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  مقدمة  - ١
  

  خلفية عامة  ١-١
  

الشق  وبالتحديد ، االمم المتحدة باالجماع بيان االلفيةجمعيةعضاء أ تبنى ٢٠٠٠  من العاميلول شهر أفي
منها الذي ينص على إلتزام وال سيما الهدف التاسع  (MDG)اهداف التنمية االلفية لق بتحقيق المتع

  منتخفيفلل ويةالوطنبرامج السياسات والمة في تداتكامل مبادئ التنمية المس"األعضاء بالسعي من أجل 
 تتبنىأن  بصورة غير مباشرة الحاجة الى تتضمنهناك عدة مؤشرات لهذا الهدف ".  الموارد البيئيةتلوث

 مع بعضها البعض ضمن برامج متكاملةو ،ليمة بيئياًإدارة نفايات صلبة س سياسات وبرامج وخططالدول 
  .الشاملةالتنمية الوطنية 

  
 أهمية كبرى مـن قبـل القطـاع العـام           ى يول ةأما على الصعيد المحلي، فإن قطاع إدارة النفايات الصلب        

  والصحة العامة واإلقتصاد الوطني بشكل     ا لديه من تأثير سلبي على البيئة      ملوالخاص والمجتمع المدني،    
ولما كان هذا القطاع يكلف الدولة اللبنانية أثماناً مرتفعة سنوياً من أجل الحفاظ على بيئـة سـكنية                  ،  عام

 تقريرا حول تكلفة التدهور البيئي في لبنـان،  METAP/  اصدر البنك الدولي  ٢٠٠٣في حزيران   فسليمة،  
 مليون دوالر سـنويا     ١٠حوالي   ب  الصلبة تيجة قطاع النفايات  نلفة السنوية للتدهور البيئي     حيث قدرت الك  
 الضوء على ان هـذه       التقرير  القى كما). ٢٠٠٠عام   (القوميمن اجمالي الناتج     % ٠,٠٥أي  ما يعادل     

التقديرات استثنت كلفة التدهور الناتج عن النفايات الصناعية غير المعالجة والنفايات الخطـرة ونفايـات               
  .القطاع الصحي

  
ي للبنان لالعوام   وبرنامج التنم ال من ضمن قطاع النفايات الصلبة     دراجإ كان من الضروري  بناء على هذا    

٢٠٠٩-٢٠٠٦ .  
  
  االهداف  ٢-١
  

دارة من خالل التطبيـق الفعـال   إلتخطيط وا ال على عملية    هو التأكيد  لخطة التنموية ل الهدف الرئيسي    إن  
  .لتنمية في لبنان مرتبة بحسب االولويات لدعم الرؤيا المستقبلية ل أو جماعيةفرديةلمشاريع 

  
 اعداد رؤيا تـشمل النـواحي التـشريعية          فإن ذلك يعني تحديداً     المنزلية وبالنسبة لقطاع النفايات الصلبة   

 النفايـات الـصلبة     وضع خطة وطنيـة الدارة     يصار من بعدها  ل  والمؤسساتية تقنيةواالدارية والمالية وال  
فـإن أي   في هذا القطاع،  المكتسبةلخبرات والدروسواعتمادا على ا.  متكاملة وسليمة بيئياً  المنزلية تكون 

  :على النقاط الثماني التالية ترتكزب أن جخطة ي
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 . الوطنأنحاء كافةوطنية، من حيث انها تتضمن مشاركة مساهمين من  ) ١
 االعتبار جميع المكونات ذات العالقة بقطـاع النفايـات الـصلبة          عين   ب عبر األخذ متكاملة،   ) ٢

 . األخرىيةو التنمالقطاعاتفي خطط ال  سائر معيقةالوثوضمان االرتباطات 
 أي نتائج سلبية مـؤثرة علـى         وال تحمل  ، من ناحية انها تحمي الموارد الطبيعية      سليمة بيئياً  ) ٣

 .السكان والبيئة على ،القصير أو البعيد المدى
 تتيح مساحة واسعة المكانية التغيير ضمن الخطوط التوجيهيـة العامـة            أنهامرنة، من حيث     ) ٤

 .والسياسات المرسومة مسبقاً
 .رات المحليةبوالخ ضمن السياق نياًتقلة التطبيق وسهة قابل ) ٥
 . الزراعية والصناعية والتجاريةتشجع تنمية االسواق أنها اقتصاديا من حيث ةمحرك ) ٦
 .ياسيةالمق لمجموعة من المؤشرات  طبقاًقابلة للتقييم ) ٧
  ومدعومة سياسياً  لمالية، ومقبولة اجتماعياً  قابلة لالستمرار من حيث انه يمكن تحمل اعباءها ا         ) ٨

  .ضمن االفق المحدد لها
  

دارة نفايـات صـلبة يـتم    إ خطة أليهذه المبادئ الثمانية المذكورة اعاله يجب ان تشكل العمود الفقري     
  .هذا التقرير سياق  هذه المبادئ في كل من وسيتم الحقا تفصيل وتحليل،تطويرها

  
  نطاق العمل   ٣-١
  
  : بشكل رئيسي المهمات التاليةاق العملضمن نطيت
  

 ات وتتضمن جمع البيانات الرئيسية ومراجعة جميع التخطيط       ،لمحة عامة موجزة عن القطاع     •
ووزارة  واالعمار   اإلنماء وسياسة العمل المرتبطة بادارة النفايات الصلبة في مجلس          ،ةالجاري
 مثل وزارة الداخلية    ارات المعنية  الوز أساسي وبشكل   ،الشركاء الرئيسيين من   غيرهمو ،البيئة

 . ، ومديرية التنظيم المدني في وزارة األشغال العامة والنقلوالبلديات
 وبرامجهم  سياسة القطاع  حول   الوقوف على آرائهم  ، من اجل    ينالتشاور والتواصل مع المعني    •

 .النفايات الصلبة وحول نظرتهم المستقبلية لهذا القطاعالمتعلقة بالرئيسية 
 على المبادئ الثمانيـة التـي تـم          اعتماداً  المنزلية لقطاع النفايات الصلبة   نظرة شاملة    اعداد •

 . تطوير مفهوم الرؤيا المستقبلية، ومن ثم اعاله٢-١وصفها في القسم 
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  لمحة عامة عن القطاع  -٢ 
 
   المنزلية النفايات الصلبةتحديد  ١-٢
  

 والتـي بـسبب      مـا   عمليـة  أوة او ناتجة عن نشاط       عبارة واسعة تنسب لمادة مستهلك     النفايات هي عموماً  
 التخلص منها يعتزم  ، تصبح عديمة الفائدة ولهذا يتم اهمالها و        والبيولوجية و الكيميائية أ/ و الفيزيائيةخصائصها  

  .أو يطلب التخلص منها
  

، المنزليـة ايـات    عبارة النف  نجدد لهذه النفايات، ولهذا     لنفايات يتبع عادة النشاط المولّ    الرئيسي ل تصنيف  الإن  
ونفايات الرعايـة الـصحية،     والنفايات البلدية، والنفايات الصناعية، والنفايات النووية، والنفايات الزراعية،         

  .يف األولينتصعرف باليوهذا ما . ... الخ،والنفايات الطبية
  

خاصـة مـن     عند استهداف طبيعة او صـفة        يستعمل للنفايات   الثانوي، فإن التصنيف    األخرىومن الناحية   
 ولهذا الغرض تستخدم عبارة نفايات سائلة، وصلبة وغازية، نفايات خطرة، نفايات غيـر خطـرة،                ،النفايات

  .... الخ،ونفايات مسببة لالمراض ونفايات سامة
  

  أو اإلدارة   النفايات وهو يستعمل غالبا لالشارة الى الطريقة       أصنافلتحديد    مستوى ثالث  يف على نص ت وهناك
  .ل للتخلص من هذه النفايات، على سبيل المثال النفايات الخاصةمتستعو أالتي يمكن 

  
  :تيآل رئيسية كانواعأ ةإلى أربع  النفايات الصلبة عموماًأنواع  حصريمكنعاله أ على ما ذكر واعتماداً

  
 ).MSW( والتجارية المنزليةبما فيها ،  النفايات الصلبة البلدية •
  .الثقيلةو الخفيفة بيناعية المتراوحة ن الصنشطةاألعن  النفايات الصناعية التي تنتج •
 الغابات وانتاج المحاصيل الزراعية وانشطة التجميـل         أنشطة النفايات الزراعية الناتجة عن    •

 . وتربية المواشيتنسيق الحدائق ،الخارجي
المسالخ فات البناء والهدم،    ل عدا تلك المذكورة اعاله مثل مخ      أنشطةنفايات خاصة ناتجة عن      •

المواد الناتجـة   (االطارات المستعملة والبطاريات والحمأةوالزيوت المستهلكة  لمستشفيات و وا
معاصـر زيـت    مخلّفـات   ، وسيارات الخردة و   )من محطات تكرير المياه الصرف الصحي     

 ..الخ ،الزيتون
  

 وأ ، النفايات الصلبة التي يمكن تصنيفها بشكل مختلف       أنواعومن المهم هنا تسليط الضوء على بعض        
 قـد   األصنافاضافة الى ذلك فإن اي من هذه        .  تتقاطع مع الفئات االخرى من النفايات      أنالتي يمكن   
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 سواء كانت سـامة      الكيميائية على خصائصها عامةً  يتضمن نفايات خطرة وغير خطرة وذلك يتوقف        
  ..لخإ ،شتعالإلو قابلة لأنفجار إللوقابلة أ قابلة للهب ، أو
  

 الجمـع  يطلق عليه تسمية خدمات أما ما . ال يوجد مثل هذا التصنيف الواضح      ،وفي لبنان، لغاية اآلن   
  كافـة   مـن  اًوعناصـر اً   حد ما بنـود    إلى يتضمن   أنيمكن  فوالتخلص من النفايات الصلبة البلدية،      

  . أعاله االخرى المذكورةاألصناف
  

 اإلنمـاء  مجلـس    عقـود  و غالبية مشاريع و  وممارسات االدارة  في هذا المجال  إن التشريعات الحالية    
 وقـد   .)المنزليـة  ( النفايات الصلبة البلديـة    اي (MSW)ول من النفايات    أل ا الصنفواالعمار تعالج   
 االخرى من النفايات يجب معالجتها      األصنافعلى ان   األجراء   المرعية٢ والقرارات   ١نصت القوانين 

