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بيروت  16يناير/كانون الثاني 2019
معالي الوزير سليم جريصاتي المحترم،
أكتب إليكم نيابة عن "هيومن رايتس ووتش" لحث معاليكم على إعالن أسماء المدعين العامين البيئيين
في جميع المحافظات عمال بالقانون رقم .2014\251
مع إقرار قانون اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم  ، 2018\80قد يكون اإلعالن عن أسماء
المدّعين العا ّمين المكلّفين بالنظر في القضايا البيئية ،بمثابة مؤ ّ
ي عن دعم الوزارة تطبيق قوانين
شر قو ّ
إدارة النفايات الضروريّة لحماية صحتنا وبيئتنا.
للمتضررين من تدهور الوضع البيئي الناجم
كما تعلمون ،هناك حاجة مل ّحة إلى المساءلة واالنتصاف
ّ
عن سوء إدارة النفايات .وبالتالي يعتبر نشر قائمة بأسماء المدّعين العا ّمين البيئيين الذين يمكن
للمواطنين والمجتمع المدني تقديم الشكاوى إليهم في ك ّل محافظة ،أساسيا لضمان االلتزام بقوانينا البيئية
وتفادي االنتهاكات المستقبلية.
نشكر معاليكم على االهتمام بهذه المسألة .يمكنكم االتصال بي على رقم الهاتف+961-******* :
أو عبر البريد اإللكتروني.************* :
مع فائق االحترام والتقدير،
لما فقيه،
نائبة مديرة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش

هيومن رايتس ووتش
كينيث روث ،المدير التنفيذي
ميشيل ألكساندر ،نائب المدير التنفيذي
والمبادرات العالمية
ايان ليفاين ،نائب المدير التنفيذيـ البرامج
تشاك الستينغ ،نائب المدير التنفيذي ،العمليات
وليد أيوب ،مدير تكنولوجيا المعلومات
إيما دالي ،مدير االتصاالات
باربرا غولييلمو ،مدير المالة واإلدارة
باباتوندي أولوغبوجي ،نائب مدير البرامج
دينا بوكيمبنير ،المستشار العام
توم بورتيوس ،نائب مدير البرامج
جيمس روس ،مدير القانونية والسياسية
جو ساوندرز ،نائب مدير البرامج
فرانسيس سينا ،مدير الموارد البشرية
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