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 علوم البحارطني لالومركز ال -التقرير السنوي للمجلس الوطني للبحوث العلمية 

 " الحالة البيئية لمياه الشاطئ اللبناني"

 2021 تموز 5في  بيروت

 أعد التقرير: د. معين حمزة، د. ميالد فخري، د. غابي خلف 

 36للسباحة من أصل  ا  صالحا  بحري موقعا    24 ➢

 ملوثة بشكل كبير   36مواقع من أصل   8 ➢

 حذرة إلى غير مأمونة صنفة مواقع م   4 ➢

 أسماك لبنان ال تحوي معادن ثقيلة سامة  ➢

ادن عبالم ةغير ملوث رسوبيات المناطق البحرية بأغلبيتها، خارج المرافئ والمناطق الصناعية، ➢

 الثقيلة

ما زالت ملوثة   غالبية المناطقبينما تم تنظيفه يدويا  من الشواطئ  عدد محدود : التلوث النفطي ➢

 بالقطران

 

 24مشوويةاإ ىلو ودو   اللبناني،   للشوواط أعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية عن نتائج المسوووتاا البحة ة  

إ للسووباتة من أصوو   إ بحة اإ صووالحا إ تم أخذ عيناا منها 36 موقعا . اللبناني علو طول الشوواط  طيلة العام موقعا

تةكيز البتتية ا كموا أن قليلوة التلوث البتتية  والعوووووو ،  أن هوذ  المواق  أثبتو  الححوصوووواا الم بة وة  وقو  

و نصح  الحالة البيئية العامة لميا  هذ  المواق  دي ة الو دي ة د اإ . وبذلك تعتبة  هو مسموح به  مماةاز ة أق  الب  

ة ي األخةى التي تحو  موا  ملوثة بنسووغ  اإلثني عشووةة  لمواق   و  تلف األمة هيما  تعلق با بالسووباتة هيها.

 مقبولة وال  نصح بارتيا ها وممارسة أ  نشاط هيها.

 لت  المواق :نتائج الححوصاا الم بة ة د ول 

 المنطقة
 و الرمز  

 االحداثيات

 
 

و طبيعة  الموقع
 الشاطئ

Fecal 

Streptococci/100ml 

 العقديات البرازية

Fecal 

Coliforms/100ml 

 القولونيات البرازية

 تصنيف الشاطئ

 عكار
 (AKK-2) 

N34.59438° 

E35.98782° 

القليعاا    

 (رملي(
410 263 

/ غيرصالح  حرج غير مأمون
 للسباحة 

 

 المنية 
(MNY-2) 

N34.48423° 

E35.92421° 

خاص  شاطئ رملي  
 )رملي( 

410 160 
 حذر / صالح للسباحة بحذر 

 طرابلس 
(TRI-2) 

N34.45646° 

E35.80976° 

جزيرة  مقابل  -ءالمينا
 عبد الوهاب
 )صخري(

1000 276 
/ غيرصالح للسباحة  جدا ملوث  

 طرابلس 
(TRI-4) 

N34.44698° 

E35.81119° 

شاطئ الشعبي  ال
 )رملي( 

1650 890 
 ملوث جدا / غيرصالح للسباحة 
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 طرابلس 
(TRI-6) 

N34.42913° 

E35.81458° 

  الشاطئ شمال
الملعب البلدي  

 ( / رمل )صخري
132 25 

 جيد / صالح للسباحة  

 انفة
(ANF-2) 

N34.36757° 

E35.73600° 

  دير الناطور
( / حصى  )صخري  

67 34 
 / صالح للسباحة   جيد جدا

 انفة
(ANF-3) 

N34.36066° 

E35.73096° 

تحت الريح 
 )صخري(

39 4 
 جيد جدا / صالح للسباحة  

 الهري 
(HER-2) 

N34.30986° 

E35.71418° 

األزرق  شاطئ  ال
 خاص )رملي( 

74 32 
 جيد / صالح للسباحة

 سلعاتا
(SEL-2) 

N34.26810° 

E35.65715° 

الشاطئ الشعبي  
 )صخري(

54 74 
بكتيريولوجيا جيد جدا  و لكنه 

معرض للتلوث الكيميائي / غير 
 صالح للسباحة

 البترون
(BAT-1) 

N34.25317° 

E35.65696° 
البحصة العام  شاطئ 

 )صخري / حصى(
251 136 

 حذر / صالح للسباحة بحذر 

 البترون
(BAT-2) N34.25113° 

E35.65696° 

  أسفلحمى البترون 
 الوطني  مركزال
  علوم البحارل

 )صخري(

44 23 

 جيد جدا / صالح للسباحة 

 عمشيت
(AMC-2) 

N34.16108° 

E35.63333° 

شعبي  الشاطئ  ال
 )صخري/حصى(

174 7 
صالح للسباحةجيد /   

 جبيل
(BYB-2) 

