
 

 مبادئ توجيهية للتقارير الوطنية 

 من االتفاقية قد أيده مؤتمر األطراف     26إن الشكل المبين فيما يلي إلعداد التقارير الوطنية المحددة في المادة             
  .5/19بمقرره 

وهو يتمثل في مجموعة من األسئلة القائمة على أساس مواد االتفاقية وعلى عناصر المقررات الصادرة عن                  
ؤتمر األ دة م ى األطراف المتعاق ة إل ئلة موجه اعد األطراف  . طراف، وهي أس ئلة سوف تس ذه األس ى ه ة عل واإلجاب

ؤتمر              ة، وسوف تساعد م المتعاقدة على استعراض المدى الذي تفي به تلك األطراف بنجاح بالتزاماتها بموجب االتفاقي
در       والصيغة المستعملة في وضع  . األطراف على تقييم حالة تنفيذ االتفاقية      ررات بق واد والمق زم بصيغة الم ئلة تلت  األس

 /. 1اإلمكان 

وفي معظم الحاالت إنما تقتضي  . واألسئلة سهلة بطبيعتها في سبيل تيسير إتمام اإلجابات عليها واستعراضها     
ة         1اإلجابة مجرد وضع عالمة خطية في إحدى الخانات أو عدة خانات           ئلة توجد خان ، وعلى أثر آل مجموعة من األس

ابقة في                   . رج فيها مزيد من التعليقات    يد ئلة الس ى األس ر تفصيًال عل ات أآث واألطراف المتعاقدة مدعوة إلى أن تقدم إجاب
د  ذا الح د ه ة عن ك الخان ي نجمت . 2تل ت أو المصاعب الت ي تحقق ين النجاحات الخاصة الت ذه فرصة لتب ن . وه ويمك

ي              استعمال هذه الخانة بصفة خاصة لتبين الحاالت التي آان         ذ الجزئ  فيها اإلبالغ عن عدم اتخاذ أي إجراء أو عن التنفي
اذ إجراء بشأن          دم اتخ رار بع فقط من االلتزام ناجمًا عن عدم آفاية الموارد أو عن حاجة إلى مساعدة، ال عن صدور ق

 /3التزام معين

ين     أن المعلومات التي ستقدمها األطراف المتعاقدة لن تستعمل في وضع ترتيب لألداء أو لل            ة ب ة مقارن ام بأي قي
 .مختلف األطراف المتعاقدة  

ات أن             دمي اإلجاب وفي سبيل المساعدة على استعراض وتحليل المعلومات الواردة في التقارير، يطلب من مق
در          ة موجزة بق ابقة، وبلغ ئلة الس ا باألس يكفلوا أن تكون المعلومات اإلضافية المبينة في ذلك المربع متصلة اتصاًال وثيق

وليس هناك حد مفروض على طول اإلجابات، ولكن من المتوقع أن تستطيع األطراف أن تعطي بيانات وافية                  . مكاناإل
 .ومفيدة في حجم ال يزيد عن صفحة واحدة أو اثنتين في آل من هذه النقاط

ئ                    ا األس م تتناوله ة، ل ا     وهناك فرصة في نهاية الوثيقة لإلبالغ عن أي مسألة تتعلق بتنفيذ االتفاقي واردة فيم لة ال
ي تصادف في وضع                 . يلي ئلة وبشأن الصعوبات الت ذه األس ة ه ات بشأن آفاي ويرحب األمين التنفيذي أيضا بأية تعليق

 .اإلجابات عليها وأية توصيات أخرى بشأن المبادئ التوجيهية الخاصة بالتبليغ وإمكان تجويدها

راك طائف       دة بإش راف المتعاق وم األط ه أن تق ن الموصى ب داد     وم ي إع لحة ف حاب المص ن أص عة م ة واس
ك المجموعات      . التقارير، آي تكفل نهجًا واسع النطاق وشفافًا في وضع اإلجابات          ا تل ين فيه وهناك خانة مخصصة، تب

 .التي أشرآت في اإلجابة

ي    ذي ف ين التنفي ى األم ذا الشكل إل ة به ة الثاني ا الوطني دم تقاريره دة أن تق وب من األطراف المتعاق ومطل
ة             . 2001 مايو   15موعد ال يتجاوز     ومطلوب من األطراف أن تقدم نسخة أصلية موقعًا عليها بالبريد، ونسخة إلكتروني

ة،          . على ديسكت أو بالبريد اإللكتروني     اط االتصال الوطني ع نق وسوف ترسل صيغة إلكترونية من هذه الوثيقة إلى جمي
 : نوانوسوف تكون متاحة أيضا على ويب سايت االتفاقية بالع

org.biodiv.www://http 

 :وينبغي أن ترسل التقارير المستكملة وأية تعليقات إلى العنوان اآلتي
                                                           

إذا آنتم تشعرون أن األمر يقتضي ، في سبيل التبيان الصحيح للظروف ، ومع عالمة في أآثر من خانة واحدة فالمرجو القيام   /1
 هذه الحالة على تقديم معلومات إضافية في المرعب الوارد في آخر مجموعة األسئلة بذلك وتشجيعكم في 

 
 بحرج إذا شئتم أن تضموا إلى التقرير أية معلومات إضافية بخصوص أي سؤال من األسئلة  المرجو اال تشعروا  /2

 أسقطت في الحاالت التي تكون فيها المرجو مالحظة أن االلتزامات المفروضة صراحة أو ضمنا بموجب ببعض المقررات، قد /3
ازدواجا لاللتزامات الناجمة من قبل عن المواد المختلفة أو المقررات المختلفة، وحيث يكون الموعد األقصى لاللتزام باإلجابة قد تجاوزه 
 .الزمن فعًال، وحيث تكون المعلومات بشأن التدابير المتخذة لم تعد ذات صلة بالموضوع
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 ملخص
 

يهدف هذا التقريِر الى إعطاء نظرة شاملة عن حالِة التنوع البيولوجي في لبنان وعن التقدم البارز في َتطبيِق اتفاقيِة 
 بالتنوع البيولوجي ونظرا في ظل غياب هيئة وطنية مسؤولة عن ادارة ومراقية المشاريع المتعلقة. التنوِع البيولوجي

لطبيعة االسئلة المحدودة االجابة المطروحة في التقرير فلقد قرر فريق العمل تبني اسلوبا تعاونيا التمام هذا التقرير 
وذلك لتفادي المداخالت غير الموضوعية التي قد تصدر عن الفريق االستشاري ولتأمين التأآيد على الصبغة الوطنية 

يه تم الطلب من اآبر عدد ممكن من المعنيين بالنشاطات المتعلقة بالتنوع البيولوجي االجابة على بناء عل. للتقرير
فالمعلومات الواردة في هذا التقرير هي حصيلة لمداخالت     . االسئلة المحددة االجابة واعطاء معلومات اضافية اذا امكن

 .  صاحب مصلحة54
 

علم التصنيف، الرصد، االنواع الغريبة الحفظ خارج : قص في الميادين التاليِةهذا التقرير يشير بأن لبنان يعاني من ن
الموضع االستعمال المستدام الموارد الجينية نقل التكنولوجيا التعاون التقني والعلمي التكنولوجيا البيولوجية وتبادل 

 الحفظ في الموضع المعرفة التقليدية : من ناحية اخرى، اظهر التقرير تقدما ملحوظا في الميادين التالية. المعلومات
 .البحث التدريب التثقيف والوعي وفي تقييم الوقع وتخفيف الوقع الضار

 
باختصار يمكن القول ان لبنان يتمتع بالعديد من البرامِج والمبادراِت التي تصب في خانة تطبيق الهدف األوِل من 

فتلقى " ستعمال المستداماال"لهدف الثاني من االتفاقية الذي يعنى باتفاقية التنوع البيولوجي؛ اما النشاطات المتعلقة با
 .اهتماما اقل وفي ما يتعلق بالتقاسم العادل والشامل للمنافع فهناك نقص آبير في هذا المجال

 
برزت خالل السنوات الماضية القليلة زيادة في البرامج والدورات : ان نتيجة االستشاراِت الخاصة يظهر ما يلي

