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 بقلم رئيس التجمع اللبناني للبيئة - المهندس مالك غندور

     في زمن الخطوط الحمر نؤكد أن خطنا أخضر - أزرق نحو بيئة متجددة وتنمية مستدامة، بواسطة موارد بشرية
وطبيعية، تحمي ارثنا على هذه األرض وتحافظ على حقنا في الحياة وحقوق أجيال لم تولد بعد

 وبعد.. يسعدنا إصدار العدد الثاني من هذه النشرة التي تعبر عن مشروع بحر بال بالستيك الذي أنتج مبادرات
 مستدامة، وفقا ألهداف واضحة وتخطيط وتنفيذ ناجح ضمن ثالوث متكامل للمنح الصغيرة والمناصرة

والمدافعة والتوعية والتواصل      
  العدد األول وثق ونشر مجموعة من النشاطات وأعمال المشاريع وهذا العدد يستكمل المهمة متزامنة مع إطالق 

 news وقبلها مجموعة bahr bala plastic network مجموعة 
 وبعدهما إفتتاح المنصة اإللكترونية من أجل التفاعل والتعاون واإلستمرارية في العمل معا من أجل السياسات
 والسلوكيات وضمان استدامة اإلجراءات وتكرار التجارب الناجحة ومساحة لتبادل المعلومات وتقوية الشراكة

المستدامة نحو بحر بال بالستيك

August 2021





 نظمت جمعية انسان للبيئة والتنمية
 يوًما بيئياً باالشتراك مع وزارة

 السياحة وبلديات جبيل – بيبلوس،
 بالط ومستيتا وقرطبون، والفيدار،
 تم خاللها تنظيف شواطئ البلديات
 الواقعة ضمن هذه الحملة في إطار

 مشروع “بحر بال بالستيك” وقد
 تزامن هذا النشاط مع نشاطات

 مماثلة في 21 دولة من دول البحر
االبيض المتوسط

 هدف هذه الحملة هو الوعي
 المستمر لمخلفات النفايات

 الموجودة في البحر وعلى الشاطئ
وباألخص المخلفات البالستيكية

 حملتنا هذه السنة هي حملة
 توعية لفرز النفايات وباألخص
 البالستيكية وجمعها ليتم إعادة

 تدويرها في مصنع تابع لجمعية
 “انسان للبيئة والتنمية” أنشأ

 خصيًصا لتحويل أغطية العبوات
 البالستيك الى أشياء جميلة يمكن

 ان يستعملها اللبناني والسائح
 بسعر زهيد وتساعد الى إيجاد

 وظائف خضراء، ويحّرك عجلة
 االقتصاد، في ظل الوضع المرير

لالقتصاد اللبناني
 باإلضافة إلى المنظمين ، شارك

 متطوعون من المجتمع المحلي في

 حمالت تنظيف وإعادة تدوير البالستيك
في فيدار والمنصف

جمعية انسان للبيئة والتنمية
 هذه الحملة ،حزب الخضر اللبناني،

 الجامعة األمريكية  للتكنولوجيا
 كشافة لبنان ، الكشافة الماروني

 ، الكشافة البيئية ، كشافة األرز ،
 كشافة بيبلوس ، جمعية الشابات

 المسيحيات ، طالب أكاديمية كوليت
 للموسيقى ، والجمعيات ، غرين

 وركس، أمواج البيئة، منتدى البيئة
 اللبناني ، كشافة بدري ، الكشافة

 العربية ، جمعية الرعاية ، المجلس
 المدني لمكافحة اإلدمان ، جمعية

 الرفاه ، فوج إنقاذ الشعب ، جمعية
 أصدقاء الزيرة بشاطئ صيدا ،

 جمعية التنمية لإلنسان والبيئة ،
 مجتمع حماية الطبيعة واجبنا ،

 جمعيتنا الهدف ، القطاعين الخاص
والعام

 كما تم إنشاء منصة إلكترونية

 في هذا الوباء لتشجيع الكشافة
 والطالب والمجتمع المحلي على

 المشاركة وحصل كل مشارك على
 شهادة مشاركة موقعة من جمعية

 انسان للبيئة والتنمية ,حزب
الخضر اللبناني و

"Live Love Lebanon".