N34.12384° 

E35.64325° 

 شاط  البحصة 

 )تصو/ رم (
34 8 

 دي  د ا / صالح للسباتة

 دبي 

(BYB-4) 

N34.11264° 

E35.64883° 

 الشاط  الةملي 

( لي)رم  
58 91 

 دي  د ا / صالح للسباتة

 الحي ار

(FID-2) 

N34.10237° 

E35.65058° 

 تح  دسة الحي ار 

 )ص ة/ تصو(
56 55 

 دي  د ا  / صالح للسباتة

 العقيبة

(NIB-2) 
N34.06059° 

E35.64242° 

قةب مصغ نهة 

 ىبةاهيم 

( لي)رم  

74 124 

 دي   / صالح للسباتة

 البوار

(BOR-2) 

N34.04697° 

E35.63123° 

 شاط  عام 

(ة )ص   
160 62 

 دي  / صالح للسباتة

 الصحةا

(SFR-2( 

N34.03432° 

E35.62494° 

 أسح  شية الصحةا 

 )ص ة/ تصو(
141 86 

 دي  / صالح للسباتة

 دونية

)JUN-2) 
N34.01058° 

E35.64383° 

شاط   –المعاملتين 

 عام مغلق

/ تصو( ي)رمل  

155 25 

 دي  / صالح للسباتة

 دونية

)JUN-6) 

N33.98336° 

E35.62677° 

 المسبح الشعبي 

( ي)رمل  
816 275 

  يةصالح للسباتةملوث / 

 ضبية

)DBY-2) 
N33.94504° 

E35.59080° 

الشاط  قةب 

 المةهأ 

 ( ي)رمل

6830 10245 

ملوث د ا /  يةصالح 

 للسباتة

 انطلياس

(ANT-2) 
N33.91642° 

E35.58660° 

قةب مصغ نهة 

 انطلياس 

(ص ة /ي)رمل  

18200 20000 

ملوث د ا /  يةصالح 

 للسباتة

 بيةوا

(BEY-2) 
N33.90199° 

E35.47462° 

بين مةهأ الصيا  ن 

 الج    و الة حييةا 

 ( )ص ة

69 57 

/ صالح للسباتة د ا دي   

 بيةوا

(BEY-4) 

N33.90051° 

E35.47038° 

 أسح  منارة بيةوا 

 (ة )ص 
1219 345 

ملوث د ا /  يةصالح 

 للسباتة

 بيةوا

(BEY-6) 
N33.87868° 

E35.47971° 

شاط  الةملة 

 البيواء الشعبي 

( ي)رمل  

3250 8300 

ملوث د ا /  يةصالح 

 للسباتة

 خل ة

(KHL-2) 
N33.78508° 

E35.47509° 

مسبح  وهي  شاط  

 ال اص 

( يرمل)  

41 26 

 دي  د ا / صالح للسباتة
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 ال امور

(DAM-2) 
N33.70347° 

E35.43825° 

مسبح شاط   

  الجسة ال اص

( تصو /ي)رمل  

149 126 

 دي  / صالح للسباتة

Jiyeh 

(JYH-2) 
N33.65953° 

E35.41700° 

شاط  منتج  

 بانجيا ال اص

  ( ي)رم 

104 80 

 دي  / صالح للسباتة

 الةميلة

(RME-2) 
N33.61291° 

E35.39802° 

شاط  مسبح  

 هاهانا ال اص 

( ي)رمل  

82 39 

 دي  د ا / صالح للسباتة

 األولي

(AWL-2) 
N33.59460° 

E35.38777° 

شاط  عام  شمال 

مصغ نهة األولي 

/ تصو( ي)رمل  

76 75 

 دي  د ا / صالح للسباتة

 صي ا

(SDA-2) 

N33.57847° 

E35.38218° 

 الشاط  الشعبي 

( ي)رمل  
294 170 

 تذر / صالح للسباتة بحذر

صةهن ال  

(SAF-2) 

N33.46720° 

 E35.30285° 

 الشاط  الشعبي 

/ ص ة( ي)رمل  
128 78 

صالح للسباتةدي  /   

 ع لون

ADL-2 

N33.40717° 

 E35.26404° 

 الشاط  الشعبي 

/ ص ة( ي)رمل  
104 168 

 دي  / صالح للسباتة

 صور

(SUR-1) 

N33.26471° 

E35.20414° 

شاط  المطاعم 

 الةملي 

( ي)رمل  

46 17 

 دي  د ا / صالح للسباتة

 صور

(SUR-2) 

N33.25990° 

E35.20890° 

شاط  محمية 

 صور الةملي 

( ي)رمل  

63 13 

 دي  د ا / صالح للسباتة

 الناقورة

(NAQ-2) 