ولكن معظمها آان بدعم من متبرعين دوليين فالمساهمة . ريبية وورشات العمل التي تتعلق بالتنوع البيولوجيالتد
وبناء عليه معظم هذه النشاطات آان نتيجة . اللبنانية لجهة التمويل او ارساء البنية التحتية في هذا المجال بقيت ضئيلة

هذه الفوقية . ليس نتيجة لتطبيق اولويات وطنية بهذا الخصوصالتزام باالتفاقيات الموقع عليها من قبل لبنان و
وعالوة . الملحوظة مقرونة بغياب تدابير متابعة للنشاطات ادت الى نقص في التنسيق والتعاون على المستوى الوطني

قدم في مجال هذه المعوقات اعترضت الت. على ذلك يمكن القول ان لبنان يفتقر الى آلية وطنية فعالة لتبادل المعلومات
 التنوع البيولوجي وانعكست بالتنافس بين العديد من المؤسسات على العمل على نفس القضايا والمشاريع

 
هذا القانون سيزود وزارة البيئة بالمزيد . مؤخرا تم اصدار قانون حماية البيئة يتضمن بنودا تتعلق بالتنوع البيولوجي

 .رات المتعلقة بالتنوع البيولوجيمن الصالحيات القانونية لجهة تطبيق المباد
 

اما المساهمَة . في ما يتعلق بتمويل المبادرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي فان معظمها يتم بدعم من متبرعين دوليين
 .بنانيَة لجهة تمويل او ارساء البنية التحتية للتنوع البيولوجي فهي ضئيلةلال
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 العملية التي استعملت في إعداد هذا التقرير شاملة المعلومات حول أنواع أصحاب المرجو إعطاء بيانات موجزة عن

 .في إعداد التقرير وبشأن المواد التي استعملت آأساس لوضع هذا التقريروا مشارآة فعالة المصلحة الذين أشرآ
 

واآلنسة ) ماجيستير علوم (واآلنسة مايا عبود) استاذ مشارك(تم تحضير هذا التقرير من قبل الدآتورة سلمى تلحوق 
 Biodiversity Enabling Activity وذلك ضمن مشروع)1جدول رقم ( عقل ماجيستير علوم اندره  ميراي

Project Top Up Funding الجيف" الممول من قبل "GEF والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبرنامج االمم المتحدة 
 .  (UNDP) االنمائي

 
 البيولوجي ونظرا لطبيعة االسئلة تشارآيًاسؤولة عن ادارة ومراقية المشاريع المتعلقة في ظل غياب هيئة وطنية م

هذا التقرير وذلك لتفادي نجاز  التشارآيًاالمحدودة االجابة المطروحة في التقرير فلقد قرر فريق العمل تبني اسلوبا 
 ولتأمين التأآيد على الصبغة التقرير الذي أعد المداخالت غير الموضوعية التي قد تصدر عن الفريق االستشاري

مع االخذ (بناء عليه تم الطلب من اآبر عدد ممكن من المعنيين بالنشاطات المتعلقة بالتنوع البيولوجي . الوطنية للتقرير
. االجابة على االسئلة المحددة واعطاء معلومات اضافية اذا امكن) بعين االعتبار ضيق الوقت وقلة الموارد المالية

 . ما فيهم اعضاء الفريق المستشارشخصًا ب 54معلومات الواردة في هذا التقرير هي حصيلة لمداخالت فال
 

 :  تم العمل على هذا التقرير بموجب خطة خماسية
 

 المرحلة االولى
. من مستندات آتبية او منشورات موجودة على مواقع شبكة االنترنيت التقريِرتم جمع معلومات اساسية تتعلق بهذا 

التنوع البيولوجي ومقررات مؤتمر   مواد اتفاقيةآلآما تم تلخيص . وبعض من هذه المراجع مذآور في التقرير
 . التي عقدت مع المعنييناالطراف السادس لتسهيل شرح االسئلة المتعلقة بكل مادة خالل االجتماعات

 
 المرحلة الثانية

 صاحب مصلحة 54 ين بالتنوع البيولوجي وضمت الالئحةتم العمل على وضع قائمة باسماء اصحاب المصلحة المعني
وتم انجاز هذا التقرير بناء . )1رقم جدول  (أبحاث  مراآزواجامعات،  ،جمعيات غير حكومية َة،يحكوممن مؤسسات 

 .  على المعلومات التي تم تداولها في اطار االجتماعات الفردية التي تمت مع اصحاب المصلحة
  

 المرحلة الثالثة
 . جمع آل االجوبة والمعلومات والتوصيات الصادرة عن اصحاب المصلحة في التقريرتم
 

 المرحلة الرابعة
آما تم االخذ بوجهة نظر اصحاب . ا التقريرهذلشرح مراحل اعداد ة في وزارة البيئة يستشارعمل اورشة تم تنظيم 

 رئيسيةالقضايا  والى القاء الضوء على ال التقريرينهم الهادفة الى آيفية تحس واقتراحاتهمتعليقاتالمصلحة المشارآين وب
 . المستوِى الوطنيالتي يجب اعطاؤها اولوية على 

 
 المرحلة الخامسة

 .تمت مراجعة لمسودة اولى للتقرير من قبل اصحاب المصلحة المهتمين باالمر آما تم ادراج تعليقاتهم في التقرير
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 آتابة التقرير

 
 

 حيث تم ادراج معلومات ووجهات نظر اصحاب المصلحة تشارآيلتقرير باالعتماد على اسلوب  تمت آتابة هذا ا
المحددة االجابة والشاملة سئلة ال معالجة افلقد تمت. المعنيين بالتنوع البيولوجي في لبنان في مختلف اقسام التقرير

 المصلحة من مختلف الميادين اما في ما مع آل اصحاب) مادة من اتفاقية التنوع البيولوجيِبدايِة آل التي تشغل (
على الرغم ولكن تجدر االشارة الى القول انه ). 2  رقمجدول(يتعلق باالسئلة المحددة فلقد عولجت مع الخبراء منهم 

 آبير في االجوبة بل على العكس آان هناك ناقض التي يشغلها اصحاب المصلحة لم يظهر تفةالميادين المختلمن 
 مئويةالنسبة فاالستطالع اظهر بطريقة غير مباشرة ال. س في االجابات على االسئلة المحددة االجابةانعكجماع عام ا

 . من اصحاب المصلحة المعنيين بالمواد المختلفة لالتفاقية
 

اضافة الى ما سبق يجدر القول انه آان هناك بعض االسئلة التي آان من الصعب حصر اجابتها آما آان هناك نقص 
 ,وبغية المحافظة على مصداقية المعلومات المنشورة في هذا التقرير.  الالزمة لالجابة على اسئلة اخرىوماتلمعلفي ا

آما اضيف في نهاية التقرير ملحق . غير المحددة بمادة معينة بفقرة خاصة توضيحيةجوبة االلتعليقات وتم ادراج ا
 رجاء – 1ملحق رقم (ة دون ذآر السمائهم يتضمن آل التعليقات واالقتراحات الصادرة عن اصحاب المصلح

 ).مراجعة النسخة االنكليزية للتقرير
 وال تضم آل شاملة ليست ولكنها) 2 رقم ملحق (الرئيسية التي استعملت لهذا التقرير الوثائقببعض قائمة تم وضع 

