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 لبنان الشمالي و بلدياته و ادارة النفايات 1

 اتحاد بلديات الفيحاء 1.1

 :الصور في هذا المقطع من محاضرة ديمة حمصي في المؤتمر التالي
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 اتحاد بلديات الفيحاء 1.1.1

 

 عدد السكان 1.1.1
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 النفايات نوعية 1.1.1
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 1211-1222النفايات اليومية  1.1.1

 
 



الطريق العام  -مركز القبيسي  –راسنحاش : العنوان
 لبنان –قضاء البرتون ، لبنان الشمال  –

 
 

 دولية العالقات و االسراتيجية الدراسات مركز

Institute for Strategic Studies and International Relations (ISSIR) 
www.issir-lb.org 

 

 7 

 المتوقع تكبير حجم النفايات مع تكبير حجم عدد السكان 1.1.1

 
Table: kg/capita/day 2010-2031 

 مشاكل في ادارة النفايات 1.1.1
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 تمويله و معمل الفرز 1.1.1

 

 LAVAJETمن قبل شركة  لم نفايات البيوت 1.1.12

 



الطريق العام  -مركز القبيسي  –راسنحاش : العنوان
 لبنان –قضاء البرتون ، لبنان الشمال  –

 
 

 دولية العالقات و االسراتيجية الدراسات مركز

Institute for Strategic Studies and International Relations (ISSIR) 
www.issir-lb.org 

 

 9 

 جبل طمر النفايات 1.1.11

 

 امكتنية توسيع جبل طمر النفايات 1.1.11
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