 مـن   شـاملة جيه ومراقبة   الجهات الخاصة التي تتولد عنها مثل هذه النفايات، وذلك تحت تو          من قبل   
  ."الملوث يدفع "أمبد تخضع الى وهذه .الوزارات المعنية

  
مجلـس  (، فإن هذه الرؤيا سوف تركز على النفايات الصلبة البلدية حيـث الحكومـة               بناء على هذا  و

مثـل البلـديات   (والجهات العامـة  ..)  الخاألخرى، والوزارات   ، واالعمار اإلنماءالوزراء، ومجلس   
والمنظمات االخرى المعتمدة على التجمعات السكنية والمنظمات غير الحكوميـة          البلديات  واتحادات  

NGO’s - CBO's ( المتكاملة إلدارة النفايات الـصلبة خطةال الرئيسيون في الشركاءهم  )ISWMP.( 
 ٣ النفايـات   هـذه  إلدارةاما الفئات االخرى للنفايات التي يتم معالجتها بموجب استراتيجيات منفصلة           

النفايات تقع على عاتق الجهة التـي تتولـد عنهـا            هذه    إلدارة المسؤولية والتنفيذ الرئيسي     أنحيث  
 نفايات خاصة على ان تتولى الحكومة وضع االسـتراتيجيات          أو ، زراعية أو نفايات صناعية،    أكانت

  .ة والمحاسبالتقييم والمراقبةو ،الخطوط التوجيهية وتقديم بنى تحتية مركزية حيث يلزمو
  

  )المنزلية (خصائص النفايات الصلبة البلدية  ٢-٢
    

كما يمكن أن تتغير ضـمن       ،خرىألى  إلى حد ما من منطقة      إنواع النفايات الصلبة المتولدة     أتختلف كميات و  
عـام   ( في لبنان   البيئة وضعطبقا لتقرير   و. طور هذه المنطقة  تالمنطقة الواحدة بحسب الفترة الزمنية أو وفقاً ل       

مـا المـصادر    أ. جمالي النفايات الصلبة المتولدة في لبنـان      إمن   % ٩٠ تعادل حوالي    MSWفإن   ،)٢٠٠٠
 وعمليـات   ... الخضار واألسماك، إلخ   سواقوأ فهي المنازل، المؤسسات التجارية      MSWالـالرئيسية لنفايات   

 حـوالي   ٢٠٠١م   عا  قد أنتج  لبنانوقد أشارت بعض التقديرات أن      . تنظيف الطرقات وتشذيب الحدائق العامة    
/  كلغ ٠,٩٢  حوالي وأ)  طن يوميا  ٣,٩٤٠ي ما يعادل حوالي     أ( مليون طن من النفايات الصلبة البلدية        ١,٤٤

                                                 
  ٢٠٠٥ وزارة البيئة -  للنفايات الصلبة، مشروع قانون المتكاملةاإلدارة 1
 ١٦/٢٠٠٣قرار مجلس الوزراء  2
 NEAP05, MOE-MSC Environmentمثل  3
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من مجموع النفايات الصلبة البلدية حيـث       األكبر  تشكل النفايات العضوية المكون      .في اليوم /للشخص الواحد 
  اإلجمـالي مـن   % ٥١برى وحوالي   وت الك  في بير  MSWالـمن اجمالي كميات    % ٦٣تعادل نسبتها حوالي    

  . ادناه١ الوطني كما هو مبين في الشكل رقم العام
  

 
  ٤تشكيل النفايات الصلبة العضوية في بيروت الكبرى وفي لبنان : ١الشكل رقم 

  بيروت الكبرى                   لبنان                   

  
  
  
  الوضع الحالي -إدارة النفايات الصلبة   ٣-٢
  
    لبيروت الكبرىالطارئةالخطة   ١-٣-٢
  

 ،هلياالستقرار  االم  اعدان، وذلك خالل فترة     ١٩٨٢وضع المخطط االول الدارة النفايات الصلبة في لبنان عام          
يمكن القول عموما بـأن اول       بداية التسعينات     االعمار إعادة وفي فترة . من هذا المخطط   جزء ضئيل فذ  وقد نُ 

، ١٩٩٧ عـام      وبدأ تنفيـذها   ١٩٩٦ – ١٩٩٤وضعت بين   الصلبة في لبنان    ادارة فعلية وتخطيطية للنفايات     
دارة إل ، المقترحـة مـن وزارة البيئـة،       الطارئة الخطة    تنفيذ  واالعمار اإلنماء مجلس   تكليفوذلك على اثر    
وقد ). ٢/١/١٩٩٧ تاريخ   ٥٨ رقم    مجلس الوزراء   قرار بموجب( في بيروت الكبرى     المنزليةالنفايات الصلبة   

 للنفايات الـصلبة  ةا المخطط الى إغالق مكب النفايات في برج حمود والى تأسيس نظام ادارة متكامل  دعى هذ 
 بحسب  وفيما يلي وصف موجز لهذا المخطط     (البلدية يتألف من تجميع وفرز ومعالجة والتخلص من النفايات          

  ).األرقام المدرجة في التقارير المستخدمة
  خدمات التجميع  -أ 
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 النفايات البلديـة تخـدم      لجمع ونقل  من شاحنات    عددومستوعبات لتجميع النفايات     تتضمن هذه الخدمات  

،  اقضية بعبدا، عاليـه، الـشوف، المـتن         غالبية  وقد وسع نطاق خدمات التجميع ليشمل      .بيروت الكبرى 
 لتجميع النفايات الصلبة البلدية وكنس الشوارع والطرقات فـي          سوكلينوبالنسبة لعقد شركة    . وكسروان
يمكن ه  للعقد حدد بأن  ) ٥(ولكن الملحق رقم    . ٣١/١٢/٢٠٠٠ له ان ينتهي في      مقرراً الكبرى كان    بيروت

  . حين اتخاذ قرار من وزير الداخلية والبلديات بانهائهإلى يمدد أن
  
  خدمات الفرز والترزيم  -ب  

  
الخام فـي   ستالم وفرز ومعالجة النفايات الصلبة البلدية       موقعين إل   تأهيل وتشغيل  وتتضمن هذه الخدمات  

.  طبقا لما تحدد مبدئيا فـي العقـد        ،يوميا/  طن ١٧٠٠ بسعة اجمالية قدرها     كل من العمروسية والكرنتينا   
 المواد الكبيرة القابلـة العـادة       وفرمتخزين   من اجل    إضافتهواحد تم   مستودع  تأهيل وتشغيل   اضافة الى   

 . بالقرب من مدخل مكب برج حمود الشماليالتدوير ويقع على الشاطئ
  
  )التسبيخ ( سمادإلىخدمات التحويل   -ج  

  
معمـل كـورال    ( معمل لتحويل المواد العضوية المفروزة الى سماد          تأهيل وتشغيل  تتضمن هذه الخدمات  

  . للتسميد والتخميرWindrowويستخدم هذا المعمل نظام ويندرو )  طن يوميا٣٠٠بسعة 
  
  خدمات النقل والتصريف النهائي  -د 

  
األول في منطقة الناعمة الـذي يـستعمل        :  موقعين كمية من النفايات إلى   على نقل    الخدمات   ترتكز هذه 

 ،بمادة النـايلون  مغلفة ة بشكل رزمع الصلبة البلدية المفروزة والمجمكمطمر صحي للتخلص من النفايات   
  .والمفرومة للتخلص من المواد الكبيرة الخامدة واآلخر في منطقة بصاليم 

  
  حـوالي  ن تغطيان مساحة  ي واللت ، من مطمر الناعمة   ٢ و   ١خليتين رقم    جرى االستخدام الكامل لل    أنبعد  

 اضـافية بمـساحة   خليـة ثالثـة   مليون طن من النفايات، فقد تم اعـداد  ٢  بسعة قدرها ٢ م ١٢٠,٠٠٠
  ومن المرتقب ان يصل مطمر الناعمة الى طاقته االستيعابية القصوى الجارية بنهاية العام               ٢ م ٦٢,٠٠٠
، تكون جاهزة فنياً قبل مـضي هـذه الفتـرة           طمرلل بديلة مواقع   تأمينليه يجب   ، وع كحد أقصى  ٢٠٠٦
  .الزمنية
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 التكاليف االجمالية المتكبدة  -ه 
  

نحو قدرت ب  ٢٠٠٤ عام و ١٩٩٧ مإن التكاليف االجمالية المتكبدة من خطة ادارة النفايات الصلبة بين عا          
 يـضاً أوهـذا يمكـن      ٥ امريكي سنوياً   مليون دوالر  ٨٥,٣اي بمعدل حوالي     دوالر امريكي   مليون ٥٩٧

 دوالر امريكي للطن الواحد بمـا فيـه عمليـات    ١٠٥  و٩٥ما بين  عرضه بطريقة مماثلة بتكلفة تعادل      
  .الطمر ووالفرز والمعالجة تأهيل اإلنشاءات والتشغيل  وكلفةالتجميع

  
  خالصة االداء  -و 

  
 طـن  ٦٢٠,٠٠٠ أي( طـن يوميـا   ١٧٠٠ كمية نفايات قدرها    الطارئة على أساس  الخطة   تم تصميم    دلق

على ومن هذه الكمية فقد اخذت الخطة       . فرزالفي معملي   معالجتها  من النفايات الصلبة البلدية يتم      ) سنويا
 إلى ، إضافة ) طن سنويا  ٥٨,٤٠٠اي حوالي   (  طن من المواد القابلة العادة التدوير        ١٦٠استعادة  عاتقها  

كما ارتأت الخطة تقـديم     . من النفايات الى اسمدة   ) نويا طن س  ١١٠,٠٠٠( طن يوميا    ٣٠٠تحويل حوالي   
 ٨٥٠ طن يوميا الـى      ٣٠٠رفع انتاج السماد من     ل كوذل ،ي ثان تسبيخ معملمساحة سطحية اضافية لبناء     

 ٦٩٠ طن يوميا الى     ١٢٤٠ ويقابل ذلك تخفيض في كميات النفايات الواردة الى مطمر الناعمة من             ،طن  
من المواد  )  طن سنويا  ٧٣,٠٠٠(  طن يوميا    ٢٠٠ ونقل   فرم لحظت ايضا   فإن الخطة  وأخيرا ،طن يوميا 

  .الخامدة والكبيرة الى مطمر بصاليم
  

 ، بعـد عـام    اًعام  تحسناً زدادت النفايات الصلبة البلدية لمنطقة بيروت الكبرى        طريقة اإلداء في إدارة   إن  
  واقـل بكثيـر مـن التوقعـات        ،الطارئة في الخطة    ا عن االهداف المرسومة له    ةمتأخرزال  ت ال   اولكنه

