المستند رقم ( )1الملحق بتعميم وزير البيئة رقم  1/8تاريخ  16تشرين الثاني 2015
بعض اإلرشادات بشأن عملية فرز النفايات البلدية الصلبة من المصدر

أنواع النفايات:
تختلف أنواع النفايات حسب مصدرها؛ هذا المستند مخصّص للنفايات البلدية الصلبة ،أي تلك الصادرة عن
المنازل والمدارس والجامعات والفنادق والمطاعم والمتاجر والمكاتب ،باإلضافة إلى النفايات غير الخطرة
الناتجة عن المؤسسات الصناعية والمستشفيات والمؤسسات الصحيّة االخرى.
تكوين النفايات البلدية الصلبة:
تتكوّ ن النفايات البلدية الصلبة في لبنان من:
الم ّكون

النوع

النفايات
العضوية
النفايات القابلة
إلعادة التدوير
النفايات
األخرى

بقايا الطعام ،الفاكهة ،الخضار ،نفايات الحدائق ،أوراق األشجار ،المحارم
واألوراق الصغيرة ،الخ.
الورق والكرتون ،البالستيك ،التنك والحديد واأللمنيوم ،الزجاج ،النسيج ،النفايات
اإللكترونية والبطاريات ،الخ - .يمكن مراجعة تفاصيل إضافية في الجدول أدناه
أي نفاية أخرى تنتج من المصادر المبيّنة أعاله على سبيل المثال ال الحصر
الحفاضات ،نفايات مؤلفة من عدة مكونات بالستيكية أو معدنية ،الخ.

النسبة
التقريبية
()%
50
35
15

الفرز من المصدر:
تعتمد عملية الفرز من المصدر على تعاون أفراد المجتمع المدني (أفراد وعائالت ،شركات ومؤسسات ،مدارس
وجامعات ،جمعيات ،الخ ) .مع الجهات الرسمية المسؤولة عن هذا الموضوع (البلديات واتحادات البلديات) في
وضع المواد القابلة إلعادة التدوير بشكل منفصل عن النفايات العضوية ،ما يساهم في تحسين عملية جمع
النفايات من قبل البلديّة ومعالجتها في ما بعد.
هنالك خيارات ع ّدة للفرز من المصدر؛ تسهيالً للعمل ،يمكن االكتفاء بفرز النفايات في ثالث أكياس مختلفة
االلوان:
 .1النفايات العضوية (على سبيل المثال اللون األخضر)
 .2النفايات القابلة إلعادة التدوير (الورق ،الكرتون ،البالستيك ،التنك والحديد واأللمنيوم ،الزجاج ،الخ).
(على سبيل المثال اللون األزرق)
 .3النفايات األخرى (على سبيل المثال اللون األبيض)

سم  402أو )519؛
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تفاصيل إضافية حول المواد التي يمكن إعادة تدويرها:
المادة
الورق والكرتون

البالستيك على أنواعه

التنك والحديد واأللمنيوم
الزجاج
النسيج
األجهزة االلكترونية

المنتج الذي يحتوي هذه المواد
الورق األبيض المعتمد في المكاتب والمطابع والصحف والجامعات والمدارس
األكياس الورقية
علب الكرتون المخصصة للتوضيب
طبقات الكرتون المموّ ج
أكياس النايلون والبالستيك
عبوات المشروبات الغازية
النايلون الرقيق لتغليف األطعمة
عبوات المياه المعدنية
عبوات مواد التنظيف
عبوات العصير
مكونات الكمبيوتر (األقراص الصلبة)
معلبات األلبان
الطاوالت والكراسي
األكواب واألوعية الجاهزة
العوازل الكهربائية
الدلو والعلب الكبيرة
الرقائق المعدنية
علب المشروبات الغازية
أدوات الع ّدة
عبوات المأكوالت المعلّبة
البراغي ،المسامير
أدوات الطبخ
الزجاج األخضر
الزجاج الشفاف
الزجاج المتعدد األلوان
الزجاج البني
السجاد العتيق
الثياب البالية
فوط المطبخ
القماش
أدوات إلكترونية منزلية
هواتف
كومبيوترات
آالت حاسبة
بطّاريات

مالحظة:
من المستحسن على كل بلديّة أن تخصّ ص مساحة أرض ضمن نطاقها البلدي لفرز النفايات القابلة إلعادة التدوير
وتخزينها ،ومن ث ّم تجهيزها عبر تأمين مكبس آلي للورق والكرتون والمواد البالستيكية وتأمين فرّامة لتقليص
حجم المواد المفرزة ،بهدف تسهيل عمليّة نقلها إلى المراكز التي يمكن أن تستخدمها والمبيّنة في المستند رقم (.)2
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المستند رقم ( )2الملحق بتعميم وزير البيئة رقم  1/8تاريخ  16تشرين الثاني 2015
الئحة بالمراكز التي تستخدم المواد القابلة للتدوير وعناوينها
الشركة

