسهم ليس لديهم وصول سهل للمعلومات  و� يعرفون  � ا��ساسي�� . كما �حظنا أن أصحاب القرار والمعني�� � إليها مما يصّعب أي دور رقا�]
ا��جراءات الرقابية عN سبيل المثال. 

المشاركة:

� صياغة السياسات عN رغم مشاركتهم ببعض اللجان التابعة للوزارات المعنية بالصحة، إ� انهم 
�اشتú المعنيون والنقابات من دورهم البسيط 

، وا��سوأ  �
� وضع الخطط. إ� ذلك، � دور واضح للجمعيات ومنظمات المجتمع المد��

�يغيبون عن لجاٍن أخرى و� يشعرون بدوٍر أسا�� لهم 
بداء رأيهم فيها. � السياسات أو ح�$ ��

�هو غياٌب كامل لدور الناس والمستفيدين من الخدمات، حيث � سبل واضحة لمشاركتهم 
ز هذا جلياً من  المحاسبة: �حظت الدراسة وجود إجماع تام عN ضعف الرقابة وشبه غياب للمحاسبة وتعطيلها بسبب التدخ`ت السياسية. ي%]
� مساءلة ومحاسبة الوزارة مروراً بالهيئات 

�خ`ل عدد التقارير الرقابية الصادرة ومضمونها وينعكس عN جميع المستويات من دور اللجنة النيابية 
الرقابية الرسمية ووصو�ً ا� النقابات. 

 
الفعالية:

ر بالنتائج  ّ نفاق الصحي � تُ%] �̀ ات الصحية وتحسن نوعية الخدمات المقدمة، إ� أن الكلفة المرتفعة ل � المؤ��
�تلحظ الدراسة التحسن الموجود 

� دوٍل أخرى. 
�نفاق  ة حول فعالية النظام، �سّيما إذا تمت المقارنة بفعالية القطاع الخاص وبا�� المحققة مما يطرح أسئلة كث%�

ستجابة: ا?<

� شبكة الرعاية الصحية ا��ولية،  
�� الحد ا��د�� من الخدمات  رغم وجود محاو�ت جّدية لملٍء الفراغات من خ`ل تنظيم الخارطة الصحية وتأم��

� بإبقاء الصحة رهينة وعدم التعاطي معها كحٍق مكتسب. 
�Íالقا �تبقى هذه المحاو�ت مع ذلك ضمن السقف السيا�

العدالة:

� الدرجات داخل  � الخاص والعام وح�$ ما ب�� � القطاع�� � نوعية الخدمات ما ب��
�يشكل غياب معاي%� واضحة للتغطية الصحية ووجود إخت`ف 

� الصناديق، تحديات أساسية ماثلة أمام عدالة النظام. القطاع الواحد، وكذلك إخت`ف ا��سعار ومعاي%� التغطية ب��

ي من خ`ل  � ويست!�
� مختلف أقسام النظام الصحي اللبنا��

�� أخرى موجودة، ينت!� الفساد  � أو عدم تطبيق قوان�� من خ`ل غياب بعض القوان��
نتشار.   �̀ وقراطية إدارية تؤمن له البيئة الخصبة ل ب%�

الشواغر  ملء  من خ`ل  وتمكينه  القطاع  لتقوية  السياسية  النية  غياب  بوضوح  تظهر  العامة  الصحية  والمؤسسات  دارات  ا��  Nعامة ع نظرة  إن 
� التغطية رهينة 

�� التوظيفات عN ا��قل. كما أن نظرة عامة عN سياسات التغطية تؤكد القرار السيا�� بإبقاء الحق 
�الوظيفية وكّف التدخ`ت 

انية الدولة والوزارة النمط الواضح المتمّثل ببتسليم الصحة للقطاع الخاص مع ما  � للحسابات السياسية وعدم وجود نية بتأمينها كحق. وتظهر م%�
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عية وإغراق ا��سواق بأدوية وخدمات ومعدات تفوق الحاجة الحقيقية للسوق.  ويج بأساليب غ%� �� يسمح  ذلك من تجاوزاٍت تتضمن الدعاية وال%$
� القطاع الصحي تخلص إ� معاناة القطاع، رغم وجود دراية واضحة بكيفية النهوض به وحلول عديدة لتخفيف الفساد 

�إن دراسة لواقع الفساد 
� ا��داء. ولكن سطوة السياسة عN القطاع بكل مكوناته من وزارة ولجنة ونقابات وجامعات وهيئات رقابية وعدم وجود ضوابط لممارسات  وتحس��

القطاع الخاص يشك`ن العائقان ا��ساسيان أمام حصول الناس عN حقهم.

اً أثناء التحض�� لهذه الدراسة وكان ?فتاً إجماعهم ع�: تمت مقابلة أك�O من ١٩ مسؤو?ً وخب��
 

١٩\١٩ . • تحميل مسؤولية الفساد للتدخل السيا�� والنظام السيا��  
• إعتبارهم دور الرقابة ضعيف جداً وعدم درايتهم بآليات عمل الهيئات الرقابية ١٦\١٩  

� القطاع موجود بنسٍب أك%] من تلك المتداول بها  ١٥\١٩
�• تقديرهم أن الفساد   

̀�ص`ح ١٤\١٩ � النية الحقيقية ل
�• إعتبارهم الحلول موجودة وسهلة والمشكلة تكمن فقط   

• ثقتهم أن الوضع ممكن ان يتحسن ٢\١٩   
• إعتبارهم أن منطق الربح التجاري والتعاطي مع الصحة كسلعة هو السائد ١٤\١٩  

مشاهدات إيجابية أو ممارسات إصEحية تّم مEحظتها خEل الدراسة:

 Ǹحقتها ع%] الموقع مثا�ً ع � من متابعة المعام`ت وم • يشكل نظام متابعة المعام`ت عN موقع وزارة الصحة الذي يمكن المواطن��
إجراء إداري يؤدي إ� تخفيف فرص الفساد.  

وع ممّول من قبل منظمة الصحة العالمية. � قطاع الدواء، وهو م!�
�وع الحكم الرشيد للدواء الخطوات ا��ك%� عرضًة للفساد  • حدد م!�

ات الصحة – هذا ما جعل لبنان  � مؤ��
�� السنوات الماضية و كان هناك تحسن عام 

�نفاق الصحي  • تمكن لبنان من خفض فاتورة ا��
قصة نجاح ضمن تقرير الصحة العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام ٢٠١٠.

� توضح ما الذي يجب فعله ��ص`ح القطاع، فض`ً عن وجود دينامية عN صعيد 
̀حية ال�$ ص • توجد كمية من الدراسات وا��وراق ا��

اتيجياتها. الوزارة وخططها وإس%$
� عدد من النقابات ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً عN القطاع.

�̀حية  • وجود ورشة إص
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٨٨. لجنة الصحة العامة النيابية ودورها. لجنة الصحة العامة النيابية ودورها
� مكافحة الفساد

� مكافحة الفساد     ��
��     

. لجنة الصحة العامة والعمل  � � للمجلس النيا�] يعي والرقا�] يع وتشكل الحجر ا��ساس للدورين الت!� � عملية الت!�
�تلعب اللجان النيابية دوراً رئيساً 

� يحكم عملها النظام الداخN� للمجلس.
� وال�$

� اللبنا�� � المجلس النيا�]
�والشؤون ا��جتماعية هي من اللجان الـ١٦ الموجودة 

� مختلف القطاعات مما يجعل عملها عرضة للتجاذبات السياسية 
�� الخدمات  تحرص الكتل السياسية عN ان تتمثل بغالبية اللجان لتتمكن من تأم��

 � � ما يتعلق بمكافحة الفساد وتحس��
�� الب`د. تناولت عدة دراسات دور اللجان وفعاليتها �سّيما 

�وفعاليتها مرتبطة با��جواء السياسية السائدة 
فعالية عملها. ونورد أدناه خ`صة عن أبرز التوصيات الصادرة عن هذه الدراسات:

. وفيما يؤيد رئيس لجنة الصحة العامة  الشفافية ونOP المحا~� ينص النظام الداخN� للمجلس عN �ية النقاشات ويؤكد عN �ية المحا²�
� النقاشات ومشاركة المحا²� مع العامة كمبدأ 

�النيابية ال!ية المتبعة، تؤكد عدة دراسات حول فعالية اللجان النيابية عN أهمية إعتماد الشفافية 
أسا�� لتطوير العمل والحّد من الفساد. ٢٥

 � القوان�� وتحض%�  الملفات  دراسة  وقت  تقص%�  أجل  من  ها  وتحض%� الملفات  بدراسة  يقومون   � وباحث_�  � أخصائي_� بتوظيف  اللجان  تعزيز 
� يمكن لموظفي اللجان التواصل معها بشكل دوري.

� والجمعيات ال�$ اء المحلي�� ستفادة من تجارب الدول ا��خرى وآراء الخ%] وا��
  

توضيح دور اللجان وصEحياتها التفصيلية، حيث يضع النظام الداخN� الحا�� خطوطاً عريضة وتوجهات عن دور اللجان إ� أنه من المفيد 
 . ̀حيات كل لجنة لتمكينها من تنفيذ دورها بفعاليٍة أك%] القيام بتحديد دقيق لص

ستجوابات  ة حالة محاسبة واحدة، بل مجموعة من ا�� � ا�Ôونة ا��خ%�
�� للجان حيث يتسم هذا الدور بالتعميم ولم تسجل  8Lتفعيل الدور الرقا

الموازنة  المالية وإست`م تقارير وضحة عن  المراقبة  المعرفة بموضوع  التفعيل من خ`ل زيادة  ٢٦. وتدعو الحاجة إ�  � لم تصل إ� نتيجة 
ال�$

� قدماً بموضوع المحاسبة. 
�Öف. أما النواب الحاليون فأشاروا إ� تحكم «الواقعية السياسية» بموضوع الرقابة، ما يمنعهم من المZوال

كة. إذ  ورة عودة المشاريع إليها بعد تعديلها من قبل الهيئة العامة أو اللجان المش%$ �² Nتعزيز دور اللجان المختصة من خ`ل ا��²ار ع
� يحق لها تعديله دون العودة إليها كصاحبة إختصاص. كما 

اح القانون للهيئة العامة ال�$ تلعب اللجان حالياً دوراً إستشارياً فقط حيث ترفع إق%$
 Nة الزمنية لطرح قانوٍن ما ع � من شأنها ان تتحكم بالف%$

دارة والعدل، ال�$ � بعد أن ترفعها إ� لجنة ا�� ̀حية لمتابعة القوان�� � تملك اللجنة أي ص
الهيئة العامة.  

تشكل لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون ا��جتماعية نموذجاً للجنة مختصة مؤلفة من أصحاب إختصاص ودراية بالموضوع، وتتمثل فيها الكتل 
ضافة إ� التوصيات العامة الُمشار إليها أع`ه، تشمل  � حال توفرت النية لذلك. با��

�ى مما يعطيها هامشاً للعمل وأخذ القرارات  السياسية الك%]
الفقرة التالية مجموعة من التوصيات الخاصة بلجنة الصحة النيابية.

عدد ا?Kعضاء:

عدد ا?<جتماعات خEل 
السنوات ا?Kربع:

� تّم 
� ال�� عدد القوان_�

إقرارها خEل الدورة 
ة لمانية ا?Kخ�� ال�8

� تناولتها اللجنة من العام ٢٠٠٩ وح�$ ا�Ôن:
أبرز القرارات والمواضيع ال�$

� مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم مهن الع`ج  • تعديل قانون ا�Ôداب الطبية وقوان��  
نشغا�� والقاب`ت القانونيات    ا��

� أطباء
• إنشاء نقاب�$  

• طب ا��عشاب  
• مياه الطاولة  

� لبنان
�• النازحون السوريون   

� المجلس الحا;� با?Kرقام (ح�� شهر ٧\٢٠١٣) ٢٧
جتماعية  النيابية �� لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون ا?<

١٢

٣٧

٢٢  أي  أقرت اللجنة 
 � بمعدل ٥٫٥ قوان_�

سنوياً.
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٩٩. التوصيات وفرص معالجة الفساد. التوصيات وفرص معالجة الفساد
� القطاع الصحي وأن المواطن يدفع ثمن هذا الفساد بشكٍل يومي، إما من خ`ل عدم حصوله 

�ي  � البحث عN أن الفساد مست!�
�أجمع المشاركون 

� نفس الوقت، أظهر البحث أن 
�� الصحة. و

�عN الخدمة أو من خ`ل إضطراره إ� دفع مبالغ إضافية أو تقديمه و�ءات سياسية مقابل حقه 
̀حات وتحرير القطاع من قبضة  ص � با��

�Öبالم �لبنان هو القرار السيا� �
�الحلول ممكنة ومعروفة وأن ما ينقص خارطة طريق ا��ص`ح الصحي 

� هذا المجال، �سّيما لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون ا��جتماعية 
�يعية الدور ا��سا��  قتصادية. تلعب السلطة الت!� المصالح السياسية وا��

� من شأنها تخفيف الفساد 
ستجابة لتحديات القطاع الصحي وتطبيق كمü من التوصيات ال�$ ة لجهة ا�� � تقع عN عاتقها مسؤولية كب%�

النيابية ال�$
� من شأنها 

� هذه التوصيات عN عدة مستويات تجاوباً مع مستويات المشكلة المختلفة، وهي تقتZ عN الخطوات ال�$
. وتأ�$ � والحّد من دوره السل�]

الحد من الفساد وإنتشاره و� تشمل جميع نواحي إص`ح القطاع الصحي تجاوباً مع أهداف هذا البحث. 

يعية تعالج الفساد بشكل عام OPمن أجل قاعدة ت � يعات وقوان_� OPت

١. إقرار قانون الحق بالوصول إ� المعلومات لتعزيز شفافية الدولة اللبنانية بما فيها وزارة الصحة.
� عنها. � القطاع العام عN كشف حا�ت الفساد والمسؤول��

� � ٢. إقرار قانون حماية كاشفي الفساد من أجل تشجيع العامل��
̀حيات الوزارة إ� مجالس محلية لديها  وقراطية ونقل مجموعة من ص الب%� دارية للتخفيف من  ٣. دراسة وإقرار قانون ال`مركزية ا��

� أداء المؤسسات الصحية وتعزيز الرقابة عليها والتعاون معها. � تحس��
�ة  القدرة والمصلحة المبا��

ام تكافؤ الفرص بشكل �  اع وإح%$ ق%$ ̀حات أساسية تتعلق ب!ية ا�� � خارج القيد الطائفي ويتضمن إص � نس�] ٤. إقرار قانون إنتخا�]
نتخابات سلفاً ويعزز مبدأ مساءلة النواب ومحاسبتهم. يسمح بمعرفة نتائج ا��

اتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والضغط من أجل تنفيذها٢٢ س%$ � المنصوص عنها ضمن ا�� ٥. دراسة وإقرار القوان��
اتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات من أجل مكننة الوزارات وتحديث ا��نظمة  س%$ � ا��

�� المنصوص عليها  ٦. دراسة وإقرار القوان��
 . � � التواصل داخل الوزارة ومع المواطن�� � القطاع الصحي لتخفيف الهدر وتحس��

�المعلوماتية 
المسؤولة عن تجميع  الهيئة  النائب روب%� غانم عام ٢٠٠٧ وهي  الذي طرحه  الفساد  المستقلة لمكافحة  الهيئة  إنشاء  إقرار قانون   .٧

. � الشكاوى والتحقيق بها ومتابعة ومحاسبة المعني��
٨. إعادة تفعيل قانون وسيط الجمهورية الصادر سنة ٢٠٠٥ والضغط من أجل إصدار المراسيم التطبيقية له.

� الهيئات الرقابية، مثل ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب، من أجل  ٩. تحديث قوان��
� وتمكينها من إنزال العقوبات بهم. إعطائها السلطة ال`زمة لرفع الحصانة عن الموظف��

دارة العامة. � ا��
��هاء  � ا��كّفاء وال%� ١٠. إقرار قانون سلم الرتب والرواتب للمحافظة عN العالم��

. � ذلك التعاقد من خارج الم`ك للحّد من التوظيف السيا��
�دارة العامة بما  � ا��

�١١. تحديث قانون التوظيف 

�
�Lاك المجتمع المد OYلتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وإ � يعات وقوان_� OPت

بأية صناديق حالية يعتمد عN معاي%� واضحة تسمح   � المشمول�� ̀�شخاص غ%�  ل نشاء نظام تغطية صحية شاملة  قانون �� إقرار   .١
للمواطن بالحصول عN الخدمة الصحية دون مّنة من احد.  

� ويمّكنها من أن تقوم بوظيفتها الرقابية عN القطاع.
٢. إقرار قانون إعادة هيكلة وزارة الصحة مما يعزز قدرتها عN لعب دور وقا��

� وتطبيق القانون. ̀حقة المرتكب�� ̀حيات تنفيذية تمكنها من م ، الصيادلة) ص � عطائها (ا��طباء، الممرض�� ٣. تعديل قانون تنظيم النقابات ��
٤. تعديل قانون تنظيم الصيدليات ليتضمن إعتماد معاي%� موحّدة لنظم المعلوماتية الموجودة فيها بشكل يمنع إمكانية حجب المعلومات 

ستفادة منها للتسويق.   كات الدواء وا�� � عند الحاجة، مع حماية هذه المعلومات والتأكد من عدم وضعها بأيدي �� عن التفتيش النقا�]
� صناديق التغطية المختلفة الموجودة حالياً مع الحفاظ عN ديمومتها 

�٥. تطوير وإقرار قانون لتوحيد المعاي%� وأسعار الخدمات 
كصناديق مختلفة.

٦. إقرار قانون لتوحيد الرقم الما�� ورقم الضمان ا��جتماعي، فيصبح لكل فرد رقم موحد، مما يمنع التهرب من تسديد الجميع 
اكات الضمان.  ش%$ ��

� توزيع الرخص.
�� ووقف المحاصصة السياسية والطائفية  ٧. إقرار قانون لتنظيم التعليم الجامعي للمهن الطبية ووضع حد ��عداد الخريج��
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ها من المؤسسات العامة الصحية جتماعي وغ�� � الوزارة والضمان ا?<
دارة العامة �� مراقبة ومساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية وا?<

 
� دائرة التفتيش الصحي.

�� وسد النقص الموجود  � الصحي�� ١. زيادة عدد المراقب��
� الهيئات الرقابية. 

�̀�فراد وللجهات المعنية، ون!� إجراءات تقديم الشكاوى ومتابعتها  اض ل ع%$ ٢. توضيح إجراءات الشكاوى وا��
دارات الصحية �سّيما عN مواضيع الحكم الرشيد والمحاسبة.  ٣. تدريب موظفي الوزارة وا��

� وزارة الصحة.  
�� للمعام`ت شبيه بالنظام المّتبع 

و�� ٤. مكننة الضمان ا��جتماعي واتّباع نظام متابعة إلك%$
٥. تطبيق قانون الوصفة الطبية الموحدة والعمل مع نقابة ا��طباء لحثها عN تطبيقه.

بقاء عN الجانب  كات يضمن ا�� � القطاع الصحي من أفراد ومؤسسات و��
� � ف لجميع العامل�� ٦. تيس%� مسار لتطوير وتوقيع ميثاق ��

� لهذا القطاع وإعطاء ا��ولوية للمريض وليس للربح المادي، عN أن يتم إنشاء هيئة مؤلفة من النقابات والجامعات ومؤسسات 
نسا�� ا��

� له.     � تقوم بوضع آلية لمراقبة تطبيق هذا الميثاق وفضح المخالف��
المجتمع المد��

� تتخذ قرارات حساسة.
ها من اللجان ال�$ � مجلس إدارة الضمان ا��جتماعي ولجنة تسجيل ا��دوية وغ%�

�٧. تمثيل الجمعيات 
ه وتفعيله ليتمكن من ا��ضط`ع بدوره. � ٨. إعادة فتح المخت%] المركزي للدواء وتجه%�

يك بهدف خفض الفاتورة الدوائية.  كيبة العلمية – الج%� ٩. إعتماد الدواء بحسب ال%$
١٠. إعتماد معاي%� الجودة وا��داء لتقييم خدمات المستشفيات وتصنيف المستشفيات عN أساسها. 

١١. فرض تطبيق نظام التعليم المستمر ودعم النقابات لتطبيقه، عN أن يتضمن نقاط خاصة بالمواضيع المرتبطة بأخ`قيات المهن 
� هذا المجال. 

�الطبية وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً 
يات وبتسجيل ا��دوية. وط الخاصة بالمش%$ ام أسس وأنظمة المناقصات ودفاتر ال!� ١٢. مساءلة الوزارة حول مدى إح%$

� ممارسات النواب السياسية 
تغي�� ��

� الضغط عN وزارة الصحة والضمان ا��جتماعي من أجل تمرير مصالحهم الطائفية والسياسية.
�١. عدم تدخل  النواب وأحزابهم 

� لمساعدة اللجنة عN إتخاذ قرارات مبنية عN البحث.  � والباحث�� ٢. تزويد اللجنة النيابية بفريق من ا��خصائي��
٣. إحالة اللجنة حا�ت الفساد للجهات الرقابية والقضائية المختصة ليقوم القضاء بمحاسبة من يثبت تورطه بالفساد.

عادة التوظيف حسب معاي%� الكفاءة الموضوعة سلفاً بناء عN دراسة محددة  � للضمان ا��جتماعي ��
٤. مساءلة الوزارة والصندوق الوط��

لحاجاتها، ومعالجة حالة المتعاقدين.
� والجهات 

� داخل مجلس النواب يسهل عN النواب التواصل والتشاور المستمر مع المجتمع المد��
٥. إنشاء مقّر دائم للمجتمع المد��

المعنية، 
اف عN تنفيذ المشاريع الممّولة من الجهات المانحة. �� �̀ � ل

٦. إنشاء لجان رقابية من المجتمع المد��
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١٠١٠. شكر وتقدير. شكر وتقدير 
الدراسة وتسهيل  تبادل معلومات قيمة لهذه   Nوافقت ع �

ال�$ الرئيسة  ا��فراد والجهات  لو� دعم ومساهمة  ليكون ممكناً  البحث  لم يكن هذا 
الحصول عN وثائق مهمة.

� القطاع 
�� لتسليط الضوء عN أهمية محاربة الفساد 

نما�� أو�ً، نشكر الدكتور حسن كريم والسيدة  فاطمة فخر الدين وبرنامج ا��مم المتحدة ا��
الصحي ورعايتهما لهذه الدراسة.

� أجريت مع:
� أجريت بهدف إعداد هذه الداسة ا��فكار الواردة فيها، �سّيما تلك ال�$

وقد أغنت المقاب`ت ال�$

سم ا?<

�
�L?د. عاطف مجد

د. وليد عمار
د. فادي الجرد;� 

أ.  أكرم حسن
د. غادة ابو مراد
د. بسام سعد

د. محمود شق��  
د. هلن سماحة نويهض

د. ربيع حسونة 
� زخيا 8Lد. طو
د. نهE فتفت

أ.محمد شمس الدين
د.سليم أديب
د. جنان أسطا
د. سليم أديب
د. إي�� أعرج 

�
�Lلب�� بتلو

د. أسعد عيد
أ.جنيد Yي الدين 

 .١
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الموقع

رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون ا��جتماعية النيابية
مدير عام وزارة الصحة

وت  � ب%�
�كية  � الجامعة ا��م%�

�دارة الصحية والسياسات الصحية وأستاذ محا²�  � ا��
�خب%� 

مقّرر لجنة ا��شغال العامة 
� مجال ا��ص`ح الصحي 

�طبيبة وناشطة 
� لبنان

�مدير عام نقابة ا��طباء 
� لبنان

�̀�طباء  نقيب سابق ل
� والممرضات نقيب الممرض��

نقيب الصيادلة
رئيس مجلس إدارة الضمان

� التفتيش المركزي
�رئيسة التفتيش الصحي 

الدولية للمعلومات
� السياسات الصحية 

� خب%�
طبيبة ومستشارة صحية وأستاذة جامعية

خب%� صحي وأستاذ جامعي
Menhara

Balsam
طبيب وباحث صحي
« �Nمجموعة «حقي ع

� الدراسة من خ`ل توف%� المعلومات والدراسات أو من خ`ل المشاركة 
�اء الذين شاركوا  � والخ%] ونشكر أيضاً المنظمات المحلية والدولية والباحث��

. � ك%� � مجموعات ال%$
�

̀�ص`ح والتنمية الذين ساهموا بتصميم هذه الدراسة وصياغتها، وهم: � مؤسسة بيوند ل
�اء  اً نتقدم بالشكر من الخ%] وأخ%�

١. عمر عبد الصمد
٢. جيل%] ضومط

٣. نتاليا منهل
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١١١١. المراجع. المراجع
 The Monthly ة � ن!�

�� العام ٢٠١٢ - أعد خصيصاً للدراسة وكان قد ن!� اجزاء منه 
�١. الدولية للمعلومات - تقرير عن ا�نفاق الحكومي عN الصحة 

العدد ١٠٥ - صفحة ٧. 

Health Sector Reform – Walid Ammar 2009 - Health Systems and reform in Lebanon – Chapter Six . ٢
http://www.moph.gov.lb/Publications/Documents/ChapterVImargin.pdf

 
ة» انية الصحة وا�ستشفاء مليار و٢٦١ مليون ل%� � � جريدة السف%� اللبنانية بتاريخ ٥ نيسان ٢٠١١ بعنوان « الدولية للمعلومات : م%�

�٣. مقال 

National Household Health expenditures and utilization Survey 1999 – Volume 3 .٤
http://www.moph.gov.lb/Publications/Pages/Enquetenationale3.aspx

  
http://www.un.org/ar/documents/udhr  نسان – المادة ٢٥ ع`ن العالمي لحقوق ا�� ٥. ا��

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html (١٩٦٦) الخاص بالحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية - المادة ١٢ �٦. العهد الدو�

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sfvf.htm (١٩٩٠) ٧. إتفاقية حقوق الطفل

http://hfa.mawared.org/?q=node/5845 (١٩٧٨) للرعاية الصحية ا��ولية �٨. إع`ن «الما أتا» – المؤتمر الدو�

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003.html  - (١٩٩٧) نسان � لحقوق ا�� ٩. الميثاق العر�]

http://www.presidency.gov.lb/Arabic/Pages/MinisterialStatement.aspx  ١٠. الببان الوزاري- حكومة كلنا للعمل – كلنا للوطن

http://www.al-akhbar.com/node/29104  جريدة ا��خبار بتاريخ ٩-١-٢٠١٢ �
�١١.  مقابلة مع وزير الصحة د. عN� حسن خليل 

بل نحاس للتغطيـة الصحية الشاملة ١٢. مشـروع وزير العمل ��
http://www.information-international.com/info/index.php/the-monthly/articles/698

National Health Statistics Report in Lebanon 2012, The Institute of Health Management and Social Protection IGSPS . ١٣
http://www.leb.emro.who.int/National%20Report.pdf

� لبنان - د.وليد عمار 
�اتيجية للنظام الصحي  ١٤. التوجهات ا�س%$

http://www.moph.gov.lb/Publications/Documents/HealthStrategy.pdf

١٥. راجع المصدر أع`ه.

 The ة � ن!�
�للدراسة وكان قد ن!� اجزاء منه  � العام ٢٠١٢ - أعد خصيصاً 

�١٦. الدولية للمعلومات - تقرير عن ا�نفاق الحكومي عN الصحة 
Monthly العدد ١٠٥ -  صفحة ٧.
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Health at a Glance  ،الميدان ا�قتصادي ٢٠٠٩ �
�١٧. تقرير منظمة التعاون والتنمية 

http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2009-en/0303//index.html%3bjsessionid=alpm8231hqrq6.
delta?contentType=&itemId=/content/serial/19991312

Hospitals In Lebanon,(June 2013), A report by BEMO bank http://www.bemobank.com/files/Hospital%20Industry%20  .١٨
Report.%20June%202013.pdf

Long-term Care in Developing Countries: Ten Case-studies: Chapter 4, Lebanon. Dr. Nabil Kronfolhttp://www.who.int/chp/ .١٩
knowledge/publications/case_study_lebanon.pdf

Health at a Glance  ،الميدان ا�قتصادي ٢٠٠٩ �
�٢٠. تقرير منظمة التعاون والتنمية 

http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2009-en/0303 //index.html%3bjsessionid=alpm8231hqrq6.
delta?contentType=&itemId=/content/serial/19991312

(National Health Statistics Report in Lebanon 2012, The Institute of Health Management and Social Protection (IGSPS .٢١
http://www.leb.emro.who.int/National%20Report.pdf

٢٢. راجع المصدر أع`ه.

Health at a Glance  ،الميدان ا�قتصادي ٢٠٠٩ �
�٢٣. تقرير منظمة التعاون والتنمية 

http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2009-en/0303//index.html%3bjsessionid=alpm8231hqrq6.
delta?contentType=&itemId=/content/serial/19991312

http://www.cib.gov.lb/Report_2010.pdf -  ٢٤.  التقرير السنوي ��عمال التفتيش المركزي

 The ة � ن!�
�للدراسة وكان قد ن!� اجزاء منه  � العام ٢٠١٢ - أعد خصيصاً 

�٢٥. الدولية للمعلومات - تقرير عن ا�نفاق الحكومي عN الصحة 
Monthly العدد ١٠٥ -  صفحة ٧. 

National Health Statistics Report in Lebanon 2012, The Institute of Health Management and Social Protection (IGSPS)  .٢٦
http://www.leb.emro.who.int/National%20Report.pdf

 � � الدول العربية» – المركز العر�]
�اهة  � وع «تعزيز حكم القانون وال%� � الجمهورية اللبنانية، م!�

�لمان  ٢٧. الدكتور عصام سليمان (٢٠٠٧). وضع ال%]
اهة.  � لتطوير حكم القانون وال%�
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راجع أيضاً

www.jpm.jo/uploads/articles/article_7308285.pdf .لمانية العربية. ورقة بحثية .د.عN� الصاوي (٢٠٠١) تطوير عمل المجالس ال%]

� لمجلس النواب –لجنة الصحة والعمل والشؤون ا��جتماعية النيابية
و�� لك%$ الموقع ا��

http://www.lp.gov.lb/ListingGenericPage.aspx?id=4316

� لمجلس النواب -  أسئلة وإستجوابات النواب
و�� لك%$ الموقع ا��

http://lp.gov.lb/ListingGenericPage.aspx?id=3326

اتيجية وطنية لمكافحة الفساد" ٢٠٠٩. ، "نحو إس%$ �
نما�� الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية بالتعاون مع صندوق ا��مم المتحدة ا��

ستعانة بها:  مراجع أخرى تم ا?<

� الصحة ٢٠٠٨ – برنامج ا��مم المتحدة للتنمية
�نسان – الحق  الخطة الوطنية لحقوق ا��

http://www.lp.gov.lb/Client%20Resources/Download%20Pages%5CAl%20Soha.pdf

Cammet, M. and Chen, B. (2012), Informal politics and inequity of access to health care in Lebanon International Journal for 
Equity in Health

Roger Sfeir- Strategy for National Health Care Reform in Lebanon
http://www.fgm.usj.edu.lb/files/pdf/a62007.pdf

Fighting Corruption in The Health Sector, Methods, Tools, and Good Practices  - UNDP 2011
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/anti-corruption/fighting_
corruptioninthehealthsector/

Health Reform In Lebanon, Key Achievements at a Glance–Walid Ammar
http://www.moph.gov.lb/Media/Documents/dg08014.pdf
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�
�Lمرفق المياه اللبنا �

�دراسة عن النـزاهة ��
�Lمرفق المياه اللبنا �

دراسة عن النـزاهة ��

آب آب ٢٠١٣٢٠١٣

� مجلس النواب
�� �

KLنما وع برنامج ا?Kمم المتحدة ا?< OPم
اعداد الدكتور طارق المجذوب  

� شؤون المياه
خب�� ��

� الهندسة 
� القانون وبكالوريوس ��

دكتوراه ��
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الفهرسالفهرس
 مدخل

� مرفق المياه »،
القسم ا?Kّول : تحديد إطارة عبارة « النـزاهة ��

لة بها أو الُمستخرجة            وربط بعض المصطلحات والصور والمفاهيم الُمكم 

� ُمصطلحات ُمستخرجة
� مرفق المياه ��

الفرع ا?Kول: النـزاهة ��
١- الشفافية
٢- المساءلة

( �
�Lوالُمجتمع المد � اك المواطن_� OY٣- المشاركة (أو إ

٤- مكافحة الفساد

� مرفق المياه » أو مت²ِصلة بها
: صور مفاهيم تحتي²ة ُمتفر عة من عبارة « النـزاهة �� �

�Lالفرع الثا
سة العامة للمياه ١- المؤس 

٢- ُحْكُم القانون
٣- الَخْصَخَصة وإمكانات ا?<صEح

وع OPثراء غ�� الم � وقانون ا?< ٤- قانون العقوبات ونظام الموظف_�
٥- ا?Kهداف التنموي²ة لKEلفي²ة

وقراطي²ة ٦- البوليَيارِْشي²ة والب��

� معناه، وتبيان مدى خرقه عملّياً
ط �� µمرفق المياه، والتبس �

� : بلورة مفهوم النـزاهة ��
�Lالقسم الثا

� مرفق المياه
الفرع ا?Kول: نحو بلورة مفهوم النـزاهة ��

١- لمحة تاريخي²ة موجزة
٢- مصادر هذا المفهوم

� مكافحة الفساد والنـزاهة ٣- ب_�

� مرفق المياه
: مع�� النـزاهة �� �

�Lالفرع الثا
١- من زاوية الوسائل
٢- من زاوية الغايات

٣- من زاوية الضمانات

ي للخرق � مرفق المياه، والتصد 
الفرع الثالث: خرق النـزاهة ��

١- من القضاء الدستوري
داري ٢- من القضاء ا?<

٣- من القضاء الما;�

٤- من القضاء العد;�

خاتمة
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ق والحياة، وهي أساس  µالقرآن الكريم. فالمياه رمز الحركة والتدف �
ء حي �� �

O¶ ِسْفر التكوين، ومنها جعل · كل �
�� �

�Lالمياه خليقة اليوم الثا
كل حضارة.

ي«ة إ�« إذا كفل الحصول، عN مدار السنة، عN ما يحتاج إليه من مياه يُطفئ بها ظمأه ويدرأ عن  َ �Zالحياة الَح �
�نسان أْن يَْنَغِمس  إذ � يستطيع ا��

نفسه ا��مراض، ويسد بزرع ا��رض رمقه.

� المنازل، ويزرع الحقول، ويصنع السلع، 
� من الكرة ا��رضي«ة، ويب��

» � مكاٍن ُمع��
�� رغٍد وأمان، 

� ، � مقدوره أْن يستِقر«
�وعندها، وعندها فقط، يكون 

وب ا�Ôداب والعلوم والفنون. �Zوسائل معيشته، ويُع�� ب � � تحس��
�وينZف إ� التفك%� 

ْ جباله بُموازاة الشاطئ، ع�  �
� لبنان. فقد ساعد موقعه ع� جبهة بحري²ة طولها حوا; ٢١٠ كلم، وارتفاع سلسل��

وهذا بالضبط ما حصل ��
ن² الرياح الماطرة ? تصل إ; تلك البلدان إ?² 

K? ،مطار أي²ام الخريف والشتاء بنسبة ُمرتفعة نسبّياً، ? تتمت²ع بها البلدان الُمجاورةK?تساقط ا
� تُصبح غني²ة بمياهها.

ت رطوبتها (١)، وسقط ُمعظم أمطارها ع� أرض لبنان ال�� وقد خف²

قليمي، الذي تخلو أرضه من  � ُمحيطه ا?<
ه من الدول الُمجاورة، بأن²ه واحة ع� طرف الصحراء. فهو البلد الوحيد �� � لبنان عن غ�� ² وهكذا يتم��

� تمنع عنه 
رت له ا?Kسباب ال�� ط، وارتفاع جباله، وكثافة غاباته (٢)، وتربته الكلسي²ة، وف² � البحر الُمتوس 

�� OY �
الصحاري، إذ إن² موقعه الجغرا��

وة المائي²ة من ا?Kمطار (٣) والثلوج (٤). Oن له مصادر هذه ال� الجفاف، وتُؤم 

ك (٦)، وا?Kنهار. � لبنان ع� ثEثة أنواع : الينابيع والعيون (٥)، وال�8
وة المائّية �� Oوأشكال ال�

ففي لبنان حوا; خمسة عOP نهراً دائماً، منها إثنا عOP نهراً ساحلياً تنبع من جبال لبنان الغربّية (٧)، وتجري رأساً نحو البحر، مكّونة خطاً 
� مجراها 

)، فتنبع من الداخل، وتأخذ �� �
�Lوالعا§� والحاصبا �

�Lثة الباقية (الليطاEنهر الثK?ا ا ة المجرى (٨). أم² عمودياً مع الساحل، وهي قص��
 µلبنان وتصب �

ى ا?Kنهار الداخلي²ة، وهي طويلة المجرى نسبياً. وبالتا;� تنبع جميع ا?Kنهار من أرا§� خطاً طولياً نحو الشمال والجنوب، وتُسم²
� اللذين يصّبان خارج حدوده.