مر يتـضح   ألاوهذا  . الصلبة المنزلية دارة النفايات   إل  عصرية ومتكاملة  خطةتتضمنها أي    التي   والمعايير
 المطـامر فـي االعـوام       إلى أرسلتمن النفايات التي    %) ٧٩ – ٧٧(  النسبة المئوية العالية     لدى قراءة 
النموذجية التالية ادنـاه    األمور   ويمكن لحظ    .اه أدن ٢ طبقا لما هو موضح في الشكل رقم          ٢٠٠٤-٢٠٠٠
   :٦كاالتي

  
 منذ السنة االولـى     ملحوظ في معملي الفرز ازدادت بشكل       التي تصل وتعالج    إن كمية النفايات     •

 ،)يومياً طن   ١٩٥٥ أي( ٢٠٠٠ عام    طن ٧١٣,٠٠٠ووصلت في  العام الثالث من التشغيل الى         
وهذه الكمية اكبر من كمية الـ       ،) طن يوميا  ٢,٢٠٨ ( ٢٠٠٤ طن عام    ٨٠٦,٠٠٠والى حوالي   
 . طن التي لحظت ضمن الخطة٦٢٠,٠٠٠

                                                 
  Elard/ وزارة البيئة ٢٠٠٥ نيسان –  ورشة عمل وطنية حول تمويل واستعادة الكلفة الدارة نفايات ماآاملة بيروت 5
 ٢٠٠٥ وزارة البيئة وتقرير استشاري االشراف السيكو آب  SoER 2000  اعتمادا على نقرير وضع البيئة 6



 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي   النفايات الصلبةقطاع 
 
 

  
  
  

٨  L0538-RPT-PM-01 REV0  
    

  

 إرسالها إلى معمـل    و  سنوياً  طن من المواد العضوية    ١١٠,٠٠٠فرز حوالي   كمعدل وسطي   تم   •
وهذه الكميـة   . ٢٠٠٥ ولغاية نهاية العام     ١٩٩٨ على مدى سنوات العقد منذ بدايته عام         التسبيخ

.  طن سـنويا   ١١٠,٠٠٠ أو يوميا طن   ٣٠٠الجة لمعمل كورال والتي تبلغ      مطابقة مع سعة المع   
 فإن نسبة كبيرة من المواد العضوية ال يتم تحويلها الى اسـمدة ولكنهـا               ، للخطة  وخالفاً ،وعليه

هذا العجـز عـن تحويـل النفايـات         .  وتشحن الى مطمر الناعمة    النفاياتترزم وتلف مع بقية     
 . الخطة ضمنتهت طبقا لما    التسبيخم توسعة وزيادة طاقة معامل      دالعضوية الى اسمدة يرجع الى ع     

 هي منخفضة نسبيا ولم ترتفع خالل سـنوات العقـد مـن             التسبيخوعالوة على ذلك فإن فعالية      
٢٠٠٤ – ٢٠٠٠ .  

بشكل كبيـر خـالل سـنوات       كمية المواد القابلة العادة التدوير والمسترجعة تضاعفت        ل بالنسبة •
 تلـك   هـي تقريبـا    هذه الكمية    .٢٠٠٤ طن بالسنة عام     ٦٦,٦٠٠نحو   حيث وصلت الى     ،العقد
ولكنها اقل مـن    ).  طن ٧١٣,٠٠٠من   % ٩,٤١ ما نسبته    أي(   طن ٦٧,٠٠٠ البالغة   ةهدفمستال

مـن   % ٩,٤١ مـا نـسبته      أي( طـن    ٧٥,٨٥٣ والبالغة نحـو     ٢٠٠٤الكمية المستهدفة للعام    
 .) طن٨٠٦,٠٠٠

 إعـادة   :كاآلتيلنفايات الصلبة   ا للتشغيل في منشآت إدارة     كانت النسبة المئوية   ٢٠٠٤في العام    •
 %.٧٧ طمرو% ١٢,٤٨، تسبيخ% ٧,٦٧ تدوير

  
 فايات الصلبة البلدية في منطقة بيروت الكبرى، ولكنها عانت من         ادارة الن  خطة   يف تحسن كبير    جنتوفي حين   

  :ومنهاالتقصير في بعض النواحي 
  

ي أ( داف النفايات الـصلبة البلديـة فـي الكميـة         هأ حددت    والتشغيل خطة وعقود الخدمة  ن ال إ •
بدال من  ) سمدة، وللتخلص بالطمر  ألى  إعادة التدوير، والتحويل    إل من النفايات المرسلة     باألطنان

لى مناقشة التعديالت على فـواتير      إوالحاجة  وهذا خلق بعض االلتباسات     . وضعها كنسب مئوية  
نفايات المعالجة تجاوزت الكميات المفترضة في      جمالي الكمية السنوية من ال    إن  أالمقاول، حيث   

   .  طن يوميا١٧٠٠الخطة وهي 
 من  باألطنان (الكميات المدخلة  على   هداف اعتماداً أل حددت ا   والتشغيل ن الخطة وعقود الخدمة   إ •

الكميـات أو   بدال من   ) سمدة، وللتخلص بالطمر  ألى  إعادة التدوير، والتحويل    إلالنفايات المرسلة   
و أعادة التدوير،   إلى معامل   إ من المواد المسترجعة والمباعة      باألطنان (ئية المرجوة النسب النها 

 أن يمكـن    األمروهذا  ).  والنفايات المتخلص منها بالطمر    األراضيللسماد النهائي المطبق على     
، بـصرف    عمليات الفرز والتسبيخ  في   كثرأيكون قد اوجد حوافز لدى المقاول لمعالجة نفايات         

ومن غير وجود أي    وبيعت  /  كسماد   أنتجت التي   أو تدويرها   أعيدكميات المواد التي    النظر عن   
 .التي يسمح بطمرهاأو النسب ضابط للكميات 
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 و السـتعمال  أعادة تدوير المواد المستخلصة     إ بالحوافز الضرورية لتَرويج  الخطة  لم يتم إلحاق     •
عـادة  إ و الحـدائق تنـسيق التجميـل و الزراعـة،  ( مثل المجاالتمختلف السماد العضوي في  

 ).التحريج
 نخفـاض معـدل   ال المجتمع المدني باإلضافة إلى       من قب   والمشاركة  الوعي العام عموماً    قلة إن •

 .لبنانخرى من أ مناطق الخطة في تعميم لفشل ة الرئيسيضمن األسباب من ، كانالثقة
اإلضافة إلى الوضـع    والمثيرة للجدل في بعض نقاطها ب      الطارئة، لخطة ل المرتفعة إن التكاليف  •

 منـاطق  لملتـش  الخطـة    تعميم في   اً مباشر بياًً سل اًكان لها أثر  اإلجتماعي والسياسي في لبنان     
 ٧٠ – ٥٠ ن تكون بحدود    أ يمكن التكاليف التقديرية النموذجية لبلد كلبنان       بأن أفيد وقد. خرىأ

 رقـام أ تحليل   يجرين  أ  والواجب  من الحكمة  هولكن. )تقارير البنك الدولي   (للطن الواحد / دوالر
 أو صياغة   و تخطيط أي قرار   أ قبل استخدامها في اتخاذ      ومفصل تكلفة بشكل شامل وواف   هذه ال 

 .نتائج ما
ـ و والمالية   التقنية للخطة وخصوصا بالنسبة للنواحي      الشاملةإن االدارة    • ـ  ةاالجتماعي  ة واالداري

 .افيةكانت اقل من كالمحاسبة والتقييم والشفافية و) ةالمؤسساتي(
 او لتصحيح وسد الثغرات في الخطة     / لدعم واستكمال الخطة و    الضروريةإن تطوير التشريعات     •

 .وضع موضع التنفيذي، وخصوصا طبقا لما ذكر في النقطة السابقة اعاله ، لم الطارئة
  
  

  
  تحقق منها لمنطقة بيروت الكبرى للنفايات الصلبة البلدية مقابل ما طارئةاهداف الخطة ال :  ٢الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢-

   في  مناطق اخرى غير منطقة بيروت الكبرى المنزليةإدارة النفايات الصلبة   ٢-٣
  

Plan targets before expansion of 
composting facility 

Plan targets after expansion of 
composting facility 

Actual achievements 
during Year 3 

9.4%
17.6%

72.9%

9.4%

50.0%
40.6%

5.6%

79.4%

15.0%

To recycling

To landfill

To composting
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، وقع مجلس االنماء واالعمار عقدا مع       ١٩٩٩ بعد اجراء دعوة ومنافسة دولية لتقديم عروض عام          :طرابلس
سنويا، ممول من اتحاد بلـديات      والعقد الذي هو قابل للتجديد      .   لتشغيل مكب طرابلس    BATCOشركة باتكو   

والغاية من هذا العقد هو معالجة النفايات الصلبة من خالل طرق تخلص سليمة، واستخراج الغـاز                . الفيحاء
 إلـى  عهـد بموجبـه      ١٧/٧/٢٠٠٣ تاريخ   ٢٨وفي هذا المجال، اصدر مجلس الوزراء قراره رقم         . هوحرق

 أعدتو.  فترة تشغيله واستخدامه   يدمدتمكب طرابلس و   دراسة وتصميم لتوسعة     إعداد واالعمار   اإلنماءمجلس  
 على العقارات رقـم     خي النفايات ومركزاً للتسب   فرزل معمل    أقترحت فيها إنشاء   شركة استشارات محلية دراسة   

تيعابية لموقع  ، وتوسعة الطاقة االس   )٢ م ١٣,٠٠٠ إجماليةبمساحة  (  المجاورة للمكب  ١١٢٣ و   ٨١٥ و   ٨١٢
 مما  محيط المكب من الجهة البحرية     م حول    ١٠-٩ح بسالل حجارة جابيون بارتفاع      حائط مسل   بانشاء كبالم

 ٥وفي هذه الطريقة يمكن استعمال المكب الى حـوالي          . يتيح تعبئة المساحات بين هذا الجدار والمكب القائم       
ي  على إقتراحات اإلستشار   ١٥/٨/٢٠٠٥ تاريخ   ١٣ وافق مجلس الوزراء بموجب قرار رقم        .سنوات اضافية 