N33.13839° 

E35.15363° 

شمال مةهأ الشاط  

 الناقورة

  ( )ص ة 

36 9 

 دي  د ا / صالح للسباتة

 

 آلية التصنيف العلمية .أ

 50سوووطح الماء وتتو عمق  شوووهةاإ هي السووونة من علو   12تؤخذ العيناا من المواق  المح  ة علو م ار 

 MEDPOL)سووووم، وبلك بتطبيق المنهجية التي  وصووووي بها بةنامج األمم المتح ة لمةاقبة الشووووواط  )

إ مع الا المسوووتاا علو    األبحاث النوع من   االمتّبعة لهذ  هتةة سوونتين المي انية. تمث  النتائج المعلنة سوونو ا

من مسووووتعمةاا   95th percentileنسووووغ   تعتمو  .  2021تتو تز ةان    2019من تز ةان امتو ا 

(colonies  العق  اا البةاز ة )(Fecal Streptococci)   كمؤشووووة للتلوث البتتية  وهق المؤشووووةاا

 Guidelines for safe recreational water)المعتموو ة من قبوو  منامووة الصووووحووة العووالميووة 

environments, WHO 2003)   :وهي كالتالي 
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 مليليتة من ميا  البحة 100مستعمةة بتتية ا هي  200ىلو  1و دي : من دي  د ا ال

 

 

 مليليتة من ميا  البحة 100مستعمةة بتتية ا هي  500الو  201تذر الو تةج  ية مأمون: من 

  

 

 مليليتة من ميا  البحة 100مستعمةة بتتية ا هي  500ملوثة الو ملوثة د ا: أكثة من 
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 ؟األطر العلمية لتصنيف الشواطئ ب. 

المةكز الوطني لعلوم البحار التاب  للمجلس الوطني للبحوث العلمية بمسوح التلوث البتتية  والعووو  ب أ 

ق  از ا  ع   . وسوووونوة 37المعوا ن الثقيلوة علو طول الشوووواط  اللبنواني منوذ و  والملوثاا األخةى التيموائيوة

نقطة مةدعية خالل   36نقاط هي منتصوف الثمانيناا من القةن الماضوي الو  6النقاط التي  تم مسوحها من  

 .بز ا ة خمس نقاط عن السنة الماضية 2021العام الحالي 

التي توهةها   تطّورةهذا المسووح،  سووتعين المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتسووهيالا التقنية الم  وإلنجاز

هي المةكز الوطني لعلوم البحار، باإلضوووواهة الو ع   من   والحنّي ، وبالجهاز العلمي"قانا"  اخةة العلميةالب

 (FAOمناموة األ وذ وة والزراعوة )و  اإلتحوا  األوروبيبةامج و مشووووار   التعواون م  المنامواا الو وليوة

 ال طووة المتوسووووطيووة البيئي/بةنووامج األمم المتحوو ة و (IUCN)اإلتحووا  العووالمي لحمووا ووة الطبيعووة و

(UNEP/MAP)ضومن   وما  ة إلدةاء المسووتاا والتحالي  الم بة ة  لودسوتيةالتي توهة ىمتانياا  ، و

 أهو  الشةوط العلمية.

إ التي تؤخذ منهوا العينواا بشووووتو   ور  ومنتام علو م ار السوووونوة، تم اختيوار المواق   للمعوا ية البيئية   وهقوا

ة. تح    التلوث الشواطئي وأثة  علو الصوحة العامبه ف الصوحة العالمية   التي تعتم ها منامةوالمؤشوةاا 

إ  الثابتة   و متن اعتبار هذ  المواق  أبةز البيئاا التي  تصوووف بها الشووواط  اللبناني، من شوووأنها   تمث نقاطا

مسوووابح البحة والثةوة السووومتية. وق  تنوع  المواق  لتشوووم :    تالةىعطاء صوووورة واضوووحة و قيقة عن  

نقاط قة بة من معام  عامة وخاصوة، شوواط  صو ة ة ورملية   ،بالقةب من مصوباا األنهة، نقاط  شوعبية

نقطة مةدعية،   36، ونقاط قة بة من مصووباا الصووةف الصووحي. وق  بلا ع   المواق  هذا العام صووناعية

 علو طول السات  اللبناني من أقصو الشمال هي عتار الو أقصو الجنوب هي الناقورة. امت ا 

 لهذا العام أبرز النتائج .ج 

 الو الححوصاا البتتية ة هي المواق  المح  ة،  تبين ما  لي: استنا ا

من الشوووومال ىلو   الشوووواط  اللبناني موزعة علو امت ا   جيدة إلى جيدة جدا    36موقعا من أصللللل   24 -

أن تةكيز البتتية ا البةاز ة أق  كما التلوث البتتية  والعوووووو   الجنوب. وتتميز هذ  المواق  بت ني  