 صممت
Live Love Lebanon 

 وطورت منصة للعمل التطوعي
 لدعم المنظمات غير الحكومية

 في تنظيم البرامج والتواصل مع
 المتطوعين في جميع المناطق
 اللبنانية. هذه المنصة تهدف

 لتسليط الضوء على عمل الشركاء
 و البرامج عبر قنوات

Live Love
 على مواقع التواصل االجتماعي. 
 كما تم تطوير نظام عبر اإلنترنت

 يهدف إلى تقديم التدريب
 االلكتروني، بما في ذلك التدريب

على كيفية تنظيم حملة تنظيف
حافظت

 Live Love Lebanon
 على تنسيق وثيق مع 

 الشركاء وأنشأت مجموعات
WhatsApp

 لتسهيل التواصل مع المتطوعين. 
 ويجري مشاركة قائمة بالمتطوعين
 المسجلين مع الشركاء قبل حمالت

 التنظيف، اذ اشترك أكثر من
 250 متطوع ساهموا في عمليات

 التنظيف وحصلوا على شهادات
 المشاركة. تم تنظيم 13 عملية

 تنظيف في ايار 2021 بالتعاون

 منصة الكترونية للعمل التطوعي
والتدريب

Live love Lebanon
 مع

 في صور، والجنوبيون الخضر في 
        العباسية، وحزب الخضر اللبناني

    وجمعية             في صيدا
  وSEA  4 في العقيبة   

Live Love Recycle  و 
 لتنظيف ماراثون بيروت
Byblos Ecologia

 في كفرعبيدا -عمشيت-عقيبة 
HEAD

 في جبيل - بالط - فيدار، وغيرها 
من الحمالت مع مجتمعات

 Live Love
في كفرمشكي وعمشيت 

Vamos Todos

HEAD
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 يُنفّذ هذا المشروع ضمن الموقع
 الجغرافي لبلدية الجية حيث

 يتم السعي من خالله الى رفع
 مستوى الوعي على مخاطر

 رمي  لبالستيك من جهة ومنع
 وصول النفايات لبالستيكية الى
 البحر والشاطىء ضمن منطقة

 الجية من جهة اخرى. باالضافة
 الى إقامة ورش تعليمية تهدف

 لتعليم الصيادين حول كيفية تحويل
 العبوات البالستيكية الى خيوط

 بالستيكية بطرق مبتكرة من خالل
 آلة متطورة فضالً عن توزيع

 مستوعبات على طول الشاطىء
 بالتعاون مع بلدية الجية ليتم وضع

 لبالستيك فيها والعمل على إعادة
 تدويرها ووضع يافطات توعوية
 هادفة بشعار موحد " خلي البحر

"نظيف بال بالستيك
 يستهدف المشروع الصيادين
 والعاملين على المرفأ ورواد

 الشاطىء والجمعيات واالندية
 الكشفية الموجودة في المنطقة

 ضمن برنامج عمل يستغرق
 تنفيذه ثالثة اشهر وهو ينقسم الى

مرحلتين
 تم عقد اجتماعات متتالية مع

 رئيس واعضاء ورؤساء اللجان

 حملة “خلي البحر نظيف بال بالستيك”
في الجية

جمعية مؤسسة البيت اللبناني للبيئة
 المعنية في بلدية الجية ونقيب

 الصيادين واصحاب المسابح وتم
 توزيع المستوعبات والالفتات على

 طول الشاطىء بمساعدة اصحاب
المسابح
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 تقوم جمعية أحلى فوضى بمهمة
 تنظيف شاطىء سان سيمون
 بالتعاون والتواصل مع أهالي

 وصيادي منطقة الغبيري لتقديم
 المؤن من اجل لتحفيزهم على

 الحفاظ على ديمومة نظافة الشاطئ
 تم توزيع الحصص الغذائية

 واإلمدادات الالزمة للمساعدة في
 التنظيف، كما ساهمت الجمعية

 بتصليح قاربين الستخدامهما
 في صيد األسماك، مصدر رزق

الصيادين
 يتم تنظيف الشاطئ بانتظام من

 خالل ثالث حمالت تطوعية
 بالتنسيق مع بلدية الغبيري للتأكد

 من سحب المواد البالستيكية
والقمامة

 كما تعمل أيضاً جمعية أحلى فوضى
 على دراسة تصميم جناح من

 صناديق قمامة وإنشاء ملعب ألهل
المنطقة

دعم المجتمع المحلي
في الغبيري 

فوضى أحلى  جمعية 
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 تنفذ جمعية بيتي مشروع بالتعاون
 مع بلدية جونية يهدف الى تحسين
 إدارة و معالجة نفايات البالستيك

