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2015،٬أأيیلولل22بيیرووتت في      

 

ااألمم االمتحدةة برنامج ااتت االمناسبة بشأنن ددوورر : ططلب االتوضيیحاتت ووااجرااء االتحقيیقاتت ووااتخاذذ ااالجرااءاالموضوعع
–)UNDPااإلنمائي ( لبنانن ووموظظفيیهھا في تغطيیة االفسادد في ااددااررةة االنفايیاتت في لبنانن   

  االى االسلطاتت االمختصة في ااألمم االمتحدةة٬،

ددوورر  شأننب جئنا بكتابنا االحاضر نطلب االيیكم تقديیم االتوضيیحاتت٬، ووااجرااء االتحقيیقاتت ووااتخاذذ ااالجرااءااتت االمناسبة
لبنانن ووموظظفيیهھا في تغطيیة االفسادد في ااددااررةة االنفايیاتت في لبنانن٬، بالتحديید االسيید  في ااإلنمائيااألمم االمتحدةة برنامج 
.ااإلنمائيااألمم االمتحدةة برنامج في االملف االبيیئي عن مسؤوولل االوو االوططني٬، مساعد االمديیر شهھاببااددغارر   

االخلفيیة  

 ستتكدّ ااددااررةة االنفايیاتت االتي عجزهھھھا عن لما كانن لبنانن يیوااجهھ أأززمة نفايیاتت خطيیرةة٬، ااذذ أأثبتت االسلطة االسيیاسيیة 
مهھّدددةة أأمن االموااططنيین االصحي 17/7/2015منذ ٬، وواالتي رُرميیت في االودديیانن ووااألنهھارر وواالغاباتت في االشوااررعع

مطارر٬،وواالبيیئي٬، خصوصاً على مشاررفف موسم ااأل  

 سنة في ااددااررةة ملف االنفايیاتت مع 20لما كانت هھھھذهه ااألززمة نتيیجة مباشرةة لعمليیة فسادد ضخمة اامتدتت ألكثر من 
تكليیف عبر لبلديیاتت في هھھھذاا االمجالل ووأأمواالهھا بالتعديي على صالحيیاتت اا 1994قيیامم االحكوماتت االمتعاقبة منذ 

وومعالجة ووططمر االنفايیاتت٬، بعقودد غيیر  ) بكنس ووجمعوميووسوك شركتي سوكليین (Averda أأفيیردداامجموعة 
لهھذهه االمجموعة٬، ووصوالً االى جداا٬ً، ووقيیامم هھھھذهه االحكوماتت بالتمديید مّرااتت عديیدةة وومضخمة شرعيیة ووبكلفة باهھھھظة 

2010،٬ عامم االتمديید ااألخيیر  

االحالي االسيید أأكرمم شهھيیب ررئيیس االلجنة االمكلفة حاليیاً من قبل مجلس االوززررااء ااقترااحح ووززيیر االزررااعة وولما كانن 
وواالمنشورر في  2015أأيیلولل  13في االبيیانن االصاددرر عن االلجنة تارريیخ االمستمر بهھذاا االفسادد قد أأقر حلولل لألززمة٬، 

 قد أأنهھا تعتبر شهھيیب٬، أأكرمم االزررااعة ووززيیر يیرأأسهھا االتي االخبرااء٬، لجنة إإنناالوططنيیة لإلعالمم٬، حيیث وورردد " االوكالة
 إإبطالل خاللل من االزمن٬، من عقديین ططيیلة االملف هھھھذاا على ططغى االذيي االفسادد٬، مكافحة في ااألوولى االلبنة ووضعت



 يیجب وواالمحاسبة٬، وواالمرااقبة االفسادد مكافحة مسارر أأنن االلجنة ووتعتبر. االمرتفعة ووكلفتهھا تطبيیقهھا عدمم تبيین عقودد
”يیستكمل أأنن .  

2010ددوورر االسيید شهھابب في تغطيیة تمديید عقودد االمشغل في االل  

٬، ُخصصت مجموعة من جلساتت مجلس االوززررااء 17/1/2011نتهھي في ودد االمجموعة االمشغلة تعق تلما كان
جداالل ووخالفف بيین خيیارريین أأوولهّھما تخلّلهھا ٬، لتحديید االبديیل بعد هھھھذاا االتارريیخ 2010يین ااألوولل ووتشربيین آآذذاارر 

ختلفة ااططالقق مناقصة لصيیغة م ووثانيیهھما٬، ل حولل تخفيیض االكلفةلتفاووضض مع االمشغّ ااشترااطط٬، لتجديید االعقودد٬، اا
أأثارر هھھھذاا االموضوعع جدالً سيیاسيیاً ووااعالميیاً ووااسعاً أأددىى .تحترمم االقوااعد االبيیئيیة االسليیمة ووووفق تقنيیة معالجة متبايینة

ضر االموضوعة في االمحا تحويیر مضمونهھابشأنهھا ااتهھاماً مفاددهه  عددد من االوززررااءووّجهھسلسلة من االقرااررااتت االى 
.2010ووتشريین ااألوولل  2010أأيیلولل  1االممتدةة بيین  االجلساتت جولةهھى ذذلك بوواانت لجلساتت مجلس االوززررااء.  

