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  ملخص
 

وأحيانا  كان يغطي البلدة بأكملها. نسعل دون انقطاع، غير قادرين على التنفس، كأن الضباب"
  ."نستيقظ ونرى الرماد في بصاقنا. شدة الرائحة كانت تسبب لنا الدوار

 2017فبراير/شباط  16عثمان، كفرزبد،  —
 

 "عندما يحرقون ال يمكننا التنفس... اضطررنا إلى الذهاب إلى المستشفى بسبب ذلك".
 2017فبراير/شباط  16محمد، كفرزبد، — 

 
 صحية ي لبنان ممارسة خطيرة ويمكن تفاديها. وألنه يسبب خطر اإلصابة بمشاكلحرق النفايات في الهواء الطلق ف

على المديين القصير والطويل، فإنه يستدعي التزام الحكومة اللبنانية القانوني بحماية صحة مواطنيها. يأتي حرق 
تلتزم القوانين البيئية والصحية  النفايات في الهواء الطلق في لبنان نتيجة عدم معالجة الحكومة النفايات الصلبة بطريقة

  التي من شأنها حماية الناس. يتعّرض األطفال وكبار السن للخطر أكثر من غيرهم.
 

يتم الحرق في الهواء الطلق عندما تنهار خطط إدارة النفايات، مثلما حصل في بيروت وجبل لبنان خالل أزمة النفايات 
ع. ولكن سببه أيضا أن الحكومة المركزية تولي األولوية لبيروت وجبل التي تكدّست خاللها النفايات في الشوار 2015

رك البلديات تفي حين ت –تنتج هاتان المنطقتان نصف نفايات لبنان المنزلية الصلبة فقط  –لبنان في جمع النفايات 
  األخرى لتتدبر أمرها بنفسها دون أي دعم مالي أو تقني أو مراقبة.

 
الطلق آثار خطيرة على صحة السكان. وثّقت عدة دراسات علمية مخاطر االنبعاثات من قد يكون للحرق في الهواء 

، المحارق في الهواء الطلق على صحة اإلنسان. منها التعّرض لجزيئات دقيقة، الديوكسين، المرّكبات العضوية المتطايرة
كلور، التي ترتبط بأمراض القلب الهيدروكربون العطري متعدد الحلقات وثنائي الفينيل متعدد الومركبات كل من 

والسرطان وأمراض الجلد والربو وأمراض تنفسية. تتفاقم مخاطر حرق النفايات في الهواء الطلق ألنه في لبنان عادة ال 
  يتم التخلّص بطريقة مناسبة من النفايات الصناعية والطبية، والتي قد تختلط بالنفايات الصلبة التي تنتجها البلديات.

  
يومن رايتس ووتش" أن الذين يسكنون بالقرب من أماكن الحرق المكشوفة يعانون من مشاكل صحية وجدت "ه

تتوافق مع التنشق المطّول والمتكرر لدخان محارق النفايات. منها، مرض االنسداد الرئوي المزمن، السعال، التهابات 
مقابلتهم عالقة زمنية بين حرق النفايات الحلق، أمراض جلدية، والربو. في العديد من الحاالت، وصف الذين تمت 

وأمراضهم؛ فقد أصيب بعضهم بالمرض بعد البدء بعمليات الحرق أو انتقالهم إلى أماكن يتم فيه الحرق. فيما قال 
 آخرون إن عوارض مرضهم تدنّت بعدما أوقفت البلدية الحرق أو انتقلوا بعيدا عن مناطق الحرق.

 
يستدعي حرق النفايات التزام لبنان بواجباته تجاه القانون الدولي لحقوق اإلنسان.  بسبب آثاره المضّرة على الصحة،

لبنان دولة عضو في "العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"، الذي يتطلب منه اتخاذ 
  ن بلوغه".خطوات لتحقيق حق اإلنسان "في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمك

  
، في حين تلعب عوامل أخرى دورا في هذه األمراض، فإن نسبة تلوث الهواء من حرق النفايات في الهواء الطلق

العالقة بين هذه األمراض وفترات الحرق، والمقابالت مع أطباء وخبراء آخرين في الصحة العامة تدل على عالقة 
  وضاع الصحية في المجتمعات المحلية. سببية بين تلوث الهواء من حرق النفايات وسوء األ
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  بسام خواجا/هيومن رايتس ووتش© مكب نفايات مفتوح في بعلبك على بعد أمتار من منزل هذه العائلة. 
 

أطباء لهيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن المحارق المكشوفة تسبب أمراضا تنفسية. كما الحظ أطباء في  10قال 
ي حاالت األمراض التنفسية في المناطق التي بدأت بحرق النفايات بعد أزمة إدارة بيروت وضواحيها ارتفاعا ف

  .2015النفايات في 
  

شرح أشخاص يسكنون بالقرب من مكبات النفايات المكشوفة كيف أثّر حرق النفايات على أوجه حياتهم األخرى: فلم 
النوم بسبب تلوث الهواء، أو اضطروا إلى بدأوا يعانون من صعوبات في ، يعد باستطاعتهم إمضاء وقت بالخارج

مغادرة منازلهم وقت الحرق. وأفاد بعض السكان أنهم اضطروا إلى االنتقال نهائيا إلى أماكن أخرى لتجنّب آثار 
  الحرق المكشوف الصحية الممكنة.

  
، 2016صيف  وصفت ليلى، من سكان سن الفيل، إحدى ضواحي بيروت، تأثير حرق النفايات بالقرب من شقتها منذ

 :2016والذي كان ال يزال مستمرا حتى وقت إجراء المقابلة في نوفمبر/تشرين الثاني 
 

أوال الرائحة. ثم يبدأ الدخان األبيض بالتصاعد ويلف بنايتنا. يبدأ الحرق عادة في الليل ويستمر 
. ولكن ابحتى الفجر. فأركض فورا إلى الشرفة ألُدِخل المالبس ثم أقفل جميع النوافذ واألبو

 ال يمكننا تشغيل مكيف الهواء. ال يمكننا النوم. نبقى مستيقظين حتى  الرائحة والدخان يبقيان.
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بسام © الحرائق مستمرة ألعوام. ن إ، حيث قال سكان مجاورون لياسامكب نفايات مفتوح في بر 
  خواجا/هيومن رايتس ووتش

  
 

ضية، بدأ عند منتصف الليل. هذا ال يُحتَمل. حتى الصباح و[نشعر أننا] نختنق. حدث هذا الليلة الما
 عندما أكون خارج المنطقة، يكون الدخان وكأنه اليزال في رئتّي.

 
تكلمت الغالبية العظمى من السكان الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش عن آثار صحية ربطوها بمحارق النفايات 

أمراض تنفسية، منها مرض االنسداد الرئوي المزمن،  شخصا إنهم يعانون من 38المكشوفة وتنشق دخانها. قال 
السعال، التهاب الحلق، والربو. وبحسب العديد من المؤلفات العلمية، تتوافق هذه العوارض مع التعّرض لمحارق 

منهم إن طبيبا  2شخصا إلى الحصول على العالج الطبي لهذه األمراض التنفسية وقال  32النفايات المكشوفة. سعى 
  تشفى وصف لهما أقنعة أكسجين.أو مس

  
حاالت تم الحرق خاللها بالقرب من مدارس. وفي إحداها، بالقرب من الناعمة، قال  3كما وثّقت هيومن رايتس ووتش 

أيام خالل أكتوبر/تشرين األول  4المسؤولون إن النفايات كانت تُرمى وتُحرق في الجهة المقابلة من الشارع على مدى 
  لى اعتماد تدابير طارئة وإرسال األطفال إلى منازلهم.، ما اضطرهم إ2016

  
مكبات كبيرة ألخذ صور جوية. في كل من المواقع  3استخدمت هيومن رايتس ووتش طائرة من دون طيار فوق 

  الثالثة، ظهرت في الصور آثار سوداء من عمليات حرق حديثة ورواسب رماد تشير إلى عمليات حرق سابقة.
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وف الصحية المباشرة، قالت بعض األُسر إن عدم اليقين مما إذا كانت المحارق ستسبب لهم مشاكل باإلضافة إلى المخا
صحية أخطر، بما في ذلك السرطان، أثّر كثيرا على نفسيتهم. في حالة واحدة فقط قال المتحدث إن البلدية قدمت 

خاذها. في النتيجة، عبّر كثيرون عن لألسرة معلومات عن مخاطر المحارق المكشوفة واحتياطات السالمة الواجب ات
خوفهم من مخاطر مجهولة والقلق حول التأثير المحتمل للمحارق المفتوحة على صحتهم وصحة أوالدهم. كما عبّر 

  األهل عن إحباطهم بسبب عجزهم عن حماية أطفالهم من اآلثار الصحية المحتملة للحرق. 
  

على المناطق ذات الدخل المنخفض أكثر من غيرها. حصلت هيومن  يبدو أن الحرق في الهواء الطلق في لبنان يؤثر
رايتس ووتش على خريطة للمكبات المكشوفة من وزارة البيئة و"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"، يظهر فيها أن 

مكب مكشوف في بيروت وجبل لبنان، وهي من المناطق األكثر ثراء في البالد  100بالرغم من وجود أكثر من 
مكبا مكشوفا يتم حرقها في مختلف أنحاء  150منها فقط. لكن هناك نحو  9% من السكان)، يتم حرق 50قطنها (وي

% اآلخرون. معظم المكبات حيث يتم الحرق في الهواء الطلق بانتظام موجودة في بعض 50البالد، حيث يقطن الـ 
  أفقر المناطق في البالد، منها البقاع والنبطية والجنوب.

  
ق لبنان خطة وطنية إلدارة النفايات الصلبة تشمل البلد بأكمله. بحسب أحدث أرقام حكومية منشورة، أنتج لبنان لم يطب

إلى  10. وبحسب باحثين في "الجامعة األميركية في بيروت"، 2014أكثر من مليوني طن من النفايات المنزلية في 
% ترمى في مكبات 77سماد) أو إعادة تدويرها، مع ذلك % فقط من نفايات لبنان ال يمكن تسبيخها (تحويلها إلى 12

للنفايات المنزلية  617مكبا مكشوفا في البالد، منها  941مكشوفة أو تُطَمر. باالعتماد على أرقام وزارة البيئة، هناك 
  منها تُحّرق في الهواء الطلق بمعدل مرة واحدة في األسبوع على األقل.  150الصلبة. أكثر من 

  
رق النفايات في بيروت وجبل لبنان أيضا بعد انهيار نظام إدارة النفايات فيهما خالل أزمة النفايات في وتزايد ح

بالغ حرق نفايات في الهواء الطلق منذ بداية األزمة حتى  3612إنه استجاب لـ الدفاع المدني" اللبناني . وقال "2015
ي البالد. وفق الدفاع المدني، ارتفع عدد حاالت الحرق في باق 814في بيروت وجبل لبنان و 2017يونيو/حزيران  30

  .2016% في 250ثم  2015% في 330في الهواء الطلق في جبل لبنان 
  

يعود تاريخ أزمة إدارة النفايات في لبنان إلى عدة عقود، في ظل إدارة وتخطيط حكوميين سيئين؛ دعم ومراقبة غير 
فراط في استخدام المطامر والمكبات المكشوفة والحرق في الهواء كافيين للمناطق خارج بيروت وجبل لبنان؛ اإل

الطلق؛ االعتماد على القطاع الخاص والمانحين الدوليين؛ ونقص الشفافية. لم تعتمد إدارة النفايات في لبنان يوما على 
  حظة وبشكل طارئ.أفضل الممارسات السليمة البيئية والصحية العامة، إنما كانت القرارات المهمة تُتخذ في آخر ل

  
، ركزت الحكومة المركزية جهودها في إدارة النفايات على بيروت وجبل 1990منذ انتهاء الحرب األهلية اللبنانية في 

 لبنان، تاركة البلديات في المناطق األخرى إلى حد كبير تعتمد على نفسها. 
  

لمركزية ال تزودهم بالدعم المالي أو التقني يشتكي المسؤولون البلديون خارج بيروت وجبل لبنان من أن الحكومة ا
المناسبين إلدارة النفايات. وقال معظمهم إن الحكومة تأخرت في توزيع مستحقات "الصندوق البلدي المستقل" في 

السنوات األخيرة، ما صعّب على البلديات االستثمار في إدارة النفايات الصلبة. حسب تقرير لـ "المركز اللبناني 
، لم يكن صرف أموال الصندوق البلدي منتظما وكان يتأخر ألشهر ويتبع معايير متغيّرة. وجد تقرير للدراسات"

أن هذا التأخير أدى إلى نشوء المكبات المكشوفة. مع أن بعض البلديات اتخذت خطوات  2010لوزارة البيئة في 
اذ السلطات شكواهم على محمل الجد مؤخرا لضبط الحرق في الهواء الطلق، عبّر السكان عن إحباطهم من عدم اتخ
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ومن التأخير في التحّرك، 
رغم تكرار الصرخة 

واالعتراض. كما عبّر 
السكان عن إحباطهم من أنه 

بالرغم من الشكاوى 
المتكررة لدى البلديات حيث 
   يتم الحرق، لم يُحاَسب أحد.

 
وزارة البيئة مسؤولة عن 

المراقبة البيئية، ولكن يبدو 
أنها تفتقر لما يلزم من 

موظفين وتمويل للقيام بعملها 
، كانت 2010كما يجب. في 

 7.325ميزانية وزارة البيئة 
مليار ليرة لبنانية (ل.ل.) 

مليون دوالر  4.88فقط (
  أمريكي (د.أ.).

  
، تكدست النفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان بعدما أغلقت الحكومة مطمر الناعمة بدون إيجاد 2015أزمة خالل 

األزمة عبر إنشاء مطمَرين مؤقتين والدعوة إلى البحث عن حل  2016بديل. أنهى قرار حكومي في مارس/آذار 
ة النفايات من شوارع بيروت وجبل لبنان، غير يحّول النفايات إلى طاقة على المدى الطويل. أدت هذه الخطة إلى إزال

أي قبل  – 2018أن المطمَرين الجديدين غارقان في الدعاوى القضائية، ويقال إنهما سيبلغان سعتهما القصوى في 
. تركزت نقاشات البحث عن حل طويل األمد 2020سنتين كاملتين من التاريخ الذي قدرته الحكومة بشكل أّولّي في 

غير أن خبراء الصحة العامة وناشطين بيئيين أثاروا مخاوف حول استخدام المحارق كحل دائم في  حول المحارق،
لبنان، وتحديدا غياب إطار إداري للنفايات والمراقبة المستقلة واالنبعاثات وكلفة الحرق العالية. حاليا، يستمر العمل 

  بالمكبات المكشوفة والمطامر في جميع أنحاء البالد.
  

بلدية تحضيرا لهذا التقرير. وجدت أنه في حين اتخذ عدد من هذه البلديات  15من رايتس ووتش بحثا في أجرت هيو
خطوات لضبط حرق النفايات في الهواء الطلق واالستثمار في منشآت حديثة لمعالجة النفايات، تعاني معظم هذه 

  نظمات دولية.المشاريع من التأخير في التنفيذ وتعتمد على تمويل من دول أجنبية وم
  

. من شأن هذا 2012وافقت الحكومة على مشروع قانون متكامل إلدارة النفايات الصلبة وأحالته على البرلمان في 
القانون إنشاء مجلس موّحد إلدارة النفايات الصلبة ترأسه وزارة البيئة، ويكون مسؤوال عن اتخاذ القرارات ومعالجة 

يترك مهمة جمع النفايات للسلطات المحلية. غير أن البرلمان لم يوافق على  النفايات على المستوى الوطني، بينما
  المشروع بعد.

  
ينتهك الحرق في الهواء الطلق قوانين حماية البيئة اللبنانية، التي تمنع انبعاث الملوثات في الهواء، بما فيها الروائح 

شار حرق النفايات في الهواء الطلق، ونقص المراقبة المضّرة والمزعجة. افتقار الحكومة للعمل الفعال في مواجهة انت
المالئمة والمعلومات حول ضررها على الصحة، ينتهكان التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، منها واجب 

  الحكومة احترام وحماية الحق بالصحة.
  

بسام © ت. نها تستعملها بسبب حرائق النفاياإكسجين قالت عائلة في بعلبك وآلة أ
 خواجا/هيومن رايتس ووتش
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قضاء محاسبة المخالفين. على على لبنان فرض حظر على حرق النفايات في الهواء الطلق، كما على وزارة البيئة وال
وزارة البيئة مراقبة التلوث البيئي الناجم عن المكبات المكشوفة والحرق في الهواء الطلق ونشر النتائج. وعلى وزارة 
الصحة مراقبة اآلثار الصحية لهذه المكبات والحرق ونشر النتائج، ونصح السكان حول كيفية التخفيف من المخاطر 

مان تبني قانون وطني حول إدارة متكاملة للنفايات الصلبة، يشمل البلد بأكمله وليس فقط بيروت الصحية. وعلى البرل
  وجبل لبنان، ويأخذ بعين االعتبار اآلثار البيئية والصحية المرافقة.
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 توصيات
 لوزارة البيئة

يغطي جميع ، يةأفضل الممارسات البيئية والصحمع  تطوير وتنفيذ إطار وطني إلدارة النفايات يتوافق •
 ويلتزم بواجبات لبنان في ظل القانون الدولي. ،البلديات في لبنان

o  ضمان أن يشمل اإلطار الوطني األوجه التقنية والمؤسساتية والمالية لتخطيط إدارة النفايات
ويحدد المسؤوليات واستراتيجية التنسيق بين الوزارات والبلديات والهيئات الدولية ، الصلبة

 خاص.والقطاع ال
o  المخالفين.معاقبة مراقبة مستقلة لضمان االلتزام وإجراء 

المتضررة لالطالع على المعلومات والمشاركة في التخطيط إلدارة  المجتمعات المحليةإفساح المجال أمام  •
 النفايات الصلبة قبل اعتماد مقاربات وقرارات معيّنة.

النفايات في الهواء الطلق حرقوا يتضح أنهم  لذينا اتخاذ إجراءات إدارية مناسبة بحق األشخاص والبلديات •
 .64/1988والقانون رقم  444/2002من قانون حماية البيئة اللبناني رقم  24في لبنان، بموجب المادة 

 إجراءات عامة ليتمكن السكان من التبليغ عن حرق نفايات في الهواء الطلق. وضع •
 فايات في الهواء الطلق على لبنان ونشر النتائج.مراقبة األثر البيئي للمكبات المكشوفة وحرق الن •
تطوير برنامج توعية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية، للترويج إلدارة مستدامة تحترم الحق بالصحة  •

 والبيئة النظيفة مع التدليل على مخاطر المكبات المكشوفة والحرق في الهواء الطلق.
o  النفايات في برامج المدارس الرسمية.إدراج اآلثار البيئية والصحية إلدارة 

تلك حيث يعّرض لوضع استراتيجية شاملة للتنظيف البيئي للمكبات المكشوفة في لبنان مع إعطاء األولوية  •
 الحرق في الهواء الطلق صحة السكان للخطر.

ما لم تعالَج  النفايات المنزلية الصلبةمع  ضمان التخلص السليم من النفايات الخطرة والطبية وعدم تداخلها •
 بطريقة سليمة.

 

 العامة لوزارة الصحة
بما باستمرار،  مراقبة اآلثار الصحية القصيرة والطويلة األجل للمكبات المكشوفة والحرق في الهواء الطلق •

 محلي.المستوى يشمل الفي ذلك على األطفال وكبار السن ونشر النتائج دوريا، بما 
o ع السكان بالقرب من مواقع المكبات المكشوفة والحرق في بالتعاون مع وزارة البيئة، ضمان إطال

 الهواء الطلق على مدى التلوث البيئي واآلثار الصحية المحتملة لهذا التلوث.
o .ضمان حصول السكان على الخدمات الصحية التشخيصية والعالجية المالئمة 

عن حرق النفايات في الهواء مواجهة المشاكل الصحية الناجمة ل عامةالصحة شاملة لل وضع استراتيجية •
 الطلق في لبنان.

 خاصة على األطفال وكبار السن. ،ضمان توفّر خدمات صحية مالئمة لمعالجة اآلثار الصحية •
 ضمان التخلص المالئم من النفايات الطبية. •
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 لوزارة التربية
المدارس مناهج  ايات فياآلثار البيئية إلدارة النفحول بالتعاون مع وزارتي البيئة والصحة، إدراج التوعية  •

 الرسمية.
 ضمان ترويج المدارس الرسمية لفرز وتدوير النفايات والمشاركة في هذه العملية. •

 

 لوزارة الداخلية والبلديات
 صندوق البلدي المستقل في موعدها من كل سنة.الضمان حصول البلديات على مستحقاتها من  •

 

  للبرلمان اللبناني
 .2012إدارة النفايات الصلبة المتكاملة الموافَق عليه من الحكومة في التصديق على مشروع قانون  •
تنظيم يشمل فرض ال مع وزارة البيئة، وضع واعتماد قانون للتشجيع على الحد من النفايات، بما بالتنسيق •

على  الملوثين. إقرار عقوباتالتي تنتج كمية كبيرة من المخلفات وعلى  المنتجاتالضرائب على و
 ن.لمخالفيا

 التمويل والمفتشين لتنظيم قطاع إدارة النفايات بفعالية. على ما يكفي من ضمان حصول وزارة البيئة •

 

  للمانحين الدوليين
ة إدارة بتقديم الدعم المالي لوزارة البيئة لضمان حصولها على ما يلزم من موظفين وقدرات وتمويل لمراق •

 النفايات الصلبة في لبنان.
 مع وزارة البيئة. بالتنسيقوالتدريب والدعم التقني للحكومة المركزية والبلديات تقديم بناء القدرات  •
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 منهجيةال
  

مقابالت  104. أجرت هيومن رايتس ووتش 2017ومايو/أيار  2016البحث لهذا التقرير بين سبتمبر/أيلول أُجِرَي 
وسكان يعيشون بجوار مكبات  ،ناشطين، صيادلة، أطباء، مسؤولين حكوميين، عامةالصحة في المع خبراء 

 مكشوفة في لبنان.
  

موقعا منها، برج حمود والفنار وسن الفيل وأنطلياس والدورة والجديدة والدكوانة؛  15زارت هيومن رايتس ووتش 
 ،الجنوبفي و ؛، الدوحة والناعمةالجزء الجنوبي من جبل لبنانفي في البقاع، زحلة وكفر زبد وبر الياس وبعلبك؛ 

 53مكبات كبيرة حيث تم اإلبالغ عن حرق في الهواء الطلق، وتكلمت مع  3الشهابية وصور، بما في ذلك مجادل وال
كانت المكبات على بعد بضع مئات األمتار من المناطق السكنية وبعضها ، من السكان حول الحرق. في جميع الحاالت

باإلضافة إلى جثث  ،ق في المكباتيار حركان مالصقا للمنازل. خالل هذه الزيارات وجدت هيومن رايتس ووتش آث
حيوانات وإطارات ونفايات طبية في بعضها. ارتدى باحثو هيومن رايتس ووتش أقنعة واقية عند زيارة المواقع حيث 

  كان يتم الحرق في حينه.
  

