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I. خلفیة الوضع  

 
، ھو الیوم الذي بدأت فیھ أزمة النفایات المخزیة التي أغرقت 2015یوم الخمیس، السادس عشر من تموز/یولیو 

ة، المطمر األكبر في لبنان، أبوابھ، وانتھى العقد مع البلد في بحر نفایاٍت. في ذلك التاریخ، أغلق مطمر الناعم
طن من النفایات  3000سوكلین، الشركة المسؤولة عن كل جوانب إدارة النفایات في بیروت وجبل لبنان. أكثر من 

ئیة غیر الُمفَرزة بدأت تتكدَّس وتتعّفن بشكٍل یومي في الشوارع والغابات والودیان وعلى الشواطئ، مولّدًة كارثة بی
وصحیة غیر مسبوقٍة في بلٍد ترزح بنیتھ التحتیة أساًسا تحت وطأة تدفق أفواج الالجئین السورّیین إلیھ. ولربَّما 

% تقریًبا من زیادة إنتاج النفایات البلدیة الصلبة في لبنان ترتبط 15.7اقتضت اإلشارة في ھذا اإلطار إلى أنَّ 
ون  % من إجمالي المقیمین في لبنان، ما یشكِّل أعلى نسبة الجئین 25حالًیا نحو ارتباًطا مباشًرا بالالجئین الذین یعدُّ

مقابل السكان في العالم. لجأ عدٌد كبیٌر من البلدیات التي شعرت بھول األزمة إلى حرق النفایات المتراكمة في الھواء 
ظھرت دراسة حدیثة أجرتھا الجامعة الطلق، ما أدى إلى ارتفاع معدل تلوث الھواء إلى مستویاٍت مقلقة للغایة. فلقد أ

مرة  416األمیركیة في بیروت أنَّ مستوى مادة الدیوكسین الُمسرِطنة في الھواء قد تضاعف في بعض األماكن 
.2014قیاًسا على ما كان علیھ في   

 
ینات، وّقعت ھذه األزمة ھي في الواقع ثمرة سنواٍت من فشل الحكومة وسوء إدارتھا لملف النفایات. في أواخر التسع

سوكومي إلدارة قطاع النفایات المتعّثر منذ سنوات الحرب األھلیة.  الحكومة اللبنانیة عقًدا طارًئا مع شركة سوكلین /
سوكومي بموجب ھذا العقد احدى من أعلى المعدالت  . ُمِنَحت سوكلین /2010ثمَّ أعید تجدید العقد المذكور في 
لم، إضافًة إلى احتكاٍر كلي لقطاع النفایات وصالحیة مطلقة علیھ في منطقتي كلفة لطّن النفایات الواحد في العا

بیروت وجبل لبنان. كمیٌة قلیلٌة جًدا من النفایات كانت تخضع للتدویر، والباقي كان ُیلَقى في مطمر الناعمة حتى بعد 
% فقط من النفایات كانت 19ا، تخطي ھذا األخیر طاقتھ االستیعابیة القصوى بفترٍة طویلة. على مستوى البلد عمومً 

%)، في حین بقي مصیر ما تبقى الطمر والرمي. لسوء الحظ، إنَّ 11%) والتسبیخ (8ُتسَترَجع من خالل التدویر (
ة تتشاركھا معظم البلدان المحاذیة للشواطئ  المستوى المحدود للتخفیف من النفایات واسترجاعھا ھو مشكلة عامَّ

ط، حیث ینعدم تقریًبا الفرز عند المصدر، وتغیب الكفاءة إلى حدٍّ بعید عن الجنوبیة والشرقیة للبحر  األبیض المتوسِّ
أنشطة التدویر.  