 ً قد لعب ددووررااً  وولما كانن االسيید ااددغارر شهھابب االموظظف في برنامج ااألمم االمتحدةة ااالنمائي بصفتهھ خبيیرااً بيیئيیا
في جلستهھ إإذذ ددعي من قبل مجلس االوززررااء محورريیاً في تغطيیة عمليیة االفسادد هھھھذهه٬، ووتأميین االمسوغاتت لهھا٬، 

لتقديیم عرضض عن خيیاررااتت معالجة االنفايیاتت االمنزليیة االصلبة في لبنانن٬، فقامم   2010أأيیلولل  1االمنعقدةة بتارريیخ 
ً االسيید ااددغارر شهھابب ٬، بالتصريیح أأنن ااالتحادد ااألووررووبي مم االمتحدةة ااالنمائيبرنامج ااأللدىى  بصفتهھ خبيیرااً  ٬، متسلحا

وواالواليیاتت االمتحدةة ااألميیركيیة ااتخذتت ااإلجرااءااتت االملزمة بمنع كل عمليیاتت االفرزز وواالمعالجة للنفايیاتت االمنزليیة 
). ااعترضض عددد من االوززررااء على هھھھذاا االزعم ووااتهھموهه بتزوويیر pyrolyse( بة ووااعتمادد تقنيیة االتفكك االحراارريياالصل

االحقائق٬، غيیر أأنن غالبيیة االوززررااء٬، على إإثر تصويیت في مجلس االوززررااء٬، ااعتمدوواا خطة معالجة االنفايیاتت 
عبر تقنيیة االتفكك االحراارريي. وولما سألل االمعترضونن عن االفترةة االالززمة لتطبيیق هھھھذهه االخطة٬،  االمنزليیة االصلبة

سنوااتت. وولم  أأرربعوعة أأفيیردداا لفترةة أأبلغهھم ررئيیس االحكومة أأنهھا تتطلب عدةة سنوااتت ووااقترحح بالتالي االتمديید لمجم
وواا على ططلبهھم ٬، وولما أأصرّ عقودد مع هھھھذهه االمجموعةيیتمكن االوززررااء االمعترضونن من االحصولل على نسخة عن اال

 ً . منذ شهھريین جوبهھواا بتهھديید "إإما االتمديید ووإإما فلتطمركم االزبالة" ووهھھھو ما يیحصل فعليیا
.لمدةة أأرربع سنوااتت ٮتصويیتثانومدددلمجموعةأأفيیردداافجر  

ااقترااحح  في لجنةن من فريیق برنامج ااألمم االمتحدةة ااالنمائي آآخريی ووخبرااءاالسيید شهھابب ددوورر 
2015لعامم ددااررةة االنفايیاتت االحلولال  

جنة لفي اال مع فريیق آآخر من االخبرااء االبيیئيیيین من برنامج ااألمم االمتحدةة ااإلنمائي٬، وولما كانن االخبيیر نفسهھ قد عيیّن
 عيمن ووااضواا ووكاناالمكلفة حاليیاً ووضع حّل مستداامم الددااررةة االنفايیاتت٬، وواالتي يیرأأسهھا االوززيیر أأكرمم شهھيیب٬، 

:بحجة حاجة االحل االمستداامم االى ووقت للتطبيیقاالخطة االمتضمنة مرحلتيین وومروّوجي  

- ديید ٬، مع االتمشهھرااً  18تعتمد االطمر ددوونن االفرزز أأوو االمعالجة كحل مؤقت لمدةة مرحلة اانتقاليیة أأوولهھما  
هھھھو اايیامو 7لمدةة  ووااعاددةة فتح مطمر االناعمةللكنس وواالجمع وواالنقل٬، )Averdaللمشغل االحالي (مجموعة 

أألف ططناً من مئة قّدرر بلى سكانن االمنطقة ليیستقبل ما يیُ عاالفاددحح االذيي ثبت ضرررهه االبيیئي وواالصحي 
فتح مطمر برجج االنفايیاتت االمكّدسة االى االيیومم في االشوااررعع٬، وواانشاء مطامر جديیدةة في عكارر٬، ووااعاددةة 



