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 سليم جريصاتي  رمعالي الوزي إلى:

 وزير العدل       
 بيروت، لبنان       

 
 2019يناير/كانون الثاني   16بيروت

 
 معالي الوزير سليم جريصاتي المحترم،

 
العامين البيئيين أكتب إليكم نيابة عن "هيومن رايتس ووتش" لحث معاليكم على إعالن أسماء المدعين 

 .2014\251في جميع المحافظات عمال بالقانون رقم 
 

، قد يكون اإلعالن عن أسماء  2018\80مع إقرار قانون اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 
المدّعين العاّمين المكلّفين بالنظر في القضايا البيئية، بمثابة مؤّشر قوّي عن دعم الوزارة تطبيق قوانين 

 رة النفايات الضروريّة لحماية صحتنا وبيئتنا.إدا
 

كما تعلمون، هناك حاجة ملّحة إلى المساءلة واالنتصاف للمتضّررين من تدهور الوضع البيئي الناجم 
عن سوء إدارة النفايات. وبالتالي يعتبر نشر قائمة بأسماء المدّعين العاّمين البيئيين الذين يمكن 

قديم الشكاوى إليهم في كّل محافظة، أساسيا لضمان االلتزام بقوانينا البيئية للمواطنين والمجتمع المدني ت
 وتفادي االنتهاكات المستقبلية.

 
961+-******* نشكر معاليكم على االهتمام بهذه المسألة. يمكنكم االتصال بي على رقم الهاتف: 

 .*************أو عبر البريد اإللكتروني: 
 

 مع فائق االحترام والتقدير،
 

 

 لما فقيه،
 نائبة مديرة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 هيومن رايتس ووتش
 

 
 

 
 
 
 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية

 المديرة ة، نائبفقيه الم
 إريك غولدستين، نائب المديرة

  شمسي، مدير التواصل والمرافعة أحمد بن
 

 االستشاريةاللجنة 
 كاثرين بيراتيس، المديرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سيك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 ياسر عكاوي

 الدوسري هالة
 صالح الحجيالن

 عبدالغني اإليراني
 أحمد المخيني

 غانم النجار
 ليزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 ديفيد بيرنشتاين
 بيرنشتاينروبرت 

 نيثان براون
 بول شيفيغني

 هناء إدوار
 بهي الدين حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فريح غورغيس
 آيل كروس

 عمر حمزاوي
 أسوس هاردي
 شوان جبارين

 مارينا بينتو كوفمان
 يوسف خالت
 أحمد منصور

 ستيفان ماركس
 عبدالعزيز نعيدي

 نبيل رجب
 فيكي رسكين

 تشارلز شماس
 شينبيرغشيد 

 تاماسيبي سوزان
 مصطفى تليلي

 
 هيومن رايتس ووتش

 كينيث روث، المدير التنفيذي
نائب المدير التنفيذي  ميشيل ألكساندر،

 والمبادرات العالمية
 ن ليفاين، نائب المدير التنفيذيـ البرامجايا

 تشاك الستينغ، نائب المدير التنفيذي، العمليات
 معلوماتوليد أيوب، مدير تكنولوجيا ال
 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

 سينا، مدير الموارد البشريةفرانسيس 

 
 
 
 

 

 هيومن رايتس ووتش
 7بناية ساغا، الطابق 

 طريق الشام، الصيفي
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 01217670هاتف: 
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