
 

 

 المجلس الوطني للبحوث العلميت:

 17موقعاً بحرياً صالحاً للسباحت من أصل  71

 بحر لبنان ال يزال يعاني من الصرف الصحي العشوائي حمزة:

 

 4242حزيران  42بيروت 

موقعاً موجوداً على  17موقعاً بحرٌاً صالحاً للسباحة من أصل  71أعلن المجلس الوطنً للبحوث العلمٌة أن 

ُمصةنةة حةةرإ إلةى مواقةع  6، وملوثةة بشة ل  بٌةر 17مواقع من أصل  8باإلضافة إلى أن الشاطئ اللبنانً، 

 . غٌر مأمونة

 حمزة

بوزٌر البٌئة دمٌةانوس قطةار، لمٌة الد تور معٌن حمزإ األمٌن العام للمجلس الوطنً للبحوث العبداٌة رحب 

وفةا  ووزٌر السٌاحة والشؤون االجتماعٌة رمزي مشرفٌة، ووزٌر الزراعة عباس مرتضى ممثالً بالوزٌرإ 

واللةوا  الةر ن محمةود األسةمر عناٌة عز الدٌن، عضو لجنة البٌئة النٌابٌةة، والنائب الد تورإ الضٌقة حمزإ، 

والةةد تور جةةورم طعمةةة رئةةٌس مجلةةس إدارإ المجلةةس الةةوطنً للبحةةوث أمةةٌن عةةام المجلةةس األعلةةى للةةدفا ، 

العلمٌة، لإلعالن عن نتائج المسوحات البحرٌة للشاطئ اللبنانً، وتحدٌد المواقع الصالحة للسةباحة والططةس 

 ً منها البحر فً لبنان.والصٌد، مع اإلضا إ على أهم المشا ل التً ٌعان

هةو مرجةع معتمةد وإهتمةام المراجةع والمؤسسةات العلمٌةة، ٌحظةى بالتقرٌةر السةنوي للمجلةس وقال حمزإ إن 

، مضةٌةاً أن عةدد مةن المؤسسةات عالمٌاً فً تقٌٌم ومتابعة الحالة البٌئٌة للحوض الشرقً فةً البحةر المتوسةط

المبةادرات اإلٌجابٌةة التةً اتهةةتها بعةض إلشةارإ إلةى مةع اتعمل للت ٌف مع توصٌاته على الصعٌد الةوطنً، 

 صور.و بلدٌات الساحل اللبنانً للحةاظ على البٌئة البحرٌة، مثل بلدٌات عمشٌت، جبٌل، جونٌه، صٌدا



فٌما ٌهةص الثةروإ السةم ٌة تحالٌل المعادن الثقٌلة )فنادٌوم، رصاص، نحاس و ادمٌوم( إلى أن  ولةت حمزإ

تر ٌةةزات أقةةل  ، أظهةةرتعامةةة فةةً  ةةل مةةن طةةرابلس والرملةةة البٌضةةا  وصةةورفةةً رسةةوبٌات الشةةواطئ ال

بأضعاف من التر ٌزات فً الرسوبٌات المةأهوةإ بةالقرب مةن مطمةر النةاٌةات فةً مواقةع أنطلٌةاس والةدورإ 

مٌةا  ، موضةحاً أن وال وستا برافا التً تةوق النسب المقبولة عالمٌاً وتعتبر غٌر مقبولة ب ةل المقةاٌٌس البٌئٌةة

لشةةاطئ والرسةةوبٌات ملوثةةة بالمعةةادن الثقٌلةةة السةةامة فةةً جةةوار المةةدن ال بةةرن والمرافةةئ وم بةةات النةاٌةةات ا

 .الصلبة، وال فائدإ ترجى من اصطٌاد األسماك بجوارها

األسةماك وثمةار البحةر التةً ٌةتم اصةطٌادها بعٌةداً عةن مصةبات الصةرف الصةحً أو وتطرق حمةزإ إلةى أن 

إجةرا ات والتةً تتطلةب بحسةب حمةزإ داهل البحر، هً سلٌمة وغٌر ملوثةة،  الصناعً، بعٌداً عن الشاطئ،

