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البیئة والصحة

ھواء، میاه، تربة، غذاء، كائنات حیة: البیئة
البیئة والصحة والعالقة بینھما
مشاكل البیئة وانعكاساتھا على الصحة
 صحة سلیمة –بیئة سلیمة
حماية البیئة مدخل لحماية الصحة



أنواعھا وأصنافھا: النفايات 
1- تصنف النفايات حسب مصدرھا:

منزلیة بلدية
صناعیة
 من مؤسسات العناية الصحیة –طبیة
زراعیة
نفايات عملیات البناء
نفايات كھربائیة وإلكترونیة
نفايات من قطاع السیارات والزيوت
الخ..



أنواعھا وأصنافھا: النفايات 

2- تصنف حسب خصائصھا:

نفايات غیر خطرة

نفايات خطرة

نفايات مختلطة



أھم میزات الخطورة
مواد قابلة لالنفجار

مواد قابلة لالشتعال

مواد سامة 

مواد حارقة للجلد وكاوية

مواد سامة للبیئة



رؤية إدارة النفايات
:  المبادئ العامة 

وضع نظام متكامل، عقالني الكلفة، سلیم بیئیا  -
وآمن صحیا، يضمن اإلدارة المستدامة

تجدد واستمرار الموارد عبر : اعتماد النظام الدائري  -
المحافظة على القیمة الموجودة في النفايات 

واسترجاعھا
 



رؤية إدارة النفايات
:العامةاألھداف 

الواقعتحقیق إدارة سلیمة ومستدامة في  -
حماية البیئة والصحة والسالمة العامة -
مشاركة المجتمع  -
التحسین المستمر -

واحدة لجمیع أنواع النفاياتالرؤية 



إدارة النفايات

تلف خطط وطنیة إلدارة مخ يتحقق تطبیق الرؤية من خالل

أنواع وأصناف النفايات

 تكون خطط اإلدارة خاصة بكل نوع من النفايات حسب:
تركیبھا
خصائص مكوناتھا المختلفة



الشريعات
1- قانون عام إلدارة النفايات يتضمن:

الرؤية
المھمة
والقیم المباديء
 األھداف االستراتیجیة
الوسائل واآللیات
ونالھیئة الرسمیة المعنیة بالسھر على تطبیق القان
 انھیئة وطنیة إلدارة النفايات في لبن«ندعو إلى إنشاء«



الشريعات
2-  مراسیم تنظم إدارة كل فئة من النفايات

 2004 تحديد أنواع النفايات الصحیة وكیفیة تصريفھا الصادر في العام 13389رقم  مرسوم  
2002يجري تطبیقه بنجاح منذ ، )2002الصادر في العام  8006تعديل مرسوم  (

 اعیة تم إعداد مشاريع مراسیم متعلقة بتحديد أنواع النفايات الصن 2002 – 2001في العام
كنھا لم وكیفیة معالجتھا وتصريفھا، وكذلك بشأن الزيوت المستعملة وإطارات السیارات، ول

تصدر حتى اآلن

جة ھناك حاجة إلصدار تلك المراسیم إضافة إلى مراسیم تتعلق بتحديد أنواع وطرق معال
وتصريف وإدارة كل أنواع النفايات، مثال 

النفايات الكھربائیة واإللكترونیة

النفايات الصلبة المنزلیة والبلدية



زلیةاإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة المن
 حتى اآلن:

ويث كبیر تل: إدارة غیر سلیمة بیئیا للنفايات الصلبة المنزلیة
یة، الھواء، التربة، المیاه السطحیة والجوف: لكل أوساط البیئة 

...والبحر، وتدمیر الشواطيء
ؤدي تلوث كبیر بملوثات خطیرة على الصحة ت: غیر آمنة صحیا

إلى ارتفاع نسبة التعرض لألمراض السرطانیة والقلبیة 
والتنفسیة والوالدات المشوھة والعقم والخلل الھرموني 