الموقع (قضاء)

حسين ضاهر

االوزاعي (بيروت)

ايلي صوما Elie Sawma

الدكوانة

ليكوت l'ecoute
ميموزا Mimoza
سيكوموSicomo
سيبكوSipco
سوليكار Solicar
يونيباك تيشو ميل Unipack/ Tissue Mill
شركة اعادة التدوير اللبنانية
تير ليبان Terre Liban

زقاق البالط
قاع الريم
قب الياس
كفرشيما
وادي شحرور
حاالت
رومية
بيروت

اركانسيال Arc En Ciel

بعبدا

اركانسيال Arc En Ciel

تعنايل

شركة ليفيكو

البقاع  -الرياق

الهاتف

مالحظات واضافات

منتجات الورق المقوى والكرتون المعاد تدويره
03-498663
03-970906
01-689105
03-666520
70-391908
08-803052
08-500550
05-431048
05-940248
09-477191
01-890383
05-923060
01-495561
ext1414
01-495561 ext
1413

بالستيك
كرتون -معدن -الكترونيات -بالستيك

بالستيك
بالستيك
بالستيك

منتجات البوليثيلين تيريفثاالت
08-921222

كل منتجات البالستيك
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الشركة

الموقع (قضاء)

شركة بوبليتاكس
مؤسسة عصام قاسم للتجارة والصناعة
شركة اعادة التدوير اللبنانية
شركة بندا بالست

بعقلين (الشوف)
تمنين ونيحا (بعلبك)
رومية (بيروت)
البسطة (بيروت)

مزاربالست

قب الياس (زحلة)

شركة بالستيك شيم

الزهراني (صيدا)

بازا بالست Baza Plast

صور

بازابالست

عين بعال (صور)

كمابالست
باكبالست
شركة بوبليتاكس
روكي بالست
شركة سوموبالست

الشركة اللبنانية للكيميائيات
بابليتيكسCo Publitex

صيدا (صيدا)
زحلة (زحلة)
بعقلين (الشوف)
جبيل (جبيل)
زحلة (زحلة)
برج البراجنة
(بيروت)
الزهراني
بعقلين (الشوف)

OLA 3R

تول

مالحظات واضافات

الهاتف

منتجات البوليثلين ذات الكثافة الضئيلة
03-607678
08-911119
01-890383
01-650888/660
08-500623
03-843929
07-223535
03-337788
07-376376
03-780282

بوليبروبيلين
بوليثيلين ترفتاالت -بوليفينيل كلورايد -بوليبروبيلين
كل منتجات البالستيك -بوليثيلين ترفتاالت -منتجات البوليثلين عالي الكثافة
بوليثيلين ترفتاالت-بوليبروبيلين -منتجات البوليثلين عالي الكثافة -بوليفينيل كلورايد
جميع انواع البالستيك
بوليفينيل كلورايد
جميع انواع البالستيك

منتجات البوليثلين عالي الكثافة المعاد تدويره

شركة ألفا بالست التجارية

07-376376
03-780282
07-222200
09-224605
03-607678
03-634400
08-930718
01-471507
03-750290
07-223535
03-607678

البوليثلين ذات الكثافة الضئيلة -بوليثيلين ترفتاالت
البوليثلين ذات الكثافة الضئيلة -بوليبروبيلين
مستودع فقط
بوليبروبيلين
البوليثلين ذات الكثافة الضئيلة -بوليبروبيلين -بوليسترين
البوليثلين ذات الكثافة الضئيلة -بوليثيلين ترفتاالت -بوليبروبيلين
بوليبروبيلين -تصنيع فقط
بوليفينيل كلورايد

منتجات الكاوتشوك
03-977041

دواليب كاوتشوك
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الشركة

الموقع (قضاء)

سيدم
ألوكسال

ذوق مصبح (المتن)
الشويفات (بيروت)

مؤسسة كارلو للتجارة والصناعة

البوشرية (بيروت)

ألوكسال Aluxal
ليبان فوندوري Liban Fonderie

الشويفات
نهر الموت

Plastic Wood
بيبلوس ايكولوجيا Byblos Ecologia

سن الفيل
جبيل

الزجاج اليدوي
سوليفير

الصرفند (صيدا)
الشويفات (بيروت)

منتجات شركة الزجاج المتحدة

البداوي (طرابلس)

سيدار انفيرونمنتال Cedar Environmental

بيروت

يونايتد غالس برودكتس United Glass Products

بداوي

شربل ضو

مزرعة يشوع
(المتن)

ايلي ضو

مطيلب (المتن)

الهاتف

مالحظات واضافات

منتجات األلومينيوم المعاد تدويره
09-220163/176
05-480406/7/8/9
01-497100
03-888006
05-480406/7/8/9
01-897619