�Lعند ساحله، ما عدا نهرْي العا§� والحاصبا

طة (٩). يضيع نصف هذه الكمّية ع� ا?Kقل بواسطة  � السنة الُمتوس 
ى لبنان ع� مجموع مساحته نحو ٨٦٠٠ مليون م�� مكعب من المياه �� يتلق²

� تشغلها الصخور الُمنفذة (١٠)، أو يجري سطحياً 
� فيت²Pب قسم منه نحو الخز²انات الجوفّية نظراً للمساحة ال��

ا البا�� ر وتعرµق النبات. أم² µالتبخ
� ا?Kنهار.

��

� الُمستقبل 
�ة الغربي«ة، فهل تُث%� « إ�ائيل » هذه المسألة مع لبنان  ة الُسحب والغيوم فوق الضف« ة ملكي« �ائيلي«ة » قضي« (١) أثارت « إ�ائيل » خ`ل الُمفاوضات الفلسطيني«ة-« ا��

القريب ؟ لمزيد من المعلومات حول الموضوع، راجع:
 Tarek Majzoub et al., “Cloud busters”: reflections on the right to water in clouds and a search for international law rules, Colorado Journal of International

.٣٢١-٣٦٥ .pp ,٢٠٠٩ Summer ,٣ Number ,٢٠ Environmental Law and Policy, Volume
(٢) تُساعد غابات لبنان، وإن كانت قليلة المساحة، عN تكثيف بُخار الماء، وتُ!³ب قسم كب%� من مياه ا��مطار إ� باطن ا��رض.

� المكان.
�� الزمان و� 

�� لبنان غ%� ُموز«عة بشكل ُمنتظم � 
�(٣) ا��مطار 

� سماكة الثلج وكمي«ة مياه المطر الهاطلة. ّ ا�Ôن ِبَتْكييل كمي«ات الثلوج والتعر�ف إ� سماكتها وأثقالها النوعّية حسب الُعمق، وبالتا�� فليس هناك من ُمعادلة ب�� � لبنان ح�$
�(٤) لم تُقم أيّة جهة 

رها  ي«ة المسامي«ة، وتفج� ب مياه ا��مطار، ومياه ذوبان الثلوج، داخل الصخور الج%� ق مياهها بت!� � لبنان، خ`ل فصل الصيف غ%� الُممطر. ويرتبط تدف�
�(٥) تُعد� المصدر الرئي�� للمياه 

من جديد عN سطح ا��رض، بعد أن يتعاظم حجمها داخل طبقات تلك الصخور.
� مرجعيون والخيام، تروي زراعات  � والَدرْدارة. وتقع برك الَدرْدارة ب�� ة، هناك برك رأس الع�� ك الصدعي« � أصابت بعض الجبال. وبا��ضافة إ� هذه ال%]

� الصدوع ال�$
�ن عدد منها  (٦) تكو«

. �
� سهل مرجعيون وترفد مياهها الحاصبا��

�الخضار 
ن«ه يقع جنوبها.

� التسمية السوري«ة ��
� � ن«ه يقع شمالها، أو النهر الكب%� الجنو�]

� التسمية اللبناني«ة ��
�، أو النهر الكب%� الشما��  (٧) من ضمن هذه المياه النهر الكب%�

(٨) � يزيد أطول ا��نهار الساحلّية عN ٦٠ كلم.
ة  � ٨٦٠٠ و ٩٧٠٠ مليون م%$ مكعب سنوياً. ويُعزى ذلك ��سباب عد« اوح ب�� � تسقط عN لبنان، فهذا الُمتوسط ي%$

ة ال�$ (٩) ليس هنالك من رقم ُمت«فق عليه بالنسبة لكمّيات المطر ا��جمالي«
³ إ�ّ عن رأي ُمطلقها. لمزيد من المعلومات حول ا��رقام  ها اخت`ف عدد السنوات الُمعتمدة �حتساب هذا الرقم. ويبقى أن نُش%� إ� أن« ا��رقام المائي«ة هي وجهة نظر � تُع%] أهم�

ة الوطني«ة لقطاع المياه: « حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن »، دون تاريخ. اتيجي« س%$ ة اللبناني«ة، راجع كتاب: وزارة الطاقة والمياه، ا�� المائي«
� فراغاتها وشقوقها وطبقاتها، وتسمح لها أيضاً بالتواجد داخلها.

�ن من صخور تسمح للمياه بالدخول  (١٠) إن« نحو ٨٠٪ من مساحة الب`د ُمكو«

مدخلمدخل
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وت-ESIB، ٢٠٠٧، الصفحات ٣٥-٣٧. � ب%�
�� لبنان، معهد الهندسة العا�� 

�(١١) ا��رقام ُمستقاة من كتاب المهندس محمد فواز، نحو سياسة مائّية 
ة الوطني«ة لقطاع المياه...، مذكور سابقاً، ص ٣٦-٣٩. اتيجي« س%$ (١٢) راجع كتاب: وزارة الطاقة والمياه، ا��

(١٣) راجع كتاب: المهندس محمد فواز، مذكور سابقاً، ص ٣٩.
� لبنان: الوضع الراهن والرؤيا، حزيران ٢٠١٢، ص ١٤.

�� لُمؤتمر ا��مم الُمت«حدة للتنمية الُمستدامة (ُمؤتمر ريو+٢٠): التنمية الُمستدامة 
ة، التقرير الوط�� (١٤) راجع: الجمهوري«ة اللبناني«

.٢٠٠١/٠٩/١٩ �
�� صحيفة الل³واء اللبناني«ة، 

�(١٥) راجع ما ورد 

 �
يُمكن صياغة مجموع المياه اللبناني²ة، السطحي²ة والجوفي²ة الُمتوافرة، بالمعادلة المائي²ة التالية : ١٠٠٪ ُمتساقطات (٨٦٠٠ مليون م�� مكعب ��

. �
ر وتعرµق (٤٣٠٠ مليون م٣) + ٪ جريان سطحي + ٪ تµPب جو�� µسنة متوسطة) = ٥٠ ٪ تبخ

رة  كة مع سوريا الُمقد² � السنة، وهي تتأل²ف من العنا~ ا?Kربعة التالية : مياه ا?Kنهار المش��
وتبلغ المياه الُمتاحة نظرياً نحو ٤٣٠٠ مليون م٣ ��

ـِ ٣١٠  رة ب � الُمحتل²ة والُمقد² ) و المياه الذاهبة باتجاه فلسط_� ـِ ٥١٠ مليون م٣ (٤١٠ مليون م٣ من العا§� و ٩٥ مليون م٣ من النهر الكب�� ب
رة بـ ٢٢٠٠ مليون  � و ١٥٠ مليون م٣ من المياه الجوفي²ة ونبع الدان أو اللّدان) و المياه السطحي²ة الُمقد²

�Lمليون م٣ (١٦٠ مليون م٣ من الحاصبا
ـِ ١٢٨٠ مليون م٣ (دون أن تظهر  ب رة  � تت²Pب إ; جوف ا?Kرض والُمقد²

) و المياه ال�� �
�Lم٣ (باستثناء أنهار العا§� والنهر الكب�� والحاصبا

داً بشكل ينابيع ع� اليابسة) (١١). ُمجد²

� الواقع بنحو ١٢٠٠ مليون م٣ (٨٠٠ مليون م٣ هي كامل 
ر �� وع� الرغم من هذه الوفرة المائي²ة الُمتاحة نظرياً، فإن² المياه الُمتاحة للبنان تُقد²

� ؛ و ٢٢٠ مليون م٣ هي تخزين سد  القرعون ؛ و ١٨٠ 
�Lة الجفاف، باستثناء العا§� والنهر الكب�� والحاصبا كمية المياه السطحّية خEل ف��

� المستقبل المنظور (١٢). سيكون مجموع احتياجات لبنان للمياه 
مليون م٣ هي المياه الُمستثمرة حالياً). وهذه الكمي²ة لن تكفي احتياجاته ��

ستعمال المنـز;� والبلدي (٩٠٠ مليون م٣) والصناعة (٢٤٠ مليون م٣) والزراعة  ب وا?< OPعام ٢٠٢٥ نحو ٣٣٠٠ مليون م٣، ُموز²عة ع� مياه ال
� ضوء المعلومات والتقنيات الُمتوفرة حالياً (١٧٠٠ 

� يُمكن للبنان السيطرة عليها ��
ـِ ٢٠٠٠ مليون م٣ ال�� (٢١٦٠ مليون م٣). وبُمقارنة هذا الرقم ب

) يُمكن القول إن² لبنان سيعجز عن  �
�Lضة من أنهار العا§� والكب�� والحاصبا ة لبنان الُمف�� � لبنان، يُضاف إليها حص²

مليون م٣ ضمن أرا§�
سد  احتياجاته المائي²ة (١٣).

� المستقبل القريب. فحاجة لبنان إ; المياه 
واستناداً إ; ما تقدم، واعتماداً ع� معطيات عديدة، فإّن لبنان يحتاج إ; ثروته المائية بكاملها ��

تفوق موارده.

ا يزيد ا?Kمر  (١٤). وِمم² الُمتاحة  المائي²ة  التنظيمي²ة، من ضغوط شديدة ع� موارده  د أو مشكEته  الُمعق² داري  لبنان، بحكم واقعه ا?<  �
�Lويُعا

تعقيداً غياب (أو تغييب) النصوص القانوني²ة.

عEم بالمرصاد لشكاوى  ة الرشاوى والسمPات. ووسائل ا?< Oالدوائر الرسمي²ة، من ك� �
فالمواطن يشكو، عندما يضطرµ إ; إنجاز ُمعاملة مائي²ة ��

ـِ ١٠٢ إحاَلة، وَحَملت ١٥١ توقيعاً،  ة سنة وشهرين، وَخَضعت ل � استلزم إنجازها مد²
�Lأحد المبا �

. وُذِكر مر²ة أن² ُمعاملة تµPب مياه �� � المواطن_�
وانتهت بتقريٍر من ٦٩ صفحة و ٤ خرائط (١٥).

� البيان الفقرة ا�Ôتية:
�دارة هي ذات د�لة باقية. وقد َورَدت  � تشكو منها ا��

ة ال�$ إن« فقرات البيان الوزاري للحكومة (الُمستقيلة) حول المشك`ت التنظيمي«

� وتنفيذ  ستثمار وتسهيل ُمعام`ت المواطن�� لُمتطلبات النمو وتشجيع ا�� دارة وتحديثها وفقاً  عادة بناء ا�� ة �� « إن« الحكومة تُدرك الحاجة الُملح«
� الحكومة من َوْضع السياسات والخطط وتنفيذها واعتماد التقني«ات الحديثة، وهي ستعمل عN ملء الشواغر من خ`ل استكمال  القانون وتمك��
�م الُمناصفة  � تُراعي قواعد الجدارة والكفاءة وتل%$

� وظائف الفئة ا��و�) وال�$
�� مجلس الوزراء (�سيما 

�� اعُتِمَدت سابقاً 
� ال�$ ة التعي�� تطبيق آلي«

ة ا��جراء، والعمل عN تطوير وتحديث أنظمة الوظيفة. كذلك ستعمل عN ُمكافحة الفساد وتعزيز  � المرعي« ت عليه ا��نظمة والقوان�� د بما نص« والتقي�
القيام  لتمكينها من  للتأديب)، وذلك  الُعليا  المدني«ة والهيئة  الخدمة  المركزي ومجلس  التفتيش  الُمحاسبة وهيئة  الرقابة (ديوان  وتطوير هيئات 
 Nوع. كما ستعمل الحكومة ع ثراء غ%� الم!� وع تعديل قانون ا�� � الُمحاسبة والُمساءلة والُمراقبة، وت!يع إقرار رزمة مشاريع منها م!�

�بمهامها 
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وني«ة، 
لك%$ وع الحكومة ا�� وني«ة واعتماد م!�

لك%$ نتقال إ� الُمعام`ت ا�� �̀ ت³صا�ت ل دارة العامة وتفعيل استخدام المعلومات وا�� � خدمات ا�� تحس��
� يُعدها مكتب 

داري ال�$ ة ا��ص`ح ا�� اتيجي« �م الحكومة برنامج إس%$ دارات. كذلك تل%$ � ا��
�د  د وإنشاء الُشب«اك الُموح« � الُموح«

واعتماد الرقم الوط��
� وسيط الجمهوري«ة » (١٦). داري«ة وكذلك العمل عN تعي�� وزير الدولة لشؤون التنمية ا��

مكانات المادي²ة أو جهل واقع الحال (أو معرفة  دارة أو الهدر أو عدم توافر ا?< إن² لبنان بدأ اليوم يشكو من نقص المياه، بسبب سوء ا?<
لُمواجهة  الوحيدة  الوسيلة  الجوفي²ة  وا?�بار  القديمة  ابي²ة 

ال�� ك  ُ ال�8 تزال  العطش، و?  تُواجه   ،ًEمث الجنوبي²ة،  القرى  فالعديد من  الرقم). 
ت إ; جفاف الينابيع أو انخفاض  � هذه المناطق خEل السنوات الُمن�مة أد²

� هذه القرى، بل إن² ِقل²ة كمي²ات ا?Kمطار الهاطلة ��
نقص المياه ��

تتوافر   ? الماشية حيث  تربية  تدهور  إ;  ضافة  با?< الزراعي²ة  المحاصيل  ع�  السنوات  بعض   �
�� الجفاف   �

�Áويق الجوفي²ة.  المياه  مستوى 
المراعي بسبب نقص المياه.

� البيان الوزاري للحكومة (الُمستقيلة):
�ا جاء  وِمم«

دارة الُمتكاملة  ة الوطني«ة لقطاع المياه » القائمة عN مبدأ ا�� اتيجي« س%$ � قطاع المياه، فإن« حكومتنا ستعمل عN َوضع وإقرار وتنفيذ « ا��
�ا  « أم«

� العام ٢٠١١ 
�ات الجبلي«ة وإط`ق عدد منها  ة من ِقَبل وزارة الطاقة والمياه، وتنفيذ من ضمنها خط«ة الZف الصحي وخط«ة السدود والبح%� والُمعد«

ستدامة » (١٧). وط ا�� ة تأميناً ل!� اتيجي« س%$ يعّياً وتنظيمّياً، عN ُمواكبة هذه ا�� يّاً وماديّاً، ت!� سات المياه ب!� وإقدار الوزارة ومؤس«

الُمستقبل.   �
�المياه  إ�  الحاجة  تلبية   Nالحكومة ع ال`«زمة تحد من قدرة  المعاي%�   � ³ تُل�]  � �

ال�$ ة  المائي« ة  التحتي« ث والب��  التلو� انتشار  أن«  « غ%� 
ة الشبكات (...). و� يُعرف سوى  � الب`د (٦١٪) مع كفاءة ُمتدن³ية إذ � تزال القنوات المفتوحة تُشك³ل أغلبي«

�ويستهلك الري المقدار ا��ك%] من المياه 
� ١٥٠ و  اوح ب�� � لبنان، ولكن تُش%� التقديرات إ� أن« الطلب عN المياه الصناعي«ة ي%$

�ة المياه الُمستخدمة من ِقَبل القطاع الصناعي  القليل عن كمي«
١٦٣ مليون م%$ مكعب سنويّاً، أي ما يُعادل نحو ١١٪ من إجما�� الطلب السنوي من المياه (...) » (١٨).

مكانات  � حال استمرار ا?Kحداث ع� هذا المنوال (سوء إدارة أو هدر أو عدم توافر ا?<
� لبنان يُش�� إ; أن²ه ��

والتشخيص الحا;� ?Kوضاع المياه ��
� الغذاء ستنخِفض إ; أد�L مستوى. � سيتعاظم، وأن² نسبة تأم_�

KLأو معرفة الرقم -)، فإن² العجز الما - �
KLالمادي²ة أو جهل واقع الحال الما

ايداً  � ُم�� اهتماماً  المياه)  مرفق  (أو  المياه  عام(١٩)  مرفق   �
��  Integrity النـزاهة  موضوع  المعا~  العالم   �

�� الديمقراطي²ة  المجتمعات  تو;� 
داري²ة، والحفاظ ع� موارد  � تحقيق الشفافية ا?<

� خفض تكاليف المشاريع المائي²ة و��
� طليعتها ما للنـزاهة من دور مؤث ر ��

�� �
�Lيأ ، ?Kسباب ش��

� المياه، وتعزيز الممارسة الديموقراطي²ة.
المياه، وبلورة فكرة حق المواطن ��

صلي²ة ذات 
K?مثل إ?² إذا سار ُمتكافئاً مع مجموعة من القواعد والمبادئ اK?ثمارَه بالشكل ا �

�Lِمن المأثور أن² مفهوم النـزاهة ? يستقيم و? يُؤ
اتها Ethics . وإذا كانت النـزاهة ? تَشيع، من وجهة نظر وضعي²ة،  ى ِقَيم النـزاهة ومناقبها، أو آدابها وأخEقي² الصلة الُوثقى بما يُمكن أْن يُسم²
ق، من وجهة نظر أخEقي²ة، إ?² إذا ات²سم القي مون ع� مرفق المياه  � له، فهي ? تتحق² � الخاضع_� إ?² بتطبيق القانون ع� أساس المساواة ب_�
  عن تجرµدهم، وتنم عن أهليتهم، وتنتهي إ; جعل الناس يطمئنµون إ; قراراتهم. فمن  � تعكس استقEلهم، وتُع�8

بمجموعة من المزايا ال��
ُ ضابٍط لتطبيق القانون تطبيقاً سليماً، و?كتساب ثقة الناس بالمرفق. ام أمان وخ�� الج�� أن² أخEقي²ات عمل مرفق المياه هي صم²

� وخاتمة. مكان تقسيم الدراسة إ� قسم�� ونرى أن«ه با��

.٢٠١١ ، �
(١٦) من البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقا�$

(١٧) المرجع ذاته.
� لُمؤتمر ا��مم الُمت«حدة للتنمية الُمستدامة (ُمؤتمر ريو+٢٠)...، مذكور سابقاً، ص ١٤.

ة، التقرير الوط�� (١٨) راجع: الجمهوري«ة اللبناني«
(١٩) إن« المرفق العام Public service هو النشاط الذي يهدف لتحقيق نفع عام ويسد حاجة عامة يكون للسلطة العامة فيه الكلمة العليا. بمع�� أوضح: المرفق العام هو نشاط ذو نفع 
ة أو يكون خاضعاً لرقابتها ويتمت«ع بمزايا السلطة العامة – كاستيفاء الرسوم وات³خاذ القرارات النافذة – (د.  عام (أو ِمن أْجل تحقيق المصلحة العامة) تُمارسه إحدى الجماعات العامة ُمبا��
وت، ٢٠٠٣، ص ٧-١٣). ، ب%� ة للدراسات والن!� سة الجامعي« )، المؤس« �

ستم`ك وا��شغال العامة – التنظيم المد�� ى وطرق إدارتها – ا�� داري الخاص (المرافق العامة الك%] هيام مروة، القانون ا��
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لة بها أو  � مرفق المياه » (٢٠)، وبربط بعض الُمصطلحات والصور والمفاهيم الُمكم³
�ل الُمتعل³ق بتحديد إطار عبارة « النـزاهة  و«

يضم� القسم ا��
الُمستخرجة، فرعان هما:

آفاُقها  ة،  لبناني«ة وعربي«ة ودولي« دة:  � نصوص متعد³
� العبارة  (َضْبط  ُمستخرجة  � ُمصطلحات 

� المياه  � مرفق 
� النـزاهة  ا?Kول:  الفرع 

وشموُلها، وجهات نظر ُمختلفة).

� مرفق المياه » أو ُمت«صلة بها (تعريف، وآراء، وأوضاع قانوني«ة).
�ة ُمتفر³عة من عبارة « النـزاهة  : صور ومفاهيم تحتي« �

�Lالفرع الثا

� معناه، وتبيان مدى خرقه 
�ط  ، والتبس� �

� مرفق المياه اللبنا��
�� غالبي«ة فقراته، والمتعل³ق ببلورة مفهوم النـزاهة 

� �Nالتحلي �
ويضم� القسم الثا��

: عملّياً، فروعاً ث`ثة هي عN التوا��

� مكافحة الفساد والنـزاهة). � مرفق المياه (لمحة تاريخي«ة موجزة، مصادر هذا المفهوم، ب��
�الفرع ا?Kول: نحو بلورة مفهوم النـزاهة 

� مرفق المياه (من زاوية الوسائل، من زاوية الغايات، من زاوية الضمانات).
�: مع�� النـزاهة  �

�Lالفرع الثا

 ، داري، والقضاء الما�� ي للخرق (أمثلة من قرارات القضاء الدستوري، والقضاء ا�� � مرفق المياه، والتصد³
�الفرع الثالث: خرق النـزاهة 

.( والقضاء العد��

� هذا 
�� بما يُمث³ل واقَع الحال  ح والتحليل مسبوق�� وإْن َغَلَب عN القسم ا��ول بفرعيه طابع التجميع، فإن« ذلك كان مقصوداً، ح�$ يكوَن ال!�

عنا دائرة النصوص الُمختارة، وأثبتنا ما ليس مكتوباً  المضمار، وح�$ تكون الدراسة ُمفيدًة عN صعيد الُعصارِة من النصوص المثبتة. كما أن«نا وس«
شارة  شارة إ� أن« تقسيم الدراسة عN هذا الوجه لن يحول دون ا�� و«ل، ثم نقلنا معناه إ� لغتنا، ح�$ يسُهل تناوُله. هذا مع ا��

بالعربي«ة بأصِلِه ا��
لة. � أي منها ولكن«ها تفرض نفسها كنقاط ُمكم³

³ � ح%�
�إ� نقاٍط أخرى � تدخل 

ة  الُمعد² القانوني²ة  النصوص  من  لتنطلق  الُمستطاع  قدر  النظري  النـزوع  يجتنب  خالص  عم��  بمنهج  البدء،  منذ  نفسها،  الدراسة  وتُلِزم 
� الُمعاش).

KLلبنان، ومن كيفي²ة تطبيقها (أي الواقع الما �
للتطبيق ��

 Water :مدار شؤون وشجون المياه، هي �
�سات تدور  � ٥ و ٧ حزيران ٢٠١٣، بدعوة من ث`ث مؤس« � دلفت Delft (هو�ندا Netherlands ) ما ب��

�(٢٠) ُعقد المنتدى ا��ول لنـزاهة المياه 
. وما  �

� مرفق المياه اللبنا��
�Integrity Network و UNESCO-IHE Institute for Water and Education و Water Governance Centre . ومن هنا كان عنوان الدراسة الراهنة: النـزاهة 

� مسار مرفق المياه ع%] التاريخ.
�ًة  ن«ه قد يكون ا��ك%� رقّياً وعمقاً وشفافي«

، � من زاوية تحقيق غرض هذه الدراسة وحسب، بل �� � �� � أن« لمصطلح النـزاهة وقعاً وموقعاً خاص«
�من شك 
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� مرفق المياه˝، وربط بعض المصطلحات والصور 
اهة �� �  تحديد إطارة عبارة ˝ال��

لة بها أو الُمستخرجة والمفاهيم الُمكم 

� المصطلح ا�جتهادي.
�ة  ع`م واللغة الفقهي«ة. وهي حا²� � وسائل ا��

�ة ا�ستعمال  � مرفق المياه كث%�
�إن« عبارة النـزاهة 

رة أن« مفهوم النـزاهة هو ع`مة من  � المجتمعات السياسية المتطو³
�. بات راسخاً  � � النظام الديمقراطي الغر�]

�إن« مفهوم النـزاهة هو أمر أسا�� 
ق الخ%� العام  � ويُحق³ � أو المعنوي�³� ̀�شخاص الطبيعي�³� وعة ل ع`مات انتماء المجتمع إ� الديمقراطية، وإ� دولة القانون. وهو يكفل المصالح الم!�
داري«ة ُمت«ص`ً بقانون ما، وضامناً تنفيذ هذا القانون. ض أن يكون كل عمل من ا��عمال الصادرة عن سلطاته ا�� � المجتمع. ومرفق المياه الذي يُف%$

�

لة  داً إطار الموضوع والمصطلحات والصور والمفاهيم المكم³ ة واللبناني«ة، ُمحد³ � مرفق المياه العربي«
�يُلقي القسم ا��ول ا��ضواء عN جذور النـزاهة 

له أو الُمستخرجة.

� ُمصطلحات ُمستخرجة
� مرفق المياه ��

الفرع ا?Kول: النـزاهة ��

� الموضوع، من ذلك مث`ً: الشفافية، المساءلة، المشاركة، ومكافحة الفساد (٢١).
�و«ل َضْبط بعض المصطلحات ذات الد�لة الخاصة 

ن الفرع ا�� يتضم«

 �
� بالمعا��

إن« التعاب%� المت«صلة بالنـزاهة يُمكن أن تُستبدل بأخرى مثل الشفافية، المساءلة، المشاركة، ومكافحة الفساد. وهذا التعب%� ا��خ%� الغ��
. �Nالصعيدين النظري والعم Nكل ما سبق من عبارات ع Zقد يخت

١- الشفافية

:(٢٢) 
�
$�Ôقطاع المياه، مصطلح الشفافية، كا� �

�� معرض دراسة حول مكافحة الفساد 
� ، �

نما�� أثَبت برنامج ا��مم المتحدة ا��

“Transparency is the right of access to information and existence of written rules and regulations. It is an important part 
of efforts to prevent and combat corruption. However, transparency is only useful in combination with accountability and 
training. Information has to be specific and detailed, audit committees should be trained to interpret the information, 
and citizens need in-depth information in order to combat corruption. Poorly maintained ‘information kiosks’ and ‘public 
signboards’ are only marginally useful in promoting and sustaining transparency” (23).

الفساد  من  الوقاية  جهود  من  مهم  جزء  إن«ها  مكتوبة.  وأنظمة  قواعد  ووجود  المعلومات  إ�  الوصل  حق  هي  الشفافية   »
لة،  وُمفص« دة  ُمحد« تكون  أْن  للمعلومات  بُد«   � والتدريب.  المساءلة  مع  بتضافرها  إ�«  ُمجدية  الشفافية  تكون  و�  ومكافحته. 
الفساد.  لُمحاربة  قة  ُمعم« معلومات  إ�  المواطنون  يحتاج  كما  المعلومات،  هذه  لتفس%�  بة  ُمدر« تكون  أْن  التدقيق  لجان   Nوع
واستدامتها». للشفافية  ويج  ال%$  �

� هامشي«ة  تبقى  التحديث،  ضعيفة  العامة،  ع`نات  ا�� ولوحات  المعلومات  أَْكشاك  ة  فاعلي« إن« 

(٢١) لمزيد من المعلومات حول الموضوع، راجع:
.٢٠٠٦ ,SIWI ,٤ .P. Stålgren, Corruption in the water sector: Causes, consequences and potential reform, Swedish Water House Policy Brief No

.٢٠١١ ,United Nations Development Programme, Fighting corruption in the water sector: methods, tools and good practices :(٢٢) راجع
(٢٣) المرجع ذاته، ص ٢٥.

القسم ا?Kّول:القسم ا?Kّول:
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ير نشاطه أو  هة لت%] َ ما يُظهر، و� يَْصَطِنع المواقف الممو« الشفافية Tranparency هي َمسلك يوحي بالثقة ينتهُجُه أي مرفق عام، � يُخفي غ%�
̀� أبواب التقييم. أعماله، و� يخ�� كشَف الحقائق ومراقبة القانون، ويفتح أمام الم

 �
�، بل تُعر³ج عN حق وصول المواطن إ� المعلومات (البيانات والُمستندات) (٢٤) وتغوص  �̀ و� تقف الشفافية عند فتح أبواب التقييم أمام الم

بحر ا��رقام ال`متناهي(٢٥).

 �
� والُمحاسبة  الشفافية  لُممارسة  قاً  ضي³ المجال  يبقى  الفساد،  كاشفي  حماية  وقانون  المعلومات  إ�  الوصول  حق  حول  يعات  ت!� بغياب  و« 

لبنان.   �
� العامة  الُمزايدات  أو  للُمناقصات  أكانت  التوريد  جوانب  جميع  يُنظ³م  واحد  د  ُمحد« لقانون  وجود   � العامة.  والُمزايدات  الُمناقصات 

ل سيا��  � الواقع جرت العادة بأْن يقوم الُمستثمرون بدفع الرشوة للفوز بعقود، كما يحصل تدخ�
�فالحكومة � تضع دائماً قواعد لعبة واضحة. 

� المئة 
�ح ا��ك%� أهلي«ة. رسمّياً، َمنحت إدارة الُمناقصات (٢٦) ٤,٢  `ت � تُمنح العقود للُمرش« � ظل هذه ا��جواء والتدخ�

�� عملي«ات َمنح العقود. و
�

� هذه العقود فيسود الظن بأن«ها 
$ا با ة ُمختلفة. أم« � تعاقدت عN أساسها هيئات حكومي«

فقط من المشاريع البالغة قيمتها ٦ مليارات دو�ر وال�$
سات العامة بالرغم من  دارات والمؤس« � العديد من ا��

�. وهي عملي«ات تجري  �
�Íا ة لدفع أعN رشوة أو ع%] التلزيم بال%$ كة الُمستعد« ُمِنحت لل!�

عدم جوازها » (٢٧).

ية أم البلدان الُمور³دة (البائعة) » (٢٨). والصفقات العامة  ك فيها كل ا��طراف، سواء البلدان الُمش%$ � الصفقات العامة ظاهرة كوني«ة يش%$
�و« الفساد 

� تحتاج إ� أموال ضخمة، هي عقود (إسِتدراج العروض، أو المناقصة العمومي«ة، أو المناقصة 
يات الحكومي«ة) Procurement ، ال�$ (أو الُمش%$

دين بهدف إنجاز  سات العامة، والبلدي«ات) مع ُمتعه³ ، أو البيان أو الفاتورة) يُجريها شخص عام (كالدولة، والمؤس« �
�Íا تفاق بال%$ المحصورة، أو ا��

يرادات وبيع ا��موال المنقولة وغ%� المنقولة، وذلك لتحقيق المصلحة العامة (٢٩).« إن« الصفقات  � لوازم أو خدمات، أو تلزيم ا�� أشغال، أو تأم��
كات، بهدف تمويل  � السلطات العامة وال!� اكة هي أوجه من التنسيق ب�� � العام والخاص، وإن« هذه ال!� � القطاع�� اكة ب�� العامة تُتيح نوعاً من ال!�
بية وإدارة  ة العامة وال%$ � قطاعات كالنقل والصح«

�اكات  ة ما، أو توف%� خدمة، ويتم اللجوء إ� هذه ال!� وإنشاء أو تجديد أو تشغيل بنية تحتي«
� ضوء 

�ة، وتلجأ السلطات العامة إليها  � ا��عوام الـ١٥ ا��خ%�
�� العام والخاص ب!عة  � القطاع�� اكات ب�� عت ال!� النفايات وتوزيع الماء (...). توس«

� ش�$ 
�� بدأت دوائر الفساد 

�Íة القطاع الخاص » (٣٠). « ومنذ ثمانينات القرن الما فادة من خ%] �̀ � الوقت نفسه ل
�� الموازنة، و

�ما تُواجهه من قيود 
وبه وأنواعه تت«ِسع وتتشابك بدرجة لم يَْسبق لها مثيل » (٣١). �²

١٩٦٣/١٢/٣٠) وتنظيم  تاريخ  (المرسوم ١٤٩٦٩  العمومي«ة  المحاسبة  قانون   ، الحكومي. فهناك، بشكل أسا�� اء  لل!� د  ُموح« قانون  إ�  لبنان  يفتِقد 
سات العامة لقانون ما��  التفتيش المركزي (المرسوم ٢٤٦٠ تاريخ ١٩٥٩/١١/٩) ونظام الُمناقصات (المرسوم ٢٨٦٦ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٦). وتخضع المؤس«
� مبادئ ومعاي%� الشفافية  � الوقت الذي يُعت%] تضم��

�ة، بهامش من الحري«ة النسبي«ة. « (...) و طة والصغ%� خاص بها، كما تتمت«ع البلدي«ات، المتوس³

� مواجهة الفساد (كتاب 
� � ة: نظام النـزاهة العر�] � تعزيز الشفافية، راجع كتاب منظمة الشفافية الدولي«

�ع`م  � الوصول إ� المعلومات ودور ا��
�(٢٤) لمزيد من المعلومات حول الحق 

وت، دون تاريخ، ص ١٢٥-١٣٣. � للدراسات، ب%�
ة)، المركز اللبنا�� المرجعي«

اً ما يكون الرقم الواحد أك%� ب`غة من العديد من الخطب والمقا�ت. فالرقم الصحيح  (٢٥) الرقم الصحيح واحد � يحتمل التبديل والتعديل وإْن كان يحتمل ا��جتهاد والتأويل. وكث%�
ل فيه. فالرقم هو الثابت،  حه كما يحلو له، ولكن � يُمكن أن يُبد³ ل ا��شخاص والطروحات والمواضيع وا��حوال، بل هو رقم ثابت بإمكان كل شخص أْن ي!� ل بتبد� ليس وجهة نظر تتبد«
داري«ة والوظيفة  ة ا�� ة (العملي« دارة العام« دة. لمزيد من المعلومات حول معرفة الرقم، راجع كتاب: د. طارق المجذوب، ا�� � يُخفيها فُيمكن أْن تكون ُمتعد³

ات أو الد��ت ال�$ ا التفس%� أم«
وت، ٢٠٠٥، ص ١٧٢-١٧٦. � الحقوقي«ة، ب%� داري)، منشورات الحل�] ة وا��ص`ح ا�� العام«

اف عN الُمناقصات. وتُش%� المادة ١٥ إ� أن«ه يتم اختيار أعضاء اللجنة  �� �̀ ة عن كل ُمحافظة أو دائرة ل � لجنة خاص« ة تعي�� (٢٦) « تُش%� المادة ٧ من قانون الُمناقصات العامة إ� إمكاني«
� أي ُمحافظة. كل 

�� مكتب هيئة التفتيش المركزي، ولم يتم إنشاء أي فرع لها 
�زة  ، إ�« أن« الواقع ليس كذلك. فمنذ تأسيسها، بقيت إدارة الُمناقصات ُمرك« � � المحلي�³� � الموظف�� من ب��

، والجيش، والبلدي«ات،  �Nدارات العامة كافة، باستثناء تلك الُمتعل³قة بقوى ا��من الداخ ر مركزيّاً، وتقوم إدارة الُمناقصات، ووفقاً لقانون الُمناقصات العامة، بُمناقصات ا�� العقود تُقر«
وت، ص ١٠٣). ، لبنان ٢٠١١، الطبعة الثانية، ب%� �

ة لتعزيز الشفافي«ة – � فساد، دراسة حول نظام النـزاهة الوط�� ة اللبناني« سات العامة » (الجمعي« والوكا�ت العامة، والمؤس«
(٢٧) المرجع ذاته، ص ١٠٤.

يات والعقود العامة: مظاهر الفساد  � مواجهة الفساد...، مذكور سابقاً، ص ٢١٢. ولمزيد من المعلومات حول الُمش%$
� � ة: نظام النـزاهة العر�] (٢٨) راجع كتاب منظمة الشفافية الدولي«

وسبل مكافحته، المرجع المذكور، ص ٢١٢-٢٢٠.
� والمبادئ ا��ساسي«ة، السادسة (مجل«ة دراسات المال العام وبناء الدولة)، العدد ٢، آذار/مارس 

طار القانو�� � لبنان: ا��
�� إيN� معلوف، الصفقات العامة 

�Í(٢٩) راجع ما كتبه: القا
٢٠١٢، ص ٢٢-٢٩.

(٣٠) المرجع ذاته، ص ٢٨.
� مواجهة الفساد...، مذكور سابقاً، ص ٢١٢.

� � ة: نظام النـزاهة العر�] (٣١) راجع كتاب منظمة الشفافية الدولي«
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اء أساسّياً لتحقيق النـزاهة والُمشاركة والُمساءلة وضمان القيمة الُفضN من إنفاق المال العام، (...) [يَظهر] أن«  � ال!� � قوان��
�والُمنافسة والُمساواة 

لة، كمسؤولي«ات لجان تقييم الُمناقصات وقبولها وُمتطل³بات  ة ذات الص³ � لبنان يفتِقد إ� الوضوح بشأنها، وكذلك حول مواضيع عد«
�يعي  ا��طار الت!�

اء السنوي«ة ودراسات السوق وسواها من ا��جراءات الُملزمة » (٣٢). الرقابة الداخلي«ة والخارجي«ة والُحكم بشأن آلي«ات الشكوى الرسمي«ة وخطط ال!�

داري«ة والمالي«ة وبعض الجرائم الُمخل«ة بواجبات الوظيفة (كالرشوة، أو و²ف النفوذ،  � لبنان َسْيل من الُمخالفات ا��
�ض مسار الصفقات العامة  َ يع%$

وط،  � دفاتر ال!�
�دارة (ُمخالفات  أو ا��خت`س واستثمار الوظيفة). ومن الُمخالفات الواقعة عN الصفقات العامة: الُمخالفات الُمرتكبة من قبل ا��

دين، وارتفاع  دارة (تواطؤ الُمتعه³ � أصول التلزيم)، والُمخالفات الُمرتكبة ِمن الُمتعاقدين مع ا��
�وُمخالفات ناجمة عن تجزئة الصفقات، وُمخالفات 

� تنفيذ الصفقة) (٣٣).
�د  ر الُمتعه³ د عن تنفيذ الصفقة، وتأخ� أسعار بعض التلزيمات، ونكول الُمتعه³

� مدينة طرابلس (٢٠٠٣-٢٠١٠)، 
�� إدارة مرفق المياه 

� (ONDEO LIBAN s.a.l .أُنِْديُو لبنان ش.م.ل) اك القطاع الخاص لقد خاض لبنان غمار تجربة إ��
ستثنائي«ة، شبه معدومة (٣٤). إ�« أن« المعلومات عن هذه التجربة الرائدة، الفريدة وا��

� وتعزيز 
� ُصنع القرار الما��

� � رتقاء بُمشاركة المواطن�� وع قانون يهدف إ� تعزيز الشفافية وا�� اح أو م!� من أجل كل هذه ا��سباب، � بُد« من اق%$
. ³Zُمحاسبة وُمساءلة كل ُمق

مة الدستور(٣٥) يحتاج لتثبيت بقانون لضمان نجاعة تطبيقه. � مقد³
�إن« حق وصول المواطن إ� المعلومات المائي«ة هو حق دستوري ُمكر«س 

ع`ن العالمي لحقوق ا�نسان ». �م مواثيقها وا�� � منظمة ا��مم المتحدة وُمل%$
�مة الدستور إ� أن« « لبنان عضو مؤسس وعامل  وتنص ُمقد³

، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق ا�Ôراء دون أي تدخل،  � حرية الرأي والتعب%�
�وضمنت المادة ١٩ من إع`ن عام ١٩٤٨ حق كل « شخص (...) 

