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إتفق وزیر الصحة العامة وائل ابو فاعور مع وزیر الداخلیة والبلدیات نھاد المشنوق على التعاون بین 
الوزارتین في المراقبة الدوریة لمیاه الشرب، في ظل ما ینبئ بھ وضع المیاه والصرف الصحي بانتشار أوبئة 

 خاصة لجھة وجود نزوح سوري وازدیاد الكثافة السكانیة.

ولھذه الغایة، ستقوم وزارة الصحة بتدریب العاملین في البلدیات على المراقبة الدوریة لفحص میاه الشرب 
متضمناً اختیار نقاط المراقبة، كیفیة جمع عینات میاه الشرب من الشبكة ومن خارج شبكة المیاه، وإرسالھا الى 

 المختبرات المرجعیة.

كما ستقوم بتمویل من االتحاد االوروبي وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة والمفوضیة العلیا لالمم المتحدة 
 لشؤون الالجئین بإنشاء مختبرات للفحص الجرثومي لمیاه الشرب في  كافة المحافظات.

وقد تم اختیار اول مجموعة من البلدیات بناء على معیاري تغطیة كافة األقضیة اللبنانیة واختیار البلدات التي 
 سجلت حاالت من االمراض االنتقالیة المنقولة عبر المیاه. 

 وضمت المجموعة االولى البلدیات التالیة:

 قضاء زحلة:

 سعدنایل، تعلبایا، قب الیاس، بر الیاس، مجدل عنجر، ریاق، علي النھري والفاعور.

 قضاء البقاع الغربي:

 غزة، الصویري، المرج، جب جنین وحوش الحریمي.

 قضاء راشیا:

 خربة روحا، الرفید والمحیدثة.

 قضاء المنیة الضنیة:

 المنیة، البداوي، بحنین، سیر الضنیة، بخعون، بقرصونا، قطین، سفیرة، دیر عمار وعصون.

 قضاء طرابلس:

 طرابلس القبة، طرابلس الزاھریة وطرابلس التبانة.

 قضاء زغرتا:

 مجدلیا.

 قضاء الكورة:

 ضھر العین.

 قضاء البترون:

 البترون.



 قضاء بشري:

 بشري.

 قضاء بعبدا:

 برج البراجنة، االوزاعي، بئر حسن، عین الرمانة، حارة حریك والحدث.

 قضاء جبیل:

 جبیل وعمشیت.

 قضاء كسروان:

 جونیة غدیر وذوق مصبح.

 قضاء المتن:

 برج حمود والدكوانة.

 قضاء عالیھ:

 عالیھ وحي السلم.

 قضاء الشوف:

 شحیم، برجا، الناعمة والجاھلیة.

 قضاء النبطیة:

 حبوش، كفر رمان وزفتا.

 قضاء حاصبیا:

 حاصبیا، كفیر الزیت ومیمس.

 قضاء مرجعیون:

 الخیام وتولین.

 قضاء بنت جبیل:

 رامیة وحریص.

 قضاء صیدا:

 الغازیة، الزھراني، كفر حتى، المیة ومیة، الزراریة وعدلون.

 قضاء صور:

 صور، صور البساتین، صدیقین والشھابیة.

 قضاء جزین:



 جزین

 عكار:

ببنین، نھر البارد، برقایل، فنیدق، وادي خالد، حلبا، برج العرب، عكار العتیقة، الحیصة، المحمرة، مشمش، 
 وادي الجاموس، البیره، عكروم، بزال، دنبو والقبیات.

 قضاء الھرمل:

 الھرمل.

 قضاء بعلبك:

بعلبك، عرسال، حوش رفقة، طاریا، النبي شیت، العین، یونین، تمنین الفوقا، بریتال، دوریس، الفاكھة، شعت، 
 شمسطار ونحلة.

 

 