الحالة البيئية العامة لميا  هذ  المواق  دي ة الو دي ة د ا، و نصوح بالسوباتة ا. همسوموح بهالنسوغ المن 

الهة  /  أنحة / أسوح    ة الناطور، أنحة / تح  الة ح،   ، طةابلس / بجانغ الملعغ البل  ،هيها وهي:  

دبي  / شوواط  البحصووة الشووعبي،  عمشووي  / الشوواط  الشووعبي، الشوواط  األزر ، البتةون / الحمو،
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العقيبة / مصوغ نهة ىبةاهيم،  البوار / شواط   الحي ار / أسوح  دسوة الحي ار، دبي / الشواط  الةملي،

مةهأ ، بيةوا / عين المة سووة )بين  دونيه / شوواط  المعاملتينعام، الصووحةا / أسووح  شووية الصووحةا،  

الجية ، مسووبح الجسووة/ شوواط    ال امور، خل ة / شوواط  مسووبح  وهي ، الصوويا  ن الج    والة حييةا(

 شوومال مصووغ نهة األولي،الشوواط  األولي /  ،  اهاهان  مسووبح  بانجيا، الةميلة / شوواط   شوواط  منتج 

 صوور /  الشواط  الشوعبي، صوور / شواط  المطاعم الةملي،   /الصوةهن  / الشواط  الشوعبي، ع لون  

 شاط  المحمية الطبيعية، الناقورة/ شمال مةهأ الناقورة.

هذ  المواق  ملوثة بتمياا كبيةة   من 7  .وال تصولح للسوباتة  ملوثة بشلكل كبير  36مواقع من أصلل  8 -

 / طةابلس ،المسووووموح بهوا. هوذ  المواق  هي:  من أعلو   المسووووتو واا  أنتيو  البتتية وا البةاز وة من 

الوبية  دونية / المسبح الشعبي الةملي، المسبح الشعبي،  /مقاب  دز ةة عب الوهاب، طةابلس  الميناء

بيةوا / المنارة  )أسوح  منارة بيةوا(، بيةوا ،  دانغ المةهووووووأ، أنطلياس / مصوغ نهة أنطلياس /

 الشعبي. الةملة البيواء شاط /

من الناتية البتتية ولودية   مقبوالإ عتبة    الذي شلاطئ سللعاتا الشلعبي ةالى هذه المواقع السلبعيضلا   

المعم  بشووت  مباشووة  جعله عةضووة هذا معم  للتيماو اا وتأثة  بم لحاا  ه المحاب  ل ية ان موقع

 ع م السباتة هي ميا  هذا الشاط . ب   نصحللتلوث التيميائي المثب  والموثق هي  راساا سابقة، ولذلك 

ة نسوووووغ التلوث البتتية  هي ميواههوا تعتب و ةغير ملأمونل  ةإلى حرجل  ةحلذر المتبقيلة 4 المواقع ال -

ط  رملي القليعاا، المنية / شووواعتار /   وتتعةض للتلوث بشوووت  متقط  أو يةهي وهي:  متوسوووطة

 .شاط  الشعبيالصي ا / خاص، البتةون / شاط  البحصة العام، 

 

 ؟ أحوال الثروة السمكية .د

أنسووووجة ثالث أنواع من األسووووما  هي   )كا ميوم، رصوووواص و زئبق(  ىن تحلي  تةكيزاا المعا ن الثقيلة

تم اصووطيا ها هي الميا  البحة ة لثالث مناطق   سووة وس، سووة  ن و سوولطان ابةاهيم صوو ة (المحلية ) 

 أيهة أن  2020وبشوووت  متقط  خالل العام   2019هي أواخة عام    (ور)طةابلس، بيةوا، صووو   سووواتلية

أق  من الح  األقصووو المسووموح به اسووتنا ا الو المسووتو اا التي ت  تها المحوضووية   مع الا التةكيز هي

التي  المحلية  اسوومن األبأ  االسووتنتاج  لذلك  متن  .(EURL)بية للمعا ن الثقيلة هي العلف والطعام  األورو

وصوووالحة    ية ملوثة، سوووليمة  هي   تم اصوووطيا ها بعي اإ عن مصوووباا الصوووةف الصوووحي أو الصوووناعي

 لالستهال  بأمان.
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 في عضل االسماك التي تم اصطيادها   µg.g)-1 ((–كادميوم  - زئبق –رصاص تركيز المعادن الثقيلة )معدل 