دت المادة ١٩ من العهد الدو�� الخاص بالحقوق  د بالحدود الجغرافي«ة ». وشد« يها وإذاعتها بأي«ة وسيلة كانت دون التقي� واستقاء ا��نباء وا��فكار وتلق³
ق عليه بالمرسوم ٣٨٥٥ تاريخ ١٩٧٢/٠٩/١، عN حق كل إنسان  � ١٩٦٦/١٢/١٦، الُمصد«

�̀�مم الُمت«حدة  ة العامة ل ة الذي أقر«ته الجمعي« المدني«ة والسياسي«
 Nيها ونقلها إ� آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء ع وب المعلومات وا��فكار وتلق³ � الِتماس مختلف ²�

�، الذي يشمل « حري«تة  � حري«ة التعب%�
�

ق عليها  ة ا��مم المتحدة لمكافحة الفساد، الُمصد« � أو بأي«ة وسيلة أُخرى يختارها ». وتدعو المادة ١٠ من اتفاقي«
� قالب ف��

�شكل مكتوب أو مطبوع أو 
� بحوزتها بهدف 

دارات العامة من خ`ل الكشف عن المعلومات ال�$ � ا��
�اً بالقانون ٣٣ تاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٦، إ� اعتماد تداب%� لتعزيز الشفافية  لبناني«

ات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك  ة تنظيم إدارتها العمومي«ة واشنغالها وعملي« ما « المعلومات عن كيفي« � المصلحة العامة �سي« تأم��
̀ء الُمراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصي«ة » (٣٦). ة الناس، مع إي � تهّم عام«

ة ال�$ القانوني«

ستشارات)، السادسة (مجل«ة دراسات المال العام  سة البحوث وا�� ص دراسة أجرتها مؤس« � لبنان (ُملخ«
�اء الحكومي  � حاتم وبسمة عبد الخالق، م`مح ال!� (٣٢) راجع ما كتبه: ساب��

وبناء الدولة)، العدد ٢، آذار/مارس ٢٠١٢، ص ١٥.
� والمبادئ ا��ساسي«ة، السادسة (مجل«ة دراسات المال العام وبناء الدولة)، العدد ٢، 

طار القانو�� � لبنان: ا��
�� الصفقات العامة 

�� بسام وهبة، الُمخالفات 
�Í(٣٣) راجع ما كتبه: القا

آذار/مارس ٢٠١٢، ص ٣٧-٤٠.
دارة، كما حاولنا معرفة بعض شؤون وشجون هكذا تجربة من مصادر رسمي«ة عديدة، إ�« أن« الحظ لم يَُكن حليفنا. جل ما حصلنا عليه هو تصوير  (٣٤) حاولنا الحصول عN عقد ا��

� طرابلس ».
�كة  دارة الُمش%$ � لبنان: عقد ا��

�� إدارة قطاع المياه 
�اكة القطاع الخاص  : « نتائج التجربة ا��و� ل!� لُكتي³ب من ٤٦ صفحة، دون تاريخ، يحمل العنوان التا��

: بعض  �
اللبنا�� ان المجلس الدستوري  � � م%�

�مة الدستور، راجع بحث: د. طارق المجذوب، المعاهدات الدولي«ة  (٣٥) لمزيد من المعلومات حول موضوع القيمة الدستوري«ة لُمقد³

ة، المجلس الدستوري، الكتاب السنوي ٢٠١١، ص ٢١٦-٢١٩. ولي«ة، الجمهوري«ة اللبناني«
̀حظات ا�� الُم

. � ة للبناني�³� � كر«ست الحقوق المدني«ة والسياسي«
� ال�$

� هذا السياق، المادة ٧ من الدستور اللبنا��
�ا هو جدير بالذكر،  (٣٦) وَمم«
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مة  داته الدولي«ة، �سي«ما وأن« الفقرة « د » من ُمقد³ اماته وتعه� � د ال%$ � تُجس³ � وإقرار قوان��
يعه الوط�� � ت!�

�ولبنان ُملزم بإدخال هذه المبادىء والقواعد 
سات الدستوري«ة ». الدستور تنّص عN أن« « الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها ع%] المؤس«

� الوصول إ� 
�ة (أي إقرار حق كل شخص  هوض بهذه المسؤولي«ات يجب أن يُكفل حقه بالوصول إ� المعلومات المائي« ن الشعب من الن� ولú� يتمك«

ستثناء هو حظر الوصول  ). وا��صل هو، إذاً، إباحتها، وا�� ³Zة الموثوقة وا�ط³`ع عليها، تمكيناً له من ُمحاسبة ومساءلة كل ُمق المعلومات المائي«
. ، ضمن أَْضَيق تفس%� �

نتظام العام ومصلحة الدولة العليا وأمنها الوط�� � ضوء مبادىء ا��
�ط³`ع عليها. و� يكون الحظر إ�« ُمعل«`  إليها وا��

: �Nوع القانون بما ي اح أو م!� ويُمكن إجمال أهداف اق%$

ة إ� إثبات  دارة. و� يحتاج الوصول إ� المعلومات المائي« ة الموجودة لدى ا�� � كل شخص من الوصول إ� المعلومات المائي« - تمك��
� تحتفظ بها ا�دارة، بZف 

� ال�$
ة لطالبها. وتعت%] معلومات مائي«ة جميع البيانات والُمستندات الُمرتبطة بالشأن الما�� مصلحة ُمبا��

أو  والمؤسسات  البلديات  واتحادات  والبلديات  العامة  والمؤسسات  الدولة  دارة:  با�� ويُقصد  َمْصَدِرها.  أو  حفظها  وسيلة  عن  النظر 
كات الخاصة الُمكل«فة بإدارة مرفق عام ُمرتبط بقطاع المياه، ال!�

دارة البيانات والُمستندات  ن تقارير ا�� دارة بالن!� الحكمي السنوي لبعض التقارير والمعلومات المائي«ة. ويجب أن تتضم« - وإلزام ا��
ْ العمل والمشاريع  ضت َس%� � اع%$

� مجال المياه والصعوبات ال�$
�� عN كل ما له ع`قة بنشاط ا�دارة  ة الوافية ��ط`ع المواطن�� المائي«

ها، ورة ن!� دارة ²� ذ وأسباب عدم التنفيذ وأي«ة معلومات أُخرى ُمفيدة ترى ا�� � لم تُنف«
ذت وال�$ � نُف³

ال�$

دارة إ� ات³خاذها، تأميناً للشفافية  � َحَدت با��
� لفهم ا��سباب ال�$ تاحة المجال أمام المواطن�� دارة بتعليل قراراتها المائي«ة �� - وإلزام ا��

دارة من موجب التعليل إ�« عند إع`ن حالة  ستنسابي«ة وللحد من الُمراجعات أو الدعاوى القضائي«ة غ%� الُمجدية. ولن تُعفى ا�� �̀ وتجنباً ل
الطوارىء أو قيام ظروف جّد إستثنائية،

ل استخراجها، دارة حفظ البيانات والُمستندات المائي«ة بشكل يُسه³ - وتنظيم إجراءات طلب المعلومات المائي«ة. فعN ا��

ام وتطبيق هذا القانون. ومن ضمن المهام  ة السهر عN حسن اح%$ � Water Watch Dog (٣٧) المأمولة مهم«
̀ء هيئة الر«ْصد الما�� - وإي

� يُمكن أْن تُناط بها إست`م الشكاوى الُمتعل³قة بتطبيق أحكام هذا القانون والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها. وتصدر الهيئة 
ال�$

دارة عن  رت ا�� دارة. وإذا تأخ« �̀ قرارات يُمكن طلب وقف تنفيذها والطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة. وتكون قرارات الهيئة ُملزمة ل
رها الهيئة. ر، تُقد³ ³

�Zطلب الُمت Nالتنفيذ دون سبب، يُمكن ات³خاذ قرار بإلزامها بدفع غرامة إكراهية، بناًء ع

٢- المساءلة

:( ) �
$�Ôقطاع المياه، مصطلح المساءلة، كا� �

�� معرض دراسة حول مكافحة الفساد 
� ، �

نما�� د برنامج ا��مم المتحدة ا�� حد«

“Accountability means objectively holding people and agencies responsible for their performance. It implies being obliged 
to report, inform and take responsibility for one’s decisions and actions towards an entity that can enforce sanctions. Higher 
degrees of accountability reduce levels of corruption.

� أوروبا، راجع:
�(٣٧) لمزيد من المعلومات حول الهيئات الن«اظمة لمرفق المياه 

.٢٠١٣ ,Michel Nakhla, La régulation par les instruments: Les services d’eau en Europe, Presses des Mines, Paris
(٣٨) راجع:

.٢٠١١ ,United Nations Development Programme, Fighting corruption in the water sector: methods, tools and good practices
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Accountability can work in three directions: upward, downward, and horizontal (…). Upward accountability implies being 
answerable to higher level officials or authorities (the case of delegated functions within hierarchical organizations). Downward 
accountability implies being answerable to users or clients, or to a constituency in general. Horizontal accountability implies 
being answerable to peers (e.g., a body of professionals)” (39).

ة القرارات  ل مسؤولي« ع`م، وتحم� ب`غ وا�� ل الناس والوكا�ت نتائج أدائهم. إن«ها تنطوي بداهًة عN واجب ا�� ة أْن يتحم« � المساءلة الموضوعي«
« تع��

وا��عمال أمام جهاز يفرض الجزاءات. وكل«ما كانت المساءلة أشد قل« الفساد.

 Nة أمام الرئيس أو السلطة ا��ع � المساءلة نحو ا��عN المسؤولي«
� ث`ثة ات³جاهات: نحو ا��عN، نحو ا��سفل، وأفقّياً. تع��

�يُمكن أن تتم المساءلة 
� أو الزبائن، أو أمام جمهورهم بشكل عام.  ة أمام الُمنتفع�� � المساءلة نحو ا��سفل المسؤولي«

� منظ«مة تسلسلي«ة). وتع��
�َضة  (حالة المهام الُمفو«

ة أمام ا��قران (الجماعات المهني³ة، مث`ً) ». ة المسؤولي« � المساءلة ا��فقي«
وتع��

� ُمعظم الحا�ت � تُطب«ق 
�يعات القانوني«ة، لكن«ها  � لبنان، وبالرغم من وجود قواعد واضحة تتناول المسؤولي«ات المالي«ة، مبني«ة عN أساس الت!�

�و« 
ة بالسياسة  عات الخاص« فصاح عن معلومات موثوقة حول السياسات والتوق� � العملي«ات الحكومي«ة هناك حاجة إ� ا��

�بZامة. ولتطبيق الشفافية 
العامة، بل أورد بعض النصوص  � عملي«ات الصفقات 

�تُعالج الغش والفساد  ُمستقل«ة  � أحكاماً 
اللبنا�� القانون  ن  ة الحكومي«ة. ولم يتضم« يبي«

�Zال
� قانون العقوبات (المرسوم رقم ٣٤٠، تاريخ ١٩٤٣/٠٣/١)، حيث تُفرض عقوبة بالسجن من ٣ أشهر إ� ٦ سنوات أو 

�العامة ذات الصلة بالموضوع 
ة لبناني«ة ومليون ل.ل. عN كل ُمخالفة ��حكام القانون. فعN سبيل المثال: � ٢٠٠ ألف ل%� اوح ب�� غرامة ت%$

سة عامة أو بلدي«ة أو هيئة  اء أو إدارة أموال منقولة أو غ%� منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة أو مؤس« - من أُوِكل إليه بيع أو ��
� ت!ي 

� أحد هذه ا��عمال أو خالف ا��حكام ال�$
�ف الغش  سة ذات منفعة عامة أو تَملك الدولة قسماً من أسهمها، إق%$ عامة أو مؤس«

اراً بالمصلحة العامة أو ا��موال العامة، أو ارتكب  ار للفريق ا�Ôخر أو أ²� ة أو ُمراعاة لفريق، وتسب«ب بأ²� ا بهدف المنفعة الذاتي« عليها إم«
الخطأ الفادح والجسيم.

د أعمال أو أشغال عامة أو نقل أو اسِتْصناع أو صيانة أو تصليحات أو تقديم خدمات أو لوازم  � حالة السلم، بعقد تعه�
�- من ارتبط، 

� أو بأي 
�Íا وط أو بطريقة ال%$ � الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة ُمناقصة عN أساس دف%$ ��

�نة  أو تموين مع إحدى الجهات الُمبي«
ار بمشاريع الدولة أو جّراً لنفع  ة بقصد ا��²� وب الُمماطلة المقصودة أو الحيلة لعرقلة التنفيذ أو إطالة المد« طريقة أُخرى فلجأ إ� ²�

� تركيبها أو ُصنعها أو ُمواصفاتها الجوهري«ة.
�مة أو  � نوع المواد الُمستعملة أو الُمقد«

�ف الغش  ه أو اق%$ له أو لغ%�

ة الُمتعاقدة. اراً بالجهة الرسمي« ام بواحد منهم إ²� � ل%$ ة التلزيم أو لحZ ا�� فساد عملي« ون الذين يت«فقون بالتواطؤ فيما بينهم �� - الُمتعهد�

� أو بأي«ة طريقة أُخرى أو ُمراقبة مراحل التنفيذ أو است`م ا��شغال بعد 
�Íا اف عN الُمناقصة أو التكليف بال%$ �� - الموظف المنوط به ا��

� التلزيم أو التكليف أو إذا هو تغاÍ� عن ضبط الُمخالفة أو أهمل الُمراقبة 
�إنجازها، إذا قام بأعمال من شأنها ُمراعاة فريق عN آخر 

ة. � الُمختص« � تنص عليها القوان��
أو لم يت«خذ بحق الُمخالف التداب%� ال�$

بأي«ة طريقة أُخرى مواداً فاسدة أو غ%� صالحة  � أو 
�Íا م نتيجة ُمناقصة أو تكليف بال%$ - الُمتعهد أو الوسيط أو أي شخص آخر قد«

يكاً بالجرم » (٤٠). سات العامة والبلدي«ات، ويُعت%] الموظف أو الُمستخدم الذي َقِبل أو استلم هذه المواد �� دارات والمؤس« �̀ ل

(٣٩) المرجع ذاته، ص ٢٥-٢٦.
، مذكور سابقاً، ص ١٠٤-١٠٥. �

ة لتعزيز الشفافي«ة – � فساد، دراسة حول نظام النـزاهة الوط�� ة اللبناني« (٤٠) راجع تقرير: الجمعي«
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̀حظة مدى  � لكل مرفق عام، وم
» � مع��

� مجتمع قانو��
�ة  : ُمراقبة السلطات والمؤسسات المختص« �

$�Ôكا� Accountability ويُمكن تحديد المساءلة
� سبيل إعادة التوازن إ� الع`قات 

�� عليه  ̀حقُة وُمحاكمُة القي³م�� � تتطل«ُبها وظيفُتُه، ويفرضها القانون، ح�$ إذا ما أخل« تتم م
ده بالموجبات ال�$ تقي�

� تربط الُمنتفع أو الُمستفيد بالمرفق.
ال�$

ا بصورة غ%�  ها، وإم« � عن طريق المجالس واللجان وا��ندية وا��حزاب والنقابات وغ%� ة من خ`ل المواطن�� ا ُمبا�� « وتُمارس الرقابة السياسي«ة، إم«
ة رقابة السلطة  � لبنان – وبصورة خاص«

�� – كما هو الحال 
لما�� � النظام ال%]

�سات الدستوري«ة. (...). تتجN« الرقابة السياسي«ة  ة عن طريق المؤس« ُمبا��
دة أهمها: منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها، حق  � هي أداتها التنفيذي«ة، بصور ُمتعد³

دارة العامة ال�$ يعي«ة عN السلطة التنفيذي«ة و� سي«ما عN ا�� الت!�
ة » (٤١). ، والرقابة المالي« �

لما�� لماني«ة، حق التحقيق ال%] ستجواب، طلب سحب الثقة من الحكومة، حق ات³هام الوزراء، تأليف اللجان ال%] السؤال وا��

، وحق ات«هام الوزراء،  �
لما�� ستجواب، وحق التحقيق ال%] � هذا الصدد، بالد�لة عN بعض هذه الوجوه أو الصور (حق السؤال، وحق ا��

�ونكتفي، 
̀حظة عامة. لماني«ة)، ونُْنهي بخاطرة أو ُم وتأليف اللجان ال%]

ستيضاح عن أي أمر. وا��سئلة قد تكون  �̀ ة (٤٢)، توجيه أسئلة إ� الحكومة أو إ� أعضائها ل - حق السؤال: فمن حق أي نائب، خ`ل الدورات النيابي«
 Nهها النائب بواسطة رئيس المجلس ويكون ع ة فُيوج³ ًة فُتجيب عنها الحكومة فوراً، أو تَطلب تأجيل الجواب إ� جلسة أُخرى. وقد تكون خطي« شفهي«
� ١٥ يوماً، أو َطلب تمديد المهلة. وإذا انقضت المهلة دون جواب، أو إذا لم يكتِف النائب بالجواب، حق« له تحويل 

�الحكومة ا��جابة عنها خطّياً 
سؤاله إ� استجواب (٤٣).

ت³هام، ويختلف عن  ستجواب ينطوي عN نوع من النقد وا�� . وا�� �
» ٍف ُمع�� �Zستجواب: « وهو يرمي إ� ُمناقشة الحكومة وُمحاسبتها عن ت - حق ا?<

ستجواب. وَطلب  � ُمناقشة موضوع ا��
�اك  ش%$ � النائب السائل والوزير الُمجيب، بل يُتيح لكل النواب فرصة ا�� � أن«ه � يبقى محصوراً ب��

�السؤال 
م خطّياً إ� الحكومة بواسطة رئيس المجلس. وعN الحكومة ا��جابة خ`ل ١٥ يوماً. ويحق لها َطلب الت«مديد إذا كان ا��مر يتطل«ب  ستجواب يُقد« ا��
ص هذه  ستجوابات (تُخص« ̀�سئلة وا�� صة ل � جدول أعمال أول جلسة للمجلس ُمخص«

�ستجواب  إجراء تحقيق. وعند ورود الجواب يُدرج موضوع ا��
� الموضوع، 

�� الجلسة يُعطى الك`م للنائب والحكومة، فإذا اقتنع النائب بالجواب إنتهى البحث 
�). و الجلسة بعد كل أربع جلسات عمل عN ا��ك%�

ر إجراء تحقيق » (٤٤). � للمجلس أن« ا��مر خط%� قر«
» وإذا لم يَْقَتنع َطلب طرح الثقة بالحكومة، وإذا تب��

فادات وجمع المعلومات  ستماع إ� ا�� يات وا�� � أعضائه للقيام بكل التحر³ ة من ب�� : « والمجلس هو الذي يُشك³ل لجنًة خاص« �
�Lلما - حق التحقيق ال�8

واستدعاء الشهود للكشف عN حقيقة الموضوع وُم`بساته. وتُِعد� اللجنة تقريراً وترفعه إ� رئيس المجلس الذي يطرحه عN النواب لبت الموضوع. 
ة الوزاري«ة وَطرح الثقة بالحكومة » (٤٥). وبإمكان المجلس عندها إثارة المسؤولي«

� أعضائه أْن يت«هم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بارتكابهم الخيانة الُعظمى، أو إخ`لهم 
ة ثل�� - حق ات²هام الوزراء: يَحق لمجلس النواب بأغلبي«

 �
اللبنا�� الدستور  من   ٨٠ المادة   �

� عليه  المنصوص  والوزراء  الرؤساء  لُمحاكمة   Nا��ع المجلس  أمام  ويُحاَكم هؤ�ء  عليهم،  ت³بة  الُم%$ بالواجبات 
لة بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ ١٩٩٠/٠٩/٢١. الُمعد«

اع ال!ي. وتملك هذه  ق%$ � آذار من كل عام بانتخاب أعضاء اللجان با��
�� بدء انعقاد الدورة العادي«ة 

�لماني²ة: يعمد المجلس  - تأليف اللجان ال�8
دارة (٤٦). تها الرقابي«ة عN أعمال ا�� � من شأنها تسهيل مهم«

ة إيداعها جميع الُمستندات ال`زمة وال�$ اللجان، وفقاً �ختصاصها، الطلب إ� الدوائر الرسمي«

ة...، مذكور سابقاً، ص ٧٢١-٧٢٢. دارة العام« (٤١) راجع كتاب: د. طارق المجذوب، ا��
 �Nيبدأ يوم الث`ثاء الذي ي �

� عقدين: ا��ول يبدأ يوم الث`ثاء الذي يN� الخامس ع!� من شهر آذار ويستمر ح�$ نهاية شهر أي«ار. والثا��
�(٤٢) تكون الدورات العادي«ة لمجلس النواب 

ين ا��ول وتتوا� جلساته ح�$ نهاية السنة. الخامس ع!� من شهر ت!�
وت، ٢٠٠٢، ص ٣٠٣. � الحقوقي«ة، ب%� � العالم]، منشورات الحل�]

�� لبنان [وأهم ا��نظمة الدستوري«ة والسياسي«ة 
�(٤٣) راجع كتاب: د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السيا�� 

(٤٤) المرجع ذاته.
(٤٥) المرجع ذاته، ص ٣٠٤.

(٤٦) لمزيد من المعلومات حول عمل لجان مجلس النواب، المرجع ذاته، ص ٢٨٥-٢٨٦.
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� َجْلد الحكومة وتهشيمها، ُكل«ما ُعِرضت 
�� العالم برلمان يتبارى ث`ثة أرباع أعضائه 

�. « ليس  � م�� �Zالُمخ � والخاطرة هي ما خط«ه أحد الُمحل³ل��
� عليها. الموازنة السنوي«ة عليهم، ثم يرفعون أيديهم ُموافق��

ن« 
قليمي«ة » بينما هم، حيث هم، �� ون ونواب يجهرون بأن« الُحكم ومصلحة الوطن مرهونان بـ « الظروف ا�� � العالم مسؤولون سياسي�

�كما ليس 
ه. ر مص%� الشعب هو الذي انتخبهم (مبدئّياً)، وبينما الدستور يقول ²احًة إن« الشعب هو الذي يُقر³

وه، موالون ومعارضون، بأن«ه ليس هناك من حلü لوقف  ف ُحك«امه ونوابه وسياسي� � العالم بلد يزداد ديُْنه العام سنًة بعد سنة، ويع%$
�اً ليس  وأخ%�

احمون عN كرا�� الُحكم؟ » (٤٧). � يْن ... ومع ذلك يتسابقون وي%$ ة، أو وفاء الد« تصاعد المديوني«

� تشكيل ُمعظم 
�� لبنان، هو النسبة العالية للوزراء النواب 

�ة  ويُمكن أْن نُضيف، إ� ما سبق، سبباً آخر لضعف الرقابة السياسي«ة غ%� الُمبا��
ي«ة برلماني«ة؟ � حكومة ذات أك%�

�� السلطات. فكيف ستكون الرقابة  � مبدأ الفصل ب��
�اً  الحكومات. وهذا يُشك³ل خل`ً كب%�

( �
�Lوالُمجتمع المد � اك المواطن_� OY٣- المشاركة (أو إ

� أوجدتها. 
� ا��جهزة ال�$

�� الدول. ففي ا��نظمة غ%� الديموقراطي«ة، تنحZ الُمشاركة 
�تختلف الُمشاركة Participation باخت`ف ا��نظمة السياسي«ة 

دارة عن  � بالسماح للشعب ولُممث³ليه بُمناقشة ا��
�Íة بالغة إذ تُعت%] تكريساً للمبدأ الديموقراطي القا ة فللُمشاركة أهمي« � ا��نظمة الديموقراطي«

�ا  أم«
نحراف عن ا��هداف العامة والصالح العام. أعمالها، وبالتا�� ُمراقبتها، لمنعها من ا��

فما السبيل إ� ُمحا²ة ظاهرة الفساد وُمحاربتها قبل أْن تتفاقم وتَْستفِحل؟

 Nسّياً (٤٨). وهذا ما ينعكس إيجاباً ع � صورتها وُمحا²ة ظاهرة الفساد، شعبّياً ومؤس« هلي«ة ُمساعدة السلطات عN تحس��
إن« بإمكان الُمنظ«مات ا��

� ُمختلف فئات المجتمع. ة ا��حتكاك ب�� ف من حد« ستقرار السيا�� ويُخف³ ا��

 � � تَت«ِخذ من برل��
ة Transparency International تسعى جاهدة للقضاء عN الفساد (٤٩). وتُِعد� هذه المنظ«مة ال�$ وهناك منظ«مة الشفافية الدولي«

ا��داء   Nالوخيمة ع الظاهرة وانعكاساتها  ر من استفحال  العالم، وتُحذ³ بلدان   �
�الفساد  انتشار  تقارير سنوي«ة تَرصد فيها مدى  لها  Berlin مقّراً 
ة (٥٠). ، فض`ً عن آثارها ا��جتماعي«ة وا��خ`قي« ا�قتصادي والسيا��

³ إ� استط`عات تعكس رؤية أوساط رجال ا��عمال  � هذا المضمار منذ العام ١٩٩٥. ويَستند هذا المؤ��
�اً أولّياً  ³ وبات التقرير الذي تُصِدره مؤ��

� أو ُمهاجرين. � الب`د من ُمقيم��
� � والُمحل³ل��

� لتلك 
ة لتعزيز الشفافية – � فساد، كفرع لبنا�� ة اللبناني« � لبنان الجمعي«

�ست عام ١٩٩٩  ة. وتأس« � بلدان عد«
�وأصبح لمنظ«مة الشفافية الدولي«ة فروع 

المنظمة يعمل عN نقل مناهج المنظ«مة العالمي«ة إ� لبنان (٥١).

� استدامتها (كتنظيم استعمال مياه الري من خ`ل قيام جمعي«ات  ة لتأم�� � إدارة بعض المشاريع المائي«
�اك الناس  ر وزارة الطاقة والمياه بإ�� وتُفك³

لُمستخدمي المياه) (٥٢).

.٢٠٠٤/٠٦/٢٥ �
�ق،  � صحيفة الب%�

�� لبنان »، 
�(٤٧) راجع ما كتبه د. باسم الج! حول « أعاجيب السياسة 

.p. xxviii ,٢٠٠٨ ,Corruption in the water sector, Cambridge University Press :٢٠٠٨ Transparency International, Global corruption report : (٤٨) راجع التقرير التا��
http://www.transparency.org :نت ن%$ � التا�� عN شبكة ا��

و�� لك%$ (٤٩) راجع الموقع ا��
: � قطاع المياه، راجع التقرير التا��

�(٥٠) لمزيد من المعلومات حول الفساد 
.٢٠٠٨ ,Corruption in the water sector, Cambridge University Press :٢٠٠٨ Transparency International, Global corruption report

http://www.transparency-lebanon.org :نت ن%$ � التا�� عN شبكة ا��
و�� لك%$ (٥١) راجع الموقع ا��

ة الوطني«ة لقطاع المياه...، مذكور سابقاً، ص ٢٠ و ٦٤. اتيجي« س%$ (٥٢) راجع كتاب: وزارة الطاقة والمياه، ا��
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هلي«ة) إ� قضي«ة فردي«ة أو شخصي«ة 
� (٥٣) أو الُمنظ«مات ا��

لت الُمشاركة عN مدار العقود القليلة الماضية من هاِجس جماعي (المجتمع المد�� لقد تحو«
المياه، فهم يَْضطلعون بدور محوري عN هذا الصعيد (وسائل  النـزاهة بمرفق  � لتطوير  للمواطن�� الراسخ  يمان  ا�� (٥٤)). وبدافع من  (المواطن 

ها. � محاولة لتطوير ثقافة النـزاهة ون!�
�ة...)  نت، ومواقع التواصل ا��جتماعي، والهواتف الذكي« ن%$ ع`م الُمختلفة، وا�� ا��

 �
وع ما�� � م!�

�كتتاب العام  �̀ � عملي«ات َخْصَخَصة مرفق المياه بحيث تُطَرح بعض ا��سهم ل
� � اك المواطن�� واعت%] البعض أن«ه من الُمستحسن إ��

يجابي«ة  نضاج الرأي العام حيال النتائج ا�� صة. إن« هذه الُمشاركة تُتيح المجال �� ة الُمَخص« � إدارة الُمشاريع المائي«
�د، أو وضع آلي«ات للُمشاركة  ُمحد«

. فإجراءات الَخْصَخَصة يجب أْن تتم  � ش الذي سَيْلَتِهم ا��رباح ويَْقَتِطع من مداخيل المواطن�� للَخْصَخَصة من خ`ل تبديد صورة الرأسمال الُمتوح³
مة، فض`ً عن  وط وا��سعار وجودة الخدمات الُمقد« عة ودفاتر ال!� د من حسن تنفيذ العقود الُموق« تحت مراقبة فاعلة، وحيادي«ة، وموضوعي«ة، تتأك«

ن اقتطاع الِنسب العائدة للدولة. قة بما يؤم³ ت من الواردات الُمحق« التثب�

٤- مكافحة الفساد

نَقائِضها، ومن ذلك  ُمقابلتها ببعض  ت  إذا تم« تُفهم بشكل أوضح  الناس. وهي   � ب�� ا��ك%� تداو�ً  العبارة  الفساد Anti-corruption هي  مكافحة 
 Nة ع ة (تغليب اعتبارات المصلحة الخاص« يف وإساءة استعمال المرفق العام أو أهدافه بغية تحقيق المآرب المادي«ة الخاص« ْعِوجاج والفساد والز« ا��
ة...). « هناك  ة أو حزبي« ة أو عائلي« شباع مآرب شخصي« � ات�خذت باسم المصلحة العامة ولكن«ها أتت فقط ��

داري«ة ال�$ المصلحة العامة، كالقرارات ا��
ة  ة، سواء تعل«ق ا��مر بسلطة سياسي« � ترى أن« الفساد: تحريف سلطة ما لفائدة خدمة مصالح خاص«

نا سنعتمد تلك ال�$ ة للفساد، لكن« تعريفات كث%�
ة، وليس  � الشأن العام وفق اعتبارات المصلحة الخاص«

�ة أم إداري«ة أم اقتصادي«ة؛ بمع�� آخر، الفساد عبارة عن ات³خاذ القرارات  أو بسلطة قضائي«
وفق المصلحة العامة » (٥٥).

ستغراب أو الدهشة،  � لبنان أمراً عاديّاً � يُث%� ا��
�ي«ة منذ فجرها ا��ول. وال`فت أن« هذه الظاهرة باتت  و« الفساد ظاهرة ُم`زمة للحضارة الب!�
... همال، أو الهدر، أو غياب الضم%� باً للحرج، باستعمال كلمات مثل: ا�� وأصبحت تُدارى، تجن�

وع واخت`س ا��موال  ثراء (الكسب) غ%� الم!� از واستعمال النفوذ والمحسوبي«ة وا�حتيال وقبول الهدايا وا�� � ب%$ والفساد � يقتZ عN الرشوة وا��
� نطاق اختصاصهم لحصول 

�� أمر خاص يقع 
�العامة واستخدام حوافز الَتْعجيل (وهو المال الذي يُدَفع إ� موظفي الحكومة لَتْعجيل النظر 

 �
يعات ال�$ وع للعقود الحكومي«ة، وُمصادرة ا��م`ك العامة... بل يشمل أيضاً وضع الت!� ، والتلزيم غ%� الم!� � ه) وتجاوز القوان�� المواطن عN حق³

� السلطة ومحاسيبهم » (٥٦).
�� تخدم من هم 

يعات ال�$ تخدم أيضاً وضع الت!�

اخيص  � تتعل«ق، مث`ً، بمنح ال%$
̀حي«ات ال�$ ة (كالص د أسباب الفساد وتختلف من دولة إ� أُخرى، إ�« أن«ها تنقسم جميعها إ� أسباب ُمبا�� وتتعد«

� مط«اطًة وقابلًة  � تجعل القوان��
، أو عدم الشفافية ال�$ � ة (كانخفاض مستوى دخل الموظف�� يات الحكومي«ة...) وأسباب غ%� ُمبا�� أو رسو الُمش%$

للتفس%� الُمختلف وللتأويل الُمحتمل...) (٥٧).

ر  نط`قة ا�قتصادي«ة، وتزيد النمو، وتُطو³ ل ا�� « ويت«فق المفِسدون عN القول إن« الفساد ليس فقط ظاهرة طبيعي«ة، بل هي أيضاً « إيجابي«ة » تُسه³
وقراطي«ة، ويُساعدان عN تجاوز قيود  ، و« يُزي³تان » عج`ت الب%� � �ت هدر الوقت الثم�� ن« الرشوة والفساد يُقل³صان من ُمعد«

نتاجي«ة، �� ة ا�� الفعالي«
رة » (٥٨). ا��نظمة القانوني«ة الجامدة والُمتحج³

� مواجهة الفساد...، مذكور 
� � ة: نظام النـزاهة العر�] � محاربة الفساد، راجع كتاب منظمة الشفافية الدولي«

�� ودوره  � العالم العر�]
� �

(٥٣) لمزيد من المعلومات حول المجتمع المد��
سابقاً، ص ١٣٤-١٤١.

(٥٤) لمزيد من المعلومات حول موضوع � صوت يعلو فوق صوت المواطن، المرجع ذاته، ص ٢٣١-٢٤٢.
(٥٥) المرجع ذاته، ص ٢٣.

ة...، مذكور سابقاً، ص ٨٢٢. دارة العام« (٥٦) راجع كتاب: د. طارق المجذوب، ا��
(٥٧) المرجع ذاته، ص ٨٢٣.

(٥٨) المرجع ذاته.
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وع، فُيصبح المال، غ%� الح`ل، الُمحر³ك والحافز،  دارة « من مفهوم خدمة عامة إ� مفهوم إثراء غ%� م!� ل ا�� والمأساة أن« انتشار الفساد يُحو³
ه إ�« بدفع المال  وتُصبح الرشوة وال!قة والوساطة قواعد عمل إداري«ة ُمتعارفاً عليها إ� درجٍة يقتنع معها المواطن بأن«ه � يُمكنه الوصول إ� حق³

ل أحد النافذين لصالحه » (٥٩). أو بتدخ�

نه من إشارات إ� إمعان السلطة  ة ما تتضم« دارة نُصاب بالذهول لك%� � عن إص`ح ا�� وعندما نُراجع تقارير هيئات الرقابة وتZيحات المسؤول��
دارة العامة (٦٠). � شؤون ا��

�ل  � التدخ�
� � السياسي«ة والسياسي�³�

نجاز. لكن الناس يعرفون، وأمام اسم كل مدير يضعون اسم « النافذ » الذي  دارة بالفساد عذراً دائماً للقصور والعجز عن ا�� و«  لقد غدا ات³هام ا��
.(...) � � السياسي�³�

�� – بدايًة وانتهاًء – تأكيد تُهمة الفساد 
دارة والُمديرين بالفساد إن«ما يع�� ع القرار بتعيينه، وبالتا�� فإن« ات³هام ا�� َ � قاتل ح�$ ان%$

هون  � بناء البلد، فإن«هم يعرفون « كلمة ال! » وموقع « المفتاح »، ولذلك فإن«هم يتوج«
�ا الُمستثمرون، المطموح إ� استدراج أموالهم لُتسهم   أم«

 ، � � يعرفون الكث%� عن أخطاء السياسي�³� ة (...). إن« اللبناني�³� اق الحواجز القانوني« � القادرين عN اخ%$ دائماً إ� أهل الُحكم والنافذين من السياسي�³�
نجاز تلك « ا��خطاء » الموصوفة » (٦١). � الذين « زرعوا » �� داري�³� ويحتسبون من ضمنها ارتكابات بعض ا��

، و� هو معزول عن المجتمع نفسه.  �
$³ القاعدة. ف` الفساد فو يَة عN شكل هرم ُمتغ%� ِ ْ ، إذاً، من « ثقافة فساد » ُمْسَت!� �

� المجتمع اللبنا��
« يُعا��

ل مع الوقت من الشكل الهرمي التقليدي (فساد من فوق إ� تحت)، إ� شكل الهرم معكوساً (فساد من تحت إ� فوق)، فإ� فساد ُمسط«ح  فقد تحو«
(يستوي فيه َمن هم فوق ِبَمن هم تحت) » (٦٢).