...والموت المبكر
عالیة الكلفة مترافقة بھدر كبیر بأموال الصندوق البلدي 

المستقل والمال العام
880 ي مكب عشوائي، حرائق تلقائیة ومفتعلة، سمومھا تغط

كل لبنان



المنزلیةالصلبةاإلدارة المتكاملة للنفايات 

 یةجريمة بیئ«عدم إدارة النفايات بطريقة سلیمة ھو  «
وفق القوانین اللبنانیة النافذة

ة صحیا ما يعیق وضع نظام لإلدارة السلیمة بیئیا واآلمن
الكلفة،ومعقولة 

و
 يعیق وضع مرسوم ينظم إدارة النفايات ھوما :

.....الفساد والفساد والفساد والفساد والفساد 



منزلیةاإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ال

أولويات اإلدارة المتكاملة:
اإلستدامة -
الحفاظ على البیئة بكل عناصرھا -
اآلمان الصحي للمواطنین ولألجیال القادمة -
التعامل مع النفايات على أنھا موارد ذات قیمة -
الصناعة حاجات (أولوية مطلقة : استرداد مادي للموارد  -

)اللبنانیة
ھوائي - استرداد الطاقة عبر الھضم الالَّ
 استبعاد كل أنواع الحرق لعدم مالءمتھا لتركیب وخصائص -

ة نفاياتنا، ولخطورتھا على البیئة والصحة العامة، ولصعوب
مراقبتھا والتحكم بنتائجھا، والرتفاع كلفتھا



األسئلة االستراتیجیة:

-  ً ؟)!!!!ولیس األوروبیة أو األمیركیة(ما ھو تركیب النفايات اللبنانیة : أوال

-  ً ؟)قضاء(ما ھي كمیاتھا في كل لبنان وفي كل منطقة : ثانیا

-  ً األول؟ على ضوء تركیبھاما ھي المعالجات، بالعالقة مع السؤال: ثالثا

-  ً كیفیة الجمع، بالعالقة مع السؤال الثالث؟ على ضوء المعالجات: رابعا

-  ً عكیفیة النقل بالعالقة مع السؤال الرابع؟ على ضوء نظام الجم: خامسا

-  ً حجم المعامل، بالعالقة مع السؤال الثاني والثالث؟ على ضوء : سادسا
كمیات النفايات والمعالجات لكل مكون منھا

نزلیةاإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الم



زلیةاإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة المن

تركیب النفايات: المسألة األولى



نفايات خطرة من مصادر منزلیة
 نفايات خطرة من مصادر منزلیة% 1.5-1منھا حوالي:

 مواد قابلة إلعادة التدوير



نفايات خطرة من مصادر منزلیة

.عبوات للرش، صابون حالقة، مزيل روائح ، معطر الخ

مواد جلي وغسیل وتنظیف



نفايات خطرة من مصادر منزلیة
مة تحتوي على معادن ثقیلة سا –جمع منفصل من المصدر  –بطاريات من كل األنواع واألحجام 

للتخفیف من كمیة البطاريات علینا استعمال البطاريات القابلة 
عمرھا أطول وھكذا نخفف من كمیة البطاريات : إلعادة الشحن 