 .في لبنانفي التنوع البيولوجي أو بحث / شاطات والمتعلقة بالوثائق 
  



 قائمة جرد باسماء اصحاب المصلحة المستشارين لهذا التقرير: 1  رقمجدول
 

 زارة البيئة  و

 المشاريع الدولية العاملة في وزارة البيئة
 

السيد رامي ابو سلمان
مشروع  التنوع البيولوجي
 مدير المشروع

 70-1091: صندوق بريد
لبنان-بيروت-انطلياس

961-4-522222: تلفون 
com.rsalman@yahoo 

 السيد جورج عقل 
 70-1091: صندوق بريد
لبنان-بيروت-انطلياس

961-4-522222: تلفون 
lb.gov.akl@moe.g 

اآلنسة سوسن مهدي 
مشروع ادارة المناطق الساحليية
مديرة المشروع

 70-1091: صندوق بريد
لبنان-بيروت-انطلياس

961-4-522222: تلفون 
lb.gov.smehdi@moe

السيد شربل رزق
الرطبة والساحلية المناطقمدير مشروع 

 70-1091: صندوق بريد
لبنان-بيروت-انطلياس

961-4-522222: تلفون 
lb.gov.crizk@moe 

اآلنسة الرا سماحة
نوع البيولوجيتالالمنسق الوطني التفاقية 

مصلحة المحافظة على الطبيعة
وزارة البيئة

 70-1091: صندوق بريد
لبنان-بيروت-انطلياس

961-4-522222: تلفون 
lb.gov.samaha@moe.l 

ا يموت السيدة لين
سكنية باالنابة حماية البيئة  مصلحةرئيس

وزارة البيئة
 70-1091: صندوق بريد
لبنان-بيروت-انطلياس

961-4-522222: تلفون 
lb.gov.yamout@moe.l

اآلنسة روال الشيخ
ية الطبيعمخاطر التكنولوجيا والمؤثرات  الوقاية من مصلحة

وزارة البيئة
 70-1091: صندوق بريد
لبنان-بيروت-انطلياس

961-4-522222: تلفون 
lb.gov.sh@moe.Rola 

 مينرفا اندرياالسيدة 
مصلحة االرشاد والتوعية
وزارة البيئة

 70-1091: صندوق بريد
 لبنان-بيروت-انطلياس

961-4-522222: تلفون 

 فياض اآلنسة ريم
مصلحة االرشاد والتوعية
وزارة البيئة

 70-1091: صندوق بريد
لبنان-بيروت-انطلياس

  961-4-522222: تلفون 



 

 وزارة الزراعة
  مصلحة االبحاث العلمية الزراعية
ميشال افرام. د

مدير عام مصلحة االبحاث العلمية الزراعية
 961-8-900037: تليفون

 ابي انطونميشال. د
 باحث

 الفنار- الزراعية مصلحة البحاث العلمية الزراعية
lb.edu.iralfnr@cnrs

90-1965: صندوق بريد
 لبنان- جديدة المتن -الفنار
961-1-682471: تليفون
961-1-682472 : فاآس

lb.edu.iralfnr@cnrs 

السيد نبيل عساف
 عالم بيئي-مهندس احراج
90-1965: صندوق بريد

 لبنان- جديدة المتن -الفنار
961-1-682471: تليفون
961-1-682472 : فاآس

lb.net.assaf@sodetel 

لميس شلق. د
العلمية الزراعيةباحثة في مصلحة االبحاث 

رئيسة قسم البيوتكنولوجيا 
961-8-47/900037: تليفون

961-8-900077 : فاآس
com.lamischalak@hotmail 

حسن مشلب. د
في مصلحة االبحاث العلمية الزراعية النباتات رئيس قسم

تل عمارة
 االبحاث العلمية الزراعية مصلحة-287:  بريدصندوق 

961-8-900037: تليفون
com.hmachlab@hotmail 

وفاء خوري. د
مشروع حماية التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام 
للزراعة في الشرق االدنى
مديرة المشروع

961-8-900037: تليفون
961-8-901729 : فاآس

lb.net.agrobio@cyberia

السيد غطاس عقل
مدير التنمية الريفية والموارد الطبيعية
وزارة الزراعة

961-1-323873: فاآس

السيد فادي اسمر
 المراعي الحدائق العامة والمحمياتدائرةرئيس 

 تفاقية مكافحة التصحر الالمنسق الوطني
ارة الزراعةوز

961-1-323873: فاآس
lb.net.fadyasmar@terra

ميشال خزامي. د
مستشار احراج

961-3-244736: تليفون
961-1-323873: فاآس

com.mkhouzami@hotmail 

شادي مهنا. د
 معهد علوم البحار مدير

وزارة الزراعة
lb.net.ipogov@cyberia 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 المجلس الوطني للبحوث العلمية

هراتش قيومجيان. د
رئيس قسم العلوم البيئية

11-8281: صندوق بريد 
لبنان-بيروت

961-1-840260: تليفون
lb.edu.kuymjian@cnrs

غابي خلف. د
مدير المرآز الوطني لعلوم البحار

961-6-741851: تليفون
961-6-741584: فاآس

lb.edu.bihar@cnrs  

جورج طعمه. د
المجلس الوطني للبحوث العلميةمدير 

11-8281 :صندوق بريد 
لبنان-بيروت

961-1-840260: تليفون
lb.edu.gtohme@cnrs

معين حمزة. د
 امين سر عام

11-8281: صندوق بريد
لبنان-بيروت

961-1-840260: تليفون
lb.edu.hamze@cnrs 

 
 ةوزارة التربي

  
السيد بدري نجم
المدير االداري في مرآز التربية

  وزارة التربية

 وزارة السياحة
 

السيدة منى فارس
صلحة استثمار المواقع االثرية والتاريخية والمتاحف مرئيس 

وزارة السياحة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الجامعة االميرآية في بيروت

 
 رياض بعلبكي. د

استاذ مشارك
 علوم نباتية

الجامعة االميرآية في بيروت
11-0236:صندوق بريد
 11072020رياض الصلح 

4507:  مقسم 961-1-350000: تليفون
lb.edu.riadbaal@aub

معتصم الفاضل . د
استاذ مشارك
هندسة مدنية وبيئية
الجامعة االميرآية في بيروت

11-0236: بريدصندوق
11072020رياض الصلح 

3470:  مقسم 961-1-350000: تليفون
lb.edu.mfadel@aub 

السيدة ندى سنو سعود
مدرسة علوم بيولوجية
الجامعة االميرآية في بيروت

11-0236:صندوق بريد
 11072020رياض الصلح 

3470:  مقسم 961-1-350000: تليفون
lb.edu.@aub02ns 

اآلنسة مايا عبود
ماجيستير علوم بيئية

961-3-817845: تليفون
com.mayaucla@yahoo

اآلنسة ميراي اندره عقل
ماجيستير علوم زراعية

961-3-966465: تليفون
com.miroakl@yahoo 

 
 
 

 

 سلمى تلحوق. د 
استاذ مشارك
علوم نباتية
الجامعة االميرآية في بيروت

11-0236:صندوق بريد
11072020رياض الصلح 

4508:  مقسم 961-1-350000: تليفون 
lb.edu.ntsalma@aub 

رامي زريق. د
بروفيسور
الموارد البرية والمائية
الجامعة االميرآية في بيروت

11-0236:صندوق بريد
 11072020رياض الصلح 

4571:  مقسم 961-1-350000: تليفون
lb.edu.rzurayk@aub 

شادي حماده. د
استاذ مشارك
يةعلوم حيوان

الجامعة االميرآية في بيروت
11-0236:صندوق بريد
11072020رياض الصلح 

4508:  مقسم 961-1-350000: تليفون
lb.edu.shamadeh@aub

  
 السيد علي الخطيب

علم النبات الزراعيمرشح دآتورا في 
علوم نباتية

 الجامعة االميرآية في بيروت
  11-0236:صندوق بريد

  11072020رياض الصلح 
 4506:  مقسم 961-1-350000: تليفون
com.alikhatib@hotmail 

السيد نبيل نمر
باحث

 فرنساINRAمرشح دآتورا في االيكولوجيا الكيميائية 
علوم نباتية
الجامعة االميرآية في بيروت

 11-0236: بريدصندوق
 11072020رياض الصلح 

4490:  مقسم 961-1-350000: تليفون
lb.edu.@aub04nn 



 
 

 الجامعة اللبنانية
 سامي لقيسالبروفيسور

اللبنانية الجامعة - في علوم البحار استاذ
 في العلوم البيئيةخبير

138:  بريدصندوق
نان لبجبيل

961-9-450580 :تليفون
961-9-450580: فاآس

lb.com.slakkis@inco

سمير صافي. د
استاذ مشارك
قسم العلوم البيولوجية
الجامعة اللبنانية

الفنار-الفرع الثاني-آلية العلوم
lb.edu.ssafi@ul 

بلوآيه-بروفيسور سعاد هراوي
Herpetology صية في ااختص

 باحثة في المجلس الوطني للبحوث العلمية
اختصاصية في السالحف البحرية

961-1-680250: آس فا
lb.edu.sbloquet@ul

غسان جرادي. د
انيةبروفيسور في االيكولوجيا والعلوم الحيو

  آلية العلوم-الجامعة اللبنانية 
961-1-822639: فاآس

lb.net.jaradi@cyberia-r 

طليع المصري. د
استاذ مشارك
قسم العلوم البيولوجية
الجامعة اللبنانية

الفنار-الفرع الثاني-آلية العلوم

 
 