استخدمت هيومن رايتس ووتش طائرة تجارية من دون طيار لمراقبة  ،بعض المكباتصعوبة الوصول إلى  بسبب
مجادل في الجنوب. أخذت الطائرة مئات الصور الجوية الوواحد في ، الياس وبعلبك في البقاع مكبين كبيرين في بر

حثا عن دالئل على حرق بلمواقع المكبات ومحيطها المباشر. راجعت هيومن رايتس ووتش هذه الصور  ةالمفصل
مقابالت مع سكان محليين. حصلت هيومن رايتس وقيّمت بنية وتكوين المكبات وقارنتها مع تقارير رسمية و ،حديث

كما رافقها عناصر من الجيش اللبناني إلى الموقع في  ،ووتش على تصريح من السلطات اللبنانية لتشغيل الطائرة
  الجيش اللبناني.تلبية لشرط  بعلبك خالل رحلة الطائرة،

  
لغتين اإلنغليزية والعربية، في بعض األحيان أجرت هيومن رايتس ووتش جميع المقابالت في أماكن آمنة وخاصة، بال

مقابالت عبر الهاتف. استعضنا عن أسماء بعض الذين تمت مقابلتهم في هذا التقرير  5ت يأجر. بمساعدة مترجمين
خوفا من االنتقام بسبب انتقادهم السلطات المحلية. في الحاالت التي استخدمنا فيها ، بأسماء مستعارة بناء على طلبهم

  فة إضافية لحماية خصوصية األشخاص.ذكرنا ذلك في التذييل. وفي بعض الحاالت حجبنا معلومات معرِّ  ستعارماسم 
  

ونيتنا نشر تقرير يضم  ،أبلغت هيومن رايتس ووتش جميع الذين أجرت معهم مقابالت بطبيعة البحث وهدفه
. كما أخبرناهم التكلم معنابأنهم غير ملزمين المعلومات المجّمعة. وأعلمنا جميع المشاركين المحتملين في المقابالت 

وأن بإمكانهم التوقف عن التكلم معنا أو االمتناع عن إجابة أي ، أن هيومن رايتس ووتش ال تقدم أي دعم إنسانيب
ولم يتقاض األشخاص الذين تمت مقابلتهم أي بدل مالي ، سؤال بدون عواقب. حصلنا على موافقة شفهية لكل مقابلة

  كلم مع هيومن رايتس ووتش.مقابل الت
  

لم نقم بأي مسح أو اختبار علمي أو دراسات إحصائية، إنما بنينا نتائجنا على مقابالت نوعية شبه هيكلية معّمقة مع سكان 
ومسؤولين حكوميين وناشطين بيئيين. هذه العينة ال تمثّل شريحة أوسع من صيادلة صحة العامة وأطباء والومسؤولي 

بما في ذلك تقارير ومسوحات وإحصاءات. اجتمعت  ،عنا العديد من المواد المنشورة وغير المنشورةالسكان. كما راج
البيئة والصحة والداخلية والدفاع  اتهيومن رايتس ووتش، كجزء من بحثنا، مع وزارة البيئة وأرسلت رسائل إلى وزار

بهذا التقرير.  IIو Iدرجنا ردّيهما في الملحقين المدني. ردّت وزارة الصحة والدفاع المدني على هيومن رايتس ووتش وأ
  في التلوث الهوائي أجزاء من هذا التقرير بناء على طلب هيومن رايتس ووتش.مستقل راجع خبير 
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I. الخلفية 
 

مراقبة إلدارة النفايات الدعم ونقص ال ؛ئيعود تاريخ أزمة إدارة النفايات في لبنان لعقود في ظل تخطيط حكومي سي
رج بيروت وجبل لبنان؛ اإلفراط في استخدام المطامر والمكبات المكشوفة والحرق في الهواء الطلق؛ وانعدام خا

والتعافي البطيء من حرب  ،وجود أكثر من مليون الجئ سوري، الشفافية. فاقم هذه األزمة النظام السياسي المشلول
إنما ، يوما على أفضل الممارسات السليمة البيئية والصحيةعاما. لم تعتمد إدارة النفايات في لبنان  15أهلية استمرت 

أدى التوتر السياسي ونقص األراضي في الوقت نفسه،  كانت القرارات المهمة تُتخذ في آخر لحظة وبشكل طارئ.
  1المتاحة ونفور السكان من منشآت معالجة النفايات القريبة إلى إحباط التخطيط طويل األمد.

  
وجد سلطة واحدة مسؤولة عن إدارة النفايات توطنية إلدارة النفايات الصلبة تشمل البلد بأكمله. ال لم يطبق لبنان خطة 

 تمول وتنفذ باإلضافة إلى مانحين أجانب ومنظمات دولية ،الصلبة في لبنان: تضطلع بهذا الدور عدة وزارات وبلديات
 3مسؤولية البلديات المحلية. تحتايات الصلبة إدارة النف 1974لعام  8735المرسوم  وضع 2مشاريع ألغراض محددة.

وضع استراتيجيات إلدارة ، تحديد المعايير البيئية، مسؤولة عن تنظيم إدارة قطاع النفايات فهي وزارة البيئة أما
 4ومراقبة منشآت إدارة النفايات. ،النفايات

  
جهودها في إدارة النفايات على بيروت وجبل ركزت الحكومة المركزية ، 1990منذ انتهاء الحرب األهلية اللبنانية في 

% من النفايات الصلبة. في حين 50ان % من السكان وتنتج50 انتضم لتيناألغنى في البلد، وال المنطقتينلبنان، 
  5إلى حد كبير على نفسها. تركت البلديات والمحافظات األخرى، األفقر، تعتمد

  
ة لتبادل المعلومات حول أفضل ممارسات إدارة النفايات وهي شبكة إقليمي، )SWEEP-NET( "نت-سويب" وجدت

ويعاني من ضعف نشر  ،أن قطاع إدارة النفايات الصلبة في لبنان يفتقر للقدرات الكافية 2014الصلبة، في تقرير في 
ام المعلومات ومشاركة المعرفة وهشاشة التنسيق بين األطراف المعنية واالفتقار لمسؤوليات واضحة في القطاع الع

كما وجدت أن القوانين  6وغياب إطار قانوني منّظم واالفتقار للوعي باألنظمة بين الموظفين الذين يفترض أن ينفذوها.

                                                 
1Ministry of Environment and United Nations Development Programme (UNDP), “State and Trends of the Lebanese Environment  

2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb/The-Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us , pp. 269-270,  تم)
  ).2017يونيو/حزيران  6االطالع في 

SWEEP-Net, “Country report on the solid waste management in Lebanon,” April 2014, 
http://www.moe.gov.lb/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-

Lebano.aspx, p. 11  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.(  
3-Ministry of Environment and UNDP, “State and Trends of the Lebanese Environment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb/The  

Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us, p. 272  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.(  
4Net, “Country report on the solid waste management in Lebanon,” April 2014, -SWEEP 

http://www.moe.gov.lb/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-
Lebano.aspx, p. 23  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.(  

 ,December ” Measuring poverty in Lebanon using 2011 HBS,“Central Administration of Statistics and World Bank؛ 16السابق، ص. 5
2015, http://www.cas.gov.lb/images/Excel/Poverty/Measuring%20poverty%20in%20Lebanon% 

20using%202011%20HBS_technical%20report.pdf, p. 22  2017يوليو/تموز  9(تم االطالع في.(  
6Net, “Country report on the solid waste management in Lebanon,” April 2014, -SWEEP

http://www.moe.gov.lb/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-
Lebano.aspx, pp. 11, 13  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.(  
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لوضوح والدقة؛ التنسيق ضئيل بين السلطات المسؤولة؛ وهناك نقص في التنفيذ بسبب القيود على إلى ا الموجودة تفتقر
  7امات المنخفضة والتدخل السياسي.التوظيف واالفتقار للتدريب المناسب والغر

  
والحرق في الهواء الطلق. منذ  ،المكبات المكشوفة، تعتمد إدارة النفايات الصلبة في لبنان بشكل أساسي على الطمر

 ،% منها نفايات عضوية52.5نت. -مليون طن من النفايات المنزلية سنويا، حسب سويب 2.04ينتج لبنان ، 2014
حسب باحثين في الجامعة  8% منها، مثل الزجاج والبالستيك والمعدن والورق.36.5ر بينما يمكن إعادة تدوي
مع أنه يتم تجميع  9أو إعادة تدويرها. تسبيخها% من نفايات لبنان فقط ال يمكن 12إلى  10 ،األميركية في بيروت

تذهب إلى المكبات  % من نفايات لبنان77 10%.15 سبّخ% فقط يعاد تدويرها ويُ 8% من النفايات تقريبا، 100
  11المكشوفة أو تُطَمر.

  
ومعها النفايات الطبية والصناعية ونفايات  طن من النفايات المنزلية سنويا، آالف 410ُطمر نحو ، 2005منذ 

، وهي ماليين د.أ. سنويا 10كلفة التدهور البيئي بسبب الطمر والحرق بنحو  2010قدّرت وزارة البيئة في  12المسالخ.
  13.ي االزديادكلفة آخذة ف

  
 14تندر فرص إعادة التدوير وتعتمد غالبا على شركات خاصة أو مبادرات منظمات غير حكومية. ،حتى في بيروت
السريع واالستهالك المتزايد و"النقص في الوعي البيئي" إلى زيادة إنتاج النفايات، نمو المدن  يؤدي في الوقت نفسه،

 15وزارة البيئة.تقرير لحسب 
 

 هواء الطلقالحرق في ال
حرق النفايات في  يحدثالصلبة.  للنفاياتالحرق في الهواء الطلق هو نتيجة مباشرة لسوء إدارة الحكومة اللبنانية 

. لكنه أيضا 2015 فيخطط إدارة النفايات، كما حصل في بيروت وجبل لبنان انهيار  الهواء الطلق في لبنان عند
قي ابينما تركت ب ،في بيروت وجبل لبنان هامت تجميع النفايات والتخلص منالنتيجة المباشرة لسياسة الحكومة التي نظّ 

مراقبة أو دعم مالي أو خبرات تقنية. أما خارج بيروت وجبل لبنان، قال ما يكفي من البلديات تتدبر أمورها بدون 
  السكان لهيومن رايتس ووتش إن حرق النفايات في الهواء الطلق مستمر منذ عقود.

                                                 
  .21السابق، ص  7
  .10السابق، ص  8
9” 2016,Guide to Municipal Solid Waste Management,“American University of Beirut,   .edu.lb/units/ https://aub

natureconservation/gallery/Documents/guide_to_municipal_solid_waste_management.pdf, p. 15  
  ).2017يونيو/حزيران  6( تم االطالع في 

10Net, “Country report on the solid waste management in Lebanon,” April 2014, http://www.moe.gov.lb -SWEEP
/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-Lebano.aspx, p. 8  تم)

  ).2017يونيو/حزيران  6االطالع في 
  .10السابق، ص  11
 ,se Environment State and Trends of the Lebane“Ministry of Environment and UNDP ,2011 ”,2010أحدث رقم قدّمته وزارة البيئة.  12

http://www.moe.gov.lb/The-Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us, p. 278  6(تم االطالع في 
  ).2017يونيو/حزيران 

  . 279السابق، ص  13
14ne 201Ju” Republic of Lebanon Country Environmental Analysis,“World Bank,  

http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/360011468265768992/Lebanon-Country-environmental-analysis, p. 31  7(تم االطالع في 
(تم  Your Recycling Directory in Lebanon,” Lebtivity, http://www.lebtivity.com/p/recycling-lebanon“)، أنظر، مثال 2017يونيو/حزيران 

  ). 2017يونيو/حزيران  6االطالع في 
15-Ministry of Environment and UNDP, “State and Trends of the Lebanese Environment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb/The 15 

Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us, p. 269  2017يونيو/حزيران  6في (تم االطالع .(  
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لبيئة، تم إنشاء حسب وزارة ا
 امكشوف امكب 941أكثر من 

 امكب 617عبر البالد، منها 
للنفايات المنزلية يُحَرق 

بعضها  16العديد منها بانتظام.
مالصق للمنازل. حسب 

خريطة حصلت عليها 
هيومن رايتس ووتش من 

وزارة البيئة وبرنامج األمم 
من  150المتحدة اإلنمائي، 

مكب نفايات منزلية  617
 حَرق أسبوعيا.صلبة تُ 

 
زارت هيومن رايتس ووتش 

مكبات والحظت آثار  3
باإلضافة ، ق فيها جميعايحر

إلى وجود جثث حيوانات 
وإطارات ونفايات طبية في 

بعض المكبات. وبسبب 
إلى بعض صعوبة الوصول 

استخدمت هيومن  ،المكبات
رايتس ووتش طائرة تجارية 

 3من دون طيار لمراقبة 
في بر  مكبات مكشوفة كبيرة

الياس وبعلبك في البقاع 
مجادل في الجنوب. الو

أظهرت الصور الجوية 
للمواقع دالئل  الدقةعالية 

وبقايا . حديثةحرق  على
   .رماد تشير إلى حرق سابق

  
عشوائي  كان هناك حرق

اء الطلق نفايات في الهولل
التي أدت إلى تكدّس  2015في بيروت وجبل لبنان، ويبدو أنه زاد بعدما فشل نظام تجميع النفايات فيهما خالل أزمة 

في رسالة إلى هيومن رايتس  ، الذي يخمد الحرائق وينفذ عمليات إنقاذ،النفايات في الشوارع. كتب الدفاع المدني
. 2015ق نفايات في الهواء الطلق منذ بداية أزمة إدارة النفايات في بالغ حر 4426استجابوا لـ  أن عناصرهووتش 

                                                 
16Ministry of Environment and UNDP, “Updated Master Plan for the Closure and Rehabilitation of Uncontrolled Dumpsites  

Throughout the Country of Lebanon,” June 2017, http://www.moe.gov.lb/getattachment/0b93e31f-c2fe-4964-a160-
54be8d22eb6f/MASTER-PLAN-FOR-THE-CLOSURE-AND-REHABILITATION-(1).aspx, p. III  أكتوبر/تشرين األول  15(تم االطالع في

2017 .( 
 حصلت هيومن رايتس ووتش عليها من وزارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تعتمد على المصدر السابق. 17

  17في لبنان. التي تنتجها البلدات والمدن خريطة مكبات النفايات المنزلية الصلبة
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، . وبحسب الدفاع المدنيالمحافظتين والحاالت المتبقية كانت خارج ،في جبل لبنان 3504منها في بيروت و 108
ثم  ،مةمقارنة مع ما قبل األز 2015% في 330ارتفع عدد بالغات حرق النفايات في الهواء الطلق في جبل لبنان 

مقارنة مع معدل الحرائق قبل األزمة.  2016% في 75ثم  2015% في 50. وفي بيروت ارتفع 2016% في 250
ليس تمثل بيانات الدفاع المدني الحرائق المبلغ عنها فقط و18 .2017وانخفضت البالغات في بيروت وجبل لبنان في 

  .جميع حاالت حرق النفايات في الهواء الطلق في لبنان بأكمله
 

بينما يزداد حرق النفايات في الهواء الطلق داخل مناطق مكتظة  ،في لبنانالمناطق الريفية  ينتشر حرق النفايات في
حسب مسؤولة في وزارة البيئة، البلديات ال تدفع تكاليف إدارة ب19 بالسكان منذ أزمة النفايات الصلبة التي تشهدها البالد.

مع أن السكان أكدوا في  20"إذا تُرَكت على هواها فستختار المكبات المكشوفة". قالت:. سليمة للنفايات بمحض إرادتها
أنكر جميع المسؤولين البلديين  ،بحرق النفاياتيحرقون  بعض المناطق أن عمال البلدية أو عمال التنظيف هم الذين

  21هيومن رايتس ووتش وقوفهم خلف الحرق.قابلتهم  الذين

  

، 444/2002من القانون رقم  24. بموجب المادة ةحماية البيئة اللبناني قوانينالطلق  ينتهك حرق النفايات في الهواء
على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، في معرض ممارسة نشاطه، أن يلتزم بعدم انبعاث أو تسرب 

إنذار المخالف من قبل  وبعد ،ملوثات للهواء، بما فيها الروائح المزعجة أو الضارة. ويرصد القانون عقوبات للمخالفين
يحظر  22يكون لوزارة البيئة أن تتخذ كل التدابير القانونية الهادفة إلى وقف النشاط الملوث للبيئة. ،السلطات المحلية

ويرصد ، حول النفايات الساّمة والملوثات الضاّرة إنتاج النفايات السامة بدون التخلّص السليم منها 64/1988القانون 
 23سنوات. 3أشهر و 3السجن بين إلى  الغرامات نم عقوبات تتراوح

 
ولكن يبدو أنها تفتقر لما يلزم من الموظفين والمصادر المالية للقيام ، وزارة البيئة هي المسؤولة عن المراقبة البيئية

  25مليون د.أ.). 4.88مليار ل.ل. فقط ( 7.325ميزانية الوزارة  ، كانت2010في  24بعملها بفعالية.
  

البلديات عن أن تتوقف أرسل وزير الصحة رسالة إلى وزارة الداخلية يطلب فيها ، 2015شرين الثاني في نوفمبر/ت
بلدية بحرق  85اتهم وزير الصحة ، 2016في فبراير/شباط  26فمررتها وزارة الداخلية إلى البلديات.، حرق النفايات

                                                 
  "،Human Rights Watchإجابات المديرية العامة للدفاع المدني عن أسئلة منظمة ى هيومن رايتس ووتش، "رسالة من الدفاع المدني اللبناني إل 18
 .2017يوليو/تموز  24
19Ministry of Environment and UNDP, “State and Trends of the Lebanese Environment 2010,” 2011,  

http://www.moe.gov.lb/getattachment/The-Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010/4-Air-Quality.pdf.aspx p. 107  تم)
  )؛2017يونيو/حزيران  6االطالع في 

“Health fears as Lebanon rubbish crisis deepens,” Guardian, March 4, 2016, https://www.theguardian.com/world/2016/mar/04/health-
fears-lebanon-rubbish-collection-crisis-deepens   2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.( 

 (تم حجب التفاصيل). 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولة في وزارة البيئة، بيروت،  20
مايو/أيار  8أبريل/نيسان و 12مارس/آذار و 23، 2016أكتوبر/تشرين األول  27 مقابالت هيومن رايتس ووتش مع رؤساء بلديات الناعمة، بعلبك، بر الياس والمجادل، 21

2017. 
 .24، المادة 444/2002قانون حماية البيئة رقم  22
 .10، 3-1، المواد 64/1988قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة رقم  23
24he solid waste management in Lebanon,” April 2014, http://www.moe.gov.lb Net, “Country report on t-SWEEP

/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-Lebano.aspx, pp. 23, 28  تم)
 ). 2017يونيو/حزيران  6االطالع في 

25-and UNDP, “State and Trends of the Lebanese Environment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb /The Ministry of Environment 
Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us, p. 21  2017أكتوبر/تشرين األول  20(تم االطالع في.(  

ر التعميم على البلديات بعدم حرق النفايات مطلقا لما لهذا األمر من مخاطر وتأثيرات على الصحة العامة"، بيان صحفي لوزارة "طلب وزير الصحة العامة وائل ابو فاعو 26
-http://www.moph.gov.lb/ar/Pages/13/2935/minister-abou-faour-requested-the-municipalities-not-to ،2015نوفمبر/تشرين الثاني  26الصحة، 
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لى إجبار البلديات على توقيع تعهد بعدم حرق وزير الداخلية والنائب العام إ اودع، النفايات وأحالها إلى القضاء
في رسالة إلى ت الوزارة كتب 28قال وزير الصحة الحقا إنه من مسؤولية الوزارة التأكد من توقف الحرق. 27النفايات.

تشدد وزارة الصحة العامة على منع حرق النفايات المفتوح مطلقا وذلك منذ انطالق ازمة "هيومن رايتس ووتش: 
 29".تدعو جميع البلديات التخاذ اإلجراءات الالزمة والصارمة لمنع هذا األمرالنفايات، و

 

 بيروت وجبل لبنان
بقية البالد التي تضم في هناك تباين صارخ بين إدارة النفايات في بيروت وجبل لبنان، أغنى منطقتين في لبنان، و

مجموعة "أفيردا" عقدا مدته سنة لتجميع  في بيروت الكبرى، منح لبنان شركة "سوكلين" من 30أعلى معدالت الفقر.
مجلس " ، وضع1997في  31وتم بعد ذلك تجديده وتوسيع نطاقه. 1994النفايات وتنظيف الطرقات عبر مناقصة في 

، وهو مؤسسة حكومية تراقب وتنفذ المشاريع الكبرى، ونفّذ خطة طوارئ للنفايات في بيروت "اإلنماء واإلعمار
أفيردا تجمعان  ة، كانت شركتا سوكلين و"سوكومي" من مجموع1998اء جبيل). بحلول ومعظم جبل لبنان (باستثن

نت، الشبكة اإلقليمية لتبادل المعلومات حول أفضل -سويب 32من كمية كبيرة من نفايات لبنان. انوتعالجان وتتخلص
ى كمية النفايات المجمعة عقد أفيردا بموجب خطة الطوارئ علاعتماد  الممارسات إلدارة النفايات الصلبة، وجدت أن

الشركة بشكل أساسي إلى تخزين النفايات وطمرها مع معدالت غير ، أدى إلى لجوء وليس مرتبطا بطريقة معالجتها
   33كافية من التسبيخ وإعادة التدوير.

                                                 
burn-waste-due-to-the-high-risks-on-public-h (  تم االطالع في)؛2017يونيو/حزيران  6(“Lebanon Health Ministry refers garbage burning 

case to judiciary,” Daily Star, January 29, 2016, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/Jan-29/334604-ministry-
refers-garbage-burning-culprits-to-judiciary.ashx  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في .( 

27 https://www.dailystar.com.lb/News , February 1, 2016,Daily Starfive Lebanon municipalities accused of waste burning,” -“Eighty 
/Lebanon-News/2016/Feb-01/334985-municipalities-referred-to-judiciary-over-waste-burning-abu-faour.ashx  6(تم االطالع في 

  )؛2017يونيو/حزيران 
العامة"، بيان صحفي لوزارة  "طلب وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور التعميم على البلديات بعدم حرق النفايات مطلقا لما لهذا األمر من مخاطر وتأثيرات على الصحة

-http://www.moph.gov.lb/ar/Pages/13/2935/minister-abou-faour-requested-the-municipalities-not-to ،2015نوفمبر/تشرين الثاني  26الصحة، 
burn-waste-due-to-the-high-risks-on-public-h  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.( 

 ،2015نوفمبر/تشرين الثاني  26ر"، بيان صحفي لوزارة الصحة، "مؤتمر صحفي لمعالي وزير الصحة العامة وائل ابو فاعو 28
http://www.moph.gov.lb/ar/Pages/13/3815/press-conference-for-he-minister-abou-faour  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.( 

 .2017حزيران يونيو/ 29رسالة من وزارة الصحة إلى هيومن رايتس ووتش، "حرق النفايات المفتوح"،  29
30World Bank, “Republic of Lebanon Country Environmental Analysis,” June 2011,  

http://documents.worldbank.org/curated/en/360011468265768992/Lebanon-Country-environmental-analysis, p. 31  7(تم االطالع في 
  )؛ 2017يونيو/حزيران 

Central Administration of Statistics and World Bank, “Measuring poverty in Lebanon using 2011 HBS,” December 2015, 
http://www.cas.gov.lb/images/Excel/Poverty/Measuring%20poverty%20in%20Lebanon%20using%202011%20HBS_technical%20re

port.pdf, p. 22  2017يوليو/تموز  9(تم االطالع في .( 
31Net, “Country report on the solid waste management in Lebanon,” April 2014, http://www.moe.gov.lb -SWEEP

/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-Lebano.aspx p. 32  تم)
  ). 2017يونيو/حزيران  6االطالع في 

32-magazine.com/economics-http://www.executiveJanuary 15, 2016,  ,Executive MagazineMatt Nash, “Dissecting a waste empire,”  
policy/dissecting-a-waste-empire  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.( 

33t in Lebanon,” April 2014, http://www.moe.gov.lb Net, “Country report on the solid waste managemen-SWEEP
/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-Lebano.aspx, pp. 10, 26, 

  )؛ 2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في  32
 Ministry of Environment and UNDP, “State and Trends of the Lebanese Environment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb/The-

Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us  
pp. 271, 273  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في .( 
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  34.% من مجمل إنتاج لبنان للنفايات50طن نفايات يوميا، نحو  2850 تنتجان بيروت وجبل لبنان، كانت 2014 حتى
  

وبحلول  35وأصبح الخيار األول للتخلص من النفايات في بيروت وجبل لبنان. 1997فُتح مطمر الناعمة الصحي في 
وكان قد بلغ سعته  36أكثر من ضعفَي المخطَّط له باألساس. –طن نفايات يوميا  2500كان مطمر الناعمة  2014

  37كان.، وجرى توسيعه عدة مرات بالرغم من صرخة الس2001القصوى في 
  

أقفلت الحكومة اللبنانية مطمر الناعمة  ،السكان وبعد عدة تأجيالت وسنوات من اعتراض، 2015يوليو/تموز 17في 
توقفت سوكلين عن تجميعها  ،في غياب موقع للتخلص من النفايات 38بدون إيجاد خطة بديلة إلدارة النفايات. –

" إلى إنهاء أزمة معنوان "طلعت ريحتكتحت ك شعبي تحرّ دعا فتكدست النفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان. 
 15أدت األزمة إلى احتجاجات واسعة في  39النفايات واستقالة وزير البيئة ومحاسبة الفساد السياسي في البلد.