 . مستدامة لحماٌتها من الضطوطات البٌئٌة وغزو أصناف سامة دهٌلة على البٌئة البحرٌة

عةدا  ثافة الملوثات العضوٌة تعود أسبابه إلى اهتةا  التوتٌا  البحرٌة من الشاطئ اللبنانً وأضاف حمزإ أن 

بعةةض أصةةناف ، مشةةٌراً إلةةى أن ارتةةةا  فةةً معةةدالت للحةةرارإ وملوحةةة البحةةروطٌةةر المنةةاهً عوامةةل التعةةن 

األسماك الطازٌة )سمك النةٌهة وسمك األسد( التً وصلتنا مةن البحةر األحمةر والمحةٌط الهنةدي قةد أدت إلةى 

   (.ندثار أصناف محلٌة قٌمة )سلطان إبراهٌم، جربٌديا

لى الدورإ البٌولوجٌة للقنادٌل والى تزاٌد ظهور  ب ثرإ إ أسباب، فعزا حمزإ وبالنسبة الى ت اثر قنادٌل البحر

انتشةار النةاٌةات الصةلبة علةى سةطح البحةر تشة ل عةامال ، موضةحاً أن الملوثات العضةوٌة التةً تتطةةن منهةا

 ةن بةٌن شةهري تمةوز و ب، ولمةا ت اثرها. من المعةروف ان القنادٌةل تطةزو المٌةا  اللبنانٌةة وحاضنا لنموها 

الحةال تطٌةةرت مةةؤهراً لدرجةةة أن القنادٌةةل المؤةٌةةة، أضةةحت تجتةةات بعةةض المنةةاطء حتةةى فةةً فصةةلً الشةةتا  

 .والربٌع

بالتعاون مع مؤسسات علمٌة أوروبٌة عرٌقة لدراسة أثر جائحة  ورونا وأردف حمزإ إلى أن المجلس سعى 

وروبا والقةارإ األمٌر ٌةة لةم تتوصةل إلةى على مٌا  البحر، ول ن أٌاً من الدراسات العلمٌة الموثقة فً أسٌا وأ

تأ ٌد ام انٌة انتشار فٌروس  ورونا المستجد فً مٌا  البحر، أو إم انٌةة انتقالةه الةى ال ائنةات البحرٌةة الحٌةة 

 )الصدفٌات والرهوٌات واألسماك( أو إلى البشر الةٌن ٌمارسون السباحة أو الططس. 

غةرام فةً  13مٌةا  البحةر، ووجةود الملةح بنسةب عالٌةة )هصةائص التهةٌةف واإلةابةة فةً وأضاف حمزإ أن 

اللٌتر(، وحر ة األموام المستمرإ وأشعة الشمس فوق البنةسجٌة، من شأنها أن تة ك تر ٌبة الةٌروسات،  ما 

تؤ ةةد  بحةةوث عالمٌةةة علةةى أنةةوا  مماثلةةة لةٌةةروس  ورونةةا. لةةةلك فةةإن أفضةةل وسةةائل الوقاٌةةة هةةً احتةةرام 



ة )التباعد، تعقٌم األسطح، ...( واالبتعاد عةن مصةبات الصةرف الصةحً وم بةات اإلجرا ات الصحٌة المعلن

 النةاٌات الصلبة.

إعطا  العناٌة لهةا المورد اإلستراتٌجً، القادر على استعادإ نقائه وسالمته  املة وتمنى حمزإ على الوزرا  

المعاهةدات الدولٌةة التةً  بأقل من ثالثة أشهر، فً حال أزٌلت مصةادر التلةوث وتمةت معالجتهةا  مةا تقتضةً

 التزم بها لبنان، و ما تقتضً مصلحة الوطن وأبنائه.

