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 "إدارة النفايات في لبنان"
 0202 آذار 9يوم الثالثاء 

 ظهرًا )توقيت لبنان( 0:01 -صباحًا   01:01 
 ظهرًا )توقيت فرنسا( 03:01 –صباحًا  9:01

  Zoom ندوة إلكترونية عبر تطبيق

 

 السياق

مع  3102أصبحت مسألة إدارة النفايات الصلبة موضع اهتمام كبير على المستويين المحلي والدولي منذ أن بدأت "أزمة النفايات" في 
. ي مطامرلنفايات ودفنها فردم ا يتمثل في آنذاك حاّلً  أما الحكومة فقد اقترحت إغالق مكّب الناعمه وهو أكبر مكّب نفايات في البالد.

 مرطولكن سريعًا ما أثبت هذا الحل أنه غير كاف نظرًا لمحدودية المساحات المتاحة في البلد والقرب الخطير ألماكن السكن من مواقع 
 إعادة تدويرها قبل ردمها. حتى النفايات. كما وأن هذا الحّل ال يأخذ بعين اإلعتبار معالجة النفايات أو

النفايات الصلبة، فهي تقتصر على التخّلص من النفايات في المكبات أو في مواقع عشوائية، ما قد  أما الوسائل المتاحة حاليًا لمعالجة
ألمثل. ايزيد األمر سوءًا. فالحّل المقترح ال يرتكز إلى تدابير وقائية أو تخفيضية وال إلى تدابير الفرز وإعادة االستخدام والتخلص النهائي 

 مسألة بفعالية.لة لمعالجة هذه البالتالي من الضروري إعداد استراتيجية شام وأصبح ،عمالق للنفايات هكذا حلول قد تحّول لبنان إلى مكبّ  

إن الدولة اللبنانية لم تنجح فالبيئية الجسيمة التي قد تسببها بالرغم من الكّميات الهائلة من النفايات التي ينتجها لبنان والمخاطر الصحية و 
ظهرت مؤخرًا الكثير من المبادرات المحلية، التي أطلقتها البلديات واالتحادات البلدية، بهدف  فعالة.حتى اآلن في وضع خطة وطنية 

فايات عن عملية التخلص من الن تعزيز تقديم الخدمات العامة والبحث عن حلّ  محليّ  لمشكلة النفايات. ترمي هذه المبادرات إلى الحّد من
 قنيات الجديدة وأدوات معالجة النفايات كإعادة التدوير والتسميد واستعادة الطاقة.طريق دفنها أو حرقها عبر استخدام الت

 حان الوقت لتغيير الحوافز وتطوير مبادئ جديدة!

تبقى هذه المبادرات نادرة ومتعددة، ويعترض طريقها مشاكل معّقدة مختلفة أهمها صعوبة استخدام هذه التقنيات وحجم البلدية والوسائل 
ومن بين هذه المشاكل، صعوبة تكييف هذه األدوات مع الواقع المحلي، والحصول على التمويل، والتفاوض على العقود، وبناء  المتوّفرة.



2 
 

المرافق، وإشراك المواطنين في العملية وفي مأسسة الممارسات الفضلى. من هنا أهمية البناء على هذه الممارسات المحلية الجدية وإلقاء 
 تشجيع نظام المركزي إلدارة النفايات الصلبة وتحسين اإلدارة المتكاملة لها في لبنان.الضوء عليها سعيًا ل

 تصرفللتصرف إلى الرغبة في المن األسباب 

تهدف هذه الندوة إلى إلقاء الضوء على الوضع الحالي إلدارة النفايات الصلبة في لبنان من خالل اإلستناد إلى دراسات الحالة للبلديات 
كالة التحول و سيحصل تبادل للخبرات والمهارات بين ذات األحجام المختلفة في مجال إدارة النفايات الصلبة. في هذا اإلطار،  اللبنانية

( والخبراء اللبنانيين )لجهة الفرز والتصنيف وتثمين النفايات من خالل التسميد على وجه الخصوص(، تليها ADEME) البيئي الفرنسية
وسيتم نشر خالصة االقتراحات والخبرات التي سُترفع لكي يّطلع أكبر عدد ممكن من صانعي القرار على  النقاش.طاولة مستديرة إلتاحة 

ُتحدد مجاالت التعاون على مستوى إدارة النفايات الصلبة بين الجهات الفاعلة اللبنانية الحاجات التي عّبرت عنها البلديات اللبنانية. وس
 .3130عمل يتم تنفيذه اعتبارًا من عام عداد برنامج والفرنسية والتي ستتبلور مع إ 

 اوتشارك فيه .هذه الندوة (ADEME( ووكالة التحول البيئي الفرنسية )ALMEEللحفاظ على الطاقة والبيئة ) الجمعية اللبنانيةم تنظّ 
( SOCLEجمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية في إطار مشروع دعم البلديات اللبنانية في مجال البيئة )

 ووكالة التنمية الفرنسية.الفرنسية  Pays de la Loireالُمنّفذ بالشراكة مع منطقة  3109-3130
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 البرنامج
  

 الترجمة الفورية عربي/ فرنسي مؤمنة.