  .وكلف مجلس اإلنماء واإلعمار بالتنفيذ
  

لتشغيل مكـب    SERDIM/SCS وقع مجلس  االنماء واالعمار عقدا مع شركة٢٠٠١ في كانون االول :زحلة
 هذا العقـد سـنتين       مدة . الجديد المطمر الصحي لى  إ القديم    العشوائي  ولنقل محتويات المكب   ،جديد في زحلة  

وعند انتهاء فترة الـسنتين، وافـق       . SWEMP مشروع كجزء من    ممول من قرض مقدم من البنك الدولي      و
 سـنوات  ٣شـراف لمـدة   إل على تمديد عقد التشغيل وا١٢/٢/٢٠٠٤ تاريخ ٧٠مجلس الوزراء بقراره رقم   

  .المخصصات البلدية/  ويتم تمويله من موازنة الحكومة العامة ٣١/٣/٢٠٠٦ضافية تنتهي في إ
  

 ٨٠-٧٠ طن يوميا، ولكن السعة الفعلية لهذا الفرز ال تتجـاوز            ١٣٠ولمطمر زحلة معمل فرز بسعة حوالي       
رتفـاع   خاليا بمتوسط ا   ٥وللمطمر  .  لزيادة فعالية المعمل   ٧تقييم تعتبر ضرورية  العادة  إطن يوميا لذلك فإن     

وهنـاك  .  من اجل خفض كمية طمر النفايات العضوية       تسبيخضافة معمل   إضافة إلى خطط جارية إل    .  م ٢٤
 دوالر  ٢٧لى منطقة معمل الفرز برسـم تقـديري نحـو           إلدية حاليا تقوم بتسليم نفاياتها الصلبة        ب ١٩حوالي  

  . والفرز والتخلص النهائي من النفاياتالجمعمريكي للطن بما فيه عمليات أ
  
على شاطىء البحر في وسط بيروت في         العشوائي  مكب النورماندي للنفايات   ئنشأ ):سوليدير( نورماندي  ال

رمي مخلفات البناء ومواد االنقاض التي نشأت خالل فتـرة          ل ستخدم في أوائل التسعينات   اسبعينات و أواخر ال 
متاخمـة لـساحل     ٢ م ٣٣٠,٠٠٠وقد شغل هذا المكب رقعة مساحتها       . ١٩٩٤ و   ١٩٧٥الحرب بين عامي    

.  منزلية وقد تضمنت مواد النفايات بشكل رئيسي نفايات      . وخليج السان جورج ومنطقة وسط بيروت التجارية      
  .مياتدوالرل النفايات على مقدار كبير من اكياس البالستيك موتشت

  

                                                 
  ٢٠٠٥ تقرير االشراف لالستشاري السيكو آب  7
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ارض قابلة  بإنتاج   خطة تقضي  استصالح منطقة مكب النورماندي وضعت       إليهاإن شركة سوليدير التي عهد      
  . وال تشكل اي خطر على الصحة العامة والبيئة،٢م٦٥٠,٠٠٠ بمساحة حوالي للتطوير

  
  :ة التأهيل واستصالح المكب على مرحلتينوقد نفذت اعمال اعاد

  
وهي المـساحة جنـوبي البولفـار       ،  ٢ م ٧٠,٠٠٠المرحلة االولى وتتضمن اعادة تأهيل وتسوية واستصالح        

استصالح كلي للمساحة وانشاء حـوض بحـري        و)  من المخطط التوجيهي لسوليدير    األولىمنطقة المرحلة   (
ـ الدفاع البحري ليغطي ايضا المساحة ال     / األمواجيمتد كاسر   و.  وانجاز البنى التحتية وبدء البناء     ،غربي راد م

 ٧ عمـق    إلى تقريبا نزوال    ٣ م ١,٢٠٠,٠٠٠ حفر    على  العمل شملوقد  . استصالحها بموجب المرحلة الثانية   
 من المواد النظيفة التي سيعاد استعمالها العادة        ٣ م ٦٠٠,٠٠٠ح البحر وفرز حوالي     طامتار تحت مستوى س   

  .وشبكات الطرق ةالعامئي وانشاء البنى التحتية بما فيها المرافق الردم االنشا
  

منطقة المرحلة الثانيـة مـن    (اما المرحلة الثانية وهي مرحلة اعادة تأهيل واستصالح المنطقة شمال البولفار            
 البنى  تنفيذ اعمال معالجة جميع النفايات المتبقية في النورماندي وانجاز        تضمنت  ) المخطط التوجيهي لسوليدير  

 االعمال على الحفريات ومعالجة حـوالي       شملت و "شرقي"صغير  سياحي  في تلك المنطقة وتنفيذ مرفأ       التحتية
  . م تحت سطح البحر٢١ من المواد نزوال الى عمق ٣ مليون م٤,٦

  
  عام خاللالمرحلة الثانية   وقد بوشر بالعمل في      ١٩٩٩ الى العام    ١٩٩٦وقد امتدت المرحلة االولى من العام       

  .٢٠٠٧تنتهي األعمال خالل العام أن  ومن المرتقب ١٩٩٩
  

  .وقد نفذت المرحلة االولى مباشرة من قبل شركة سوليدير في حين يقوم مقاول بتنفيذ المرحلة الثانية
  

 وفـصل    ومعالجتـه  ، واستخراج الغاز   وتنظيم من اجل التحكم بالتسربات     وتشمل اعمال المعالجة حاجزضبط   
 القسم العضوي من النفايات من خالل التحويل الى         تسبيخفايات عضوية وغير عضوية و    وفرز النفايات الى ن   

 إطـارات  فـرم و،  ويتم استخدام محرقة من اجل حرق البقايا      . اطالق الغازات حراريا من التربة    او  /اسمدة و 
تفتيتها واعـادة  ، اما الصخور والخرسانة المسلحة فيتم       جمعها في رزم   فيتم   ية البالستيك  المواد أماالكاوتشوك،  

  .استخدامها او بيعها
  

وقد تم تقريبا جمع وتكديس حوالي      . ويتم الفرز من خالل استخدام إما معامل معالجة نفايات ثابتة او متحركة           
 ٣ مليـون م   ١,٦ وتم جلب حوالي  . يفة من خارج منطقة الوسط التجاري      من مواد الردم النظ    ٣ مليون م  ٤,٥

، فـي   عمالألوقد تم ايقاف ا   .  احضرت من ضمن منطقة الوسط التجاري      ٣ مليون م  ٠,٦مواد هدم منها نحو     
  . واللجوء الى التحكيم من اجل فض نزاع قائم بين المقاول وصاحب العملمشروع التأهيل،
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 على نطاق صغير في البلديات المحلية، يتم تمويلها بمعظمها من           ة هناك العديد من المبادرات الخاص     :غيرها
 واالتحـاد   UNDP اإلنمـائي برنامج االمم المتحدة     و USAID األمريكيةثل المساعدات   سات دعم دولية م   سمؤ

مع ) OMSARمثال ذلك   (الوزارات المعنية   البلديات مباشرة أو بواسطة     ، ويتم ادارتها بواسطة     EUاالوروبي  
ت جبيـل،   إتحـاد بلـديا   : على سبيل المثـال   ) ، وبشري صاليمعرب (المجتمع في     األهليةالبلديات او الهيئات    

  . ور، بعلبك وغيرهاص، طرابلس، خربة سلم، جزين، مأنصار، الخيا
  

مـن دون أن    لحل مـشاكل آنيـة      د المجتمع األهلي    وجهومبادرات  ببشكل رئيسي   المشاريع  هذه   معظم   تمت
  .متكاملةبرامج  وخطط سليمة تترافق مع

  
   )NPMPLT (راضي لترتيب األةالشاملإدارة النفايات الصلبة في الخطة الوطنية    ٣-٣-٢
  

األراضي   لترتيبشاملةال الخطة الوطنية كما ورد في  والمتعلق بادارة قطاع النفايات الصلبة المنفذإن العمل
القيـود المحتملـة    وتـذليل    بعض المتطلبات الرئيسية من اجل التغلب علـى الـصعاب            يظهر ،المعدة سابقا 

  : لممارسات االدارة الجارية في قطاع النفايات الصلبة

توضيح واعادة تخصيص وتوزيع المسؤوليات الدارة المركزية للنفايات الصلبة من خالل البلـديات              •
 .او اتحادات البلديات

 بشكل صحيح لخططهم الخاصة      والتشغيل تمكنهم من التنفيذ  كي  تقديم موارد كافية التحادات البلديات       •
وفـي هـذا    . يضا الماليـة   وا التقنيةائل  بادارة النفايات الصلبة، ويجب ان تتضمن هذه الخطط الوس        

ـ يصار إلى إقتراح ضـرائب مباشـرة         بأن   )NPMPLT( الخطة   اقترحتالخصوص    ستفيد منهـا  ت
والحكومـة  .  بتقـديمها  تقومالنفايات الصلبة التي    إدارة   البلديات من اجل استيعاب، خدمات       اتاتحاد

عها لتشكل  يالدخل المحدود او تشج     تقنياً ومالياً وخصوصاً ذوي    بالطبع يجب ان تستمر بدعم البلديات     
 اداء اتحـادات    يـيم  على العملية برمتهـا وتق     واإلشرافضبط  المراقبة و الاتحاد بلديات وتقوم ايضا ب    

 .  البلديات طبقا لالهداف والجداول المحددة مسبقا لها

 بإنـشاء  وتقبـل    ، للنفايـات الـصلبة      متكاملة ةدارإبيجب تقديم حوافز مالية الى البلديات التي تقوم          •
 .ها لمعالجة النفايات او للتخلص منمنشآت إستيعابو

ال تفـي   التـي   تخلص مـن النفايـات      ال معالجة نفايات او     منشأة أيمنح وزارة البيئة سلطة رفض       •
 . حتى ولو كانت تلك مقبولة ومعتمدة من اتحادات البلديات،المحددةالبيئية بالشروط 

 النفايـات   آليـات إدارة   ى، فإن الحكومة يجب ان تنفذ احد      أعالهتنفيذ ما ورد      مع عدم اغفال اهمية    •
 لمنطقة بيروت الكبرى وغيرها خارج منطقة بيـروت الكبـرى           الطارئة مثل الخطة    ،الصلبة الحالية 
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تحسين األداء واإلستفادة   مراقبة    جهد اكبر من اجل    وهذا يحب أن يتزامن مع بذل     . وفق ما ورد سابقا   
 . والماليةالتقنيةاحيتين النهذه الدروس المحصلة من  من