خردة نحاس +ألومينيوم+زنك
جميع أنواع المعادن

منتجات زجاجات البالستيك
01-491152
03-444401

منتجات الزجاج المعاد تدويره
03-906091
05-803903
03-230247
06-389107
03-293222
06-389107
03-230247

فقط زجاج أبيض

بالستيك -سماد

منتجات النسيج المعاد تدويره
04-913300
03-850260
04-913300
03-620850

7/10

الشركة

الموقع (قضاء)

مالحظات واضافات

الهاتف

منتجات الفوالذ المعاد تدويره
أوهانس قصارجيان
شارميتال

كفرشيما (المتن)
شاتيال (بيروت)

05-462462
01-823675/6/7/8

فوالذ -ألومينيوم -برونز -زنك -قصدير -رصاص
فوالذ -ألومينيوم -برونز -زنك -رصاص -نحاس

مؤسسة يحيى الحريري التجارية

صيدا (صيدا)

شركة أحمد خليفة

الزهراني (صيدا)

07-732190
03- 247790
03-243514
07-222106

فوالذ -ألومينيوم -برونز -زنك -رصاص -نحاس -البوليثلين عالي الكثافة -البوليثلين ذات الكثافة
الضئيلة -بوليبروبيلين  -بوليثيلين ترفتاالت -بوليفينيل كلورايد -بوليسترين

الشركة اللبنانية لصناعة المعادن

البداوي (طرابلس)

شركة غربيت باباهيكيان

برج حمود
(بيروت)

03- 281434
01-261029
01-444064

عريبي

تعنايل (زحلة)

03-329602
03-800561

بيئتنا
زيرو ويست اكت Zero Waste Act

دورة (بيروت)
بدارو

فوالذ -ألومينيوم -برونز -زنك -رصاص -نحاس

منتجات الرصاص المعاد تدويره
01-854770
01-261216

منتجات متنوعة
01-249653
01-381381

النفايات االلكترونية
ما عدا الزجاج والخشب

سم  402أو )519
لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة وزارة البيئة على الرقم  01-976513أو ( 01-976555مق ّ
www.moe.gov.lb
أبرز المراجع المستخدمة:
 "دليل اإلرشاد لفرز ،تحضير وبيع النفايات التي يمكن إعادة تدويرها" الصادر عن الوكالة االيطالية للتعاون والسفارة االيطالية في بيروت ،بالتعاون مع وزارة البيئة ،ومكتب وزيرالدولة لشؤون التنمية اإلدارية ()2011
 "خطة إدارة النفايات المنزلية" الصادرة عن جمعية ( Arc En Cielتشرين االول )2015تنبيه:

ّ
إن هذا المستند وضع لغايات إرشادية؛ ال تتح ّمل وزارة البيئة أية مسؤولية قد تنشأ عن أية مخالفة تتعلق بتصرفات األشخاص الواردة أسماؤهم في الالئحة.
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المستند رقم ( )3الملحق بتعميم وزير البيئة رقم  1/8تاريخ  16تشرين الثاني 2015
بعض اإلرشادات بشأن التسبيخ
ما هو التسبيخ؟
التسبيخ هو عملية تخمير المواد العضوية (أي بقايا الطعام والخضار والفاكهة ،ونفايات الحدائق وأوراق األشجار،
واألغصان بعد فرمها ،وغيرها) .فالتسبيخ هو عملية يقوم بها اإلنسان لتحويل المواد العضوية من نفايات إلى مادة
مغذيّة للتربة.
فوائد التسبيخ:
ً
ً
يعتبر التسبيخ الطريقة األكثر سهولة واألقل كلفة للتخلص من فضالت الطعام وإعادة تدوير النفايات .ويساعد في
تحسين صحة التربة ونوعيتها م ن خالل إشباعها بالهواء وحفظ الرطوبة وجذب ديدان األرض وتقليل حاجة
المزارع لشراء األسمدة الكيماوية ،كما وفي الحفاظ على البيئة من خالل التخفيف من كمية النفايات التي تتطلب
التخلص النهائي.
ما هو السبّاخ (الكومبوست )compost؟
هو مادة آمنة محسّنة للتربة وجاهزة لالستخدام ،رائحته مثل التراب لكنه يختلف عن السماد العضوي باحتوائه
على نسبة أقل من المواد المغذية للتربة .يمكن استعمال السباخ في تجهيز المالعب الرياضية والمنتزهات
والساحات العامة والخاصة والحدائق والمشاتل وإعادة تأهيل المقالع ..إلخ.
بعض تقنيات التسبيخ:
ً
 oالتسبيخ بالهواء الطلق مع االتساع الهوائي هو العملية األبطأ لكن األبسط واألقل كلفة واستخداما للطاقة.
 oتتم عملية التسبيخ وفق ثالث تقنيات أساسية هي:
 التسبيخ وفق خطوط بحيث يوضع الخليط من المواد العضوية الصلبة في خطوط طويلة ويتم تقليبها
بشكل دوري لتأمين ظروف التسبيخ الهوائي؛
 التسبيخ وفق أكوام عبر خلط المواد وضخ الهواء في أنابيب بالستيكية مثقوبة داخل المواد؛
 التسبيخ المحلي للمنازل بواسطة أقفاص خشبيّة أو براميل مثقوبة من الجوانب كافة.
 oبناء كومة الكومبوست يحتاج إلى مواد غنية بالكاربون كمصدر للطاقة ،وأخرى غنية بالنايتروجين لتكوين
البروتينيات في خاليا الكائنات المجهرية الموجودة في الكومبوست .إن المعدالت المقبولة المستعملة من تلك
المواد تعتبر من أهم عوامل نجاح عملية التسبيخ.
 oتلعب الرطوبة دوراً مهما ً في عملية التخمير والنسبة األمثل تتراوح بين  40و.%60
 oتحتاج كائنات التخمير لألوكسيجين كي تعيش ،وتعتبر أدنى نسبة أوكسيجين مطلوبة داخل كومة
الكومبوست  %5والنسبة الفضلى  %10لمنع خلق ظروف الهوائية وانبعاث روائح.
 oتحصل السرعة القصوى للتسبيخ عندما تتراوح الحرارة بين  43و 66درجة مئوية وذلك للقضاء على
الحشرات واألمراض وبذور األعشاب الضارة.
 oيؤثر حجم األجزاء أي مكونات التسبيخ على عملية التسبيخ لذلك يجب اإلكثار من المساحة السطحية عن
طريق فرم جميع النفايات إلى قطع صغيرة حسب الحاجة.
 oيتراوح مع ّدل الحموضة األفضل داخل الكومة بين  5.6و.5.7
 oأفضل موقع لبناء الكومة هو بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن ممر مباشر للهواء ،وأن يكون ذات
انحدار بسيط بين  2و ،% 4وعلى تربة متوسطة إلى جيدة الصرف وفي مكان قريب من مصدر الماء
وحيث يوجد غرف كافية للتخزين المؤقت للمواد المراد تسبيخها.
 oإن حجم كومة الكومبوست يجب أن يكون بمعدل متر واحد مكعب.
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ما الذي يمكن تسبيخه؟
األغصان بعد فرمها ،أوراق األشجار ،األعشاب على أنواعها ،نشارة الخشب (مصدر للكاربون)
جفت الزيتون ،القش والقصب على أنواعه (مصدر للكاربون)
كرتون ،أوراق ،محارم (مصدر للكاربون)
أكياس شاي ،بقايا القهوة (مصدر للنايتروجين)
بقايا الخضار والفواكه ،خبز ،حبوب ،قشور البيض (مصدر للنايتروجين)
روث حيواني (مصدر للنايتروجين)
بقايا اللحوم واألسماك والدواجن ومنتجات األلبان
متى يستخدم السبّاخ؟
ينصح باستخدام الكومبوست في أواخر شهر شباط لالستفادة من األمطار التي تساعد على استخراج المغذيات
لتكون متوفرة في فصل الربيع عند حاجة النبات لها.
متى يصبح السبّاخ جاهزاً لالستخدام؟
تتم عملية التسبيخ على مرحلتين :المرحلة األولى هي عملية التخمير  Fermentationوتتراوح من  7إلى 60
يوماً؛ والمرحلة الثانية هي مرحلة النضج  Maturationالتي يمكن أن تجري في الهواء الطلق وتدوم حوالي 30
يوماً .يأخذ الكومبوست الجاهز لالستعمال فقط  %40-25من الحجم األساسي للكومة .وتنتهي عملية التسبيخ
عندما يصبح من الصعب تحديد هوية المواد ال مستعملة والكومة تصبح شبيهة بتراب أسود ،ويصبح الكومبوست
داكن اللون وترابي ولين الملمس وسهل تفتيته بين األصابع ورائحته كرائحة التراب.
سم  402أو )519؛
لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة وزارة البيئة على الرقم  01-976513أو ( 01-976555مق ّ
www.moe.gov.lb
أبرز المراجع المستخدمة:
"التسبيخ :من االلف إلى الياء" الصادر عن الوكالة االيطالية للتعاون والسفارة االيطالية في بيروت و ،COSVبالتعاون مع
وزارة البيئة ،ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ()2011
تنبيه:

ّ
إن هذا المستند وضع لغايات إرشادية؛ ال تتح ّمل وزارة البيئة أية مسؤولية عن أي حادث مهما كان نوعه قد ينتج
عن سوء التنفيذ أو سوء االستعمال.
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