 
أخفقت الحكومة اللبنانیة في الحؤول دون ھذه الكارثة التي كانت تلوح في األفق منذ فترة، حیث أنَّھا لم تتمكَّن من 

ع موضع التنفیذ فور انتھاء عقد سوكلین. كما أنَّھا فشلت في إعداد خطٍة مالئمة إلدارة النفایات الوطنیة، توض
دة منتشرة التعاطي مع األزمة باقتراح حلوٍل سیِّئة، كتصدیر النفایات المتراكمة على سبیل المثال و إنشاء مطامر متعدِّ



دت الحكومة طنٍّ من القمامة المتعفنة، اعتم 350,000البلد. بعد مضي ثمانیة أشھر، وبعد تكّدس أكثر من عبر
اللبنانیة خطًة جدیدة إلدارة النفایات. تقوم الخطة على مرحلٍة انتقالیة تمتد على أربع سنوات، ُیصاُر خاللھا إلى 
(إعادة) إنشاء مطمَرْین ساحلیَّین، ھما برج حمود وكوستا برافا، على أمالك بحریة عاًمة، عن طریق ردم البحر 

سلیم ومناسب لمستوى التأثیر البیئي واالجتماعي المترتب على ھذه الخطوة.  األبیض المتوسط ومن دون وضٍع تقیِّیم
وتقتضي الخطة أیًضا استعمال مركزین اثنین موجودین حالًیا للفرز، وبناء مركٍز إضافي في واحٍد من المطامر. كما 

ة في غضون ذلك، ھذا تلحظ الخطة إعادة فتح مطمر الناعمة لمّدة شھرین من الزمن الستقبال النفایات المتراكم
باإلضافة إلى بناء محارق َتْجَھز لبدء العمل فور انتھاء المرحلة االنتقالیة. والجدیر بالذكر أنَّ الخطة ال تقترح أي 

حلول للمناطق الواقعة خارج بیروت وجبل لبنان، كما أنَّھا لم تأِت على ذكر الكلفة اإلجمالیة المترتبة على التنفیذ.   
 

II.  المتوسط من خطة الحكومة اللبنانیة إلدارة النفایات الصلبةموقف غرینبیس  
 
َتعتبر غرینبیس المتوسط خطة الحكومة اللبنانیة إلدارة النفایات خطًة غیر صالحة وغیر مسؤولة على اإلطالق، 
وتنطوي على درجٍة عالیة من الخطورة تترّتب علیھا تبعاٍت بیئیة وصحیة ملحوظة محلًیا وعلى مستوى البحر 

ألبیض المتوّسط ككل. تنشط غرینبیس المتوّسط، إلى جانب الحركة البیئیة، في لبنان منذ تسعینیات القرن الماضي ا
في حمالتھا من أجل اعتماد خطٍة مستدامة إلدارة النفایات ترتكز على أسٍس ومبادئ بیئیة واجتماعیة سلیمة، وتنطلق 

خ ھذه المبادئ بشكٍل جلي الیوم في مطالب من رؤیٍة واضحة تتمثل بالوصول إلى مجتمٍع صفر نفا یات. تترسَّ
المجتمع المدني اللبناني، التي تدعمھا غرینبیس المتوّسط. ولكْن، یتضح الیوم، وأكثر من أي وقٍت مضى، أنَّ مشكلة 

بال شك من  إدارة النفایات في لبنان ال ُتعَزى إلى انعدام الحلول أو عدم توّفر المعرفة؛ وإنَّما مصدر األزمة ینبثق
غیاٍب صارٍخ لإلرادة السیاسیة على مستوى صّناع القرار اللبنانیِّین الذین یتقاعسون عن تبّني خطٍة تعطي األولویة 

ة المواطن وسالمة البییة والتزامات لبنان اإلقلیمیة والدولیة. لصحَّ  
 

وعلیھ، تدعو غرینبیس المتوسط إلى:  
 

مود وكوستا برافا الساحلیَّینوقف العمل كلًیا بتطویر مطَمَرْي برج ح .1  
 
د درجة المخاطر البیئیة المطروحة. بالتالي، یأتي إنشاء المطامر  إنَّ موقع المطامر ھو العامل األساسي الذي یحدِّ
د البحر األبیض المتوسِّط وتنّوعھ البیولوجي، من جّراء التسّرب المحتمل  على السواحل بخطٍر تلویثي عاٍل یتھدَّ