  
  الرؤيا المستقبلية   - ٣
  

  النفايات إدارة والتي تواجه    ،بناء على النظرة العامة اعاله لقطاع النفايات الصلبة والمشكالت التي تم ابرازها           
قسام التالية تعرض رؤيا مستقبلية مقترحة تأخذ بعين االعتبار المـشاورات           أل، فإن ا  لبنان الصلبة في    المنزلية

  . القطاعهذا في الشركاءلتي عقدت مع مختلف ا
  
  خيارات ادارة النفايات    ١-٣
  

ي مـن هـذه الخيـارات       أ عتمادا وعموما ال يمكن     ،هناك عدد من الخيارات المتاحة الدارة النفايات الصلبة       
 بطـة المرتفإن الخصائص      ثانيةومن ناحية   . افراديا واعتباره بشكل مطلق بأنه افضل من الخيارات االخرى        

، واالقتصادية االجتماعية، والماليـة، والمؤسـساتية، والـدروس والعبـر           التقنيةالبيئية، والمعرفة   ( بالموقع  
هذه الخطة  .  فيها  المنزلية حدد انسب خطة الدارة  النفايات الصلبة      ت منطقة،   أومحافظة أو قضاء    لكل  ) ةسابقال

 تقلـيص حجـم    مثل   النفاياتمطروحة الدارة    واحد او مجموعة من الخيارات ال       خيار يمكن ان تحتوي على   
  .النفايات، الفرز واعادة االستخدام واعادة التدوير واالستعادة والتجميع والمعالجة والتخلص النهائي

  
 لما هو محـدد     واهداف ومبادئ طبقاً   الرؤيا بأن اي خطة الدارة النفايات يجب ان تستند على معايير          تتطلب  

 من تجارب سـابقة ومـن       المستخلصة والعبر    المحصلة  الدروس إستناداً إلى .  من هذا التقرير   ٢-١في القسم   
 والتي  يجب تناولها     ان القضايا ذات االولوية   ب االستشاريون   يؤكدممارسات ادارة النفايات الجارية في لبنان،       

نـواحي  الى ترتيبات محـددة فـي ال       بالتالي    يؤدي  وهذا سوف  .وتحديد المسؤوليات لإلدارة   تلك العائدة هي  
يعـرض    بناء علـى هـذا       .التقنية يتبعها في الترتيب النواحي االجتماعية واالقتصادية و       المؤسساتية والمالية 

  :الجدول التالي بعض الخيارات المطروحة الدارة النفايات الصلبة في هذا المجال
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  المنزلية خيارات الرؤيا المستقبلية الدارة النفايات الصلبة – ١الجدول رقم 
  

  الوصف  الخيار  لتصريف النهائياأعمال   المعالجةأعمال   أعمال الجمع
  تشغيل  بنى تحتية  تشغيل  بنى تحتية  تشغيل  بنى تحتية

يتم ادارة النفايات الصلبة بواسـطة        أ
عم دالسلطات المحلية تحت توجيه و    

  الحكومة

سلطة 
  محلية

  حكومة/

سلطة 
  محلية

سلطة 
  محلية

  حكومة/

سلطة 
  محلية

 ةسلطة محلي
  حكومة/

  سلطة محلية

يتم ادارة النفايات الصلبة بواسـطة        ب
الحكومة كما هو الحال في منطقـة       

  بيروت الكبرى

 الحكومة الحكومة الحكومة الحكومة الحكومة  الحكومة

يتم التجميـع بواسـطة الـسلطات         ج
ــصريف  ــة والمعالجــة والت المحلي

  بواسطة الحكومة

سلطة 
  محلية

  حكومة/

سلطة 
  محلية

 الحكومة الحكومة الحكومة الحكومة

جميع البنى التحتية بواسطة الحكومة       د
  والتشغيل بواسطة السلطات المحلية

سلطة   الحكومة
  محلية

سلطة   الحكومة
  محلية

  سلطة محلية  الحكومة

يتم ادارة النفايـات الـصلبة كليـا          هـ
  بواسطة السلطة المحلية 

سلطة 
 محلية

سلطة 
 محلية

سلطة 
 محلية

سلطة 
 محلية

 سلطة محلية  محليةسلطة

  اتحاد بلديات/ اي  البلدية : سلطة محلية * 
  

قد تكون مجدية وحيوية، ولكـن مـن         أعاله هنا الى ان جميع الخيارات والبدائل المطروحة         اإلشارةوتجدر  
  اهداف الرؤيا، فإن العبـر التـي        /  فيما يتعلق بمعايير    على المناقشات السابقة  وخصوصاً     ناحية اخرى وبناء

ة النفايات الجارية ومن التشريعات المستمرة بخصوصها واسـتراتيجيات         اردإتخلصت من خالل ممارسات     اس
  : على مراحل كاالتيتتدرجادارة النفايات التي يتم تطويرها، فإن االستشاري يوصي برؤية 

  
إلى تبنـي    الوصول  وفي النهاية  )أ(لى الخيار   إاللجوء    ثم    )د( ، وتدريجيا اكثر الى الخيار       )ج(تبني الخيار   

  .)هـ(الخيار 
  

 لكـل المراحـل    ويقدم تقييم شامل     ،هذا المنطلق الموزع الى مراحل يضمن انتقال سلس نحو الرؤيا النهائية          
 ،القـوى المختلفـة التـشريعية     نقاط  وتكييف ممارسات ادارة النفايات الصلبة مع االخذ باالعتبار كل القيود و          

 .السياسيةواالقتصادية ، المالية، لتقنيةا، القانونية، المؤسساتية
 
  
  
  بيان الرؤيا المستقبلية   ٢-٣
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فإن هـذه الرؤيـا       المنزلية إدارة النفايات الصلبة   سياسة   في إطار  ما ورد اعاله وبعبارة موجزة       وبناء على 
   : ما يلييعنت
  

 ةي تحسينات رئيس  فةمع إضا لعقود الجارية    األعمال وفقاً ل   ستمرت ،) سنوات ٣سنة الى   (    المدى القصير   على
 أما العقود   . المنزلية تطبيق قانون النفايات الصلبة   وتطوير وتفعيل   و،  اً ومالي تقنياً والتقييم على االداء    ومحورية

إضافةً إلـى هـذا     . الجديدة فيجب دراستها تقنياً ومالياً وبيئياً بشكل دقيق وفعال بحيث تتماشى مع هذه الرؤيا             
 للتقليل من حجم النفايات و للفـرز مـن          الترشيددة بنوداً تركز على التوعية و     يقترح أن تتضمن العقود الجدي    

التسبيخ أعمال  يل  جتأدراسة   كما يفضل و. وإعتماد جمع النفايات من المستوعبات المخصصة للفرز      المصدر  
  . تسويقهفعالية التسبيخ ودراسة نتائج أعمال الفرز، وإلى مراحل متقدمة من هذه العقود ريثما يتم التأكد من

  
دارية والماليـة   إلليات التشريعية وا  آلتطوير جميع ا  ب الحكومة   تقوم ،) سنوات ٨ – ٣(  المدى المتوسط    علىو
 مراحـل  ال تتبنى منطلـق مـوزع علـى         دارة نفايات صلبة وطنية متكاملة    إ من اجل وضع سياسة      التقنية،و

  .لرؤية المستقبلية المذكورة سابقاً ل
  

 فـي تطـوير   ،المحليةوالسلطات  المجتمعات  إشتراكيجب زيادة  ) :  سنوات ١٠ – ٨(وعلى المدى الطويل    
 وذلك تحت غطاء السياسة التـي     ، األجل النفايات الصلبة قصيرة وطويلة      دارةإل  محددة  خطط وتنفيذ ومراقبة 

  .تم تطويرها في المدى المتوسط
  

دارة النفايات الصلبة   إلالكاملة وحدها    السلطات المحلية المسؤولية     ىتولّت)  سنة ١٥-١٠ (  المطاف وفي نهاية 
  .)هـ( وبهذا تتحقق الرؤيا المستقبلية المستهدفة في الخيار ،توجيهات الحكومةل وفقاً

  
  ودور الجهات الحكوميةقطاع النفايات الصلبة     ٣-٣
  

  يمكـن  لك ذ  في سببوالخالفا للعديد من القطاعات واالنشطة االخرى، فإن المنطلق والنظرة هنا مختلفة جداً             
 سكان استجابة لحاجة فرديـة كالمـاء      ن النفايات الصلبة ليست خدمة او منتج مباشرة تقدمها الحكومة لل          في أ 

  الصادرة   النتائج لمواجهة   إدارتها التي يجب    البديهية األمور من    تعد ولكنها ،واالتصاالت والكهرباء والتعليم  
 الفردية  وكذلك من ناحيـة       خصائصهايفها من حيث     والتي يمكن تصن   ،عن االنشطة االجتماعية واالقتصادية   

 وثيق الصلة بهذه    دورا رئيسيا مهماً   لعبت  والمكانية الزمانية االبعاد   نفإفي هذا السياق    و .تأثيراتها المختلطة 
  . االنشطة

  
ي او الضرر البيئ  / هو المستوى القصير والطويل االجل للصحة العامة و        هذه الخدمة  لتقييم  فإن المؤشر  وعليه

  .الناتج عن ادارة هذه االنشطة
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خـدمات إدارة    (فة، وحيث ان هذه االنشطة     التي تتواله الجهات الحكومية المختل       المهم الدور على الرغم من  

امـا   ، الرئيـسي     والـشريك  هم المساهم والفاعل    سيبقون السكان فإن   ،"تتولد الجل "ال  و "نتتولد م  ")النفايات
" يدفعالملوث  و"  ،"مسؤولية المنتجين " تتوافق مع مبادئ     ة هذه الرؤي  .داعمال الشريكالحكومة فتكون باالحرى    

 مـن خاللهـا     تقومعامة  وهذا يشير ضمنا بأن الحكومة من خالل الوزارات المعنية يجب ان تشكل مظلة              . 
ـ  .معالجة االدارة الكاملة لقطاع النفايـات الـصلبة       ب المجمعات المحلية سواء كانت خاصة او حكومية       ذه  وبه

طويلة االجل يتم تطويرها وتنفيذها ومراقبتها بواسـطة        المتوسطة  الالطريقة فإن خطط ادارة النفايات الصلبة       
 يتم تطويرها مـن قبـل      التي   التقنيةمختلف اآلليات التشريعية القانونية والمالية و     ب المحلية مدعومة    طاتلالس