 9201أواخر عام صور بيروت و  و في طرابلس 

Region / Species 

 المنطقة / االنواع

 

n 

 عدد
 

Cd  كادميوم Hg   زئبق Pb  رصاص 

Tripoli  طرابلس     

Diplodus sargus 0.043 0.203 0.008 5 سة وس 

Euthynnus alletteratus 0.010 0.015 0.004 3 تونة 

Mullus barbatus 2 سلطان ابةاهيم <LD 0.148 0.043 

Beirut  بيروت     

Diplodus sargus 0.022 0.037 0.005 3 سة وس 

Euthynnus alletteratus 0.003 0.013 0.004 3 تونة 

Mullus barbatus 0.036 0.018 0.004 3 سلطان ابةاهيم 

Tyre  صور     

Diplodus sargus 0.045 0.227 0.010 4 سة وس 

Euthynnus alletteratus 0.017 0.085 0.006 3 تونة 

Mullus barbatus 0.020 0.045 0.005 3 سلطان ابةاهيم 

 

 

 

 

 أحوال الرسوبيات البحرية:. ه

البحة علو طول أيهةا تحواليو  المعوا ن الثقيلوة )هنوا  وم، رصوووواص، نحواس وكوا ميوم( هي رسوووووبيواا 

باسوتثناء رسووبياا منطقة ال ورة    ،النسوغ المقبولة عالميامع الا تةكيز من حووة تق  عن    السوات  اللبناني

التا  وم والةصوواص والنحاس. بينما أيهةا رسوووبياا   د اإ من  البحة ة التي أيهةا مسووتو اا مةتحعة

  الةصاص هقط. منطقتي شمال صور وعتار مع الا مةتحعة من 

 

 

Maximum allowed levels set by the European Commission (mg/kg) 

  الح  األقصو المسموح به من المستو اا )ما/كا(

  Cd كادميوم    Hg زئبق     Pb رصاص      

Fish سمك      0.25 0.5 0.5  
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  µg.g)-1(لعدد من المناطق الساحلية اللبنانيةرسوبيات البحرية فناديوم( في ال - نحاس – رصاص –تركيز المعادن الثقيلة )كادميوم

Region /  

 المنطقة 
Cd  كادميوم Pb  رصاص Cu نحاس V فناديوم 

Akkar 87.5 7.5 6.8 0.105 عكار 

  Tripoli23.8 4.9 5.6 0.085 طرابلس 

 Nahr Ibrahim70.3 6.3 1.8 0.059 نهر ابراهيم 

Dora 68.2 30.6 16.6 0.410 دورة 

Ramlet El Bayda 28.8 1.8 2.1 0.030 رملة البيضة 

Costa Brava 29.7 3.8 3.3 0.070 كوستا برافا 

Damour 42.9 2.3 2.1 0.045 دامور 

Saida 23.2 4.6 5.2 0.099 صيدا 

North Tyre 11.3 3.0 9.7 0.049 شمال صور 

Tyre Nature Reserve 7.3 1.8 2.9 0.038 محمية صور 

   

  

Natural level in sediments (mg/kg) 

  ةسوبياا )ما/كا(الالتةكيز الطبيعي هي 

 

Sediments  Cd كادميوم    Pb نحاس   Cu  رصاص    
V 

 فناديوم

رسوبياتال   0.15 6.20 16.42 109.56 

 

 

مع نتلائج   2021 تقرير التطورات اإليجلابيلة والسلللللبيلة في المواقع الملدروسلللللة ، مقلارنلة نتلائج .و

 2020تقرير

 

 التطور االيجابي: .1

   ية مأمون ومن ملوث ال بشت  طحيف تحسن تصنيحه القليعاا عتار /  موق  -

 تحسن تصنيحه من تذر الو دي  د ا أنحه/   ة الناطورموق   -

 د ا الو دي   دي  من  تحسن تصنيحهموق  الهة / الشاط  األزر   -

  تحسن تصنيحه من تذر الو دي   عمشي  / الشاط  الشعبي الناطور موق  -

 حي ار / تح  دسة الحي ار الموق   -

 تحسن تصنيحه بشت  كبية من تةج الو دي  الصةهن  / الشاط  الشعبي موق   -
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 التطور السلبي:  .2

تصونيحها من تةادع  نوعية ميا  هذا الشواط  بشوت  كبية وتحول  ، الةمليشواط  ال/   موق  المنية -

 !دي  د ا الو تذر

 !ملوث  وبسةعة من تذر ال تةادع  نوعية الميا ، موق  دونية / المسبح الشعبي الةملي -

 

  المواقع المستحدثة: .3

 داء كما  لي: المواق  ال مس المستح ثةتصنيف 

  صنف دي  د ا  أنحة / تح  الة حموق   -

  صنف تذرا البتةون / شاط  البحصة العامموق   -

  صنف دي  د ا خل ة / شاط  مسبح  وهي موق   -

    صنف دي ا ع لون / الشاط  الشعبيموق   -

  صنف دي  د ا صور / شاط  المطاعم الةمليموق   -

 

المواقع التي تملت دراسللللتهلا، يعود في تحلديلده بوحللللو    تمالتلوث البكتيري اللذي  يتبين مملا تقلدم، أن  