المرمیة



نفايات خطرة من مصادر منزلیة

مواد الكترونیة وطباعة 



نفايات خطرة من مصادر منزلیة
مصابیح توفیر وموازين حرارة تحتوي على معدن 

الزئبق السام



نفايات خطرة من مصادر منزلیة
الغاز والعبوات المحتوية على الغاز

ةمواد صیدالنیة وتجمیلی



نفايات خطرة من مصادر منزلیة

دھانات ومواد شبیھة



نفايات خطرة من مصادر منزلیة
مبیدات حشرية وأدوية زراعیة



نفايات خطرة من مصادر منزلیة

 جمع منفصل من المنازل وغیرھا

تجمع مرة كل شھر أو عدة أشھر

تخزن على مستوى القضاء أو المحافظة

وتضاف إلى نظام إدارة النفايات الخطرة على المستوى الوطني 
حسب أنواعھا 

  ھناك حاجة ملحة وطنیة لوضع خطط إلدارة النفايات الخطرة



كمیات النفايات: المسألة الثانیة
تقدر كمیة النفايات المتولدة في لبنان حالیا بـ 

يوم/طن 6350
 يوم/طن 900حوالي : بیروت
يوم/طن 1600حوالي : جبل لبنان
يوم/ طن 700: محافظة الشمال
يوم/طن 450: محافظة البقاع
يوم/طن 300: محافظة الجنوب
يوم /طن 350: محافظة النبطیة
یینالفارق ناتج عن النازحین السوريین والالجئین الفلسطین



ما ھي المعالجات: المسألة الثالثة

 ة المتكاملاإلدارة ما ھي المعالجات، بالعالقة مع أولويات
)تركیبھا(والمسألة األولى 
:المكونات العضوية 

خالل من نفايات لبنان، تزيد ھذه النسبة % 55: النسبة األكبر  -
%65-60فصل الصیف وتصل أحیانا إلى 

 روائح كريھة و عصارة غنیة: قابلة للتعفن والتحلل والتفاعل -
بالمكونات السامة،

تجتذب القوارض والحشرات ومسببات وناقالت األمراض -
من الماء% 60-50تحتوي على 



المعالجات الممكنة
1-   التسبیخ(الھضم الھوائي (Composting

 ورق وغصون أشجار، وعشب (يمكن خلطھا مع نفايات الحديقة
)بقر، غنم، ماعز(وكذلك مع روث المواشي ..) الغازون الخ

 المنتجcompost ة يستعمل محسن للتربة، وسماد طبیعي للترب
الزراعیة

 ھولندا، قبرص، الیونان(لبنان يستورد ھذا المنتج من الخارج..  (.
لتلبیة حاجات السوق المحلي

وية لكي نحصل على منتج عالي الجودة علینا جمع المكونات العض
مفصولة ) المنازل، أسواق الخضرة، الحدائق(من أماكن تولدھا 

على حدة عن باقي أنواع النفايات 



المعالجات الممكنة
2-  ھوائي   Anaerobic digestionالھضم الالَّ

 يمكن خلط المكونات العضوية من النفايات المنزلیة والبلدية مع:
نفايات المطاعم ومطاعم المؤسسات السیاحیة واالستشفائیة
 نفايات الحديقة
نفايات أسواق ومحال الخضار والفواكه
نفايات المسالخ والمالحم
الدھون والزيوت والشحوم الحیوانیة والنباتیة
 مختلف النفايات العضوية من معامل صناعة المشروبات والعصائر
نفايات عضوية من معامل الصناعات الغذائیة
نفايات من مزارع المواشي
نفايات من مصانع الحلیب ومشتقاته
نفايات أسواق السمك
الوحول المتولدة عن محطات معالجة المیاه المبتذلة



المعالجات الممكنة
 4میثان % 60-50بیوغاز يحتوي على : المنتجCH

يشبه بخصائصه الغاز الطبیعي
يستعمل كوقود لتولید الطاقة
يمكن استعماله وقودا في مولدات الطاقة الكھربائیة

 من النفايات المنزلیةالمكونات العضوية عند خلط 
 المتولدة عن محطات معالجة میاه الوحولوالبلدية مع 

:الصرف الصحي
 ،تزيد كمیة الغاز المتولد
تزيد نسبة المیثان في البیوغاز



المعالجات الممكنة
عملیة الھضم الالھوائي:



المعالجات الممكنة
3-  نحن نستبعد كلیا ھذا الخیار لعبثیته(الحرق:(

 من وزنھا ماء% 60-50المكونات العضوية تحتوي على

 لكي تنشف ) الطاقة(تحتاج إلى كمیات كبیرة جدا من الوقود
وتصبح صالحة للحرق

التي  كمیة الطاقة التي تحتويھا ھي أصغر بكثیر من كمیة الطاقة
تحتاجھا لكي تحترق

للطاقة احرقھا عملیة خسارة للطاقة ولیس استرداد



ھوائي أفضلیات الھضم الالَّ
ھوائي :أفضلیات الھضم الالَّ

 التي يوفرھا الھضم الھوائي) سوائل ومواد صلبة(ينتج السماد المغذي للتربة – 
التسبیخ

ينتج طاقة أكثر وأفضل من الحرق عالي التلويث البیئي



ھوائي فعالیة الھضم الالَّ

من البیوغاز 3م 156من النفايات العضوية  طن1

من الغاز الطبیعي المتكافيء 3م 95أي ما يعادل 
میغاجول من الطاقة 3610.000أي 

میغاوات طاقة كھربائیة 1.003أي 



التدوير
على ضوء أولويات اإلدارة السلیمة المتكاملة التي وضعناھا ،

حضیرھا وبالعالقة مع تركیب النفايات، تعالج المكونات األخرى بت
لقیمة ، حیث تتم المحافظة على الموارد وتسترد اللتدويروبیعھا 

 بإعادة التدوير في مصانع الورق %) 15حوالي (الورق والكرتوت
اللبنانیة المتعطشة الستقباله كمادة أولیة لصناعتھا

بإعادة التدوير في مصانع البالستیك%) 10حوالي ( بالستیك 
تلبیة اللبنانیة التي تستورد نفايات البالستیك من الخارج ل

حاجاتھا
ى الموارد نستبعد حرقھا كلیا،ألفضلیة التدوير لناحیة الحفاظ عل

لصحة وعدم تدمیرھا، ولتفادي التلويث البیئي الخطیر المھدد ل
العامة 

 وھي ذات قیمة عالیة، %) 5حوالي (المعادن والعلب المعدنیة
تحتاجھا المصانع اللبنانیة، كما يمكن تصديرھا



التدوير

 ند، ، يستقبلھا معمل التصنیع الحرفي في الصرف%)3حوالي (زجاج
ايات ومع األسف الشديد أقفل معمل سولیفر الذي كان يتعطش لنف

لبنان الزجاجیة كلھا لو أنھا جمعت
 عرفنا مؤخرا أن %)...3حوالي (المنسوجاتArcenciel  تستقبل

المنسوجات لتدويرھا وتصنیعھا
 قابل للتدوير وللتصنیع%) 4حوالي (الخشب
وارد وعدم نستبعد حرقھا كلیا،ألفضلیة التدوير لناحیة الحفاظ على الم

مة تدمیرھا، ولتفادي التلويث البیئي الخطیر المھدد للصحة العا
تدوير عملیات يمكن جمعھا مع متبقیات %) 5حوالي ( أخرى نفايات

لتمعن وتصنیع الورق والكرتون والبالستیك، والخشب والمنسوجات، وا
قلیدية في تركیبھا وخصائصھا لكي يتم تصنیع منتجات جديدة غیر ت

ت من بعض مكوناتھا، أو تصنیع وقود بديل نظیف وخال من المكونا
الخطرة



كیفیة الجمع: المسألة الرابعة
وحةكیفیة الجمع بالعالقة مع المعالجات المطر: المسألة الرابعة
ق من أجل تحقیق أولويات اإلدارة السلیمة المتكاملة، ولتحقی

أعلى درجة نجاح في تنفیذ المعالجات، تتضمن خطتنا نظاما 
:للجمع يرتكز على ما يلي

 جمع منفصل للمكونات العضوية من مصادر تولدھا، أي
عن غیر العضوية  فصل النفايات العضويةنظام 

:ھذا النظام يتمیز 
ببساطته -
الناس بتغییر سلوكي بسیط وسھل وغیر معقد، يعتاد علیه  -