  .الحكومة
  
  ايات الصلبةإدارة النفالقانون حول : القانونيالمنطلق   ٤-٣
  

نفايات   إدارة  قانون حول  مشروع اعدت وزارة البيئة       ،  "حماية البيئة  "٤٤٤/٢٠٠٢ استنادا الى القانون رقم     
يمكن من خالل تطوير    . ٨ ومن خالل عملية استشارات واسعة     METAP/  البنك الدولي   بمساعدة صلبة متكاملة 

اما البنـود   . ملموسبشكل   في لبنان    الصلبةات  نفاي ال  إدارةن بدون شك    يحسأن  هذا القانون   وتعزيز وتطبيق   
  :الرئيسية لهذا القانون فهي

  
 المبادئ  واالولويات في  ادارة النفايات •
 اطار العمل المؤسساتي  والمسؤوليات •
 تخطيط ادارة النفايات •
 ادارة المعلوماتية •
 التأمين البيئي •
 التراخيص •
 مشاركة القطاع الخاص •
 .التمويل واستعادة الكلفة •

 
 
  
 المنطلق المؤسساتي واالداري   ٥-٣
  

                                                 
 ٢٠٠٥ر  آذا– بيروت –ورشة العمل الوطنية حول مسودة مشروع قانون إدارة متكاملة للنفايات الصلبة  8
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النفايات  بإدارة   المتعلقة المؤسسات   توفيرضروري  ال سيكون إذاً من  ،   أعاله اتاإلعدادواستنادا الى الترتيبات    
االقـسام  بمـرورا     الحكوميـة   الهيئـات  السلطات المحلية وصوالً إلى    من   ءاًبد ، على كل المستويات   الصلبة

 بين الجميـع    مرنم وال  يضمن التفاعل المنظّ   ها على نحوِ  ويجب تطوير  . منها زيةاالدارية المركزية والالمرك  
   . مبدأ المسؤولية والمحاسبةتعزيزتقوية و تدفق معلومات موثوقة وشفافة من اجل ويضمن ايضاً

  
   اتمسؤوليات إدارة النفاي لالمبدئيتصورال
  

ويجب اسـناد دور  واضـح        . اذ القرارات بصناعة وإتخ  القائم المرتبط     تعديالت على الترتيب   يجب إقتراح 
ويـتم تحديـد االدوار      . لما يفرضه القـانون    ، اعتمادا على التفويض القائم او المخطط طبقاً        للشركاء ومحدد

 ويقترح اطار العمـل التـالي        ،  وعلى كل المستويات   األطرافبواسطة شراكات اصيلة ودائمة بين مختلف       
  : لهذا الغرض

  
كـل قـضايا ادارة النفايـات       ب  للقرارات المتعلقة  الصانع الرئيسي ن تكون وزارة البيئة     يجب ا  :ةوزارة البيئ 

القانونية واالداريـة والماليـة، سـواء        وجميع الترتيبات واالمور التشريعية     ب تزويد الوزارة ، ويجب   الصلبة
مختلف الـوزارات   من اجل تطويرها بالتنسيق الوثيق مع       وذلك  المتعلقة بالموظفين او بالتجهيزات وغيرها،      

 تـأمين و، ووضع الخطوط التوجيهيـة،     مشاريع القوانين  لوضع سياسة ادارة نفايات وطنية، واقتراح      المعنية
التمويالت الالزمة وتقديم النصح والمشورة ونشر الوعي  والمعرفة في الجهات الحكومية االخـرى  وفـي                 

بة وضبط التنفيـذ  واالداء الكلـي للبـرامج            عموما، والعمل على مراق     السلطات المحلية والقطاع الخاص     
  . وخطط العمل

  
  : المساعدة الالزمة كاآلتيفيمكنهم تقديمرون خ اآلشركاءاما ال

  
 تقوم من خالل البلديات االفرادية او اتحادات البلديات بتطوير وتطبيق وضـبط     : الداخلية والبلـديات  وزارة  

قا لما تعتمده وزارة البيئة والـوزارات االخـرى المعنيـة            وف ،اطقخطط ادارة النفايات الصلبة الخاصة بالمن     
   . حسبما ينطبقو
  

 وخصوصا  إلى وزارة البيئة  العامة للتنظيم المدني المساعدة      تقدم المديرية      :المديرية العامة للتنظيم المدني   
   .التخطيط والتنظيم المدنيبرامج من خالل برامج استعمال االراضي و

  
 وخـصوصا مـن      يقدم المجلس المساعدة حسبما يلزم الى وزارة البيئة        : (CDR)  مارمجلس  اإلنماء واالع   

  فـي   المحلية سلطاتيمكن ان تتوالها ال    ادارته للتمويالت والعقود التي  تعتمدها وزارة البيئة والتي ال         خالل  
  . بدايتهافترات
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 يكـون   ،بناء على هذا    .ار الحقا  التفاصيل لهذا االط   ويجب متابعة كما ذكر اعاله فإن هذا مجرد اطار عمل،         

  :هو مبين وملخص بالجدول التالي ادناهكما التصور المطروح بالنسبة لتوزيع االدوار والمسؤوليات 
  

  ٩دارة النفايات الصلبةإلبتوزيع المسؤوليات مقترحة خالصة : ٢الجدول رقم 
  

  المسؤوليات  الكيان

 الصلبة المنزليةنفايات لوطنية لتطوير وتحديث استراتيجية  •  وزارة البيئة

 وضع المقاييس والخطوط التوجيهية الدارة النفايات •

االستراتيجية والخطة الوطنية من خـالل لجنـة ادارة         المشاركة في    •

 أو تكون   ترأسها وزارة البيئة  مستقلة و هيئة  إما تكون   التي  ( النفايات  

 )تابعة لوزارة البيئة

  االثر االجتماعياعتماد دراسات تقييم االثر البيئي  وتقييم •

اجازة منشآت ادارة النفايات واصدار التـصاريح البيئيـة لمولـدي            •

 النفايات

 وتنفيذ برامج ادارة النفايات/وضع •

 ادارة المعلوماتية •

  .تعليماتل للتأكد من االلتزام باوالتقييم والمحاسبة االشرافممارسة  •

 التنسيق مـع     الوطنية من خالل   المشاركة في االستراتيجية والخطة    •  وزارة الداخلية والبلديات

 جنة ادارة النفايات وزارة البيئة ول

  المحليـة  النفايـات المساعدة في تطوير وتنفيذ خطط ادارة       والتنسيق   •

  .حيث يلزم

حـضور  المشاركة في االستراتيجية والخطة الوطنية مـن خـالل           •  السلطات المحلية

 اجتماعات التنسيق

محلية للنفايـات البلديـة غيـر       اقتراح وتنفيذ خطط ادارة النفايات ال      •

  الخطرة

  .وتنفيذ برامج ادارة النفايات/ وضع  •

                                                 
   وزارة البيئة– اعتمادا على احكام  مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة  9
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مـشاريع ادارة النفايـات عنـد       تمويل  المساعدة في  الحصول على       •  مجلس  اإلنماء واإلعمار

 الطلب

  المساعدة في  تطوير خطط للنفايات الصلبة عند الطلب •

ومنظمات / العام/ القطاع الخاص 

  اهلية غير حكومية

 إللتزام بالقوانين واالنظمة والخطوط التوجيهية حول ادارة النفاياتا •

 المشاوراتالمشاركة في االستراتيجية والخطة الوطنية من خالل  •

 المشاركة في تطوير وتنفيذ خطط ادارة النفايات المحلية •

 اعداد خطط ادارة المنشآت وتولد النفايات •

  .المراقبة ورفع التقارير •

  
  ي المال المنطلق  ٦-٣
  

الدارة النفايـات    مقترحـة   وتصور او خطـة     أاي رؤية   في  االكثر اهمية ودقة    المنطلق المالي الجزء     يعتبر
 وضـع   فـإن .  هذا االمـر   كافية ترعى  ال يوجد قوانين     وذلك ألنه  ، في البلدان النامية  مثل لبنان      خصوصاًو

 فـي هـذا      يعتبر من األمور الملحـة      ادارة النفايات  تكاليف استرداديحدد من وكيف يتم دفع و      وتطبيق قانون 
  .المجال

    
  المنزلية النفايات الصلبة إلدارة الدفع وإمكاناتالتكاليف الوطنية التقديرية 

  
-٩٥(غـة   لالمتكبدة في خطة ادارة النفايات في بيروت الكبرى والبا        نسبياً  كما ذكر سابقا فإن التكاليف العالية       

 هذه العملية الى المناطق االخـرى فـي          تعميمشكل بارز عملية    اعاقت ب ) للطن الواحد / دوالر امريكي  ١٠٥
لتجارب االخرى الحديثة     أما بالنسبة ل   .االخرى اإلجتماعية   –البالد اضافة الى العوامل االقتصادية والسياسية       

، وفي  ) بما فيه عمليات الجمع والمعالجة والطمر      للطن$ ٤٠حوالي  ( ليف اقل بكثير    ت تكا عكس)  مثالً زحلة(
 ولكـن   ، ادارة النفايـات    تـشغيل  ذا التقرير فإن الهدف ليس القيام بتحليالت اقتصادية ومالية مفصلة لخطط          ه

ـ  (األرقـام  هـذه    إن. ضع المالي لقطاع النفايات الصلبة    تكوين صورة واضحة اجمالية عن الو      ع بعـض   م
 لما هو    طبقاً وطني على الصعيد ال   قد تم استخدامها لتقديم تقديرات لتكاليف ادارة النفايات االجمالية        ) التعديالت

  .دناهإ ٣رقم مبين في الجدول 
  

-٩٥(تكلفـة الطـن      في حال تم تطبيق نفس       ، الدارة النفايات الصلبة   التقديرية تكاليفالهذا الجدول ان    يبين  
.  مليون دوالر سـنويا    ١١٣ستكون بنحو   لباقي المحافظات   )  دوالر ٥٠(لبيروت وجبل لبنان و   )  دوالر ١٠٥

ية اخرى فإذا امكن تخفيض التكاليف في بيروت وجبل لبنان الى ارقام مماثلة في البلدان النامية في                 ومن ناح 
، فإن التكلفة االجمالية  لنظام ادارة نفايات صلبة فعال سيكون نحو            )الطن/  دوالر   ٧٠( أي   المشرق والمغرب 
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الر أمريكي آخذين بعين اإلعتبـار       مليون دو  ٧٢ؤيا حوالي   روتكون عليه كلفة ال    . مليون دوالر في السنة    ٨٩
  . خالل فترة الرؤيا هذهصافي في حجم النفايات% ١٨خفض حوالي 