استجابت الحكومة  ،وكإجراء مؤقت 40ضد المحتجين. المفرطة القوة ، استخدمت خاللها القوى األمنيةأغسطس/آب
  41.المناطقت من بيروت إلى بنقل النفايا

  
مع التركيز على بيروت وأقضية كسروان والمتن  ،2016تبنت الحكومة خطة مؤقتة إلدارة النفايات في مارس/آذار 

عمليا، المناطق التي كانت تعمل سوكلين وسوكومي فيها في ظل خطة الطوارئ منذ  –وبعبدا وعاليه والشوف 
بدأ لبنان  االنتقالية، في المرحلة 2020.42قنيات تحويل النفايات إلى طاقة ابتداء من التسعينات. تدعو الخطة إلى استخدام ت

سنوات: على الساحل بالقرب من برج حمود في بيروت التي  4 يبلغ بإنشاء مطمرين جديدين، مع معدل حياة مفترض
  43ن مطار بيروت الدولي.وعلى شاطئ الكوستا برافا، جنوب بيروت وبالقرب م ،كانت تضم مكبا كبيرا خالل الحرب

  

                                                 
34Lebanon,” April 2014, http://www.moe.gov.lb  Net, “Country report on the solid waste management in-SWEEP

/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-Lebano.aspx, p. 16  تم)
 ). 2017يونيو/حزيران  6االطالع في 

35-magazine.com/economics-January 15, 2016, http://www.executive ,neExecutive MagaziMatt Nash, “Dissecting a waste empire,”  
policy/dissecting-a-waste-empire   2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.( 

36-http://www.moe.gov.lb/TheMinistry of Environment and UNDP, “State and Trends of the Lebanese Environment 2010,” 2011, 
Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us, p.277 ؛ 2017يونيو/حزيران  6، (تم االطالع في(SWEEP-Net, 

“Country report on the solid waste management in Lebanon,” April 2014, http://www.moe.gov.lb/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-
9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-Lebano.aspx, p. 18  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في .(  

37-Ministry of Environment and UNDP, “State and Trends of the Lebanese Environment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb /The 
Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us , p. 277  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في .( 

38-https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon , July 17, 2015,Daily Star“Protesters enforce Naameh dump closure,”  
News/2015/Jul-17/307104-activists-to-act-as-human-shields-in-naameh-landfill-closure.ashx  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في .( 

39-http://dev.cskc.daleel“Social Movement Responding to the Lebanese Garbage Crisis,” Civil Society Knowledge Centre,  
madani.org/party/social-movement-responding-lebanese-garbage-crisis  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في .( 

 .https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/22/280390، 2015أغسطس/آب  22"لبنان ـ قوى األمن تقمع المتظاهرين"،  هيومن رايتس ووتش، بيان صحفي،40
41, March 19, 2016, eet JournalWall StrMonth Crisis,” -“Trash Pickup Resumes in Lebanon, Ending Eight 

http://www.wsj.com/articles/trash-pickup-resumes-in-lebanon-ending-eight-month-crisis-1458412632  يونيو/حزيران  6( تم االطالع في
2017 .( 

يونيو/حزيران  6(تم االطالع في  px?pageid=8145 http://www.pcm.gov.lb/Arabic/subpg.as،2016مارس/آذار  12قرار الحكومة حول إدارة النفايات،  42
2016.( 

43-magazine.com/economics-September 14, 2016, http://www.executive ,Executive MagazineMatt Nash, “Wasting time,”  
policy/wasting-time (accessed June 6, 2017). 
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مليون طن  250جنوبا، حيث فاقت الـ  كيلومتر 40كان من المفترض أن يذهب ما تبقى من نفايات بيروت إلى صيدا، 
 ةوبحسب مسؤول 44يوميا من بيروت قدرة محطة معالجة النفايات الوحيدة هناك على االستيعاب. المدينة ستقبلهاتالتي 

كما لم يخضع المطمران لتقييم أثرهما البيئي. تقدر الوزارة ، الخطة موافقة الوزارة أبدا هذه، لم تنل في وزارة البيئة
وسائل إعالم ، نقلت 2017في سبتمبر/أيلول  2018.45اآلن أن مطمري الكوستا برافا وبرج حمود سيمتآلن بنهاية 

  46ادة فتح مطمر الناعمة.عمحلية أن الحكومة تدرس إ
  

مطمري  إلنشاءد الحكومة اللبنانية ومجلس اإلنماء واإلعمار والشركات المتعاقدة مجموعة محامين قضية ض رفعت
توقفت  47وإغالق الموقعين بسبب انتهاك قانون البيئة اللبناني. اإلنشاءإلى إيقاف  ةداعي، برج حمود والكوستا برافا

 كانون الثاني/في يناير 48.مدخل الموقع الطريق إلى أعمال البناء في برج حمود عدة مرات بسبب قطع المحتجين
أشهر بعد أن ظهرت أدلة على أن  4نهائيا في غضون  الكوستا برافا أصدر قاٍض قرارا بإغالق مطمر، 2017

اتحاد "فاستأنف  49مطمر الكوستا برافا تشكل خطرا على حركة الطيران في مطار بيروت.الالطيور التي جذبها 
 50سبتمبر/أيلول.قاض في محكمة االستئناف القرار في نقض المطمر وقرار إغالق  "بلديات ضاحية بيروت الجنوبية

، توقفت سوكلين عن تجميع النفايات في جبل لبنان بسبب انتهاء عقدها، فتحضرت شركات أخرى 2017في 
 51للحلول محلها.

 

  خارج بيروت وجبل لبنان
نها على عاتق البلديات التي تعتمد بشكل خارج بيروت وجبل لبنان تقع مسؤولية تجميع النفايات ومعالجتها والتخلص م

خال بعض االستثناءات مثل منشأة للهضم  –أساسي على المكبات المكشوفة وحرق النفايات الصلبة في الهواء الطلق 

                                                 
44-, March 17, 2016, https://www.dailystar.com.lb/News/LebanonDaily Starbjections,” Ghinwa Obeid, “Trash plan on track despite o 

News/2016/Mar-17/342641-trash-plan-on-track-despite-objections.ashx (accessed June 6, 2017); Mohammed Zaatari, “Something’s 
rotten in the state of Sidon’s trash,” Daily Star, May 22, 2017, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/May-

22/406755-somethings-rotten-in-the-state-of-sidons-trash.ashx (accessed June 6, 2017).  
 (تم حجب التفاصيل). 2017أغسطس/آب  25مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولة في وزارة البيئة، بيروت،  45
46, September 5, 2017, Daily StarFederica Marsi, “New garbage plan: Reopen Naameh,”  

https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Sep-05/418187-new-garbage-plan-reopen-naameh.ashx (accessed September 
5, 2017). 

 (تم حجب التفاصيل). 2017يوليو/تموز  12 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محام، بيروت، 47
48-magazine.com/economics-September 14, 2016, http://www.executive ,Executive MagazineMatt Nash, “Wasting time,”  

policy/wasting-time (accessed June 6, 2017); “Burj Hammoud landfill case adjourned, lawyers barred from speaking,” Daily Star, 
April 20, 2017, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Apr-20/402663-burj-hammoud-landfill-case-adjourned-

lawyers-barred-from-speaking.ashx (accessed June 6, 2017). 
49, February 1, 2017, Daily Starmonths,”  “Judge orders Costa Brava landfill closed within four 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Feb-01/391795-judge-orders-costa-brava-landfill-closed-within-four-
months.ashx (accessed June 6, 2017). 

50, February 8, 2017, Daily Starse Costa Brava,” Ghinwa Obeid, “Municipalities union appeals decision to clo 
https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Feb-08/392762-municipalities-union-appeals-decision-to-close-costa-

brava.ashx (accessed June 6, 2017); “Judge reverses previous ruling to close Costa Brava landfill,“ Daily Star, September 19, 2017, 
https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Sep-19/419809-judge-reverses-previous-ruling-to-close-costa-brava-

landfill.ashx (accessed September 28, 2017). 
51, June 5, 2017, Daily Star several areas,” See, for example, “Sukleen suspends collection in 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Jun-05/408426-sukleen-suspends-collection-in-several-areas.ashx (accessed 
June 6, 2017). 
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% فقط 5، خارج بيروت وجبل لبنان كان يعاد تدوير 2010في  52الالهوائي في صيدا والمطمر الصحي في زحلة.
مكبا  941حسب تقرير لوزارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يوجد اآلن  53%.13خ من النفايات ويتم تسبي

  54منها أسبوعيا. 150مكب نفايات منزلية يُحَرق أكثر من  617مكشوفا في لبنان، منها 
  

تجبيها  يُفتَرض أن تحصل البلديات على جزء من ميزانيتها من الصندوق البلدي المستقل، الذي يضم الضرائب التي
صرف أموال الصندوق البلدي منتظما وكان الحكومة. ولكن حسب دراسة أجراها المركز اللبناني للدراسات، لم يكن 

عن وزارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  2010يشير تقرير صادر عام  55.يتأخر ألشهر ويتبع معايير متغيّرة
منعت العديد من البلديات خارج بيروت وجبل لبنان من التخطيط إلى أن إجراءات التقشف على الصعيد الوطني 

عادة تحصل على حصتها من الصندوق البلدي نفايات الصلبة. والبلديات "سليمة إلدارة الواالستثمار في أنظمة 
 2011أُجريَت دراسة في  56".المستقل مع تأخير سنوات ولذا تلجأ إلى حلول سريعة بما في ذلك المكبات المكشوفة

، ترسم خريطة جميع المكبات المكشوفة في لبنان وتحدد خيارات إعادة 2017بطلب من وزارة البيئة، وُحدّثت في 
التأهيل المناسبة وأعطت األولوية لضرورة إعادة التأهيل الملحة. الكلفة اإلجمالية لمشاريع إعادة التأهيل تبلغ تقريبا 

 57مليون د.أ. 74
 

  شوفة والحرق في الهواء الطلقمخاوف بيئية من المكبات المك
بعيدا عن األثر المباشر لحرق النفايات في الهواء الطلق، تثير المكبات المكشوفة أسئلة حول تأثير النظام البيئي 

بأكمله، بما في ذلك سالمة الغذاء والمياه. بحسب "وكالة حماية البيئة" األمريكية، يمكن لحرق النفايات في الهواء 
ميات ضاّرة من الديوكسين "مجموعة من المواد الكيميائية عالية السّميّة التي تستقر على المحاصيل الطلق أن ينتج ك

واألجبان  التي تنتج األلبان وفي مجاري المياه لتنتهي في غذائنا وتؤثر على صحتنا". ويمكن أيضا للّحوم والحيوانات
  58وتأكل محاصيل ملوثة أن تعّرض البشر للديوكسين.

                                                 
52-ironment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb/TheMinistry of Environment and UNDP, “State and Trends of the Lebanese Env 

Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us p. 271;  ؛2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في( 
SWEEP-Net, “Country report on the solid waste management in Lebanon,” April 2014, 

http://www.moe.gov.lb/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-
Lebano.aspx, pp. 10, 26  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.( 

53-2011, http://www.moe.gov.lb /TheMinistry of Environment and UNDP, “State and Trends of the Lebanese Environment 2010,”  
Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us, p. 276  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.( 

54Dumpsites Ministry of Environment and UNDP, “Updated Master Plan for the Closure and Rehabilitation of Uncontrolled  
Throughout the Country of Lebanon,” June 2017, http://www.moe.gov.lb/getattachment/0b93e31f-c2fe-4964-a160-

54be8d22eb6f/MASTER-PLAN-FOR-THE-CLOSURE-AND-REHABILITATION-(1).aspx, p. III  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في .(
 يتس ووتش من وزارة البيئية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.خريطة حصلت عليها هيومن را

55Lebanese Center for Policy Studies, “The Independent Municipal Fund: Reforming the Distributional Criteria,” November 2011,  
https://www.lcps-lebanon.org/publications/1331312295-imf-policybrief-eng.pd, p. 4  2017أكتوبر/تشرين األول  15(تم االطالع في .( 

56-Ministry of Environment and UNDP, “State and Trends of the Lebanese Environment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb /The 
Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us p. 271 2017يونيو/حزيران  6م االطالع في (ت .(  

57Ministry of Environment and UNDP, “Updated Master Plan for the Closure and Rehabilitation of Uncontrolled Dumpsites  
Throughout the Country of Lebanon,” June 2017, http://www.moe.gov.lb/getattachment/0b93e31f-c2fe-4964-a160-

54be8d22eb6f/MASTER-PLAN-FOR-THE-CLOSURE-AND-REHABILITATION-(1).aspx, p. XIV  أكتوبر/تشرين األول  15(تم االطالع في
2017 .(  

58“Backyard Burning,” US Environmental Protection Agency, accessed June 6, 2017,  
https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/web/html/index-3.html; “Human Health,” US Environmental Protection Agency, 

https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/web/html/health.html  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.(  
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إلى  2014نت، الشبكة اإلقليمية لتبادل المعلومات حول أفضل ممارسات إدارة النفايات الصلبة، في -لسويب خلص تقرير
أنه بالرغم من بعض التقدم، يساهم التخلص غير السليم من النفايات الصناعية والطبية في لبنان في تلوث المياه والتربة. 

طنا من  3338طنا من النفايات المعدية، و 5040الطبية سنويا منها  طنا من النفايات 25040ووفقا للتقرير، ينتج لبنان 
النفايات الصناعية الخطيرة. وبسبب غياب المراقبة وكون نظام إدارة النفايات غير مالئم، تختلط النفايات الطبية 

  59كان.والخطيرة مع النفايات المنزلية، ما يثير المزيد من المخاوف حول أثر حرق النفايات على صحة الس
  

غير حسب تقرير لوزارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، فإن تركيبة نفايات لبنان الصناعية، وبعضها خطير، "
  60".موثقة بشكل جيد، والجهود المبذولة إلدارة النفايات الصناعية غير كافية وهزيلة

  
نفاياتها الطبية التي يجب معالجتها قبل  تتحمل جميع المؤسسات الطبية إدارة 2004لعام  13389بموجب المرسوم 

في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش: "جميع المستشفيات في بيروت ُملَزمة  البيئةكتبت وزارة  61التخلص منها.
  62التخلص بطريقة سليمة من نفاياتها وتحويلها إلى نفايات غير ساّمة".

  
% من المختبرات الطبية الخاصة 2، فقط 2010مائي لعام ولكن، حسب تقرير وزارة البيئة برنامج األمم المتحدة اإلن

% من المستشفيات العامة تعالج نفاياتها الطبية. وجدت الوزارة أن الباقي يختلط 20% من المستشفيات الخاصة و33و
 63" على المياه والتربة والهواء والصحة العامة.قد يكون كبيرامع النفايات المنزلية الصلبة، مع أثر "

 

  لالجئينأزمة ا
يستقبل لبنان أعلى نسبة الجئين بالنسبة إلى عدد سكانه بحسب مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، مع ما يقدر بـ 

، أدى وجود الالجئين السوريين إلى زيادة 2011منذ  64مليون. 4.5مليون الجئ في بلد يبلغ عدد سكانه نحو  1.5
إلى أن الالجئين السوريين ينتجون  2014ة أصال. خلصت دراسة في الضغط على بنية تحتية إلدارة النفايات سيئ

% من النفايات التي كان ينتجها لبنان قبل أزمة الالجئين، وأنه في حين يتم التعامل مع نصف الكمية من خالل 15
محتملة على البنية التحتية، كان النصف اآلخر يُرمى في المكبات المكشوفة وفي بعض األحيان يُحرق مع آثار خطيرة 

                                                 
59 ”Country report on the solid waste management in Lebanon,“Net, -SWEEP  2014أبريل/نيسان, 

http://www.moe.gov.lb/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-
Lebano.aspx, pp. 8, 12, 44.  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في(.  

60-of the Lebanese Environment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb /TheMinistry of Environment and UNDP, “State and Trends  
Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us , p. 281  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في .( 

SWEEP-Net, “Country report on the solid waste management in Lebanon,” April 2014, http://www.moe.gov.lb 
/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-Lebano.aspx (accessed 

June 6, 2017), p. 47.  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.( 
 .2017يونيو/حزيران  29حرق النفايات المفتوح"، رسالة من وزارة الصحة إلى هيومن رايتس ووتش، " 62
63-Ministry of Environment and UNDP, “State and Trends of the Lebanese Environment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb /The 

Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us, pp. 283-287. 2017يونيو/حزيران  6الطالع في (تم ا.( 
642020,” January 2017, -“Lebanon Crisis Response Plan 2017 Government of Lebanon and the United Nations, 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=12698 p. 10  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.( 
 “Global Trends: Forced Displacement in 2016,” UN High Commissioner for Refugees, http://www.unhcr.org/globaltrends2016/  تم)

 ).2017سبتمبر/أيلول  28االطالع في 
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التي أعدتها الحكومة اللبنانية واألمم المتحدة،  2017حسب "خطة لبنان االستجابة لألزمة" للعام  65السكان المحيطين.
وفقا لمفوضية األمم المتحدة  2011.66% منذ بدء الحرب في سوريا في 40ارتفع اإلنفاق البلدي على إدارة النفايات 

ولية وبلدان مانحة وهيئات أممية في مشاريع لتحسين إدارة النفايات في لبنان بما لالجئين، استثمرت منظمات إنسانية د
مليون  77بحسب مسؤول في "االتحاد األوروبي"، خصص االتحاد  67وحدها. 2016في ذلك أكثر من مليون د.أ. في 

  2019.68و 2004مليون د.أ.) إلدارة النفايات الصلبة في لبنان بين  89يورو (
 

  ريعية والسياسيةالجهود التش
. سينشئ 2012وافقت الحكومة على مشروع قانون متكامل إلدارة النفايات الصلبة وأحالته إلى مجلس النواب في 

المشروع مجلسا موّحدا إلدارة النفايات الصلبة ترأسه وزارة البيئة، ويكون مسؤوال عن صناعة القرار ومعالجة 
من شأن القانون أن يضع إطارا  69تجميع النفايات بيد السلطات المحلية.النفايات على المستوى الوطني، بينما يترك 

مؤسساتيا إلدارة النفايات، يسعى إلى تخفيض كمية النفايات المنتَجة، ويرّوج للفرز من المصدر وإعادة التدوير وإنتاج 
ون لم يُقَّر، وخلصت دراسة قامت الطاقة ومعالجة النفايات. لكنه ال يحدد مقاربة معينة لمعالجة النفايات. غير أن القان

وأن  ،إلى أن القانون وحده لن يكون كافيا لتطبيق نظام إلدارة النفايات الصلبة في لبنان 2014نت في -بها سويب
  70تطبيق نظام وطني بحاجة إلى قوانين إضافية ومراسيم تنفيذ وتوافق على المستويين الوطني والمحلي.

  
سنوات للمناطق غير  10ية ووزارة البيئة ومجلس اإلنماء واإلعمار خطة مدتها ، وضعت الحكومة اللبنان2006في 

، من شأنها تأمين التجميع والفرز وإعادة التدوير والتسبيخ، مع مراكز للفرز 1997المشمولة في خطة طوارئ 
ومة الخطة عدلت الحك 2010في  71مطامر إضافية. غير أن الخطة لم تنفذ. 7أو  6والتسبيخ في جميع األقضية و

 الوزراء استراتيجية مجلس إلى البيئة وزارة قدمت ،2014 وفي 72للبحث في خيارات تحويل النفايات إلى طاقة.
   73.عليها يوافق لم ولكن المجلس الصلبة، النفايات إلدارة عاما 25 لمدة متكاملة وطنية

   

                                                 
655, Ministry of Environment and UNDP, “Environmental Impacts of the Syrian Crisis in Lebanon Fact Sheet,” December 201

http://www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/Publications/FINAL-EASC-FactSheet2015-
EN.pdf?download, pp. 2-3.   

 ).2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في  
662020,” January 2017, -an 2017“Lebanon Crisis Response Pl Government of Lebanon and the United Nations, 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=12698, p. 12  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في .( 
67-http://www.rbasQuarter 2,” 2017,  -ee, for example, United Nations Development Programme (UNDP), “Newsletter Issue 2017 S 

;3-rpnewsletter.org/Helper/ExportPdf.ashx?iid=7 (accessed June 6, 2017), pp. 2  ،12مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس بلدية بر الياس، بر الياس 
 .2017يونيو،  6ع ليزا أبو خالد، المفوض السامي لشؤون الالجئين، م؛ هيومن رايتس ووتش، تبادل رسائل الكترونية 2017أبريل/نيسان 

 . 2017يونيو/حزيران  9مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول في االتحاد األوروبي، بيروت،  68
69” Country report on the solid waste management in Lebanon,“Net, -SWEEP  2014أبريل/نيسان , http://www.moe.gov.lb

/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-Lebano.aspx  6(تم االطالع في 
 ).2017يونيو/حزيران 

 السابق. 70
71-Ministry of Environment and UNDP, “State and Trends of the Lebanese Environment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb /The 

Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us, p. 273  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في .(  
 .274السابق، ص  72
73Net, “Country report on the solid waste management in Lebanon,” April 2014, http://www.moe.gov.lb -SWEEP

/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-Lebano.aspx  6(تم االطالع في 
 ).2017يونيو/حزيران 
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II .تأثير حرق النفايات في الهواء الطلق 
 

يد على حرق النفايات في الهواء الطلق، آثاره على السكان المحيطين، واآلثار الصحية يركز هذا التقرير بالتحد
ركزت هيومن رايتس  74المحتملة. آثار الحرق في الهواء الطلق ليست إال جزءا واحدا من أزمة النفايات في لبنان.

هواء الطلق يشكل مجموعة ووتش هذا البحث على آثار الحرق في الهواء الطلق ألنه من الثابت أن الحرق في ال
  واسعة من اآلثار الصحية الضارة، وكثير منها خطير.

  
 من لهيومن رايتس ووتش السكان اشتكى .لبنان في معينين أفراد بصحة تتعلق قرارات أي التقرير هذا يتضمن ال

 هذه في دورا أخرى عوامل تلعب حين في .مراض التنفسية والجلدية، منها األاألمراض من متنوعة مجموعة
 مع الحاالت لهذه الزمني واالرتباط النفايات في الهواء الطلق حرق عن الناجم الهواء تلوث مدى فإن األمراض،

 عالقة وجود إلى بقوة تشير العامة، الصحة خبراء من وغيرهم أطباء مع والمقابالت في الهواء الطلق، حرق فترات
  .المحلي المجتمع صحة في الهواء الطلق وضعف النفايات حرق عن الناجم الهواء تلوث بين سببية

 
 خطوات اتخاذ منه يتطلب الذي والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد في طرف لبنان

 بيئة في الحق يشمل وهذا 75".يمكن بلوغه حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية" لتحقيق
وبحقه في ... حق كل شخص في مستوى معيشي" االعتراف واجب يضان ألبنا على فإن العهد، بموجبو 76.صحية

 77".تحسين متواصل لظروفه المعيشية
 

  نوعية الحياة
عدة  على بشدة في الهواء الطلق أثر حرق النفايات إن لبنان المكبات المكشوفة في من بالقرب تعيش التي األسر تقول

وجدت  الخارج أو في قضاء الوقت من تتمكن لم إنها أسر لهيومن رايتس ووتش قالت. محياته نوعية جوانب من
 إنها انتقلت مؤقتا األسر بعض قالت. في أوقات الحرق منازلها مغادرة إلى ااضطرو أو الدخان بسبب النوم في صعوبة

  .الصحية المحتملة الحرق واآلثار لتجنب آخر مكان إلى دائم بشكل أو
                                                 

البحثية، تقع هذه المخاطر  وجدت دراسات علمية أيضا مخاطر صحية عالية مرتبطة بالوجود بالقرب من المطامر أو المكبات المفتوحة. لكن، العتبارات متعلقة بالمنهجية 74
  أنظر، على سبيل المثال،لمحتملة خارج نطاق هذا التقرير. الصحية ا

Knowledge to Policy Center, “Approaching the Waste Crisis in Lebanon: Consequences and Insights into Solutions,” December 2015, 
https://www.aub.edu.lb/k2p/products/Documents/K2P%20Evidence%20Summary%20Waste%20Management_Final_%20Dec%2014

%202015.pdf  ؛2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في(  
Martine Vrijheid, “Health Effects of Residence Near Hazardous Waste Landfill Sites: A Review of Epidemiologic Literature,” 

Environmental Health Perspectives, vol. 108, (2000); Francesca Mataloni et al., “Morbidity and Mortality of People who Live Close 
to Municipal Waste Landfills: A Multisite Cohort Study,” International Journal of Epidemiology, vol. 45.3 (2016); M. Angela Kim 

and Kimberly A. Williams, “Lead Levels in Landfill Areas and Childhood Exposure: An Integrative Review,” Public Health Nursing, 
vol. 34.1 (2017). 