لحمايیة االبحر ااألبيیض  يیخالف ااتفاقيیة برشلونةبما  منهھ٬، ستخرججمع ااقترااحح ررددمم االبحر بما يیُ  حمودد
٬، االمتوسط  

- االى االبلديیاتت٬، وواانشاء االنفايیاتت  ااددااررةةمبدأأ ااعاددةة  بطريیقة مبهھمةتعتمد وولو  ةمستداام مرحلة ووثانيیهھما 
ما قّدمهھ االسيید في تناقض ووااضح مع االحراارريي٬،مرااكز فرزز وومعالجة٬، ددوونن أأيیة ااشاررةة االى مبدأأ االتفكك 

.2010الددااررةة االنفايیاتت عامم "ااألنسب"ااددغارر شهھابب كالحل   

9/9/2015،٬وولما كانت االمرحلة ااالنتقاليیة قد أأقرتت ووحدهھھھا في قراارر مجلس االوززررااء تارريیخ   

ااإلنمائي ااألمم االمتحدةة برنامج االملف االبيیئي فيیبصفتهھ مسؤووالً عن االسيید ااددغارر شهھابب ووموااقف وولما كانن ددوورر 
وويیؤثر ذذلك على ددوورر االبرنامج ااالنمائي ٬، شبهھة عليیهھمليیئاً بالتناقضاتت ما يیضفي للبيیئة في عهھد ثالثث ووززررااء 
حجج ووتقديیم االعمليیة االفسادد في ااددااررةة ملف االنفايیاتت٬، تغطيیة من خالل٬، ومصدااقيیتهھلألمم االمتحدةة في لبنان

االوااضعة يیدهھھھا على االمالل االعامم ووصالحيیاتت االبلديیاتت٬، ووالعتمادد قوااعد "االعلميیة" للتمديید لمجموعة االشركاتت 
ووباألخص إإيیصالنا ٬،غيیر مستداامة ررؤؤيیةوواالقائمة على لمعالجة االنفايیاتت في لبنانن تضر بالبيیئة ووبالصحة االعامة

ااالنتظامم  ووااحتراامموولرفض االطلباتت ااألساسيیة للحرااكك االشعبي االقائم االمطالب باددااررةة بيیئيیة  إإلى ااألززمة االحاليیة٬،
ملف االنفايیاتت٬،في  االعامم  

وولما كانن تعاقد االبرنامج٬، بإددااررةة االسيید شهھابب٬، مع خبرااء خاررجيیيین هھھھو شبهھ محصورر بشركة ووااحدةة تقدمم 
ددررااساتت متواافقة مع ررغباتت االسلطة االسيیاسيیة٬، ما يیبعث إإلى االريیبة في االعالقة مع هھھھذهه االشركة وويیستوجب 

تحقيیقا٬ً،  

لتحريیف برنامج ااألمم االمتحدةة ااإلنمائي بعض ااألشخاصص صفتهھم خبرااء لدىى وولما كانن غيیر مقبوالأًأنن يیستخدمم 
أأوو حتى تزوويیر االحقائق وواالتغطيیة على عمليیاتت ووضع االيید على االمالل االعامم ووااإلمعانن في ااإلضراارر بالصحة 

االعامة وواالبيیئة خالفاً للقانونن وويیعوددوونن بعد ذذلك ليیغطواا مقترحاتت تناقض كليیاً تلك االتي قدموهھھھا سابقا٬ً،  

ووإإددااررةة االسيید ااددغارر شهھابب دوورر باالالززمة ااجرااء االتحقيیقاتت ووااتخاذذ ااالجرااءااتت االمناسبة ئنا بكتابنا هھھھذاا نطلب ج
٬، كما توضيیح في تغطيیة االفسادد في ااددااررةة االنفايیاتت في لبناننفي لبنانن٬،االبرنامج ااالنمائي لألمم االمتحدةة االبيیئة في 

ددوورر برنامج ااألمم االمتحدةة ااإلنمائي في االسماحح لخبراائهھا لعب هھھھذاا االدوورر بدوونن أأيیة مساءلة.    

٬،بانتظارر االردد االتوضيیحي ووااإلجرااءااتت االتي تعتبروونهھا مناسبة بهھذاا االخصوصص  

 

:االروواابط  

1-  2015أأيیلولل  13تارريیخ  برئاسة االوززيیر أأكرمم شهھيیّب ااقترااحح حلولل لألززمةااللجنة االمكلفة بيیانن  
.وواالمنشورر في االوكالة االوططنيیة لإلعالمم  

2- .1/9/2010محضر قراارر مجلس االوززررااء تارريیخ    
3- .9/9/2015تارريیخ محضر قراارر مجلس االوززررااء    
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