ضة للغمر بالمیاه لعصارة النفایا ت إلى میاه البحر وعملیة الردم المقترحة. كما أنَّ المطامر الساحلیة تكون معرَّ
واإلغراق في أحوال الطقس المتطّرفة، ما یؤدي إلى انتشار بقعة النفایات بشكٍل واسع. على الرغم من أنَّ طمر 

اعتباره حًال مثالًیا، إالَّ أنَّ المطامر الداخلیة ذات  النفایات یترافق دوًما مع بعض المخاطر البیئیة وال یمكن بالتالي
ل على المطامر الساحلیة. المطامر  الخصائص الجغرافیة والھیدروجیولوجیة والطوبوغرافیة والجویة المناسبة ُتفضَّ

ه االتفاقیة من ھذ 8الساحلیة ھي انتھاٌك صارٌخ وصریح التفاقیة برشلونة التي وقَّع علیھا لبنان، حیث تنصَّ المادة 
على ما یلي: "... على األطراف المتعاقدة اتخاذ كل التدابیر المالئمة لمنع وتخفیف ومكافحة، والقضاء إلى أقصى 
درجٍة ممكنة، على تلوث منطقة البحر األبیض المتوسط، ووضع وتنفیذ خطط تھدف إلى الحدِّ من واإلزالة 

ضة ل لتراكم الحیوي الناتجة من مصادر بریة. تنطبق ھذه التدابیر على التدریجیة للمواد الساّمة والثابتة والمعرَّ
التلوث من المصادر البریة المتأتیة من داخل أراضي األطراف المتعاقدة، والتي تصل إلى البحر مباشرًة من مخارج 

التصریف البحریة أو عبر التخلّص من النفایات عند السواحل..."  
 

الُمفرَزة وغیر الُمعالَجة في مطمر الناعمةوقف رمي النفایات غیر  2.          
 

إنَّ التفاعل بین المواد العضویة والمواد الجافة القابلة للتدویر في النفایات غیر الُمفَرزة یزید من كمیة وسّمیة عصارة 
حیة النفایات من خالل تذویب المعادن الثقیلة، ما یؤدي بدوره إلى زیادة خطر تلویث ُكَتل وطبقات المیاه السط

والجوفیة. كما أنَّ النفایات غیر الُمفرزة تزید من انبعاث المیثان والغازات السامة التي تساھم في تلّوث الھواء وتغّیر 
الُمناخ.  

 
 



 
وقف العمل كلًیا على خطة إنشاء محارق للنفایات في لبنان 3.          

 
یات البلدیة، والحمأة أو الطین، والنفایات الطبیة، تعارض غرینبیس حرق كل أنواع النفایات (النفایات الخطرة، والنفا

)، أو ′تحویل النفایات إلى طاقة′وسواھا) إْن كان في محارق ُمخصَّصة لھذا الغرض (بما في ذلك ما ُیسمَّى بمنشآت 
 في أفران اإلسمنت أو الغّالیات الصناعیة، أو عند نقطة التولید في الموقع أو خارجھ. یساھم حرق النفایات في

ة اإلنسان والبیئة. ویجب تفادي اللجوء إلى الحرق لمنع نثر وانتشار المواد الساّمة والسموم الثابتة في  تدھور صحَّ
ة تنبعث بشكٍل روتیني من المحارق، ولم یتّم تحدید سوى جزٍء  البیئة بشكٍل عام. إنَّ آالف المواد الكیمیائیة السامَّ

كیمیائیة، وخصوًصا المواد الساّمة منھا والمتراكمة أحیائًیا، یزید من مستوى صغیٍر جًدا منھا. انتشار ھذه المواد ال
التلّوث في ھوائنا ومیاھنا وأرضنا وطعامنا، وفي نھایة المطاف أجسامنا. تخلّف عملیة الحرق مواًدا سامة عالیة 