 22:01 – 22:02 الجلسة اإلفتتاحية

 ،رئيس الجمعية اللبنانية لحفظ السيد سعيد شهاب ( الطاقة والبيئةALMEE) 
  السيدةAlicia TSITSIKALIS، في المنطقة  ع ثنائية وإقليميةمكلفة بمشاري

 (ADEME) ، مديرية أوروبا والخارجالمتوسطية
 ،للبلديات ني التقمدير المكتب س جمعية المدن المتحدة في لبنان/رئي السيد بشير عضيمي

 اللبنانية
 

 

 20:02 – 22:01 الوضع القائم في البلديات اللبنانية والمبادرات المحلية اللبنانية

 حفظلمكلفة بشؤون إدارة النفايات الصلبة في الجمعية اللبنانية  نجار،الريتا  الدكتورة 
 دقيقة( 31) –( ALMEEالطاقة والبيئة )

 "حقيقة مّرة ومستمّرة...": "إدارة النفايات الصلبة في لبنان
 ،دقيقة( 02رئيس بلدية زحلة ) السيد أسعد زغيب 

 "إدارة النفايات في زحلة، اإلدارة البديلة لالستجابة إلى حاجات السّكان"
  دقيقة( 02صيدا )عضو مجلس بلدية  ،الباباالسيد محمد 

 "تجربة صيدا في إدارة النفايات مع المجتمع المدني"
  دقيقة( 02، رئيسة بلدية بكفيا )الجميلالسيدة نيكول 

 يا: أخذ البلدية بزمام األمور""إعادة التدوير في بكف
 نائب    ،برباري  وجدي السيدو  عنجر –، رئيس بلدية حوش موسى السيد فارتكس خوشيان

 دقائق( 01) عنجر-رئيس لجنة البيئة لبلدية حوش موسى
 المصدر""توعية السكان والنازحين بأهمية الفرز عند 

 ،دقائق( 01رئيس بلدية حمانا ) السيد فادي صليبي 
 "تجربة حمانا في توعية السكان بأهمية الفرز والتسميد"

  دقائق( 01)نقاش 

 

 

 ظهرا   2:02 – 20:02 استعراض التجارب في المنطقة المتوسطية

  السيدةAlicia TSITSIKALIS، ع ثنائية وإقليمية في المنطقة مكلفة بمشاري
 دقيقة( 31) –( ADEME) المتوسطية، مديرية أوروبا والخارج

 "اإلقتصاد الدائري وإدارة النفايات في فرنسا، فرصة متاحة للبلديات"
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 التواصل

 الندوة، الرجاء الضغط على الرابط اإللكتروني التالي:لإلنضمام إلى 

https://zoom.us/meeting/register/tJIocu6pqTgoE9ODPNZODe5LuJIeoJ76V6mB 

  السيدPedro Fernandez Bautista، المركز اإلقليمي من ، مسؤول المشروع
 دقائق( 01) أجل استدامة االستهالك واإلنتاج

والمبادرات الوقائية لمعالجة النفايات البحرية في  CAR/CDP"عرض برنامج وكالة 
 البحر المتوسط"

 ،دقيقة( 31ممثل وزارة البيئة اللبنانية ) السيد بسام صباغ 
 "التحضير إلدارة متكاملة للنفايات الصلبة في لبنان"

 ( 22نقاش )دقائق 
 

 ظهرا   2:02 – 2:02 الجلسة الختامية

 الطاقة  حفظلمكلفة بشؤون إدارة النفايات الصلبة في الجمعية اللبنانية  ريتا نجار، الدكتورة
 (ALMEEوالبيئة )

  السيدةAlicia TSITSIKALIS ،ع ثنائية وإقليمية في المنطقة مكلفة بمشاري
 (ADEME) المتوسطية، مديرية أوروبا والخارج

 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJIocu6pqTgoE9ODPNZODe5LuJIeoJ76V6mB