� فشل المشاريع العامة 
�ة أُخرى –  � أسباب رئيسي« ستهتار بالخدمة العامة، من حيث عدم دراستها ُمسبقاً، تُمث³ل سبباً رئيسّياً – ِمن ب�� « إن« ظاهرة ا��

� سنوات – بناء شبكات ²ف المياه القذرة، وذلك بدعوى أن« وسع القنوات لم يَُعد 
أو إعادة النظر فيها دوريّاً، إذ هناك ُمدن يُعاد فيها – كل ثما��

� عN هذا الشأن  � مث`ً. والسؤال: ألم يَُكن أو� بالقائم��
�ل أو استيعاب منسوب مياه الZف المدفوعة، بسبب النمو الديمغرا كافياً وقادراً عN تحم�

ر المدينة، إقتصاديّاً وديمغرافّياً، ما يجعلهم – بعد ذلك – قادرين عN تحديد واختيار قنوات ²ف أوسع، تتناسب مع  العام، أْن يدرسوا تطو�
� سنة ُمقِبلة؟ » (٦٣). � أو أربع�� ر المدينة، عN مدى ث`ث�� تطو�

� مرفق المياه » أو مت²ِصلة بها
: صور مفاهيم تحتي²ة ُمتفر عة من عبارة « النـزاهة �� �

�Lالفرع الثا

� الفرع ا��ول الُمشتمل عN أربعة عناوين (الشفافية، الُمساءلة، الُمشاركة، ُمكافحة الفساد)، عN ست«ة مفاهيم 
�نُسل³ط الضوء، توضيحاً ِلما جاء 

� مرفق المياه ». وحاولنا قدر المستطاع اجتناب تكرار ا��فكار الذي من 
�لة أو مت«صلة اتصا�ً وثيقاً بعبارة « النـزاهة  ة أو ُمكم³ ة أو فرعي« وصور تحتي«

� بعض المصطلحات والصور والمفاهيم. الطبيعي حصوله أحياناً نظراً لتقارب ا�Ôفاق ب��

ة  داري«ة اللبناني« � مرفق المياه، وحرصنا عN أْن يكون للتجربة ا��
�ت لموضوع النـزاهة  ات أو بلدان تصد« � أقر«تها منظم«

رجعنا إ� الكث%� من الوثائق ال�$
� بلورة العناوين المنشودة. وهكذا، 

�� وواقع مرفق المياه فيه، دوٌر بارٌز 
ة، ولحاجات المجتمع اللبنا�� �

» ة الُمم%� ة اللبناني« الخاصة، وللثقافة القانوني«
� مرفق المياه » أو المت«صلة 

�ة المتفر³عة من عبارة « النـزاهة  إْسَتقينا ما هو مفيد من تجارب ا�Ôخرين، واستوحينا مجموعة من المصطلحات (التحتي«
ة. ة اللبناني« ة السياسي«ة وا��جتماعي« بها) من الخصوصي«

(٥٩) المرجع ذاته.
دارة، المرجع ذاته، ص ٨٨٦-٨٩٤. � شؤون ا��

�ل  ة بالتدخ� افات الرسمي« ع%$ (٦٠) لمزيد من المعلومات حول ا��
.٢٠٠١/٠٨/٣ �

�� صحيفة السف%� 
� « ! (٦١) راجع ما كتبه ط`ل سلمان عن « إدارة الفساد السيا��

ة...، مذكور سابقاً، ص ٨٢٦. دارة العام« (٦٢) راجع كتاب: د. طارق المجذوب، ا��
� مواجهة الفساد...، مذكور سابقاً، ص ١١٠.

� � ة: نظام النـزاهة العر�] (٦٣) راجع كتاب منظمة الشفافية الدولي«
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سة العامة للمياه ١- المؤس 

سات العامة للمياه (مصالح  عمار، ووزارة الطاقة والمياه، والمؤس« نماء وا�� � لبنان (٦٤)، هي: مجلس ا��
�ة تُع�� بشؤون المياه  هناك ث`ث جهات رئيسي«

المياه سابقاً).

ة، وتمويلها. كما تُع�� أيضاً المديري«ة العامة للموارد  ة الخاص« � بعض المشاريع ذات ا��همي« عمار عN عاتقه دراسة وتجه%� نماء وا�� يأخذ مجلس ا��
سات العامة للمياه باستثمار مشاريع المياه وصيانتها  ى. وتُع�� المؤس« � وزارة الطاقة والمياه بالتمويل وبتنفيذ المشاريع الك%]

�ة والكهربائي«ة  المائي«
سات إ� وزارة الوصاية (وزارة الطاقة والمياه). ة أو عدم توافر ا��موال ال`زمة، تلجأ هذه المؤس« وبتجديدها. وعند بروز مشكلة تقني«

عتقاد بصدور المرسوم ٤٥١٧ تاريخ  د هذا ا�� � قانونّياً عنها. وتأك«
³ سات العامة وغ%� ُمتم%� � إطار مدلول المؤس«

�إن« مفهوم المصالح الُمستقل«ة داخل 
سات العامة ». ١٩٧٢/١٢/١٣ الُمتعل³ق ِبـ « النظام العام للمؤس«

ت  الدولة والبلدي«ات ». واعُت%]ِ � عن  الُمستقل�³� العام  القانون  العامة تشمل أشخاص  سات  المؤس« المادة ا��و� منه إ� «   �
�وأشار هذا المرسوم 

داري. � الما�� وا�� ستق`ل�� ة المعنوي«ة وا�� � تتو�« مرفقاً عاماً، وتتمت«ع بالشخصي«
سات العامة ال�$ سات عامة، بُمتقÖ� المادة الثانية منه، المؤس« مؤس«

� تحديد 
�ق  ة المعنوي«ة ويسوده مبدأ التخصيص (٦٥). وإذا كان ا��جتهاد لم يُوف« سة العامة إذاً بأن«ها مرفق عام يتمت«ع بالشخصي« ويُمكن تعريف المؤس«

المرفق العام بصورة كاملة، فإن«ه حاول أن يوِضح (بالنسبة إ� نشاٍط يرمي إ� تلبية حاجٍة جماعي«ة) م�$ يكون هذا النشاط خاّصاً، وم�$ يُصبح مرفقاً 
ات السلطة  � دارة، وم%� � تعريفه العنا² ا��ربعة التالية: نشاط ذات نفع عام، ورقابة ا��

�عاّماً. ولهذا جرى ات³فاق عN أن« المرفق العام تدُخل 
العامة، والوصاية (٦٦).

تان: ا��و� أن« المرفق العام � يهدف إ� تحقيق الربح.  ت«ب عN عنZ المنفعة العامة نتيجتان ُمهم« فالمرفق يهدف إ� تحقيق النفع العام. وت%$
 �

�ق ربحاً من نشاطه دون أْن يكون الربح الهدف ا��سا�� من ُممارسة نشاطه فإن« ذلك � يرفع عنه الصفة العامة طالما أن«ه يهدف  ولكن إذا حق«
ة أو  � وعارض. ومن أجل ذلك تُعت%] المرافق العامة الصناعي«

ا��صل إ� تحقيق نفع عام وتلبية الحاجات العامة. فالربح بالنسبة إليه أمر ثانو��
ت³بة عN عنZ المنفعة العامة هي  ، والنتيجة الثانية الُم%$ بح ليس غرضها ا��سا�� ن« تحقيق الر³

قت ربحاً أحياناً، �� التجاري«ة مرافق عامة وإْن حق«
اناً، فليس هناك ما يمنع من فرض بعض الرسوم مقابل ا�نتفاع  � المرفق العام أْن يؤد³ي هذه الخدمات مج«

�المجاني«ة، إ�« أن«ه ليس من المفروض 
� جزء من تكاليف المرافق العامة � تُزيل عنه الصفة العامة. 

�من خدمات المرفق العام، كالرسوم القضائي«ة والرسوم الجامعي«ة، فُمساهمة ا��فراد 
عتماد عN قليل  ة بشكل يحفظ لها توازنها با�� ة أو التجاري«ة، باعتبار أن«ها تُدار من الناحية المالي« ة المرافق العامة الصناعي« وتُستث�� من قاعدة المجاني«

ن لها تموي`ً ذاتّياً. من الربح الذي يؤم³

ا بصورة غ%�  ة وإم« ا بصورة ُمبا�� � لها أْن تُنشئها وتتو�« إدارتها إم«
دارة السلطة العامة ال�$ سة العامة �� دارة خضوع نشاط المؤس« � عنZ رقابة ا��

ويع��
� مسألة إنشائها وتنظيمها وإلغائها.

�ة  ة، عN أْن تبقى لها الكلمة ا��خ%� ُمبا��

، ورئاسة الحكومة، والمجلس ا��عN للَخْصَخَصة، ووزارة البيئة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الصناعة،  �
ة لنهر الليطا�� ة بمرفق المياه: المصلحة الوطني« ة المعني« (٦٤) من الجهات الوطني«

، ووزارة المال، ووزارة الداخلي«ة والبلدي«ات، ووزارة الزراعة، ووزارة ا��شغال العامة، ومجلس الجنوب، والبلدي«ات، والمنظ«مات غ%� الحكومي«ة  � ب�� ووزارة السياحة، ووزارة الخارجي«ة والُمغ%$
ة ا��وروبي«ة، والبنك  � للتنمية، والمفوضي«

ة الماِنَحة: التعاون ا��لما�� أة، ومالكو صهاريج المياه). ومن الجهات أو الهيئات الدولي« كات المياة الُمعب« ة، و�� (الجمعي«ات، ومالكو ا�Ôبار الخاص«
 �

ة للتنمية، والبنك ا��لما�� ، واليونيسيف، والوكالة الفرنسي« �
نما�� سكوا، وبرنامج ا��مم المتحدة ا�� قتصادي«ة العربي«ة، وا�� � للتنمية ا��

، والصندوق الكوي�$ � للتثم%� ، والبنك ا��ورو�] الدو��
ة... ة للتنمية الدولي« كي« للتنمية، والوكالة ا��م%�

� ١٩٩٨، ص ١٨-٤٢. لمزيد 
، العدد السادس، كانون الثا�� سات العامة (دورها، وع`قتها بالسلطة المركزي«ة، وُمستقبلها)، مجل«ة القضاء الما�� (٦٥) راجع دراسة د. حسن شلق حول المؤس«

سات العامة، راجع كتاب: د. هيام مروة، مذكور سابقاً، ص ٦٢-١٠٢. من العلومات حول المؤس«
ة...، مذكور سابقاً، ص ٥٥٧-٥٥٩. دارة العام« (٦٦) راجع كتاب: د. طارق المجذوب، ا��
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سة العامة بمزايا السلطة العامة، أي بسلطات � يتمت«ع بها عادة أشخاص القانون الخاص، كاستيفاء  � المؤس«
�ويتمت«ع الجهاز الذي يُمارس النشاط 

لزامي وات³خاذ القرارات النافذة. الرسوم وفرض ا�نتساب ا��

اهه سلطة الوصاية، أي أن«ها  دارة العامة تُمارس تج« ة المعنوي«ة فإن« ا�� سة العامة يتمت«ع بالشخصي« � المؤس«
�وإذا كان الجهاز الذي يُمارس النشاط 

� يت«خذها.
تُمارس رقابتها عN ا��شخاص الذين يتأل«ف منهم، وعN القرارات ال�$

راته، أو تعليق نفاذتها عN ُموافقتها الُمسبقة. اض عN ُمقر« ع%$ دارة، أو ا�� � بعض أعضاء مجلس ا�� وهذه الرقابة تتم بتعي��

ة المعنوي«ة، فإن« التصنيف الُمعتمد بالنسبة للمرافق العامة ينطبق أيضاً عليها. سة العامة ليست سوى مرفق عام يتمت«ع بالشخصي« وبما أن« المؤس«

سات  ة ...) والمؤس« سة المحفوظات الوطني« داري«ة (كالجامعة اللبناني«ة، ومؤس« سات العامة ا�� � المؤس« � ب�� � لبنان عN التمي%�
� فقد ات«فق الفقه وا��جتهاد 

ستثماري«ة للمياه والZف الصحي - حالّياً -) (٦٧). سات العامة ا�� العامة التجاري«ة أو الصناعي«ة (كمصالح المياه - سابقاً - والمؤس«

.(٦٩) �
ة لنهر الليطا�� سات المياه) (٦٨)، با��ضافة إ� المصلحة الوطني« سات عامة إستثماري«ة للمياه والZف الصحي (إختصاراً، مؤس« � لبنان أربع مؤس«

�يوجد حالّياً 

� منطقة عمل بعٍض منها عدد كب%� من لجان المياه تم إنشاؤها بقرارات من وزير الطاقة والمياه أو بقرار من المدير العام للموارد المائي«ة 
�ك  ويش%$

ة (أك%� من ٢٠٠ لجنة (٧٠)). والكهربائي«

ستعانة بالمديري«ة العامة للموارد  سات إ� ا�� داري«ة. واضطر«ت ُمعظم هذه المؤس« � الفني«ة وا�� سات المياه من الوجهت�� وقد تراجعت أوضاع مؤس«
« من واردات الجباية (٧١). � بعد أْن كانت تتأ�$ � الصيانة، بل لدفع رواتب الُمستخدم�� ة والكهربائي«ة ليس فقط لتأم�� المائي«

ات والل«وازم الكفيلة بصيانة وتشغيل محط«ات الضخ الرئيسي«ة، وعدم  � ر التجه%� سات المياه من الصعوبات التالية: عدم توف� � ُمعظم مؤس«
وتُعا��

� الصيانة الدوري«ة  القائمة وتنفيذ مشاريع خطوط جديدة، وعدم تأم�� الرئيسي«ة واستبدال القديم منها وتوسيع الشبكات  تحديث خطوط الجر 
� مصادر مائي«ة جديدة. ة لتأم�� للخز«انات القائمة وعدم بحث إنشاء خز«انات جديدة، وإغفال القيام بدراسات هيدروجيولوجي«

ف التوظيف، إضافة لوجود مراكز شاغرة (٧٢). ل السن بعد توق� يُضاف إ� تلك الصعوبات ضآلة الرواتب وارتفاع ُمعد«

والن«واقص  المياه،  جر  عملي«ات   �
� ات³باعها  الواجب  وا��صول  ب،  ال!� مياه  وُمواصفات  ب،  ال!� مياه  ث  (تلو« المياه(٧٣)  سات  لمؤس«  �

الف�� والوضع 
ة بشؤون وشجون المياه) ليس  ب، وتZيف المجارير ومياه الُحَفر الصحي«ة، والسلطات الُمختص« � دراسة وتصميم وتشغيل مشاريع ال!�

�وا��خطاء 
داري. بحاٍل أفضل من وضعها ا��

سات العامة، كتاب: د. طارق المجذوب، المرجع ذاته، ص ٥٦٢-٥٦٨. (٦٧) راجع حول موضوع أنواع المؤس«
وت)، وت وجبل لبنان (مركزها مدينة ب%� سة مياه ب%� - مؤس« ستثماري«ة للمياه، هي:  سات العامة ا�� (٦٨) المؤس«

سة مياه لبنان الشما�� (مركزها مدينة طرابلس)، - ومؤس«     
سة مياه البقاع (مركزها مدينة زحلة)، - ومؤس«     

� (مركزها مدينة صيدا). سة مياه لبنان الجنو�] - ومؤس«     
ستثماري«ة للمياه � تو�� أي اهتمام يُذكر للZف الصحي أو الري. سات العامة ا�� ويبقى أن« المؤس«   

� لبنان. وصدر �حقاً عدد من النصوص (القانون ٢٤١ تاريخ ٢٠٠٠/٠٨/٧، والقانون ٣٧٧ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤، المرسوم 
�(٦٩) بتاريخ ٢٠٠٠/٠٥/٢٩، صدر القانون ٢٢١ الذي نظ«م قطاع المياه 

٨١٢٢ تاريخ ٢٠٠٢/٠٧/٣، والمراسيم ١٤٥٩٦ و١٤٥٩٨ و١٤٦٠٠ و١٤٦٠٢ تاريخ ٢٠٠٥/٠٦/١٤).
� لُمؤتمر ا��مم الُمت«حدة للتنمية الُمستدامة (ُمؤتمر ريو+٢٠)...، مذكور سابقاً، ص ٢٩.

ة، التقرير الوط�� (٧٠) راجع: الجمهوري«ة اللبناني«
ة الوطني«ة لقطاع المياه...، مذكور سابقاً، ص ١٥. اتيجي« س%$ (٧١) راجع كتاب: وزارة الطاقة والمياه، ا��

(٧٢) المرجع ذاته، ص ١٦.
(٧٣) المرجع ذاته، ص ٢١.



٧٨

� تجهد مديري«ة الموارد لزيادة قدرة  � ح��
�� لبنان، �فتاً إ� أن«ه 

�� تُع�� بإدارة المياه 
ة ال�$ ة (...) إ� توحيد المرجعي« « دعا المدير العام للموارد المائي«

ابعة لها من قل«ة فاعلي«ة  � شبكات توزيع المياه الت«
دارة ويَُعْشِعش فيها الفساد، وتُعا�� � ا��

�سات المياه للكفاءة  لبنان عN تخزين المياه، تفتقد مؤس«
 �

داري والف�� سات ينقصها التمويل والكادر ا�� ي واقع هذا القطاع. ولفت إ� أن« هذه المؤس« ا يزيد من ترد³ � كث%� من ا��حيان الـ ٥٠٪، ِمم«
�تتجاوز 

طار، أشار  � هذا ا��
�نفاق عN تحديث شبكات توزيع المياه. و � ا�� ستثمار إ� ترك%� �̀ ة توزيع المياه، داعياً المديري«ة العامة ل ال`زم لتطوير كفاءة عملي«

� هو ٢٠ ألف م%$ مكعب باليوم فقط بسبب  � اليوم إ� منطقة ك!وان غ%� أن« ما يصل إ� المواطن��
�وح يضخ ٤٣ ألف م%$ مكعب  إ� أن« سد ش%]

انخفاض فاعلي«ة شبكة التوزيع.

اً إ� أن« � أحد يُراقب ويَنتقد عمله، فيما تُلقى المسؤولي«ة كاملة عN وزارة الطاقة والمياه.  عمار، ُمش%� نماء وا�� ] عمل مجلس ا�� (...) وانقد [أيضاً
عت منها لصالح المجلس،  ِ

� ُ ̀حي«ات وزارة الطاقة والمياه غ%� أن«ها ان%$ ة ُمعالجة المياه الُمبتذلة وإنشاء محط«ات التكرير كانت من ص ̀حي« وقال إن« ص
� لبنان ح�$ اليوم فيما � يُستفاد منها بفاعلي«ة بسبب عدم إدارتها بشكل حسن، وأن« 

�اً عN سبيل المثال، إ� أن« هناك خمس محط«ات تكرير  ُمش%�
ط وكل«فت ١٥ مليون يورو ما عدا كلفة الصيانة، دون أن  � طرابلس هي من ا��حدث عN سواحل البحر ا��بيض الُمتوس³

�� أُنِشئت 
محط«ة التكرير ال�$

� الخدمة ح�$ الساعة.
�توضع 

اكة مع  � المئة سنة ٢٠٤٠ بال!�
�� المئة حالّياً إ� ٨٠ 

�وأوضح (...) أن« خط«ة الوزارة للسنوات الُمقبلة (...) هي رفع فاعلي«ة شبكات توزيع المياه من ٥٠ 
يات عN مجاري ا��نهر  � الزراعي«ة من ١٠٠٠٠ م%$ مكعب إ� ٦٠٠٠ م%$ مكعب بحلول سنة ٢٠٤٠، مع رفع التعد³

�Íالقطاع الخاص، وتطوير قدرة ري ا��را
ة  م ببعض أجهزة الدولة اللبناني« وت ُمحتّجاً عN الفساد الذي يتحك« � هذا السياق، رفع (...) الص«

�وتصوينها من أجل الوقاية من خطر الفيضانات. و
يات » (٧٤). الذي يحول دون قدرة الوزارة عN رفع هذه التعد³

ي«ة لبناء ١٧ سّداً  رت وزارة الطاقة والمياه عام ١٩٩٩ خط«ة ع!� « وبهدف حماية الموارد المائي«ة وزيادتها (المبدأ ١٨ من جدول أعمال القرن ٢١)،طو«
ص  � الخط«ة سُتخص«

�ات المذكورة  � جميع أنحاء الب`د، ما يسمح بتجميع نحو ٦٥٠ مليون م٣ من المياه سنوياً (...). وكانت السدود والبح%�
�ة  وبح%�

� العام ٢٠١٠، ولكن ح�$ اليوم جرى 
�ي«ة  ع أْن ينتهي الجزء ا��ك%] من هذه الخط«ة الع!� . وكان من الُمتوق« ب بشكل خاص وللري بدرجة أد�� لمياه ال!�

� م٣. وعN الرغم  �� تقريباً بسعة تصل إ� ٩ م`ي�� رة ِبـ ٦٥ مليون دو�ر أم%� � أعا�� قضاء ك!وان (جبل لبنان) فقط بكلفة ُمقد«
�وح  إنهاء سد ش%]

ة (...)، يُشك³ل السد اليوم خز«ان مياه  بات مائي« ايد ا�Ôن عN وجود ت!� � ة البناء والدليل الُم%$ � عملي«
�اني«ات والتأخ%� 

� يات التقني«ة وتخط³ي الم%� من التحد³
بالغ ا��همي«ة لمنطقة أعا�� ك!وان (...) » (٧٥).

٢- ُحْكُم القانون

� مجتمع ما –كث%� التنظيم أو قليله -، مدين 
�� الب!�  ة آمرة ترعى الع`قات ب�� إن« « القانون »، الذي ليس بالنتيجة غ%� مجموعة قواعد سلوكي«

� نهاية المطاف إ� 
�� أمكنٍة وأزمنٍة عN الواقعي وا��ختباري، وتصل 

�، وتعو³ل  �
$س، وتمر بالفلسفي وا��خ` بوجوده إ� مصادر ُمتباينة تبدأ بالمقد«

، نذكر منها عN سبيل المثال: دولة لها دستور، أو دولة دستوري«ة. � مداره، تسميات ش�$
�الوضعي. وقد انتسبت إليه، أو دارت 

� مصطلح « دولة لها دستور » ومصطلح « دولة دستوري«ة ». إن«ه يعت%] أن« لكل دولٍة، حتماً، دستوراً يُنظ³م  � الفقه الدستوري التقليدي ب��
³ « يُم%�

وري أن تكون هذه الدولة دولًة دستوري«ة أو ذات نظام دستوري. �Zالسلطات فيها، إ�« أن«ه ليس من ال

� تكفل قيام حكم يصون الحقوق والحري«ات. فهذا الفقه � يُسل³م بوجود 
ة ال�$ ن دستورها المبادئ الديموقراطي« فهي � تكون كذلك إ�« إذا تضم«

� دولٍة ما إ�« إذا كان دستورها يشتمل عN ضمانات لكفالة الحري«ات العامة » (٧٦).
�نظام دستوري 

� سن 
�اته  � قاعة محا²�

�� لبنان »، نظ«مها مركز عصام فارس للشؤون اللبناني«ة 
�� ٢٠١١/١٠/٢٧، خ`ل ندوة « إدارة المياه 

�ة والكهربائي«ة،  (٧٤) راجع ما قاله المدير العام للموارد المائي«
: � التا��

و�� لك%$ الفيل، عN الموقع ا��
/٣٩٩٥٦٥/http://www.elnashra.com/news/show

� لُمؤتمر ا��مم الُمت«حدة للتنمية الُمستدامة (ُمؤتمر ريو+٢٠)...، مذكور سابقاً، ص ١٤-١٥.
ة، التقرير الوط�� (٧٥) راجع: الجمهوري«ة اللبناني«

� لبنان...، مذكور سابقاً، ص ٣٨.
�(٧٦) راجع كتاب: د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السيا�� 
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ط الفقه التقليدي لقيام الدولة الدستوري«ة: ِ َ
« ويَْش%$

ة القائمة. �م القواعد وا��صول القانوني« ًة تل%$ - أْن تكون الحكومة فيها قانوني«
� به أحكام الدستور.

�Öخ`ف ما تق Nًة يتم تشكيلها ع ًة أو واقعي« ًة، � حكومًة فعلي« عي« - أْن تكون هذه الحكومة ��
ة والتنفيذي«ة والقضائي«ة]. يعي« � السلطات [الت!� - أْن يُْعَمل بتطبيق مبدأ الفصل ب��

- أْن يَنص الدستور عN كفالة الحري«ات العامة وصونها.
ام الدستور والقانون » (٧٧). ة أو دستوري«ة تسهر عN كفالة اح%$ - أْن توجد هيئة قضائي«

� من أشكال 
» ر نُُظم الحكم، وأن« النظام الدستوري � يقتZ عN شكل ُمع�� ر مع تطو� ى أن« مفهوم الدولة الدستوري«ة قد تطو« ا الفقه الحديث ف%� أم«

اكّياً). � كل دولة، أيّاً يكن نظام الحكم فيها (جمهوريّاً أم ملكّياً، أرستقراطّياً أم ديموقراطّياً، رأسمالّياً أم اش%$
�، فهو موجود  التنظيم السيا��

وللدولة  للديموقراطي«ة،  راً  وتطو� تبلوراً  ا��ك%�  المفهوم  ظل³   �
� الغايات  وغايُة  المسائل  مسألُة  هو  آخر،  دستوري  بمصطلح  يتعل«ق  سؤال  وبقي 

الحديثة. إن«ه الك`م الُمنطِلق من مصطلح « ُحْكم القانون ».

إذا صح« اعتبار كل دولة « دولة قانون » (٧٨)، فهل يصح� اعتبار كل « دولة قانون » مجتمعاً يسود فيه « ُحْكم القانون » ح�$ ولو كانت ذات نزعة 
� تمتاز بها الدولة الديمقراطية. هذا 

� مفهومْي « دولة قانون » و« ُحْكم القانون » هو تلك الخصائص ال�$ � أن« ما يجمع ب��
�ديكتاتوري«ة؟ � شك 

مع التشديد، برأي رجال القانون، عN الطابع الدستوري لهذه الدولة لتغدو « دولة دستوري«ة » أو « دولة ُحْكم القانون » غ%� ُمكتفية بالظ«اهر 
اع إْن لم يمتّد إ� الجوهر. الديمقراطي الخد«

مكان  با�� يبقى  ولكن  نسان،  ا�� م حقوق  تح%$  � دولة   �
�و ديمقراطي«ة  غ%�  دولة   �

� القانون  ُحْكم  عن  الك`م  مكان  با�� يكون   � المنظار،  من هذا 
� سبيل التمهيد 

�نط`ق منهما  كة للمناقشة يُمكن ا�� الك`م عN دولة القانون. ومع ذلك، يُعت%] مبدأ « ُحْكُم القانون » مرحلة انقالي«ة وقاعدة ُمش%$
خ ُحْكم القانون بمعناه المنشود. � تُرس³

ة ال�$ للديمقراطي«

� برنامج ا��مم 
�قليمي«ة والدولي«ة. فما هو « ُحْكُم القانون »  � برامج العديد من المنظمات ا��

�ومن هذا المنطلق، إسُتْخِدم مبدأ « ُحْكُم القانون » 
؟ �

نما�� المتحدة ا��

“Rule of Law entails equal protection of human rights of individual and groups, as well as equal punishment under the law. It 
reigns over governments and protect citizens who are treated equally and are subject to the law rather than to the whims of 
the powerful. The law should also afford vulnerable groups protection against exploitation and abuse.” (79)

القانون. وهو  نسان العائدة إ� ا��فراد والجماعات، كما يستلزم فرض عقوبات ُمتساوية وفق  القانون حماية ُمتساوية لحقوق ا�� يستلِزم ُحْكُم 
. وعN القانون أن يحمي الفئات  � للقانون � لمشيئة القوي³ � بالتساوي، وأن يكونوا خاضع�� ن ُمعاملة جميع المواطن�� يسود عN الحكومات، ويُؤم³

ف. ستغ`ل والتعس� الضعيفة من ا��

ة الخضوع للقانون وحسب،  نسان وحتمي« ، إط`لة، � عN مبادئ الُمساواة وحقوق ا�� �
نما�� � تعريف ُحْكم القانون وفق برنامج ا��مم المت«حدة ا��

�و
بل عN وجوب حماية الفئات الضعيفة من ا�ستغ`ل.

(٧٧) المرجع ذاته.
ام القانون  ة. وبمع�� أدق، إسٌم يستأهل وحده نظاماً قانونّياً يتم فيه فع`ً اح%$ � يُقÖ� الفوÍ� والعدالة الخاص«

(٧٨) دولة القانون هي « حالة ناتجة عن خضوع مجتمع ما لنظام قانو��
.٣٢٦ .p ,١٩٨٧ ,Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF – Delta :مواجهة الكيفي«ة »، راجع �

�ة  � له، وبصورة خاص« ضماناً لحقوق الخاضع��
ftp://pogar.org/LocalUser/pogar/ruleoflaw.html : � التا��

و�� لك%$ (٧٩) حول Rule of Law (UNDP-Pogar)، راجع الموقع ا��
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٣- الَخْصَخَصة وإمكانات ا?<صEح

ف أجهزتها عن تحقيق مهام الدولة وتلبية حاجات وخدمات  دارة العامة بفعل تخل� � ُمعظم البلدان عن أزمة ا��
�ة و � ا�Ôونة ا��خ%�

�ُ الحديث  ك%�
� بفاعلي«ة وكفاية إداري«ة عالية. المواطن��

اك  ̀�ص`ح إ�� ة ل مات ا��ساسي« وعات المياه والZف الصحي. ومن الس³ � م!�
�� معظم الدول، نحو زيادة ُمشاركة القطاع الخاص 

�ه،  ة توج� و« ثم«
� السنوات 

�� العام والخاص PPPs . و � القطاع�� اكات ب�� � بناء وتشغيل مرافق إمدادات المياه والZف الصحي من خ`ل ال!�
�القطاع الخاص 

اتيجّياً يشمل  � العام والخاص بوصفها خياراً اس%$ � القطاع�� اكات ب�� � عدد من دول المنطقة العمل من خ`ل ال!�
�ة، إختار واضعو السياسات  ا��خ%�

ز ا�بتكار  اكات تُدِخل آفاقاً جديدة، وتُعز³ � عموم قطاع المياه، بما يتما�� مع برامج التعديل الهيكN� بوجه عام. وبدأت هذه ال!�
�̀حات  إجراء إص

� كث%� من الدول � 
�قة  ات الُمكتسبة والنتائج الُمتحق« ات السابقة فيها أو عدم وجودها. وعN الرغم من أن« الخ%] � مجا�ت تت«ِسم بُندرة الخ%]

�
اكات مع القطاع  � تدعم ال!�

وعات �يعة النمو ال�$ ر دروساً قي³مة لمجموعة من الم!� ولي«ة، فإن«ها من الُممكن أْن توف³
� مراحلها ا��

�تزال ح�$ ا�Ôن 
اتيجي«ات  عتماد عليها للوصول إ� مفاهيم جديدة تستند إ� ا�س%$ ة يُمكن ا�� الخاص. لذلك، تجدر ُمراقبة هذه النشاطات ��جراء تقييمات ُمستقبلي«

لة » (٨٠). والخطط الُمعد«

ى إ� ظهور الدعوة إ� الَخْصَخَصة أو الَخْوَصَصة أو الت«ْخصيص(٨١)، أي  ت³ساع أد« � ا�Ôخذة با�� دارة العامة عن تلبية حاجات المواطن�� فتقاعس ا��
ة بعض المرافق العامة، أو إدارتها (٨٢) من القطاع العام إ� القطاع الخاص. تحويل ملكي«

دارة (٨٣)، أو نظام « البناء  متياز للتشغيل أو ا�� ة بالكامل إ� القطاع الخاص، أو منح حقوق ا�� دة، منها نَْقل الملكي« إن« نماذج الت«ْخصيص ُمتعد³
والتشغيل والتحويل » B.O.T (Build, Operate, Transfer) وأخواته (٨٤). وهناك من يدعو إ� عدم الت«ْخصيص حسب النماذج ا�Ôنفة الذكر، بل 
نة تسمح  ة تتو�« تسويقها. وانتقاء النموذج ا��فضل يخضع لمعاي%� ُمعي« كات خاص« سة المعني«ة إ� �� دة من إنتاج المؤس« ة ُمحد« كتفاء ببيع حص« ا��

ة من الت«ْخصيص (٨٥). لذا قد تختلف هذه النماذج من حالة إ� حالة (٨٦). ر أي نموذج يخدم ا��هداف المرجو« للسلطات المسؤولة بأْن تُقر³

:(٨٧) � � عريض�� � عنوان��
�دة، ومن الُممكن حZها  وأهداف الت«ْخصيص ُمتعد³

� إ� ا��مام وتفعيله من خ`ل تخفيض حجم القطاع العام،
قتصاد الوط�� ة ا�� - دفع إنتاجي«

 � ًة، عن طريق إنماء السوق المالي«ة وفتحها لجذب ُمستثمرين وطني�³� ة تحتاج إليها الخزينة خاص« - والسعي إ� إيجاد مصادر أموال إضافي«
. � ³Nقتصاد المح ة ا�� وأجانب وتحريك آلي«

ة ٢٠١٠ وآثار ا��زمات ا�قتصادي«ة العالمي«ة عN تحقيقها، ص ٩٤-٩٥. ̀�لفي« � الثالث حول ا��هداف التنموي«ة ل ة، التقرير العر�] (٨٠) ا��مم الُمت«حدة وجامعة الدول العربي«
ن« ِفعل َخْصَخص يُفيد التكرار الدائم للِفعل 

صي«ة، وليس الَخْصَخَصة �� ي«ة Privatization هو كلمة الت«ْخصيص أو التخص� � نكل%� جمة العربي«ة السليمة للكلمة ا�� (٨١) يرى البعض أن« ال%$
ص الذي  ت كلمة َخْصَخَصة. إن« ا��صل هنا هو ِفعل َخص« ذاته. فإذا كان المقصود أن« الدولة ستبيع ا��جزاء أو الكل من القطاع العام للقطاع الخاص مرًة، ثم مرًة ثانيًة، ومرًة ثالثًة، صح«

ص هو تَْخصيص. � نقل العام إ� الخاص، وهذا ما يحصل فع`ً. والمصدر العادي من ِفعل َخص«
يع��

قتصاد الُمختلط. راجع حول  كة ا�� متياز، و�� سة العامة، وا�� ة، والمؤس« دارة غ%� الُمبا�� ة، وا�� دارة الُمبا�� : ا�� � تُدار بها المرافق العامة عN النحو التا��
(٨٢) يُمكن إجمال ا��ساليب ال�$

الموضوع كتاب: د. هيام مروة، مذكور سابقاً، ص ٦٠-١١٢.
وت، ١٩٩٩، ص ١٨٠-٢٤٦. � الحقوقي«ة، ب%� ، منشورات الحل�] �

ع اللبنا�� � ال!�
�متيازات  (٨٣) لمزيد من العلومات حول الموضوع، راجع: هيام جورج م`«ط، المياه وا��

،(B.O.O.T – Build, Own, Operate, and Transfer) ك والتشغيل والت«حويل - البناء والتمل� (٨٤) ومن هذه ا��شكال: 
،(B.O.O.S.T – Build, Own, Operate, Subsidize, and Transfer) ك والتشغيل والتمويل والت«حويل - البناء والتمل�    

،(D.F.B.O – Design, Build, Finance, and Operate) التصميم والبناء والتشغيل والت«حويل -    
.(B.T – Build and Transfer) البناء والت«حويل -    

ة الوطني«ة لقطاع المياه...، مذكور سابقاً، ص ٦٧-٦٩. اتيجي« س%$ � مرفق المياه، راجع كتاب: وزارة الطاقة والمياه، ا��
�(٨٥) لمزيد من المعلومات حول مشاركة القطاع الخاص 

� لبنان، السادسة (مجل«ة دراسات 
�� إقامة وتشغيل البنية التحتي«ة 

�� العام والخاص  � القطاع�� اكة ب�� (٨٦) لمزيد من المعلومات حول الموضوع، راجع ما كتبه: د. مروان قطب، ال!�
المال العام وبناء الدولة)، العدد ٢، آذار/مارس ٢٠١٢، ص ٧٢-٨٢.

ة...، مذكور سابقاً، ص ٨٩٨. دارة العام« (٨٧) راجع كتاب: د. طارق المجذوب، ا��



٨١

ضافة إ� ذلك فهناك نتائج أُخرى عN غ%� صعيد، أهمها (٨٨): وبا��
 �

�� بأسعار  ن خدمة أفضل للمواطن�� ا يُؤم³ ة للُمنافسة من موقعها الجديد (الت«ْخصيص)، ِمم« - جعل المرافق العامة أك%� ليونة وطواعي«
ُمتناول الجميع،

. � � أُنشئت أساساً لخدمة المواطن��
صة ال�$ سات الُمخص« � رَْسَملة الُمؤس«

�ة بتشجيع الُمساهمة الشعبي«ة  ة المالي« - وتفعيل السوق المحلي«

وطها (قانون ٢٢٨ تاريخ ٢٠٠٠/٠٥/٣١) عN إنشاء مجلس أعN للَخْصَخَصة يرأسه رئيس مجلس  لقد نص« قانون تنظيم عملي«ات الَخْصَخَصة وتحديد ��
� إ� عدم 

�Öوزاري يُف �مع كل تغي% Nالمجلس ا��ع � وع المنوي َخْصَخَصته. ولكن تَغ%� ة وزراء ومن الوزير الذي يتبع الم!� الوزراء ويتأل«ف من عد«
� عن السلطة  اء وُممث³ل�� ل أْن يضم هذا المجلس، إضافًة إ� الوزراء المذكورين، خ%] � سياسة الَخْصَخَصة الُمعتمدة. ولذا كان من الُمفض«

�ستقرار  ا��
� الجريدة الرسمي«ة. والقانون الحا�� يلحظ فقط استشارة 

�وريّاً وتُن!� قراراتها  ستشارات يكون رأيها ²� �̀ القضائي«ة، أو أْن تنشأ إ� جانبه لجنة ل
� مجال الَخْصَخَصة.