بشلكل رئيسلي إلى مياه الصلر  الصلحي وعصلارة المكبات الرئيسلية التي تلوث مياه الشلاطئ اللبناني، 

قبل وصللولها إلى الشللاطئ، أو كون القليل من  مبتذلةلمياه االالالمسللتمر بعدم معالجة  التقصلليرفي ظل 

 وتعمل بشكل جزئي ودون طاقتها  محطات التكرير ال تزال في مرحلة التكرير األولي

 

 2021ي خالل شباط وآذار التلوث النفطكارثة  .ز 

خالل شوهة  شوباط وابار، ىدتات  الشوواط  اللبنانية والجنوبية بشوت  رئيسوي كمياا من القطةان مصو رها 

سووات  الع و اإلسوةائيلي، ولتار  ه لم  صو ر أ ة تقار ة رسومية أو  ولية توضوح بشوت  صوة ح مصو ر التلوث 

تصوو    لو الشووواط  اللبنانية.تاسوواته السوولبية ععهي ع م تحاشوويه والتأخة بالمعالجة وىن ىسووةائي  ومسووؤولية  

، تيو  أ ا    2021شووووبواط    10و  9هي الحتةة ما بين  من أت  ناقالا النحط سووووةب النحطي  التلوث النواتج عن ت

يوة شوووووهو ا هي قطةانكتو  من النحط العوائم علو شووووتو   التيواراا واألمواج واتجواهواا الة واح ىلو  ه  كميواا 

أ ا الو انتشوواركمياا كبيةة وبنسووغ متحاوتة من كت  لزدة   و  2021شووباط   22الناقورة وصووور أعتباراإ من 

سوووم علو مجم  الشوووواط  الةملية والصووو ة ة   50و   0.5من القطةان النحطي األسوووو   تةاوح قطةها بين  

وبواألخ  ودوة ثوانيوة  ممن التلوث النحطي تب  المودوة األولو    .الممتو ة من النواقورة دنوبواإ تتو بيةوا شوووومواالإ 

ي امت ا تتةاهق  م  المز   من كت  القطةان اللزدة ال  2021ابار   11بع  العاصوووحة التي ضوووةب  لبنان هي 

. ي النحط القطةان  ان شوواط  صوي ا لم تنج من كت  الو أضوف .شوماال تتو شوواط  دبي ، البتةون وطةابلس

التي كوان قو  بو    ،من دو  و  بعض الشووووواط  ىعوا ة تلو و  ىلو  المودوة الثوانيوة من كتو  القطةان أ ّا  ذلوككو 

 المنصور  والةملة البيواء. و ع لونو محمية صور واط كش بتنايحها،
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من  وات  ول مودة من التلوث النحطي وبع  شهة أالمجلس الوطني للبحوث العلمية مباشةة بع  تصول أع  

تقة ة ن تول نتائج المسوتاا التي أدةاها هي وق  قياسي بالتعاون م  البل  اا المعنية ومجموعة التارثة 

وبالتنسيق م  هيئة ى ارة التوارث ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي   (IUCN)من الجمعياا البيئية وال ولية 

وق  اعتم ا تقار ة  بالقطةان النحطي و ردة التلوث الذ  أصابها. لمناطق التي تلوث  امبينا البيئة والنق  

والتقار ة التي رهع  للمةاد  ال ولية وإلتاطة الجمعية العامة   الا رسمية هي ك  اإلتصاكمةاد  المجلس 

 لألمم المتح ة بح اتة األضةار التي أصاب  لبنان. 

وق  اقتصةا  لم تلق دهو  الحعالياا األهلية ال عم المةدو للتعجي  بتنايف الشواطيء الملوثة بالقطةان،

 وبعض البل  اا.  والحعالياا التشحية  عملياا التنايف علو دهو  المتطوعين 

 

 : ي ما  لي نودز ما ال   اليه تالة الشواط  اللبنانية بع  أربعة أشهة علو تصول التارثة ه

الص ور ملوثة بالقطةان كذلك  ود  عبواا  .: منطقة ص ة ة لم  تم تنايحها تتو اليومالناقورة شاط  

مز   من الص ور بسبغ الالو القطةان انتق  ق  سؤاإ و ز ا  بالستيتية مصبو ة بالزه . الوض  هي الناقورة 

 انتقاله بأتذ ة روا  الشاطوء.