 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR، قرار جمعية عامة رقم 1966ديسمبر/كانون األول  16العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد في  75
Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3  تشرين /نوفمبر 3، وصدق عليه لبنان في 1976يناير/كانون الثاني  3دخل حيز النفاذ في

 .12، مادة 1972الثاني 
، E/C.12/2000/4)، وثيقة رقم: 12ة يمكن بلوغه، (المادة . الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصح14لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  76

 .9فقرة 
 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR، قرار جمعية عامة رقم 1966ديسمبر/كانون األول  16العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد في 77

Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3  تشرين /نوفمبر 3، وصدق عليه لبنان في 1976يناير/كانون الثاني  3دخل حيز النفاذ في
 .11، مادة 1972الثاني 
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، 2016صيف بيروت، تأثير حرق النفايات بالقرب من شقتها منذ  في ضواحي من سكان سن الفيلوصفت ليلى، 
 :2016والذي كان ال يزال مستمرا حتى وقت إجراء المقابلة في نوفمبر/تشرين الثاني 

 
يبدأ الحرق عادة في الليل ويستمر يلف بنايتنا. أوال الرائحة. ثم يبدأ الدخان األبيض بالتصاعد و

لفجر. فأركض فورا إلى الشرفة ألُدِخل المالبس ثم أقفل جميع النوافذ واألبواب. ولكن حتى ا
ال يمكننا تشغيل مكيف الهواء. ال يمكننا النوم. نبقى مستيقظين حتى يبقيان.  الرائحة والدخان

حتى حدث هذا الليلة الماضية، بدأ عند منتصف الليل. هذا ال يُحتَمل. أننا] نختنق.  نشعر[الصباح و
 78اليزال في رئتّي.، يكون الدخان وكأنه عندما أكون خارج المنطقة

  
 فتح يمكنك ال الخارج، في الجلوس يمكنك ال: "مكب مكشوف في بر الياس من بالقرب يعيش الذي محمد، وقال

 وجوهنا يكنا نستيقظ ونحن نحاول التنفس، وكان يجب أن نغط الدخان، بسبب النوم من نتمكن لم الصيف، النوافذ. في
 حرق المكب: عند: لهيومن رايتس ووتش قال نفسه، المكب من بالقرب يعيش الذي أما عثمان، 79".بالشراشف

 
: شيء كل كانوا يرمون ....النوافذ يكن بوسعنا فتح لم. في الخارج الغسيل يكن بإمكاننا نشر لم

 لم نكن نستطيع]. لمكبا من[ انفجارات أصوات كانت تصدر وأحيانا] الذبائح[ والبقر البالستيك
 التنفس، على قادرين غير دون انقطاع، نسعل. بأكملها البلدةكان يغطي  ضبابكأن ال. الباب فتح

 80.لنا الدوار تسبب الرائحة كانت شدة. بصاقنا في الرماد ونرى نستيقظ وأحيانا
  

 :اليومية حياتها على يقيحق تأثير أيضا له كان المكب المكشوف القريب إن بعلبك، في تعيش التي سمر، قالت
 

 في نستمر. عمي لنهرب من الرائحة ابن منزل إلى نهرب الصيف، كنا في عند وجود رائحة
نضطر  يحرقونها [النفايات]، تبقى الرائحة في الجدران. تدخل الرائحة إلى المنزل. عندما. السعال

 يحرقونها، ال عندماو. الصيف، يحرقون النفايات باستمرار في. الداخل في إلى نشر الغسيل
 تنفس الرائحة. لتجنب قماش بقطعة فمي عندما كنت حامل، كنت أغطية.... فتنتشر الرائح يقلبونها

. النوم يمكنك ال نضطر للهرب في أوقات الحرق. حرق، يصعب التنفس على األطفال.ال بعد
. بيوتنا في لبقاءا من نتمكن حتى] المكب[ إزالة نريد.... لتتمكن من التنفس الرحيل تضطر إلى

  81أصبحنا نفكر بترك بيوتنا بسببه.
 

 يغطي الدخان" قالت:. يوم كل منزلها تنظيف على يجبرها المستمر الحرق أن من مريم اشتكت لبنان، جنوب في
 أشم عندما. النوافذ فتح يمكننا ال. المنزل من السخام لتنظيف الوقت لدي ليس... بأكملها، كنت أنظفها يوميا الشرفة

 82".هنا إلى انتقلنا عندما أُصبت بالربو. التنفس أستطيع ال الدخان ائحةر
  

                                                 
 .2016نوفمبر/تشرين الثاني  17مقابلة هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع ليلى (اسم مستعار)،  78
 .2017اط فبراير/شب 16مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد، كفرزبد،  79
 .2017فبراير/شباط  16مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عثمان، كفرزبد،  80
 .2017فبراير/شباط  17مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سمر (اسم مستعار)، بعلبك،  81
 .2017فبراير/شباط  21مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم، الشهابية،  82
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 قالت ،2015 في بيروت في النفايات أزمة بداية منذ منتظما حرقا هناك إن السكان قال حيث لبنان، جبل في الفنار،
  وقت الحرق. لهروبثان ل استئجار منزل على األسرة وأجبر أطفالها رعاية على قدرتها على يؤثر الحرق إن مايا

 
 اشتريت تركهما يتنفسان كل هذا التلوث. لم أعد حتى أفتح النوافذ. أستطيع ال ،9و 11طفالن، لدي

 من للتخلص غذائي لنظام أخضعهما دوريا أنا. والمكمالت الفيتامينات أعطيهما. تنقية أجهزة
 أصبحت. لندن من تنقية وأطلب زيوت. [جسميهما] لتنقيةالبروكولي و يعتمد على الزنجبيل السموم

أسمح  لم أعد... يحدث ال شيئا أن أتركهما وكأن يمكنني ال أفعل؟ أن يمكنني ماذا ولكن. مهووسة
 وأدعهما يتنشقان متى سيقوم أحدهم بحرق النفايات مسبقا التنبؤ أستطيع ال الخارج. في باللعب لهما
 نعيش سنوات 3منذ ... الة طوارئ دائمةإنها ح. اآلن لالجئين مخيم في نعيش كأننا. السموم هذه كل
 الصيف في. بعيدا بأطفالي وأذهب آخذ السيارة مفرط بشكل يحرقون كانوا كلما. جزئي بدوام هنا

عليك حساب كل . آمن كبيت شاليه استأجرت. الجبال إلى نذهب كنا. النازحين مثل عشنا الماضي،
 83.النفقات هذه

 
النفايات في الهواء الطلق  حرق التكاليف انتقلت من منازلها بسبب تحمل على قادرة كانت التي األسر بعض

 إنهم لهيومن رايتس ووتش الوالدة حديث وطفل مع زوجته المتن في يعيش كان رجل وقال. منها بالقرب
 :صحتهم على وتأثيرها قريب مكان في النفايات حرق من المخاوف بسبب انتقلوا

  
 البعيدة قريتنا إلى انتقلنا شهرين. عمره لطفل خطير الوضع اهذ بأن وزوجتي، أنا القرار، اتخذنا

 وكانت. البترون في اآلن نعيش ونحن المنزل تغيير من تمكنا حتى عام لمدة هناك وبقينا عكار، في
 84 .النتقالنا الرئيسي السبب النفايات أزمة

  
 ذلك في بما خطورة، أكثر صحية ثارآ إلى سيؤدي الحرق كان إذا ما بشأن اليقين عدم إن األسر من العديد قالت

 سيحدثها التي الصحية إنها تخشى اآلثار أسرة لهيومن رايتس ووتش 13 وقالت. نفسية آثار أيضا له كان السرطان،
"مستشفى قلب يسوع" في إحدى ضواحي  في الرئة طبيب ديب، ألفريد قال. وعلى أطفالها النفايات عليها حرق

 85".أطفالهم على ئفونخائفون، خا الناس" إن بيروت،
  

لهيومن  قالت عاما، 20 من منذ أكثر مستمر حيث تقول إن الحرق بر الياس في مكب من بالقرب تعيش التي سمر،
يدخل  والدخان المكب، تواجه نومي غرفة نافذة. األسوأ هو هذا. الصيف في يحرقون يزالون ال كانوا: "رايتس ووتش

 فقط أريد. نفسي من أكثر على أطفالي خائفة أنا. أصيبوا به الناس من كثيرو السرطان، من جدا خائفون نحن. منها
 86لهم". جيدا مستقبال

  
مصابون  أطفالها وجميع التنفس في صعوبة من تعاني مكب، إنها من بالقرب الجنوب أيضا في تعيش التي مريم، قالت

 من بالمزيد المستقبل في سنصاب ألننا قلقة أنا... نتيجة بدون ولكن شكوى تقديم وحاولوا إخوتي ذهب. "بالحساسية

                                                 
 .2017فبراير/شباط  13ايا (اسم مستعار)، مقابلة هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع م 83
 .2016نوفمبر/تشرين الثاني  17هيومن رايتس ووتش االلكترونية مع رامي (اسم مستعار)،  مراسلة84
 .2017أكتوبر/تشرين األول  19مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ألفريد ديب، بيروت،  85
 .2017فبراير/شباط  17 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سمر (اسم مستعار)، بعلبك، 86
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مرة  .األمر منطقي: "يُحَرق يزال ال مكب من بالقرب الشهابية في يعيش الذي موسى قال 87".السرطان أو األمراض
 88بالسرطان". تقلق من اإلصابة أن المنطقي من. األشياء هذه بعد مرة تستنشق

 

  المخاطر الصحية للحرق في الهواء الطلق
يؤدي حرق النفايات في الهواء الطلق إلى آثار خطيرة على صحة اإلنسان. وقد وثقت مجموعة من الدراسات  يمكن أن

تشمل  89العلمية االنبعاثات الخطرة الناجمة عن حرق النفايات المنزلية في الهواء الطلق التي تصيب صحة اإلنسان.
متطايرة، مركبات الهيدروكربون العطري متعدد التعرض للجزيئات الدقيقة، الديوكسينات، المركبات العضوية ال

الحلقات، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، التي ترتبط بأمراض القلب والسرطان واألمراض الجلدية والربو 
  90واألمراض التنفسية.

  
يات الطبية مع حرق النفايات في الهواء الطلق في لبنان يثير القلق بشكل خاص نظرا لخلط النفايات الخطيرة والنفا

  91النفايات المنزلية الصلبة.
  

حسب وكالة حماية البيئة األمريكية، فإن حرق النفايات الصلبة في الهواء الطلق يمكن أن يزيد من خطر اإلصابة 
بأمراض القلب، يزيد من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو وانتفاخ الرئة، ويسبب الطفح الجلدي والغثيان أو الصداع 

                                                 
 .2017فبراير/شباط  21مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم، الشهابية،  87
 .2017فبراير/شباط  21مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موسى، الشهابية،  88
  أنظر، على سبيل المثال،89

Yan Wang et al., “Atmospheric Emissions of Typical Toxic Heavy Metals from Open  
 Burning of Municipal Solid Waste in China,” Atmospheric Environment, vol. 152 (2017); Lawin Bastian et al., “Behavior of 
PCDDF/Fs During Open Burning of Municipal Solid Waste in Open Dumping Sites,” Journal of Material Cycles and Waste 

Management, vol. 15 (2013); Paul M. Lemieux et al., “Emissions of Organic Air Toxics from Open Burning: A Comprehensive 
, vol. 30 (2004); Paul M. Lemieux et al., “Emissions of Polychlorinated Progress in Energy and Combustion Science Review,”

Dibenzo-p-dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans from the Open Burning of Household Waste in Barrels,” Environmental 
Science and Technology, vol. 34 (2000); Christine Wiedinmyer, Robert J. Yokelson, and Brian K. Gullett, “Global Emissions of Trace 

Gases, Particulate Matter, and Hazardous Air Pollutants from Open Burning of Domestic Waste,” Environmental Science and 
Technology, vol. 48 (2014); A. Hodzic et al., “Impact of Trash Burning on Air Quality in Mexico City,” Environmental Science and 

Technology, vol. 46 (2012); Gustavo Solorzano-Ochoa et al., “Open Burning of Household Waste: Effect of Experimental Condition 
on Combustion Quality and Emission of PCDD, PCDF and PCB,” Chemosphere, vol. 87 (2012); A.O. Barakat, “Persistent Organic 
Pollutants in Smoke Particles Emitted During Open Burning of Municipal Solid Wastes,” Bulletin of Environmental Contamination 
and Toxicology, vol. 70 (2003); Young Koo Park, Wooram Kim, and Young Min Jo, “Release of Harmful Air Pollutants from Open 
Burning of Domestic Municipal Solid Wastes in a Metropolitan Area of Korea,” Aerosol and Air Quality Research, vol. 13 (2013); 

Carl Renan Estrellan and Fukuya Lino, “Toxic Emissions from Open Burning,” Chemosphere, vol. 80 (2010).  
90ite,” June 2015, International Solid Waste Association, “Wasted Health: The Tragic Case of Dumps 

http://www.iswa.org/nc/home/news/news-detail/article/wasted-health-the-tragic-case-of-dumpsites/109/ pp. 17-19, 30  28(تم االطالع في 
 ). 2017أغسطس/آب 

91the Lebanese Environment 2010,” Ministry of Environment and United Nations Development Programme, “State and Trends of  
2011, http://www.moe.gov.lb/The-Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us, pp. 281-284  تم االطالع)

 ).2017يونيو/حزيران  6في 
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وتشير إلى أن حرق النفايات "أمر خطير بشكل خاص ألنه يطلق الملوثات على  92ناس المعرضين للخطر.بين ال
 93مستوى سطح األرض حيث يتم استنشاقها بسهولة أو دمجها في السلسلة الغذائية".

  
ون لهما أثر إلى أن مكبات النفايات الصلبة المكشوفة وحرقها يمكن أن يك 2012لبنك الدولي العام ـ "اخلص تقرير ل

صحي كبير على السكان والعمال المحليين، وأنه " بشكل خاص، ال يُنَصح بحرق النفايات في الهواء الطلق بسبب 
  94تلوث الهواء الشديد المرتبط باالحتراق على درجات الحرارة المنخفضة".

  
ايات البلدية أو حدّت منه في مختلف أنحاء العالم، حظرت العديد من الحكومات والمقاطعات والواليات حرق النف

ووجدت الجامعة األميركية في بيروت في دليلها إلدارة  95كثيرا، مستندة معللة ذلك باآلثار الصحية الضارة.
النفايات الصلبة البلدية أن "المكبات المكشوفة والحرق في الهواء الطلق ينطويان على مخاطر عالية للغاية لتلويث 

الضارة والسامة التي تزيد من احتمال إصابة السكان المجاورين بأمراض مزمنة، الموارد الطبيعية بالملوثات 
  96وربما مميتة وااللتهابات".

  
، وهي PM10يمكن لحرق النفايات الصلبة في الهواء الطلق أن تطلق مجموعة من الملوثات في الهواء. جسيمات 

تؤدي إلى أمراض القلب قد خل مجرى الدم، وميكرومتر أو أقل، يمكن أن تخترق الرئتين أو تد 10جزيئات بحجم 
فهي أصغر وأدق، يمكن  PM2.5أما جسيمات 97وسرطان الرئة والربو والتهابات الجهاز التنفسي السفلي الحادة.

أمراض الجهاز  PMوتشمل اآلثار الصحية الستنشاق جسيمات  98ميكرومتر أو أقل. 2.5استنشاقها، بأقطار تبلغ 

                                                 
9221, 2017, “Backyard Burning,” US Environmental Protection Agency, accessed July  

https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/web/html/index-3.html. 
93-produced-https://www.epa.gov/dioxin/dioxins“Dioxins Produced by Backyard Burning,” US Environmental Protection Agency,  

backyard-burning  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.( 
94 World Bank, “What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management,” March 2012, http://documents.worldbank.or 

g/curated/en/302341468126264791/pdf/68135-REVISED-What-a-Waste-2012-Final-updated.pdf, pp. 29, 50  يونيو/حزيران  6(تم االطالع في
2017 .( 

  أنظر، على سبيل المثال،  95 
“Burning of Trash,” Michigan Department of Environmental Quality http://www.michigan.gov/deq/0,4561,7-135-

3310_4106_70665_70668-234558--,00.html  ؛2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في(  
“Don’t Trash Our Air,” New York Department of Environmental Conservation, http://www.dec.ny.gov/chemical/32060.html ) تم االطالع

  )؛2017يونيو/حزيران  6في 
“Open Burning,” Indiana Department of Environmental Management, http://www.in.gov/idem/airquality/2411.htm ) 6تم االطالع في 

  )؛2017يونيو/حزيران 
 “Citizens' Guide to Open Burning,” Delaware Division of Waste and Hazardous Substances, 

http://www.dnrec.delaware.gov/dwhs/info/pages/opcitizensguide.aspx ) ؛2017يونيو/حزيران  6تم االطالع في(  
 “Open Burning,” Iowa Department of Natural Resources, http://www.iowadnr.gov/Environmental-Protection/Air-Quality/Open-

Burning; Saskatchewan Ministry of Environment, “Health and Environmental Effects of Burning Municipal Solid Waste,” January 
2010, http://www.environment.gov.sk.ca/adx/aspx/adxGetMedia.aspx?DocID=2571,114,104,81,1,Documents&MediaID=416d2c4e-

ce8b-4bba-ada8-f84d2865779e&Filename=Health+and+Environmental+Effects+of+Burning+Municipal+Solid+Waste.pdf  تم االطالع)
 ).2017يونيو/حزيران  6في 
96016, American University of Beirut, “Guide to Municipal Solid Waste Management,” 2 

https://aub.edu.lb/units/natureconservation/gallery/Documents/guide_to_municipal_solid_waste_management.pdf, p. 8  6(تم االطالع في 
  .)2017يونيو/حزيران 

، 2017يوليو/تموز  21، نشرة إخبارية، تم االطالع في "منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تحسين نوعية الهواء في المدن للحفاظ على الصحة"، منظمة الصحة العالمية 97
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/ar/.  

98-pm25-matter-trends/particulate-https://www.epa.gov/air“Particulate Matter (PM2.5) Trends,” Environmental Protection Agency,  
trends  2017يوليو/تموز  21(تم االطالع في.( 
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إدخال المرضى إلى  الدموية، مثل "تفاقم الربو، أعراض الجهاز التنفسي، وزيادة في التنفسي والقلب واألوعية
المستشفيات"، باإلضافة إلى الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي وسرطان 

ر الصحي الخاص على األفراد في وعلى الرغم من توثيق اآلثار الضارة لهذه الملوثات بشكل جيد، فإن التأثي 99الرئة.
لبنان سيختلف تبعا لمتغيرات، منها الجرعة الكلية ووقت التعرض. وقد يتعرض األطفال واألشخاص الذين يعانون من 

  .أمراض مزمنة في القلب والرئة وكبار السن لخطر خاص
  

ر وثنائي بنزوفيوران كما أن الحرق ينتج ديوكسينات ضارة، مثل ثنائي البنزوديوكسينات المتعددة الكلو
)PCCD/Fs وهي مجموعة من المواد الكيميائية شديدة السمية تصنف على أنها ملوثات مستمرة ذات تراكم حيوي ،(

وفقا لوكالة حماية البيئة األمريكية، يمكن أن تسبب الديوكسينات "السرطان، مشاكل تناسلية  100وملوثات سامة.
الديوكسينات هي ملوثات عضوية ثابتة،  101مكن أن تعرقل الهرمونات".وتنموية، ضررا يلحق الجهاز المناعي، وي

المواد  102تستمر لفترات طويلة في البيئة ويمكن أن تتراكم وتنتقل من فصيلة إلى أخرى من خالل السلسلة الغذائية.
، يمكن أن ) هي مواد كيميائية عضوية اصطناعيةPCBsالشبيهة بالديوكسينات، مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور (

  103تسبب أمراض جلدية و"يحتمل أن تسبب السرطان لإلنسان".
  

كما أن حرق النفايات في الهواء الطلق يمكن أن يعرض السكان القريبين إلى مستويات عالية من المركبات العضوية 
ة القائمة، وتؤدي المتطايرة، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي والقلب وغيرها من المشاكل الصحي

إلى "تهيج العين واألنف والحنجرة؛ صداع الرأس؛ فقدان التنسيق؛ غثيان؛ وتلف الكبد والكلى والجهاز العصبي 
) بأنها مسرطنة للبشر، وقد ربطت PAHsوقد تم تصنيف الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات ( 104المركزي".

  105ة الجلد لفترات طويلة بسرطان الرئة أو الجلد.الدراسات االحتكاك بها عبر التنفس أو مالمس
  

هناك نقص خطير في االختبارات العلمية، الرصد والمراقبة، أو المعلومات العامة بشأن العواقب الصحية لحرق 
 النفايات في الهواء الطلق في لبنان. وطبقا لمسؤولة بوزارة البيئة، فإن الوزارة ال ترصد أو تختبر تأثير حرق النفايات

ومع ذلك، أشارت دراستان محليتان أيضا إلى المخاطر الصحية  106في الهواء الطلق بسبب نقص الموارد والخبرات.
  لحرق النفايات في الهواء الطلق.

                                                 
99World Health Organization, “Health Effects of Particulate Matter,” 2013,  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulate-matter-final-Eng.pdf, p. 6  21(تم االطالع في 
 ).2017و/تموز يولي
100-“Backyard Burning,” US Environmental Protection Agency, https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/web/html/index 

3.html; “Human Health,” US Environmental Protection Agency, 
https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/web/html/health.html  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.( 

1013-dioxin#tab-about-https://www.epa.gov/dioxin/learnUS Environmental Protection Agency, ” Learn about Dioxin,“   6(تم االطالع في 
 ).2017يونيو/حزيران 

102Response,” Environmental Protection Agency, accessed July 21, 2017,  “Persistent Organic Pollutants: A Global Issue, A Global 
https://www.epa.gov/international-cooperation/persistent-organic-pollutants-global-issue-global-response. 

103istry, accessed July 22, 2017, “Polychlorinated Biphenyls (PCBs),” Agency for Toxic Substances and Disease Reg 
https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=139&tid=26. 

104Municipal Solid Waste,” US Environmental Protection Agency, accessed June 6, 2017,  -Hazardous Waste -Non -“Wastes  
https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/web/html/health.html. 

105Public Health England, “Polycyclic aromatic hydrocarbons (Benzo[a]pyrene),” 2008,  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/316535/benzoapyrene_BaP_polycyclic_aromatic_hydr

ocarbons_PAH_guidance.pdf (accessed July 21, 2017), p. 3. 
 (تم حجب التفاصيل). 2017أغسطس/آب  25مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولة في وزارة البيئية، بيروت،  106



 

                                                                                 26                                                                                                                 موتك" تتنشق "كأنك

، أجرى باحثون من الجامعة األمريكية في بيروت اختبارات 2015في أكتوبر/تشرين األول وديسمبر/كانون األول 
طوابق شرق بيروت، على مدى سلسلة من األيام خالل  4سطح مبنى مؤلف من  قرب علمية لنوعية الهواء مأخوذة

  .2016حرق النفايات وعدم حرقها في موقع مجاور. تم نشر النتائج للجمهور في يناير/كانون الثاني 
  

هواء يحتوي وأن ال 107وجد الباحثون زيادة مقلقة في تلوث الهواء في األيام التي يتم فيها حرق النفايات في الموقع.
، PCDD/Fعلى تركيزات أعلى بكثير من الملوثات، بما فيها الجسيمات، والهيدروكربونات المشبعة بالهيدروجين، و

) أو القياسات التي اتخذت بعيدا عن حادث حرق أو 2014بالمقارنة مع القياسات التي اتخذت قبل فترة الحرق (في 
تعرض لهذه الملوثات سيؤدي إلى زيادة كبيرة في خطر اإلصابة بعد هطول األمطار. وأشار الباحثون إلى أن ال

  بالسرطان على السكان المحليين.
  

وأظهرت دراسة أخرى أجرتها مجموعة مختلفة من الباحثين في الجامعة األميركية في بيروت قياس الظروف 
بيروت، ومقارنة النتائج  الصحية الحادة التي أبلغ عنها الرجال العاملين في مجموعة متنوعة من الصناعات في

الخاصة بأولئك الذين يعملون في محيط مكب يتم فيه حرق في الهواء الطلق، مع تلك الخاصة بالذين يعملون بعيدا عن 
هكذا مواقع. ووجدت الدراسة بالغات أكثر بكثير حول التعب، الصداع، العطس، األرق، وصعوبات في التنفس بين 

باحثون أن دراستهم قد تقلل من شأن اآلثار الصحية المحتملة، ويرجع ذلك جزئيا إلى ويالحظ ال 108األفراد المعرضين.
عاما، الذين قد يكونون أكثر عرضة آلثار حرق  60أن هذه الدراسة استبعدت األطفال أو أولئك الذين تزيد سنهم عن 

بالقرب منها أو تنفس الهواء  وخلص الباحثون إلى أن التعرض للنفايات، أو التواجد 109النفايات في الهواء الطلق.
  110الملوث بحرق النفايات، أدى إلى آثار صحية حادة وخطيرة، وخاصة في الجهازين التنفسي والهضمي.

