
 10/02/6102لبنان فً 

 المنزلٌة الصلبة لنفاٌاتوسواه ل ترحٌلالجواباً على خطة البدٌلة الحلول 

 والى الٌوم 5172تموز  71المتراكمة بالشوارع وبالمستودعات منذ 

 – بٌروت وجبل لبنان )ما عدا قضاء جبٌل( -

-A- 

 
ٌّة على المدى  خّطة العمل هذهإن  خّطة بأّي او  المتوسط والبعٌدال عالقة لها بأّي إستراتٌج

ٌّةُمستدامة، وقد ُوضعت فقط  ٌشكو منها عامة ، بهدف حلّ ُمشكلة ُمزمنة أصبحت كارث
ٌّن أّنها ُمستعصٌة العالج من قبل الحكومة. وقد إشترك فً تحضٌرها الناس ، بعد ان تب

ٌٌّن  ٌٌّن ومدن ٌٌّن وصناعٌٌن وبٌئ ٌٌّن زراع لجعلها األنسب ُمشّغلٌن وُمقاولٌن كما إختصاص

ا  وا ٌّ ًّ إ"مع كونها  ألسهل واألسرع واألجدى إجتماع ًّ زراع  ."قتصاديّ حل بٌئ
 

اً با ٌّ  5172تموز  71المستودعات منذ فً الشوارع ولنفاٌات المتراكمة وهً تتعّلق حصر

ٌّاتها الصافٌة بمجموع الٌوم وحتى طن...   611.111 -150.000ما بٌن  والتً ُتقّدر كم

 : خّطة العمل هذهتتضّمن ف

ٌّة حٌث ماكناألالكشف على جمٌع  ،اولً  + مع القٌام بتحدٌد  النفاٌات تواجدت الحال

 ًّ معالجتها )او التكملة نسبة للقسم األكبر منها فً جبل لبنان( ب والمباشرة هااتلكمٌّ تقرٌب

 وإبعادروائح بكترٌا ال القضاء على )بعد "قلبها"( بغٌة بتركٌباتها الثالث بٌولوجٌا  

ٌّة والُمعدٌة...  الُمضّرة البكترٌات كما القضاء على عنها الحشرات والذباب الالهوائ

  ....(او األكٌاس الموّضبة فٌها باألبر داخل الباالتالحقن /او رش و)عن طرٌق ال

ا  بحسب نسبة تخمٌرهاٌتّم  ومن بعدها + ٌّ ا  وٌتّم  تجمٌعها تدرٌج ٌّ "فلشها" تحضٌر