مشاكل إضافیة. كما أنَّ  التركیز مثل الرماد وخبث المعادن والمیاه المستعملة، وغیرھا من المخلفات التي تطرح
ق إعادة استعمال وتدویر المواد غیر الخطرة. فھو ال یحّفز  الحرق یدیم الممارسات اإلنتاجیة القذرة والمسرفة، ویعوِّ
الجھات المولِّدة للنفایات على اعتماد تقنیات إنتاج نظیفة تتفادى تولید النفایات، ألنَّ الحرق یسمح لھم بـ"التخلص من 

النفایات التي جرى حرقھا تتحول الى رماد  % من30والتھّرب من المسؤولیة المترتبة علیھم، علًما بأنَّ النفایات" 
تحتاج إلى معالجٍة بدورھا. من جھٍة أخرى، ال تعتبر منشآت أو محطات تحویل النفایات إلى طاقة بالحّل  سامة التي

نیع المواد والمنتجات، التي یكون باإلمكان استرجاعھا (جزئًیا) الفّعال ألنَّھا تھدر الطاقة التي كانت قد اسُتخِدَمت لتص
من خالل إعادة االستعمال أو التدویر. في الواقع، إنَّ تولید الطاقة من النفایات ال ُیعد مصدر طاقٍة متجّدٍد أو مستدام، 

ملحوظة في النفایات البلدیة ھما  ویجب بالتالي أن ُیستبَعد من منظور الطاقة. إنَّ المادتین اللتین تؤمنان قیمة حراریة
البالستیك والورق/الكرتون. ُیصنَّع البالستیك بشكٍل أساسي من البترول. من حیث التأثیر الُمناخي، حرق البالستیك 
مواٍز لحرق الوقود األحفوري. ومن حیث استعمال الموارد والطاقة، من األكفأ إلى حدٍّ بعید إعادة تدویر الورق 

وقود. إضافًة إلى ذلك، معظم النفایات الُمنتجة في لبنان ھي نفایات عضویة بمستویات رطوبٍة عالیة، مقارنة بحرقھ ك
وتحمل بالتالي قیمة حراریة متدنیة جًدا (حتى إنَّھا قد تحتاج إلى مصدر وقود خارجي لكي تحترق)، ما یدفعنا أكثر 

ولید الطاقة في لبنان.فأكثر إلى التشكیك في مدى مناسبة ھذه التكنولوجیا كمصدٍر لت  
 

تشجیع البلدیات المعنیة على تطویر حلول محلیة إلدارة النفایات 4.           
 

لن تتوّقف تبعات الخطة الحكومة اللبنانیة عند المخاطر البیئیة والصحیة الجسیمة التي ستولِّدھا؛ بل إنَّھا ستخلّف 
ل من  أیًضا أعباء مالیة ثقیلة تثقل كاھل البلدیات. فالكلفة المالیة العالیة المحتملة المرتبطة بھذه الخطة سُتموَّ

الصندوق البلدي الُمستقّل، وستؤثر بالتالي على كل البلدیات اللبنانیة. غیر أنَّ الحكومة اللبنانیة تترك الباب مفتوًحا 
التي تطّور حلولھا  أمام البلدیات ضمن نطاقھا الجغرافي لالنسحاب من الخطة. بالتالي، كلّما زاد عدد البلدیات

ة خارج إطار الخطة الوطنیة، كلّما خّف العبء على الصندوق البلدي. علیھ، نحّث البلدیات على  المحلیة الخاصَّ
ة بھا إلدارة النفایات، باتّباع المبادئ المعروضة في ھذه الوثیقة، على غرار عدٍد من  تطویر حلوٍل محلیة خاصَّ

سبق وُطبَِّقت في بعض المناطق اللبنانیة.  المبادرات البلدیة الُملھمة التي  
 

تطویر وتطبیق استراتیجیة وطنیة تتوافق مع مبادئ إدارة النفایات البلدیة الصلبة الواردة في ھذه الوثیقة 5.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

III. مبادئ غرینبیس المتوسط بشأن إدارة النفایات البلدیة الصلبة  
 

التخفیف وإعادة االستعمال  
 

ل أي خطط توضع من أجل إدارة النفایات. ویأتي خفض االستھالك یجب وضع برنامج جدي لتخفیف النفایات، یكمِّ 
وإعادة استعمال المنتجات على رأس ھرمیة إدارة النفایات. یتعیَّن على السلطات المعنیة تطویر خطط وطنیة للحّد 

تجین من النفایات، تتضمَّن برنامج توعیة على مستوى الوطن، إضافًة إلى سًن التشریعات المناسبة لوضع المن
والمستھلكین أمام مسؤولیاتھم.  