�اء  إختياري«ة للخ%]

اها  � شملت العديد من ا��شكال، مثل التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمة يقوم بها القطاع العام إع%$
ت، وال�$ � تم«

إن« عملي«ات الَخْصَخَصة ال�$
وري القيام بدراسة  �Zا��رباح. ولهذا يبدو من ال Nع Zالُمقت �كان من الُممكن ت`فيها لو لم يُنظر إليها من الجانب الما� �

الكث%� من الشوائب ال�$
: « العدالة  �

مة الدستور اللبنا�� رصينة لتقييم كل تجارب الخصخصة، عN أْن يكون معيار نجاح التجربة مبنّياً عN مدى توافقها مع ُمتطلبات مقد³
نماء الُمتوازن ». ا��جتماعي«ة » و« ا��

سات  كات أو مصارف أو مؤس« لة للت«ْخصيص، فالدولة � تملك �� سات الُمؤه« ة المؤس« نة من ناحية نوعي« ة ُمعي« ونُش%� إ� أن« لبنان يتمت«ع بخصوصي«
ة الت«ْخصيص ضمن هذه المعطيات. وتملك  ة. ولذا يجب النظر إ� عملي« تها تقتZ عN مرافق الخدمات العامة والب�� التحتي« أو مصانع. إن« ملكي«
سة عامة  ا يُبقي ٣٤ مؤس« سات عامة، ِمم« � خمس مؤس«

�سة عامة إستثماري«ة منها ٢١ مصلحة مياه، جرى دمجها  ي«ة نحو ٥٥ مؤس« الدولة كلّياً أو با��ك%�
كات ُمساهمة. � برنامج الَخْصَخَصة (٨٩) بعد تحويلها إ� ��

�إستثماري«ة يُمكن إدراجها 

ي  � زيادة ترد³
�� ظروف صعبة إقليمّياً ودولّياً، وساهم 

�« بالخزينة اللبناني«ة، وجعل هذه الَخْصَخَصة تتم 
� َخْصَخَصة المرافق العامة أ²�

�والتأخ%� 
قتصادي«ة والمالي«ة سنة بعد سنة من جر«اء ازدياد حجم الدين العام وخدمته (٩٠). ا��وضاع ا��

دارة  ف ا�� اف للدولة. فهل تكون الَخْصَخَصة التعب%� الُمبا�� عن تخل� ة أن« الَخْصَخَصة � تنجح إ�« ضمن إطار شف« أثبتت ُمعظم التجارب الدولي«
نحرافات؟ وهل تكون الدعوة إ� الَخْصَخَصة هي الرد عN أزمة القطاع  رها وشيخوختها أمام الصعوبات والعراقيل والمشاكل وا�� العامة وتحج�
و«ل عن الثانية، و� أمل 

�̀ داري هو الحل أو الع`ج؟ أوليس ا��ص`ح والَخْصَخَصة أمران ُمت`زمان، � انفكاك ل العام؟ أم أن« التحديث أو ا��ص`ح ا��
و«ل؟ (٩١).

للثانية بدون ا��

(٨٨) المرجع ذاته.
ة الوطني«ة لقطاع المياه...، مذكور سابقاً، ص ٦٧-٦٩. اتيجي« س%$ (٨٩) راجع كتاب: وزارة الطاقة والمياه، ا��

ة...، مذكور سابقاً، ص ٩٠٦-٩٠٧. دارة العام« (٩٠) راجع كتاب: د. طارق المجذوب، ا��
(٩١) راجع كتاب: د. طارق المجذوب، المرجع ذاته، ص ٨٩٥.



٨٢

وع OPثراء غ�� الم � وقانون ا?< ٤- قانون العقوبات ونظام الموظف_�

دة، فليس  � نصوص ُمختلفة ُمتعد³
�ة  دارة ُمبع%� � ا��

�� ترمي إ� مكافحة الرشوة والفساد وترسيخ ِقَيم النـزاهة 
ة ال�$ يعي«ة والتنظيمي« إن« ا��حكام الت!�

وع. ثراء غ%� الم!� � وقانون ا�� د يُعالج مسألة الرشوة والفساد (٩٢). ومن أهم هذه النصوص (٩٣): قانون العقوبات ونظام الموظف�� هناك نص موح«

، كما تُعاقب عN جرم ²ف النفوذ وا��خت`س واستثمار  �
� والُمرت��

ة مسألة الرشاوى وتُعاقب الرا�� تُعالج أحكام قانون العقوبات بصورة ُمبا��
دارة. كما  � ا��

�� إطار قانون خاص بمكافحة الفساد 
�� نص قانون عقوبات عام وليس 

�الوظيفة (المواد ٣٥١-٣٦٥). وهذه ا��حكام قديمة وُمدرجة 
ٍر عام يهدف  دارة العامة ضمن تصو� ة با�� ̀حقات الجزائي«ة هي نفسها الُمطب«قة عN ا��فعال المذكورة أع`ه و� يوجد أنظمة للتطبيق خاص« أن« الم

إ� مكافحة الفساد (٩٤).

د المادة ١٥ ا��عمال الُمحظر عN الموظف القيام بها،  . وتُعد³ � ) أوضاع الموظف�� � اعي ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٠٦/١٢ (نظام الموظف�� ش%$ يرعى المرسوم ا��
ة أو بالواسطة بسبب  وتنص الفقرة ٧ من المادة المذكورة عN أنه يحظر عN الموظف أْن « يلتِمس أو يقبل توصية ما، أو أْن يلتِمس أو يقبل مبا��

� يشغلها، هدايا أو إكرامي«ات أو منحاً من أي نوع كانت ».
الوظيفة ال�$

: « يُعت%] الموظ«ف مسؤو�ً من الوجهة  �Nما ي Nة المسلكي«ة » ع � ع!� من المرسوم المذكور، تنص المادة ٥٤ الُمعنونة « المسؤولي«
� الفصل الثا��

�و
̀حقة  � وا��نظمة النافذة... و� تحول الم � تفرضها عليه القوان��

ة إذا أخل« عن قصد أو عن إهمال بالواجبات ال�$ المسلكي«ة ويتعر«ض للعقوبات التأديبي«
ة ». ة الُمختص« ة أو الجزائي« ̀حقة هذا الموظف عند ا�قتضاء أمام المحاكم المدني« التأديبي«ة دون ُم

 Nالجزائي«ة) ع ة  بالمسؤولي« (الُمتعل³قة   � الموظف�� نظام  من   ٦١ المادة  أحكام  بتطبيق   �
�Öيق  ،١٩٥٩/٠٥/١٥  �

� الصادر   ،٤١٢ القانون  أن«  إ�  ونُش%� 
سات العامة. مستخدمي المؤس«

� و� سي«ما لجهة:  داري. فمكافحة الفساد تحتاج إ� تحديث قانون الموظف�� � هذا غ%� ُمت`ئم مع ُمتطلبات ا��ص`ح ا�� لقد أصبح نظام الموظف��
فيع عN أساس الجدارة  � وال%$ � واجبات الموظف وحقوقه، وضمان تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ووضع نظام موضوعي للتعي�� توف%� توازن ب��

ستحقاق (٩٥). وا��

.(٩٦) �
ة نقاش حقيقي«ة شغلت الوسط السيا�� اللبنا�� وع) ماد« ثراء غ%� الم!� شك«ل صدور القانون ١٥٤ تاريخ ١٩٩٩/١٢/٢٧ (قانون ا��

� عهد الرئيس الراحل كميل شمعون ولم يُطب«ق. والقانون 
�اعي ٣٨ تاريخ ١٩٥٣/٠٢/١٨)  ش%$ لقد ُوِضع قانون « من أين لك هذا؟ » (المرسوم ا��

ي الذي  � � فقط: النائب العام التمي%� دعاء محصور بجهت�� اته ما قد يُعرِقل تطبيقه أو يجعله غ%� قابل للتنفيذ، خصوصاً أن« ا�� � طي«
�الجديد يحمل 

 �
�عي الشخÖ� الذي يخ�� أْن � تتوافر لديه ا��دل«ة الكافية  � تلقائّياً)، والُمد« ̀حق المشبوه�� � يتحر«ك إ�« بإيعاز من السلطات (و� يُعقل أن يُ

وع، لئ`« ترد« العملي«ة عليه. الشكوى ضد« َمن يُعت%] أن«ه أثرى إثراًء غ%� م!�

� بخدمة عامة)، والمرسوم  � والقائم�� وات الموظف�� وع)، وقانون ١٤ نيسان ١٩٥٤ (تصاريح ب%� ثراء غ%� الم!� اعي ٣٨ تاريخ ١٩٥٣/٠٢/١٨ (ا�� ش%$ (٩٢) من هذه النصوص مث`ً: المرسوم ا��
اعي ١١٤ تاريخ ١٩٥٩/٠٦/١٢ (مجلس الخدمة المدني«ة)، والقانون ٥٤ تاريخ ١٩٦٥/١٠/٢ (الهيئة العليا للتأديب)،  ش%$ ٤٧ تاريخ ١٩٨٣/٠٦/٢٩ (نظام التقاعد والZف من الخدمة)، والمرسوم ا��
(قانون   ١٩٦٣/١٢/٣٠ تاريخ   ١٤٩٦٩ والمرسوم  المحاسبة)،  ديوان  (تنظيم   ١٩٨٣/٠٩/١٦ تاريخ   ٨٢ اعي  ش%$ ا�� والمرسوم  المركزي)،  (التفتيش   ١٩٥٩/٠٦/١٢ تاريخ   ١١٥ اعي  ش%$ ا�� والمرسوم 

دارات العامة) ... اعي ١١١ تاريخ ١٩٥٩/٠٦/١٢ (تنظيم ا�� ش%$ المحاسبة العمومي«ة)، والمرسوم ا��
ة...، مذكور سابقاً، ص ٨٣٠-٨٣٦. دارة العام« (٩٣) راجع كتاب: د. طارق المجذوب، ا��

(٩٤) المرجع ذاته، ص ٨٣٠-٨٣٢.
(٩٥) المرجع ذاته، ص ٨٣٣-٨٣٤.

وع... تعديل أم تعطيل؟، السادسة (مجل«ة دراسات المال العام وبناء  ثراء غ%� الم!� (٩٦) لمزيد من المعلومات الحديثة حول الموضوع، راجع ما كتبه: وليد وهيب الشعار، قانون ا��
الدولة)، العدد ٢، آذار/مارس ٢٠١٢، ص ١١٦-١١٧.



٨٣

سات العامة  دارات والمؤس« � ا��
�� عدٍد من مواده. فهل بإمكان هذا القانون القضاء عN الفساد والفاسدين 

�كما ينطوي القانون عN لبس وثَُغر 
� يملكها 

والبلدي«ات، فيتوق«ف دفع الرشاوى وقبض العمو�ت واستثمار الوظيفة؟ وهل لمجر«د تقديم تصاريح با��موال المنقولة وغ%� المنقولة ال�$
� ما أصبحوا يملكونه، هم وأزواجهم وأو�دهم القا²ون، يُمكن معرفة 

³ من يقومون بخدمة عامة، ثم تقديم تZيح ثاٍن عند انتهاء خدماتهم يُب��
ق من ذلك والتدقيق فيه؟ (٩٧) وع؟ وهل من السهل التحق� ما إذا كانوا قد أثروا إثراًء غ%� م!�

ه من قواعد وآلي«ات قابلة  يع وخلو³ الة للفساد، يبقى أن« قدم الت!� عN الرغم من أن« غياب القرار السيا�� قد يُشك³ل العائق الرئي�� لمكافحة فع«
دارة. فكما أن« النصوص وحدها � تكفي، فإن« القرار السيا��  � ا��

�للتطبيق هي من العنا² المحوري«ة لنجاح أي خطة تهدف إ� مكافحة الفساد 
ة ُم`ئمة تحتوي عN آلي«ات تسمح بتدارك ا��عمال الُمختلفة وكشفها وُمعاقبتها (٩٨). يعي«ة وتنظيمي« ر له نصوص ت!� أيضاً � يكفي وحده إذا لم تتوف«

٥- ا?Kهداف التنموي²ة لKEلفي²ة

�مت ١٨٩ دولة بالعمل بجعل العالم، خاٍل من الفقر وتسوده التنمية الُمستدامة  ة العالمي عام ٢٠٠٠ حيث ال%$ قامت ا��مم الُمت«حدة بعقد مؤتمر القم«
̀�مم الُمت«حدة. ة العامة ل � الجمعي«

�̀�لفي«ة، وأجمعت عليه الدول ا��عضاء  ع ١٤٧ رئيس دولة عN إع`ن ا��مم الُمت«حدة ل بحلول العام ٢٠١٥. وقد وق«

 Millenium Development Goals ة ̀�لفي« ة ات«فق عليها العالم من قبل، وتضم ا��هداف التنموي«ة ل ع`ن عN أهداف ُمرتبطة بالتنمية الدولي« َ ا�� � ِ
بُ��

 ، �
�Íتسعينات القرن الما �

�� ُعقدت 
ة ال�$ ̀�مم الُمت«حدة. وا��هداف هذه حصيلة العديد من مؤتمرات القم« � خطة التنمية ل

�MDGs)) ما ات�ِفق عليه 
وتلك الُمتعل³قة بالتنمية الُمستدامة، والتعليم، وا��طفال، والغذاء، والمرأة، والسك«ان، والتنمية ا��جتماعي«ة.

 � ، وتعزيز الُمساواة ب�� �
بتدا�� : القضاء عN الفقر الُمدِقع والجوع، وتحقيق التعليم ا�� ̀�لفي«ة عN ثمانية، هي عN التوا�� ع ا��هداف التنموي«ة ل وتتوز«

هما  يدز والم`ريا وغ%� ي«ة/ا�� وس نقص المناعة الب!� هات، وُمكافحة ف%� م«
ة ا�� � صح« ل وفي«ات ا��طفال، وتحس�� � المرأة، وخفض ُمعد« � وتمك�� الجنس��

اكة عالمي«ة من أجل التنمية. ستدامة البيئي«ة، وإقامة �� من ا��مراض، وكفالة ا��

المرأة والرجل،   � الُمساواة ب�� الُمدقع والجوع والمرض، ولتعزيز  الفقر   Nللقضاء ع ، �
الكمي والزم�� ِبُبْعديها  العالم،  دها  � حد«

إن«ها ا��هداف ال�$
� الحصول 

�ة جي³دة، والحق  ع بصح« � التمت�
�نسان (كالحق  �̀ ة ل ستدامة البيئي«ة. وهي تعب%� صادق عن الحقوق ا��ساسي« � ا�� ولتعميم التعليم، ولتأم��

 �
�امات الدول  � ن إل%$ � سبيل التنمية، فيتضم«

�اكة أُممي«ة  ا الهدف الثامن، الُمتعل³ق ببناء �� � السكن ال`ئق ...). أم«
�، والحق  �

بتدا�� عN التعليم ا��
 �

�̀�لفي«ة  مجال الُمساعدة التنموي«ة، وتخفيف الديون، وتيس%� التعامل التجاري، ونقل التكنولوجيا. « ووفقاً لذلك، إذا تم دمج ا��هداف التنموي«ة ل
، وا��عمال  � سات التمويل، وجمعي«ات الُمستهلك�� اكات لتشمل الُمجتمعات الُمختلفة، ومؤس« ة، ينبغي أْن يتم توسيع نطاق ال!� خطط التنمية الوطني«
دارة  � مبادئ ا�� ³

� تب��
�ر  . وعN دول المنطقة بوجه خاص أْن تُفك³ � � الُمنتفع�� ال ب�� التجاري«ة، وصانعي القرارات لتشجيع الثقة وضمان التعاون الفع«

اتيجي«ات إدارة الطلب عN المياه بوصفها منهجاً أساسّياً لتنفيذ خطط إمدادات المياه والZف الصحي » (٩٩). الُمتكاملة لموارد المياه، و� سيما اس%$

 �
�ة، إ� أربعة فروع، هي: تقليص هدر الموارد البيئي«ة ودمج مبادئ التنمية الُمستدامة  ستدامة البيئي« وينقسم الهدف السابع، الُمتعل³ق بكفالة ا��

� من مياه  ة، وخفض نسبة ا��شخاص المحروم�� � حياة سك«ان ا��حياء الفق%� ع البيولوجي، وتحس�� ة، والحد من خسارة التنو� امج الوطني« السياسات وال%]
ب النقي«ة والZف الصحي. ال!�

ة...، مذكور سابقاً، ص ٨٣٤-٨٣٦. دارة العام« (٩٧) راجع كتاب: د. طارق المجذوب، ا��
(٩٨) المرجع ذاته، ص ٨٢٨-٨٣٠.

ة ...، مذكور سابقاً، ص ٩٥. ̀�لفي« � الثالث حول ا��هداف التنموي«ة ل ة، التقرير العر�] (٩٩) راجع: ا��مم الُمت«حدة وجامعة الدول العربي«



٨٤

� المناطق الريفي«ة ويعتمدون 
�ائح المجتمع غ%� أن«ها تؤث³ر عN الفقراء عN نحو أك%] و� سيما أولئك الذين يعيشون  « تؤث³ر نُدرة المياه عN جميع ��

ر الموارد المالي«ة، مثل إنشاء  ، بينما تعو³ض الدول الغني«ة عجز المياه باللجوء إ� حلول تعتمد عN توف� �
� الزراعة. وعN المستوى الوط��

�عN المياه 
ة (برنامج ا��مم  � ضوء محدودي«ة مواردها المالي«

�ة البديلة  � بدرجة أك%] عN توف%� الموارد المائي«
ة تُعا�� محطات لتحلية المياه، نجد أن« الدول الفق%�

ة ال`زمة لتوف%� إمدادات المياه والZف الصحي والخدمات المطلوبة لتقليل نسبة السك«ان  ر إجما�� التكلفة المالي« ، ٢٠٠٣). ويُقد« �
نما�� الُمت«حدة ا��

السابع  التنموي  الهدف  النصف بحلول عام ٢٠١٥، وبموجب  آمنة و²ف صحي إ�  ب  يُمكنهم الحصول بشكل ُمستدام عN مياه �� الذين � 
وري  �Z(برنامج ا��مم الُمت«حدة للبيئة، ٢٠١٠). لذلك من ال �التوا� Nع �úو ٦٢,٠٠٠ مليون دو�ر أمري �úر بمبلغ ٩٩,٨٧٠ مليون دو�ر أمري ̀�لفي«ة، تُقد« ل
س`مي  س`مي للتنمية ويدعمها « صندوق التضامن ا�� � يرعاها البنك ا��

ة ا��قل نمّواً. وأن« المبادرة الحديثة ال�$ � دعم الدول العربي«
�ستمرار  أْن يتم ا��

ام  � ل%$ � ». من خ`ل ا�� للتنمية » ISFD تهدف إ� « خفض عدد ا��شخاص الذين � يُمكنهم الحصول عN المياه والZف الصحي بمقدار الثلث��
تحاد  ة أُخرى مانحة، مثل: ا�� �مت جهات دولي« � قطاع المياه والZف الصحي خ`ل السنوات الع!� القادمة. كما ال%$

� �úباستثمار ١٠ مليارات دو� أمري
ة ا��قل نمّواً لدعم قطاع المياه » (١٠٠). ة إ� الدول العربي« ة ثنائي«ة، بتقديم منح كب%� ، وجهات أوروبي« � ا��ورو�]

 Nب آمنة، ونحو ٩٦ مليون شخص بحاجة إ� الحصول ع � المنطقة العربي«ة حالّياً ما يقرب من ٨٣ مليون شخص � يحصلون عN مياه ��
�و« يوجد 

� مناطق تسودها حروب و²اعات » (١٠١).
�� ظل احت`ل، أو 

�� دول ُمنخفضة الدخل، أو 
�خدمات الZف الصحي. ويعيش ُمعظم هؤ�ء الناس 

� إمكانات حصول السك«ان عN خدمات مرافق الZف  ة ببطء بات³جاه تحس�� � المنطقة العربي«
�قليمي«ة  و« لقد سارت ُمختلف المجموعات دون ا��

� تستخدم مرافق الZف 
ة ا��قل نمّواً ال�$ � البلدان العربي«

�ة الماضية. ففي عام ٢٠٠٦، ظل«ت نسبة السكان  الصحي خ`ل السنوات الخمس ع!�
�ت شيوع مرافق  ي«ة. و� تزال ُمعد« �Zالمناطق الح �

�� المائة 
�� المناطق الريفي«ة و ٦٠ 

�� المائة 
�نة ُمنخفضة، إذ وصلت إ� ١٨  الصحي الُمحس«

ي«ة. وهذا ا��داء الضعيف  �Zالمناطق الح �
�� المائة 

�� المناطق الريفي«ة و ٨٤ 
�ة ُمتدن³ية عموماً، إذ تصل إ� ٥٦  � المنطقة العربي«

�الZف الصحي 
� المناطق الريفي«ة 

�� المائة 
�ب، إذ وصلت هذه النسبة إ� ٥٥  نة لمياه ال!� والُمتفاوت يطال كذلك نسبة السك«ان الذين يحصلون عN مصادر ُمحس«

 �
�� المائة 

�� البلدان ا��قل نمّواً ُمقارنة بنسبة ٩١ 
�� المراكز الحZي«ة 

�� المائة 
�� المنطقة، و ٧٨ 

�� المئة 
�� البلدان ا��قل نمّواً ُمقارنة بنسبة ٧٥ 

�
� البلدان ا��قل 

�المنطقة. وإذا ظل«ت البلدان العربي«ة عN بطئها هذا، فستأوي المنطقة مع حلول عام ٢٠١٥ ما يُناهز ١٢٤ مليون شخص، ونصفهم 
نمّواً، من دون خدمات أساسي«ة للZف الصحي » (١٠٢).

� ٧٪ منها عN ا��قل بآبار مياه خاصة (...). إ�« أن« العرض  لبنانّياً، « جرى وصل نحو ٨٥٪ من ا��بنية بشبكات المياه عام ٢٠٠٤ ولكن جرى تجه%�
ى  � يدفعون ضعفْي أو ث`ثة أضعاف تعرفة المياه عN مصادر المياه البديلة. وأد« ³� ثقة الُمستهلك بمصلحة المياه يجع`ن المواطن��

الُمتقط³ع وتد��
� معظم ا��حيان. وعN الرغم من 

�ب المياه المالحة، وهو أمٌر � يُمكن عكسه  � المدن الساحلي«ة إ� ت!�
�ة الُمفرط وغ%� الُمراقب  ضخ المياه الجوفي«

ة (...). و� يثق  ة بتوزيع المياه، � يزال ٥٠٪ من خطوط أنابيب نقل المياه وتوزيعها بحاجة إ� عناية خاص« ة الخاص« � الب�� التحتي«
�ستثمار الكب%�  ا��

� المياه ُممارسة شائعة جداً 
�قتصاد  أة (...). كما وأن« ا�� ب الُمعب« ة ا��ُ� تعتمد عN مياه ال!� � توف%� المياه العامة وبالتا�� � تزال أغلبي«

�الُمستهلك 
عتماد الشديد عN صهاريج المياه » (١٠٣). ي إ� ا�� � أشهر الصيف ا��مر الذي يؤد³

�� جميع أنحاء لبنان �سي«ما 
�

� نوعي«ة 
�تها بنحو ٢٤٩ مليون م٣/السنة ...) والصناعات ٦٠) مليون م٣/السنة ...(  ر كمي« كما « وتؤث³ر مياه الZف الصحي الُمتأت³ية من ا��ُ� (وتقد«

المجارير  الخام والجور الصحي«ة وإمدادات  ث عن فائض مياه الZف الصحي  التلو� تقريباً. وينجم  لبنان  أنحاء  � جميع 
�الجوفي«ة  المياه  موارد 

� العام ٢٠٠٤ بشبكات الZف الصحي مع ُمستويات ُمعالجة ُمتدن³ية 
دارة ا��حصاء المركزي، لم يجِر وصل إ�« ٢٥٪ فقط من المبا�� بة. ووفقاً �� الُم!«

لتفادي  أو يجري تZيفها عمداً  المياه من ُمعظمها  � تفيض 
ال�$ ة  الصحي« الجور   Nيعتمد ع �

المبا�� ا��قل من   Nأن« ٤٨٪ ع  �
جّداً (٤٪)، ما يع��

ل (١٪) تلتها بنت  ون – شمال لبنان أد�� ُمعد« لت الب%$ ل ات³صال بالمجارير (٩٦٪) فيما سج« وت أك%] ُمعد« لت ب%� ، سج« �
فيضانها. وعN الصعيد الوط��

(١٠٠) المرجع ذاته.
(١٠١) المرجع ذاته، ص ١٥١.
(١٠٢ ) المرجع ذاته، ص ر.

� لُمؤتمر ا��مم الُمت«حدة للتنمية الُمستدامة (ُمؤتمر ريو+٢٠)...، مذكور سابقاً، ص ١٤.
ة، التقرير الوط�� (١٠٣) راجع: الجمهوري«ة اللبناني«



٨٥

� البيئة مع ع`ج مبدأي 
�جبيل – جنوب لبنان (٤٪). وبسبب عدم وجود محط«ات ُمعالجة مياه الZف الصناعي، ُمعظم المياه الصناعي«ة تZُ«ف 

ة أو من خ`ل شبكات مياه الZف الصحي » (١٠٤). � ا��نهار والمجاري المائي«
�ة  ا ُمبا�� أو ب` ع`ج، إم«

� العام ٢٠١٠] وافق عليها مجلس الوزراء 
�تتيجي«ة وطني«ة لقطاع المياه [ رت وزارة الطاقة والمياه خط«ة اس%$ وكرد« عN الشؤون والشجون المائي«ة « طو«

عات  م توق� ، وهي تُقد³ �
سا�$ � والمؤس«

طار القانو�� � ذلك ا��
�ة عن قطاع المياه بما  ر الخطة لمحة عام« � (بتاريخ ٩ مارس/آذار ٢٠١٢). تُوف³ بعد عام��

د الخط«ة رأسمال استثمار بقيمة  � العام ٢٠٣٥). وتُحد³
�ة تلبية الطلب الُمستقبN� من خ`ل الزيادة المدروسة للموارد (١٨٠٠ مليون م٣  حول كيفي«

ة إ� تعزيز إمدادات المياه والري وخدمات الZف  اتيجي« س%$ دارة). تسعى الخط«ة ا�� عادة هيكلة قطاع المياه (الب�� التحتي«ة وا�� ٧,٧ مليارات دو�ر ��
اتيجي«ة سبعة أهداف أ�  س%$ قتصادي«ة وا��جتماعي«ة. واعتمدت الخط«ة ا�� � اللبناني«ة مع ا��ضط`ع بالمسؤولي«ات البيئي«ة وا��

�Íمجمل ا��را Nالصحي ع
وهي:

تها. � نوعي« ة إ� الحد ا��قÖ وتحس�� ١) تعزيز قدرة موارد المياه السطحي«
ة الجوفي«ة وحمايتها (بناء شبكات مياه الZف الصحي ومحط«ات الُمعالجة: ٢٦ محط«ة ُمعالجة مياه الZف  � إدارة الموارد المائي« ٢) تحس��

الصحي بحلول العالم ٢٠٢٠).
� العام ٢٠٢٠)، و/أو بواسطة 

�ة (تغذية الموارد الجوفي«ة بطريقة إصطناعي«ة وصو�ً إ� ٢٠٠ مليون م٣  ٣) سد العجز بواسطة المياه الجوفي«
ية، مخزون المياه السطحي«ة وصو�ً إ� ٦٥٠ م٣ بحلول العام ٢٠٢٠). ة (بناء السدود الُمتبق³ المياه السطحي«

ستخراج  ة ورفع ا�� ٤) ضمان الوصول الم`ئم والُمستمر إ� إمدادات المياه الُمرتفعة الجودة (تخفيض إستخراج المياه من ا�Ôبار الخاص«
من ا�Ôبار العامة وتحديث و/أو تمديد شبكات المياه).

٥) توف%� المياه بكمي«ات ُم`ئمة ونوعي«ة جي³دة للري (إعادة استخدام مياه الZف الصحي الُمعالجة: وصو�ً إ� ١٠١ مليون م٣ بحلول 
العام ٢٠٢٠: وتطبيق تقني«ات ترشيد المياه عند الري).

٦) رفع تغطية شبكات مياه الZف الصحي وتعزيز قدرة الُمعالجة.
ص من الر«واسب بأفضا الطرق » (١٠٥). � عملي«ات ُمعالجة مياه الZف الصحي والتخل� ٧) تحس��

ة الفردي«ة، أي اختيار ُحكم  سة عN الذهني« ة المؤس« � مرفق المياه وتغليب ذهني«
�� ِقيم النـزاهة  ة تأم�� ̀�لفي« وط تحقيق ا��هداف التنموي«ة ل ومن ��

سيخ هذه ا��هداف المنشودة. سات � ُحكم ا��فراد. إن« النـزاهة تُشك³ل إذاً ضمانة واجبة ل%$ المؤس«

وقراطي²ة ٦- البوليَيارِْشي²ة والب��

وريّاً، يتناسب مع  وقراطي«ة باعتبارها نظاماً عق`نّياً ²� ْ Max Weber (١٨٦٤-١٩٢٠) نظري«ة الب%� � ماْكْس ڤي%]ِ
قتصادي – ا��جتماعي ا��لما�� عالج العالم ا��

ل إ� أن« أي نظام اجتماعي  وقراطي عN أن«ه جزء من النظام ا��جتماعي الشامل، وتوص« � غرب أوروبا (١٠٦). وقد درَس النظام الب%�
�المجتمع الصناعي 

وقراطّياً. سينتهي إ� أْن يكون نظاماً ب%�

وقراطي (١٠٧): ة للنظام الب%� ومن الخصائص ا��ساسي«

� بحري«ة ذاتي«ة وُممارستهم لوظيفتهم بتجر�د، ع العامل�� - تمت�
ج المهام حسب نظام تسلسN� هرمي، - وتدر�

- وتحديد المسؤولي«ات كل عامل بوضوح،
� بالت«عاقد، � العامل�� - وتعي��

(١٠٤) المرجع ذاته، ص ١٤.
(١٠٥ ) المرجع ذاته، ص ٤٤-٤٥.

ة...، مذكور سابقاً، ص ٨٤٧-٨٥١. دارة العام« ة، راجع كتاب: د. طارق المجذوب، ا�� وقراطي« (١٠٦) لمزيد من المعلومات حول نظري«ة الب%�
(١٠٧) راجع كتاب: د. طارق المجذوب، المرجع ذاته، ص ٨٤٧-٨٤٩.



٨٦

� عN أساس كفاءتهم، - واختيار العامل��
- وتخصيص مرت«ب (وأحيانا معاش تقاعدي)،

- إقتصار العامل عN القيام بمهامه الوظيفي«ة،
قية)، � (مع إمكان ال%$

ج مه�� � تدر� - وتأم��
- وعدم السماح للعامل باحتكار وظيفته وُمصادرة عائداتها،

- وخضوع العامل للرقابة الدوري«ة وللتداب%� التأديبي«ة.

ص وتوزيع العمل عN أساسها، وسلطة ُمتدر³جة (تتناقص تدريجّياً من  وقراطي«ة، بشكل عام، با��مور ا�Ôتية: وجود درجة عالية من التخص� � الب%�
» وتتم%�

� وظيفي يتم  � وا��نظمة)، وتعي�� ده القوان�� ة (تعتمد عN ما تُحد³ � رسمي«ة وغ%� شخصي« � العامل�� المستويات العليا إ� المستويات الدنيا)، وصلة ب��
ة أو العشائري«ة أو المناِطقي«ة). نتماءات الطائفي« عN أساس الجدارة والكفاءة الفني«ة (و� يعتمد عN صلة القر�] أو المعاِرف أو ا��

ف النتيجة عN كفاءة  ي إ� الضياع والجمود (١٠٨). وتتوق« ين قد يُستخدم لزيادة الكفاءة والفاعلي«ة وقد يؤد³ وقراطي«ة س`ح ذو حد« والحقيقة أن« الب%�
� وطبيعة النظام الدستوري والسيا�� السائد. داري�³� الرؤساء ا��

� تُع�� بُمعالجة المجتمعات 
ستعانة ببعض النظري«ات الحديثة ال�$ وا إ� ا�� ة (١٠٩) إضطر� ة اللبناني« والباحثون الذين أُتيح لهم دراسة التجربة السياسي«

ة مراكز ُمتوازنة للتقرير والحسم. ي«ة وعد« ة مجموعات ب!� نة من عد« دة والُمكو« الُمتشابكة والُمعق«

دة وُمتوازنة. (...).  � وجود مراكز قوى ُمتعد³
� تع��

ة La polyarchie ال�$ � العلوم ا��جتماعي«ة، هي البوليَيارِْشي«
�« ومن هذه النظري«ات نظري«ة معروفة 

� تتحر«ك وتُغط³ي الساحة. ولهذا يبقى 
� لبنان) هي ال�$

�ن« الجماعات وحدها (أي المذهب 
ففي هذا النظام � نع%� عN فرد و� عN مجتمع، ��

ن« كل مذهب يعت%] نفسه ُمجتمعاً قائماً بذاته � تربطه 
̀حم، �� � الُمت

الفرد أو المواطن خارج الم!ح السيا�� وا��جتماعي، ويغيب المجتمع الوط��
ة الُمتقل³بة » (١١٠). � التعايش وصون المصالح الخاص«

�ستمرار  ة ا��ُخرى إ�« روابط واهية تفرضها فكرة ا�� بالمجتمعات المذهبي«

� قوى ُمختلفة ومراكز قرارات ُمتباعدة.  � الذي يعتمد عN صيغة تقوم عN توازٍن دقيٍق ب��
� يُساعدنا عN فهم النظام اللبنا��

إن« النظام البوليَيارْ��
ل الحياة السياسي«ة إ� عملي«ات ضغط وتجاذب وتكاذب ونفاق تُمارسها الجماعات المذهبي«ة لتحقيق بعض المكاسب،  « وبنتيجة هذا الوضع تتحو«
ته.  ل الفرد إ� أداة لخدمة مآرب جماعته، فَتغيب مواقفه وتت`�� شخصي« � معارك دامية. ويتحو«

�� بعض ا��حيان، إ� الدخول 
�ى ذلك،  ولو أد«

ساتها ويُصبح  � النهاية، محل الدولة ومؤس«
�اتها. وتحل الجماعات  وتتحو«ل الدولة إ� آلة تعمل لحساب الجماعات، أو إ� مزرعة يتقاسم هؤ�ء خ%�

ن منها المجتمع  � يتكو«
� لجماعٍة من الجماعات ال�$

ون المرجع الوحيد لكل³ طالب خدمٍة أو وظيفة » (١١١). و� يُسمح النظام البوْلِيَيارْ�� الزعماء المذهبي�
ها بصورة دائمة. بفرض نفسها عN غ%�

ل البلد إ� ميدان سباق  ر فكرة الدولة، وتضيع فكرة المصلحة العامة، ويتحو« � التوازن تت`�� فكرة الوطن، وتتبخ« � غمرة الحرص عN تأم��
�« و

ج والتصفيق، وأحياناً  كون للناس حري«ة التفر� اته ويتقاسمون ريعها وي%$ ه زعماء الجماعات الطائفي«ة، فُينظ³مون خ%� ³ للمصالح الخاصة يُديره ويُس%�
حري«ة الZاخ للتعب%� عن فرحٍة عابرة أو نقمٍة طارئة » (١١٢).

، المرجع ذاته، ص ٨٤٩-٨٥١. ْ ة ڤي%]ِ وقراطي« �� لب%� (١٠٨) لنقدü أو«
� لبنان...، مذكور سابقاً، ص 

�� لبنان، راجع كتاب: د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السيا�� 
�(١٠٩) لمزيد من المعلومات حول طبيعة النظام الدستوري والسيا�� 

.٢٥٠-٢٥٦
(١١٠) المرجع ذاته، ص ٢٥٤.
(١١١) المرجع ذاته، ص ٢٥٥.