 لدى 20 منتجع من المنتجعات
 السياحية الواقعة على شواطئ

جونية
 فقامت الجمعية مع البلدية

 بالتواصل مع جميع المنتجعات
 البحرية الواقعة على الشاطئ مع
 زيارات ميدانية خاصة لكل منتجع

 لدراسة الوضع و تفسير أهمية
 المشروع واإلتفاق مع المنتجعات

 التي وافقت على التعاون باإلضافة
 الى تحليل المشاكل و التحديات

الخاصة لكل منتجع
 كما عقدت الجمعية جلسة مشتركة 

 لكل المنتجعات لتحليل الوضع
 البيئي الخاص بالبلدة وعرض
 المشاكل التي تسببها النفايات

 البالستيكية على البحر وتأثيرها
 على السياحة والمنتجعات البحرية

 بااليضافة الى  الفرص والحلول
 الممكنة بالتعاون مع الدكتور
 ميشال شلهوب المتخصص

 البيئي و الدكتورة جوزفين زغيب
المتخصصة في التنمية المستدامة
 ستقوم الجمعية بشراء مستوعبات
 لجمع البالستيك الذي ينتج عن تلك

 نحو إدارة بيئية سليمة للمنتجعات
البحرية السياحية في جونية

بيتي اوبيرج   جمعية 
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 المنتجعات لتقوم البلدية بجمعها
 مرة كل أسبوع من اجل اعادة
 تدويرها وبالمقابل سيتم وضع
 سياسات داخلية بيئية مستدامة

 خاصة لكل منتجع حتى تتمكن من
 معرفة كيفية إدارة المنتجع بطريقة

 بيئية سليمة بااليضافة الى خطة
 مبسطة إلدارة النفايات الصلبة

 وكيفية التعاون في المستقبل بعد
 إنتهاء المشروع بالتنسيق مع

المنتجعات والبلدية



 قام النادي البيئي في ثانوية روضة
 الفيحاء بتنفيذ يوم ترفيهي بيئي

 مميّز تنوعت فيه األنشطة وتوحدت
 فيه الجهود واألهداف، حيت انجز

 الطالب اللوحات الجدارية مصنوعة
 من البالستيك لتزيين شوارع

 الميناء لتذكر أهل مدينة طرابلس
  والميناء بواجبهم تجاه البيئة.

 كما ساعد الطالب في عملية فرم
 البالستيك ومن ثم تحضير ٢٠٠

 قطعة مصنوعة من البالستيك
 المفروم التي سيتم توزيعها على

 األهالي وأقاربهم في طرابلس
 ونهار السبت ١٠ تموز، تم تدشين

 اللوحات برعاية بلدية الميناء
 التي تمت صناعتها من اغطية

 البالستيك في ملعب بلدية الميناء
 مع عرض لمشروع المستوعبات
 المصنوعة من البالستيك المفروم
 بوجود االدارة التالميذ المشاركين

واهاليهم

تدشين اللوحات في ملعب
بلدية الميناء 

 النادي البيئي في ثانوية روضة الفيحاء
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 ضمن مشروع “بحر بال بالستيك”
 المنفذ من قبل الحركة البيئية

 اللبنانية والتجمع اللبناني للبيئة
  والممول من االتحاد االوروبي

 بالشراكة مع جمعية حماية دعم و
 عطاء بالتعاون مع جامعة البلمند،

 ومع بلدية شكا, وزعت جمعية
 حماية دعم وعطاء على جميع

 المقيمين في شكا أكياس  للتسوق
 من قماش وذلك بدال من استعمال
 األكياس البالستيكية.كما وزعت
 جمعية حماية دعم و عطاء على

 الصيادين حاويات للنفايات وكذلك
 و ضعت عددا كبيرا منها على طول

الطريق في منطقة المرج
 عقدت جمعية حماية دعم و عطاء

 جلسات حول سياسة ادارة النفايات
 الصلبة في بلدية شكا لجميع

 السكان وتعزيز استخدام األكياس
 القماشية في السوبرماركت و

 للمجموعات النسائية التي تخيط
 األكياس القماشية وكذلك يشجع

 هذا المشروع اعادة استخدام
 البالستيك والمطاط واعادة

 تدويرهما، باالضافة الى حشد
 المنتجعات و الصيادين لفرز

 نفاياتهم بشكل صحيح وتوزيع
حاويات لرمي النفايات

نحو ادارة مستدامة للنفايات
في شكا 

جمعية حماية دعم و عطاء
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 تستمر أنشطة تنظيف شاطئ
 الرملة البيضاء لغاية اآلن ،