 
الفرز  

ل في أي خطٍة إلدارة النفایات تھدف إلى تحقیق معدالت ابتعاٍد عالیة عن الطمر  الفرز عند المصدر ھو المبدأ األوَّ
فئات:  3وتدویر المواد بجودٍة عالیة. ینبغي فرز النفایات عند المصدر ضمن   

 
● الناتجة من المطبخ ونفایات الحدائق القابلة للتحلل البیولوجي) نفایات عضویة قابلة للتسبیخ (النفایات   
● النفایات غیر العضویة القابلة للتدویر (نحو: الورق، الزجاج، الكرتون، البالستیك، المعادن، النسیج)   
● النفایات الباقیة   

 
غي على السلطات المعنیة یجب إطالق حملة توعیة وطنیة حول فرز النفایات لتعزیز كفاءة وفعالیة عملیة الفرز. وینب

أن تؤمِّن عملیة جمٍع متسقة للنفایات البلدیة الُمفَرزة من المنازل، وتوصیلھا إلى منشآت الفرز لزیادة كفاءة الفرز 
ا بالنسبة إلى المواد الخطرة (الدھان والزیوت والمب یدات الحشریة والمصابیح وتحسین برامج التدویر والتسبیخ. أمَّ

ا من خالل عملیة جمٍع منفصلة أو عن طریق  الفلوریة إلخ.) فیجب أن تبقى بعیدًة عن مسار النفایات البلدیة، إمَّ
دة، أو باعتماد الطریقتین مجتمعتین. ولكْن، یبقى التخلّص التدریجي من  اعتماد نقاط "تجمیع" في مواقع خدمیة ُمحدَّ

م االنتاج والمنتجات (إعادة التصمیم التي تستبعد المواد السامة) ھو األولویة في استراتیجیة المواد الخطرة من ُنظُ 
معالجة مشكلة النفایات. وجود المواد الخطرة، حتى ولو بكمیاٍت صغیرة في المواد االستھالكیة على سبیل المثال، 

ل المواد التي تحمل إمكانیة التدویر أو إعادة االستعمال أو ال إنَّ تسبیخ أو التحلل البیولوجي، إلى مشكلة نفایات. یحوِّ
استراتیجیة إزالة المواد الخطرة من المنتجات وعملیات التصنیع تبقى لھا األسبقیة  على استراتیجیات التعاطي مع 

النفایات.  
 
 
 



 
 

التسبیخ  النفایات العضویة –  
 

اسطة الجزیئات العضویة الجرثومیة. تتسبَّب المواد التسبیخ ھو تحویل المواد العضویة إلى منتج نھائي مستقّر بو
العضویة التي ُترَمى في المطامر بالكثیر من المشاكل البیئیة. ولكْن، بواسطة التسبیخ، وعوًضا عن أن تكون مشكلة 
على مستوى الرمي والطمر، ُیمكن استخدام النفایات المنزلیة العضویة لتصنیع السّباخ الذي یحمل قیمًة تجاریة 
وقیمة بیئیة في آن، طالما بقي نظیًفا ومفصوًال عن مصادر التلویث األخرى، بما في ذلك التلوث الكیمیائي. یمكن 
ٍن للتربة لتحفیز نمّو النباتات وإعادة الحیویة للتربة  استخدام السّباخ في المزارع كسماٍد عضوي طبیعي ومحسِّ