إ وق   :   شاطوء االستن رونة  لسياراا انتشار الزه  علو الةم  ال شن بسبغ ودو  ع   من ااز ا   ما زال ملوثا

 تقوم بممارسة بعض السباقاا علو الةم . التي ال ه  ةالةباعي

  تم تنايف الجزء الشمالي التاب  للمحمية الطبيعية بينما الجزء الجنوبي لم  ناف صور:  –رأس العين  شاطوء

 .بع  

ل  ة صور بالتنسيق م  ا ارة المحمية والجمعياا األهلية والنا   اللبناني  بذل  ب:  الةملي  شاطوء محمية صور

 اليونيح  بتمو   دزئي وق م   ساهم  . قب  ب ء موسم الصيف يالةملالشاط  تنايف دهو اإ كبيةة لللغطس 

إ ل  IUCNال   إ هاما إ   20لم ة  عامل  50تشغي   تمو   عملية التنايف وشةاء مع اا التنايف و عما ماليا وهنيا  وما

 ك  رمال الشاط  بطول باإلضاهة الو تمو   صناعة  ةبال الي لتسة   عملية ازالة التت  القطةانية عن 

 ا.متة 65بعةض ال  ق  عن  و متة  2000

، الذ  ما زال   عمل  البل  ة م  المتطوعين والمجتم  األهلي علو تنايف الشاط: شاطوء محمية العباسية 

ذلك  التظ ودو  ممةاا علو  ك .النحا اا البالستيتيةالقطةان باإلضاهة الو كت  كمياا من  عاني من انتشار 

قطةان من منطقة الو  تساهم هي نق  التتنق   ون را ع علو الشاط  و رباعية ال ه  عةض الشاطوء لسياراا 

 . هاىطاراتاخةى بواسطة 

 .هقط االستةاتاا من قب  اصحاب الواق  أمام المقاهي الشاطوء  : تم تنايف ال ةا غ شاطوء 
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 . الم صصة للسباتة: لم  تم تنايف األماكن الص ة ة ولتن تم تنايف األماكن الةملية شاطوء ع لون

 بع .  : لم  تم تنايحهاشواط  خيزران الستستية 

 بع .  لم  ناف شاط  الصةهن :

 لم تناف.  :الغاز ة  الع وسية تتوالبيسار ة و الشواطوء الممت ة من

هور   زالة القطةان عن الشاطوء الةملي الشعبيال الجةاهاا اآلليةست  ام الو با را البل  ة : صي ا  شاط 

   .وصول التت  القطةانية

رمال  التلوث وتنايف  ةبازال  السياتية والمسابح نتجعاا مقام اصحاب ال: ال امور والجية والةملية شواط 

إ علو الموسم الصيحي.  الشواطوء تحايا

ولتن المعا نة   المناماا الغية تتوميةوالجمعياا االهلية  جهو  ب: تم تنايحه (سان سيمون)  شاط  الجناح

 الصغيةة.  ةالمي انية تاهة أن رمال هذا الشاط  ما زال  تملؤها التت  القطةاني

وق  قام  دمعية   مودتي التلوث من القطةان خالل  كبيةة  تمياا لالشاط  تعةض  :شاطوء الةملة البيواء

 المتطوعينع   من اني و المناماا الغية تتومية والجيش اللبن واألزر  التبية بالتعاون م  المجتم  األهلي 

 . بتمو   شةاء مع اا التنايف  IUCNساهم    ، كما لو ازالة ك  اشتال التلوث النحطي عن الشاطوءع

 ثة بالقطةان ولم تناف. وما زال  مل :الشواطوء الص ة ة والحصو هي بيةوا 

واصحاب المنتجعاا السياتية  ن  و والمتطوع   والمناماا الغية تتومية  عمل  الجمعياا األهلية:  دبي   شواط 

   بشت   ية كاف.علو تنايف الشاطوء من القطةان 

 ولم  تم تنايحها.  القطةانب ملوثةال تزال الص ور هي عمشي  :  شاط  عمشي  

لها بذ بالة م من الجهو  التي ص ور وتصو البتةون  التظ ودو  التلوث القطةاني علو : ط  البتةونشا

 والجمعياا الغية تتومية م عومة من البل  ة للت حيف من ت ة التلوث. المتطوعون 

 : لم  تم تنايحها وما زال  ص ورها ورمالها ملوثة بالقطةان. طةابلس  شواط 
 

ا  ع دتمأالمواق  الملوثة و اتي  عا ن REMPECمن  أدنبين االستعانة ب بية ن، تم  2021خالل شهة أ ار 

 معتم  ن هي تقة ةاإ  اوضعو وبل  اا ومناماا  ية تتومية ومةاكز أبحاث بأصحاب القةار من وزاراا 

نشةها المجلس الوطني للبحوث العلمية، نتيجة المسوتاا   ير ة والمعلوماا التاعلو التقرئيسي  بشت   ىع ا    

الستشعار  المةكز الوطني لعلوم البحار والمةكز الوطني لوالتي نحذها ك  من  لجمي  المواق  الملوثة ةمي انيال

بتلز م تملة التنايف ألت   REMPECتقة ة نتيجة  UNDP ال  قام  كما  عن بع  التابعين للمجلس.
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بسبغ تلول موسم الصيف، لم تعط النتائج المةدوة بع ، ب لي  خةة التي أت  متألتن هذ  ال طوة المتعه  ن. 