  
 من جراء عمليات اعادة التـدوير       هالتحصي فوائد التي يمكن  ال ال تتضمن    سابقاًديرية المذكورة   إن االرقام التق  

  .تجة والتي قد تؤثر بشكل كبير على التكاليف الصافية الناغيرهاواالستعادة 
  

  النفايات الصلبة الوطنية المتولدة والتكاليف المتكبدة : ٣الجدول رقم 
  

  السكان  المحافظة
  ١٠ )آالف(

معدل 
  ١١التولد

  يوم/فرد/كلغ
  

 الكمية
  اليومي 
  اطنان 

تكلفة 
  الوحدة

  طن/$

التكلفة التقديرية 
  السنوية الجارية

  $مليون 

التكلفة السنوية 
التقديرية 
  ١٢للرؤيا
  $مليون 

 السنوية التكلفة
التقديرية 
  ١٣للرؤيا
  $مليون 

  ٩,٤٦  ١١,٦٣  ١٦,٦١  ١٠٠  ٤٥٥  ١,١٧  ٣٨٩,٦٦٢  بيروت
  ٣٦,٤  ٤٤,٨  ٦٤,٠٠  ١٠٠  ١٧٥٣  ١,١٧  ١٥٠١,٢٨٣ جبل لبنان
لبنان 
  الشمالي

١٠,٨  ١٣,٣  ١٣,٣٣  ١٤٥٠  ٧٣٠  ٠,٩٥  ٧٦٨,٧٠٨  

  ٦,٦  ٨,١٧  ٨,١٧  ٥٠  ٤٤٨  ٠,٩٥  ٤٧١,١٣٥  البقاع
لبنان 
  الجنوبي

٥,٧  ٦,٩٥  ٦,٩٥  ٥٠  ٣٨١  ٠,٩٥  ٤٠١,٠٧٥  

  ٣,١  ٣,٨٥  ٣,٨٥  ٥٠  ٢١١  ٠,٩٥  ٢٢١،٩٢٠  النبطية
  ٧٢,٢  ٨٨,٧  ١١٢,٩    ٣,٩٧٨  - ٣,٧٥٣,٧٨٣  االجمالي

  
مكونـات  مـشروع   و ، ٢٠٠٠افق  مشروع  لقطاع النفايات الصلبة وتحديدا     وهذا يتماشى مع الخطط السابقة      

  . ادناه٤ رقم جدول مجلس االنماء واالعمار طبقا لما هو مبين في اللالسنة الثالثة 
  

   مقارنة تكلفة ادارة النفايات مع الخطط السابقة:٤الجدول رقم 
تكلفة ادارة النفايات 

  الصلبة البلدبة
   ٢٠٠٠افق   الرؤيا المستقبلية

 )٢٠٠٠- ١٩٩٥(  
مشروع مكونات السنة الثالثة 

  )٢٠٠٣(لمجلس االنماء واالعمار 
  ٦٧  ١٠٧  ٧٢  سنويا/مليون دوالر

  

امريكـي،   $ ٢٠ اعاله فإن التكلفة التقديرية السنوية للفرد الواحد ستكون بحـدود            ٣الجدول رقم   استنادا الى   
من التراوح   بقليلعلى  أكمعدل وسطي من دخل الفرد السنوي وبهذا فإنه         % ٠,٤٤ حوالي    هذا المبلغ  وسيشكل
يعكس مـدى الطبيعـة     وهذا قد   . ١٥للبلدان النامية  %)٠,٤٠ –% ٠,١٧(  من قبل البنك الدولي وهو       المقترح

                                                 
 ٢٠٠٣دائرة اإلحصاء المرآزي  10
  تقديرات اإلستشاري وSoER2000 اعتمادا على  11
  )٩مالحظة  هامشية ( طن لمنطقة بيروت وجبل لبنان بحسب تقدير البنك الدولي /$٧٠اعتمادا على سعر اقصى  12
  ) تخفيض وإعادة تدوير% ٢٠زيادة سكان مقابل % ٢% (١٠ا على إضافة خفض آمية نفايات قدره اعتماد 13
  اعتمادا على ارقام زحلة مع اضافة عملية التسبيخ  14
  ELARD/  وزارة البيئة٢٠٠٥ ابريل –ورشة العمل الوطنية حول التمويل واستعادة الكلفة الدارة نفايات متكاملة ، بيروت  15
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وعليه فـإن التكلفـة     .   اللبناني مقارنة مع البلدان النامية االخرى       اإلجتماعي -للوضع اإلقتصادي   االنتقالية  
 التكلفة وعدد السكان في كل محافطة تكون كما هو مشار إليه في الجـدول               بحسبالتقديرية السنوية لكل فرد     

   . أدناه٥رقم 
  

   بكل محافظةالنفايات  دارةالف يلاتكالل امكانية تحم : ٥الجدول رقم  
  

التكلفة التقديرية السنوية   المحافظة
للفرد الواحد بحسب 

 $الرؤيا المستقبلية 
  امريكي

متوسط دخل الفرد السنوي 
   الحاليالتقديري

  امريكي$ 

من دخل الفرد السنوي % 
المكرس الى ادارة النفايات 

  البلدية  

  ٠,٦٩  ٣٥٢٨  ٢٤,٢٧  بيروت
  ٠,٦٧  ٣٦٢٠  ٢٤,٢٧  نانجبل لب

  ٠,٦١  ٢٢٩٧  ١٤,١  لبنان الشمالي
  ٠,٦٠  ٢٣٥١  ١٤,١  البقاع

  ٠,٦٧  ٢١١١  ١٤,١  لبنان الجنوبي
  ٠,٧٠  ٢٠٢٦  ١٤,١  النبطية

 على المعدل الوسطي
  صعيد لبنان

٠,٦٦  ٢٦٥٥,٥  ١٧,٥٠  

  
 هذه الرؤيـا سـوف      حسبإن التحليالت اعاله تبين ان متوسط االنفاق على ادارة النفايات الصلبة في لبنان              

  .من اجمالي الناتج القومي% ٠,٣١تعادل نحو 
  

في نهاية المطاف عن عمليات اعداد وتنفيذ        السلطات المحلية مسؤولة     ان تكون ان الرؤيا المستقبلية تدعو الى      
 لعمليـة  وبهذا ستكون بنفسها  مسؤولة عن تطوير خططها بالنـسبة  ، وماليا معاًتقنياًخططها للنفايات الصلبة    

لذلك يجب ان تكون هذه البلديات او اتحادات البلديات على دراية والمام ومعرفة باالسـاليب               . استرداد الكلفة 
  .هذه الخططإلدارة المالية التقنية و ولديها االمكانات التقنية

  
ة  لهذه االمور والقضايا سوف تتطلب دراسة مـضني        على حدة إن التحليالت االفرادية التفصيلية او كل حالة          

 بيانية واسترشادية فقط فقد اخترنا عينتين نموذجيتين مـن          وألغراض ،وشاملة وهي خارج نطاق هذه الرؤيا     
  : ادناه٦اجل تبيان تراوح مدى تحمل التكلفة طبقا لما هو مبين في الجدول 

  
  للتبيان عينة –الصلبة المنزلية امكانية تحمل التكاليف الدارة النفايات  : ٦الجدول رقم 

  
عام ) ل.ل(الموازنة   يةالبلد

٢٠٠٣  

التكاليف التقديرية الدارة 

  النفايات الصلبة

  امريكي$ مليون 

 الموازنةمن % 

 الى ادارة ةالمكرس

  النفايات البلدية  
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١٠٥,٩١٩,٠٠٠,٠٠  بيروتبلدية 
٠  

١٣  ٩,٤٦  

  ٤٠  ٣,٤٠  ١٢,٨٠١,٣٥٠,٠٠٠  بلديات عكار  
  

ارة النفايات الصلبة المنزلية لـدى معظـم البلـديات حـسب            يبين هذا الجدول بأن النسب المئوية لتكاليف إد       
موازناتهم المالية العامة هي مرتفعة جداً آخذين بعين اإلعتبار التكاليف األخـرى لـديها لتـأمين الخـدمات                  

وبالتالي فإن هذه البلديات سوف تعاني حكماً من عبء مـالي           ... والصحية الالزمة إلخ  والتربوية  اإلجتماعية  
. الي العـام الجـاري    م به حالياً والنظام ال    المعمولنظام الموازنات   مكنها أن تتحمله منفردة ضمن      إضافي ال ي  

)  ماليـة – مؤسساتية   -قانونية( جديدة  ونظم  وعلى هذا فمن الواضح انه يجب على الحكومة تطوير ترتيبات           
إن مشروع القـانون    . لبةيذ خططها الدارة النفايات الص    تساعد البلديات وتحضرها من اجل تنف     من شأنها أن    

استكمال هذا المشروع بعدد من المراسـيم مـن         أيضاً  الدارة النفايات يبرز ويبين هذه الحاجات ولكن يجب         
  .الوزارات ذات العالقة وخصوصا من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية

  
 الخيـارات   حـصر طة من اجل     تحليالت بسي  إجراءإن كل بلدية او اتحاد بلديات يجب ان يكون قادرا على            

 بتطـوير   METAP وزارة البيئة بمـساعدة      قامتوفي هذا الصدد    . المالئمة الدارة نفاياته الخاصة   والمناسبة  
  . المستقبلية في هذا المجاللمساعدة البلديات على القيام بمهامها ١٦نموذج اقتصادي

  
   تم ابرازها والقاء الضوء عليها من اجل       و ،فاياتدارة الن إقانون  مشروع   النواحي المالية التالية من      خذألقد تم

  :تعزيز هذه الرؤيا والنظرة المستقبلية للقطاع
 بـل   ليس خدمة تقدمها الحكومة   يطبق على هذا القطاع نظراً إلى أنه        " الملوث يدفع "إن تبني مبدأ     -١

فردا او  إن الملوث في هذا المجال قد يكون        . يمكن إسترداد تكلفتها عبر رسوم مباشرة خاصة بها       
 .اًوخاصأ اًشركة او مؤسسة سواء كان عام

  
)  السلطات المحلية  لىالمسؤولية ع (االداري  / التقنيلهدف  ل  استكماالً ولكي يكون هذا الهدف أعاله     -٢