 

 جامعة البلمند

ل نادرمنا. د
 استاذ مشارك -دآتورا 
 العلوم الصحية-جامعة البلمند آلية

 شارع يوسف سرسق مبنى مار جرجس
  لبنان1100-2807روت  اشرفية بي166378صندوق بريد 1100-2807 

3397:  مقسم 961-1-581700:تليفون
961-1-562110: فاآس

lb.edu.nader@balamand.lmana   
 



 مستشارين
 

فيصل ابو عز الدين. د
التنوع البيولوجي المحميات الطبيعية

 11-1024: صندوق بريد
 لبنان11072070رياض الصلح بيروت 

961-1-361662: ن تليفو
961-1-361662: فاآس 

faisal-consultant @hotmail.com     

اآلنسة مهى مهدي
طنية لمشروع ميدستاالمستشارة الو

961-1-343740 أو 961-1-342701: فاآس

السيد وليد نصر
محامي مختص بالملكية الفكرية

 بيرةت 116-2344: صندوق بريد
961-1-611337: تليفون
961-1-611339: فاآس

com.law-walid@nass  

 هيام مالط. د
 يمحام

961-1-384713 :تليفون
lb.net.mallatlaw@dm 

 
 القطاع الخاص

 
السيد منير ابو سعيد
مدير
Animal  Encounter

لبنان-عاليه
961-5-885724: تليفون
961-5-555201: فاآس

lb.net.mabisaid@cyberia

السيد آريم الجسر
Associate at Ecodit
خبير بيئي

 بناية متى الطابق الثاني114يكوديت لبنان شارع الخازنين ا
االشرفيه رميل بيروت لبنان

961-1-566784: تليفون
961-1-566785 :فاآس

lb.com.ecodit@destination
 

 

 معيات غير الحكوميةالج
 

السيد منير ابو غانم
ناشط في البرنامج

AFDCجمعية حماية وتنمية الثوة الحرجية 
عاليه لبنان-الرملية

961-1-752670: تليفون
961-5-280430: فاآس
lb.org.afdc@afdc 

السيد سرآيس خواجه
اصدقاء حرش اهدن

ش اهدنمحمية حر
مدير المحمية

961-6-561800: فاآس
lb.net.saco@intra 

علي درويش. د
دآتورا في الزراعة
رئيس الخط االخضر

com.ali@greenline 
 
اآلنسة اندريا منال

لشبان المسيحيةالمستشارة البيئية في جمعية ا
961-1-366099: فاآس

com.amunla@hotmail 

السيد آريس نيلور
مدير أروشا الدولي في لبنان
قب الياس البقاع لبنان

961-1-370080 :تليفون

اآلنسة السا ستوت
ي  االتحاد الدول- االقليمي للتنوع البيولوجي مرآزالمنسقة 

للمحافظة على الطبيعة
 lb.net.elsa@intracom

السيد اسعد سرحال
جمعية أرز الشوف
محمية أرز الشوف

ر المحميةمدي
SPNLجمعية حماية الطبيعة 

 961-1-343740 أو 961-1-342701: فاآس
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 5 التعاون 79
 12 البحث والتدريب 79
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 7 التحديد والرصد 74
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 14 تقييم الوقع وتخفيف الوقع الضار 71
 8 الحفظ داخل الموضع 69
   مقررات خاصة بالتصنيف 67
 9 الحفظ خارج الموضع 34
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   االنظمة االيكولوجية للمياه الداخلية  7

5 
التنوع البيولوجي لالراضي الجافة ودون 

   الرطبة
   التنوع البيولوجي البحري والساحلي 2



نوعة تنعكس بتعدد  متبيئية ثروة يتمتع بمفترق أوروبا، آسيا وأفريقيا، لى ع ان حوض البحر المتوسط وبحكم موقعه
ادت نتيجة لتفاعلها ربعة عوامل رئيسية فهناك ا. عاليةالجبال النهار واالساحلية، الراضي اال، آالجزرِة يالبيئالموائل 

 تعدد  االيكولوجيا و،جيولوجياال، ية المتنوعةرضطبقات اال المنطقة يتمثل باليالى تنوع بيولوجي غني وفريد ف
ان هذه المنطقة . )1999 رونسوناو بلوندر (حر األبيض المتوسِط منطقة الب  التي استوطنت فيالبشريةالجماعات 

.  فيها البشري/  التغيرات البيئية الناتجة عن التفاعل البيئيأآثر من أي منطقِة أخرِى في العالمتعكس بصورة مثلى و
مرآِز عالمِي  ادت الى اعالنه روِة بيولوجيِةاذ يتمتع بثبحر األبيض المتوسِط اساسية في حوض ال لبنان منطقةيعتبر 

 فيه ومقاومتها للتهديدات المستوطنةا نظرا لنسبة االنواع عالميموقعا لبنان  يعتبر عالوة على ذلك، . يتاالّنبللتنوع 
 ).et al . 2000ميرس(التي تواجه البيئة حاليا 

 
اِخ  يتمتع بتنوع الموائل االحيائية والطبيعية فيه ويغلب عليه من جبليدلهو ب 2 آلم10425االجمالية  ِهحتابمسبنان ان ل

للتنوع يئات متعّددة فان طبيعة التضاريس فيه تفرض ب . )1999 رونسونابلونديل و( البحر األبيض المتوسِط 
عديد من االنظمة االيكولوجية التي تعاند التغييرات البيئية ة ولكن هناك الالعذبه ايالمالبيولوجي االرضي او المتعلق ب

 . المتالحقة
 ):1997ايوريف -ايكوديت/ مجلس االنماء واالعمار( في لبنان جغرافية مناطق  هناك خمسة

 سلسلة جبال الل والسفوح الجبلية لت السهول الساحليةوتشمل الخط الساحلي آلم 250، ساحليةالمنطقة ال
 . م250 هاتفاع التي يبلغ ارلبنان الغربية

متوّسطَة تشمل المرتفعات ال، ا آلم عرض25-40و طوال  آلم160، حوالي لبنان الغربيةسلسلة جبال 
ان اعلى قمة في . جنوبتمتد الى تالل جبل عامل في الفي الشماِل ووتبدأ من عكار .  متِر250عاليَة فوق الو

 ). م3088( في الّشماِلهذه السلسلة هي القرنة السوداء 
 8-12 عن السلسلة الشرقية هو عبارة عن ممر خصب عرضه لبنان الذي يفصل سلسلة جبل البقاعسهل 

الشماِل ونهِر في ي العاصسهل نهِر يجري في هذا ال.  آلِم من الشماِل ِإلى الجنوِب120حوالي وطوله آلم 
 .ب الجنوالليطاني في

في طلعة  م 2600 وتبلغ اعلى قمة فيها د السوريَة اللبنانيَةالحدوتمتد على طول  سلسلة جبال لبنان الشرقية
ويتمتع .  فيها باالنحدار الخفيف على عكس منحدرات سلسلة جبال لبنان الغربيةالمنحدراتتتميز . موسى

لبنان،  على فاصلةالحدود التقاسمها على  من هذه السلسلة بامطار غزيرة يتم ) حرمونجبل(القسم الجنوبي 
 .ائيلسوريا وإسر
حرمون  جبل تالِل لبنان ِإلى في جنوبمن الشواطِئ الغربيِة تمتد  هضبة مرتفعة هو عبارة عنجنوب لبنان 
من الغرِب ِإلى المتدفقة الينابيِع الموسمّيِة  من الترسبات الناتجة عن العديد هذه المنطقِةفي . في الشرِق

 .الّشرِق
 

 4633 فصيلة منها 9119 اع المتواجدة فيه اذ يقدر عددها بة في لبنان ينعكس في عدد االنوالطبيعغنى إن 
فالثروة الزهرية في لبنان ). 1998االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  (ية حيوان4486 ويةنبات

