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 للمجلس الوطني للبحوث العلميةكلمة الدكتور معين حمزة، أمين عام 

 عن الحالة البيئية لمياه الشاطئ اللبناني التقرير السنويالمؤتمر الصحفي إلطالق 

 2020حزيران  24بيروت في 

 

 أصحاب السعادة والمعالي، 

ومعالي الدكتور رمزي مشررررررر ية، بداية أود الترحيب بمعالي الدكتور دميانوس قطار، وزير البيئة، 

وزير السررياحة والشررؤوج اإلعتماعية، وبمعالي وزير الزراعة ممبالع بمعالي الوزيرة السرريدة و اق ال رريقة 

وبالدكتور أسعد عيد، مستشار دولة  حمزة، وبمعالي الدكتورة عناية عز الدين، ع و لجنة البيئة النيابية،

وبالدكتور عورج طعمة رئيس مجلس إدارة لي والبحث العلمي، رئيس مجلس الوزراق لشررررؤوج التعليع العا

ية عهزة اإلعالم اللبنانالمجلس الوطني للبحوث العلمية، والترحيب موصول للسيدات والسادة العاملين  ي أ

 للشرررراطئ نتائج المسرررروحات البحرية ي هذا اللقاق السررررنوي الملصررررع ل عالج عن أرحب بكع  والعربية؛

المشرراكا التي يعاني  هعالمواقع الصررالحة للسررباحة والوطس والصرريد، مع اإللرراقة عل  أوتحديد اللبناني، 

 .منها البحر  ي لبناج

ري لبكتيالمركز الوطني لعلوم البحرار الترابع للمجلس الوطني للبحوث العلميرة بمسررررررا التلوث ابردأ 

قد ازداد . وسررنة 36المعادج البقيلة عل  طول الشرراطئ اللبناني منذ نسررب و الكيمائية والع رروي والملوتات

نقطة مرععية  31نقاط  ي منتصرررل البمانينات من القرج المالررري ال   6عدد النقاط التي يتع مسرررحها من 

 .خالل العام الحالي بزيادة خمس نقاط عن السنة المالية

 التي تو رها الباخرة العلمية تطّورةالم هذا المسررررا، يسررررتعين المجلس بالتسررررهيالت التقنية وإلنجاز

 ي المركز الوطني لعلوم البحار، باإللررا ة ال  عدد من مشرراريع التعاوج  والفنّي ، وبالجهاز العلمي"قانا"

اإلتحراد العرالمي و (FAOمنظمرة اوذرذيرة والزراعرة  و اإلتحراد اووروبيبرامج و مع المنظمرات الردوليرة
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التي ، و(UNEP/MAP  اللطة المتوسررررررطية ج اومع المتحدة البيئي/برنامو (IUCN لحماية الطبيعة 

 لمن أ  ا الشروط العلمية. مادية إلعراق المسوحات والتحاليا الملبريةتقنية وتو ر إمكانيات 

ع التي تؤخذ منها العينات بشرررررركا دوري ومنتظع عل  مدار السررررررنة، اختيار المواقع  تع للمعايير  و قا

ع معبالبابتة  . ويمكن اعتبار هذه المواقعتعتمدها منظمة الصررررحة العالمية التيوالمؤشرررررات البيئية  رة نقاطا

Representative  عن أبرز البيئات التي يتصل بها الشاطئ اللبناني، من شأنها إعطاق صورة والحة

 نبالقرب م، نقاط مسررابا شررعبيةودقيقة عن أحوال البحر والبروة السررمكية. وقد تنوعا المواقع لتشررما  

صناعيةعامة وخاصة، شواطئ صلرية ورملية  ،مصبات اونهر ، ونقاط قريبة من نقاط قريبة من معاما 

، سوف نعرض لكع نتائجها بالتفصيا  ي نقطة 31مصبات الصرف الصحي. وقد بلغ عدد المواقع هذا العام 

 الجزق الباني من هذه المداخلة، والتي يمكن اختصارها باآلتي 

 17  ع ع بحريا ع للسباحة من أصا موقعا  31صالحا

 8 مواقع ملوتة بشكا كبير 

 6 مواقع ُمصنفة حذرة إل  ذير مأمونة 

 

 ي نتائج هذا العام بعض المؤشررررات اإليجابية،  لمسرررين بالمئة من المواقع المنتشررررة من الشرررمال 

رار ألرحت  الجنوب، هي مواقع نظيفة وما تزال محمية وبعيدة عن مصردر التلوث الرئيسري الذي يتسربب ب

 عسيمة  ي نصل المواقع المدروسة. 