(١١٢) المرجع ذاته.
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� النقاط ا�Ôتية (١١٣):
�ح ذلك  ؟ يُمكننا �� ْ دها ڤي%]ِ � حد«

ة ال�$ وقراطي« � لبنان خصائص الب%�
� �

ل النظام البوليَيارْ�� فكيف يُعد³

� القيام بأعباء 
�� ساعدته أو عِملت عN تعيينه. فليس له إذن كامل الحري«ة 

� ُمرتهن إ� حدü ما ��حدى الجهات ال�$
وقراطي اللبنا�� - الب%�

� منصبه أو مركزه بسبب انتمائه لجماعته، وهو يجد نفسه ُمضطّراً لتقديم كل 
� �

³ ل هذه الجهة أو تلك. فالموظ«ف ُع�� وظيفته دون تدخ�
ن«ه مدين بوظيفته لجماعته،

خدمة ��بناء جماعته ��
� مقابل ذلك قد يلجأ موظف صغ%� 

�- ومن المشاهد أْن يَْعدل موظف كب%� مث`ً عن تفويض سلطاته إ� مرؤوس � ينتمي إ� جماعته. و
، وإن«ما من جماعته، �Nليس رئيسه التسلس �اسة إ� موظف كب% إ� إحالة قضايا حس«

دارة اللبناني«ة لمسألة  � حال ُمعالجة ا��
�� النصوص، إ�« أن« هذا الوضوح قد يزول 

�دة بوضوح  - وقد تكون مسؤولي«ات كل وظيفة ُمحد«
تخص مصلحة جماعة من الجماعات،

 � دارة لتعي�� � بالتعاقد، إذ � بُد« من إرضاء بعض الجماعات النافذة ح�$ وإْن احتاجت ا�� � الموظف�� � تعي��
�- ويمكن أن تؤث³ر البوليَيارِْشي«ة 

موظف واحد فقط،
 � الموظف�� تفاوت كفاءات  ي إ�  يؤد³ ما  الجماعات، وهذا  � ُمختلف  التوازن والتناسب ب�� الكفاءة والجدارة مع مبدأ  - ويتعارض مبدأ 

داري«ة المطلوبة، � حال افتقار إحدى الجماعات للكفاءات ا��
�� إ� المنصب عينه  الُمنتم��

 � الُمنتم��  � � الموظف�� قية ب�� ي إ� عدم تساوي فرص ال%$ ا يؤد³ ِمم« قية،  � قوائم ال%$
�التوازن والتناسب  ستجابة لمبدأ  بُد« من ا�� - و� 

لجماعات ُمختلفة،
، فيحفظها ُمضطراً ��بناء جماعته، �

� النظام البوليَيارْ��
�وقراطي وظيفته  ع أْن يحتكر الب%� - ومن الُمتوق«

� ُمضطربة واهية أو ح�$ وهمي«ة، فأي تدب%�  � تُصبح مراقبة أعمال الموظف��
� النظام البوليَيارْ��

� � وقراطي�� - وبسبب تفاوت و�ءات الب%�
� ينتمي إليها الموظف.

اض أو امتعاض الجماهة ال�$ � سُيواجه حتماً اع%$ أو إجراء تأديـ�]

� مدار الموضوع، 
�� تدور 

وحة طائفًة من الصور والمفاهيم ا��ُخرى ال�$ ة الم!� ولقد كان ُمْمِكناً، عN أي«ة حال، أن نضم« إ� الصور والمفاهيم التحتي«
� إقامة 

�� العام والخاص  � القاع�� اكة ب�� اء الحكومي)، ال!� ة (أو ال!� وير، الصفقات العام« � ة Public governance ، ال%$ من ذلك مث`ً: الَحْوَكَمة العام«
ن« المقام � يحتمل مزيداً من التفريع والتوسيع.

نا نكتفي بذكرها �� وتشغيل البنية التحتي«ة، وسواها ... ولكن«

ة...، مذكور سابقاً، ص ٨٥٣-٨٥٥. دارة العام« (١١٣) راجع كتاب: د. طارق المجذوب، ا��
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� معناه،  وتبيان مدى خرقه عملّياً
ط �� µمرفق المياه، والتبس �

بلورة مفهوم النـزاهة ��

، ذلك أن« ما نرمي إ� الخوض فيه هو أشبه بالبحر الِخضم، وهو مسألُة المسائل  � نقوم بها ع%] هذا القسم ليست با��مر اليس%�
المحاولة ال�$

ى ُمكِلفة مالّياً. إن«ه الك`م الُمنطلق من مفهوم النـزاهة  � لبنان وازدياد الحاجة إ� مشاريع مائي«ة ك%]
�� ظل³ تفاقم أزمة مرفق المياه 

�وغايُة الغايات 
ن«ه 

� مصب³ ا��جوبة الكافية ��
�عب أْن يصب« بالنتيجة  حاً وتحلي`ً من الص« ياً للخرق، ثم �� ، وخرقاً وتصد³ � المع��

�طاً  ، وتبس� � مرفق المياه: بلورًةً
�

ي إ� طرح المزيد من ا��سئلة، وإ� رسم الخطوط ا��و� لطرٍق لم تبُلغ نهاياتها. سيؤد³

ن تحليل هذا المفهوم  � مرفق المياه من ناحية الوسائل والغايات والضمانات لتحقيقه. كما يتضم«
�� إذاً إ� مفهوم النـزاهة 

يتطر«ق القسم الثا��
� معناه وتبيان مدى خرقه عملّياً.

�ط  ُمحاو�ً التبس�

� مرفق المياه
الفرع ا?Kول: نحو بلورة مفهوم النـزاهة ��

� مكافحة  � ب�� اً يُحاول التمي%� � مرفق المياه، ثم يستعِرض مصادر هذا المفهوم، وأخ%�
�يبدأ الفرع بلمحة تاريخي«ة موجزة لبلورة مفهوم النـزاهة 

الفساد والنـزاهة.

١- لمحة تاريخي²ة موجزة

عب الفصل بينهما  � آن معاً، ذلك أن«ه من الص«
�� ُمستهل³ تدوين هذه اللمحة التاريخي«ة، إ� أن«ها تطال مفهومْي النـزاهة وُمكافحة الفساد 

� ، نُش%�
ع َمَسارهما التاريخي من خ`ل مسار مرفق المياه ذاته. لدى تتب�

� (أواخر القرن الثامن ع!� ق.م. تقريباً) (١١٤)، عN سبيل  ارات ا��و� للمسألة تعود إ� حضارات قديمة، وعهود سحيقة. فقانون حمورا�] إن« ال!�
همال أو الفساد (١١٥). � بواجباتهم عن طريق ا�� � معاقبة المخل�³�

�د  المثال، تََشد«

ص للتقرير التقويمي لمكتب ا��مم  � أو إقليمي إ� قضي«ة عالمي«ة، فاعت%] ُملخ«
ل الفساد عN مدار السنوات القليلة الماضية من هاجس وط�� لقد تحو«

� صفوف الطبقة 
�� لبنان هي ا��ك%� انتشاراً « 

�ة للمعلومات « أن« ظاهرة الفساد  كة الدولي« ذته ال!� المتحدة لُمكافحة الجريمة الدولي«ة، الذي نف«
ع  قتصادي وتُحِبط عزيمة الكفاءات الجديدة وتُوس³ � السلطة أو خارجها. وهي تَستنـِزف موارد الحكومة المالي«ة وتحد من النمو ا��

�السياسي«ة »، سواء 
� الفقراء وا��غنياء » (١١٦). ة ب�� الهو«

وت، ٢٠٠٢، ص ١٢٧-١٧٨. � الحقوقي«ة، ب%� ، راجع: د. عكاشة محمد عبد العال ود. طارق المجذوب، تاريخ النظم القانوني«ة وا��جتماعي«ة، منشورات الحل�] � (١١٤) لمزيد من المعلومات حول قانون حمورا�]
: �Nالمواد الُمتعل³قة بالموضوع. ونرى ُمفيداً أن نُثبت منها ما ي � � قانون حمورا�]

�دت  (١١٥) تعد«
وط المكتوبة  ن« الماء كان شحيحاً، � يدفع تلك السنة َحّباً لدائنه، وتُشطب ال!�

له آداد حقله أو جرف سيل (تربته) أو لم يُسبل الزرع �� -  «٤٨: لو أن« رج`ً استدان ثم أغرق ا��  
عN لوحه و� يدفع فائدة ذلك العام»،   

� الزراعي«ة حوله، عليه أْن يُعو³ض أصحاب 
�Íا َجعل الماء تُتِلف (محصول) ا��را ه ِمم« ع كما لم يُقو³ � حول أرضه عندما تصد« ا�] ُ - «٥٣: كل سيد كسول يملك أرضاً لم يدعم السد ال%$  

� الُمجاورة َحّباً بمقدار المحصول التاِلف»،
�Íا��را  

م المزارعون الذين حمل الفيض حبوبهم المال فيما بينهم»، - «٥٤: فإذا لم يُكن قادراً أْن يُعو³ض عN شكل حبوب، يُباُع وأمتعته ويُقس³  
� أرض جاره من َحب»،

�� حقله) بحيث ترك المياه تُتِلف محصول حقل ُمجاور لحقله، يزن لجاره َحّباً بمقدار ما كان 
�- «٥٥: لو تكاسل رجل أثناء شق تُرعة للري (  

ة كور من الحبوب لكل ١٨ إيكو من ا��رض» (المرجع ذاته، ص ١٣٨-١٣٩ و ١٤٠). � حقله الُمجاور لحقله، يزن له ع!�
�� جرف كل ما عمله جاره 

�ا تسب«ب  - «٥٦: إْن فتح رجل ماء تُرعة ِمم«  
.٢٠٠١/٠١/٢٣ �

�� صحيفة النهار 
�� لبنان، 

�ة للمعلومات عن الفساد  (١١٦) راجع التقرير التقويمي للدولي«

: �
�Lالقسم الثا: �
�Lالقسم الثا
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ة لُمكافحة الفساد، ولفت إ� أن«ه « كل«ما  � توافر إرادة سياسي«
�ي الكب%� يتمث«ل  ̀�مم الُمت«حدة لُمكافحة الفساد أن« التحد³ نامج الشامل ل ورأى مدير ال%]

عداد، ولكن انط`قاً من  ³ الخاص بلبنان قيد ا�� � ُمتناول الشعب ». وأوضح أن« « المؤ��
�� أعمال الحكومة أصبحت المعلومات 

�ازدادت الشفافية 
� نحو ٦٠ دولة، مع  � رأس القائمة ب��

�� لبنان 
̀�بحاث حول الجريمة والعدالة) يأ�$ قليمي ل ذتها الـ UNICRI (معهد ا��مم الُمت«حدة ا�� � نف«

الدراسات ال�$
.(١١٧) « � � رسمي�³� وا إ� دفع رشوة إ� موظف�� � المئة من الناس أن«هم اضطر�

�إع`ن نحو ٤٠ 

ستقرار ا��جتماعي والسيا�� القائم عN نوع من العدالة  � تت«ِسم با��
« ومن الثابت أن« المجتمعات ا��قل فساداً هي أساساً دول أوروبا الشمالي«ة، ال�$

ة كل«ما تراجعت ظاهرة الفساد، وبات الناس يخشون (أو رب«ما  � سل«م الديموقراطي«
�ا � شك فيه أن«ه كل«ما ارتفعت مرتبة بلد  وات. وِمم« � توزيع ال%�

�
وعة لتسي%� شؤونهم. وإذا كان صحيحاً أن« الفساد � يقتZ عN الدول النامية، وإن«ما يشمل بلداناً صناعي«ة  فون) من اللجوء إ� طرق غ%� م!� يََتَعف«
� ردع 

�سات عموماً  رت فيها الديموقراطي«ة منذ قرون، مثل فرنسا وإيطاليا، فإن« الفارق ا��سا�� هو الدور الذي تقوم به الصحافة والمؤس« تجذ«
� دول 

�ف عندها هي أن« الحملة ضد« الفساد  � يجدر تسجيلها والتوق�
̀حظة ال�$ قتضاء. والُم � فيه وُمحاسبتهم عند ا�� الفساد وُمراقبة الضالع��

مة تُعت%] نمطاً أو نهج حياة يدُخل  � الدول الُمتقد³
�� أن« ُمكافحة الفساد  � ح��

�ة هرم السلطة،  العالم الثالث تحتاج إ� قرار سيا�� يُت«خذ عند قم«
� الحياة اليومي«ة » (١١٨). � روت��

�

ة ا��مم الُمت«حدة لُمكافحة الفساد) (١١٩)،  � ٢٠٠٣/١٠/٣١ (إتفاقي«
�̀�مم الُمت«حدة  ة العامة ل � أقر«تها الجمعي«

ة ال�$ تفاقي« � هذا السياق، ا��
�ا هو جدير بالذكر،  وِمم«

� ٢٦ آب و ٤ أيلول ٢٠٠٢) (١٢٠)، إ� ما سوى ذلك من  غ حول التنمية المستدامة (مؤتمر القمة العالمي للتنمية الُمستدامة ُعقد ما ب�� إع`ن جوهانس%]
ة وإفريقيا وآسيا. كا ال`تيني« � أوروبا وأم%�

�عة من مجموعات دولية إقليمية  المبادئ والمواثيق والعهود الموق«

العام   � القطاع��  �
� الفاسدة  الُممارسات  بِتعداد بعض  اكتفت  وإن«ما  الفساد  تعريف  ة  لعملي« الفساد  لُمكافحة  الُمت«حدة  ا��مم  ة  اتفاقي« تتصَد  لم 

� (المادة ١٦)، واخت`س الموظف الُممتلكات  � (المادة ١٥)، ورشوة الموظف ا��جن�]
والخاص، منها: غسيل ا��موال (المادة ١٤)، ورشوة الموظف الوط��

وع (المادة ٢٠)، والرشوة  ثراء غ%� الم!� أو تبديدها أو ت!يبها (المادة ١٧)، والُمتاجرة بالنفوذ (المادة ١٨)، وإساءة استعمال الوظيفة (المادة ١٩)، وا��
� القطاع الخاص (المادة ٢١)، واخت`س الُممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسيل العائدات ا��جرامي«ة (المادة ٢٣)، وإعاقة س%� العدالة (المادة ٢٥).

�

ي لها  � عالم اليوم، ومنه لبنان. ولم تكن المسألة لُتطرح بهذه الحرارة لو� الحاجة إ� التصد³
�إن« طرح نـزاهة المرفق العام َغَدا طرحاً آنّياً يومّياً 

� المجال أمام إساءة استعمال الطرح لتحقيق مآرب خارجة عن حسن 
�فساح  بجدي«ة، وبالشكل الذي يُعيد الثقة بالمرفق العام، ويحول دون ا��

س%� المرفق العام وتحقيق الغايات المنشودة.

ستقامة وا��مانة والمناعة والشفافية،  با�� العالم،  � بعض دول 
� ، �

³ الُمتم%� المرفق العام   ْ لَنْعت َس%� الناس   � ب�� الكلمة ا��ك%� تداو�ً  النـزاهة هي 
ثها إغراء. � � يُلو³

� عليه ال�$ وبنظافة يد القي³م��

� أْن يتحN« بها مرفق المياه. ومن المأثور أن« تحقيق 
�Öيقت �

� رأس هرم المزايا ال�$
�� مجال �كتساب ثقة الناس بمرفق المياه، إ�« إذا أتت النـزاهة 

قت. و� تحقيق لغايات مرفق المياه  ) بأن«ها تحق« � ، أو الُمستهلك�� � ُ كاٍف لوحده، ف` بُد« أْن يُرافقها شعور الناس (أو الُمنتفع�� غايات مرفق المياه غ%�
د الفساد. حيث تتقل«ص الشفافية ويتمد«

.٢٠٠١/٠١/٢٦ �
�(١١٧) صحيفة النهار 

ة...، مذكور سابقاً، ص ٨٣٩-٨٤٠. دارة العام« (١١٨) راجع كتاب: د. طارق المجذوب، ا��
: �Nة ا��مم الُمت«حدة لُمكافحة الفساد. ونرى ُمفيداً أْن نُثِبت منها ما ي � أقر«تها ا��مم الُمت«حدة، السابقة عN اتفاقي«

ع`نات ال�$ دت القرارات وا�� (١١٩) تعد«
� التعام`ت التجاري«ة الدولي«ة)،

�ة العامة ١٩١/٥١ عام ١٩٩٦ (إع`ن ضد« الفساد والرشوة  - قرار الجمعي«
� فيما خص« الفساد)، � الحكومي�³� ة العامة ٥٩/٥١ عام ١٩٩٦ (إعتماد قواعد دولي«ة لسلوك المسؤول�� - وقرار الجمعي«

ة لتوثيق التعاون الدو�� للوقاية من الفساد، وُمعاقبة ُمرتكبيه)، اتيجي«ة عالمي« ة العامة ١٢٨/٥٤ عام ٢٠٠٠ (الحاجة إ� تطوير إس%$ - وقرار الجمعي«
� التعام`ت الدولي«ة)،

�ة لُمكافحة الفساد والرشوة  ة العامة ٢٠٥/٥٤ عام ٢٠٠٠ (تعزيز ا��جراءات الدولي«ة والوطني« - وقرار الجمعي«
ة ا��مم الُمت«حدة ضد« الجريمة الُمنظ«مة العابرة للحدود). الة ضد« الفساد، ُمستقل«ة عن اتفاقي« - وقرار الجمعي«ة العامة ٦١/٥٥ عام ٢٠٠١ (أهمي«ة وجود إدارة قانوني«ة دولي«ة فع«

د التنمية الُمستدامة للشعوب. ع`ن عN أن« الفساد يُهد³ ت الفقرة ١٩ من ا�� (١٢٠) نص«
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� مرفق المياه) بذل كل جهد ُممكن ح�$ � يكون سلوكهم مح`× ��ي ارتياب، 
�� عN مرفق المياه (أي السلطة التقريري«ة والسلطة التنفيذي«ة  عN القي³م��

� عN مرفق المياه  ) بنـزاهة القي³م�� � ، أو الُمستهلك�� � . ومن الن«ادر أْن يشك« الناس (أو الُمنتفع�� �
³ و��ي َلوم من ِقَبل ُمراقب ُمنصف، عارف، وغ%� ُمتح%�

ستقامة. َ ردü عليه يكون بالمزيد من ا�� ْ الذين هم نزيهون بالفعل، وإذا ات«خذ أحدهم موقفاً ُمغايراً، فإن« موقفه يظل معزو�ً، إن« َخ%�

� أو  ة حث زم`ئهم (الُمستخدم�� � هذا الصدد، مهم«
� �Öسلوكهم الشخ Nهر ع � عN مرفق المياه، فض`ً عن وجوب الس« تُلقى عN عاتق القي³م��

وب  باً من ²� � عN مرفق المياه ²� � نزاهة القي³م��
�� قد ترى 

ارات الُمناهضة ال�$ ) عN انِتهاج الن«هج ذاته، وتشجيعهم عN مواجهة التي« � الموظف��
� عN مرفق المياه هي من نـزاهة المرفق العام، والعكس يَصح أيضاً. ة. فنـزاهة القي³م�� الضعف بالنظر إ� ُمتطلبات الحياة اليومي«

إذا كان القي³مون عN مرفق المياه � يتZ«فون عN هذا الن«حو انتظاراً لُمكافأة، فمن الطبيعي أْن يَخضع القي³م غ%� النـزيه للجزاءات المنصوص 
اه كل ربح أو نفع أو  ه والحذر تج« � للموضوع، تستدعي النـزاهة من القي³م أْن يكون دائم التنب�

$ر ُمرتبط بالمفهوم ا��خ` � تصو�
�� القانون. و

�عليها 
� إ�  � يُمارسها، كما يحصل أحياناً لدى دعوة القي³م��

ات ال�$ اه كل من يسعى إ� تقريبه منه بسبب المهم« رها له أحدهم، وتج« ُحظوة يُحاول أْن يُوف³
� إ� النفوذ أو رجال ا��عمال  اع�� � أو الس« � شخصّياً بها، وذلك من ِقَبل بعض السياسي�³� ة دون أْن يكونوا معني�³� حضور المآدب أو الحف`ت الخاص«

� إ� الصفقات العامة. الطامح��

� مرفق المياه.
�� عN مرفق المياه كذلك أْن يلتِمسوا ُمكافأة أو هدي«ة أو منحة أو قرضاً بسبب أمر ُمتعل³ق بعملهم  يمتنع عN القي³م��

ته، وغايته، بل ينهار، إذا  � بس`مة حسن س%� مرفق المياه. وإن« هذا العمل يَفقد خصوصي« �� إن« موجب النـزاهة يحظى، هو أيضاً، بإجماع الُمهتم³
غابت النـزاهة عن أصحابه.

: �Nمرفق المياه، من خ`ل مسارها، بما ي �
�ويُمكن إجمال أهداف النـزاهة 

� القي³م أو المسؤول عن مرفق المياه والناس، ط لبناء الثقة ب�� - إن« الشفافية بما تعكسه من نقاء وشجاعة ونظافة كف وحسن طوي«ة، ��
� أبعادها جميعاً، يُعر³ض نفسه للمساءلة الكفيلة � بتقديم ا��ماثيل 

�- وإن« َمن � يخضع للقانون، ولدولة القانون، ولُحْكم القانون، 
قتصادي«ة أو ا�جتماعي«ة، َ فقط، بل بإعادة التوازن إ� ما يكون قد اختل« من الروابط الخدماتي«ة والمصالح ا�� والِع%]

ة يؤد³ي خرقها إ� زعزعة المفهوم المعالج، � مرفق المياه، قاعدة أساسي«
�� صناعة أو صياغة القرار 

�� للمشاركة  - وتهيئة فرص ُمتكافئة للمواطن��
ة لمفهوم النـزاهة. صلي«

� مطاويها العنا² ا��
�� مرفق المياه تحمل 

�اً، إن« مكافحة الفساد  - وأخ%�
� بلورته.

�� هذه الفقرات، تأسيساً لمفهوم النـزاهة، وإسهاماً 
�ا لم يت«سع المجال لِذكره  ه ِمم« � غ%�

�� كل ما سبق، و
�إن«نا نرى 

٢- مصادر هذا المفهوم

ا��ول  القسم   �
� أو مراجع  أقوال  أثبتناه من  ما  إ�  ُعدنا  المجتمعات. ولو  كل   �

� ينبثق بطريقة واحدة  ألمحنا سابقاً، لم  كما  النـزاهة،  مفهوم 
سة، والقانون الطبيعي، وا��خ`ق، وتراكم  المقد« ة  الديني« الرسالة  النـزاهة ُمرتبط بواحد من هذه المصادر:  لنا أن« مفهوم  من الدراسة، �ستبان 

ا��ختبارات، والقانون الوضعي.

فساد ون!� الخبائت. « ُروي أن«ه ُسئل  �̀ � ا�Ôية ٧٧ من سورة القصص حول عدم تسخ%� المال ل
�سة هو ما ورد  ة المقد« رتباط بالرسالة الديني« مثاُل ا��

اد  ة وإن«ما الخاصة لُيقسمون إ� خمسة: العلماء وهم ا��ِد�«ء عN �، والزه« � (ع) عن أحوال العامة فقال: إن«ما هي من فساد الخاص« أم%� المؤمن��
اعاً فِبَمن  اعاً وجم« ار وهم أُمناء �، والغزاة وهم أنصار دين �، والُحك«ام وهم رعاة خلق �، فإذا كان العالم طم« وهم الطريق إ� �، والتج«
� أيدي الناس طالباً فِبَمن يُقتدى؟ وإذا كان التاجر خائناً وللزكاة مانعاً فِبَمن يُْستوثق؟ وإذا كان الغازي ُمرائياً 

�يُستدل؟ وإذا كان الزاهد راغباً وِلما 
؟ وإذا كان الحاكم ظالماً وبا��حكام جائراً فِبَمن يُنZَ المظلوم عN الظالم؟ فو� ما أَتَْلف الناس إ�«  � وللكسب ناظراً فِبَمن يَُذب عن المسلم��

ار الخائنون، والغزاة المراؤون، والُحك«ام الجائرون وسَيعلم الذين َظلموا أي ُمنقلٍب ينقلبون » (١٢١). اد الراغبون، والتج« اعون، والزه« العلماء الطم«

، دار الب`غة، ٢٠١١، ص ٣٩٤. � � والُمت«ِعظ�� � للواعظ�� (١٢١) راجع: الشيخ محمد هويدي، التفس%� الُمع��
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؟ أََلْيس جوهر النـزاهة هو  ء تُب�� �
ًة أساساً عN ا��خ`ق، فعN أي �� : إذا لم تكن النـزاهة مبني« �

$�Ôيُمكن طرح السؤال ا� ، �
$وحول المصدر ا��خ`

ا��خ`ق، ا��خ`ق؟

 �
�سكندنا اث ا�� ُ سة السوابق القضائي«ة، وإ� ال%$ ك بموس« � الذي يدعو إ� التمس�

اث ا��نكلو – ساكسو�� ُ ا بشأن تراكم ا��ختبارات، فعلينا العودة إ� ال%$ أم«
الذي يعت%] أن« حقوق ا��فراد هي مصدر القانون وليس العكس.

� القانون الوضعي المصدر ا��ساس لُمكافحة الفساد (أو ُمراِدفها، أي مفهوم النـزاهة) (١٢٢).
�ويبقى أن« الكث%� من النصوص والُمصطلحات ترى 

ن« القانون موجود، أو أن« القانون يجب أن يوجد 
قة �� كل هذه ا��وضاع، وسواها، لم تؤد³ إ� حل³ المسألة ا�Ôتية: هل أن« مكافحة الفساد ُمحق«

ر بدافع من هاجس تحقيق النـزاهة؟ أي: هل َسبق القانون فكرة النـزاهة أو العكس؟ وإن« للسؤال المطروح ع`قة وطيدة بجوهر الدراسة.  ويتطو«
فمن خ`لها يصّح طرح سؤال آخر: هل أن« النـزاهة تكون شائعة حيث توجد ا��نظمة القانوني«ة، كائناً ما كان بُعدها الفلسفي، وكائنة ما كانت بنيتها 

م وجهاً من وجوه الجواب. � ك`منا ال`«حق قد يُقد³
�د  َ هاتها وُممارساتها؟ إن« بعض ما س%� وتوج�

� مكافحة الفساد والنـزاهة ٣- ب_�

� والمساءلة 
� أو الُمجتمع الد�� اك المواطن�� � مرفق المياه، هي: إ��

�ب أو تبتعد عن عبارة النـزاهة  � العديد من الكتب عبارات قد تق%$
�يُستعمل 

� هدف مكافحة الفساد ومفهوم النـزاهة. ومن ال`«ِفت كذلك أن« البعض  د ب�� والشفافية ومكافحة الفساد، وسواها. ومن ال`فت أن« البعض يكاد يُوح³
د لعبارة  � صدارتها النـزاهة. ولذلك، كان � بُد« من فهم موح«

�� مستوى أعN من مستوى كل المفاهيم ا��ُخرى، و
�ا�Ôخر يََضع مكافحة الفساد 

� مرفق المياه عN المستوى العالمي. وبما أن« المعاهدات لم تُ!� إ� المع�� أو المنحى الذي يجب أن يُعتمد، كان � بُد« من التوجه صوب 
�النـزاهة 

ة. ة. فقد وصفت اللغة مفهوم النـزاهة عN نحٍو هذا فحواه: الُبْعد عن المكروه، إستناداً إ� معاي%� وأصول أساسي« اللغة الفقهي«

يَستلزم مفهوم النـزاهة حماية ُمتساوية للحقوق العائدة إ� ا��فراد والجماعات، كما يستلزم فرض عقوبات ُمتساوية وفق القانون. وهو يسود 
� للقانون � لمشيئة القوي. وعN القانون أْن  � بالتساوي، وأْن يكونوا خاضع�� ن ُمعاملة جميع المواطن�� دارة، مث`ً)، ويؤم³ عN السلطة التنفيذي«ة (ا��
ز المياه ويضمن تمايزها  � ظل قانون يُعز³

�� مرفق المياه إ�« 
�ف(١٢٣). و� مجال لتحقيق هذا المفهوم  يحمي الفئات الضعيفة من ا�ستغ`ل والتعس�

وات والموارد. ها من الموضوعات وال%� عن غ%�

� تُسوس مجتمعاً ما. وهو يضم قواعد تنتمي إ� الرسالة الديني«ة 
مفهوم النـزاهة هو إذاً مجموعة ُمنظ«مة من القواعد القانوني«ة، من الضوابط، ال�$

سة من نحٍو أول، والقانون الطبيعي من نحٍو ثاٍن، وا��خ`ق من نحٍو ثالٍث، وتراكم ا��ختبارات من نحٍو رابٍع، والقانون الوضعي من نحٍو  المقد«
� مرفق المياه الُبْعد عن 

�خامٍس. ليست كل هذه القواعد أو الضوابط عN مستوى واحد، وهي � تتمت«ع بالقيمة ذاتها ... ويُحت³م مفهوم النـزاهة 
ع عن ا��هواء. ف� المطامع وال%$

و«ل مرتبط 
ر لُنش%� إ� أن« ثمة نقطة انط`ق مختلفة لكل من مفهومْي مكافحة الفساد والنـزاهة، خصوصاً من زاوية المصدر. فا�� نستع%� هذا التصو�

 � المفهوم�� اكم ا�ختبارات العملي«ة. ولكن  ب%$ � مرتبط أساساً 
القواعد، والثا�� � ومبدأ تسلسل 

القانو�� عية والنظام  بمصطلحات ال!� ارتباطاً جذريّاً 
ك  � � تستقيم مكافحة الفساد فيها إ�« عن طريق التمس�

� نقاط عديدة أبرزها الرداء الديمقراطي الذي تلبسه أو تنشُدُه الدولة الحديثة ال�$
�يتقاطعان 

� الدول 
�� المستطاع القول إن« ما اصُطلح عN تسميته بمكافحة الفساد 

�: أك%� من ذلك،  � ة الحك«ام واستق`ل القضاء وحقوق المواطن�� بمسؤولي«
� ومفهوم النـزاهة.

$َنُه من الت` الديمقراطي«ة هو الذي حمل مضموناً َمك«
مكان الك`م  نسان، ولكن يبقى با�� م حقوق ا�� � دولة � تح%$

�� دولة غ%� ديمقراطي«ة و
�مكان الك`م عN مفهوم النـزاهة  من هذا المنظار، � يكون با��

خة فيها قد تكون  س³
ن« مكافحة الفساد الُم%$

� النـزاهة مع بعض الدول النامية ُممكنة ��
�عN مكافحة الفساد. لذلك، ترى دول الغرب أن« المناقشة 

نسان وقيام ديمقراطي«ة حقيقي«ة. ام حقوق ا�� ي«ة �ح%$ مرحلة تحض%�

� هذا الصدد من نصوص قانوني«ة.
�ستشهاد به  (١٢٢) راجع ما كتبناه حول ُمكافحة الفساد، وما تم« ا��

.p. xxvi ,٢٠٠٨ ,Corruption in the water sector, Cambridge University Press :٢٠٠٨ Transparency International, Global corruption report : (١٢٣) راجع التقرير التا��
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اً، اعتبار كل دولة دولة مكافحة الفساد، فهل يصح� اعتبار كل دولة مكافحة الفساد مجتمعاً يسود فيه النـزاهة ح�$ ولو كانت ذات  ، أخ%� وإذا صح«
� مفهومْي مكافحة الفساد  � أن« ما يجمع ب��

�� بعض مقاطع هذه الدراسة. و� شك أيضاً 
�� أن« ا��جابة عن السؤال تتوافر 

�نزعة ديكتاتوري«ة؟ � شك 
، عN الطابع الدستوري لهذه الدولة  �

� تمتاز بها الدولة الديمقراطية. هذا مع التشديد، برأي رجال الفكر القانو��
والنـزاهة هو تلك الخصائص ال�$

اع إْن لم يمتّد إ� الجوهر. لتغدو دولة النـزاهة غ%� ُمكتفية بالظ«اهر الديمقراطي الخد«

� مرفق المياه
: مع�� النـزاهة �� �

�Lالفرع الثا

 �
�� معرض دراسة حول مكافحة الفساد 

� �
نما�� � مرفق المياه أثبته برنامج ا��مم المتحدة ا��

�نَْسَتِهل هذا الفرع بإيراد تحديد لمصطلح النـزاهة 
قطاع المياه (١٢٤):

“Integrity — which is defined as incorruptibility, an unimpaired condition or soundness, and is a synonymous with honesty 
(…) — is an even more difficult concept to define than transparency or accountability. Training and awareness-raising 
programmes on integrity and anticorruption should be jointly implemented with wider sector reforms and concrete anti-
corruption measures; otherwise, integrity programmes will generate few results. Also, technical assistance and training is 
needed. Governments tend to be responsive to this approach” (١٢٥).

النـزاهة  والتوعية حول  التدريب  برامج  تطبيق  امن  � ي%$ أْن  الُمساءلة. ويجب  أو  الشافية  تعريف  (...) ��صعب من  النـزاهة  تعريف مفهوم  إن«   »
̀حات قطاعي«ة واسعة وإجراءات ملموسة لُمكافحة الفساد، وإ�« كانت نتائج برامج النـزاهة هزيلة. و� بُد« أيضاً من توف%�  وُمكافحة الفساد مع إص

ة والتدريب. وتستجيب الحكومات عادة لهكذا نهج ». المساعدة الفني«

� لُمؤتمر ا��مم الُمت«حدة للتنمية الُمستدامة 
� التقرير الوط��

�ر إ� حدü ما بما جاء  ة من التحديد هي واضحة كل الوضوح. وهي تُذك³ إن« الفقرة ا��خ%�
� ٢٠١٢/٠٣/٩، الخطوات ا�Ôتية:

�� وافق عليها مجلس الوزراء 
ة الوطني«ة لقطاع المياه، ال�$ اتيجي« س%$ � ريو (٢٠١٢) الذي أورد أن«ه يتطل«ب تطبيق ا��

�

عمار ووزارة  نماء وا�� ة أُخرى (مجلس ا�� سات المياه والZف الصحي ووزارة الطاقة والمياه ووكا�ت حكومي« � مؤس«  ١) تعاوناً أفضل ب��
البيئة، إلخ...).

٢) تطبيق نظام تعرفة مياه جديد.
� نشاطات التشغيل والصيانة.

�٣) تفعيل ُمشاركة القطاع الخاص 
� وتحديثه.

طار القانو�� ٤) تعزيز ا��
٥) تطبيق حم`ت توعية ُمستدامة وحم`ت للحفاظ عN المياه (١٢٦).

� القسم 
�� مرفق المياه من هذه الوجهة ا��جمالي«ة وحسب، لنحاول فهم المع�� المنشود – ع%] ما أثبتناه 

�نا أ�« ننظر إ� موضوع النـزاهة  وبود³
ورة، بما  �Zز الدراسة، لدى ال ا��ول من الدراسة – من خ`ل زوايا ث`ث، أي من زاوية الوسائل، ومن زاوية الغايات، ومن زاوية الضمانات. وقد نُعز³

هو خارج النصوص الُمثبتة فيه.

.٢٠١١ ,United Nations Development Programme, Fighting corruption in the water sector: methods, tools and good practices :(١٢٤) راجع
(١٢٥) المرجع ذاته، ص ٢٦.

� لُمؤتمر ا��مم الُمت«حدة للتنمية الُمستدامة (ُمؤتمر ريو+٢٠)...، مذكور سابقاً، ص ٤٥.
ة، التقرير الوط�� (١٢٦) راجع: الجمهوري«ة اللبناني«
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١- من زاوية الوسائل

 �
� ظل الديمقراطية ال�$

�الوسيلة ا��و� من الوسائل المعني«ة هي شيوع الديمقراطية (كنظام ُحكم وكثقافة عامة). ف` نمو لمفهوم النـزاهة إ�« 
� إدارة مرفق المياه.

�كات  � وال!�
� والمجتمع المد�� اك المواطن�� �� � وجه آخر تهيئة فرص متكافئة ��

�� وجه من وجوهها، النـزاهة، و
� ، �

تع��
 � � من ناحية تحس��

�ر إضا ة بالتعاقد محدودة جّداً، و� وجود لمعلومات حول حجم الُمناقصات العامة. (...). حصل تطو� « فالمعلوات الخاص«
داري«ة (OMSAR) باستحداث نظام  � تعرضها الحكومة عN القطاع الخاص من خ`ل قيام مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية ا��

الُمناقضات ال�$
/يناير ٢٠٠٨، نَ!� مكتب  �

� كانون الثا��
�� كانون ا��ول/ديسم%] ٢٠٠٢. لكن 

�اتيجي«ة  ت ُمناقشة الفكرة أو�ً وجرى وضع اس%$ ة. تم« وني«
لك%$ الُمناقصات ا��

وني«ة الجديدة للحكومة هو 
لك%$ ة ا�� اتيجي« س%$ ة بلبنان. وأحد جوانب ا�� ة الخاص« وني«

لك%$ ة الحكومة ا�� اتيجي« داري«ة إس%$ وزير الدولة لشؤون التنمية ا��
ع%] شبكة  الحكومي«ة  يات  بالُمش%$ ة  الخاص« الُمناقصات  سُتدير  الحكومة  أن«   �

يع�� ا  ِمم« وني«ة، 
لك%$ ا�� بالُمناقصات  ة  توجيهي«ة خاص« لخطوط  عداد  ا��

ة بالُمناقصات يُمكن للجميع الوصول  نت. من ناحية إجراءات ُمكافحة الفساد يُمكن القول إن« لهذا ا��مر حسناته، إذ إن« المعلومات الخاص« ن%$ ا��
ا الهدف  ة دفع الرشاوى. أم« ف من إمكاني« ا يُخف³ � الذين يُديرونها، ِمم« � الحكومي�³� � الُمناقصة والمسؤول��

� � � الُمشارك�� إليها، وتنطوي عN تفاعل أقل ب��
 �

�ل إ� حكومة أك%� فعالي«ة، وإجراءات أفضل وأسهل للقطاع الخاص وشفافية أك%]  ة الجديدة فهو التوص� وني«
لك%$ ة الُمناقصات ا�� اتيجي« من اس%$

اء والبيع » (١٢٧). ة ال!� عملي«

 �
الوسيلة الثانية هي تحقيق فصل السلطات الذي يشمل الوجه النظري الدستوري، وعN ا��خص الوجه العمN� المتمث³ل بالممارسات. و« يُعا��

� موضع يَسمح له بتعزيز مصالح جماعته » (١٢٨).
�� تضع الزعيم 

ة ال�$ نظام التعاقد العام من ُمقاربة الزبوني«

� عN ا��خص 
ف ينسحب عN كل سلطة من السلطات الث`ث، فهو يع�� ف أي سلطة من السلطات. وإذا كان التعس� الوسيلة الثالثة هي منع تعس�

 Nتُساعد ع �
ة ال�$ ة الرئيسي« ة إ� درجة م`مسة الكيفي«ة. وإن« « القضي« � استعمال ا�ستنسابي«

�دارة  ء التZف كل«ما غالت ا�� � ت��
السلطة التنفيذية ال�$

ة  ة تنظيم الصفقات العمومي« � نظام التعاقد العام هي غياب قانون حق الوصول إ� المعلومات الذي من شأنه أْن يجعل عملي«
�مأَْسَسة الفساد 

من الُمناقصات والُمزايدات أمراً علنّياً » (١٢٩).