عديدة تعترض تهديدات ولكن هناك ). et al 1994دافيس( %) 12 ( مستوطنة311 فصيلة منها 2600تقدر ب
دولية عديدة لحماية هذا التنوع الغني إتفاقيات   وتصديقبتوقيع لبنان وبناء عليه قام . بيولوجي في لبنانالتنوع ال

 التنوع البيولوجي  دراسةوبغية احترام هذه االتفاقية االخيرة تمت  .1/8/94ومن ضمنها اتفاقية التنوع البيولوجي 
والمتعلقة بالتحديد والرصد؛ ولقد اعتبرت هذه الدراسة في لبنان في اطار تطبيق المادة السابعة من االتفاقية 

تقدما ملحوظا في العمل على لبنان اظهر   الى ذلكاضافة.  مهم حول التنوع البيولوجي في لبنانمصدِر معلوماِت
جهود ة للتنوع البيولوجي ومن خالل الالوطني عمِلالستراتيجيِة وخطة  الاعدادهالتنوع البيولوجي من خالل 

 او آاديمِياالالتي تمت على المستوى مشاريِع  التي رآزت على المحافظة على التنوع البيولوجي والةوطنيال
  . القطاع العاممؤسساِتاو على مستوى  يحكومال
 

فيعاني لبنان اوال من نقص في  . لحماية مواردهتحديات عديدة لبنان يواجه ا التنوع البيولوجي المميز ضوِء هذفي 
 ، ادارة الموارد، االيكولوجيا، المحافظة، الموارد الجينية،اء على حد سواء في ما يتعلق بالتصنيفالخبرب ويدرالت

 وتنفيذها آما هناك غياب ِننياو القفي تطبيقالّتنسيِق وفي ، هناك َنقَص  الى ما سبقاضافة. التخطيطات والغابعلم 
ان التنسيق بين عالوة على ذلك، . عيرانفيذ المشوتة الوطنيتنمية في المخططات البيئة واللسياسة ادراج مفهوم 

 . غير آافاتالّسياسنعي وصااء لعلما



التي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة ان استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
 النشاطات المتعلقة بالتنوع طار الذي يحدد االبرنامِج الوطنِي الوحيدتعتبر  1998 عام GEFاالنمائي والـ 

  من قبل الفريق االستشاري خالل اعداد هذا التقريرهذه االستراتيجيةمراجعة  ولقد تمت ، في لبنانالبيولوجي
وبناء عليه تم تقييم لمدى ادراج بنود ومواد .  ولو بشكل غير مباشرتفاقيِة التنوع البيولوجي في لبناناطبيق لتقييم ت

  .المتعلقة بالعديد من القطاعاتخطة العمِل ستراتيجية آما تم تقييم التقدم الملحوظ لبنود االتفاقية في اال
 

 المراجعة من خالل وضع نشاطات االستراتيجية الوطنية القريبة والمتوسطة االمد في اطار بنود  عمليةلقد تمت 
في عمل اللخطة   فوفقًا).في ما يليرجاء مراجعة الجدول ال(لجهة تطبيقها  وايضا االتفاقية التي تتوافق معها

 تم ادراجها قدة المدى فل البعيداما بالنسبة للنشاطات. 2003بسنة االستراتيجية يجب تنفيذ واآمال هذه النشاطات 
. 2008سنة اذ انها مخططة لوفقا لتناسبها مع بنود اتفاقية التنوع البيولوجي وليس لجهة تطبيقها المراجعة بهذه 

 االستراتيجية الوطنية في بند من  نشاطاتادراجالعديد من الحاالِت الى القول انه آان صعبا في وتجدر االشارة 
 محددةالقضايا بنود اتفاقية التنوع البيولوجي اذ ان االستراتيجية رآزت على مفهوم االنظمة االيكولوجبة وبعض ال

 .وليس على مفهوم االتفاقية بشكل عام
 

ولكنها ال تتعلق  الية وردت في استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيان النشاطات الخمسة عشر الت
 :التقريِر الوطنِي الثانيمباشرة ببنود اتفاقية التنوع البيولوجي المدرجة في 

 : المدى القريبعلى 
 بين المؤسساِت الحكوميةات زاعالعمل على قانون الزالة الن •
 ِضارمسح اخرائط وضع  •
  سليم للمياهستعماِلالبرامِج المياه وتطبيق نوعية مراقبة انشاء نظام ل •
 تأمين نظام صرف جيد ليتناسب مع قدرة المناطق الجوفية على االستيعاب •
 ي موارد المياه لوثات مالية على مبفرض عقو •
العمل على تثقيف الجمهور وتوعيته حول استعماالت المياه والمحافظة على نوعيتها وعلى  •

 مواردها
مواقع التلوث الحساسة والمصادر االرضية للتلوث اضافة الى تحديد مصادر التلوث تحديد  •

 .البحرية الناتجة عن النشاطات البشرية مثل النفط
 صناعِي على طول الساحِلالعمل على الحد من المد ال •
والعمل على تشريع مبدأ صناعة نظيفة لتشجيع على لالعمل على اتخاذ تدابير حافزة  •

 "الملوث يدفع"
 الموارد، واتمكانياالحاجات، التعماالت، لناحية االسك علميًا اسماالقطاع اسة در •
 ها وتجنب العمل في اراض خاصةستعمال واراضي االاستثمارالعمل على  •

  
 : على المدى المتوسط

 ي وتخطيطهاضاراالستعمال انشاء سياسات ومقاييس ال •
  السياسةمفهوم وعلى نشر تنسيِقالعمل على تحسين تطبيق القوانين وعلى انشاء آلية  •

 .ِةيالبيئ
 

 ،التصنيف: مواد من اتفاقية التنوع البيولوجي اال وهيثالثة اضافة الى ما سبق يجدر القول انه لم يتم تناول 
 نشاطا متعلقين باالتفاقية فهناك 75 اما في ما يتعلق بتنفيذ . ونقلهاالتكنولوجيااالنظمة االيكولوجية والتوصل الى 

 .لم يباشر به بعد% ) 29(في مراحل متقدمة من التطبيق وحوالى الثلث % 68كملين و م% 3
 

مواد من اتفاقية التنوع البيولوجي في ثالثة لم يتم تناول : هناك عدة امور يمكن استخالصها من خالل هذه المقارنة
 فيمكن وصفه والبعيدة المدى القريبة والمتوسطة االستراتيجية الوطنية؛ اما بالنسبة لتطبيق المواد االخرى

يغطي بنود اتفاقية في إطار عمل موضوعة لويات بناء عليه يجدر تجديد االستراتيجية الوطنية لتشمل او .بالجزئي
فهناك ترداد الهداف معينة في االستراتيجية الوطنية مثل انشاء هيئة . التنوع البيولوجي آافة مع مختلف ملحقاتها

 . زراعةوالعمل على تنمية طرق انتاج االسماك وطرق تنمية الوطنية للتنوع البيولوجي 



 
 بتقييم القدرات المحلية واالحتياجات تنفيذ مشروع للتنوع البيولوجي سوف يقومتقوم وزارة البيئة بالعمل على 

وبغية . نيوطلتحديد اآللية الالزمة لحماية التنوع البيولوجي المؤسساتيَة برصد القدرات والفاعلية الوولويات واال
  :تحقيق هذه االهداف سوف يتم اتباع هذه التدابير

 
 . الوطني على المستوىاالحيائيةللسالمة إلعداد هيكلة وطنية انشاء مشروع بدء  •
 . في مجال التصنيفالعمل على تقييم االحتياجات الالزمة •
 انعاش مفهوم الهيئة الوطنية للتنوع البيولوجي •
 لوحدة تتعلق بالتنوع البيولوجي تعمل في وزارة ة مؤسساتيةترآيبالعمل على وضع  •

المنظمات متابعة القضايا المالية وعلى ارساء الدعم المؤسساتي لكل لالبيئة 
 .ة بالتنوع البيولوجيوالمؤسسات المهتم

قوانين تتعلق بالتنوع البيولوجي ومتابعة القضايا المتعلقة فيه مثل اعداد العمل على  •
 الوطنية للتنوع البيولوجي الهيئة الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجية وخطة العمل