  
أطباء حول تأثير حرق النفايات في الهواء  10في سياق البحث في هذا التقرير، تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 

طباء لهيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن حرق النفايات في الهواء أ 10الطلق على صحة السكان القريبين. وقال 
الطلق يسبب أمراضا تنفسية. وكثيرا ما الحظ األطباء في بيروت وقربها زيادة في حاالت أمراض الجهاز التنفسي في 

ألمراض  منهم أنهم متأكدين من إصابة مرضاهم 7. ذكر 2015المناطق التي بدأت تحرق النفايات بعد أزمة عام 
سببها أو تفاقمت بسبب الحرق في الهواء الطلق، وأشاروا إلى أنماط من األعراض تتفق مع التعرض لحرق النفايات 

في الهواء الطلق، وشكاوى المرضى من حرق قريب، والصلة الزمنية بين الحرق واألعراض. وأبلغ األطباء عن 
أمراض الجهاز التنفسي، فضال عن المرضى الذين حاالت مرضى لم يسبق لهم أن عانوا من أعراض اإلصابة ب

إال أن األطباء لم يتمكنوا من  111يعانون من أمراض تنفسية موجودة مسبقا والتي تدهورت عند بدء الحرق أو حدوثه.
  التأكيد بشكل قاطع أن حرق النفايات في الهواء الطلق هو السبب الوحيد ألمراض الجهاز التنفسي لدى مرضاهم.

  
صيادلة في المناطق التي تحدث فيها عمليات حرق في الهواء الطلق، قالوا  8ومن رايتس ووتش أيضا مع وتحدثت هي

  إن السكان يسعون للحصول على عالج ألمراض الجهاز التنفسي ويشكون من استنشاق الدخان.
                                                 

107 “AUB releases its latest findings on toxic emissions of waste burning and launches a solution manual,” American University of 
Beirut, http://www.aub.edu.lb/news/2016/Pages/toxic-waste- manual.aspx  ؛2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في( Rima Baalbaki1 et al., 

“Exposure to Atmospheric PMs, PAHs, PCDD/Fs and Metals Near an Open Air Waste Burning Site in Beirut,” Lebanese Science 
Journal, vol. 17.2 (2016).  

108sectional -Rami Z. Morsi et al., “The Protracted Waste Crisis and Physical Health of Workers in Beirut: A Comparative Cross 
Study,” Environmental Health, vol. 16 (2017), p. 5. 

 .2016سمبر/كانون األول دي 1السابق؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. مونيك شعيا، بيروت،  109
110“AUB: First Scientific Study Demonstrates Enormity of Waste Crisis Effect on Public Health in Lebanon,” American University  

of Beirut news release, November 17, 2016, https://www.aub.edu.lb/communications/media/Documents/nov-16/waste-crisis-effect-
public-health-EN.pdf  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.( 

 (تم حجب التفاصيل). 2017أبريل/نيسان  12مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب أمراض الرئة، زحلة،  111
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النفايات في الهواء  أطباء لهيومن رايتس ووتش إنهم قلقون من أن اآلثار الخطيرة وطويلة األمد لحرق 7كما قال 

  الطلق، بما فيها السرطان، ستستغرق سنوات للظهور.
  

قالت طبيبة أمراض الرئة في "مستشفى المشرق" في سن الفيل قرب بيروت بعد أزمة النفايات في بيروت وجبل 
الهواء... % من المرضى الذين أتابعهم قالوا بصراحة إنهم ينزعجون من رائحة النفايات في 10: "2015لبنان عام 

وقالت إن معظم هؤالء ′". هل يجب أن نتوقف عن التنفس؟´أكبر مشكلة هي حرق النفايات. يسألني المرضى: 
المرضى تعرضوا للعدوى الرئوية والتهاب الشعب الهوائية ونوبات الربو، وإن األعراض كانت أسوأ لدى المرضى 

زمن. كانت قلقة من أن ضعف الجهاز التنفسي وفشل الجهاز الذين أصيبوا بالفعل بالربو أو مرض االنسداد الرئوي الم
وقالت الدكتورة عبدة علم في منطقة الجديدة شرق بيروت إنها تشهد  112التنفسي والتليف الرئوي قد تزيد بين السكان.

حرق تفاقما في حالة المرضى الذين أصيبوا بالربو ومرض االنسداد الرئوي المزمن الذين يعيشون بالقرب من أماكن 
اآلن خارج عن السيطرة. حالة الذين كانوا سابقا  أصبحالنفايات في الهواء الطلق. "الربو الذي كان تحت السيطرة 

كانوا يحرقون ’مصابين بمرض االنسداد الرئوي المزمن تزداد سوءا، وال يمكنهم السيطرة على سعالهم. يقول الناس 
  113‘".]بالقرب من منزلي مباشرة، ثم تدهور الوضع [الصحي

  
وأشارت طبيبة أمراض الرئة في "مستشفى أوتيل ديو" في بيروت إلى أن المصابين أصال بأمراض تنفسية كانوا في 

أعلى مستويات الخطر. وقالت: "بعد زيادة الحرق، ازدادت األعراض لدى األشخاص الذين يعانون من مرض 
م يحتاج إلى دخول المستشفى. إذا لم تتم السيطرة االنسداد الرئوي المزمن أو الربو. أصبحوا غير مستقرين وبعضه

على مرض االنسداد الرئوي المزمن، فإنه سيؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي، وسوف تتطلب مساعدة للتنفس في 
  114المنزل. نحن نشهد هذا أكثر فأكثر بسبب الحرق".

  
لطلق وأعراض مرضاهم التنفسية. وقال كما أشار بعض األطباء إلى وجود صلة زمنية بين حرق النفايات في الهواء ا

طبيب في "مستشفى القديس يوسف" في بيروت لهيومن رايتس ووتش: "رأينا حاالت تتعلق مباشرة بحرق النفايات. 
أبقت سيدة مسنة بنافذة مفتوحة [أثناء الحرق] وأصيبت بمرض تنفسي مباشرة بعد  2015على سبيل المثال، في عام 

  115ا في بعض الحاالت. اليوم يحرقون النفايات وتظهر األعراض غدا".التعرض... األمر واضح جد
  

وقال طبيب في مستشفى في الهرمل يقع بالقرب من مكب مكشوف لهيومن رايتس ووتش إن حرق النفايات يحدث في 
 مكان قريب، مما يؤثر على المستشفى نفسه. قال: "الدخان والغبار يمآلن المكان وخاصة إذا كانت الرياح تهب
باتجاهنا. الغبار، والذباب، ماذا يمكنني أن أقول؟ أحيانا يشكو مرضاي. من الطبيعي أن ينزعجوا من الرائحة 

وقال مسؤول حكومي  116والتلوث. ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ ما الذي يمكنني فعله أكثر من إغالق جميع النوافذ؟"
  ، لم يتم نقل المكب القريب.1998دأ في عام يشرف على المستشفى إنه على الرغم من أن بناء المستشفى ب

  
حيث يوجد مكب سيكون هناك حرق. ويستمر لساعات... هناك رائحة دائمة. إذا كانت الرياح تهب 

جنوبا، سيبلغ الدخان والرائحة المستشفى. وسيتأثر المرضى الذين يعانون من الحساسية والربو 

                                                 
 التفاصيل).(تم حجب  2016أكتوبر/تشرين األول  19مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب أمراض الرئة، بيروت،  112
 .2016أكتوبر/تشرين األول  19مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. عبدة علم، الجديدة،  113
 (تم حجب التفاصيل). 2016أكتوبر/تشرين األول  13مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب أمراض الرئة، بيروت،  114
 (تم حجب التفاصيل). 1620أكتوبر/تشرين األول  18مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب، بيروت،  115
 (تم حجب التفاصيل). 2017مايو/أيار  9مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب،  116
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تطيع التحقق َمن تأثر وَمن لم يتأثر. ولكن ومشاكل في الصدر ومشاكل في القلب بالطبع ال نس
 117اآلثار على المرضى ال جدال فيها.

  

 أثر حرق النفايات في الهواء الطلق على السكان القريبين
الغالبية العظمى من السكان الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم تعرضوا لعواقب صحية تُعزى إلى استنشاق 

شخصا إنهم تعرضوا لمشاكل في مجرى التنفس، ومنها االنسداد  38في الهواء الطلق. قال الدخان من حرق النفايات 
الحلق، والربو. طبقا لعدد كبير من المؤلفات العلمية، تتسق هذه األعراض مع التعرض  تهيّجالسعال، ، الرئوي المزمن

مراض التنفسية، وقال اثنان إن شخصا العالج الطبي لهذه األ 32التمس 118لدخان حرق النفايات في الهواء الطلق.
  طبيبا في المستشفى وصف لهما استخدام قناع األوكسجين.

  
كان يتم حرق النفايات المتراكمة في  2015قال سكان من بيروت وجبل لبنان إن بعد أزمة إدارة النفايات عام 

المناطق عن زيادة في أعراض  الشوارع بانتظام. أفاد أغلب السكان الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش من هذه
  األمراض التنفسية بعد بداية الحرق. 

  
وهي طبيبة مناعة وأستاذة جامعية، قالت لهيومن رايتس ووتش إنها عندما كانت تعيش في فرن الشباك قرب ، أمل

في : "صحوت من نومي مختنقة. اضطررنا إلغالق النوافذ. كان بإمكاني النوم 2016بيروت، بدأ الحرق في صيف 
 119غرفة الجلوس لقلة النوافذ هناك... في البداية تشعر بعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي... لم يكن تنفسي طبيعيا".

دكوانة، ضاحية شرق بيروت، إنه بدأ يحتاج إلى استخدام "طساسة" (دواء للتنفس في عبوة القال هيثم، وهو من سكان 
ق، بالطبع تتضايق. المنطقة مليئة بالدخان، لذا نبقى بالداخل". قال هيثم : "عندما تستنشق الحري2015رذاذ) بعد أزمة 

  120إن طبيبا أجرى له فحص أشعة على الصدر ووجد إصابة قال الطبيب إن سببها حرق النفايات في الهواء الطلق.
  

ميع السكان الذين في مناطق خارج بيروت وجبل لبنان، كان حرق النفايات في الهواء الطلق يحدث منذ عقود. تقريبا ج
يعيشون قرب مكبات نفايات مفتوحة حيث كانت تُحرق النفايات ذكروا تعرضهم لمضاعفات صحية. محمد الذي يعيش 

عاما، أخبرنا  20قرب مكب نفايات في بر الياس، بوادي البقاع، ويقول إن النفايات تُحرق فيه بانتظام منذ أكثر من 
  قال:  121صعوبة في التنفس، والدم عند السعال مؤخرا.بأنه يعاني من السعال وعدوى بالرئة و

  
الرائحة لديها رخصة للذهاب إلى كل األماكن، وهي تؤثر على قدرتنا على التنفس. لم تكن عندنا 
مشاكل صحية قبل بداية اإلحراق... يعاني أطفالي جميعا من صعوبات في التنفس بسبب الدخان. 

الجميع بأعراض. عندما يحرقون النفايات ال يمكننا  كانت زوجتي هي أكثرنا تضررا، لكن أصيب
مرات [منذ بداية  5أو  4التنفس... نضطر الرتياد المستشفى لهذا السبب. ذهبت زوجتي 

اإلحراق]، ودخلت أنا وابني المستشفى مرتين. كل هذا بسبب مشاكل التنفس. عادة ما نمضي 
الرئة بسبب الدخان. كانوا يعطونا يومين حتى أسبوع هناك. قالت المستشفى إنها عدوى في 

أقراص دواء وهي باهظة للغاية. كما أعطونا أقنعة أوكسجين... ال يمكننا حتى إصالح بيتنا بسبب 

                                                 
 (تم حجب التفاصيل). 2017مايو/أيار  9مقابلة هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع مسؤول حكومي في الهرمل،  117
  انظر أعاله "تأثير حرق النفايات في الهواء الطلق". 118
  .2017فبراير/شباط  15ن رايتس ووتش مع أمل، الفنار، مقابلة هيوم 119
  .2016أكتوبر/تشرين األول  19مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيثم، الدكوانة،  120
  .2017فبراير/شباط  16مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد، كفر زبد،  121
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ما ننفقه من مال على العالج... ال يمكننا أن ننام صيفا بسبب كل هذا الدخان، فنبقى مستيقظين 
  نحاول التنفس. 

  
 10بعلبك، البقاع، يقول السكان إن النفايات تُحرق فيه بانتظام منذ أكثر من  يعيش حسن قرب مكب نفايات مفتوح في

  سنوات، وإن حالته تفاقمت بسبب الحرق. قال لهيومن رايتس ووتش:  10سنوات. قال إنه مصاب بالربو منذ كان عمره 
  

تخيل  علينا وضع األقنعة ألطفالنا والدخول لالختباء من الرائحة كلما كانوا يحرقون الحرق.
أشهر نصطحب أطفالنا إلى المستشفى...  5إلى  4الجلوس إلى جوار مكب والعيش في مكب. كل 

وكأنها عاصفة ترابية، كلما دخل الدخان هنا يجب علينا المغادرة. اضطررنا لتأجير جهاز 
دوالر إضافية شهريا. كان المكب يحترق بشكل  100أوكسجين أكبر في بعض األحيان. يكلفنا 

  122دائم.

  
قال هيثم، وهو من السكان قرب مكب النفايات في بعلبك: "عندما تحترق النفايات ندخل ونختنق. تختنق. نذهب إلى 

الصيدلية عندما نمرض. نحتاج كل صيف إلى أدوية. في الصيف، تكون الرائحة رهيبة، فحتى إذا كنت تشرب قهوة أو 
تس ووتش إن "السكان كانوا يضطرون للمغادرة ومعهم قال رئيس بلدية بعلبك لهيومن راي 123شاي تريد أن تتقيأ".

  124أطفالهم عندما كان [المكب] تُحرق فيه النفايات"، لكن البلدية أنهت عملية الحرق في المكب.
  

في حاالت عدة، قال من أجريت معهم المقابالت لهيومن رايتس ووتش إن ثمة عالقة زمنية بين حرق النفايات 
وا بالمرض بعد بدء اإلحراق أو بعد االنتقال إلى منطقة يحدث فيها حرق للنفايات. أفاد ومشاكلهم الصحية، فقد أصيب

  آخرون بأن أعراضهم خفتت بعد ابتعادهم عن هكذا منطقة، أو بعد أن أوقفت البلدية إحراق النفايات. 
  

عاما، لكن مؤخرا  20 سامي يعيش قرب مكب نفايات في بر الياس ويقول إن النفايات تُحرق فيه كثيرا منذ أكثر من
  أنهت البلدية الحرق المنتظم. قال إن أعراضه تراجعت منذ توقف اإلحراق المنتظم. 

  
أحيانا كان الحرق قويا أكثر. أطفال هذه المنطقة يذهبون دائما إلى المستشفى، األطفال هم األكثر 

ة، األنفلونزا، تضررا. نأخذهم إلى المستشفيات والصيدليات عندما تظهر عليهم أعراض تنفسي
الرشح. منذ أوقفوا الحرق أصبحت هذه األعراض نادرة... منذ أوقفوا الحرق لم يعودوا بحاجة إلى 

  125أقنعة األوكسجين.
  

كما تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى الجئين سوريين يعيشون قرب مناطق حرق في الهواء الطلق، قالوا إنهم لم 
هرت عليهم األعراض بعد انتقالهم للعيش قرب المكبات. أحمد، الذي يصابوا من قبل قط بأعراض تنفسية، لكن ظ

يعيش مع أسرته قرب موقع حرق في الهواء الطلق في جنوب لبنان، قال إنه وزوجته وبناته أصيبوا جميعا بمشاكل 
ا متعة، لكن تنفسية: "أحيانا أشعر بانسداد في حلقي. ويسوء األمر عندما تكون النفايات مشتعلة. الجلوس بالخارج هن

                                                 
  .2017فبراير/شباط  17مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن، بعلبك،  122
  .2017فبراير/شباط  17لة هيومن رايتس ووتش مع هيثم، بعلبك، مقاب 123
  .2017فبراير/شباط  17مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس بلدية بعلبك، بيروت،  124
  .2017فبراير/شباط  16مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامي، كفر زبد،  125
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 126الرائحة تذبحنا. قبل أن ننتقل إلى هنا لم نصب بأي من هذه األعراض قط، لكن اآلن جميع أطفالي مصابون بها".
 127قال عدنان، وهو الجئ آخر أصابته األعراض نفسها في البقاع: "لم نصب بمثل هذه األعراض في سوريا قط".

 

  السكان األكثر عرضة للخطر فئات

  األطفال
مختلفون بدنيا واجتماعيا ومن حيث درجة النمو عن البالغين، وهذه االختالفات تجعلهم أكثر عرضة لآلثار  األطفال

البالغين، وهم نسبيا يستهلكون كميات أكبر من  ها عندالضارة للملوثات. كما أن معدالت األيض عند األطفال أسرع من
لهذه االعتبارات، فعندما تتواجد المواد المسببة للتسمم في  نتيجة 128الماء والغذاء ويتنفسون هواًء أكثر من البالغين.

البيئة، قد يتعرض األطفال للمواد السامة بنسبة أكبر مقارنة بالبالغين المتواجدين في البيئة نفسها. كما أن السنوات 
من المعاناة من العواقب الباقية في حياة األطفال أكثر من تلك الباقية في حياة البالغين، ما يعني أن أمامهم وقت أطول 

سنة في مرحلة نمو حرجة، إذ إن  18ما زال األطفال تحت  129الصحية التي قد تتطور وتظهر على مر الزمن.
نظاميهما العصبي والتناسلي يكونان في مرحلة النمو. التعرض للمواد السامة في هذه السنوات الحرجة قد يؤدي إلى 

  130آثار دائمة على نمو وتطور األطفال.
  

وثقت هيومن رايتس ووتش حاالت عدة حيث قال األهالي إنهم يعتقدون أن الحرق في الهواء الطلق للنفايات يؤثر على 
  صحة أطفالهم. 

  
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع خليل، الذي يعيش مع أطفاله األربعة في الشهابية قرب مكب نفايات يقع في قرية 

س ووتش إن المكب تُحرق فيه النفايات كل يوم تقريبا؛ كانت النفايات تُحرق المجادل المجاورة. قال خليل لهيومن رايت
. قابلت هيومن 2017زيارات لهيومن رايتس ووتش للموقع في فبراير/شباط ومارس/آذار  3في المكب مرتين خالل 

دقيقة.  20دامت سنوات، وكانت تسعل بشكل متصل أثناء المقابلة التي  3رايتس ووتش ابنة خليل البالغة من العمر 
  قال خليل لهيومن رايتس ووتش: 

  
يبقى مشتعال دائما ما لم تكن تُمطر. الرائحة في الصيف خطيرة، الدخان يلف كل شيء. يلقون كل 

عاما. كلهم تأثروا.  11و 13و 15أطفال لديهم مشاكل صحية، عمرهم  3شيء في المكب. عندي 
ان، ال يمكننا التنفس. بسبب المكب، نبدأ بالسعال. لديهم جميعا حساسية بسبب هذا. عندما نشم الدخ

زوجتي تعاني من ضيق التنفس... نحن قلقون للغاية من أن المشاكل الصحية ستسوء. في الصيف، 
نضطر إلغالق جميع النوافذ عندما يحرقون النفايات ليال. بدأت تظهر أعراض على ابنتي البالغة 

  131يتضايقون.سنوات. عندما يشمون الدخان  3من عمرها 
  

                                                 
  .0172فبراير/شباط  21مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد، شبابية،  126
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 ,vol. 17.2, (2012), p. Journal of Agromedicine” s Environmental Health in Agricultural Settings,’Children“Catherine Karr ,انظر:  128

128.  
 ,December 2015, Fields: Child Labor in United States Tobacco FarmingTeens of the Tobacco Human Rights Watch ,انظر:  129

https://www.hrw.org/report/2015/12/09/teens-tobacco-fields/child-labor-united-states-tobacco-farming#ced79a, p. 43.  
 ,.Environmental  ”sceptibility to Environmental Toxicants,s Su’Mechanisms Underlying Children“Elaine M. Faustman et alانظر:  130

Health Perspectives, vol. 108, no. Suppl 1 (2000), pp. 13-21.  
  .2017فبراير/شباط  21مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خليل، الشهابية،  131
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أعرب اآلباء واألمهات عن إحباطهم وقلقهم من عجزهم عن حماية أطفالهم من اآلثار الصحية المحتملة لحرق 
النفايات. سمر، التي تعيش في بعلبك بجوار مكب للنفايات تقول إنه كانت تُحرق فيه النفايات كل أسبوع تقريبا حتى 

فالها أصيبوا بمشاكل تنفسية بعد انتقالهم هناك. قالت: "هناك ، قالت لهيومن رايتس ووتش إنها وأط2016خريف 
صلة. عندما ينبعث الدخان تصبح أعراضنا أسوأ. أطفالي يسعلون، وقد أخذتهم إلى الطبيب والصيدلية. ال شيء مما 

  132أوصى به الطبيب ممكن. ليس عندي هواء نظيف. ال يوجد هنا. ماذا أفعل؟"
  

حاالت حيث حدث حرق النفايات في الهواء الطلق إلى جوار مدارس مباشرة. في  3كما وثقت هيومن رايتس ووتش 
أيام خالل أكتوبر/تشرين  4الناعمة، قال إداريون إنه تم كب النفايات وإحراقها مقابل المدرسة على مدار مدرسة قرب 

  ريون لهيومن رايتس ووتش: ، ما أدى إلى اتخاذهم تدابير طارئة وإرسال األطفال إلى بيوتهم. قال اإلدا2016األول 
  

كان من غير الواضح إن كانت المدرسة ستبقى مفتوحة، اضطرينا إلى اعتماد إجراءات للتعامل 
مع النفايات... كانوا يحرقونها كل يوم. اتصلنا بالبلدية واضطررنا لشراء المياه إلطفاء النار أمام 

التالميذ، وأبقيناهم في الصفوف، ثم المدرسة عدة مرات. اضطرينا إلى إعطاء أقنعة طبية لجميع 
أرسلناهم لبيوتهم مبكرا وقت احتراق النفايات. أبلغنا البلدية واستمرت بالغاتنا كلما تم إحراق 

النفايات. تواصلت الممرضة مع آباء وأمهات األطفال المصابين بأمراض تنفسية والحساسيات 
رسة. هناك فتاة راحت تنتظر أهلها وتسعل والربو أوال، وأخرج اآلباء واألمهات األطفال من المد

باستمرار. تأثر المصابون بالربو... في النهاية وضعت البلدية سورا والفتات ومنعت الناس من 
  133رمي النفايات هنا.

  
قالت ممرضة المدرسة لهيومن رايتس ووتش إنه أثناء إحراق النفايات، عانى األطفال بالمدرسة من صعوبات في 

رأس والغثيان بعد الحرق، وإن األطفال المصابين بالربو ومن لديهم مشاكل تنفسية سابقة هم أكثر من التنفس وألم ال
  عانوا. قالت: 

  
كانت هناك حرفيا غيوم صفراء ورمادية من الدخان حول المدرسة. حتى المعلمين تضرروا، 

مشاكل طفال وطفلة تضرروا كثيرا. أصيب اآلخرون ب 20وأصابهم الصداع.... رأيت نحو 
إنهاء المشكلة نفسها. المجتمع كله متأثر، وليس يجب  عامة... نحاول اتخاذ احتياطات، لكن

  134المدرسة فحسب... ال يمكنك تخيل الرائحة أثناء حرق النفايات، ال يمكنك تخيلها.
  

  قالت طبيبة أطفال تعمل في البقاع لهيومن رايتس ووتش: 
  

ضررا. حرق النفايات قد يؤدي إلى أنواع من الحساسية يتضرر الجميع، لكن األطفال هم األكثر ت
وضيق التنفس. ما أصفه من أدوية يعتمد على األعراض... إذا كانوا أطفاال صغارا، في عمر 

شهور، وال يمكنهم التنفس أو األكل، أرسلهم إلى المستشفى لعمل جلسة أوكسجين ومصل وأدوية. 
حرق النفايات. هذا يحدث اآلن، لكن جراء تيني حاالت األمر مكلف للغاية لألسر طبعا. ما زالت تأ

                                                 
  .7201فبراير/شباط  17مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سمر (اسم مستعار)، بعلبك،  132
  (تم حجب التفاصيل). 2016أكتوبر/تشرين األول  27مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إداريين بالمدرسة، دوحة،  133
  (تم حجب التفاصيل). 2016أكتوبر/تشرين األول  27مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ممرضة المدرسة، دوحة،  134
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علينا أن ننظر أيضا إلى العواقب في المستقبل، والزيادة المتوقعة في متوسط إصابة السكان 
  135بأمراض سرطانية. إحراق البالستيك يسبب السرطان بالطبع. عليك النظر إلى المستقبل.