ع  14التلوث البكتيري الذي أمكن تحديده بولوح  ي  جّ إ ، يعود بشكا رئيسي إل  مياه الصرف موقعا

لتي تلوث مياه الشرراطئ اللبناني،  ي  ا التأخر المسررتمر بعدم نفايات الصررلبة االصررحي وعصررارة مكبات ال

اللمس محطات التكرير أج  باإللرررررا ة إل معالجة مياه الصررررررف الصرررررحي قبا وصرررررولها إل  الشررررراطئ، 

 Primary مرحلررة التكرير اووليقليلررة الفعرراليررة،  لع تتجرراوز بعررد  ال تزال الموعودة عل  السرررررررراحررا 

treatment  ع لمعالجتها.متقط، وتعما بشكا   ع، وتفتقد للربط بشبكات الصرف الصحي التي أنشأت أساسا

للمجلس عل  إهتمام المراعع والمؤسسات العلمية، وهو مرعع معتمد لقد استحوث التقرير السنوي 

ع  ي تقييع ومتابعة الحالة البيئية للحوض الشررررقي  ي البحر المتوسرررط. وعل  الصرررعيد الوطني،   ج  عالميا

المؤسررسررات تعما للتكيل مع توصرريات ، و ي هذا المجال، أود أج اشررير للمبادرات اإليجابية التي العديد من 

  باوخع، وللحفا  عل  البيئة البحرية إتلذتها بعض بلديات الساحا
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 شرراطئ شررعبي" نظيل، يعاني بين الحين واآلخر من مصررادر تلوث التي اسررتحدتا  بلدية عمشرريا"

ع بنسب التلوث ذير محددة بعد، ولكن التحاليا ع ملحو ا  .التي تما  ي اوشهر اوخيرة أ هرت تراععا

  ع للمواطنين باإللررا ة ال  الممر التي تجهد بلدية عبيا ع ومتاحا ع وًمنا إلبقاق "شرراطئ البحصررة" نظيفا

ع لتسررررهيا إل  الشرررراطئ الرملي، بالرذع من معارلررررة المجمعات المواطنين وصررررول  المنشررررأ حديبا

  ي الموقع. السياحيّة المنتشرة 

  كما يتبين من يت  من مصرررررادر التلوثحماوقاما ب"مسررررربا شرررررعبي" اللتي أنشرررررأت بلدية عونية ،

 .الملحو  بمعدالت التلوث البكتيري  ي اوشهر اوربعة اوخيرة االنلفاض

 بداية كا موسع صيل إل  اقفال كا ة مصبات الصرف الصحي التي تلوث التي تعمد  ي لدية صيدا ب

 ."لكن يبق  تصنيل هذا الموقع "حذراالشعبي، و مياه الشاطئ

  مكنها من الحفا  عل  نظا ة اومر الذي مع إدارة محمية صررررور الطبيعة، التي تتعاوج بلدية صررررور

 شاطئ المحمية وخلوه من التلوث البكتيري.

 

قد  ية،   ما يلع البروة السررررررمك ناديوم، رصرررررررا ، نحاس و ي لة    يا المعادج البقي حال أ هرت ت

وكادميوم(  ي رسررررروبيات الشرررررواطئ العامة  ي كا من طرابلس والرملة البي ررررراق وصرررررور تركيزات أقا 

بألررررعاف من التركيزات  ي الرسرررروبيات المأخوبة بالقرب من مطمر النفايات  ي مواقع أنطلياس والدورة 

ع  شاطئ   .لبيئيةوتعتبر ذير مقبولة بكا المقاييس ا والكوستا برا ا التي تفوق النسب المقبولة عالميا مياه ال

والمرا ئ ومكبات النفايات الصلبة، وال  الكبرى والرسوبيات ملوتة بالمعادج البقيلة السامة  ي عوار المدج

  ائدة ترع  من اصطياد اوسماك بجوارها.