 .وقوانين تنظم التوصل الى الموارد الجينية
 .البيولوجيالمتعلقة بالتنوع لمعلوماِت تأمين تبادل تام ل •
 . في لبنانلرصد التنوع البيولوجي مؤشرات العمل على وضع  •

 
 444قانون رقم ( الصادر مؤخرا في لبنان قانون حمايِة البيئِةك اضافة الى التدابير التي سبق ذآرها اعاله فان هنا

ل و خبيرا من حق14يتألف من المجلس سهذا . المجلِس الوطنِي للبيئةالذي يدعو الى انشاء ) 8/8/2002تاريخ 
وقع  المتعلقة بالتنوع البيولوجي آما سيقومون بتقييم الولوياتهداف واالاالوضع ة يمسؤولسوف يتولون ، ةمتعدد

حماية البيئة، ة في امور تتعلق بزاري االدارية والومؤسسات اضافة الى عملهم على التنسيق بين النشاطالبيئي لكل 
ات تتعلق بالتنوع مؤشراو باتخاذ اية تدابير او وضع اية ِن انيقوسيعملون على التوصية بتجديد وأخيرًا 
 .البيولوجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ة وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجياستراتيجي. 3رقم جدول 

 المادة  مكملة قيد التنفيذ لم يباشر العمل فيها
  التعاون5المادة 

)2001-1999(على المدى القريب 
مراجعة آافة المعاهدات الدولية  +

واالقليمية والبروتوآوالت 
واالتفاقات الخاصة بالتنوع 
البيولوجي لتحديد صلتها بالدولة 

نية وتحضير هيكلية اللبنا
للمشارآة الفعلية

)2003-2001(على المدى المتوسط 
اقامة عالقات تعاون وتنسيق  +

النشاطات مع آل االطراف 
المعنية مثل الحكومة الصناعة 
الجمعيات غير الحكومية والعمل 

حمالت تثقيف تنظيم على 
وتوعية للجمهور على نطاق 
واسع

دل التقنيات انشاء آلية لتسهيل تبا +
 والعمل عينوالموارد بين المزار

 الموارد  المجمعة نشرعلى 
محليا اواقليميا في موائل خاصة

  التدابير العامة للحفظ واالستعمال المستدام6المادة 
)2003-2001(على المدى المتوسط 

اتخاذ التدابير الالزمة على  +
مستوى المؤسسات للعمل على 

ل فعالةاستراتيجية وخطة عم
  التحديد والرصد7المادة 

)2003-2001(على المدى المتوسط 
لقاعدة وضع وانهاء ورصد  +

فتجديد . معلومات تتعلق بالبيئة
هذه المعلومات على نحو مستمر 
وسيلة وقائية تساعد علىالتخفيف 
من وقع التغيرات الطبيعية او 
وقع التفاعالت االبيئية االنسانية 

موائل على االرض وال(
) الطبيعية

وضع نظام معلوماتية لتوثيق  +
ثروة المياه العذبة واالنواع 
المهددة باالنقراض

العمل على مسح شامل لحالة  +
المناطق الساحلية وعلى مراجعة 
خرائط استعمال االراضي 

 بضرورة تتعلق تشريعات اعدادو



العام  القطاع ما بينالتعاون 
.الخاصبشكل 



 
 نظام معلوماتية على وضع +

المستوى الوطني للمحاصيل 
 االعشاب الضارة ،الحقلية

والقطعان مع الترآيز على هجرة 
.وتهجير هذه القطعان

 
 مقررات حول التصنيف لم تدرج في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

  الحفظ في الموضع8المادة 
)2001-1999(على المدى القريب 

حماية الموائل الطبيعية المهمة  +
المتميزة بايكولوجية معينة 

 متفردة او متميزةتواجد انواع (
...) فيها او امور تتعلق بفرادتها

او بتاريخها او بخلفية اجتماعية 
، غابات األرز(ثقافية معينة 

وادي قنوبين المسمى وادي 
) مستنقعات عميق،القديسين

العمل على تنظيم الصيد في اطار  +
لحصول على ل امتحاناتفرض 

 بالصيدرخصة
تجنيد السكان المحليين للعمل  +

... على المواقع آحراس وتقنيين 
والعمل على تدريبهم وتأهيلهم

تصنيف المناطق المحمية  +
والتمييز في ما بينها برسم 
الخرائط واجراء الجردات العامة 
وتجديدها

 ة الخاصةللمحافظاقامة مناطق  +
 حرم حمايةلتنوع البيولوجي ول

لمكافحة النيران ولمرور اآلليات
)2003-2001(على المدى المتوسط 

اقامة محميات طبيعية في عدة  +
مواقع من مختلف المناطق 
االيكوجغرافية في لبنان التي 
تتمتع بتنوع نباتي وحيواني مهم 
وبوجود العديد من االصول 

راعية اذا البرية للمحاصيل الز
امكن

تحصيل رسوم لدخول المحميات  +
مع اسعار مخفضة للسكان 
المحلين

اعادة تأهيل داخل المناطق  +
المحمية باقامة مشاتل لالنواع 
النباتية البلدية



 ح االنواع الغريبة8المادة 
)2001-1999(على المدى القريب 

منع استيراد االنواع الدخيلة  +
ع استعمال االنواع البلدية تشجي + 

المحلية اآثر من االنواع الدخيلة 
 المائية والبحرية الكائناتلتربية 

واالنواع الزراعية المختلفة
اتخاذ االجراءات البيئية الوقائية  +

عند استيراد انواع النباتات 
والحيوانات وتشديد المراقبة في 
الحجر الصحي على آل 
المستوردات

 المعرفة التقليدية وما يتصل بها من احكام ي 8المادة 
)2003-2001(على المدى المتوسط 

العمل على التعاون مع الجماعات  +
المحلية وبخاصة مع صيادي 
. السمك والبلديات المحلية

فالجمعيات غير الحكومية يمكن 
ان تلعب دور الوسيط في هذه 
العملية

آل أنواِع الصناعات تحديد  +
المرتبطة بالموارد ية التقليد

او صيد ملح النتاج البحرية آا
سفنجاال

  الحفظ خارج الموضع9المادة 
)2001-1999(على المدى القريب 

 حدائق المساعدة على انشاء +
للحيوان واحواض للسمك

)2003-2001(على المدى المتوسط 
توسيع رقعة مزارع السمك للمياه  +

لى العذبة للحد من الضغط ع
الموائل الطبيعية

سمكية النباتات التنمية انتاج  +
انتاج البروتيين والمواد زيادة ل

العضوية بفعالية
انشاء مزارع تقليدية للمحافظة  +

ونشر االنواع التقليدية التي يتم 
استبدالها باالنواع الحديثة

انشاء حديقة واحدة على االقل  +
 للحفظ خارج الموضع للمحاصيل
المعمرة آاالشجار وللنباتات 

حولية والنباتات التي تنمو في ال
سنتين

انشاء حدائق نباتية في المدن  +
والحدائق الوطنية



  االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي10المادة 
)2001-1999(على المدى القريب 

انشاء سياحة بيئية مقرونة بتثقيف  +
ةالجمهور وتوعيته حول البيئ

تحديد امكانيات الموائل الطبيعية  +
واالنظمة االيكولوجية اللبنانية

تحسين تقييم االثار االقتصادية  +
لبرامج الرصد مثل برنامج رصد 
المؤشرات البكتيرية في المناطق 
الساحلية وذلك بهدف تحسين 
القيمة التسويقية للشواطىء 
والمنتجات المحلية

لق باالستعمال تطبيق قوانين تتع +
المستدام للموارد الطبيعية

ادخال بعض طرق الحصاد  +
المستدام في بعض المحميات 
الطبيعية مثل انتاج العسل

  التدابير الحافزة11المادة 
)2003-2001(على المدى المتوسط 

وضع تدابير حافزة وضرائب  +
وعقوبات

  البحث والتدريب12المادة 
)2001-1999(ب على المدى القري

وضع برامج  والعمل على انشاء  +
مراآز تدريب تتعلق بالتنوع 
البيولوجي الزراعي

دعم البحث المتعلق بالبيئة وعلم  +
االجتماع االقتصادي

دعم آل المؤسسات المعنية  +
بالبيئة والمحافظة على التنوع 
البيولوجي بما يشمل ايضا 
البلديات