 :، أبرزهااجراءات  فيجب اتخاذ عدة
  

لجباية الرسوم من اجل تغطية االستثمارات      ومساعدتها   القدرة محليةالسلطات  اليجب  منح      -أ
رسوم من متعهدي   ال ومن اجل جباية     ، المتكررة دوريا الدارة النفايات    االجمالية والتكاليف 
 عند أي  منشآة نقل او تجميع او معالجة نفايات،  او تفويض  جبايـة                  جمع ونقل النفايات  

الرسوم الى الجباة المكلفين بتحصيل الفواتير او الى مشغلي منـشآت القطـاع الخـاص               
  .  المعتمدين

                                                 
 ELARD/  وزارة البيئة٢٠٠٥ ابريل – الوطنية حول التمويل واستعادة الكلفة الدارة نفايات متكاملة ، بيروت ورشة العمل 16
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فإن قانون النفايات الصلبة    ،  ضيبها نفايات ما   عن تو  ج ينت قدبضاعة  عند استيراد او تصنيع      -ب

وعلى تسويق البضاعة   يجب ان يلزم المنتجين والمستوردين بدفع رسم معين على المنتج           
  . تكاليف ادارة للنفاياتيكون بمثابة

  
 المنتج،  ة معينة على سلع   ن بدفع قيمة مضاف   عند شراء منتجات معينة، يجب الزام المشتري        -ج

  .والتي  ستعاد اليهم عند اعادة المنتجات المستعملة الى البائع او المنتج
  

 الى االفراد   هذه الخدمات إن المؤسسات المالية الحكومية التي  تقدم خدمات مالية يجب ان تقدم                   -٣
 الى الحدود التي تـسمح      اً وذلك  طبق   ،والمؤسسات او الكيانات الخاصة العاملة في ادارة النفايات       

 .بها دساتيرهم الخاصة وقوانينهم النافذة
  
ات مـن   ييجب  اعفاء المـشتر     : المدورة والمسترجعة  الضريبية على شراء  المواد       اإلعفاءات    -٤

  ومن أي  نظـام       ،قيمة المضافة النفايات من الضريبة على ال      والمستخلصة من  المسترجعةالمواد  
  .  سنوات١٠ضريبي آخر وذلك لمدة 

  
% ٥٠ تخفيض ضريبي على االرباح تصل لغايـة          منح يجب: ضريبي على األرباح  التخفيض  ال    -٥

 الخاصة بما فيها  المؤسسات      الكياناتلشركات و  وذلك ل  ،من قيمة الضريبة على االنشطة المفيدة     
 ومقـدمي    العاملين على تخزين  النفايات  ومشغلي  المنشآت        غير الحكومية، ومولدي النفايات، و    

  .الخدمات المعترف بآدائهم النشطة مفيدة في مجال ادارة النفايات
 وخطـط   ، او اكثر من اآلتي اعتمادا على جدول تنفيذ الرؤيـا          اً واحد تضمن قد تَ  ١٧تمويللالمصادر الرئيسية ل  

حيـة  العمل من ناحية وعلى التقدم  التدريجي في المناقشات مع وزارة المالية بخصوص هذه القضية مـن نا                 
  :اخرى

  
 الميزانية العامة . ١
 ...)جمعيات، أندية، منظمات، إلخ (موازنات الهيئات المحلية . ٢
 المستقلالصندوق البلدي  . ٣
 رسوم بلدية . ٤
 الهبات والقروض . ٥
 )٤٤٤قانون  (الصندوق الوطني للبيئة . ٦
  من مولدي النفاياترسوم مباشرة . ٧
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 استثمارات القطاع الخاص في  منشآت ادارة النفايات  . ٨
 . للتمويل طبقا للقانونمصادر اخرى . ٩

  
  المنزلية الكلفة للنفايات إسترداد

  
 والتـي يمكـن ان     ،الكلفة عديدة وتطبيقها يعتمد على اجراءات تشريعية وبيئية وماليـة          إستردادإن خيارات   

  :اإلجراءات التالية واحدة او مجموعة مشتركة من تتضمن
  
بما فيهـا رسـوم   )  رسوم مستخدم النفايات–ذلك مثال ( عند المصدر   رسوم ادارة نفايات صلبة مباشرة       -١

 يتم جبايتها من السلطات المحلية او من قبـل المفوضـين            عند أي منشآة نقل او تجميع او معالجة نفايات        
  .اتفاقيات امتيازبموجب  بموجب  ترخيص ، او توكيل او عقد او المكلفين بتحصيل الفواتير

  .فايات توضيبعلى البضاعة التي ينتج عنها نرسوم ال . ٢
  .الخاصة به لقانون والمراسيم التطبيقيةلغرامات ناتجة عن مخالفة وعدم االلتزام باالنظمة طبقا . ٣
 مجلس  الوزراء بناء  على اقتراحات مـن           من اخرى يتم تحديدها بواسطة مراسيم يصادق عليه      أ مصادر   .٤

  . وزارة المالية ووزارة البيئة
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  التقنيتصادي والمنطلق االجتماعي واالق  ٧-٣
  

ـ  ،الشاملةوالنظرة المستقبلية    الرؤيا   في تحديد العنصر   هذا   على الرغم من أهمية     ه يفتـرض أالّ يـشكل      فإن
ساسي عند وضع وتطبيق عناصر ومكونـات الرؤيـا         أ أي عائق    والتقني االقتصادي     -المنطلق االجتماعي   

   . المذكورة اعاله
  

، فقد خضع هذا المنطلق الى دراسات ومناقـشات مكثفـة بـين             تقنيةومن ناحية اخرى، فإنه من وجهة نظر        
 وبـصرف النظـر عـن       . سنوات ماضـية   ٨، اضافة الى العبر التي استخلصت على مدى         الشركاءمختلف  

 فيلزم احتـرام    التقنيات التي ستستخدم في ادارة النفايات الصلبة وفي معالجتها والتخلص  منها بشكل رئيسي             
  :ة التالي١٨االصول والمعايير

 واثبـت جـدواها    امية والمتطـورة   الن في البلدان نفذت فعال   قد  التكنولوجيا يجب ان تكون     /ان التقنية  •
 المالية واالقتصادية والبيئية

 ان تكلفة هذه التقنية يجب ان تكون مقبولة ويمكن تحملها من المجتمع اللبناني •
ن قبل الهيئـات والمنظمـات      م حسب األصول    امعترف به و ان هذه التقنية يجب ان تكون آمنة بيئيا        •

 .ISO9000  وISO14000 ضمان الجودة االيزو  شهادة على أن تكون قد نالت ، العالقة ذاتالدولية
 .٢-١أن تتماشى مع الرؤيا المعروضة سابقاً وال سيما في القسم  •

  
 او   في اي خيـار    يراعى على التسلسل الهرمي التالي الدارة النفايات والتي يجب ان           ترتكزهذه االستراتيجية   

التخفيض، اعادة االستعمال، اعادة التدوير، االستعادة واالسترجاع، اعادة القيـاس،          ( نفايات   دارةإلتكنولوجيا  
  .)اعادة التفكير والدراسة ، والتخلص النهائي

   
  التخفيض  عند المصدر •
  الفرز والفصل عند المصدر •
  تجميع ونقل وتحويل النفايات •
  ة المواردمعالجة النفايات واستعاد •
  التخلص  النهائي من النفايات •
 . الكلفةإسترداد •

  

                                                 
  )١٩٩٩رة ومسودة غير منش(نفايات الصلبة البلدية  استراتيجية وزارة البيئة بالنسبة الدارة ال 18
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   خطط العمل     ٨-٣
  
  خطة العمل الوطنية   ١-٨-٣
   
   المحـصلة  اسـتنادا الـى الـدروس   ،كما تم وصفه سابقا فإن هذه النظرة والرؤيا المستقبلية قد تم تطويرها      

وعلـى   الصلبة في لبنان، والدول المجاورة       والعبر المستخلصة من العمل السابق والجاري في ادارة النفايات        
ال  العمل الشامل المكثف الذي قامت به بشكل رئيسي وزارة البيئـة             ترتكز على ، وهي     ايضاًالصعيد الدولي   

  .دارة النفايات الصلبة الذي يتم مراجعته حالياالخاص بإ مشروع القانون سيما لجهة تطوير
  

ية واعتمادها من قبل مجلس الوزراء، سيتم اعداد خطة عمل وبرنامج            المستقبل الرؤياوبعد المصادقة على هذه     
ومـن   استنادا الى الشروط المعتمدة  لهذه الرؤيا،          وذلك ،على جميع األراضي اللبنانية   صلبة  النفايات  ال إلدارة

 ومن.  من اجل تنفيذ الرؤيا بالشكل الصحيح      برنامج زمني ونشطة التفصيلية ومهمات العمل     آل ا ثم يجب وضع  
اجل زيادة الفعالية بشكل كبير لخطة العمل هذه ومن اجل تفادي حصول ازدواجية في الجهد فـي اي عمـل                    

   .١٩مشابه جاري، فإن هذه الخطة سيتم تنسيقها بشكل وثيق وتقييمها بموجب خطة العمل البيئية الوطنية 
  
  خطة عمل مجلس اإلنماء واإلعمار    ٢-٨-٣
  

لمباشرة في مساعدة   يجب ا  هاواعتمادالمستقبلية  هذه الرؤيا   اثر الموافقة على     ما ذكر اعاله وعلى      استنادا الى 
ويمكن تحقيق هذا من خـالل تنفيـذ   . مجلس االنماء واالعمار في تنفيذ هذه الرؤيا والنظرة المستقبلية للقطاع 

  :االجراءات التالية
  

  اجراء عملية مراجعة داخلية الدارة القطاع -
 يع الجاريةتنفيذ تقييم االداء للمشار -
 جراءات تصحيح التقييمإلاعداد  -
 جراءات تصحيح التقييمإلمراقبة التنفيذ  -
 التنسيق مع الوزارات المعنية -
تقديم المساعدة الى الوزارات المعنية طبقا لما نص عليه قانون النفايات الصلبة ولمـا هـو                 -

  .مفصل في  خطة عمل النفايات الصلبة الوطنية
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 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي   النفايات الصلبةقطاع 
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  هوية وتحديد العقد
  : العقدمسمى

    الموقع والنطاق الجغرافي
    االهداف المرتبطة بالرؤيا المستقبلية

    نطاق العمل المرتبط بالرؤيا
    التمويل) ات(جهة 
    االدارة) ات(جهة 
    التنفيذ) ات(جهة 
    مؤشر االداء/  الحالة

    )الرؤيا ( األممشروع ال
     الرئيسية المرتبطة بالرؤياالنتائج

    الرؤياالتقييم تجاه 
  