 فخري

ومن ثم عرض الد تور مٌالد فهري، مدٌر المر ز الوطنً لعلوم البحار نتائج التقرٌر بحٌث صنف المناطء 

 :عيى اىشنو اىخاىي اضخْادا اىى اىفغ٘صاث اىبنخيريت في اىَ٘اقع اىَغددة

- 17  ً عيىى اىشىا ا اىيبْىاّي قييىو اىخيى٘د اىبنخيىرض ٗاى  ى٘ض  جيدة إلى جيدة جداً  17من أصل  موقعا

اىَْيىت / اىا ا ٗيْصىظ  اىطىباعت فيٖىا ٕٗىي:  ٍىِ ٍىا ٕى٘ ٍطىَ٘ط  ىٔ  ٗحرميس اىبنخيريا اىبرازيت أقو  

األعىى،ً   ىىرا يص /  ضاّىىع اىَي ىىع اىبيىىدض  اىٖىىرض / اىشىىا ا األزال  اىبخىىرُٗ / اىغَىىى  صبيىىو / 

 ا اىبغصت اىش بي  صبيو/ اىشا ا اىرٍيي  اى قيبت / ٍصع ّٖر إ رإيٌ   اىبى٘اا / اىا ا عىاً  اا

ٍضَىع  اىضيىت // اىا ا اىىداٍ٘ا   اىصفرا / أضفو اير اىصىفرا  صّ٘يىٔ / اىا ا اىَ ىاٍيخيِ  اىىداٍ٘ا

ٍرفىىا اىصىىياديِ اىضديىىد ٗاىريفييىىرا     اّضيىىا  اىرٍييىىت / اىىا ا ٕافاّىىا   يىىرٗث / عىىيِ اىَريطىىت   ىىيِ 

 اا ا اىَغَيت اىطبي يت  اىْاق٘اة/ اَاه ٍرفا اىْاق٘اة. األٗىي / اَاه ٍصع ّٖر األٗىي  ص٘ا / 

ٗال حصىيظ ىيطىباعت عيىذ أُ مَيىت اىبنخيريىا اىبرازيىت فيٖىا  ملوثت بشكل كبيرر 31مواقع  من أصل  7 -

ٍقا ىىو  اىَيْىىا  /  ىىرا يص اىقيي ىىاث ٕىىي: عنىىاا / أعيىىى ٍىىِ اىَطىىخ٘ياث اىَطىىَ٘ط  ٖىىا. ٕىى ٓ اىَ٘اقىىع 

اىَطىىبظ اىشىى بي  اى ىىبيت / صاّىىع اىَرفىىسا  أّطييىىاش / ٍصىىع ّٖىىر  /صسيىىرة عبىىداىٕ٘ار   ىىرا يص 

 اىرٍيت اىبي ا .   أضفو ٍْااة  يرٗث    يرٗث /اىَْااة   يرٗث /   أّطيياش

 

اىبنخيري٘ى٘صيىىت ريىىر اُ ٍ٘قىىع ٕىى ا اىشىىا ا ٍىىِ اىْاعيىىت  عتبررر موبررو ي  موقررع طرراطع تررلعاعا الشررعبي  -

 َغىىاةاة ٍ َىىو ىينيَاٗيىىاث ٗحىىاررٓ  َميفىىاث اىَ َىىو  شىىنو ٍبااىىر يض يىىٔ عريىىت ىيخيىى٘د اىنيَيىىا ي 

 اىَزبج ٗاىَ٘رق في دااضاث ضا قت  ٗى ىل يضع عدً اىطباعت في ٍيآ ٕ ا اىشا ا. 

 

ّٗطىىع اىخيىى٘د اىبنخيىىرض فىىي ٍيإٖىىا ح خبىىر  تغيررر مومو رر تإلررى حرجرر ةحرر   المتبويررت 6 المواقررع ا  -

ٍخ٘ضطت  ع ا إىىى عىرس ريىر ٍىاٍُ٘  ٗحخ ىرل ىيخيى٘د  شىنو ٍخقطىع أٗ :رفىي ٕٗىي: أّفىٔ/ ديىر 



/ اىَطبظ اىش بي  صىيدا /  فيداا / حغج صطر اىفيداا  صّ٘ئ اىاىْا ٘ا  عَشيج / اىشا ا اىش بي   

 اا ا صيدا اىش بي  اىصرفْد / اىشا ا اىش بي.