 
  المسنون

توافقت  –قال عدة أطباء  136قد يؤثر بصفة خاصة أيضا على كبار السن. حرق النفايات الصلبة في الهواء الطلق
لهيومن رايتس ووتش إن األطفال وكبار السن من بين الفئات األكثر تضررا وعرضة لألمراض التنفسية  –آرائهم 

  137نتيجة لحرق النفايات في الهواء الطلق على مسافة قريبة منهم.
  

ت في بر الياس، حيث قال إن النفايات تُحرق بشكل منتظم، قال لهيومن رايتس حمزة، الذي يعيش قريبا من مكب نفايا
ووتش : "أمي مصابة بالربو، وتتدهور حالتها كلما أحرقوا النفايات. ينقلونها إلى المستشفى لعمل جلسة أوكسجين. 

أعراض في الرئتين،  مرة أو مرتين في العام نأخذ أمي إلى المستشفى". أكدت أم حمزة روايته وقالت: "أنا عندي
  138وأبقى [في المستشفى] ألسبوع، وقد حدث هذا عدة مرات. عندما يبدأ الدخان نبدأ جميعا في السعال".

  
  عاما) التي تعيش في نفس المنطقة لهيومن رايتس ووتش :  79قالت خبصة (

  
دأوا حرق أصبت بالحساسية بعد أن بدأ الدخان وأنا اآلن أعاني من ضيق نفس. حصل هذا بعد أن ب

النفايات. قبلها لم أكن مصابة بشيء. أخذوني للمستشفى عدة مرات، كلما أصبت بنوبة تنفس. أتعب 
من التنفس، وأجد صعوبة في التقاط أنفاسي وأسعل كثيرا. عندما يحرقون النفايات تتدهور الحالة. 

بب هو الدخان، بعد أن أوقفوا الحرق لم أعد بحاجة للذهاب للمستشفى. قال لي الطبيب إن الس
وأعطوني أوكسجين في المستشفى.... كان الدخان يصعد إلى هنا، دخان أسود. كان يعمينا. ال 

  139يمكنك الجلوس بالخارج. وال حتى رؤية الحي.
 

  الضرر غير المتناسب الالحق بالمجتمعات األفقر
باألقل دخال، حيث يكون الناس أقل كان إلحراق النفايات في الهواء الطلق في لبنان ضرر غير متناسب لحق بالسكان 

للدخان. أمدت وزارة التعرض  قدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية أو االنتقال إلى مناطق سكنية أخرى لتفادي
البيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي هيومن رايتس ووتش بخريطة لمكبات النفايات المفتوحة في لبنان، ويظهر على 

وجود مكبات نفايات مفتوحة في بيروت وجبل لبنان، وهما من المناطق األكثر ثراء في لبنان، فإن  الخريطة أنه رغم
الحرق ال يحدث في أغلب هذه المكبات. من ناحية أخرى، تُظهر الخريطة أن أغلب المكبات حيث يتم إحراق النفايات 

 140وب.بشكل متكرر هي في المناطق األفقر في البالد، بما يشمل البقاع والجن
                                                 

  .2017يسان أبريل/ن 12مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيبة أطفال، زحلة،  135
“,Environment and Climate Change Canada, accessed July 23, 2017, ” Open Burning of Garbageانظر، على سبيل المثال،  136

http://www.ec.gc.ca/gdd-mw/default.asp?lang=En&n=684b44dd-1  
. انظر: 2016أكتوبر/تشرين األول  6صحية بالجامعة األمريكية في بيروت، بيروت، انظر على سبيل المثال مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علماء كلية العلوم ال 137

International Solid Waste Association, “Wasted Health: The Tragic Case of Dumpsite,” June 2015, http://www.iswa.org/nc/hom 
e/news/news-detail/article/wasted-health-the-tragic-case-of-dumpsites/109/, p. 31  2017أغسطس/آب  28(تم االطالع في.(  

  .2017فبراير/شباط  16مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حمزة، كفر زبد،  138
  .2017فبراير/شباط  16مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خبصة، كفر زبد،  139
 ,December 2015, ” ng poverty in Lebanon using 2011 HBS,Measuri“Central Administration of Statistics and World Bankانظر:  140

http://www.cas.gov.lb/images/Excel/Poverty/Measuring%20poverty%20in%20Lebanon%20using%202011%20HBS_technical%20re
port.pdf, p.22  2017يونيو/حزيران  7(تم االطالع في.(  
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االقتصادية المقسمة األحدث المتوفرة عن لبنان إلى أن حرق النفايات في الهواء -يشير تحليل البيانات االجتماعية

الطلق يحدث في بعض أفقر المناطق بلبنان. هناك استطالع وطني لظروف معيشة العائالت سأل المشاركين أن 
 العليا" أو "الطبقة الوسطى" أو "الطبقة -و "الطبقة الوسطىاالقتصادية إما "أثرياء" أ-يعرفوا طبقتهم االجتماعية

 
منطقة جغرافية، أصغر تقسيم جغرافي تتوفر عنه بيانات  13الدنيا" أو "فقراء". تم تقسيم الردود على -الوسطى

  141في لبنان.
  

كبر من المستجيبين يبدو أن هناك ارتباطا متوسط الدرجة بين حرق النفايات والشريحة الطبقية، حيث تتواجد نسبة أ
  الدنيا" أو "فقراء". -الذين صنفوا أنفسهم باعتبارهم من "الطبقة الوسطى

                                                 
ogramme (UNDP), Household Living Conditions 2004: A National Survey, special United Nations Development Prانظر:  141

tabulations by UN-ESCWA.  



 

                                                                                 34                                                                                                                 موتك" تتنشق "كأنك

  
-مع وجود بعض االستثناءات، فالمناطق التي بها أعلى نسبة من السكان عّرفوا أنفسهم بصفتهم من الطبقة الوسطى

   الدنيا أو فقراء، هي التي بها أعلى مستويات من الحرق.
 

% من السكان تحت الطبقة الوسطى، كان متوسط الحرائق  73ل، في البقاع الغربي وراشيا، حيث على سبيل المثا
% من السكان تحت الطبقة الوسطى، كان متوسط الحرائق أسبوعيا  80حريقا. في الهرمل وبعلبك، حيث  89أسبوعيا 

قة الوسطى، كان المتوسط % من السكان يعيشون تحت الطب 42حريقا. في حين أنه في جبيل وكسروان، حيث  93
حريقا أسبوعيا.  12% من السكان تحت الطبقة الوسطى، وقع  46حريقين فقط أسبوعيا، وفي عاليه والشوف حيث 

% من السكان تحت الطبقة الوسطى لكن  75هناك بعض النتائج غير المتسقة مع المذكور، مثل صيدا وجزين، حيث 
  حرائق فقط أسبوعيا بالمتوسط. 4تحدث 

 
ماال، يبدو أن هناك أيضا تفاوتا كبيرا بين الحرق في بيروت وجبل لبنان، حيث الحكومة المركزية تدير النفايات، إج

% من سكان لبنان يتركزون في بيروت وجبل لبنان، حيث نسبة السكان تحت الطبقة  50وباقي أنحاء الدولة. نحو 
حريقا  14%، لكن في المتوسط يقع  60و 42بين  الوسطى من بين أدنى المعدالت على مستوى الدولة، وتتراوح

%،  80و 56أسبوعيا في هذه المناطق. في الوقت نفسه، ففي سهل البقاع حيث السكان تحت الطبقة الوسطى بين 
حريقا أسبوعيا. المناطق التي ال تتطابق نتائجها مع باقي النتائج هي زحلة، المنطقة ذات  192يحدث في المتوسط 

حرائق فقط أسبوعيا بالمتوسط. بالمثل،  10%، حيث يحدث  56السكان تحت الطبقة الوسطى بالبقاع، أدنى نسبة من 
حريقا  159%، يحدث بالمتوسط  81و 54في الجنوب، حيث نسبة السكان تحت الطبقة الوسطى تتراوح بين 

 142أسبوعيا.
  

تي قدمتها وزارة البيئة وإدارة اإلحصاء بناء على البيانات المتوفرة عن الفقر وموقع ومعدل الحرق في كل مكب، ال
المركزي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، فهناك درجة ارتباط متوسطة بين نسبة من يعيشون تحت مستوى الطبقة 

  الوسطى في كل منطقة، وعدد عمليات الحرق التي تحدث على مقربة من السكان.
  

ّرفون أنفسهم بصفتهم تحت الطبقة الوسطى في كل منطقة، في الرسم البياني أدناه يستعرض نسبة السكان الذين يع
مقابل متوسط عدد عمليات الحرق في كل منطقة أسبوعيا. رغم أن معدالت الفقر التي وصف بها المتحدثون أنفسهم ال 

قة، تتطابق مع عدد عمليات الحرق في كل الحاالت بشكل متسق، بشكل عام، يبدو أن كلما ارتفعت معدالت الفقر بمنط
  نرى أعدادا أكبرى من عمليات الحرق أسبوعيا.

 

                                                 
، على: 2009. تقديرات السكان تعتمد على إدارة اإلحصاء المركزي، المسح السكاني 1932لم يجر لبنان تعدادا سكانيا منذ  142

http://cas.gov.lb/index.php/demographic-and-social-en/population-en  انظر: 2017يوليو/تموز  19(تم االطالع في .(Central Administration of 
Statistics and World Bank, “Measuring poverty in Lebanon using 2011 HBS,” December 2015, 

http://www.cas.gov.lb/images/Excel/Poverty/Measuring%20poverty%20in%20Lebanon%20using%202011%20HBS_technical%20re
port.pdf , p.22  2017يونيو/حزيران  7(تم االطالع في(.   
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هم إنبعض السكان الذين يعيشون قرب مكبات نفايات مفتوحة قالوا إنهم ليست لديهم نقود اللتماس العالج الطبي، و

عادة ما يلجؤون إلى الصيدليات عندما يمرضون. قال أحد السكان قرب مكب نفايات في بر الياس لهيومن رايتس 
   143"ليس عندي تأمين صحي وال يمكنني تحمل كلفة المستشفى. تعطيني الصيدلية تشخيصا تقريبيا".ووتش: 

  
قال سكان قرب مكبات زارتها هيومن رايتس ووتش إنهم ال يمكنهم تحمل كلفة االنتقال إلى أماكن أخرى، وليس هناك 

ألمهات عن الغضب واإلحباط لعدم قدرتهم إقبال على شراء بيوتهم لقربها من مكبات النفايات. كما أعرب اآلباء وا
وهو  –على تنفيذ أوامر األطباء بتقليص تعرض األطفال للدخان، ويخشون من العواقب الصحية المحتملة. عدنان 

قال لهيومن رايتس ووتش : "األطفال كانوا األكثر تضررا، لم تتحمل  –الجئ سوري يعيش في خيمة قرب بر الياس 
  144لطبيب أن نخرج األطفال من المنطقة. قلت للطبيب وإلى أين آخذهم؟"أجسامهم... قال لنا ا

   

                                                 
  .2017فبراير/شباط  16مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يوسف، كفر زبد،  143
  .2017فبراير/شباط  16مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عدنان، كفر زبد،  144
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III .استجابة السلطات  
 

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى مسؤولين بالبلديات بالمناطق التي يتم فيها حرق المخلفات الصلبة في الهواء الطلق. 
لتمويل المناسب من الحكومة المركزية إلدارة في أغلب الحاالت، اشتكى مسؤولو البلديات من عدم كفاية الدعم أو ا

عن إحباطهم من عدم تواصل البلديات معهم أو تصديها للشكاوى بشكل متسق  المخلفات. لكن أعرب السكان أيضا
بخصوص حرق المخلفات في الهواء الطلق، وما يرافق هذا من مخاطر صحية. قال بعض السكان إنهم يخشون 

  رهبة عندما حاولوا الشكوى.السلطات المحلية وشعروا بال
  

اتخذت بعض البلديات خطوات للحد من حرق المخلفات الصلبة في دوائرها، لكن المبادرات التي وثقتها هيومن 
رايتس ووتش كانت جميعها تقريبا مشاريع ممولة من حكومات أجنبية أو منظمات دولية، وليس من قبل الحكومة 

  لطات المحلية إنها واجهت تأخيرات وعدم يقين فيما يخص التمويل. اللبنانية. في بعض الحاالت، قالت الس
  

بصفة لبنان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فعليه التزام بمنع 
باشرة على مثل "الظروف البيئية المؤذية التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير موتقليص تعرض السكان للمواد الضارة 

صحة اإلنسان" وأن تعتمد "تدابير قانونية وإدارية وتدابير تتعلق بالميزانية وتدابير قضائية وتشجيعية مالئمة من أجل 
لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" باألمم المتحدة، وهي ـ "طبقا ل 145اإلعمال الكامل للحق في الصحة".

برصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن أية دولة هيئة الخبراء الدولية المعنية 
" من 12"تتقاعس عن استخدام أقصى مواردها المتاحة إلعمال الحق في الصحة تنتهك بذلك التزاماتها بموجب المادة 

  146العهد الدولي.
 

  عدم كفاية الدعم المقدم للبلديات
ت الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش جميعا من أن الحكومة المركزية ال توفر الدعم اشتكى مسؤولو البلديا

المالي أو التقني الكافي، وقال أغلب المسؤولين إن الحكومة تأخرت في توزيع اعتمادات البلديات المالية في السنوات 
ون حكوميون إن البلديات لجأت إلى إلقاء األخيرة، ما صعّب عليهم االستثمار في إدارة المخلفات الصلبة. قال مسؤول

المخلفات في أماكن مفتوحة أو حرقها ألن هذا هو الخيار األرخص ثمنا، وإن البلديات لم تتح لها الموارد أو الخبرات 
إلى أن البلديات عادة ما تتلقى  2010توصل تقرير لوزارة البيئة صدر عام  147الفنية الالزمة لتبني الحلول األخرى.

يتها من الصندوق البلدي المستقل متأخرة بمقدار سنوات، وأنها لهذا "تميل إلى اللجوء إلى حلول وإصالحات ميزان
  148مفتوحة".مكبات  سريعة، بما يشمل رمي النفايات في

  
، قال رئيس 2015في الناعمة، حيث وثقت هيومن رايتس ووتش إلقاء وحرق النفايات في أماكن مفتوحة بعد أزمة 

، ما أدى إلى تراكم النفايات وإحراقها في 2016سوكلين كفت عن جمع مخلفات البلدة في سبتمبر/أيلول البلدية إن 
                                                 

 E/C.12/2000/4)، وثيقة رقم: 12. الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، (المادة 14ماعية والثقافية، التعليق العام رقم لجنة الحقوق االقتصادية واالجت 145
  .33و 15فقرات 

 .47السابق، فقرة  146
(تم حجب  2017مايو/أيار  8تحاد بلديات صور، صور، ، ومع مسؤول با2016نوفمبر/تشرين الثاني  16مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول بوزارة البيئة، بيروت،  147

  التفاصيل).
 ,State and Trends of the Lebanese “Ministry of Environment and United Nations Development Programme (UNDP)انظر:  148

Environment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb/The-Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us, p. 
  .)2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في  271
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الشوارع. قال إن البلدية بدأت في جمع النفايات لكن لم يكن عندها مكان تلقيها فيه. أضاف: "المكان الوحيد المتاح لنا 
قال  149للبحر"، حيث قال السكان إن النفايات كانت تُحرق.على مسافة بعيدة نسبيا من الناس كان في الشارع المجاور 

عنصر من شرطة البلدية لهيومن رايتس ووتش: "هل تريدنا أن نأكل النفايات؟ ال مكان عندنا نضعه فيها... إنها 
طبقا لرئيس البلدية، فإن بلدية الناعمة لم يصلها نصيبها من  150تتراكم إلى جوار بيوت الناس، نحن محاصرون".

، ما زاد من صعوبات إدارة النفايات. قال: "إذا كانت تلك النقود قد وصلتنا، كنا 2014ندوق البلدي المستقل منذ الص
حول حالة البيئة، توصلت وزارة البيئة إلى أن التأخيرات في توزيع  2010في تقريرها الصادر عام  151لنحل األزمة".

  152مفتوحة. التمويل تؤدي بالبلديات إلى جمع النفايات في مكبات
  

رئيس بلدية المجادل الجنوبية، حيث قال السكان لهيومن رايتس ووتش إن النفايات تُحرق في المكب بشكل منتظم، 
اشتكى من نقص الموارد والدعم فيما يخص إدارة النفايات. قال: "على الحكومة تطوير خطة مركزية. عليهم معاملتنا 

قال ممثل  153ون أي دعم. ال يعطونك نقود، فكيف ندير هذه العملية إذن؟"بشكل الئق... ال أن يدعونا ندير مكباتنا د
بلدية في جنوب لبنان، لهيومن رايتس ووتش ، إن أغلب البلديات تحرق  63عن "اتحاد بلديات قضاء صور"، ويضم 

  النفايات ألن هذا هو أرخص خيار إلدارة المخلفات الصلبة. 
  

ألماكن إلى مكبات نفايات ألنها األماكن األبعد عن قلت للوزارات إن البلديات تحول أجمل ا
الناس.... حقا يجب أال يتم إحراق النفايات، لكن ما باليد حيلة، إذ أن هذا دور الحكومة المركزية، 

ال البلديات. ليس لدينا دعم.... ال يريدون مساعدتنا، وال يريدون إعطاءنا نقودنا. على الحكومة 
  154تقديم دعم أكبر للبلديات.

 

  االحتجاجات والشكاوى
أسرة لهيومن رايتس ووتش إنها تقدمت بشكاوى للسلطات البلدية لكون األخيرة تحرق النفايات في جوار  29قالت 

بيوتها. في عدة حاالت، قال السكان إنهم نظموا احتجاجات، وتحدثوا إلى صحفيين وتقدموا بعرائض للسلطات البلدية. 
ها هيومن رايتس ووتش قد اتخذت خطوات للحد من مشكلة الحرق، فقد أعرب رغم أن بعض البلديات التي زارت

السكان عن استيائهم من عدم تعامل السلطات مع شكاواهم بجدية، ومن التأخر في الرد والتعامل. في رسالة إلى 
خالله من  ) للمواطنين ليشتكوا من1214هيومن رايتس ووتش، قالت وزارة الصحة إنها أعدت خطا ساخنا (الرقم هو 

  155التهديدات الالحقة بصحتهم.
  

قال السكان المتضررون إن المكبّات التي تُحرق النفايات بها تقع في أراضي البلدية المجاورة،  ،في كفر زبد والشهابية
ما يصعب عليهم تحميل السلطات المسؤولية. قال محمد الذي يقيم قرب مكب نفايات يقع في بر الياس المجاورة: "إذا 

  156نصوت هناك ما كنا لندعهم يفعلون ما يفعلونه".كنا 

                                                 
  .2016أكتوبر/تشرين األول  27مقابالت هيومن رايتس ووتش مع رئيس بلدية الناعمة ودوحة، الناعمة،  149
  (تم حجب التفاصيل). 2016 أكتوبر/تشرين األول 27 دوحة، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عنصر من الشرطة البلدية، 150
  .2016أكتوبر/تشرين األول  27مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس بلدية الناعمة ودوحة، الناعمة،  151
 ,State and Trends of the Lebanese “Ministry of Environment and United Nations Development Programme (UNDP)انظر:  152

Environment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb/The-Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010/8-Solid-
Waste.pdf.aspx?lang=en-us, p.271  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في(.  

  .2017مايو/أيار  8مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس بلدية المجادل،  153
  (تم حجب التفاصيل). 2017مايو/أيار  8سؤول باتحاد بلديات صور، صور، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع م 154
  .2017يونيو/حزيران  29رسالة من وزارة الصحة العامة إلى هيومن رايتس ووتش "حرق النفايات المفتوح"،  155
  .2017فبراير/شباط  16مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد، كفر زبد،  156
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مظاهرة،  20قرب مكب نفايات بر الياس، قال عثمان لهيومن رايتس ووتش : "تحدثنا مع البلدية، وعقدنا أكثر من 

بحسب السكان، فإنه فقط  157وحاولنا منع شاحنة النفايات، لكن الشرطة لم تسمح لنا. تقدنا بشكوى رسمية دون طائل".
اتخذت البلدية خطوات لوقف الحرق في مكب النفايات. قال رئيس البلدية  2016بعد انتخاب رئيس جديد للبلدية في 

لهيومن رايتس ووتش : "عانت المنطقة لسنوات بسبب مكب النفايات. في أول أسبوع لي كرئيس للبلدية عقدنا اجتماعا 
خبرني الناس أنهم ال يمكنهم فتح النوافذ أو الجلوس بالخارج، فاتخذنا قرارا بإنهاء مع السكان، وكان حزينا، إذ أ

  158اإلحراق في المكب".
  

في بعلبك، قال السكان إنهم نظموا عدة احتجاجات على وجود مكب نفايات مفتوح، وكانت تُحرق به النفايات بشكل 
الربو وإن ابنتها الصغيرة أصيبت بسعال مزمن، متكرر، قرب بيوتهم. غزوة، التي قالت إنها وزوجها مصابان ب

أخبرت هيومن رايتس ووتش: "تظاهرنا، وقلت لهم فلتدهسني دبابة، ال أريد سوى إزالة مكب النفايات ذاك. جاء 
أعضاء من البلدية. قالوا لنا: إما تتعاملوا مع األمر أو ترحلوا... هددت البلدية بجلب الشرطة وقلت لهم نحن متنا 

  160قالت جارتها سلوى: "ال يعطونا معلومات أبدا. هددوا بإبعادنا بعد أن تقدمنا بشكوى". 159فهاتوا من شئتم". بالفعل،
  

، أخبرنا أحد السكان بأنه رغم 2015واجه سكان بيروت نفس المشاكل. في منطقة بدأ إحراق النفايات فيها بعد أزمة 
  161المظاهرات". تنظيم مظاهرات "لم تتعامل البلدية مع األمر بجدية بعد

 

  غياب اإلجراءات البلدية
أعرب السكان عن إحباطهم من عدم تحرك البلديات إلنهاء الحرق في الهواء الطلق، أو التصدي للمشاكل الصحية أو 

  حتى للتواصل مع السكان.
  

لت إن السكان . قا2015قالت سينتيا، التي تعيش في الفنار، إن حرق النفايات في الهواء الطلق بدأ مع بداية أزمة 
حاولوا مقابلة مسؤولي البلدية إلنهاء الحرق، الذي كان ما زال يحدث عندما تفقدت هيومن رايتس ووتش الموقع في 

  . 2017فبراير/شباط 
  

يحدث الحرق مقابل بيتي. أنا واثقة أنني أتضرر. ال نفتح النوافذ أبدا. ال أعرف إلى متى ستبقى 
كله. أريد المغادرة. عقدنا اجتماعات رسمية مع البلدية، في  المواد السامة.... تعبت من األمر

البداية كانوا متعاونين للغاية. حسبنا أن ثمة شيء سيتغير، لكن لم يتغير شيء. كفوا عن االستجابة. 
  162ال أحد يرد على الهاتف اآلن.

  
ليست مسؤوليتنا" بعد أن اشتكوا  مايا من سكان الفنار قالت لهيومن رايتس ووتش إن رئيس البلدية أخبر السكان: "هذه

من الحرق بالمنطقة. قالت: "فعلنا كل ما بوسعنا. عقدنا اجتماعات كثيرة مع البلدية. توسلنا إليهم. لكنهم غير مهتمين. 
  163يبيعونك الكالم. ال أفعال. كلها وعود".

                                                 
  .2017فبراير/شباط  16عثمان، كفر زبد، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع  157
  .2017أبريل/نيسان  12مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس بلدية بر الياس، بر الياس،  158
  .2017فبراير/شباط  17مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غزوة، بعلبك،  159
  .2017فبراير/شباط  17مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلوى، بعلبك،  160
 .2017فبراير/شباط  24من رايتس ووتش مع نادين، بيروت، مقابلة هيو 161
  .2016ديسمبر/كانون األول  6مع سينتيا،  الهاتفعبر  مقابلة هيومن رايتس ووتش 162
  .2017فبراير/شباط  13مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مايا (اسم مستعار)،  163
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"المكب يخص بلدية المجادل، فهنا  خليل يعيش قُرب مكب نفايات تُحرق فيه النفايات في بلدية مجاورة بالجنوب. قال:

في الشهابية ال نسمح لهم بإحراق النفايات، لقد اشتكينا. تحدثنا إليهم [المجادل] لكنهم لم يفعلوا شيئا. حاولت بلديتنا 
موسى، الذي يعيش في الشهابية، قال: "تقول بلديتنا إن اآلخرين هم من يحرقون  164الحديث إلى بلديتهم عن الحرق".