، لمعالجة النفایات العضویة عن طریق للتسبیخھو شكٌل بدیل المستنزفة. كذلك، یمكن استخدام الھضم الالھوائي، و
تفكیك المواد القابلة للتحلل البیولوجي باستخدام الكائنات المجھریة في بیئٍة خالیة من األوكسجین. ُینتج الھضم 

بشكٍل أساسي  الالھوائي فئتین من المنتجات الصالحة لالستعمال. الفئة األولى ھي الغاز الحیوي أو األحیائي (ویتألف
الھیدروجین وغازات أخرى) الذي یمكن حرقھ من  من المیثان وثاني أكسید الكربون مع كمیاٍت قلیلة من كبریتید

’  digestate‘أجل تولید الكھرباء أو الحرارة أو استخدامھ كوقود للسیارات. الفئة الثانیة ھي مادة "الدایجستیت"  – 
نة ومغذیة للتربة أو كسماٍد سائل. یمكن القیام  مادة طینیة سمیكة أو مخلفات شبھ صلبة یمكن استعمالھا كمادة محسِّ

م بالتالي حًال للمدن  بالتسبیخ التقلیدي والھضم الالھوائي كلیھما على مستوى المنزل وعلى نطاٍق واسع، وھذا یقدِّ
% 52.5لنفایات الُمنَتَجة (واألفراد على حدٍّ سواء. في لبنان، تشكِّل النفایات العضویة أكثر من نصف مجموع ا

تقریًبا). یتعیَّن على السلطات المعنیة أن تتأّكد من أنَّ منشآت التسبیخ متوفرة وشغالة، وتؤّمن خدمة التوصیل الجید 
للنفایات العضویة الُمفَرزة لمعالجتھا.  

 
التدویر  النفایات القابلة للتدویر –  

 
ویر (الورق، الزجاج، البالستیك، إلخ.) إلى مواد جدیدة. ولكنَّ عملیة التدویر ھو عملیة تحویل النفایات القابلة للتد

ر إلى ما النھایة على مستوى المواد الُمعاد استعمالھا، وھي ستؤدي في النھایة  التدویر ال یمكن أن ُتعاد بشكٍل متكرِّ
یات، وإنما ھو مجّرد عملیٍة تحٍد من إلى إنتاج النفایات. بالتالي، ال ُیعتبر التدویر آلیة وقائیة تحول دون إنتاج النفا

النفایات. لذلك، یجب أن ُتعطى األولویة لتخفیف النفایات وإعادة استعمالھا مقارنًة بعملیة التدویر. تشكِّل المواد القابلة 
% من مجموع خلیط النفایات في لبنان. یتعیَّن على السلطات المعنیة أن تطّبق برنامج تدویٍر 36.5للتدویر نحو 

دف إلى توفیر بیئة مالئمة لنمّو سوق التدویر في البالد من خالل توفیر الدعم للصناعات وتقدیم الحوافز للمنتجات یھ
رة. الُمدوَّ  

 
المعالجة المیكانیكیة البیولوجیة - النفایات الباقیة –  

 
تجمع أنظمة المعالجة المیكانیكیة ة أكبر كمیٍة ممكنة من البیولوجیة سلسلة من خطوات المعالجة التي تھدف إلى إزال-

ة من النفایات الباقیة  المواد القابلة للتدویر والمواد العضویة والمواد السامَّ ًال (خامًال)  – مولّدًة بالتالي منتًجا نھائًیا معطَّ
و"مستقًرا". یجب أن تستلم أنظمة المعالجة المیكانیكیة القصوى من البیولوجیة البقایا المخلَّفة من النفایات بعد االستفادة -

عملیة الفرز األولیة عند المصدر. تساھم ھذه األنظمة في العادة في تخفیف وزن النفایات الباقیة المستلمة بنسبة 
%. الھدف من أنظمة المعالجة المیكانیكیة50 البیولوجیة ھو تفادي الجمع بین المواد الساّمة والمواد القابلة للتدویر -