 كثاهة وتع   األماكن التي مازال  تعاني من التلوث القطةاني. 
 

 الئحة بالشواطئ الملوثة من التسرب النفطي والمحددة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية 

 ا للتنظيفهومدى خضوع (2021آذار  24)

 الموقع

طول 

 التلوث

 )كم(

 حداثياتاال
 ظهور التلوث 

 موجة اولى 

 و ثانيةأ

درجة 

 التلوث*

 كتل القطران

تلوث 

 رملي

تلوث 

 صخري

 

 كبيرة متوسطة صغيرة خط عرض خط طول

خضع 

 للتنظيف

دةف الناقورة 

 الص ة 

1.88 35.113 33.111 
1  &2 5 x x x - X 

 كال

شاط  الناقورة 

 الص ة 

0.16 35.152 33.136 
1  &2 5 x x x x X 

 كال

 كال x x x x X 5 2&   1 33.147 35.158 0.32 استن رونة

 كال x x x x X 3 2&  1 33.168 35.183 0.54 البياضة

 نعم - x - - x 5 2&   1 33.183 35.193 1.47 المنصور 

 33.229 35.211 1 رأس العين 
1  &2 5 x - x x - 

 نعم

 دزئيا

 33.241 35.212 1.08 الةشي  ة 
1   &2 5 x - - x - 

 نعم

 دزئيا

محمية صور 

 الطبيعية

1.86 35.211 33.255 
1  &2 5 x - x x - 

 نعم

 نعم - x - x x 5 2&  1 33.262 35.206 0.19 ىستةاتة صور

 نعم - x - - x 5 2&   1 33.265 35.204 0.25 شواطينا

 كال - x - - x 3 2&   1 33.273 35.192 0.72 ال ةاب -الجم  

 33.290 35.219 1.25 العباسية 
1  &2 5 x - x x - 

نعم 

 دزئيا

 كال - x - - x 3 2&   1 33.315 35.232 1 البة لية

 33.339 35.244 0.66 ال ةا غ 
1  &2 5 x - - x - 

نعم 

 دزئيا

 33.379 35.251 0.4 ع لون 
1   &2 5 x - x x - 

نعم 

 دزئيا

شاط  الستستية 

 خيزران

1.79 35.274 33.437 
2 5 x تصو x x  تصو 

 كال
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 الموقع

طول 

 التلوث

 )كم(

 حداثياتاال
 ظهور التلوث 

 موجة اولى 

 و ثانيةأ

درجة 

 التلوث*

 كتل القطران

تلوث 

 رملي

تلوث 

 صخري

 

 كبيرة متوسطة صغيرة خط عرض خط طول

خضع 

 للتنظيف

شاط  الصةهن  

 الشعبي

 35.302 33.466 
2 5 x - x x - 

 كال

 كال - x - x x 5 2 33.484 35.324 0.29 شاط  الع وسية 

 نعم - x - x x 5 2 33.573 35.379 1.9 صي ا 

 نعم وتصو  - x وتصو x 5 2 33.684 35.418 0.22 شاط  الجية

 33.702 35.438 0.74 شاط  السع  اا
2 3 x - - x - 

ال   

 معلوماا 

 33.735 35.446 1.2 ال امور
2 3 x - - x - 

نعم 

 دزئيا

شاط  السان 

 الجناح -سيمون 

1.23 35.483 33.861 
1   &2 5 x - x x - 

 نعم

 نعم - x - x x 5 2&   1 33.878 35.480 1.2 الةملة البيواء

 كال x x x - X 3 2 33.901 35.474  بيةوا -المنارة 

شاط  عين 

 المة سة

0.13 35.470 33.900 
1   &2 5 x x x - X 

 كال

دبي  شاط  

 الةملي

0.77 35.648 34.114 
2 3 x - x x - 

نعم 

 دزئيا

 كال وتصو  - x وتصو x 3 2 34.139 35.632 0.94 شاط  عمشي 

شاط  البحصة 

 البتةون

0.15 35.657 34.253 
2 3 x x - x X 

نعم 

 دزئيا

شاط  الزاروب 

 شتا 

1.08 35.722 34.321 
2 3 x تصو - x  تصو 

ال 

 معلوماا 

الملعغ شاط  

 طةابلسالبل   

0.85 35.814 34.429 
2 3 x - - x - 

 كال

المسبح الشعبي 

 طةابلس –

0.54 35.812 34.446 
 3 x - - x - 

 كال

 ( كثيف 5( متوسط؛ )3( مت ني؛ )1*  ردة التلوث بالقطةان النحطي : )

 

 ساهم بالبحوث والتحاليل باحثون وفنيون من المركز الوطني لعلوم البحار ✓