ٌّة قدرها ما بٌن  ضمن مساحة جوار منشاءات  فً 6م 00.111 – 01.111إجمال

ٌّة منطقة الكرنتٌن مراكز الفرز فً   .لًأوّ  بفرز ٌدوّي مع القٌام ا و/او العمروس

ضمن أكٌاس او  بةموضّ ، إن كانت النفاٌات جمٌع انواععلى نّطبق )وهذه المعالجة ت

 (. و"ُمبعثرة" فً الهواء الطلق غٌر موّضبةاو  باالت التً ٌجب تفكٌكها وتفرٌغها

الفرز الثانوي ضمن نفس مراكز الكرنتٌنا  ُمنشاءات نقل بعدها الىوتُ  +

ٌُمكن اإلستعانة تحسٌن تجهٌزاتهاٌكون قد تّم  التً والعمروسٌة  )وإذا لزم األمر 

 .(بعد تحوٌله من مركز تسبٌخ الى مركز فرز أٌضا   مركز الكورالب

 6م 0.1116 - 1.1116ما بٌن فهً  وتوابعه نحتاجها للفرز الثانويأّما المساحة التً 

ٌّة  طن( توّزع على المراكز بحسب وضع  611.111 – 001.111)لمجموع كم

 الحالً.  ومكان تواجدها النفاٌات 



الٌوم شركة تقوم به  الثانوي نسبة لما تحسٌن عملٌة الفرز مّما ٌؤّدي الى +

ٌّا   عن طرٌق المباشرة"سوكلٌن"،  ٌّا  ونصف أل مع اللجوء الى  بعملٌة الفرّز ٌدو

ٌّة "كونفواٌورات"  ٌّا ( وإستعمال التجهٌزات إضاف )قشاطات فرز ُمجّهزة مٌكانٌك

ا  ما نحتاجه  ٌّ  "، أي ضمن فترةللدعم"المتواجدة الٌوم رٌثما ٌنتهً تصنٌع محل

ًّ ونصف حٌنئذ ننتقل الى ف ،ونصف ٌوم الى شهر 00 فرز نصف مٌكانٌك

ٌُشّكل تجهٌزا  كافٌا  إلتمام كامل هذه العملٌة  ٌدويّ   .ضمن المهلة المحّددة الذي 

 ك حاجة...البٌولوجٌة باألنزٌمات طالما هنا وٌمكن ان تتابع المعالجة

 

)فً وفً جمٌع المراحل تجرى تحالٌل مخبرٌة بشكل دوري وضمن كل هذه الفترة 

اً.الُمضّر للتأكد من اّنه تّم القضاء على كل انواع التلّوث معهد البحوث وسواه(  ٌّ  نهائ

 

 وبنتٌجة هذا الفرز ٌكون أقله قد تّم "تفرٌق" المواد العضوٌة عن سواها...: +

 

ضمن مراكز  ٌتّم فرمها فورا   التً أصبحت غٌر ملوّثةفالبقاٌا العضوٌة  - أ

ا   ونقلها ملم.( 08 – 06 - 8 مقاسب) الفرز ٌّ  الى أراضً "بور" تدرٌج

ُتخلط مع التربة ( وهناك وإذا أمكن الى مواقع طبٌعٌة مهجورة ومشّوهة)

فلشها" "وٌتّم  % والباقً للتربة...(00 -01)بنسبة  البناء ردمٌاتوصافً 

من  أغراس وشتولٌُزرع فٌها فورا  ٌُمكن ان و سنتم وما فوق 01 بسماكة

ٌّة الُمختلفة شجاراأل سندٌان، خّروب،  ،)صنوبر، شربٌن والنباتات الحرج

ٌُعٌد تأهٌل وإستصالح أراضً  أرز... وزعتر، قصعٌن...(، األمر الذي 

ضمن  اءرالمساحات الخضز نسبة تعزٌخاصة ٌؤّدي الى و "البور" هذه

 ...المناطق حٌث تتّم هذه األعمال

ا   بكبسها وعصرهابعد الفرز القٌام  إذا لزم األمروٌمكن  ٌّ وحّتى تجفٌفها طبٌع
، مع إمكانٌة القٌام بهذا خشب...(الشجار او نشارة األ)باللجوء الى شحالة ورق 

تّم تخفٌف الرطوبة ضمنها ومنه تخفٌض هكذا ٌ ،التجفٌف أٌضا  قبل الفرز الثانوي
 ...وزنها الى أقّل من الثلث ٌوصلالتً ٌمكن ان عصارتها 

 

ٌّةكما أٌضاً تصلح هذه البقاٌا الع لتصنٌع األسمدة السائلة  المفروزة المفرومة والُمعّقمة ضو

 فً جبل لبنان، عكار والبقاع... ُمعالجة او مراكز ضمن معامل والصلبة او الُسباخ )الكومبوست(

 

قد تّم ُمسبقا  معالجتها ، بما اّنه هذه النفاٌات او البقاٌاوفً كال الحالتٌن، 

ا   ٌّ ل تؤذي اإلنسان ول الحٌوان ول النبات ول الطبٌعة ، باألنزٌمات بٌولوج

ٌّة وبعامة كما ل ُتضّر  ٌّة أوالجوف  ...!البٌئة عامةبل المٌاه السطح



ما تقوم به "سوكلٌن" لثل مالن ٌكون مصٌرها مف منها العصارة المستخرجة أّما
مع ما ٌنتج عن  حتى الٌوم أي برمٌها فً البحر المتوسط بدون معالجة حقٌقٌة