� ا��ُ�ة القانوني«ة 
�ه (منهج السوابق القضائي«ة  ة م`ئمة لتكريس مفهوم النـزاهة ولبلورته ولتعزيز فرص نمو³ � اختيار منهجي«

�الوسيلة الرابعة تكُمن 
ة - الجرماني«ة). ة الروماني« � ا��ُ�ة القانوني«

�يع  ا��نكلو - ساكسوني«ة، منهج الت!�

� مختلف 
�� إجراءات لمكافحة الفساد  ³

� لبنان، هي تب��
�دارة  � مفهوم النـزاهة ثماره وتستقيم ا��

� � بُد« من تفعيلها ح�$ يؤ�$
الوسيلة الخامسة ال�$

� مرفق المياه.
�الميادين أو المرافق وخصوصاً 

، مبدأ عدم  �
�Íُمت«جهاً نحو الُمستقبل � نحو الما �

يع الما�� تها (أي يجب أْن يكون الت!� � المياه وعدم رجعي« ومن الوسائل نذُكر أيضاً مبدأ ثبات قوان��
سات المياه ...). � مؤس«

�� مرفق المياه (كالسلطة التقريري«ة والسلطة التنفيذي«ة 
�دارة  ) والتحديد الواضح لسلطات ا�� � ة القوان�� رجعي«

٢- من زاوية الغايات

هت اهتمامها إ�  ى، إ�« إذا وج« عاء بأن« مفهوم النـزاهة هو ع`مُة وجودها الك%] ما من دولة تستطيع اعتبار نفسها دولة ُمكافحة للفساد، وبالتا�� ا�د³
� النقطة الوسط منها، ويحيطه الُمساءلة من نحٍو، والشفافية من نحٍو ُمقابل.

� �
� والمجتمع المد�� اك المواطن�� تحقيق غاية ث`ثي«ة الصور، يقع إ��

� مجتمٍع من المجتمعات القانوني«ة، هما الصورة 
�) وحماية الطرف ا��ضعف  �

� (و/أو المجتمع المد�� اك المواطن�� وقد بات من المسل«مات أن« إ��

، مذكور سابقاً، ص ١٠٣. �
ة لتعزيز الشفافي«ة – � فساد، دراسة حول نظام النـزاهة الوط�� ة اللبناني« (١٢٧) راجع: الجمعي«

(١٢٨) المرجع ذاته، ص ١٠٥.
(١٢٩) المرجع ذاته.
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كات  دارة و�� � طليعتها ا��
�� ظل مفهوم النـزاهة. والعكس يكون، وتكون الصورة قاتمة، إذا رمى القانون إ� حماية الفئات ا��قوى، و

�اقاً  ا��ك%� إ��
قرار بحقوق  ف. ويبقى أن« مسألة ا�� د البعض (١٣٠) عN وجوب حماية الجماعات الضعيفة من ا�ستغ`ل، والتعس� طار شد« � هذا ا��

�المياه الدولي«ة. و
: النظام العالمي الجديد. � تواجه مكافحة الفساد، ومفهوم النـزاهة، وأك%�

هذه الجماعات هي من أهم الوسائل ال�$

� أْن يحصل عN كمي«ة 
�ن«ه لكل شخص الحق 

ن« هذه الحماية هي بالفعل فجر لعهد جديد، و��
ومن الغايات أيضاً حماية حق المواطن بالمياه، ��

 �
�نسان بدون الحق  ر أي حق من حقوق ا�� � المياه أساس ديمومة الحياة وازدهارها. و� يُمكن تصو�

�ة. فالحق  كافية من الماء لسد حاجاته ا��ساسي«
. �

المياه. وأدركت ا��مم المتحدة ُمبكراً أهمي«ة هذا الحق وعملت بهديه وإْن بشكل ضم��

� ا��مم المتحدة حول المسائل 
�ة والثقافي«ة  قتصادي«ة وا��جتماعي« وجاء بعد ذلك التعليق العام رقم ١٥ General Comment No للجنة الحقوق ا��

 �
� الُمت«حدة  ̀�مم  ل العامة  ة  الجمعي« أقر«ته  الذي  ة  والثقافي« ة  وا��جتماعي« قتصادي«ة  ا�� بالحقوق  الخاص  الدو��  العهد  تطبيق  الناشئة عن  ة  ا��ساسي«

 SUBSTANTIVE ISSUES ARISING IN THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL ١٩٦٦/١٢/١٦
أقر«ته  ة الذي  ة والثقافي« قتصادي«ة وا��جتماعي« بالحقوق ا�� ١١ و١٢ من العهد الدو�� الخاص  (المادتان  المياه   �

�AND CULTURAL RIGHTS (الحق 
 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) ١٢ and ١١ .arts) ١٩٦٦/١٢/١٦ �

�̀�مم الُمت«حدة  ة العامة ل الجمعي«
نسان،  � رأي أنصار حقوق ا��

�� المياه أصبح، 
�ن« الحق 

� العام ٢٠٠٢، يَِعد بفتح آفاق مائي«ة جديدة أمام لبنان، ��
�The right to water)، الصادر

ابطة، � تتجز«أ. فـ  نسان ُم%$ نسان، إذ � يُمكن للحياة أْن تستمر من دون ماء. فكل حقوق ا�� أحد حقوق ا��

“(…). The human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of 
other human rights. (…)”.

نسان ا��خرى.) ٌط لتحقيق حقوق ا�� � عيش كريم. وهو �� � المياه � غ�� عنه لتأم��
�نسان  (حق ا��

سِتْحمام والنظافة المنـزلي«ة  ب وا�� ة (مياه ال!� ة كافية من الماء لسد حاجاته ا��ساسي« � المياه بأنّه حق كل فرد بالحصول عN كمي«
�ويُعر«ف الحق 

عون نطاقه ليشمل  ستعما�ت ا��ُخرى، فيوس³ � الحد ا��د�� من الُسعرات الحراري«ة �ستمراري«ة حياة ا�نسان). ويربط البعض هذا الحق أيضاً با�� وتأم��
ة ... كل استعما�ت المياه من زراعي«ة وصناعي«ة وسياحي«

ى بالقانون الدو�� لحقوق  � المياه، وبشكل أعم ما يُسم«
�نسان  وتطّورت خ`ل السنوات القليلة الماضية قواعد القانون الدو�� الُمتعل³قة بحق ا��

.( �
نسان أو هو حّق إنسا�� � المياه، فالماء حق من حقوق ا��

�نسان (أو القانون الدو�� لحق ا�نسان  ا��

ف بها  فاً بها أم غ%� ُمع%$ � أحكامها، وسواء كانت ُمع%$
�� تُدرجها 

وهذه القواعد واجبة التطبيق بZف النظر عن انضمام الدول إ� المعاهدات ال�$
من جانب أحد ا��طراف.

المئوي«ة  النسبة  بخفض  يتعل«ق  فيما  ملموساً  ماً  تقد� لبنان  أحرز  فقد  ج).   - السابع  (الهدف  ة  ̀�لفي« ل التنموي«ة  ا��هداف  أيضاً  نذُكر  الغايات  ومن 
� بال!عة 

م اللبنا�� ب النقي«ة وخدمات الZف الصحي. ولكن � يس%� هذا التقد� ̀�شخاص الذين � يُمكنهم الحصول الُمستدام عN مياه ال!� ل
المأمولة لتحقيق الهدف السابع - ج المنشود بحلول العام ٢٠١٥.

� شيئاً مهّماً بمعزل عن فكرة العادل. و� تكتمل 
� نهاية ا��مر إ� تحقيق العدالة، وأن« النـزاهة � تع��

�ومن الُمتوافق عليه أن« مفهوم النـزاهة يرمي 
نصاف الذي هو تطبيٌق للعدالة. نت بفكرة ا�� فكرة العدالة، و� تبلغ أر$ تجل³ياتها، إ�« إذا اق%$

 J. Plummer, Making anti-corruption approaches work for the poor: Issues for consideration in the development of pro-poor anti-corruption راجع:   (١٣٠)
.٢٠٠٧ ,SIWI ,٢٢ .strategies in water services and irrigation, Swedish Water House Report No
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٣- من زاوية الضمانات

، ومن ذلك ع� سبيل  OYُمبا أو غ��   OYُمبا المياه بشكل  ت لموضوع  يعي²ة ش�� تصد² OPت أن² نصوصاً  ى  يتبد²  ، �
�Lاللبنا الواقع  ُمراجعة  لدى 

سات العامة (المرسوم ٤٥١٧ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣) والقانون ٢٢١ تاريخ  يعي ١٤٤/ تاريخ ١٩٢٥/٠٦/١٠، والنظام العام للمؤس² OPل القرار التµالتمث
ى أن² ُمعظم الحكومات الُمتعاقبة توافقت ع� فكرة إعداد  جراء. كما يتبد² ٢٠٠٠/٠٥/٢٩ (تنظيم قطاع المياه)، وسواها من النصوص المرعي²ة ا?<

يعي²ة هو الذي تم اعتماده. OPذلك ما يُدل ع� أن² منهج توحيد النصوص الت �
وع قانون للمياه. �� OPم

� لبنان يتأل²ف من 
يع الحا;� للمياه �� OP(١٣١). إن² الت �

�Lمرفق المياه اللبنا �
سيخ ِقَيم النـزاهة �� نة ع�ي²ة للمياه أن تُشكل ضمانة ل�� ويُمكن لُمدو²

يعي  OP(١٣٣)، و? يُواكب الحداثة. ويُشك ل القرار الت �Ë(١٣٢) وزمن ا?نتداب الفرن �
�Lك�8 منها يعود إ; العهد العثماK?بضعة نصوص، القسم ا
يع. OPهّم من هذا التK?تاريخ ١٩٢٥/٠٦/١٠ الل²بنة ا S/رقم ١٤٤

� بداية القرن 
� إ; هذا ا?Kمر ��

�Lع اللبنا  
OPأُدخلت ع� النصوص السابقة إ; النتيجة المرجوة منها. وقد تنب²ه الُم �

ولم تؤد  التعديEت ال��
� إدارة قطاع 

� بداية ا?Kمر، موضوع التكامل ��
ع، ��  

OPفسن² قانوناً لتنظيم قطاع المياه (١٣٤)، وآخر لحماية البيئة (١٣٥). وسها عن بال الُم ، الحا;�
ع   

OPقطاع المياه). فعاد الُم �
� تحتلµ جزءاً ? يُستهان به ��

المياه، فغاب عن تنظيم القطاع بصيغته ا?Kو; الشق الُمتعل ق بالمياه الُمبتذلة (ال��
 ْ �

� حالتيه، العذبة وا?�سنة (ال�ف الصحي)، ومن جه��
ل قانون تنظيم قطاع المياه (١٣٦)، فباتت مؤسسات المياه الُمنشأة مولجة بالماء �� وعد²

مداد والت�يف (١٣٧). استعماله، ا?<

� المياه – تزويداً 
�، الحق  �

دارة الُمستدامة، حماية النظام البي�� دارة الُمتكاملة لموارد المياه، ا�� : المبادئ العامة (ا�� �Nلبنان بما ي �
�نة المياه المأمولة  (١٣١) يُمكن إجمال موضوعات ُمدو«

رة للمياه،  اد وتوف%� أجهزة غ%� ُمبذ³ ادات، إست%� ة تركيب عد« � الوصول إ� المعلومات المائي«ة، تصاعدي«ة بد�ت استعمال المياه، إلزامي«
�[عذبة] وتZيفاً [ُمعالجة المياه الُمبتذلة] -، الحق 

طار التنظيمي – السلطة  ستثماري«ة للمياه وللZف الصحي (ا�� سات العامة ا�� � للمياه، المؤس«
ستعمال الُمنصف والعادل لمجاري المياه الدولي«ة)، المجلس الوط�� طة للمياه، ا�� إيجاد ��

اك القطاع الخاص (تمويل  ة)، العقوبات أو الجزاءات، إ�� ة والبيئي« داري«ة والمالي«ة وا��جتماعي« )، الرقابة (القانوني«ة وا�� �
قتصادي والبي�� التقريري«ة والسلطة التنفيذي«ة والرقابة - والما�� وا��

اكات،  ش%$ ات جبلي«ة وأنفاق ومحطات ُمعالجة المياه الُمبتذلة وتجديد أو مد الشبكات... -، إدارة المرفق، إنتاج المياه، نقل وتوزيع المياه، َفْوتَرَة، جباية ا�� المشاريع – سدود وبح%�
 � ي«ة (التغ%� أة، مالكو صهاريج المياه، تراخيص وتصاريح التنقيب أو استعمال المياه)، الوقاية من المخاطر والكوارث الطبيعي«ة والب!� كات المياه الُمعب« جمعي«ات ُمستخدمي مياه الري، ��
طة  ة المتوس³ � الصفقات العامة والمشاريع المائي«

�)، ترسيخ وتعزيز ِقَيم النـزاهة (شفافية، ُمساءلة، ُمشاركة، ُمكافحة الفساد  � ث وعقود التأم�� المناخي والفياضانات والجفاف والتلو�
ى). والك%]

� صدرت إرادة سلطانّية بتأليف لجنة لتدوين قواعد القانون  � كان لبنان جزءاً منها، ح��
� العZ الحديث كانت السلطنة العثمانّية، ال�$

�(١٣٢) أّول الُمبادرين إ� تجاوز مشكلة الري 
� ١٨٧٦، باسم مجل«ة ا��حكام العدلية (ويُقال اختصاراً: المجل«ة). إشتملت المجل«ة عN ١٨٥١ مادة 

�ت الُمدّونة بإرادة سنية  ، وفقاً للمذهب الحنفي. وأتّمت اللجنة عملها ون!� �
المد��

� الفصول ا��ربعة ا��ول 
�� المجّلة ُمرت«بة بُمجملها 

�مة إ� فصول. إّن أحكام المياه  مة إ� أبواب، وا��بواب ُمقس« � ستة ع!� كتاباً ُمقس«
�� الحديثة، وُصن³فت المواضيع  ُمرت«بة وفق القوان��

ذن  � حريم ا�Ôبار المحفورة والمياه المجراة وا��شجار المغروسة با��
�� الفصل السادس الُمعنون «

�قة  من الباب الرابع من الكتاب العا�� (المادة ١٢٣٤ إ� ١٢٦٩). وثّمة أحكام ُمتفر³
̀حها» (المادة ١٣٢١ إ� ١٣٢٨).  � كري النهر أو المجاري وإص

�� من الباب الخامس من الكتاب العا�� الُمعنون «
� الفصل الثا��

�� الموات» (المادة ١٢٨١ إ� ١٢٩١)، و
�Íا��را �

� �
السلطا��

ومن البديهي أن«نا لن نتعرّض لبيان هذه ا��حكام وتحليلها بالتفصيل.
يعي رقم ١٤٤/S تاريخ ١٩٢٥/٠٦/١٠ (الُمتعل³ق با��م`ك العامة وأحكامها) عN أنه: «تشمل ا��م`ك العمومية (...) مجاري المياه  (١٣٣) تنّص الفقرة ا��و� من المادة ٢ من القرار الت!�
� حالة امت`ئها قبل فيضانها [و] المياه الجارية تحت ا��رض والينابيع من أي نوع كانت». وأضافت المادة ٣ 

�من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية 
� هذا القرار حقوق ملكية أو تZّف أو استمتاع بموجب العادات الُمت«بعة أو سندات قانونّية ونهائّية قبل 

�«أن ا��شخاص الذين لهم عN ملحقات ا��م`ك العمومية كما هي محددة 
يعي رقم ٣٢٠ تاريخ  ت إ� ذلك المنفعة العمومّية إ�ّ بعد دفع تعويض عادل وُمسبق (...)». ثّم صدر القرار الت!� اعها منهم إذا احوج« � وضع هذا القرار موضع التنفيذ � يُمكن ان%$
دة من هذا القرار (المادتان ١ و ٥، مث`ً) عN منع ا��فراد من إجراء أعمال عN المياه دون  ١٩٢٦/٠٥/٢٦ (الُمتعل³ق بالُمحافظة عN مياه ا��م`ك العامة واستعمالها). وقد ذهبت مواد متعد³
� نّصت عN «(...) أنه يجوز بدون رخصة 

̀�فراد بعض ا��عمال دون رخصة، وهي الفقرة السابعة من المادة ا��و� ال�$ � أجازا ل ستحصال عN رخصة من ا�دارة. إ�ّ أّن هنالك نّص�� ا��
اً»، وقد نّصت المادة ٣ من القرار ذاته عN أنه «يجوز أن تُستعمل بدون رخصة مياه ا�Ôبار غ%�  � م%$ � ا��م`ك الخصوصية بحفر آبار غ%� ُمنفجرة � يتجاوز عمقها مئة وخمس��

�القيام 
� ماء». وثّم جاء  � يخرج منها يومياً أقّل من مئة م%$ مكعب وذلك إذا لم تكن مياه تلك ا�Ôبار مأخوذة بصورة خفّية من نهر أو من ع��

� أم`ك خصوصّية وال�$
�� جرى حفرها 

الُمنفجرة ال�$
� أن يستعمل مياه ا��مطار الساقطة 

�� فقرتها ا��و� عN انه يكون «لكل صاحب عقار الحق 
�يعي رقم ٣٣٣٩ تاريخ ١٩٣٠/١١/١٢). وقد نّصت المادة ٦٠ منه  قانون الملكية (القرار الت!�

� أرضه وأن يتZّف بها. أّما إذا كان استعمال هذه المياه أو ا�تجاه الذي توجه إليه من شأنه أن يزيد عبء ا�رتفاق الطبيعي الناتج عن المسيل، والمذكور بالمادة السابقة، فيجب 
�

� أرض ما».
�: «وتطبق ا��حكام نفسها عN مياه العيون النابعة  �Nصاحب ا��رض الواطئة». وأشارت الفقرة الثانية من ذات المادة إ� ما ي Nالتعويض ع

(١٣٤) القانون ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٠٥/٢٩.
(١٣٥) القانون ٤٤٤ تاريخ ٢٠٠٢/٠٧/٢٩.

(١٣٦ ) القانون ٣٧٧ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (تعديل قانون تنظيم قطاع المياه رقم ٢٢١ تاريخ ٢٩ أيار ٢٠٠٠).
� لبنان ٢٠٠٤، منشورات وزارة البيئة - الجمهوريّة اللبنانّية، الصفحات ١٨٩ إ� ٢٥٥.

�يعات البيئّية وتطبيقها  (١٣٧) راجع كتاب: وضع نظام استصدار الت!�
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ن  � تُكو 
ة (المبادئ العامة والنصوص الرئيسي²ة) ال�� يعي² OPجمع النصوص الت � . ويُقصد بالتقن_� � ² � لبنان بأن²ه قانون غ�� ُمق_�

� قانون المياه �� ² يتم��
 � يع يصدر لتحقيق هذا الغرض، وع� ذلك فإن² التقن_� OPوثيقة رسمي²ة واحدة وذلك بواسطة ت �

وتُنظ م فرعاً من فروع القانون، ووضعها ��
يع. OPة من صور الت ما هو إ?  صورة خاص²

� بالمع�� السابق. أي أن² قواعد قانون المياه ? تجمعها مجموعة قانوني²ة  ² � لبنان غ�� ُمق_�
وبالنظر إ; ما سبق قوله نجد أن² قانون المياه ��

.ًEمث ، Civil Code يوجد مجموعة مائي²ة كالمجموعة المدني²ة Eواحدة، وع� ذلك ف

� ليس من السهل 
� والمراسيم ال�� � أعداد ضخمة من القوان_�

يعات المائي²ة الُمتمث لة �� OPة الت Oقانون المياه إ; ك� � � عدم تقن_�
ويرجع السبب ��

يعات لوضع مبادئ عامة، أو تتصّدى  OPة ومن النادر أن تتعر²ض هذه الت ورات ُملح² � تُعالج مسائل جزئي²ة تدعو إليها ظروف و~�
ح�ها وال��

لتعريف قاعدة أو نظرية.

، لذلك ُوجدت بعض  � � تتمت²ع بصفة الثبات النس�8
� ?Kحكامه ال��

KLالجز � � لبنان ? يمنع التقن_�
� الشامل لقانون المياه �� ع� أن² عدم التقن_�

� منطقة البقاع (١٣٨)، وقانون منع 
� ا?KمEك الخصوصي²ة ��

� تعمل ع� تنظيم جانب من موضوعاته كقانون منع التنقيب عن المياه �� القوان_�
 ? �

KLالجز � � مجرى نهر الموت ومجرى نهر الغدير (١٣٩)، ويEُحظ أن² التقن_� � المنطقة الواقعة ب_�
� ا?KمEك الخصوصّية ��

التنقيب عن المياه ��
يحكم غالبي²ة قواعد قانون المياه بل ع� العكس فإنّه يحكم القليل منها.

 ًEيصطدم بها كل دراس له، إذ ? يعرف كيف يحصل عليه كام �
� الُمتعل ق بالمياه هو تلك الصعوبة ال��

�Lيع اللبنا OPك�8 للت K?ورب²ما كان العيب ا
ويجمع نصوصه.

ها: يعي²ة الُمتعل قة بالمياه ودرسها، ظهرت له ِهنات عديدة نورد أهم² OPوإذا قام المرء بمجهود وجمع كّل النصوص الت

ستقEل)، ، وعهد ا?< �Ëنتداب الفرن ، وا?< �
�Lل أزمنة ُمختلفة (العهد العثماEنصوص عديدة صدرت خ �

ة ا?Kحكام القانوني²ة �� Oبع�

،ًEساسي²ة، كطرق ُمعالجة المياه مثK?مور اK?إ; بعض ا µيع من أحكام تمت OPهذا الت µوخلو

يع ع� معطيات العلم الحديث، OPوعدم انطباق هذا الت

وورود أحكام تنظيمي²ة تسند إ; هيئات إداري²ة مهاماً، أصبحت ?حقاً من صEحية هيئات أخرى،

اً ع� ورق. وبقاء الجزء ا?Kك�8 من هذه النصوص ح�8

� أن² سفينة إدارة هذا القطاع الحيوي لم ترس ع� شاطئ ما بعد.  ² دارية، يتب_� � قطاع المياه من الوجهة القانوني²ة وا?<
و« بنتيجة البحث ��

� ادعت إيجاد السياسة الُفض� لمياه لبنان، ثم² توالت التعديEت ع� هذه النصوص بما يُوحي بعدم الوصول إ; 
فتوالت النصوص ال��

رة  المتطو  � وا?Kنظمة 
�Lاللبنا المياه  � نظام  ب_� ة تفصل  يبدو وجود هو² ما  ع ?حظ ع�  فالمش�� الرؤيا.  انعدام  يُثبت  المنشود وبما  الهدف 

. �
�Lكانت غائبة تماماً عن القانون اللبنا �

دارة الُمتكاملة للمياه وال�� كي²ة، وخاصة، لجهة ا?< ا?Kوروبي²ة وا?Kم��

الُممكن كما يصفه  لُيشك ل أحسن  المياه الجديد  تجاه الصحيح. فقد جاء قانون  با?< النظام  ع إ; تعديل هذا  OPحظة المEإن²ما لم تؤد م
مؤي دوه، علماً أن² القيام بإدخال التعديل تلو التعديل عليه أثبت أن²ه لم يكن ثمرة دراسة وافية. 

(١٣٨) القانون ٣ تاريخ ١٩٦٣/٠١/١٤.
(١٣٩) القانون ٦٧/٨٦ تاريخ ١٩٦٧/١٢/٢٨.
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� إدارة قطاع المياه 
� ا?Kمثل، إضافة إ; أسباب انفراد وزارة الطاقة والمياه ��

KLون أسباب عدم قدرة الوصول إ; النظام الما ويعزو الكث��
� قامت هي 

متيازات والحقوق الُمكتسبة، وملكي²ة البلديات للبنية التحتي²ة ال�� ة منها ا?< يك، إ; وجود عوائق عديدة وكب�� OY وحدها دون أي
� زمن كانت مسؤولة فيه عن قطاع المياه الُمبتذلة، وصعوبة الُموافقة ع� نقل هذه ا?KمEك مجاناً من ذّمة البلديات المالي²ة إ; 

بإنشائها ��
ة الدولة المركزي²ة المالي²ة. (...). ذم²

بإيجاد   ًEأم الوقت،  لتقطيع  إ?²  ما هو  الماضية  القليلة  السنوات   �
�� ما صدر  أن²  المياه  بقطاع  الُمتعل قة  النصوص   �

�� للباحث  ويبدو جلياً 
يتوافق  ما  مة ومع  الُمتقد  الدول  إليه  ما ذهبت  مع  يتوافق  الذي  الَخْصَخَصة]  [موضوع  وع  OPالم تسويق  ع من   

OPالم ن  تُمك   �
ال�� الوسيلة 

� آن. (...) » (١٤٠).
جتماعي �� قتصادي والسيا¶� وا?< والمنطق والعقل والعلم ا?<

� مرفق المياه.
نة ُمتكاملة للمياه تحمي ثروة لبنان المائي²ة، وتُساعد ع� تعزيز مفهوم النـزاهة �� وري سنµ ُمدو² لذلك يبدو من ال��

ة الفردي«ة، أي  سة عN الذهني« ل بها، تغليب ذهني«ة المؤس« � جرى التمث�
� تُستنتج بشكل غ%� مبا�� انط`قاً من مجموعة ا��فكار ال�$

ومن الضمانات ال�$
سات � ُحكم ا��فراد. اختيار ُحكم المؤس«

� لبنان (١٤١):
� �

�Íالقاعدة ا��و� الُمتعل³قة باستق`ل القضاء واستق`ل القا �
�جاء 

 �
� � شاعة العدالة عن طريق تحقيق أُمنية الُمتقاض�� عي«ة، و�� ، هما مفهومان ُمتكام`ن و�زمان لصيانة مبدأ ال!� �

�Íإستق`ل القضاء، واستق`ل القا »
� هذا الصدد، بأن« لبنان ُمنضم إ� العهد الدو�� الُمختص بالحقوق المدني«ة والسياسي«ة، 

� ، � للدعوى العادلة. و� بُد« من التذك%�
� الظرف الُمؤا�$ تأم��

عي«ة) و��ط`ق ُحكم القانون  قامة دولة القانون (ال!� ، بتعب%� آخر، أن«هما �زمان �� �
وهو عهٌد أقر« للفرد بالدعوى العادلة الُمشار إليها ». وهذا يع��

نتماء إ� مفهوم ُحكم القانون وفق النظرة الحديثة إليه. إن«  زان ا�� � المصب³ عينه، من الُمسل«م به أن« استق`ل القضاة وحيادهم يُعز³
�(العدالة). و

سيخ ِقَيم النـزاهة. استق`ل القضاء (سلطة وأفراداً) يُشك³ل إذاً ضمانة واجبة ل%$

. و� نرى ما يوجب إعادة البحث فيها بعد أن حاولنا التعريف  �
� والمجتمع المد�� اك المواطن�� ومن هذه الضمانات: الشفافية، والمساءلة، وإ��

� المياه الذي كر«سته بعض المواثيق، ومن بينها العهد الدو�� الخاص بالحقوق 
�� القسم ا��ول من الدراسة. ومنها أيضاً الحق 

�حناها،  بها، و��
� ١٩٦٦/١٢/١٦ (المادتان ١١ و١٢)(١٤٢).

�̀�مم الُمت«حدة  ة العامة ل ة الذي أقر«ته الجمعي« ة والثقافي« قتصادي«ة وا��جتماعي« ا��

� لبنان ٢٠٠٤، مذكور سابقاً، ص ٢٥٤-٢٥٥.
�يعات البيئّية وتطبيقها  (١٤٠) راجع كتاب: وضع نظام استصدار الت!�

نها وزير العدل، ثم أقر«ها كل من مجلس القضاء ا��عN ومجلس شورى الدولة  � صاغتها لجنة قضائي«ة ُمستقل«ة عي«
� لبنان، ال�$

�(١٤١) « القواعد ا��ساسي«ة ��خ`قي«ات القضاء » الُمعتمدة 
بتاريخ ٢٠٠٥/٠١/٢٥، ص ٥.

(١٤٢) نرى ُمفيداً أن نُثبتهما.
المادة ١١:

� متواصل لظروفه  � تحس��
�ر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه  � كاٍف له و���ته، يوف³

� مستوى معي��
�� هذا العهد بحق كل شخص 

�١. تقر� الدول ا��طراف 
رتضاء الحر. ة للتعاون الدو�� القائم عN ا�� ة ا��ساسي« � هذا الصدد با��همي«

�فة  نفاذ هذا الحق، مع%$ د الدول ا��طراف بات³خاذ التداب%� ال`زمة �� المعيشي«ة. وتتعه«
، بات³خاذ التداب%� المشتملة عN برامج  � هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدو��

�ر من الجوع، تقوم الدول ا��طراف  � التحر�
�افاً بما لكل إنسان من حق أسا��  ٢. واع%$

: �Nدة ملموسة وال`زمة لما ي محد«
ستفادة الكلي«ة من المعارف التقني«ة والعلمي«ة، ون!� المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إص`ح نظم توزيع  � طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائي«ة، عن طريق ا�� (أ) تحس��

ة بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعي«ة وانتفاع بها، � الزراعي«
�Íا��را

رة إليها عN السواء. ̀�غذية والمصد« � تواجهها البلدان المستوردة ل
� اعتباره المشاكل ال�$

�� ضوء ا��حتياجات، يضع 
�ة توزيعاً عاد�ً  ة العالمي« � توزيع الموارد الغذائي« (ب) تأم��

المادة ١٢:
ة يمكن بلوغه. ة الجسمي«ة والعقلي« ع بأعN مستوى من الصح« � التمت�

�� هذا العهد بحق كل إنسان 
�١. تقر� الدول ا��طراف 

� الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التداب%� ال`زمة من أجل: � هذا العهد ات³خاذها لتأم��
�� عN الدول ا��طراف 

» � يتع��
٢. وتشمل التداب%� ال�$

� نمو الطفل نمواً صحّياً، ع وتأم�� ل وفي«ات الرُض« ل مو�$ المواليد ومعد« (أ) العمل عN خفض معد«
� جميع جوانب الصحة البيئي«ة والصناعي«ة، (ب) تحس��

̀جها ومكافحتها، (ج) الوقاية من ا��مراض الوبائي«ة والمتوط³نة والمهني«ة وا��مراض ا��ُخرى وع
� حالة المرض.

�ة للجميع  ة والعناية الطبي« � الخدمات الطبي« (د) تهيئة ظروف من شأنها تأم��
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مة الدستور(١٤٣)، ضمن الكتلة  ق عليها لبنانّياً تَْدُخل، بُمقتÖ� الفقرة (ب) من ُمقد³ فكل معاهدات جامعة الدول العربي«ة وا��مم المتحدة الُمصد«
الدستوري«ة(١٤٤).

ن« النـزاهة 
د لحسن تطبيقها، فا��جدر ربطها بالضمانات �� ومع التلميح إ� أن«ه قد يصح إ� حدü ما ربط مبدأ أخ`قية النـزاهة بالوسائل ��نها تُمه³

� كبح جماح الشطط عن غايتها المثN عندما يتعل«ق ا��مر بالتطبيق.
�� قد تُسهم 

$المبني«ة عN بُعٍد أخ`

ي للخرق � مرفق المياه، والتصد 
الفرع الثالث: خرق النـزاهة ��

ا  أين نحُن من كل ما َعرضناه؟ وما هو موقف الُمراقب الُمحايد الُمشَبع بالثقافة الديمقراطي«ة، والواعي مدلول مفهوم النـزاهة... ما هو موقُفُه ِمم«
� ا�نتظام 

� �
�� مرفق المياه عN سبيل التحديد؟ وهل يجد الجواب الشا

�ى (١٤٥)، و � بعض المرافق العامة الك%]
�يجري عN الساحة القانوني«ة عندنا: 

الُمَتَسْلِسل الذي يَطبع المجتمع السيا�� موضوع المراقبة؟ هل يكتفي بذلك؟ وماذا لو كان من الذين تدفعهم شكوكهم، ويدفعهم   �
القانو��

لقاء أضواء خاصة عN مدى  ام بتطبيق مفهوم النـزاهة، وبالتا�� �� � ̀حق مدى ا�ل%$ لتفاف يُمنًة ويُ!ًة، وأفقياً وعمودياً، لُي تعلقهم بالمثال، إ� ا��
القضاء؟ بمع�� أوضح: هل يتم الخرق من قبل السلطة  دارة، أم  ا�� القانون ذاته، أم  النـزاهة؟ هل  المفهوم. ومن يخرق مفهوم  خرق هذا 
ي له؟ وما هو  يعية، أو التنفيذية، أو القضائية، كل منها وفق نماذج خاصة بها من الخرق؟ وإذا صار الخرق أمراً واقعاً، فكيف يتم التصد³ الت!�

ي؟ � التصد³
�دور القضاء 

داري«ة  ة من بينها الشؤون ا�� � مجا�ت كث%�
�أمام مثل هذه ا��سئلة، وأمام الواقع الذي يُطالعنا بالكث%� الكث%� من وجوه انتهاك مفهوم النـزاهة 

� أصول التلزيم، وعN أصعدة القضاء 
�� تجزئة الصفقات و

�وط و � دفاتر ال!�
�� ميدان الصفقات العامة، و

�ة (١٤٧) والجزائي«ة، و ة (١٤٦) والصحي« والمالي«
ومسار الدعوى والحقوق، وح�$ عN صعيد القانون نفسه... أمام كل ذلك، كان � بُد« لنا من ا�نتهاء إ� خيار يضبط الموضوع، ويُسل³ط الضوء 
� المتبقي من ك`منا، هو ا�نط`ق من بعض القرارات 

�ي لها قضائّياً. ما سنقوم به إذاً،  ة التصد³ عN بعض ظواهر ا�نتهاك أو الخرق، وعN كيفي«
ي للخرق من جهة ُمقابلة. وقد آثرنا اتخاذ الواقع  ة للخلوص إ� حقيقة مزدوجة: كيف تم« خرق مفهوم النـزاهة من جهة، وكيف تم« التصد³ القضائي«

� المثال والواقع. � لبنان يُتيح الُمقاربة ب��
�� الُمعتمد 

لما�� ا��جتهادي نموذجاً، خصوصاً وأن« النظام الديمقراطي ال%]

� قرارات 
�ر والُمت«ِسع المضمون،  � أي حال، إن« القضاء – القضاء أيضاً – قد يكون ... انتهك مفهوم النـزاهة، الُمتسارع التطو�

�و� نخ�� القول، 
ن«ه لم يُكمل 

ا �� ة من خ`ل قراراته، نجح أحياناً، وأخَفق أحياناً أُخرى. إم« ة الديموقراطي« � الداعم للعملي«
أُخرى. « هذا القضاء، هذا القضاء اللبنا��

ن« الثقافة الديموقراطي«ة غابت عن أذهان بعض أعضائه الذين 
ا �� نة، وإم« غراءات الُمتلو³ � أفخاخ الضغوط وا��

�ن«ه وقع 
ا �� المعركة ح�$ النهاية، وإم«

ة الروتيني«ة » (١٤٨). اكتفوا بالُممارسة الوظيفي«

. ، والقضاء العد�� داري، والقضاء الما�� إن« اختيار القرارات سيتم تباعاً من: القضاء الدستوري، والقضاء ا��

� منظ«مة ا��مم الُمت«حدة 
�ٌس وعامٌل  ٌم مواثيقها، كما هو عضٌو ُمؤس³ � � جامعة الدول العربي«ة وُمل%$

�ٌس وعامٌل  مة الدستور عN أن« «لبنان (...) عضٌو ُمؤس³ (١٤٣) تنص الفقرة (ب) من ُمقد³
� جميع الحقول والمجا�ت دون استثناء».

