
 

 

حلول عملیة ألزمة النفایات  

٢٠١٦كتوبر أتشرین األول/ ٦  

ندوةملخص   

لیان الضاني وزینة حطیط  

بالتعاون مع معھد عصام فارس نّظم مركز حمایة الطبیعة في الجامعة األمیركیة في بیروت 
نھار الخمیس  "ندوة بعنوان "حلول عملیة ألزمة النفایاتللسیاسات العامة والشؤون الدولیة 

عدد من المختصین والناشطین في  توسَّط الحضور .2016تشرین األول/أكتوبر  6الواقع فیھ 
 دلیل إدارة النفایات الصلبةمن  العربیة النسخةإطالق  تمو ،عن البلدیات ممثلینالو مجال البیئة

على مستوى البلدیات الذي كانت قد أطلقتھ الجامعة األمیركیة في بیروت باللغة اإلنكلیزیة العام 
.معھد عصام فارس بالتعاون معالماضي، وھو من إعداد مركز حمایة الطبیعة في الجامعة   

 مشكلة النفایات" باإلشارة إلى أنَّ  الندوةالدكتور طارق متري الوزیر السابق مدیر المعھد استھل 
 سألةمتطرق إلى و ".األزمةفي حل ھذه مھامھا شاھد على عجز الدولة وقصورھا عن تأدیة 

 ،متريبحسب فالنفایات الصلبة. إدارة مشكلة  أثارتھا يالتو ،الفساد المنتشر في مرافق الدولة
موضوع  غیر الواضحة للخبراء البئیین التفسیراتوأغشت المزایدات بین األطراف السیاسیة 

في نیة ھؤالء واألطراف السیاسیة على الرغم من مما أدى إلى ضیاع المواطنین ، النفایات
في  نالمسؤولیمساعدة ھو  الدلیل الذي أعده متخصصون بالبیئةالھدف من أن أكَّد مساعدتھم. و

ً على البلدیات  .حول األزمة تكوین رؤیة أكثر وضوحا  

 نعستاذة الكیمیاء في الجامعة، أوحمایة الطبیعة مركز الدكتورة نجاة صلیبا، مدیرة وتحدثت 
األسالیب التقنیة الصحیحة  ذكرتكما . نفایاتالعشوائي لل رميال المترتبة عنصحیة الضرار األ

استعمال الفالتر المناسبة للحد  باإلضافة إلىوضرورة صیانة المعدات وقیاس نسبة االنبعاثات، 
االنبعاثات الناتجة عن  بشأنمنظمة الصحة العالمیة  رت مما أوردتھوحذَّ . تلك األضرار من



تؤدي إلى التي و األضعافتتخطى المعدل الطبیعي المسموح بھ بعشرات التي الحرق في لبنان 
  .ممیتةأمراض 

في والسالمة ومعالجة المخاطر الصحة البیئیة  دائرةمدیر  الدكتور فاروق مرعبي عرضثم 
 مسترسًال في شرح عملیتيّ  ،على صعید اتحاد البلدیاتمعالجة النفایات طرق لثالث  الجامعة

الالمركزیة وفقًا  أھمیة السیما ،ةصحیال مرامطال أھمیة مشدداً علىو ،التسبیخ واسترداد الطاقة
  .للتسلسل الھرمي في إدارة النفایات

 مفھوم اإلدارة المتكاملة للنفایات الصلبة، وشرحت فتطرقت إلى لدكتورة مي مسعودا أما
أن التحدي الرئیسي یكمن في عدم معتبرةً التي تواجھ إدارتھا على الصعید اللبناني، التحدیات 

. وتحدثت مسعود عن ضعف جھود وجود تشریع ینص على سیاسات واضحة إلدارة النفایات
والشركات الخاصة ه القضیة على الصعید المادي وغیاب الطاقة البشریة ذالسلطات في ھ

الضوء على غیاب التوعیة العامة المھمة لفرز النفایات  تسلط ثمللمساھمة في إیجاد حل سریع. 
تكاتف الجھود بین  دعت إلىكما  .من المصدر ولوضع خطة مستدامة إلدارة النفایات الصلبة

أي نشاط بیئي  ةحكومیة الستمرار دیمومالغیر والسكان والبلدیات والمؤسسات الحكومیة 
تنموي.  

عن  مجدي أبو نجیم مساعد في فرع الھندسة البیئیة والمدنیةالدكتور الا السیاق، تحدث ذفي ھ
البقاع ولبنان  لمعالجة النفایات الصلبة في محافظتيّ ممولة من الحكومة البریطانیة  مشاریع ةثثال

دارة إلالمشاركة في تطبیق الحلول بلمجتمع المدني ل سمحته المشاریع ذأن ھب أفادو. الشمالي
    النفایات، كما توفر فرص عمل جدیدة للمواطنین في المحافظتین. 

بید جمیع متمنیةً أن یكون الدلیل الذي تّم إطالقھ أداة طیّعة الندوة الدكتورة نجاة صلیبا ختمت 
.األطراف لمساعدتھم على تحقیق إدارة مستدامة للنفایات  

 