النفاٌات قد بما ان  ،! بل ذلك من تلّوث على صعٌد كامل حوض هذا البحر
ٌّا  ضد البكترٌات المضّرة تتمّ  عصارتها لٌست ملوثة وٌمكن  ،معالجتها بٌولوج

ا  ان  ٌّ وفً حال الضرورة القصوى  ُتضاف فً تصنٌع األسمدة السائلةإستثنائ
ا  ٌمكن أٌضا  وبكل سهولة القٌام  ٌّ  . بمعالجتها كٌمٌائ

 
ٌّتها ٌتّم كبسها البقاٌا غٌر العضوٌة الصالحة إلعادة التدوٌر  - ب : مهما كانت كم

 وتوضٌبها وتباع للمؤسسات المتخصّصة.

 "بصالٌم"ٌتم نقلها الى مركز  Bulky Itemsالبقاٌا غٌر العضوٌة ذات حجم   - ت

 لٌوم(.طمرها )كما هو الحال اُمعالجتها، تفكٌكها و/او حٌث ٌتّم 

 وسواها كاإللكترونٌات والدوالٌب والمواد الخطرة البقاٌا من عوادم خاصة  - ث

 توّزع الى المؤسسات التً ُتعنى بهذا النوع من المواد.

ٌّة المهجورة الُمشوّهة ُترسل الى المواقعالبقاٌا العادمة )العوادم( الخاملة   - ج  الطبٌع

تأهٌل هذه المواقع عن طرٌق ٌُمكن خلطها مع صافً ردمٌات البناء وإعادة حٌث 

 او ٌمكن دمجها مع بقاٌا البند )ح( الالحق. ،التجلٌل مثال ، بغٌة إستصالحها

ٌّة  - ح  حّتى تفتٌتها اوتّم فرمها ٌ ،كإحدى طرق الُمعالجة :البقاٌا من عوادم ذات قٌمة حرار

وتثبٌت صنٌع تبمناسبة الى الخلطة او إضافتها باطون الفً جباالت  فً ما بعد خلطهال

 .ما شابهو رصفةطمر فً األالبودرة ل او ُمكّمل بدٌلكو بالطات إسمنتٌة ارضٌة

 ، الفترة المقدرة هً:فً مراكز الفرز الثانوي التً ستتمّ  ما ٌدخل ضمن األعماللتنفٌذ كل  +

ٌّة، مع  أشهر 3 -  ٌوم فقط 01 - 61 فترة تحضٌرٌة لحوالً إنطالقا  من مباشرة المعالجة األول

 .المباشرة بالتعقٌم وإنطالق عملٌة تحسٌن تجهٌز مراكز الفرز ،ضمنها الكشف على النفاٌاتٌتّم 

 

ٌّا  خارج منشاءات الدولة )أي خارج الكرنتٌنا  أشهر 2او  - ا  ام جزئ ٌّ فً حال تّم العمل كل

؛ متوفّرة ضمن بٌروت الكبرى والضواحًالمساحات وربما الكورال(، وهذه  ةوالعمروسٌ

 تصبح منشاءات الدولة وتجهٌزاتها حٌنئذ، باإلضافة الى اّنه )مسموح به( وتجهٌزها ُمرّخص له

ٌّة الالحقة اً ضمن المرحلة المركزٌة اإلنتقال ٌّ اً بخدمة معالجة ما سٌتم إنتاجه ٌوم ٌّ  .حصر

 

ٌّة + الى أقل من تكلفة ترحٌل كمٌات موازٌة، وستصل  ثلثلن تتعّدى فهً  أّما التكلفة اإلجمال
 التكلفة بحسب شروط التجهٌز والتشغٌل أثناء تطبٌق عقود "سوكلٌن"...  نصف

 
 لخطة الحكومٌة للنفاٌاتلاإلئتالف المدنً الرافض                                               

                        المنسق العام                                                              
                     رجا نجٌم                                                                

ٌّة الرجاء اإلتصال       00-005506: ألي معلومات إضاف