�د الدولة هذه المبادئ  نسان. وتُجس³ ع`ن العالمي لحقوق ا�� ٌم مواثيقها وا�� ِ
� َ وُمل%$

 �
�� يعت%] المجلس الدستوري [

� ��حكامها. فهي «عبارة تشمل مجموع ا��حكام ال�$ � خضوع القوان�� تها تأم�� (١٤٤) الكتلة الدستوري«ة هي مجموعة القواعد ذات القيمة الدستوري«ة، مهم«
� ينص� عليها إع`ن حقوق 

مة، والمبادئ ذات القيمة الدستوري«ة (أي المبادئ ال�$ يعي«ة وهي مواد الدستور لكن أيضاً الُمقد³ � إطار ُممارسته للسلطة الت!�
�لمان ُملزم بها  فرنسا] أن« ال%]

ت³فاقات أو المعاهدات الدولي«ة»  � النظامي«ة وا�� � الجمهوري«ة بحسب المجلس الدستوري، وإ� حد ما القوان�� ف بها قوان�� � تع%$
مة دستور ١٩٤٦) أو تلك ال�$ نسان للعام ١٧٨٩، وُمقد³ ا��

ان المجلس الدستوري  � � م%�
�وت، ٢٠١٠، ص ٨١). لمزيد من المعلومات حول موضوع المعاهدات الدولي«ة  ي، هاشيت أنطوان/داللوز، ب%� � � – إنكل%� غة القانوني«ة، فرن�� – عر�] (مفردات الل�

ة، المجلس الدستوري، الكتاب السنوي ٢٠١١، ص ٢١٣-٢٤٧. ، راجع بحث: د. طارق المجذوب، الجمهوري«ة اللبناني« �
اللبنا��

ى كتاب: د. هيام مروة، مذكور سابقاً، ص ٧-١١٢. (١٤٥) راجع حول موضوع المرافق العامة الك%]
: � مرفق المياه زيادة كلفة مد³ شبكات المياه والZف الصحي إ� أك%� من ٣٠٪ ا��سعار الرائجة، راجع التقرير التا��

�ة للفساد  (١٤٦) تُش%� التقديرات إ� أن« من النتائج المالي«
.p. xxiv ,٢٠٠٨ ,Corruption in the water sector, Cambridge University Press :٢٠٠٨ Transparency International, Global corruption report

.xxiii ف الصحي، راجع التقرير ذاته، صZا ونوعاً - وعدم كفاءة شبكات ال � دول العالم النامي ترتبط بنقص المياه – كم«
�ر البعض أن« نحو ٨٠٪ من المشاكل الصحي«ة  (١٤٧) قد«

ات، المنشورات الحقوقي«ة صادر، ٢٠٠٦، ص ٢٥٧. � مدار القانون: مجموعة ُمحا²�
�� د. غالب غانم، 

�Í(١٤٨) راجع: القا
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١- من القضاء الدستوري

م عدد من  وطها ومجا?ت تطبيقها. وع� إثْر ذلك، تقد² OY د أ- بتاريخ ٢٠٠٠/٠٥/٣١ صدر القانون ٢٢٨ الذي نظ²م عملي²ات الَخْصَخَصة وحد²
وع العام إ;  OPوع العام كلياً أو جزئياً إ; القطاع الخاص »، « تحويل الم OPاب بمراجعة ترمي إ; إبطال بعض العبارات (« تحويل الم النو²
وع العام ») لُمخالفتها أحكام المادة  OPملكي²ة الم �

وع العام »، « المساهمة �� OPملكي²ة الم �
القطاع الخاص »، « توسيع قاعدة المشاركة ��

٨٩ من الدستور وبعض مواد القرار ١٤٤/S تاريخ ١٩٢٥/٠٦/١٠.

نه من  اً أن² القانون المطعون فيه، بما تضم² � ا?Kساس ُمعت�8
� قراره رقم ٢٠٠٠/٤ تاريخ ٢٠٠٠/٠٦/٢٢ (١٤٩)، رد² المجلس الدستوري المراجعة ��

و��
أحكام وعبارات، غ�� ُمخاِلف للدستور.

� هذا القرار:
ا ورد �� وِمم²

، فهو يرتبط بالحاجات العامة ا?Kساسي²ة، ويجب أْن يبقى بالتا;� خاضعاً  � م خدمة عامة للمواطن_� ص يُقد  « وبما أن² المرفق العام الُمخص²
� أداء الخدمة، والمساواة 

ام المبادئ ذات القيمة الدستوري²ة، ومنها استمراري²ة المرفق �� � استثماره وإدارته اح��
لرقابة الدولة، بحيث يُراعى ��

ن مصلحة المواطن سواء من حيث كلفة الخدمة أو نوعي²تها. � الُمنافسة بما يُؤم  � من خدمات المرفق، وحماية وتأم_� � الُمنتفع_� ب_�

(...)

� يتم بموجبها تحويل 
وع العام إ; القطاع الخاص يُماِثل ويواِزن بصورة عكسي²ة عملي²ة التأميم ال�� OPوبما أن² الَخْصَخَصة أو تحويل ُملكي²ة الم

وط المادة ١٥ من الدستور، أي  OY تُراعي �
، فإن² الَخْصَخَصة ال�� ملكي²ة المشاريع الخاصة إ; ملكي²ة عامة، سنداً للمادة ١٥ من الدستور، وبالتا;�

قتصادي والما;� ? تكون إذن ُمخالفة للدستور. � يتم بها التأميم، من أجل ُمعالجة الوضع ا?<
وط نفسها، وبصورة عكسي²ة، ال�� OPال

(...)

ستثماري²ة، التجاري²ة منها والصناعي²ة، ليست مرافق عامة أو نشاطات عامة بطبيعتها،  قتصادي²ة أو المرافق ذات الطبيعة ا?< وبما أن² المرافق ا?<
� تستهدفها » (١٥٠).

� تُناط بها وبالغاية ال��
ولكن بالوظيفة ال��

� لتقديم خدمات الهاتف الخليوي. ب- بتاريخ ٢٠٠٢/٠٦/١ صدر القانون ٣٩٣ الذي أجاز للحكومة منح رخصت_�

� وأحكام الدستور.
ن²ه يُخالف وثيقة الوفاق الوط��

K? اب تم² الطعن بهذا القانون من ِقبل عدٍد من النو²

(١٤٩) المجلس الدستوري، قرارات ١٩٩٧-٢٠٠٠، ص ٤٤٦-٤٥٢.
(١٥٠) المرجع ذاته، ص ٤٥٠-٤٥١.
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اً أن² القانون المطعون فيه غ�� ُمخالف ?Kحكام  � ا?Kساس ُمعت�8
� قراره رقم ٢٠٠٢/٢ تاريخ ٢٠٠٢/٠٧/٣ (١٥١)، رد² المجلس الدستوري المراجعة ��

و��
الدستور أو للمبادئ العامة ذات القيمة الدستوري²ة.

� القرار الحيثي²ة ا?�تية:
وقد وردت ��

وناط  الغاية  لهذه  ا?Kساسي²ة  القواعد  د  زمن محدود وحد² إ;  ام  � ل�� وا?< متياز  ا?< منح  أقر²  قد  فيه  المطعون  القانون  أن²  دام  ما  أن²ه  وبما   »
وط الخاص الذي  OPن دف�� ال � مجلس الوزراء وحظ²ر أْن يتضم²

جراءات التطبيقي²ة لتنفيذ مضمونه بمرسوم يُت²خذ �� ة ات خاذ ا?< بالحكومة مهم²
دها  � حد²

وط المالي²ة ال�� OPحكام والK?قد تَْصدر عنه أي بند يتعارض مع المبادئ وا �
يُصادق عليه مجلس الوزراء والمراسيم التنظيمي²ة ال��

القانون المطعون فيه (...) » (١٥٢).

ونلفت النظر إ; حيثي²ة أخرى، هي:

 �
� المبادئ العامة ذات القيمة الدستوري²ة ما يمنع السلطة من ات باع طريقة الُمزايدة أو الُمناقصة ��

� نصوص الدستور و? ��
« بما أن²ه ليس ��

ام من التابعي²ة اللبناني²ة » (١٥٣). � ل�� متياز أو ا?< ام أو ما يوجب أْن يكون صاحب ا?< � ل�� متياز وا?< عقود ا?<

داري ٢- من القضاء ا?<

أمام  بمراجعة  الكوخ  م صاحب  تقد² لشق طريق وتعبيده.  البلدي²ة كوخاً  تاريخ ١٩٥٩/١١/٢٨ هَدمت  التخطيط ٢٦٧٩  إثر صدور مرسوم  أ- 
مجلس شورى الدولة.

� العقارين ٤١٢١ و  � الملك العام (ب_�
ن² الكوخ كائن ��

K? ساسK?ا �
بتاريخ ١٩٧٠/٠٤/٦، صدر قرار عن مجلس شورى الدولة رد² فيه المراجعة ��

.(١٥٤) (٤١٢٢

� القرار:
ا جاء �� وِمم²

� حال وجود تعدÕ ع� ملك الجهة المستدعية فالقضاء العد;� هو الصالح وليس هذا المجلس » (١٥٥).
« وحيث أن²ه ��

ن بموافقة محافظة البقاع،  ِ
، الُمق�� �

KLوالكهربا �
KLالما � � بوجه الدولة بطلب إبطال قرار المدير العام للتجه��

ايل جورجي عبدي�� ب- تقدم ج�8
� بركه (١٥٦). يات عن مياه ع_� بإزالة التعد 

 �
KLالما � دارة العامة للتجه�� اً أن²ه من اختصاص ا?< وبتاريخ ١٩٧٠/٠٤/٦ صدر عن مجلس شورى الدولة القرار ١٤٣ الذي رد² طلب المستدعي ُمعت�8

� العقار ٦٨ من منطقة زبدل العقاري²ة.
�� � � إزالة التعديات ع� ا?KمEك العامة النهري²ة وذلك بردم الب�K والنفق الكائن_�

KLوالكهربا

� هذا القرار:
ا جاء �� وِمم²

(١٥١) المجلس الدستوري، قرارات ٢٠٠١-٢٠٠٥، ص ٢٢٦-٢٣٤.
(١٥٢) المرجع ذاته، ص ٢٣١.

(١٥٣) المرجع ذاته، ص ٢٣١-٢٣٢.
داري«ة، عدد ١٢، ١٩٧٠، ص ٦٣. ي، المجموعة ا�� (١٥٤) القرار ١٥٢ تاريخ ١٩٧٠/٠٤/٦، أسعد حيدر أحمد/بلدي«ة الغب%�

(١٥٥) المرجع ذاته.
داري«ة، عدد ١٢، ١٩٧٠، ص ٢٠٣. /الدولة، المجموعة ا�� �

ايل جورجي عبدي�� (١٥٦) القرار ١٤٣ تاريخ ١٩٧٠/٠٤/٦، ج%]



١٠١

� ملكه قد أخذ 
� من التقارير الرسمي²ة والكشوفات وس�� المياه وكيلها أن² الب�K والنفق اللذين حفرهما المستدعي �� ² « حيث يتب_�

� بركه. ي ع_� � تُغذ 
السبيل ع� المياه الجارية ال��

. ت²ب عليها حقوق انتفاع الغ�� � ت��
� بركه هي من ا?KمEك العامة ال�� وحيث أن² مياه ع_�

ة. داري²ة الُمختص² وحيث أن² المحافظة عليها تعود إ; السلطات ا?<
� ات خاذ القرار المطعون فيه بإزالة التعدي²ات ع� المياه المذكورة » (١٥٧).

KLوالكهربا �
KLالما � دارة العامة للتجه�� وحيث أن² من صEحي²ة ا?<

دتها بالطاقة الكهربائي²ة قد  � زو²
ن² القرى والمدن ال��

K? وذلك �
كة كهرباء قاديشا بوجه الدولة بطلب إبطال قرار الرفض الضم�� OY مت ج- تقد²

. �
�Lدخلت ضمن امتيازها القانو

دتها بالطاقة  � زو²
اً أن² القرى والمدن ال�� كة ُمعت�8 OPبتاريخ ١٩٨٦/١٠/٦، صدر عن مجلس شورى الدولة القرار ١٣٠ (١٥٨) الذي استجاب لطلب ال

. �
�Lالكهربائي²ة قد دخلت ضمن امتيازها القانو

� القرار:
ا جاء �� وِمم²

� الوقت 
� هي ناتجة ��

ء أن²ه يوجد خصائص ?متياز المرفق العام (Concession de service public) ال�� �
O¶ يجب التوضيح قبل كل (...) »

ة. OYبصورة مبا � ك_� ن²ه يُنظ م س�� مرفق عام، يهم ا?Kفراد والمش��
K? ،إذ ان ا?متياز (Objet et nature) نفسه من موضوعه وطبيعته

� تحديد حقوق وموجبات ا?Kطراف المتعاقدين عندما يتطل²ب تزايد حاجات الجمهور توسيعاً 
�Áقاً من هذه الخصائص يقتEأن²ه انط وبما 

أو  العن� ا?Kسا¶� لقواعد تفس�� أي نص نظامي  يُشك ل  أْن  العام يجب  المرفق  تكييف  ن² مبدأ 
K? وط OPيتجاوز توقعات دف�� ال للمرفق 

وط. OPتعاقدي يتعل²ق بدف�� ال

(...)

ط المنصوص  OPق ال كة بإمداد بعض ا?Kفراد والمرافق بالطاقة الكهربائي²ة فيكون قد تحق² OPدارة قد وافقت ع� طلبات ال وبما أن²ه ثابت أن² ا?<
متياز قد شمل بالفعل ا?Kفراد والمصالح المشار إليها علماً أنه ليس من حاجة كما يُستفاد جلياً  وط ويكون ا?< OPالمادة ٣ من دف�� ال �

عليه ��
دارة ~يحة بل يُمكن أْن تكون ضمني²ة. من أحكام المادة ٣ المذكورة أْن تكون موافقة ا?<

صلي²ة ولكنها ُمتناسبة مع هدفه ا?Kسا¶� وهو المنفعة 
K?عات الفرقاء اµمن توق Oمتياز أك� وبما أن² ا?Kشغال موضوع النـزاع تُشك ل توسيع ا?<

متياز » (١٥٩). كة أثناء التنفيذ، فيجب اعتبار هذه ا?Kشغال داخلة ضمن ا?< العامة مع ني²ة الفرقاء الُمش��

٣- من القضاء الما;�

كة تجاري²ة، فأصدر بتاريخ ١٩٩٥/٠٧/١٠ القرار  OY �
أ- طُرحت ع� ديوان المحاسبة مسألة مدى جواز مشاركة الوزير (وزير ا?Kشغال العامة) ��

� تجريها 
ا يمنع عليه ا?ستفادة من الصفقات ال�� � كل ما ? يتعارض مع صفته الدستوري²ة ِمم²

رقم ١٩٩٥ (١٦٠) الذي ق�Á باعتبار الوزير موظفاً ��
وع المعروض، لهذا السبب. OPدارات العامة. ولم يوافق الديوان ع� الم ا?<

(١٥٧) المرجع ذاته، ص ٢٠٤.
� لبنان، العدد الثالث، ١٩٧٨-١٩٨٨، ص ١٧١-١٧٥.

�داري  كة كهرباء قاديشا/الدولة، مجل«ة القضاء ا�� (١٥٨) القرار ١٣٠ تاريخ ١٩٨٦/١٠/٦، ��
(١٥٩) المرجع ذاته، ص ١٧٤.

، عدد ٢، ص ١٠٤. (١٦٠) مجلة القضاء الما��



١٠٢

� ا?Kسواق، دون أْن 
دارة دراسة الُمواصفات الفني²ة بما يتناسب مع حاجاتها ومدى توافر هذه الُمواصفات �� ب- كان من المفروض ع� ا?<

� الُمناقصة، وهو 
اك �� ش�� دين عن ا?< ي إ; الحد  من الُمنافسة وإ; إحجام الُمتعه  وط الفني²ة ع� نحٍو يُؤد  OPتضييق ال �

تلجأ إ; الُمغا?ة ��
� عدٍد قليٍل  ًة ع� ا?ختيار ب_� � مصلحتها، وتُصِبح ُمج�8

�� µفادة من تقديم عدٍد كاٍف من العروض قد تصب دارة فرصة ا?< ما يَُفو ت ع� ا?<
.(١٦١) � من العارض_�

 �
�� ، � �م الموق²ت مع تلك العائدة لسواه من العارض_� ج- رأى ديوان المحاسبة أن² تطابق أشكال الطوابع المالي²ة الُملصقة ع� عرض الُمل��

فساد عملي²ة الُمزايدة، ا?Kمر الذي  � وتواطؤهما ?< � هذين العارض_� � ب_�
الصفقة عينها، وتسلسل أرقامها، إن²ما يُش�� إ; قيام ات فاق ضم��

وعي²ة (١٦٢). OPيجعل التلزيم مشوباً بعيب عدم الم

وع اتفاقي²ة ا?Kمم المتحدة  OPكتاباً إ; ديوان المحاسبة يطلب فيه إبداء الرأي حول م � ب_� د- بتاريخ ٢٠٠٤/٠٥/١٠ أرسل وزير الخارجي²ة والمغ��
لمكافحة الفساد (١٦٣).

� رأي ديوان (الغرفة الخاصة) المحاسبة تاريخ ٢٠٠٥/٠١/١٢:
ا جاء �� وِمم²

يع  OPيقوم عليها الت �
� نصوص ا?تفاقية المعروضة أن²ها تُراعي بصورة عامة المبادئ وا?Kحكام العامة ال��

� من التدقيق �� ² « بما أن²ه يتب_�
� اختصاص ديوان المحاسبة.

� تدخل ��
� المواضيع المالي²ة ال��

�� �
�Lاللبنا

� حال ا?نضمام إ; هذه ا?تفاقي²ة – وبصورة 
ت²ب ع� الدولة – �� � ت��

داري²ة والمالي²ة ال�� شارة إ; ا?Kعباء ا?< � من ناحية ثانية ا?<
�Áوبما أن²ه يقت

: ة ما ي�� خاص²

� (المادة ٦ والمادة  ص_� � ُمتخص  ورة وجود هيئة ُمستقلة تتو;² منع الفساد ووجوب توف�� ما يلزم من موارد مادي²ة وموظف_� �~ -
.(٣٦

� (المادة ١٤ – ب والمادة ٥٨).
ورة إنشاء وحدة معلومات إستخباري²ة مالي²ة تعمل كمركز وط�� �~ -

ية الطلب (طلب المساعدة القانوني²ة) التكاليف العادي²ة لتنفيذ الطلب ... (مادة ٤٦ بند ٢٨). ل الدولة الطرف ُمتلق  - تُحم²
الفساد  منع  عن   � المسؤول_� لموظفيها  تدريب  برامج   � تحس_� أو  تطوير  أو  باستحداث  الEزم  بالقدر  الطرف  الدولة  قيام   -

ومكافحته (مادة ٦٠).
µعات إ; مكتب ا?Kمم المتحدة ... (مادة ٦٠-٨) » (١٦٤). � تقديم ت�8

- النظر ��

هـ- بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣ أرسل رئيس مجلس الجنوب كتاباً إ; ديوان المحاسبة يطلب فيه إبداء الرأي حول ~ف نفقات تشغيل وصيانة 
بعض المشاريع المائي²ة ع� سبيل التسوية (١٦٥).

� رأي ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة) تاريخ ٢٠٠٥/٠١/١٤:
ا جاء �� وِمم²

دين بصيانتها وتشغيلها خارج إطار عقود نظامي²ة وعن  ة وكل²ف ُمتعه  دارات الُمختص² « بما أن² مجلس الجنوب قام بتنفيذ أعمال لصالح ا?<
دارات المعني²ة. ات َسبقت إتمام عملي²ات استEمها من قبل ا?< ف��

(١٦١) ديوان المحاسبة، القرار ٦٧٧/ر.م. تاريخ ٢٠١١/٠٥/٩
(١٦٢) ديوان المحاسبة، القرار ٤٠٣/ر.م. تاريخ ٢٠١١/٠٣/٨

(١٦٣) ديوان المحاسبة، الرأي ٢٠٠٥/٣ تاريخ ٢٠٠٥/٠١/١٢.
(١٦٤) المرجع ذاته.

(١٦٥) ديوان المحاسبة، الرأي ٢٠٠٥/١١ تاريخ ٢٠٠٥/٠١/١٤.



١٠٣

وع وع� أْن يتم دفعها بموجب مصالحات تتم وفقاً  OPثراء غ�� الم لها مبدئياً مجلس الجنوب سنداً لمبدأ ا?< وبما أن² مثل هذه النفقات يتحم²
لKEصول.

ستEم  ل المجلس أي²ة نفقة ت�� ا?< ستEم تنتقل مسؤولي²ة التشغيل والصيانة إ; الُمستلم و? يتحم² وتجدر المEحظة إ; أن²ه بإجراء عملي²ات ا?<
� التشغيل أو الصيانة » (١٦٦).

دارة �� رت ا?< � أخ²
مهما كانت الظروف ال��

وت وجبل لبنان كتاباً إ; ديوان المحاسبة يطلب فيه إبداء  دارة – المدير العام لمؤسسة مياه ب�� و- بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/١٨ أرسل رئيس مجلس ا?<
ات الجبلي²ة وا?Kنفاق) (١٦٧). ى (السدود والبح�� الرأي حول صEحية المؤسسة تنفيذ المشاريع الك�8

� رأي ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة) تاريخ ٢٠٠٩/٠٤/١٤:
ا جاء �� وِمم²

ات  وت وجبل لبنان بتنفيذ مشاريع السدود والبح�� « بما أن² القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتمحور حول إمكاني²ة قيام مؤسسة مياه ب��
اف وزارة الطاقة والمياه. OYنفاق وذلك بالتفاهم وموافقة وإK?الجبلية وا

� أن²ها أعطت للوزارة صEحي²ة درس  ² وبما أن²ه بالعودة إ; أحكام القانون رقم ٢٠٠٠/٢٢١ المتعل ق بتنظيم قطاع المياه و? سيما المادة الثانية يتب_�
ستثمار. � ا?<

ها ووضعها �� ات الجبلي²ة وا?Kنفاق وتقويم مجاري ا?Kنهر وشبكات المياه وغ�� ى كالسدود والبح�� وتنفيذ المنشآت المائي²ة الك�8

وتجديد  وصيانة  واستثمار  وتنفيذ  درس  تشمل  بحيث  استثمارها  ونطاق  المياه  سات  مؤس² اختصاص  دت  حد² منه  الرابعة  المادة  أن²  وبما 
المشاريع المائي²ة لتوزيع مياه الشفة ومياه الري وفقاً للمخط²ط التوجيهي العام للمياه أو لموافقة مسبقة من الوزارة ع� استعمال مصادر 

المياه العمومي²ة.

 � داري هو تأم_� ستقEل الما;� وا?< سات المياه العامة ا?ستثماري²ة وإعطاءها الشخصي²ة المعنوي²ة وا?< وبما أن² الغاية ا?Kساسي²ة من انشاء مؤس²
د من قبلها. مصادر المياه للجمهور مقابل بدل يُحد²

سات  ة بناء السدود لوزارة الطاقة والمياه ع� اعتبار أن² هذه المشاريع قد تتجاوز إمكاني²ة ومEءة المؤس² ع وإْن أعطى صEحي²  
OPوبما أن² الم

� المياه للمناطق من صلب عمل المؤسسات العامة  العامة للمياه، يبقى أن² هذا الح� ما هو إ?² استثناء للمبدأ العام الذي جعل تأم_�
للمياه.

(...)

وت وجبل لبنان أْن تقوم بإنشاء سد ِضمن نطاق اختصاصها واستثمارها  سة العامة لمياه ب�� ستناد إ; ما ُذِكر أعEه، يُمكن للمؤس² وبما أن²ه با?<
اف وزارة الطاقة والموارد المائي²ة » (١٦٨). OYءة الفني²ة والمالي²ة وبعد موافقة وإEطالما تملك الم � ك_� � مياه الشفة والري للمش�� لتأم_�

(١٦٦) المرجع ذاته.
(١٦٧) ديوان المحاسبة، الرأي ٢٠٠٩/٤١ تاريخ ٢٠٠٩/٠٤/١٤.

(١٦٨) المرجع ذاته.



١٠٤

٤- من القضاء العد;�

 �Áآخر ُمجاور، فأصدرت بتاريخ ١٩٦٢/٠٥/٢٢ القرار ١٨ الذي ق Kإ; ب� Kب مياه قذرة من ب�µPالمدني²ة مسألة ت � أ- طُرحت ع� محكمة التمي��
ث لمياه الب�K الُمجاور وجعله حفرة صحي²ة ? ترَشح منها المياه. فE تكون الجورة الصحي²ة أو الحفرة الصحي²ة، حفرة  بإزالة الب�K ا?Kول الُملو 

ة إذا ما كانت حفائر ضابطة بمفهوم القانون (١٦٩). صحي²ة، إ?² إذا كانت ماِنعة لرَشح المياه منها، أي أن² الحفائر تكون حفائر صحي²

� إ; مسؤولي²ة المصلحة عن خطئها الناتج عن سوء التنظيم 
�Áٍر يُف ب- إن² انفجار المجرور العام العائد لمصلحة المياه والُمتسب ب ب��

عتناء بها (١٧٠). د المجارير وُمراقبتها وا?< µوعدم كفاية تعه

� استحدثته كونه ? يُراعي 
ستئناف عندما قضت بإزالة المجرور الذي يمر ع�8 عقار، وِبغض  النظر عن هوي²ة الجهة ال�� ج- إن² « محكمة ا?<

� بعدما أوضحت أن² المجرور ُوِضع لمصلحة عقار أحدهم وأن² هذا 
�Lساس القانوK?مة العامة، ? تكون أفقدت قرارها اEوط الفني²ة والس OPال

زالة ُممكنة وبكلفة بسيطة » (١٧١). ا?Kخ�� ? حق بالمرور له ع� العقار المذكور، وأن² ا?<

تة أو الدائمة  ن² عمله يُشك ل تعدÕ ع� مجاري المياه الموق²
K? مجرى نهر �

ستئنافي²ة الجزائي²ة َمن طرح المياه الُمبتذلة �� د- عاقبت محكمة ا?<
(المادة ٧٤٥ من قانون العقوبات) (١٧٢).

ي لهذا الخرق من قبل القضاء. � آٍن معاً ع� خرق مفهوم النـزاهة، وع� التصد 
� ختام هذا الفرع، أن² القرارات المختارة دل²ت ��

نEُحظ، ��

للمياه، وخصائص  العامة  النهري²ة، والمؤسسات  ة  العام² وقراطي²ة، وا?KمEك  كالَخْصَخَصة، والب�� ت لمواضيع ُمختِلفة  أن²ها تصد² كما نEُحظ 
متيازات غ�� القانوني²ة الُمعطاة لبعض فئات المجتمع، والشفافية لدى إجراء الصفقات العامة، وسواها. وقد  امتياز المرقف العام، وا?<
ومبدأ  الدفاع،  وحق  دارة،  >Eل الكيفي²ة  السلطة  ورفض  المساواة،  مبدأ  بينها:  ومن  النـزاهة،  مفهوم  تعكس  مبادئ  القرارات  هذه  كر²ست 

الشفافية، وسواها.

ت له. � تصد²
ثبات المزيد من وجوه ا?نتهاك، والمزيد من القرارات ال�� و? يت²ِسع المجال ?<

� عن النصوص القانوني²ة 
ل من هذه الدراسة أن² القضاء ? يستطيع التغا§� � أجواء القضاء والقانون، يتحص²

بعد هذا التطواف الواقعي، ��
ع وإْن اجتهد تارًة، و? يحمل ِوْزَر الجمود   

OPُتها أو َوْقِعها قد المستطاع. القضاء ? ي الوضعي²ة، وإْن حاول أحياناً تلطيفها والتخفيف من ِحد²
� إ?² بمقدار ما يَْسَمح له المنطُق والمرونُة بفتح النص ع� آفاق جديدة تارة أُخرى. من هنا فإن² جزءاً من المسؤولي²ة يُلقى ع� عاتق 

�Lالقانو
� سبيل ُمواكبة الع� وإرساء دولة الحق 

يعات جديدة، �� OPبعض الحا?ت، ع� إصدار ت �
� الذي يستحثµه القضاء، ��

�Lمجلس النواب اللبنا
والقانون (١٧٣).

ة، القرار ١٨ تاريخ ١٩٦٢/٠٥/٢٢، عقل/أبو جودة. � المدني« (١٦٩) محكمة التمي%�
وت. /مصلحة مياه ب%� �

ة، القرار ٥٦ تاريخ ١٩٥٨/١٠/٢٤، الصيدا�� � المدني« (١٧٠) محكمة التمي%�
/جوزف إسحق. � ة، القرار ٨٣ تاريخ ٢٠٠٧/٠٦/٧، سم%� معرك ساس�� � المدني« (١٧١) محكمة التمي%�

. � � الجنوب، القرار ٧٥ تاريخ ٢٠٠٢/٠٢/١٤، خليل نواف ا��م��
�(١٧٢) محكمة استئناف الجزاء 

�ت  التحو� � ضوء 
�̀حي«ة  القانون: رؤية إص الدستوري«ة وحكم  «العدالة  الحق، راجع بحث: د. عصام سليمان عن  القانون ودولة  المعلومات حول موضوع دولة  لمزيد من   (١٧٣)

ة، المجلس الدستوري، الكتاب السنوي ٢٠١١، ص ٤٥-٤٧. � كتاب: الجمهوري«ة اللبناني«
�العربي«ة»، 



١٠٥

� لبنان، 
�� منها مرفق المياه 

� يُعا��
ر من نصوص حديثة وشاملة لُمكافحة الفساد أو لُمعالجة أي من المشاكل ا��ُخرى ال�$ من الُمت«فق عليه أن«ه مهما توف«

ن لها آلية فاعلة للتطبيق. ر القرار السيا�� بتطبيقها، وطالما لم تُؤم« فستظل غ%� ُمجدية ما لم يتوف«

ه من قواعد وآلي«ات  يع وُخلو³ الة للفساد، يبقى أن« ِقَدم الت!� ولكن، عN الرغم من أن« غياب القرار السيا�� قد يُشك³ل العائق الرئي�� لُمكافحة فع«
� مرفق المياه.

�قابلة للتطبيق هي من العنا² المحوري«ة لنجاح أي خط«ة تهدف إ� ُمكافحة الفساد 

ة ُم`ئمة تحتوي عN آلي«ات  يعي«ة وتنظيمي« ر له نصوص ت!� فكما أن« النصوص وحدها � تكفي، فإن« القرار السيا�� أيضاً � يكفي وحده إذ لم تتوف«
� لبنان.

�تسمح بتدارك ا��عمال الُمختلفة وكشفها وُمعاقبتها. وهذا ما ينقصنا 

� نصوص ُمختلفة، وبعضها يفتقر 
�ة  � أجنبي«ة، فرنسي«ة بشكل خاص، وهي ُمبع%� ة الحالي«ة قديمة وُمقتبسة عن قوان�� يعي«ة والتنظيمي« فالنصوص الت!�

ة تطبيق فاعلة. إ� آلي«

ي²ة خط²ة حكومي²ة ترمي إ; ُمكافحة 
K? ًطاً أساسّياً ُمسبقا OY الخاصة بُمكافحة الرشوة والفساد وتطويرها � ، أصبح تحديث القوان_� بالتا;�

. �
�Lمرفق المياه اللبنا �

الفساد ��

̀حي سيا�� أم إداري. � الُمتعل³ق بحسن س%� مرفق المياه من أجل تحديثه وتطويره دعماً ��ي برنامج إص
يع اللبنا�� ورة ُمراجعة شاملة للت!� وهنا تكُمن ²�

دة، فليس هناك  � نصوص ُمختلفة وُمتعد³
�� ترمي إ� ُمكافحة الرشوة والفساد وترسيخ ِقَيم النـزاهة موجودة 

ة ال�$ يعي«ة والتنظيمي« إن« ا��حكام الت!�
. �

� مرفق المياه اللبنا��
�د يُعالج مسألة الرشوة والفساد  نص ُموح«

ة متفاوتة، هو أمر  � النـزاهة، وإن بفعالي« � الواقع، إن« تأم��
�� ممارسته. و اف بمفهوم النـزاهة إ�« إذا رافق ذلك تَْهيئات تُتيح تأم�� ع%$ �̀ و� مع�� ل

� با��مور التالية:
� مرفق المياه اللبنا��

�� مرفق المياه. ويُمكن إجمال أهم ُمستلزمات النـزاهة 
�وري لدى كل دولة ترفع لواء ترسيخ ِقَيم النـزاهة  �²

نسان � يكسب معركة مرفق المياه  � مرفق المياه هو ا��ساس. وَمن يقدر عN تطوير ا��
�نسان  ن« ا��

ل وُمدر«ب، �� ي ُمؤه« - رأسمال ب!�
ة المعلوماتي«ة من مرفق المياه،  مي«

ر: محو ا�� نسان الُمتطو³ فقط، بل يكسب كذلك معركة التنمية والُمستقبل. والمطلوب للحصول عN ا��
ين فهو الذي  � القرن الواحد والع!�

�ا ا��مي  نسان الذي � يعرف القراءة والكتابة، أم« ين كان ا�� � القرن الع!�
�ومحو الفساد. فا��مي 

ة المعلوماتي«ة منه. مي«
م مرفق المياه إذا لم يتم محو ا�� ة العامة. ولن يتقد« � حياته الخاصة والمهني«

�� يعرف استخدام المعلوماتي«ة 

� ربط بنوك معلومات 
�تصا�ت السلكي«ة وال`سلكي«ة. ويكُمن التحدي الرئي��  � مجا�ت ا��

�ة تكنولوجي«ة، موثوقة وأمينة  - بنية تحتي«
� توف%� حق وصول المواطن إ� المعلومات والبيانات المائي«ة بأسعار ُمناِسبة.

�سات العامة للمياه و المؤس«

� مرفق المياه (كإقامة وتشغيل البنية 
�� العام والخاص  � القطاع�� اكة ب�� � ال!� ناتها سياسة إقتصادي«ة تُج%� - بنية تحتي«ة مؤسسي«ة، من ُمكو³

� ا��سعار وتوف%� الخدمات، وقيادة سياسي«ة مؤِمنة بتعزيز ذلك المرفق.
�كات الُمناَفَسة  ز ال!� التحتي«ة)، وتُحف³

دارة التقليدي«ة لمرفق المياه إ� نظام عZي نزيه يَستلزم استنباط قواعد قانوني«ة جديدة  ل من نظام ا�� ة قانوني«ة، فالتحو� - بنية تحتي«
� العام والخاص. لقد أصبح  � القطاع�� اكة ب�� ى بال!� واستخدام مفاهيم جديدة لطرق إدارة المرفق، وخصوصاً مع ازدهار ما يُسم«
، توالت، إ� جانب  �

�Íومنذ أوائل خمسينات القرن الما .Zُمت`ئم مع مفهوم النـزاهة وُمتطلبات الع �لبنان غ% �
�نظام المياه الُمطب«ق 

� تُعالج ا��وجه الُمختلفة للفساد، بعضها غ%� ُمكتِمل 
ة ال�$ يعي«ة والتنظيمي« � نصوص ُمختلفة، النصوص الت!�

�نظام المياه الُمبع%� 
يعي شامل يُعالج  ر ت!� والبعض ا�Ôخر غ%� ُمطب«ق. وقد أتت هذه النصوص نتيجة ��زمات أو مراحل مر« بها لبنان وليس ضمن تصو�
داري«ة، وتعقيد  � الوحدات ا�� ̀حي«ات ب�� ة، وتشابك الص يعي«ة والتنظيمي« ى إ� تضارب النصوص الت!� � مرفق المياه. وهذا ما أد«

�الفساد 
الُمعام`ت، وهدر ا��موال.

خاتمةخاتمة



١٠٦

ة بالمياه، بعضها غ�� ُمكتِمل والبعض ا?�خر غ�� ُمطب²ق، تعود  � قوانيننا اللبناني²ة ع� نصوص خاص²
يات أْن نُبقي �� و? يُمكن إزاء كل هذه التحد 

إ; زماٍن غ�� زماننا.

� مرفق 
نة ُمتكاملة للمياه Water Act/Code تحمي ثروة لبنان المائي²ة، وتُساعد ع� تعزيز مفهوم النـزاهة �� وري سنµ ُمدو² لذلك يبدو من ال��

المياه.

ر المسائل  � أسطرها وجوه مسألة تتصد² � »؟ وهل تَستطيع دراسة أْن تضم² ب_�
�Lمرفق المياه اللبنا �

� موضوع « النـزاهة ��
هل هذا كل ما يُقال ��

� يك�O الحديث فيها عن النـزاهة ومكافحة الفساد والشفافية 
� هذه الحقبة الزمني²ة ال��

ة �� OYة أو غ�� مبا OYي لها بصورة مبا � يتم التصد 
ال��

ي²ة جمعاء للقول  OPه ومراقبة الب µعي اليوم احتكار هذا التوج والمساءلة والُحْكم الصالح Good governance ؟ وهل أن² ثمة نظاماً عالمّياً يد²
ب من مفهوم النـزاهة؟ � هيكلي²تها ومعتقداتها وممارستها تبتعد أو تق��

إذا كانت مجتمعاتها السياسي²ة الُمتباينة ��

ى إطار الُمحاولة  � سياق الدراسة، وها نحن ننتهي إ; أسئلة أُخرى تَنهمر انهماراً. ونختتم بالقول إن² ما فعلناه ? يتعد²
طرحنا بعض ا?Kسئلة ��

� آٍن، إ; دائرة الضوء.
، الشاِئق والشاِئك �� �

�Lمرفق المياه اللبنا �
� نقل موضوع النـزاهة ��

وإْن أَْسَهم ��



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