 حيث يزيل أعضاء ومتطوعون
 من جمعية حملة األزرق الكبير

 القمامة ويأخذون قياسات
 البالستيك وجزئيات البالستيك حتى

 أثناء اإلغالق العام. اذ تنجرف
 جزئيات البالستيك بشكل أساسي
 إلى الشاطئ من مكبات النفايات

المجاورة
 كما تلقت الجمعية في نيسان

 وأيار دعم من بلدية بيروت و
RAMCO 15 للحملة ومن 

 منظمة غير حكومية ومتطوعين
 شاركوا في عمليات التنظيف

 تم جمع أغطية الزجاجات والحطام
 البالستيكي الصغير إلعادة تدويرها

 على شكل ألواح بالستيكية
 الستخدامها على الشاطئ. كما تم
 استبدال نصف طاوالت الشاطئ

البالستيكية بطاوالت خشبية
 تم تركيب صناديق لفرز

 النفايات على طول الشاطئ
 بعد إذن من محافظ بيروت. تم
 توفير هذه الصناديق من قبل
 Cedars" شريك المشروع
Environmental" الذي 

 سيأخذ النفايات المفروزة بانتظام

لشاطئ عام صفر
بالستيك 

info@operationbigblue.orgجمعية حملة األزرق الكبير
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إلعادة التدوير
 بدأ فريق الشرطة الزرقاء في

 القيام بدوريات في حزيران ، بعد
 أن تم نصب مركزه على الشاطئ

 حيث يزور المتطوعون رواد
 الشاطئ ويطلبون منهم عدم رمي

 النفايات فكان حوالي ٪99 من
 رواد الشاطئ متعاونين ضمن هذه

الحملة



 استكملت جمعيّة الجنوبيون الخضر
 مشروع "بقبوق بال

 بالستيك" بحمالت النظافة على
 محميّة شاطئ العباسية حيث تخطت

 كمية البالستيك التي أزيلت عن
 شاطئ البقبوق -العباسية منذ بداية

 تنفيذ المشروع إلى اآلن ٢ طن.
 كما تم توزيع اللوحات اإلرشادية

 على طول الشاطئ مع المستوعبات
 المخصصة لفرز النفايات، خاصة

 مع بداية فصل الصيف و ازياد عدد
 رواد الشاطئ. كما و عمد فريق

 عمل " بقبوق بال بالستيك" لنشر
 الوعي حول خطورة البالستيك
 وأهمية استبداله واالبتعاد عن

 األدوات األحادية االستعمال وذلك
 بمحاضرة توعوية على تطبيق زوم

 مع المشرفين على األندية البيئية
 في المدارس الواقعة في منطقة
 العباسية و محيطها، واستعرض

 خاللها المحاضر في الجامعة
 اللبنانية األميركية الدكتور حسيب
 عودة، أنواع البالستيك و خطورة

 كل منها على البيئة و اإلنسان
 باإلضافة إلى أهمية التدوير

 والتشجيع عليه. وتكملة لهذه
 الخطوة قام أعضاء الفريق بتوزيع
 قناني مياه متكررة اإلستعمال على

بقبوق بال بالستيك
 جمعيّة الجنوبيون الخضر

 طاّلب النادي البيئي في مدرسة
متوسطة العباسية الرسميّة
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 نظمت جمعية الحروف تنظيف
 شواطئ البحر من البالستيك ثم
 تجميعها وضعها في مستوعبات

وثم فرز كل حجم لوحده
 استخدام ماكينة خاصة لضخ المياه

بقوة كبيرة الزالة جميع االوساخ
 تؤخذ هذه الجزيئات لتمزج مع

 مواد اسمنتية ورمل وغيرها من
 المواد بواسطة ماكنة خلط كبيرة

سعة طن لكل خلطة
 بعد تفريغ القوالب وتنشيفها،

 يصبح لدينا أحجار تستعمل في بناء
الجدران وأرصفة الطرقات وغيرها

 الهدف الرئيسي من هذا المشروع
 هو تخفيف المواد البالستيكية من
 الشاطئ وبالتالي الحد من وجود

 النفايات في البحر و تدوير المواد
 البالستيكية واستعمالها لصناعة

المنتجات المفيدة في البناء

تدوير المواد البالستيكية واعادة
استخدامها في صناعة حجر الخفان 

جمعية الحروف
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