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  االجتماعية والبيئيةالتحديات : ثانيةالجلسة ال
  نانسي قنبر، أستاذة مساعدة في الجامعة اللبنانية

  
ھشاشة وضع البيئة الطبيعية في لبنان وتدھورھا السريع نتيجة للضغوطات التي  دعوني أؤكد أوال على

الضوء على ال بد ھنا من تسليط و. تتعرض لھا والناجمة عن تدفق أعداد كبيرة من الالجئين السوريين
مليون الجئ  1.2مع وجود  التزايد الكبير والسريع في عدد الالجئين السوريين في لبنان إذ بات يشكل اليوم

. مليون الجئ 1.8إلى  2016من عدد سكانه، ويتوقع أن يصل ھذه العدد مع نھاية عام % 25ما نسبته 
، شكل وجود ھذا 2014كلم المربع عام /520إضافة إلى المساھمة في زيادة الكثافة السكانية التي بلغت 

لطبيعية وعلى جودة البيئة وتحديدا في أربعة مجاالت العدد الكبير من الالجئين ضغوطا سلبية على الموارد ا
النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي وتلوث الھواء وكذلك استخدام األراضي والنظم : ھي

أن معظم المشاكل  إذال يمكننا الفصل بين السلوك البشري والمحيط البيئي والموارد الطبيعية، . اإليكولوجية
صادر الطبيعية متاحة للجميع وملكا للجميع وغالبا ما يستخدم اإلنسان ھذه الموارد البيئية ناتجة عن كون الم

من وجود الالجئين السوريين يشكل تحديا كبيرا على البيئة في لبنان،  وعلى الرغم من أن. بشكل مفرط
لالجئين البيئة في  لبنان تعاني من التدھور قبل أزمة الالجئين، ومن الظلم تحميل ا اإلنصاف القول إن

مسؤولية كل المشاكل البيئية التي نعاني منھا ألن حماية البيئة لم تعتبر يوما أولوية وطنية ولم تقم الحكومات 
أرقام وزارة البيئة والھيئات االجتماعية تقول إن  إن. اللبنانية المتالحقة بأي مشاريع للمحافظة على البيئة

يات الصلبة ارتفعت بشكل كبير جدا ما يؤثر على المياه النفا. تأثير النزوح السوري كارثي على لبنان
ھناك أيضا مشكلة تلوث الھواء . الجوفية ويؤدي إلى تفشي أمراض وأوبئة منھا ما ھو جديد على اللبنانيين

٪  وزيادة في الجسيمات 10الناتجة عن زيادة حركة المرور ما أدى إلى زيادة أكسيد النيتروجين بنسبة 
إلى حرق النفايات في الھواء ما يتسبب في نشر كميات كبيرة من المركبات السامة  ٪ ، إضافة3بنسبة 

ميغاواط ما يستتبع زيادة في المولدات  251والمسببة للسرطان، وزيادة الطلب على الكھرباء بما يعادل 
إلى  يضاف. الكھربائية وبخاصة في المناطق السكنية ويؤدي إلى المزيد من الملوثات والمخاطر الصحية

أما . ذلك المياه األسنة التي تذھب الى األنھر والبحر وتلوث مياه الشفة ومياه الري واألراضي الزراعية
كلم /600تأثير ذلك على األرض والنظم البيئية، فيبدأ بالكثافة السكانية التي ارتفعت وربما وصلت اليوم إلى 

اضي الزراعية وتجعلھا عديمة االنتاج، واألثار مربع، واإلنشاءات العشوائية والخيم التي تتعدى على األر
السلبية على موارد الغابات واإلفراط في استغالل الينابيع وحفر آبار جديدة، والحد من صحة النظام 

  .اإليكولوجي
  

إصالح السياسات البيئية ووضع إدارة بيئية فعالة من خالل اعتماد نھج عملي وفعال  أخيرا، ال بد من



تطوير ووضع سياسة تنمية استراتيجية والحد من  الفساد وتعزيز المساءلة وضمان لصناعة القرار و
تبادل  ، إضافة إلىالشفافية والتعاون بين مختلف القطاعات المعنية، فضال عن تطبيق القوانين وآليات الرصد

وطنية للتنمية البيانات والمعلومات بين مختلف الجھات المعنية، وتعزيز ثقافة حماية البيئة ووضع سياسات 
  .االجتماعية واالقتصادية ودعم اإلصالحات المؤسسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة

 
 


