ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث وإدارة ﻛﻔﺆة ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﻟﻀﻤﺎن
ﺣﻴﺎة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ


البيىى مرعباً للغاية كون لبنان
يعترى 

خرىاء البيئة أن البيئة ىڡ لبنان تمر لالسف الشديد بأسوأ حاالتها ،حيث أصبح المشهد 
Øيرىبع عىل عرش المرتبة الثالثة ضمن البلدان 
االكرى تلوثًا ىڡ العالم.
االنتخاىى .فقد
والقوانںى الصارمة المدافعة عن البيئة تجعل من هذا الموضوع هدفا أساسيا لرىنامجنا
إن غياب التنظيم

ّ


Ø

بقوة القانون حقنا الطبيعي ىڡ العيش ىڡ بيئة خالية
الىى تحفظ لنا ّ
حان الوقت ¸اليالئه االهمية القصوى ووضع الترسيعات 
االمراض المميتة والقاتلة .وهذا سيوفر علينا الفاتورة الصحية العالية وكلفة
من الملوثات وتضمن لنا حياة خالية من
التدهور  Ø
الىى يفوق تقديرها المئة مليون دوالر سنويا.
البيىى 


ونعاىى
ناحيتںى نعيشهما يوميا"
نىصء عىل


البيىى ،رأينا انه من الرصوري أن 
ومع العلم ان هنالك مصادر عديدة للتلوث 
الكثرى بشكل 
مبارس.
منهما 

 -١تلوث الهواء:

تكشف الدراسات عن أن 
أكرى من  ٪٩٣من سكان برىوت يتعرضون حاليا القىص مستويات تلوث الهواء ،وان هذا التلوث
بلغ ضعف المستوى المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية .وقد ثبت أن ملوثات الهواء ،مثل أول أكسيد
النيرىوجںى والجسيمات الدقيقة 
االخرى ،لها صلة واضحة بأنواع مختلفة من
الكرىيت وأكاسيد  Ø
وثاىى أكسيد 
الكربون 
واالمراض المزمنة 
الرسطان 
االخرى.

 -٢النفايات:

يتصورالبعض أن النفايات ىڡ لبنان هي مشكلة خاصة به .بينما هي ىڡ الواقع ملف شائك ىڡ كل دول العالم .لكن
Ø
مصدرا للطاقة البديلة هو الذي يحولها اىل مشكلة بدل ان
الىى تجعل من النفايات
غياب الحلول الناجعة
ّ
ً
والفعالة 
Ø
الىى تجاهلتها الدولة اللبنانية كقطاعي الصناعة والزراعة .كمية النفايات
تكون مصدراً يساعد عىل تطوير القطاعات 
حواىل  ٪٦٠منها مواد عضوية )أي بقابا المطبخ من خضار وفاكهة
منها
المليوىى طن سنويا
المنتجة ىڡ لبنان تفوق


وطعام  .(..وحيث أن هذه النفايات تطمر من دون فرز ،فإن المطامر تتوسع يوما بعد يوم من دون أية إمكانية
اللبنانيںى ويزيد من
والرىية ،مما يضاعف المخاطر عىل صحة

تأثرىاتها السلبية عىل الحياة البحرية 
لمعالجتها ،ومقاومة 
التشوهات البيئية الناجمة عنها.

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان

الرىلمانية  ،سيأخذون عىل عاتقهم التوصل اىل حلول جذرية تكفل للمواطن  Ø
وىى
لدى وصول اعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
البرى 
تنترس فيها االمراض 
واللبناىى العيش ىڡ بيئة ال 
واالوبئة جراء تلوث الهواء وانتشار أكوام النفايات غرى المعالجة.

خرىة مؤسسة مخزومي الطويلة ىڡ هذا المجال Ø
القرىاح حلول عملية وفاعلة.
وسوف تستفيد الالئحة من 

أوال ً :الحلول 
المقرىحة للتخفيف من تلوث الهواء:
الكرىى من خالل Ø
اقرىاحات من شأنها أن
سيضع اعضاء الالئحة عىل سلم أولوياتهم التقليل من مشكلة تلوث هواء برىوت والمدن 
تنظم النقل العام بحيث يتم التخفيف من االستخدام لوسائل النقل الشخصية .اما فيما يتعلق بالسيارات الشخصية ،فانهم
Ø
الىى تعمل عىل طاقات صديقة للبيئة.
سوف يدفعون باتجاه

التحفرى عىل استعمال السيارات 
Ø

والىى
مثال(
االخرص
)كالمازوت
العالية
الجودة
ذات
الوقود
استخدام
ورة
برص
يلزم
قانون
وع
مرس
وضع
كما سيتم العمل عىل
تعترى
 
أرصارها أقل من الوقود ذات الجودة المتدنية.
المواطنںى والمؤسسات والبلديات عىل استعمال الطاقة الشمسية
اضف اىل ذلك ،ان اعضاء الالئحة سيعملون عىل تشجيع

والطاقات االخرى الصديقة للبيئة للتخفيف من انبعاثات استعمال الفيول ومشتقاته ىڡ انتاج الطاقة .وسوف يستفيدون من مبادرات
مؤسسة مخزومي الرائدة ىڡ هذا المجال ليضعوا Ø
مقرىحاتهم قيد التنفيذ فقد قامت المؤسسة بتنفيذ 
ونرس استعمال هذا النوع من

وىڡ عدة بلديات من البقاع اىل الجنوب كما نفذت  ١٧فرناً شمسياً ىڡ  ١٧قرية لبنانية ودربت عىل استعمالها.
الطاقة ىڡ  ٣٠مدرسة 
ثانياً :الحلول 
المقرىحة الدارة كفؤة للنفايات:
يعترى "الفرز من المصدر" من أنجع الحلول الممكنة وهو يرتكز عىل وضع كل نوع من أنواع الفضالت عىل حدة :فيتم فصل فضالت

الطعام العادة تدويرها واستخدامها كسماد طبيعي للمزروعات ،كما يوضع الورق والكرتون سوية .أما Ø
باىڡ المواد Ø
الىى تشمل


البالستيك والمعادن والزجاج ...فيتم اعادة تدويرها الستخدامها ىڡ الصناعة.
ولمؤسسة مخزومي ،وهي عضو ىڡ مكتب معلومات المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة  MIOوالشبكة العربية للبيئة
Ø
والتنمية  ،RAEDتجربة ناجحة ىڡ هذا المجال اذ استطاعت من خالل مبادرة ّ
الىى أطلقتها ىڡ العام  ٢٠١٦أن تحفّز السكان
"يال نفرز" 
ىڡ 
أكرى من منطقة ىڡ برىوت عىل القيام بفرز النفايات من خالل وضع مستوعبات لتجميعها واعادة تدويرها .كما انها توجهت

Ø
الىى أصبحت اليوم تسهم ىڡ عملية فرز نفاياتها .لذا لن تتواىى الالئحة عن االستفادة من هذه
بحمالت التوعية اىل بعض المدارس 
الخرىة لتعميم هذه الحلول عىل صعيد الوطن بشكل اشمل.

تقنية للتخلص مما ال يمكن تدويره ،معتمدة ىڡ معظم بلدان العالم ،فال يجب استعمالها اال ىڡ اطار
وهو
اري،
ر
الح
التفكك
اما
َ

بالخرىة ىڡ هذا المجال.
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