
 

عن ما يزيد ردة المعونات الجامعي يصدّ مستشفى سيّ   

طن من المواد الكيمائية 15  

  

برعاية وحضور وزير البيئة األستاذ طارق الخطيب أقدم مستشفى سيدة المعونات 
يد وفايات الكيمائية من لبنان الى السّ الجامعي على تصدير أّول شحنة من نوعھا للنّ 

ع فيه الثاء الواقق متخصصة، وذلك نھار الثّ محار، لتلفھا في "بازل"حسب إتفاقية ب
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 Black Forestطن عبر شركتي  15التي تزيد عن  حنةتصدير ھذه الشّ 
Solution  األلمانية وSolution  ،خطوة  يھھي سابقة بتاريخ لبنان و اللبنانية

بلًدا على أن  13ت موافقة وقد تمّ  .جّبارة على صعيد حماية البيئة من الّتلّوث
ة بموافقويد حيث ستجري عملية الّتلف عبرھا ھذه النفايات وصوالً الى السّ تمر

  ويدية.السّ  بيئةوإشراف وزارة ال

جھته الوزير الخطيب نّوه بإطالق المستشفى ھذه الحملة األولى من نوعھا وھي من 
مو مضادة لنترحيل النفايات الطبية الخطرة غير المعدية والسيما نفايات المواد ال

السرطان والتي تتطلب طرقا خاصة للتخلص منھا بالشكل الذي يضمن سالمة البيئة 
 وصحة المواطن.

وقال: "بعد معالجته نفاياته الطبية الخطرة والمعدية في منشأة التعقيم الخاصة به 
ملتزما المعايير واألسس البيئية ھا ھو مستشفى سيدة المعونات الجامعي يفتتح 

خلص من نفاياته الطبية الخطرة غير المعدية عمالً بالنصوص القانونية الطريق للت
والذي يحدد أنواع نفايات  2004الصادر عام  13389ذات الصلة والسيما المرسوم 

المؤسسات الطبية وطريقة تصريفھا. وحين نفول إننا نعالج النفايات الطبية الخطرة 
ي أننا نحمي المواطن ونحفظ صحته أو نتخلص منھا بالطرق السليمة بيئيا فھذا يعن

  وسالمته وسالمة األجيال"

وأوضح عبود زھر من الشركة الوسيطة التي تھتم بعملية الترحيل "طريقة تصدير 
النفايات الخطرة التي يجب قبل أي شيء أن تمر بمعاھدة "بازل" والتي تقوم على 

م بدولة السويد. فھذه موافقة الدولة اللبنانية والدولة المصدر إاليھا وتتمثل اليو



 

النفايات تذھب الى محارق متخصصة وفي الوقت نفسه ھذه المحارق تولد كھرباء 
  في المدينة الموجود فيھا المعمل"

  

م في مبادرة منُه ، يقو قائالً: " فقد صّرح  مدير عام المستشفى األب وسام الخوريأّما 
ة ِنفاياِتِه الّساّمة عبر البحر الى دولُمستشفى سّيدة المعونات الجامعّي اليوم بترحيِل 

 الّسويد.

في بلد متقّدم آخر، كان ھذا الحدث ليكون عادّيًا جّدا وروتينًيا، ألن معالجة النفايات 
مھما كان نوعھا، ھي أولوّية للُمحاَفَظة على بيئة َنظيفة، وبالتالي على صّحة 

  المواطنين. 

ن كثَرِة الِحَجج، فإّن ماضينا وحاِضُرنا وُمستقبلُنا ال أّما في َبَلِدنا، وقد َتعبْت آذاُننا مِ 
  ينبئوا بأّي ُخّطةٍ عمليةٍ وواقعيةٍ قد تقومُ ِبھا دولُتنا للتخلِّص من نفاياتنا الُعضوّية العادّية.

ة و المتخّصصة.   فما الحاُل إًذا بالنسبة للنفاياِت السامَّ

ا المجال، وبناًء على توجيھات الرئاسة نظًرا لھذا الوضِع القائِم وبغياب أّي أفٍق في ھذ
العاّمة في الرھبانّية اللبنانّية المارونية مالكة المستشفى، أخذ مستشفى سّيدة المعونات 
المبادرة الى وضع خّطة بيئّية خاّصة، تندرج ضمَن القوانين واألُطر المرعّية اإلجراء، 

  وألزم نفسه بتنفيذھا بتزّمت. 

من ھذه الخّطة، ومن بينھا تطبيق سياسة الفرز من المصدر  فبعد تنفيِذ مراحل عديدة
في األقسام كاّفة إلعادة تدويرھا والتخلّص من النفايات العادّية والنفايات الطبّية عبر 
المؤسسات و الشركات المحلّية المتخّصصة، يبادر اليوم المستشفى الى ترحيل نفاياته 

  الّساّمة بحًرا الى السويد.

ا إفراَغ مخازن ھذه النفايات وقد كّدسناھا فيھا على مرَّ السنوات ألّن دولتنا، أخيراً يمكُنن
ا.    بحّق، تمنع الّتصّرف بھذه النفايات، بانتظار أن تجدوا الحلول المناسبة لمعالجتھا محلّيً

اليوم، وعبر نجاح مستشفانا في إتمام ھذه المھّمة الشاّقة ، يكون قد فتح الطريق أمام 
نان للّتخلّص من ھذه النفايات الُمَكّدَسة لديھا منذ سنوات، بالرغم من الكلفة مستشفيات لب



 

الباھظة جداًّ لذلك ومن صعوبِة إتمام الُمعاَمالت اإلدارّية الالزَمة، والتي إستوجبتنا 
  أكثَر من َسنتين إلتماِمھا.

ين فقط على تأمفي ھذا اإلطار، أوّد أن أؤّكد أنَّ ھدَف ُمستشفانا وما يقوم به ال يقتصر 
أفضل الخدمات الّصحّية واإلستشفائّية للوافدين إليه، بل يسھر ويعمل بدأب على عدم 
الّتسّبب بأّي أذى لصّحة األصّحاء من خالل ما قد ينتج من نفايات عن نشاطه.لذلك، 
بالرغم من كاّفة العوائق على الصعِد كاّفة، سوف نستمّر بالعمِل للمحافظة على صّحِة 

  والبيئة.  المواطن

أودُّ أخيراً وليس آخراً، أن أتقّدم بجزيل الشكر من معالي وزير البيئة الّسيد طارق 
الخطيب بسبب لفتته الكريمة بالقدوم إلينا ورعاية ھذا الحدث البيئي الھام وبسبب كافة 
 التسھيالت التي قّدمتھا وزارة البيئة ال سّيما اإلّتفاقية التي وقعتھا في ھذا المجال مع

  Black Forestشركة 

فأنتم يا معالي الوزير معروفون بنظافة الكّف واألخالق والقيم. ونحن بحاجة الى 
 أمثالكم في كاّفة القطاعات، وليس في البيئة فقط، علّنا ننعم ببلد آمن ونظيف وصّحي.

   "آجركم هللا جميعاً وجعل من كّل مّنا آداة بناء لمجتمعنا و لوطننا الحبيب وشكراً.

  

 