، لكن في نهاية المطاف هم المسؤولون. رفعنا شكوى إلى البلدية هناك، ولم يفعلوا شيئا. حاولنا الحديث إليهم، النفايات
  165ولم يفعلوا شيئا".

  
قال طبيب في الهرمل لهيومن رايتس ووتش إن المستشفى الذي يعمل به يقع قرب مكب مفتوح تحرق فيه النفايات 

ت الداخلية والصحة مرات عديدة، لكنها لم تتخذ تدابير لنقل المكب أو وقف بانتظام. قال إن المستشفى كتب لوزارا
  اإلحراق، رغم اهتمام الحكومة المركزية.

  
[وزير الصحة السابق] تحدث بنفسه إلى وزير الداخلية، وأرسل وزير الداخلية بدوره أمرا 

ل المحافظ البلدية وهدده بتنظيف وإغالق المكب. ما زالت معي نسخة من القرار. لكنه لم يُنفذ. قاب
رئيس البلدية قائال: "هل تريدني أن أترك النفايات في سوق الهرمل؟" كيف أنفذ القرار بينما 

الوزير والمحافظ ال يمكنهما تنفيذه؟ البلدية هي التي تتحكم في المكب. لكنهم إما غير قادرين أو 
انت هناك خطة إلنشاء مرفق لمعالجة غير مستعدين للتوصل إلى حل. قابلنا البلدية مرات عديدة. ك
  166عاما ولم نر الخطة تتحقق. 11النفايات. أخبرونا مرارا وتكرارا عن الخطة، الخطة، ومر 

  
قال بعض السكان لهيومن رايتس ووتش إنهم لم يشعروا بالقدرة على الحديث بصراحة عن الحرق. قالت عدة عائالت 

  إنها تخشى البلدية أو ال تثق بها. 
  

دكوانة قال وسيم، الذي مرض والده جراء حرق النفايات قرب بيته، لهيومن رايتس ووتش: "ال أثق بالبلدية.... في ال
بصراحة فاض الكيل. لمن ألجأ؟ لنفس الناس الذي تسببوا في هذا؟ إنهم ال يبالون. ال يمكنك اللجوء للشخص الذي 

لسكان، وتقيم قرب مكب نفايات مفتوح: "ال يجرؤ وفي بعلبك، قالت واحدة من ا 167يسبب المشكلة. لمن ستشتكي؟"
  168أحد على الحديث. الناس خائفون".

  
. لكن 2016ليلى، التي تعيش في سن الفيل، قالت إن حرق النفايات كان يحدث قرب بيتها كل ليلة تقريبا منذ صيف 

  عندما حاولت الشكوى للبلدية المسؤولة شعرت بالتهديد. 
  

قبل فترة. في البداية اتصلت ببلدية سن الفيل، فقالوا إنهم غير مسؤولين، حاولت الشكوى في البلدية 
وإنها مسؤولية بلدية المنصورية. اتصلت بهم. ماذا أقول؟ قلة احترام تامة. كانوا وقحين للغاية. 

قالوا ليست مسؤوليتنا، فضال عن عدم االحترام الذي لمسته منهم مرة. سألوني عن اسمي، وأين 
رهبون الناس. تخيلي، أن تتصرف مؤسسة حكومية بهذا الشكل. المفترض بهم أنهم أقيم، إنهم ي

                                                 
  .2017فبراير/شباط  21مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خليل، الشهابية،  164
  .2017فبراير/شباط  21مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موسى، الشهابية،  165
  (تم حجب التفاصيل). 2017مايو/أيار  9مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طبيب،  166
  .2016أكتوبر/تشرين األول  19مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وسيم، بيروت،  167
  .2017فبراير/شباط  17، بعلبك، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لميس 168



 

                                                                                 40                                                                                                                 موتك" تتنشق "كأنك

يخدموننا، لكنهم ال يبالون. إهمال تام. وكأنك تكلمين حائط. وال يمكن إيقافهم. ال يمكن إيقاف 
  169الحرق.

  
غير المستقر الالجئون السوريون المقيمون في مناطق الحرق أعربوا عن خوفهم من الشكوى للسلطات بسبب وضعهم 

في لبنان. قال عدنان الذي يعيش قرب بر الياس: "ال يمكننا الشكوى حتى. كيف نشتكي إذا كنا ال يمكننا أن نتنقل 
  170بحرية في المنطقة؟ علينا اللجوء لطريق طويلة للغاية لتفادي المرور بالجيش".

  

  المساءلة
إنهم محبطون ألنه رغم الشكاوى للبلديات حول حرق قال العديد من السكان الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش 

النفايات، لم يُحاسب أحد. قال السكان أيضا إنهم غاضبون ألن البلديات لم تتعامل مع مشكلة حرق النفايات بجدية. رغم 
 أن وزارة البيئة مسؤولة عن مراقبة البيئة واإلشراف على تخلص البلديات من النفايات، فهي تفتقر إلى الموارد

بموجب القانون الدولي، يستحق ضحايا انتهاكات الحق في الصحة  171البشرية والمالية الكافية لعمل هذا بفعالية.
التعويض المناسب، الذي قد يأخذ شكل "العودة إلى وضع سابق، أو التعويض، أو الترضية، أو ضمانات بعدم 

  لية.على لبنان ضمان تنفيذ هذه الحقوق في القوانين المح 172التكرار".
  

منطقة حرق  2016هناك صحفي معني بالبيئة يرتاد أطفاله مدرسة كان على مقربة منها في أكتوبر/تشرين األول 
للنفايات، طالب السلطات بالتعامل بجدية مع مسألة حرق النفايات في الهواء الطلق: "كأنك تتنشق موتك. وكأن هناك من 

نادين، التي قالت إن  173ى الشرطة التعامل مع إحراق النفايات بجدية".يطلق النار على المدرسة. هذه ليست مزحة.... عل
، طالبت بالمساءلة: 2015بعض أفراد أسرتها بدأوا يعانون من أمراض تنفسية بعد بداية حرق النفايات قرب بيتهم في 

إذ لها آثار طويلة  "عرفت أن اإلحراق يخلق الديوكسينات التي تبقى في الجسم، وال يمكن معاملتها وكأنها فيروسات،
  174األمد. وقعت بالفعل جريمة مع إطالق هذه السميات في الجو، لذا فال بد من مساءلة أحدهم، لكن لن يُحاَسب أحد".

  
قال محام حاول رفع قضية بشأن حرق النفايات، إن البلدية المعنية أوقفت الحرق لمدة أسبوع لكن "بدأ الحرق مجددا 

  175من العقاب. لن يُعاقب أحد".ألنهم يعرفون أنهم سيفلتون 
  

في بعض الحاالت، اتخذت البلديات خطوات إيجابية للحد من مشكلة حرق النفايات في الهواء الطلق. لكن حتى في تلك 
الحاالت قال السكان إن السلطات البلدية لم تقدم لهم معلومات عن اآلثار الصحية المحتملة أو أي دعم لمعالجة 

  ربما أصيبوا بها. المضاعفات الصحية التي
  

                                                 
  .2016نوفمبر/تشرين الثاني  17مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع ليلى (اسم مستعار)،  169
  .2017فبراير/شباط  16مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عدنان، كفر زبد،  170
Country report on the “Net, -SWEEP(تم حجب التفاصيل). وانظر:  2017أغسطس/آب  25مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول بوزارة البيئة، بيروت،  171

solid waste management in Lebanon,” April 2014, http://www.moe.gov.lb/getattachment/bcb5021c-adaa-4ef9-9649-
0b0bc410d4cb/Country-Report-on-Solid-Waste-Management-in-Lebano.aspx  28) ص 2017ونيو/حزيران ي 6(تم االطالع في.  

 E/C.12/2000/4)، وثيقة رقم: 12. الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، (المادة 14لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  172
  .59فقرة 
  .2016ين األول أكتوبر/تشر 27مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صحفي معني بالبيئة، دوحة،  173
  .2017فبراير/شباط  24مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نادين، بيروت،  174
  (تم حجب التفاصيل). 2016أكتوبر/تشرين األول  28مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامية، بيروت،  175
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  المعلومات فيالحق 
قال جميع من قابلناهم تقريبا إن البلدية لم تمدهم بأية معلومات عن مخاطر الحرق أو االحتياطات الواجب اتخاذها. 

نتيجة لهذا أعرب الكثيرون عن الخوف من المخاطر المجهولة، والقلق إزاء األثر المحتمل لحرق النفايات على 
التعليم والوصول إلى المعلومات المتعلقة لبنان ملزم بتقديم " ،الهم. بموجب القانون الدوليصحتهم وصحة أطف

على الحكومة اللبنانية تقديم  176بالمشاكل الصحية الرئيسية في المجتمع، بما في ذلك طرق الوقاية والمكافحة".
  لحماية أنفسهم من الدخان. معلومات كافية عن مخاطر حرق النفايات والخطوات التي يجب أن يتخذها الناس

  
قالت مسؤولة بوزارة البيئة لهيومن رايتس ووتش إنه رغم استجابة الوزارة لشكاوى الحرق في الهواء الطلق، فإن 
المسؤولية عن تنبيه السكان إزاء المخاطر الصحية المحتملة تقع على كاهل وزارة الصحة. لكن، بحسب المسؤولة، 

من جانبها كتبت وزارة الصحة ردا على رسالة هيومن  177ارة الصحة في هذه الحاالت.وزارة البيئة ال تنسق مع وز
التوعية السكانية حول آثار الحرق الخطيرة على الصحة وثني [المواطنين] عن حرق رايتس ووتش بأنها تقوم بـ "

لكن لم توضح الوزارة أية . النفايات بالتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع المدني لنشر الوعي حول هذا الموضوع"
  178خطوات معينة اتخذتها لتحذير السكان المحليين من المخاطر أو لتنبيههم إلى كيفية تخفيف المخاطر.

  
اشتكى بعض السكان من أن الحكومة ال تقدم المعلومات، وأعربوا عن الخوف من اآلثار الصحية المحتملة. قال 

قال أطباء  179لمستقبل، إذا بقينا نشم هذا، سيؤثر سلبا علينا وعلى صحتنا".خيري: "لم تعطنا البلدية أية معلومات. في ا
مكب أو وجود إن العديد من السكان في أحيان كثيرة، عندما كانوا يذهبون لطلب العالج من مشاكل تنفسية، لم يذكروا 

  فايات.حرق نفايات في الهواء الطلق قربهم، وقد ال يعرفون بالمخاطر الصحية المرتبطة بحرق الن
  

أمثال مستوى األمان  3.2، كان تلوث الهواء في بيروت يبلغ بالفعل 2014بحسب "منظمة الصحة العالمية"، حتى 
، طبقا لوزارة البيئة 180شخصا يموتون سنويا جراء أمراض متصلة بتلوث الهواء في لبنان. 1434المقبول، وكان 

أن  2017اإلعالم اللبناني في أكتوبر/تشرين األول  أفاد 181محطات لرصد جودة الهواء. 5توجد في لبنان حاليا 
لكن لبنان لم يرصد  182محطات إضافية لرصد جودة الهواء، بتمويل من االتحاد األوروبي. 10السلطات افتتحت 

بالقدر المالئم كيف يسهم حرق النفايات في تلوث الهواء أو يهدد صحة السكان. ال تعرف هيومن رايتس ووتش بأية 
جودة الهواء أنشأتها الحكومة لمتابعة الحرق. اشتكى أستاذ في الصحة العامة بالجامعة األمريكية في  محطات لرصد

بيروت من أن مسؤولية سد هذه الفجوة أصبحت على عاتق الجامعات: "المشكلة أنه ال توجد خطوط أساس يبدأ من 
  183ب أن تفعل هذا".عندها القياس. وليس هذا دور الجامعة، إنما وزارة البيئة هي التي يج

  

                                                 
 E/C.12/2000/4)، وثيقة رقم: 12على مستوى من الصحة يمكن بلوغه، (المادة . الحق في التمتع بأ14لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  176

  .44فقرة 
  (تم حجب التفاصيل). 2017أغسطس/آب  25مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول بوزارة البيئة، بيروت،  177
  .2017حزيران يونيو/ 29رسالة من وزارة الصحة العامة إلى هيومن رايتس ووتش، "حرق النفايات المفتوح"،  178
  .2017فبراير/شباط  21مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خيري، بيروت،  179
،  World Health Organization2016),” WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database (updateانظر:  180

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/  وانظر: 2017يونيو/حزيران  6في (تم االطالع (“The Air Pollution in 
Beirut, Lebanon,” BREATHELIFE, http://breathelife2030.org/city-data-page/?city=1714  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.( 

  (تم حجب التفاصيل). 1620نوفمبر/تشرين الثاني  16مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول بوزارة البيئة، بيروت،  181
 ,Star, October 25, 2017, Daily ” s air pollution monitoring capacity,’New stations boost Lebanon“Timour Azhariانظر:  182

https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Oct-25/423854-new-stations-boost-lebanons-air-pollution-monitoring-
capacity.ashx  2017أكتوبر/تشرين األول  26(تم االطالع في.(  

  (تم حجب التفاصيل). 2016أكتوبر/تشرين األول  6مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ للصحة العامة، بيروت،  183
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ردا على أسئلة من هيومن رايتس ووتش كتبت وزارة الصحة قائلة إنها شكلت لجنة وطنية من خبراء البيئة من أغلب 
  الجامعات الهامة في لبنان، لكن لم تستعرض تفصيال أية تدابير اتخذتها الوزارة بنفسها لرصد اآلثار الصحية. 

  
ه اثر الحرق المفتوح على الصحة وقد اخذت عينات من الهواء في بعض وضعت اللجنة اكثر من تقرير شرحت في

  184.االماكن التي كانت تعتمد الحرق وجاءت نتائجها خطيرة جدا ما دفع اللجنة إلى التنبيه لخطورة هذا األمر
   

                                                 
  .2017حزيران يونيو/ 29رسالة من وزارة الصحة العامة إلى هيومن رايتس ووتش، "حرق النفايات في الهواء الطلق"،  184
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IV. خطوات إلى األمام 
 

ة للحلول الخاصة بإدارة المخلفات كرر السكان تعبيرهم عن اإلحباط من الحكومة المركزية التي ال تعطي األولوي
أدى إلى إبعاد أغلب النفايات عن شوارع بيروت وجبل لبنان عن  2016الصلبة. أدى قرار وزاري في مارس/آذار 

في عدة حاالت وتم رفع قضايا معالجة مشكلة النفايات  مطمرين جديدين مؤقتين للنفايات، لكن تعطلتطريق تهيئة 
وقت نفسه، يستمر حرق النفايات في الهواء الطلق في شتى أنحاء لبنان، وأثار نشطاء في ال 185على صلة بالمطمرين.

  وخبراء بالصحة العامة مخاوف حول مقترحات لبناء منشآت حرق نفايات كحل طويل األجل للبنان.
  

مناطقها  اتخذت بعض البلديات التي زارتها هيومن رايتس ووتش خطوات للحد من حرق النفايات في الهواء الطلق في
واستثمرت في منشآت أكثر تطورا للنفايات، لكن كانت هذه الحلول إلى حد بعيد ممولة بالمساعدات الدولية ولم تكن 

  بدأت العمل وقت إجراء البحوث.
  

أعرب السكان عن استيائهم ألن الحكومة لم تجد بعد حال طويل األجل إلدارة النفايات، والستمرار حرق النفايات في 
 186لطلق. قالت ريموندا: "عليهم إعادة تدوير النفايات، ليس إحراقها".الهواء ا

 

  إيجابيةأمثلة 
اتخذت بعض البلديات التي زارتها هيومن رايتس ووتش خطوات للحد من حرق النفايات في الهواء الطلق بمناطقها، 

رأ على جودة الحياة وعلى وطورت خططا أكثر سالمة إلدارة النفايات. في هذه الحاالت، قال السكان إن تحسنا ط
الظروف الصحية. لكن جميع هذه المشاريع تقريبا تعاني من تأخيرات مطولة في التنفيذ، وتعتمد على تمويل دول 

  187أجنبية ومنظمات دولية.
  

عاما من حرق النفايات في الهواء الطلق،  20قال سكان قرب بر الياس لهيومن رايتس ووتش إنهم عانوا ألكثر من 
. قال سامي: "منذ أن أغلقوا 2016ن رئيس البلدية الجديد تمكن من إيقاف الحرق إلى حد بعيد في خريف لكن اآل

قال رئيس البلدية لهيومن رايتس ووتش إنه أمر بإنهاء الحرق بعد شكاوى السكان،  188المكب، كأنها حياة مختلفة".
بني مراكز إعادة تدوير وتسبيخ جديدة، فضال عن وإن البلدية أصبحت تغطي مكب النفايات بالتراب. قال إن البلدية ت

طنا يوميا، وسيأخذ أيضا نفايات من  125مطمرين صحيين جديدين، بدعم من التمويل الدولي. ستكون سعة المشروع 
  قب إلياس والمرج. قال: "كان هذا حلمنا". 

  
ي لم تمول إدارتها وعملياتها اليومية، لكن رغم أن الهيئات الدولية مولت تأسيس المنشآت المذكورة، على حد قوله، فه

وسوف تحتاج البلدية للدعم من الحكومة المركزية. قال: "ليست لدينا خبرة إلدارتها، ونطلب الدعم من الحكومة 

                                                 
“,May 31, 2017, http://www.dailystar.com.lb/News/LebanonDaily Star” Fire doused in Jadra waste collection center ,-انظر:  185

News/2017/May-31/407887-fire-breaks-out-in-jadra-waste-collection-center.ashx  وانظر2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في .( :Trash 
returns to Beirut streets as collectors strike,” Daily Star, October 21, 2016, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-

News/2016/Oct-21/377543-trash-returns-to-beirut-streets-as-collectors-strike.ashx  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.(  
  .2017فبراير/شباط  21هيومن رايتس ووتش مع ريموندا، الشهابية، مقابلة  186
 ,State and Trends of the Lebanese “Ministry of Environment and United Nations Development Programme (UNDP)انظر:  187

Environment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb/The-Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us, 
p.276  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.(  

  .2017فبراير/شباط  17مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامي، كفر زبد،  188
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المركزية". وتابع: "لم يعرضوا علينا أية نقود بعد. على الحكومة المركزية تمويل تكاليف التشغيل. إذا لم تفعل 
  189ن تعمل المنشآت.... التشغيل يتطلب خبرات فنية ودعما ماليا".الحكومة هذا فل

  
في بعلبك، قال رئيس البلدية لهيومن رايتس ووتش أيضا إنه اتخذ مؤخرا إجراءات للحد من الحرق في الهواء الطلق، 

شأة لفرز النفايات مع أن السكان قالوا إن النفايات ما زالت تُحرق من الحين لآلخر. طبقا لرئيس البلدية، تم إحراق من
كانت قد افتتحت حديثا، وتعمل البلدية مع البنك الدولي واالتحاد األوروبي على إعادة تأهيلها، مع إضافة مرافق 

بلديات قريبة. لكن طبقا لرئيس البلدية، ستكون  10للتسبيخ ومطمرين صحيين جديدين، الستقبال النفايات من بعلبك و
  190تكاليف اليومية إلدارة المنشأة، وعليها تمويل عملياتها.الحكومة المركزية مسؤولة عن ال

  
بلدية في جنوب لبنان، إن العديد من البلديات  63قال لهيومن رايتس ووتش ممثل عن اتحاد بلديات صور، الذي يضم 

مصنعا لفرز  تدير مكبات مفتوحة، وأغلبها يتم حرق النفايات فيها. قال إن "الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" مولت
طن في اليوم. هناك  300طنا يوميا، بينما تنتج البلديات باالتحاد  60، لكن ال تزيد سعته عن 2008النفايات في 

 مشاريعطنا يوميا، وقال إن االتحاد يبحث في أمر  150مشروع تحت اإلنشاء يموله البنك الدولي لزيادة السعة إلى 
 191المخلفات الصلبة التي تنتجها البلديات يوميا. طنا المتبقية من 150إضافية إلدارة الـ 

 

  إدارة المخلفات في لبنان  مستقبل
  األجل طويلالتخطيط 

يجب أن تشمل أية خطة طويلة األجل إلدارة النفايات في لبنان جميع أنحاء البلد، وليس فقط بيروت وجبل لبنان، وأن 
ة. هناك أيضا حاجة حقيقية إلى نظام حوافز في عقود إدارة تأخذ باالعتبار العواقب البيئية والصحية المتصلة بالخط

النفايات في لبنان، للتشجيع على التخلص السليم منها وإعادة تدويرها وتسبيخها. النظام الحالي المعتمد على الكمية 
كل المستخدم في بيروت وأغلب مناطق جبل لبنان يشجع على عدم فرز المخلفات الخاصة التي يجب أن تُعالج بش

  192منفصل، مثل المخلفات الخطرة أو الطبية، وال يقدم حوافز للفرز والتسبيخ المالئمين.
  

اعتماد ممارسات مستدامة إلدارة المخلفات مسألة ال غنى عنه لتقليص كميات المخلفات التي تُلقى في مكبات مفتوحة، 
  ولكفالة حقوق السكان في الصحة والبيئة الصحية واآلمنة.

  
ي الجامعة األمريكية في بيروت دليال إلدارة المخلفات الصلبة على مستوى البلديات، يوصي بحظر أعد باحثون ف

الحرق في الهواء الطلق تماما وأن يتم "غلق المكبات المفتوحة وإعادة تأهيلها في أسرع وقت ممكن ومراقبتها لتفادي 
ان في المناطق القريبة من الحرق أقنعة في الوقت نفسه، يوصي بأن يرتدي السك 193العواقب الصحية الكارثية".

% من الجسيمات 95، التي تفلتر ما ال يقل عن N95للوجه، "ال سيما أقنعة التنفس التي تفلتر الهواء، مثل األقنعة 
  194المحمولة جوا".

  
                                                 

  .2017أبريل/نيسان  12مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس بلدية بر الياس، بر الياس،  189
  .2017فبراير/شباط  17مع رئيس بلدية بعلبك، بيروت، مقابلة هيومن رايتس ووتش  190
  (تم حجب التفاصيل). 2017مايو/أيار  8مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول باتحاد بلديات صور، صور،  191
  .276) ص 2017يونيو/حزيران  6انظر: (تم االطالع في  192
 ,lid Waste Management,Guide to Municipal So“American University of Beirut ,2016 ”انظر:  193

https://aub.edu.lb/units/natureconservation/gallery/Documents/guide_to_municipal_solid_waste_management.pdf  6(تم االطالع في 
  .8) ص 2017يونيو/حزيران 

  السابق. 194
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أي إطار ليس لهيومن رايتس ووتش موقف من المقاربة الفنية إلدارة المخلفات التي يتعين على لبنان اعتمادها. لكن 
عمل إلدارة المخلفات الصلبة بشكل متكامل في لبنان سيحتاج إلى خطة تفصيلية لتقليص، فرز، جمع، نقل، تخزين، 
معالجة، والتخلص من النفايات الصلبة بشكل يأخذ باالعتبار الجوانب المتصلة بالصحة العامة وما أوصى به خبراء 

  195البيئة، والمجتمعات المحلية.
 

  ايات منشآت حرق النف
، وافقت الوزارة على قرار باستكشاف خيارات تحويل النفايات إلى طاقة، وطبقا لبعض الساسة ووزارة 2010في 

في  196البيئة، تدور النقاشات حاليا حول خطة طويلة األجل إلدارة المخلفات في لبنان، تركز على استخدام المحارق.
بلدية بيروت منشأة حرق نفايات مغلقة بالمدينة ردا على اقترحت  –حسب التقارير  – 2016أكتوبر/تشرين األول 

عارض بعض خبراء الصحة العامة والنشطاء في لبنان استخدام منشآت الحرق  2015.197أزمة إدارة المخلفات في 
المغلقة، خوفا من عدم توفر أطر مناسبة إلدارة المخلفات، وعدم توفر المراقبة المستقلة واالنبعاثات المحتملة، 

  198فاع كلفة المنشآت.وارت
  

في دليل باحثي الجامعة األمريكية ببيروت إلدارة النفايات الصلبة بالبلديات، ذُكر أنه رغم إمكانية فلترة المشتقات 
السامة المنبعثة من منشآت الحرق الداخلي، ومعالجتها وتحييد أثرها، فهذا يتطلب معدات باهظة وعمليات معقدة، "ال 

تدابير السيطرة على االنبعاثات، التي تحتاج إلى موارد بشرية عالية المهارة وصيانة  سيما عند النظر في أمر
د. مي مسعود، أستاذة اإلدارة البيئية في الجامعة األمريكية ببيروت، أعربت عن القلق إزاء مشاريع  199مشددة".