یة، حیث یمكن أن تتفاعل وتلّوث بعضھا بعًضا. في ھذه األنظمة، یتقلص وزن والمواد العضویة في معالجٍة نھائ
النفایات الباقیة إلى حدٍّ بعید، وتصبح مادًة مستقّرة. عندئٍذ، یمكن طمرھا  مع الحدٍّ كثیًرا من خطر إنتاج المیثان -

والمشاكل التي یمكن أن تبرز من جّراء العصارة ومخاطر الحرائق اء للمطمر، أو في حال كان أو استعمالھا كغط –
مستوى التلّوث فیھا متدنًیا بما یكفي، یمكن استعمالھا كمادة سبخیة منخفضة الجودة. یمكن اختیار مواقع محطات 

المعالجة الكیمیائیة البیولوجیة وإنشاؤھا بوتیرٍة أسرع بكثیر من إنشاء المحارق بأحجاٍم مماثلة، وبكلفٍة أقل بكثیر. كما -
المحطات على نطاٍق أصغر یحّقق كفاءة التكلفة. للمزید من المعلومات حول أنظمة المعالجة  یمكن بناء ھذه

المیكانیكیة البیولوجیة، ُیرجى زیارة الموقع التالي:-  
http://www.greenpeace.org.uk/media/reports/the-environmental-trust-cool-waste-
management  



   
 

الطمر  النفایات الباقیة  –  
 

بانتظار الوصول إلى مجتمٍع صفر نفایات، یجب طمر المواد الباقیة من النفایات، التي ال یمكن إعادة استعمالھا أو 
مستقّرة من خالل أنظمة المعالجة الكیمیائیةتدویرھا أو تسبیخھا، بعد أن تكون قد أصبحت  البیولوجیة. ولكنَّ -

النفایات الباقیة التي ینبغي طمرھا یجب أالَّ تمثل إالَّ جزًءا صغیًرا من النفایات الُمولَّدة أساًسا. على السلطات المعنیة 
د من أنَّ النفایات الباقیة التي ال بدَّ من طمرھا قد قُلَِّصت إلى  أصغر كمیٍة ممكنة، وقد أصبحت جامدة (خاملة) أنَّ تتأكَّ

ومعطلة إلى درجٍة تكفي لتجّنب التفاعالت الكیمیائیة، وانبعاثات المیثان، وتسّرب المواد الكیمیائیة الخطرة إلى التربة 
ئیة والمیاه الجوفیة. كما یجب إنشاء المطامر باستخدام أفضل التكنولوجیات المتوفرة وبعد إجراء دراسة تقییٍم بی

واجتماعیة شاملة. كذلك، یجب أن یبقى منح الموافقات على إنشاء المطامر محصوًرا جًدا لمنع وجود وفرة في 
القدرة على التخلص من النفایات. كما یجب اختیار مواقع المطامر بعنایٍة للتقلیل من خطر تلّوث الموارد المائیة، 

وغیره من المشاكل البیئیة والصحیة ذات الصلة.   
 

تمٌع  صفر نفایاتمج  
 

النفایات لیست أمًرا ال مفّر منھ. ھي نتیجٌة لسلسلٍة من القرارات التي تبدأ بتصمیم الُمنَتج. أحیاًنا، تكون الضرورات 
ء للمنتج یؤدي إلى إنتاج النفایات. من الطرق التي تساعد على التأثیر إیجاًبا  االقتصادیة السبب في وضع تصمیم سيِّ

. (Individual Producer Responsibility)ت تعزیز مقاربة "مسؤولیة المنِتج الفردي" في تصمیم الُمنتجا
م بسعٍر أقل من ُمنتٍج مناِفٍس ألنَّھ یحمل إمكانیًة الرمي من دون أي اعتباٍر للبیئة، یحصل في  إنَّ الُمنَتج الذي ُیقدَّ

ة التي ُتنَفق على األكالف ال مرتبطة بالتخلص منھ. مقاربة "مسؤولیة المنِتج الواقع على دعٍم من األموال العامَّ
الفردي" تتعاطى مع ھذه األكالف على أنَّھا جزٌء من تكلفة المنَتج. ففي حال كان الُمنَتج أو مواد توضیبھ غیر قابل/ة 