 مشرفيت

اىخىي حىٌ األاقىاً ٗاىَ يٍ٘ىاث اى يَيىت ٍِٗ رٌ اعخبر ٗزيىر اىطىياعت ٗاىشى ُٗ االصخَاعيىت اٍىسض ٍشىرفيت أُ 

ٍ٘ق ىا  ٍىِ  11اىْاش. ٗأياف ٍشرفيت أُ اىْخا ش حده عيىى أُ اىَراصع ٗحصو إىى صَيع عريٖا حطخغق أُ 

ٌٕ صاىغيِ ىيطباعت  ٍشيرا  إىى أّٔ ٍِ اىَ ضف أُ ينُ٘ ْٕاك ال يساه ٍصباث ىيصرف اىصىغي  31أصو 

 ّٗفاياث صيبت عيى ا٘ا ا ىبْاُ دُٗ أض ٍ اىضت. 

ا ِ اىيبْىاّي ٍىِ ّاعيىت اىءى ا   ٗىفج ٍشىرفيت إىىى أُ اىخيى٘د يصىيع اىزىرٗة اىطىَنيت ٗيخىرك أرىرا  عيىى اىَى٘

 ىاى٘ص٘د عيىى اىشى٘ا ا اىيبْاّيىت اةا احب ْىا  ٔٗاىصغت. ٗاألٍىر اى٘عيىد اىَ مىد أُ فيىرٗش م٘اّٗىا ال ع،قىت ىى

 اىخباعد االصخَاعي  ٍشددا  عيى أُ اى٘ص٘ه إىى اىشا ا اىيبْاّي ٕ٘ عق ىضَيع اىْاش. 

 قطا 

عَىو اىَضيىص اىى٘ ْي ىيبغى٘د اى يَيىت  ش قطىاا قىاه فيٖىا إُ  د ةىل ماُ ْٕاك ٍداخيىت ىى٘زير اىبي ىت دٍيىاّ٘

حبقى ٗال ي٘صد أض إخفا  ىيَ يٍ٘اث  اىخي ٍِ اىََنِ أُ حطي  إىى اىطياعت  إَّا يت ٗاىَْٖضيت  شفافيخصف  اى

  يطخغق اىَخا  ت. ٍفيدة صدا  ىغَايت اىْاش  ٗ اىخاىي اىَضيص  رط  رّاٍضا  ىيَ اىضت

ٌ أُ ّقرأ عِ ٍغاصىرة اىشىا ا اىشى بي فىي  ىرا يص  ىاىخي٘د. ٗاعخبىر قطىاا أُ ٗأياف قطاا أّٔ ٍِ اىَ ى

يىى األال  ٗحنَىِ اىمطى٘اة فىي أُ حخراصىع ٍ ضطىاحي عاى َو اىخرامَي اى يَىي يغخىاس إىىى عَىو حرامَىي 

 ت.إصرا اث اىغَايت اى،زٍ الحماةع اة إةا ىٌ حبادا اىدٗىت ٍطخ٘ياث اىَْا ق ٍِ ٍْا ق صيدة صدا  إىى ٍْا ق 

مَا أمد قطاا أُ اى٘ص٘ه إىى اىشا ا عق ىنىو اىَى٘ا ْيِ  ٗال يضى٘ز ٗيىع قيى٘د ىَْىع اىَضيىص ٍىِ إصىرا  

  اىَط٘عاث فيٖا   شنو دٗاض ٗآٍِ.

 --ا تهى--

 

 ٍ يٍ٘اث إىى اىَغرا:

 ِ اىخقريرعٍرفق ّطمت  -

 : اىدمخ٘ا ٍ يِ عَسة ييقي ميَت. 1ص٘اة  -

 : اىدمخ٘ا ٍي،د فمرض عاايا  اىْخا ش. 2ص٘اة  -

 ٍِ اىيَيِ إىى اىيطاا: اى٘زير اٍسض ٍشرفيت ٗدٍياّ٘ش قطاا ٗاىدمخ٘ا ٍ يِ عَسة 3ص٘اة  -

 

 للحصو  على موابالث صحفيت، يرجى التواصل مع:

 03241230 اىدمخ٘ا ٍ يِ عَسة  األٍيِ اى اً ىيَضيص اى٘ ْي ىيبغ٘د اى يَيت اقٌ اىٖاحف -

 03496680اىدمخ٘ا ٍي،د فمرض  ٍدير اىَرمس اى٘ ْي ى يً٘ اىبغاا اقٌ اىٖاحف  -

 70085329اإلع،ٍي اىبي ي ٍصطفى اعد اقٌ اىٖاحف  -

 



 

 

 