في ظل الفساد، فقد تصبح عملية تحويل النفايات إلى طاقة في لبنان، وأنه مع غياب اإلشراف والخبرات المناسبة، و
  200خطرة ال تراعي احتياطات األمان الكافية مع آثار صحية خطيرة على السكان.

  
أثارت بعض الدراسات مخاوف بشأن استخدام منشآت اإلحراق الداخلية. هناك دراسات من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 

رخوة في أوساط واألورام اللحمية في األنسجة ال توصلت لزيادة في معدالت السرطان ومرض لمفومة الهودجكينية
  201السكان الذين يعيشون على مقربة من محارق النفايات.

                                                 
  .5السابق، ص  195
State and Trends of the Lebanese “velopment Programme (UNDP), Ministry of Environment and United Nations Deانظر:  196

Environment 2010,” 2011, http://www.moe.gov.lb/The-Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010.aspx?lang=en-us, 
p.274  ؛)2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في  

 “Waste Incineration 'Serious Choice' as Ministerial Panel Holds 1st Meeting,” Naharnet, February 8, 2017, 
http://www.naharnet.com/stories/en/225182-waste-incineration-serious-choice-as-ministerial-panel-holds-1st-meeting  6(تم االطالع في 

 ,CDR to follow up with ministries on incinerators,” Daily Star, April 25, 2017“)، وانظر: 2017يونيو/حزيران 
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Apr-25/403336-cds-to-follow-up-with-ministries-on-incinerators.ashx  تم)

  ).2017يونيو/حزيران  6االطالع في 
197 -, April 25, 2017, http://www.dailystar.com.lb/News/LebanonDaily Star” incinerators,CDR to follow up with ministries on “

News/2017/Apr-25/403336-cds-to-follow-up-with-ministries-on-incinerators.ashx  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.(  
  السابق. 198
199cipal Solid Waste Management,” 2016, American University of Beirut, “Guide to Muni 

https://aub.edu.lb/units/natureconservation/gallery/Documents/guide_to_municipal_solid_waste_management.pdf, p.12  6(تم االطالع في 
  ). 2017يونيو/حزيران 

  .6201أكتوبر/تشرين األول  31مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. مي مسعود،  200
مع  محرق قمامة صلبة تابعة للبلديات في بريطانيا من السبعينات والثمانينات، توصلت النحدار ذات قيمة إحصائية يُعتد بها، حيث يزيد الخطر 72هناك دراسة شاملة لـ  201

 P. Elliott et al., "Cancer Incidence Near Municipal Solid Wasteاالقتراب من المحارق، إذ يزيد خطر اإلصابة بسرطان المعدة والمستقيم والكبد والرئة. 
Incinerators in Great Britain," British Journal of Cancer, vol. 73.5 (1996).  

محارق بمرض لمفومة التي بها أكبر عدد محارق للمخلفات الصلبة تابعة للبلديات في االتحاد األوروبي، وجدت دراسة أن خطر إصابة األفراد على مقربة من ال ،في فرنسا
  أمثال الخطر المعرض له من يعيشون على مسافات أبعد.  2.3الهودجكينية يبلغ 



 

                                                                                 46                                                                                                                 موتك" تتنشق "كأنك

طبقا لمسؤولي وزارة البيئة، فقد استوردت بلدية ضهور الشوير محرقا صغيرا مع معارضة السكان المحليين لتشغيله 
 203مجهزا بفلتر ولم يجتز تقييم األثر البيئي. طبقا للوزارة، لم يأت المحرق 202جراء المخاطر الصحية المحتملة.

أمر وزير البيئة السابق محمد مشنوق بإغالق المحرق،  2016أفادت وسائل اإلعالم المحلية إن في يناير/كانون الثاني 
كان المحرق ما  2017طبقا لمسؤول وزارة البيئة، حتى أغسطس/آب  204الذي قال إنه يعمل دون تقييم لألثر البيئي.

  205م يمر بتقييم األثر البيئي.زال ل
   

                                                 
Nathalie Floret et al., "Dioxin Emissions from a Solid Waste Incinerator and Risk of NonHodgkin Lymphoma," Epidemiology, vol. 

14.4 (2003), pp. 392-398.   
  حرق قمامة. ريت في إيطاليا، فهناك زيادة كبيرة في خطر األورام اللحمية في األنسجة الرخوة في أوساط السكان الذين يقطنون في ميط كيلومترين من مطبقا لدراسة أج

Paola Zambon et al., "Sarcoma Risk and Dioxin Emissions from Incinerators and Industrial Plants: A Population-based Case-control 
Study (Italy)," Environmental Health, vol. 6.19 (2007), pp. 1-10.  

“,Environmental Justice Atlas, accessed June 6, 2017, https://ejatlas.org/conflict/dhour” Dhour Shweir Incinerator, Lebanon-انظر:  202
shweir-incinerator.  

  (تم حجب التفاصيل). 2016نوفمبر/تشرين الثاني  16مسؤولة في وزارة البيئة، بيروت،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع 203
204-http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon , April 25, 2017,Daily Star“CDR to follow up with ministries on incinerators,”  

News/2017/Apr-25/403336-cds-to-follow-up-with-ministries-on-incinerators.ashx  2017يونيو/حزيران  6(تم االطالع في.(  
  (تم حجب التفاصيل). 2017أغسطس/آب  25مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولة في وزارة البيئة، بيروت،  205
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Vالمعايير القانونية . 
 

لبنان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ما يعني ضرورة اتخاذ لبنان 
 يشمل هذا 206مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه". خطوات لكفالة "حق كل إنسان في التمتع بأعلى

بموجب العهد، على لبنان التزام باالعتراف بـ "حق كل شخص في مستوى معيشي كاف....  207الحق في بيئة صحية.
  208وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية".

  
رغم إقرار العهد بوجود قيود بسبب توفر الموارد وأن الحق في الصحة يخضع لمبدأ اإلعمال التدريجي، فإن لجنة 

 –هيئة الخبراء الدولية المعنية برصد تنفيذ العهد الدولي  –لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األمم المتحدة ل
رأت أن على الدول أيضا التزامات عدة يبدأ سريانها فورا، ومنها التزام باتخاذ خطوات نحو كفالة الحق في الصحة. 

الكامل لهذا الحق. كما توصلت اللجنة إلى أنه "ينبغي  ملموسة، وتستهدف التحقيق، البد أن تكون هذه الخطوات عمدية
أال يفسر اإلعمال التدريجي للحق في الصحة على مدى فترة زمنية على أنه يجرد التزامات الدول األطراف من أي 

مضمون ذي أهمية، بل إن اإلعمال التدريجي يعني أن على الدول األطراف التزاما محددا ومستمرا بالتحرك بأقصى 
  209".12من السرعة والفعالية نحو اإلعمال الكامل للمادة  قدر

  
بموجب العهد، فالحق في الصحة يشمل التزاما على الدول األطراف بمنع وتقليص تعرض السكان للمواد الضارة مثل 

ل كما تطالب اللجنة الدو 210"الظروف البيئية المؤذية التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على صحة اإلنسان".
باعتماد تدابير ضد "المخاطر الصحية البيئية والمهنية وأي تهديد آخر توضحه البيانات الخاصة باألوبئة" وأن تضع 

كما أن الدول ملزمة باعتماد "تدابير قانونية  211وتنفذ "سياسات وطنية تهدف إلى تقليل تلوث الهواء والمياه والتربة".
 212قضائية وتشجيعية مالئمة من أجل اإلعمال الكامل للحق في الصحة". وإدارية وتدابير تتعلق بالميزانية وتدابير

طبقا للجنة فأية دولة "تتقاعس عـن استخدام أقصى مواردها المتاحة إلعمال الحق في الصحة تنتهك بذلك التزاماتها 
  213" من العهد.12بموجب المادة 

  
مل لحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى من طبقا للجنة، فإن "عدم اتخاذ الخطوات الالزمة صوب اإلعمال الكا

بموجب العهد، ليس  214الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة يشكل انتهاكات للعهد.
على الدول فحسب االمتناع عن تلويث الهواء والماء والتربة بشكل غير قانوني، إنما على الدول أيضا اتخاذ تدابير 

                                                 
 .2200A (XXI), 21 U.Nقرار جمعية عامة رقم  ،1966ديسمبر/كانون األول  16العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد في  206

GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3  3، وصدق عليه لبنان في 1976يناير/كانون الثاني  3دخل حيز النفاذ في 
  .12، مادة 1972نوفمبر/تشرين الثاني 

، E/C.12/2000/4)، وثيقة رقم: 12. الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، (المادة 14، التعليق العام رقم لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 207
  .9فقرة 
N. 2200A (XXI), 21 U.، قرار جمعية عامة رقم 1966ديسمبر/كانون األول  16العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد في  208

GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3  3، وصدق عليه لبنان في 1976يناير/كانون الثاني  3دخل حيز النفاذ في 
  . 11، مادة 1972نوفمبر/تشرين الثاني 

، E/C.12/2000/4)، وثيقة رقم: 12ع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، (المادة . الحق في التمت14لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  209
  .31-30فقرات 

  .15السابق، فقرة  210
  .36السابق، فقرة  211
  .33السابق، فقرة  212
  .47السابق، فقرة  213
  .49السابق، فقرة  214
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عدم اتخاذ الدولة جميع التدابير الممكنة لحماية األفراد الخاضعين لواليتها من مساس الغير  215غير من التلويث.لمنع ال
بحقهم في الصحة، وعدم تنظيم أنشطة األفراد والمجموعات والشركات بما يحول دون انتهاك حق اآلخرين في 

نع تلوث المياه، والهواء والتربة من جراء الصناعات الصحة، يعد بدوره انتهاكا، ويشمل "عدم سن أو إنفاذ قوانين لم
  216االستخراجية والتحويلية".

  
كما رأت اللجنة أن جميع ضحايا انتهاكات الحق في الصحة مستحقون لـ "تعويض مناسب، يمكـن أن يـأخذ شـكل 

أن يتصدى أمناء مظالم  العـودة إلى وضـع سـابق، أو الـتعويض، أو الترضـية أو ضـمانات بعـدم الـتكرار. وينـبغي
ولجان لحقوق اإلنسان، أو جمعيات حماية المستهلكين أو جمعيات لحقوق المرضى أو مؤسسات مماثلة على المستوى 

  217الوطني لما يقع من انتهاكات للحق في الصحة".
  

ة والحصــول يشمل الحق في الصحة أيضا الحق في "الـتماس المعلومات واألفكار المتعــلقة بالمســائل الصــحي
وتحديدا، على الدول األطراف التزام بتقديم "التعلـيم والوصـول إلى المعلومات المتعلقة بالمشاكل  218عــليها ونقــلها".

  219الصحية الرئيسية في المجتمع، بما في ذلك طرق الوقاية والمكافحة".
  

من الصحة، ويشمل الحق في الطعام  "اتفاقية حقوق الطفل" تربط حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن بلوغه
ف حق الطفل في المعلومات الخاصة بالصحة البيئية رّ المغذي ومياه الشرب اآلمنة، بقضايا التلوث البيئي، وتُع

في مالحظاتها الختامية حول تقارير الدول، تتصدى "لجنة  220وتعرف التعليم البيئي بصفتهما من أهداف التعليم.
كما  221خاطر البيئية بصفتها معوقات تحول دون تحقق الحق في الصحة وحقوق أخرى.حقوق الطفل" بانتظام للم

رأت لجنة حقوق الطفل أنه "ينبغي أن تتخذ الدول تدابير للتصدي ألخطار التلوث البيئي المحلي ومخاطره علـى 
  222صحة الطفل".

  
تي تطالب أطرافها باتخاذ تدابير للقضاء لبنان دولة طرف في "اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة"، ال

على أو تقليص هذه الملوثات في البيئة، وضمان المخزونات والنفايات التي تحتوي على أو الملوثة بملوثات عضوية 
كما أن لبنان طرف في اتفاقية بازل، التي تطالب دولها األطراف  223ثابتة تُدار بشكل يحمي حقوق اإلنسان والبيئة.

مرافق نفايات مناسبة من أجل اإلدارة البيئية السليمة للمخلفات الخطرة، وتشمل المواد السامة، المتفجرة، بضمان توفر 
  224التي تؤدي للتآكل، القابلة لالشتعال، المسممة للبيئة، والمعدية.

  

                                                 
  .51و 34السابق، فقرات  215
  .51السابق، فقرة  216
  .59السابق، فقرة  217
  .12رة السابق، فق 218
  .44السابق، فقرة  219
 .annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc ,44/25، قرار جمعية عامة: 1989نوفمبر/تشرين الثاني  20اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت في  220

A/44/49 (1989),  1991مايو/أيار  14، وصدق عليها لبنان في 1990سبتمبر/أيلول  2دخلت حيز النفاذ في.  
221 a Human Rights Council, Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of 

safe, clean, healthy and sustainable environment, John H. Knox, A/HRC/25/53, December 30, 2013, 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-53_en.doc  

  .49، فقرة CRC/C/GC/15 (2013، بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، 15لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم  222
يناير/كانون  3، وصدق عليها لبنان في 2004مايو/أيار  17، ودخلت حيز النفاذ في 2001مايو/أيار  22في  اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، اعتمدت 223

  .2003الثاني 
ها ، وصدق علي1992مايو/أيار  5، ودخلت حيز النفاذ 1989مارس/آذار  22اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، اعتمدت في  224

  .1994ديسمبر/كانون األول  21لبنان في 
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 شكر وتنويه
 

ربهم في هذا التقرير، تتقدم هيومن رايتس ووتش بالشكر لكل الذين تكرموا بتخصيص وقت للحديث إلينا عن تجا
  ووصفوا تأثير حرق النفايات في الهواء الطلق على حياتهم. 

  
أجرى بحوث هذا التقرير وكتبه بسام خواجا، باحث لبنان والكويت في قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن 

  رايتس ووتش. قدم شربل سلوم مساعدات بحثية وترجمة فورية. 
  

 ؛وكاليف بالدوين، مستشار قانوني أول ؛فقيه، نائبة رئيسة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا حرر التقرير كل من لما
قسم البرامج. قدم مراجعة مختصة كل من ريتشارد بيرسهاوس، نائب مدير برنامج البيئة  مديروتوم بورتيوس، نائب 

رك لومان، مدير برنامج الصحة وحقوق وحقوق اإلنسان؛ ماركو أوريالنا، مدير برنامج البيئة وحقوق اإلنسان؛ ديد
اإلنسان؛ وبيل فان إسفلد، باحث أول بقسم حقوق الطفل؛ مارغريت ورث، باحثة حقوق الطفل؛ نديم حوري، مدير 

برنامج اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب؛ وبيل فريليك، مدير برنامج حقوق الالجئين. قدم جوش ليونز محلل صور القمر 
قمار الصناعية، وكذلك أمد التقرير بصور وتحليالت لصور بطائرات بدون طيار. قدم الصناعي تحليال لصور األ

  النماذج اإلحصائية بالتقرير براين روت، المحلل الكمي. 
  

أسهم في التقرير كل من المتدربات ديما مولى، ريم قسيس، مالك حرب، ريم شمس الدين، فرح أبو حرب، إليزابيث 
   صي، والمتدرب إيلي برومانا بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا.شوهفي، رسيل بردى، وماريا عا

  
أعد التقرير للنشر مادلين كوتينغهام، منسقة الصور والمطبوعات؛ خوزيه مارتينيز، منسق أول؛ وفيتزروي هوبكنز، 

  مدير إداري.
  

 هذا التقرير.تكّرم كل من شركة "بيكاسو" وج. والتر تومسون بإتاحة حملة إعالنية عامة لدعم نتائج 
 

  



 

                                                                                 50                                                                                                                 موتك" تتنشق "كأنك

 

  رد من وزارة الصحة العامة:  Iالملحق 
  

 المفتوح النفايات حرق
هل تملك وزارة الصحة موقفا من حرق النفايات المفتوح في لبنان؟ في حال وجوده، ما هو الموقف، وكيف وصلت  •

  إليه؟
  

ق ازمة النفايات، وتدعو جميع تشدد وزارة الصحة العامة على منع حرق النفايات المفتوح مطلقا وذلك منذ انطال
  البلديات التخاذ اإلجراءات الالزمة والصارمة لمنع هذا األمر

هل تراقب الوزارة أو تحقق في آثار حرق النفايات المفتوح في لبنان على الصحة؟ في حال حصول ذلك، يرجى  •
  تقديم تفاصيل عن المراقبة ونتائجها.

  
تاثيراته السلبية الخطيرة على الصحة، وقد قامت الوزارة بانشاء لجنة إن حرق النفايات المفتوح معروف علميا ب

وطنية منذ بدء أزمة النفايات تضم خبراء بيئيين من أهم الجامعات في لبنان. وقد وضعت اللجنة اكثر من تقرير 
مد الحرق شرحت فيه اثر الحرق المفتوح على الصحة وقد اخذت عينات من الهواء في بعض االماكن التي كانت تعت

وجاءت نتائجها خطيرة جدا ما دفع اللجنة إلى التنبيه لخطورة هذا األمر ال سيما ضمن مؤتمرات صحفية قام بها وزير 
الصحة العامة بوجود اعضاء اللجنة. أما بالنسبة لمراقبة نتائج الحرق األخطر على الصحة كالسرطان فهي ال تظهر 

  خالل فترة قصيرة بل تحتاج لسنوات.
بلدية إلى القضاء بتهمة حرق النفايات المفتوح. ما هو وضع هذه  85، أبلغت وزارة الصحة عن  2016لعام في ا •

  القضايا الحالي؟
  

إن هذه القضايا هي بعهدة القضاء اللبناني، ومسالة النفايات هي بشكل عام مسؤولية وطنية ولقد اناطت القوانين 
ة الداخلية والبلديات. وما تقوم به وزارة الصحة يتعلق بتوعية الرأي المسؤولية المباشرة على وزارة البيئة ووزار

  العام والمراقبة واإلحالة على القضاء.
هل اتخذت الوزارة أي إجراء آخر ضد أفراد أو بلديات ضبطوا وهم يحرقون النفايات بشكل مفتوح؟ في حال  •

  حصل ذلك، ما هو عدد الحاالت؟ وما هو وضع هذه القضايا الحالي؟
  

كما قيل سابقا، رفعت الوزارة عدة دعاوى على بلديات تقوم بحرق النفايات المفتوح علماً ان وزارة الصحة العامة 
  ليس لها سلطة مباشرة على البلديات كونها تتبع لوزارة الداخلية.

  هل اتخذت الوزارة أي خطوة أخرى للحد من حرق النفايات المفتوح في لبنان أو إنهائه؟ •
  

الوزارة لهذا الملف الشائك وقامت بحمالت توعية وباجراء الكثير من المؤتمرات الصحفية حول هذا لقد تصدت 
  الموضوع و قد رفعت أكثر من شكوى للقضاء وذلك ضمن صالحياتها المحدودة في هذا المجال.

النفايات الصلبة  ، ما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحذير السكان المحليين من آثار حرق 2000منذ العام  •
  المفتوح على الصحة وكيفية الحد بشكل فعال من التعرض له؟
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التوعية السكانية حول اثار الحرق الخطيرة على الصحة وثني المواطين عن حرق النفايات التعاون مع السلطات 
  المحلية والمجتمع المدني لنشر الوعي حول هذا الموضوع.

  ، ليبلغ المواطنون أو البلديات عن حرق النفايات المفتوح إلى الوزارة؟ما هي اإلجراءات المطبقة، إن وجدت •
  

) بتصرف المواطنين لإلبالغ عن اي شكوى في هذا المجال او غيره 24/24( 1214لقد وضعت الوزارة الخط الساخن 
  مما يهم صحتهم.

  رة في لبنان؟ما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم التخلص من النفايات الطبية الخطي •
  

لتحويل النفايات الطبية إلى نفايات منزلية، كما تقوم  Arc en cielتتعاون وزارة الصحة مع وزارة البيئة وجمعية 
بصياغة اتفاق مع نقابة مستوردي األدوية وشركة اجنبية متخصصة لتصدير األدوية التالفة والسامة للمعالجة في 

  ، وسوف يعلن عن هذا المشروع ويوضع موضع التنفيذ قريباً.الخارج على حساب المصنعين والمستوردين
  ما هي نسبة النفايات الطبية الخطيرة التي تتم معالجتها قبل إلقائها؟ •

إن جميع المستشفيات المتواجدة على األراضي اللبنانية ملزمة بالتخلص السليم من النفايات الطبية وتحويلها إلى 
 cytotoxicاقب ذلك عن كثب. كما تراقب تخزين األدوية التالفة واألدوية السامة نفايات غير خطرة ووزارة الصحة تر

  لتخزينها بمكان آمن لحين تصديرها كما ورد اعاله لعدم امكانية معالجتها في لبنان.
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 المدنيرد من الدفاع : IIالملحق 
  

  ":Human Rights Watchإجابات المديرية العامة للدفاع المدني عن أسئلة منظمة "
  

 بيروت عن كان بالغ كم ؟2015 تموز/يوليو 17 منذ النفايات حرق عن المدني للدفاع وصل بالغ كم 
 لبنان؟ وجبل بيروت خارج مناطق عن كان بالغ كم لبنان؟ وجبل

  
 4426حصيلة  30/6/2017ولغاية  17/7/2015تلقّت غرفة العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني منذ  -

 رق للنفايات في مختلف المناطق اللبنانية. وقد توّزعت هذه البالغات على الشكل التالي :بالغاً عن ح
 بالغات في بيروت  108 •
 بالغات في جبل لبنان 3504 •
 بالغاً في الجنوب 156 •
 بالغاً في النبطية 118 •
 بالغاً في بعلبك الهرمل 182 •
 بالغاً في البقاع 163 •
 بالغاً في الشمال 150 •
 اربالغاً في عك 18 •

 
 لبنان؟ وجبل بيروت وخارج لبنان؟ وجبل بيروت في المدني الدفاع استجاب الحاالت هذه من حالة كم في 

  
إن المديرية العامة للدفاع المدني قد استجابت لكافة البالغات التي وردت إليها. وكلّفت المراكز التابعة لها  -

رائق النفايات كسواها من المهمات اليومية تلبية والمنتشرة على كافة األراضي اللبنانية بتنفيذ مهام إخماد ح
 لنداء الواجب.

 
 الطبية؟ الرعاية إلى أشخاصا أحال أو األولية اإلسعافات المدني الدفاع قدم الحاالت هذه من حالة كم في 

  
ل لدينا وقوع أي إصابة نتيجة لحرق النفايات. -  لم يُسجَّ

 
 تموز/يوليو 17 في النفايات أزمة بعد لبنان وجبل روتبي في الحرق ارتفاعاً في المدني الدفاع وثق هل 

 االرتفاع؟ حجم هو ما التوثيق، حال في ؟2015
  

لقد أظهرت اإلحصائيات أن مجموع المهمات التي نُفذّت على صعيد إخماد حرائق النفايات قد ارتفعت بعد  -
فظة جبل لبنان لوحَظ ارتفاعاً مهمة شهرياً. فعلى صعيد محا 600لتالمس الــــــ  2015تموز  17األزمة في 

لتنخفض بشكل ملحوظ لغاية  2016% في العام 250وبنسبة  2015% في سنة 330عما قبل األزمة بنسبة 
 الشهر الحالي.

 
% في 75وبنسبة  2015% في العام 50وعلى صعيد محافظة بيروت رغم قلة المهمات فقد ارتفعت بنسبة 

 حالي ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي.لتنخفض منذ بداية العام ال 2016العام 
  

ويظهر الجدول التالي مجموع المهمات التي نُفّذت على صعيد إخماد حرائق النفايات في بيروت وجبل لبنان 
  ما يدّل على تبدّل النسب بوضوح:
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  المحافظة
   17/7/2015 من
   31/12/2015 إلى

   1/1/2016 من
   31/12/2016 إلى

  1/1/2017 من
  30/6/2017 إلى

  مهمات 7  مهمة 62  مهمة 39  بيروت

  مهمة 254  مهمة 1411  مهمة 1839  جبل لبنان
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