الجتھا إلعادة االستعمال أو التدویر أو التسبیخ، عندئٍذ، تكون على المنِتج مسؤولیة جمع المنَتج ومواد توضیبھ ومع
عند انتھاء صالحیتھا. ھذه المقاربة سُتجِبر المنِتِجین على تصمیم منتجاٍت تمنع تولید النفایات. و"مسؤولیة المنِتج 
الفردي" ھي واحدة من اآللیات التي یمكن من خاللھا التوّصل إلى خفض إنتاج النفایات. بالتزامن مع فرز النفایات 

الة، عند المصدر في كل المنازل، وتكثیف ب رامج التسبیخ والتدویر، ودعم خطط االسترجاع وإعادة االستعمال الفعَّ
یمكن التعاطي مع النفایات الباقیة على أنَّھا مجّرد ظاھرة مؤقتة. سواٌء كّنا قادرین على الوصول إلى مجتمٍع صفر 

ك األھم لتحویل النفایات نفایات أم ال، أو ربَّما أمكننا االقتراب من ذلك ولو قلیًال، تعتبر سیاسة صفر نفای ات المحرِّ
بعیًدا عن آلیات الطمر والرمي. أولئك الذین یطّبقون سیاسات صفر نفایات یثبتون أنَّ القیود الحقیقیة الوحیدة على 
ھذا المستوى ھي تلك التي یفرضھا قصور الخیال واإلبداع وغیاب اإلرادة السیاسیة. حیاةٌ خالیة من أي إنتاٍج 

ز من قبل كل واحٍد مّنا عندما نتوقف قلیًال  ونعید النظر في أنماط االستھالك للنفایات ھي أ یًضا نھٌج یبدأ ویتعزَّ
الُمفَرطة لدینا.  

 
 

لمزیٍد من المعلومات:  
info.arabic@greenpeace.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



المصادر الرئیسیة  
 
Ministry of Environment in Lebanon/UNDP - Lebanon Environmental 
Assessment of the Syrian Conflict & Priority Interventions Updated Fact Sheet 
http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/environment_energy/env
ironmental-impacts-of-the-syrian-crisis-in-lebanon-fact-sheet/  
 
American University of Beirut - AUB headed research warns of alarming 
carcinogen levels near open waste dump fires  
http://www.aub.edu.lb/news/2015/pages/carcinogen-waste-
fires.aspxhttp://www.aub.edu.lb/news/2015/pages/carcinogen-waste-fires.aspx 
  
Ministry of Environment - State of Environment Report 2010 
http://www.moe.gov.lb/The-Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-
2010.aspx?lang=en-us  
 
SWEEP-Net - The regional solid waste exchange of information and expertise 
network in Mashreq and Maghreb countries - Country report on the solid waste 
management in LEBANON 2014 

 
ARLEM - Report on waste management at local and regional level in the 
Mediterranean region 2014 
http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/Documents/rapport-sudev-dechets-2014-
en.pdfhttp://cor.europa.eu/en/activities/arlem/Documents/rapport-sudev-dechets-
2014-en.pdf 
http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/Documents/rapport-sudev-dechets-2014-
en.pdf 
NSW-EPA - Environmental Guidelines: Solid Waste Landfills 
http://www.epa.nsw.gov.au/waste/landfill-
sites.htmhttp://www.epa.nsw.gov.au/waste/landfill-sites.htm 
http://www.epa.nsw.gov.au/waste/landfill-sites.htm 
UNEP MAP for the Barcelona Convention 
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001001004  
 
Greenpeace Environmental Trust - A State-of-the-Art Alternative to Incineration 
for Residual Municipal Waste- MBT  
http://www.greenpeace.org.uk/files/pdfs/migrated/MultimediaFiles/Live/FullRepor
t/5574.pdf  
 
How to comply with the landfill directive without incineration: A Greenpeace 
blueprint 

g.uk/files/pdfs/migrated/MultimediaFiles/Live/FullReporhttp://www.greenpeace.or
 t/4478.pdf  