 لنظام  وطنيانشاء مرآز +
المعلومات الجغرافية

  تثقيف الجمهور وتوعيته13المادة 
)2001-1999(على المدى القريب 

تطبيق التربية البيئية في  +
المدارس

تنظيم حملة تثقيفية عن المحافظة  +
على التنوع البيولوجي وذلك 
لنشر الوعي حول االخطار التي 
تهدد التنوع البيولوجي الزراعي

توسيع نطاق توعية الجمهور  +
حول منافع التنوع البيولوجي 



 
)2003-2001(على المدى المتوسط 

اعداد برامج تدريبية وتوعية  +
خاصة في ما يتعلق بأهمية 
المحافظة على التنوع البيولوجي

  تقييم الوقع وتخفيف اآلثار الضارة14المادة 
)2001-1999(على المدى القريب 

لمشاريع  اتقييم مسبق الثر +
سدود ( بتخزين المياه ةتعلقالم

قبيل البدء بتنفيذ ) بحيرات
المشروع 

البدء  الوقع البيئي قبيل االثرتقييم  +
عالجيةبانشاء نباتات 

 البيئي واالقتصادي االثرتقييم  +
او شق  البناء، العمار لمشاريع
في مناطق زراعية ... طرقات 
 )2003-2001( المتوسط على المدى

 لمكافحة اعداد خطط طوارىء +
خفيف من اثاره للتالتلوث او 

الضارة
 التوصل الى الموارد الجينية15المادة 

)2000-1999(على المدى القريب 
تطبيق االجراءات المتعلقة  +

باالصول الورائية المستوردة 
 سمكية او تتعلق ، حيوانية،نباتية(

)بالطيور
  التوصل الى التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا لم تدرج في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع16مادة ال

 البيولوجي
  تبادل المعلومات17المادة 

)2000-1999(على المدى القريب 
التنسيق والعمل على التقليل من  +

ازدواجية التقارير
  التعاون التقني والعلمي18المادة 

)2000-1999(ى المدى القريب عل
انشاء هيئة وطنية او فرع للتنوع  +

البيولوجي لالشراف على 
السياسات والبرامج المتعلقة 
بالتنوع البيولوجي الزراعي

مراجعة البرامج الثنائية او المتعددة  +
االطراف التي تعنى بالتعاون في ما 
يختص بالتنمية والمساعدة التقنية في 

البيولوجي او التي تتضمن التنوع 
بنودا تتعلق بالتنوع البيولوجي 
والعمل على وضع خطة عمل 
لتحسين هذا التعاون

انشاء وحدة للتنسيق مرآزية  +
)وحدة وطنية للتنوع البيولوجي(



انشاء هيئة وطنية للتنوع  +
البيولوجي لرصد تطبيق 
االستراتيجية وخطة العمل 
يالوطنية للتنوع البيولوج

انشاء وحدة تنسيق وطنية للتنوع  +
البيولوجي لتنسيق وتنظيم 
النشاطات المتعلقة بالمحافظة 
ودراسة واستعمال التنوع 
البيولوجي

)2003-2001(على المدى المتوسط 
 اتلمحطامراقبة لتنظيم شبكة  +

حول المرآز الوطني لعلوم 
البحار او المجلس الوطني 

اف على للبحوث العلمية واالشر
اعادة تأهيل مراآز البحث بشكل 
عام

ادماج النشاطات مع النشاطات  +
الدولية وتبادل الخبرات

  التعامل مع التكنولوجيا البيولوجية وتوزيع منافعها19المادة 
)2001-1999(على المدى القريب 

تقييم الصلة الموجودة بين مبادرة  +
بي يالبيوتراد وبرنامج ايسيج

ICGB  ومبادرات دولية اخرى
التنقيب وخاصة لما يتعلق ب

وتأمين المنافع البيولوجي 
المستدامة

انشاء هيئة خبراء للتكنولوجيا  +
البيولوجية والهندسة الجينية لتعمل 

 في ما يتعلق اعطاء المشورةعلى 
 كائناتبالتكنولوجيا البيولوجيية وال

ناشئة عن المحورة الحية ال
 لوجيةالتكنولوجيا البيو

 احيائيةوضع سياسة سالمة  +
 اطالقوتشريعات تتعلق بالتعامل و

ناشئة عن المحورة الحية ال كائناتال
 التكنولوجيا البيولوجية

  الموارد المالية20المادة 
)2001-1999(على المدى القريب 

 او المؤسساتالتأآد من ان آل  +
المشاريع التي تعنى بالتنمية في 

 على اطالع على لبنان هي
االستراتيجية وخطة العمل الوطنية 
للتنوع البيولوجي والعمل على 
وضع منهجية للتنسيق بين 
المؤسسات الوزارية لتفادي التناقض 
في نشاطات التنمية المدعومة من 
الخارج 



  اآللية المالية21المادة 
)2001-1999(على المدى القريب 

العمل على استكشاف وتطبيق  +
التدابير المالية للنشاطات التي 
تصنف آاولوية او آنشاطات 
على المدى البعيد والتي تم ذآرها 
في استراتيجية وخطة العمل 
الوطنية للتنوع البيولوجي

 مفهوم االنظمة اليكولوجية لم يدرج في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 

 خليةاالنظمة االيكولوجية للمياه الدا
)2001-1999(على المدى القريب 

المحافظة على المستنقعات  +
الطبيعية وانشاء برك اصطناعية

)2003-2001(على المدى المتوسط 
برامج المراقبة الحرجية لجهة  +

مكافحة الحرائق يجب ان تنتشر 
لتغطي مواقع احواض االنهر

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي
)200-1999( القريب على المدى

تطوير خطة العمل الوطنية  +
بخطة ضمن الهيكلية المتعلقة 
 المتوسطعمل

العمل على اصدار قوانين جديدة  +
او تجديد قوانين موجودة لما 

قنيات ت ،يتعلق بمواسم الصيد
 اضافة الى ما يتعلق .الخالصيد 
البحر سالحف ولبائن ةياحمب

 عيالتنوع البيولوجي الزرا
)2001-1999(على المدى القريب 

زيادة الصالحيات التنفيذية لوزارة  +
البيئة بغية حماية التنوع البيولوجي 
الزراعي

دعم البحث العلمي الخاص  +
التنوع باالستخدام المستدام لموارد 

 ضغط الرعي ،البيولوجي الزراعي
على التنوع البيولوجي وتشجيع 

يل العلفية البحث آذلك حول المحاص
لالنواع البلدية

عدم االفراط في استعمال  +
الكيميائيات والمبيدات الزراعية 
وتوعية المزارعين على الطرق 
الحديثة في المكافحة البيولوجية 
واستعمال المبيدات االقل ضررا 
على البيئة مع اعتماد تعدد 
المحاصيل وعدم تكثيف الزراعات 

... الخ الموسمية



اسس للمحافظة على وضع  +
التنوع البيولوجي الزراعي

تقييم التنوع البيولوجي الزراعي  +
الحالي على المستوى الوطني

 )2003-2001(على المدى المتوسط 
اعادة تأهيل المناطق المهملة او  +

المتدهورة
التوعية على مضار االسمدة  +

الكيميائية والمبيدات الزراعية 
لبيولوجي الزراعي على التنوع ا

والتعريف على ما لهذه المضار 
من نتائج على التنوع البيولوجي 
عامة 

التعاون مع البلديات والجمعيات  +
غير الحكومية لالستعمال وحماية 
االصول الوراثية المحلية

 التنوع البيولوجي الحرجي
)2000-1999(على المدى القريب 

ت مكافحة الحرائق في الغابا +
ومنعها 

)2003-2001(على المدى المتوسط 
عند اعادة التحريج اختيار  +

االنواع النباتية المناسبة لكل 
منطقة واالخذ باالعتبار الدارة 
الغابة والمشاتل

 التنوع البيولوجي لالراضي الجافة ودون الرطبة
)2003-2001(على المدى المتوسط 

 الرعيتنظيم +
ات ومقاييس لشبكة وضع مؤشر +

رصد التنوع البيولوجي الزراعي 
في االراضي القابلة للزراعة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