 

اع ، بعيدتمار البحر التي يتع اصطيادها بعيداع عن مصبات الصرف الصحي أو الصناعيأما اوسماك و

ال ررووطات حمايتها من مسررتدامة ل، وتتطلب إعراقات سررليمة وذير ملوتةداخا البحر،  هي  ،ئعن الشرراط

 ج اختفاق التوتياق البحرية من، إالبيئة البحرية. مبال عل  بلكسررامة دخيلة عل  أصررناف البيئية ومن ذزو 

الملوتات الع وية إلا ة ال  تأتره بعواما التوير المناخي من ارتفاع  ي كبا ة  الشاطئ اللبناني مرده ال 

كما أج إنتشررار بعض أصررناف اوسررماك الوازية  سررمك النفيلة وسررمك  ملوحة البحر. ي حرارة و لل معدالت

قيمة  سررررلطاج ندتار أصررررناف محلية إاوسررررد( التي وصررررلتنا من البحر اوحمر والمحيط الهندي قد أدت إل  

   (.يع، عربيديإبراه
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باب  تعود ال  الو بة ال  تكاتر قناديا البحر  اج أسرررررر ايد زوال  ت قنادياالبيولوعية لل دورةبالنسرررررر

 االنح الاج انتشار النفايات الصلبة عل  سطا البحر تشكا عامكما  .االملوتات الع وية التي تتوذى منه

ولكن الحال  ،بين شررررررهري تموز وًبالمياه اللبنانية   توزو اج القناديا من المعروف. ها و تكاترهالنمو

 تويرت مؤخراع لدرعة أج القناديا المؤبية، ألحا تجتاح بعض المناطق حت   ي  صلي الشتاق والربيع.

 

لقد سع  المجلس بالتعاوج مع مؤسسات علمية أوروبية عريقة لدراسة أتر عائحة كورونا عل  مياه 

ع من الدراسرررررات العلمية   لع تتوصرررررا إل  تأكيد الموتقة  ي أسررررريا وأوروبا والقارة اوميركيةالبحر، ولكن أيا

ل  الكائنات البحرية الحية مكانية انتقال  اإو ، أامكانية انتشررررررار  يروس كورونا المسررررررتجد  ي مياه البحر

خصررائع كما أج  .و الوطسأ الصررد يات والرخويات واوسررماك( أو إل  البشررر الذين يمارسرروج السررباحة 

وحركررة اومواج  ،ذرام  ي الليتر( 39ووعود الملا بنسررررررررب عرراليررة   ي ميرراه البحر، التلفيل واإلبابررة 

 بحوث تؤكدهتركيبة الفيروسرررات، كما  من شرررأنها أج تفكك ،المسرررتمرة وأشرررعة الشرررمس  وق البنفسرررجية

لذلك   ج أ  را وسرائا الوقاية هي احترام اإلعراقات الصرحية  .عالمية عل  أنواع مماتلة لفيروس كورونا

 المعلنة  التباعد، تعقيع اوسطا، ...( واالبتعاد عن مصبات الصرف الصحي ومكبات النفايات الصلبة.

 

 السيدات والسادة، 

الكالم للدكتور ميالد  لري، مدير مركز علوم البحار، ليقدم لكع بعض النتائج المفصررلة قبا أج أعطي 

أتمن  عل  معالي الوزراق إعطاق العناية لهذا المورد اإلستراتيجي، عن المسا السنوي للشاطئ اللبناني، 

تلوث وتما القادر عل  اسرررررتعادة نقائ  وسرررررالمت  كاملة بأقا من تالتة أشرررررهر،  ي حال أزيلا مصرررررادر ال

 .لبناج، وكما تقت ي مصلحة الوطن وأبنائ معالجتها كما تقت ي المعاهدات الدولية التي التزم بها 

 شكراع إلصوائكع.