بسرعة
وبحمالت يجب أن يكون ملزما بقرار، مترافق بمحفزات وعقوبات  -

توعیة واسعة ومستمرة



نظام النقل: المسألة الخامسة

1- أن تكون متناسبة مع شوارع وطرق وأزقة : آلیات النقل
ايات القرى والبلدات والمدن التي تخدمھا، ومتناسبة مع نوع النف

ومع نوع  )المكونات العضوية، النفايات غیر العضوية(التي تنقلھا 
العملیات التي ستخضع لھا

2- البرنامج الزمني لجمع النفايات ونقلھا :
 مثال (مرات أسبوعیا  3: المكونات العضوية من كل المصادر –أ

 ، تجمع في مستوعبات مزودة بغطاء)اإلثنین، األربعاء، السبت
قابل لإلقفال

تجمع مرتان ): النفايات األخرى(المكونات غیر العضوية  -ب
اس ، تجمع في مستوعبات أو أكی)مثال الثالثاء والجمعة(أسبوعیا 

متینة كبیرة تفرغ في آلیة النقل عند جمعھا   



المعامل: المسألة السادسة

معامل اإلستقبال والتحضیر : المسألة السادسة
والتوضیب والمعالجة

1- م ، ويتتنقل النفايات العضوية إلى مركز المعالجة
ھوائي تحضیرھا قبل إدخالھا إلى مفاعل الھضم الالَّ

تشمل عملیات التحضیر:
 سكاكین (عملیة إزالة اآلالت المعدنیة بواسطة المغناطیس

...)وشوك ومالعق الخ
 تقريبا 3سم 1فرم المواد إلى قطع صغیرة بحجم
 بسترة المواد بھدف تعقیمھاPasteurization )70  درجة مئوية

)لمدة ساعة واحدة على األقل
تدخل بعدھا إلى مفاعل ھاضم الھوائي لتولید البیوغاز الغني 

بالمیثان



المعامل
2- ل حیث تنقل المواد غیر العضوية إلى مركز لإلستقبا

:يتم
عادن الورق والكرتون، البالستیك، الم: فصل المواد عن بعضھا -أ

، ، والزجاج، والمنسوجات)الحديد واأللمنیوم والنحاس(بأنواعھا 
والخشب،

توضیب المواد وتحضیرھا لإلرسال إلى مصانع التدوير  -ب
المناسبة 

ة تصنیع يدرس إمكانی: تفصل المتبقیات من المواد غیر المصنفة
ي من منتجات غیر تقلیدية من بعض مكوناتھا، ويتم فرم الباق

في  المواد وغسلھا وتجفیفھا لتصبح وقودا صالحا لإلستعمال
مصانع اإلسمنت



مركزية القرار والمركزية التطبیق
 نفیذوالتوالمركزية التطبیق والتخطیط، مركزية القرار

لیة ھذه الخطة الوطنیة المتكاملة الدارة النفايات الصلبة المنز
تقر مركزيا وتصدر بمرسوم

بلديات وتطبق المركزيا على مستوى األقضیة واتحاد البلديات وال
حیة أو مجموعة بلديات آخذة بعین االعتبار األبعاد البیئیة والص

واإلقتصادية واإلجتماعیة
 معامل اإلستقبال والمعالجة تكون قريبة من مناطق جمع

النفايات تفاديا للنقل إلى مسافات بعیدة
 للعام  444عند تطبیق ھذه الخطة يتم اإللتزام بقانون البیئة

كل و) تقییم األثر البیئي(وكل المراسیم المتعلقة به  2002
...)حماية الھواء من التلوث(القوانین البیئیة األخرى 



اإلسراع في وضع مواصفات

ةاإلسراع في وضع مواصفات بكل ما يتعلق بالنفايات لناحی:
 تعريف المواد
وتصنیفھا
وطرق نقلھا
وتخزينھا
 ومعالجتھا
 واعادة استعمالھا وتدويرھا
ومواصفات الوقود البديل المصنع من مكوناتھا



 ً شكرا

لبة اإلدارة الشاملة والمتكاملة للنفايات الص
المنزلیة