المرجو تبيين األولوية النسبية المعطاة لكل موضوع وهل . أن مؤتمر األطراف قد وضع برنامج عمل يستجيب لعدد من المواد 
. لذلك المتعلقة بتنفيذ آل مادة في سياقها الصحيح أن ذلك سوف يسمح بوضع المعلومات الالحقة . هناك موارد آافية له 

 وهناك أسئلة أخرى بشأن تنفيذ برامج العمل في نهاية هذه المبادئ التوجيهية
 األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 

  ما هي األولوية النسبية لتنفيذ برنامج العمل هذا في بلدآم ؟-1
 درجة عالية)  أ  

درجة متوسطة)  ب 
x درجة منخفضة )  ج 

 ال عالقة)  د 
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-2

 آافية)    أ 
 مناسبة ) ب 
x محدودة ) ج 

 محدودة جدا) ج 
 التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

 ي بلدآم؟   ما هي األولوية النسبية لتنفيذ البرنامج العمل هذا ف-3
 عالية) أ  

x متوسطة) ب
 منخفضة ) ج 
 ال عالقة)  د 

   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-4
 آافية)    أ 
 مناسبة) ب 
x محدودة ) ج 

 محدودة جدا) د 
 التنوع البيولوجي الزراعي 

  برنامج العمل هذا في بلدآم؟   ما هي األولوية النسبية لتنفيذ-5
 عالية) أ  

x متوسطة) ب
 منخفضة ) ج 
 ال عالقة)  د 

   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-6
x آافية)    أ 

 مناسبة) ب 
 محدودة ) ج 
 محدودة جدا) د 

 التنوع البيولوجي الحراجي

 وية النسبية لتنفيذ برنامج العمل هذا في بلدآم؟   ما هي األول-7
 عالية) أ  

x متوسطة) ب
 منخفضة ) ج 
 ال عالقة)  د 

   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-8
 آافية)    أ 
 مناسبة) ب 
x محدودة ) ج 

 محدودة جدا) د 



 راضي الجافة ودون الرطبةالتنوع البيولوجي في األ

    ما هي األولوية النسبية لتنفيذ برنامج العمل هذا في بلدآم؟-9
 عالية) أ  

متوسطة) ب 
x منخفضة ) ج 

 ال عالقة)  د 
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-10

 آافية)    أ 
 مناسبة) ب 
x محدودة ) ج 

 محدودة جدا) د 
 

 
 مزيد من التعليقات بشأن برامج العمل واألولويات

 
ان الجهود المبذولة لحماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي ما زالت محدودة على الرغم من ان الثروة المائية 

ذا الحقل حقه في مجال هذا االهمال يعود لتلكؤ المؤسسات األآاديمية عن اعطاء ه. تعتبر من اهم الموارد في لبنان
 . البحث العلمي على غرار الحقول االخرى

األبحاث والمشاريع المتعلقة باألنظمة األيكولوجية للمياه الداخلية ما زالت في طور التبلور؛ والجدير ذآره ان هناك 
ا سبق يجدر اضافة الى م. نقص على صعيد بلورة رؤيا شاملة آما على صعيد وجود الخبراء الالزمين لهذا الحقل

القول ان معظم المشاريع التي تم التداول بها او تطبيقها على المنطقة الساحلية لم تهدف مباشرة الى المحافظة على 
التنوع البيولوجي لكن يقوم المجلس الوطني للبحوث العلمية حاليا ببلورة خطة عمل شاملة لكال انظمة المياه البحرية 

 .دير ذآره انه هناك محميتين بحريتين ممولتين بدعم دوليجومن ال. رة البيئةوالداخلية وذلك بالتعاون مع وزا
 

آيو , رويال بوتانيك غاردنبالنسبة للتنوع النباتي تم تمويل مشروع  مشترك بين الجامعة االمريكية في بيروت و
لنسبة للتنوع البيولوجي اما با.   هدف الى تقييم الغطاء النباتي الساحلي"مبادرة داروين" من قبل  ريدينغوجامعة

مناطق األردن فلسطين  في للمناطق الجافة فتتم دراسته في اطار مشروع التنوع الحيوي الزراعي في المناطق الجافة
. لبنان سوريا الممول من قبل االمم المتحدة والمنفذ في لبنان بالتعاون مع مصلحة االبحاث العلمية الزراعية اللبنانية

 . تقييم الغطاء النباتي ودراسة التنوع الوراثي اضافة الى دراسة االستعماالت الممكنة للنباتاتفي هذا المشروع يتم
بالنسبة للمشاريع االخرى المتعلقة باالراضي الجافة ودون الرطبة فقد تم الترآيز على التنمية وليس على المحافظة 

 .  على التنوع البيولوجي
 

ر                 اما في ما يتعلق بالتنوع البيولوجي ا       ة او غي ا مؤسسات حكومي وم به ه من خالل مشاريع تق داول ب تم الت لحراجي في
ر   (EC-LIFE Project) حكومية مثل مشروع مكافحة الحرائق في لبنان  ة غي او مشروع تشجيع المنتوجات الحرجي

ة        اطق مجاورة  لمحمي ة الرعي في من ذين من ق  SMAP Project)(رز الشوف  أالخشبية او مشروع مراقب ل   المنف ب
ات  ة الغاب ة وتنمي ة لحماي ة الحرجي ج  . الجمعي اريع التش اك مش بق هن ا س ى م جيعها وزارة  اضافة ال وم بتش ي تق ير الت

ى خمس           د عل ى حمالت تشجير تمت الّزراعة؛ اما وزارة البيئة فقد رآزت على انشاء وادارة محميات طبيعية اضافة ال
 ).من مساحة لبنان % 20(ا  هكتار140000سنوات بهدف زيادة المساحة المزروعة الى 

 

 
 
 
 



 التعاون 5 ةالماد
  ما هي األولوية النسبية المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟  -11

 عالية) أ  متوسطة) ب X منخفضة) ج 
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-12

 آافية ) أ  مناسبة) ب  محدودة)ج x دودة جدامح) د
 

 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وإتاحة الموارد
 على مدى اهمية ؤآدللبنان والمتعلقة بالتنوع البيولوجي ت ةالوطني هناك هدف من أهداف اإلستراتيجية وخطة العمِل

منذ نشر هذه الوثيقة  .التنوع البيولوجيعلق بتبرامج تقنية تفي ، وفي اإلتفاقيات الدولية واإلقليميةلبنان إشتراك وفعالية 
 ولكن النتائج التي انبثقت عن هذه المبادرات دوليالقليمي واإلمحلي التعاون لتشجيع المبادرات  اطلقت عدة األخيرة،
 .اختلفت

تنوع البيولوجي وبناء عليه قامت عدة على اغلبية االتفاقيات المتعلقة باللبنان  وقع ،في ما يتعلق بالمبادرات الدولية
  وورشاتاتدولية، مؤتمرو اجتماعات اقليمية  في حكومةوعلماء، باحثون وموظفمشاريع في هذا المضمار وشارك 

 المنظمات االهلية ،ولكن انخراط العديد من الجهات المعنية آالوزارات. عمل تتعلق بعدة اوجه من التنوع البيولوجي
  اليومنتيجة لذلك، يسود. كل هذه الجهودلق بتنسيِق منظِم يرافلم الخاص والمؤسسات االآاديمية ممثلون عن القطاع 

م ءال يتفي برنامِجوبلورتها مستقبلية الحالية و للتنسيق والتخطيط المشترك لتوجيه الجهود اللحاجةحول اإجماع عام 
ها ان هناك التباس حول فهم بعض بنود االتفاقية ومن احدى المشاآل الجدير ذآر. اتفاقية التنوع البيولوجين وضموم

في الواقع وعلى الرغم من الجهود المبذولة لنشر الوعي ما زال . من قبل الحكومة المنظمات االهلية وصانعي القرار
 وزارِة آنتيجة اولية لهذا النقص قامت. هناك عدة فجوات يفترض ملؤها في عدة ميادين حول اهمية التنوع  البيولوجي

 للتنوع البيولوجي وعلى رؤيا عامة تجتمع على نحو دوري وتعمل على بلورة هيئة خبراءبالدعوة الى انشاء البيئة 
مشاريع ة في هذا الخصوص آما تعمل على التنسيق بين المؤسسات األآاديمياللوزارات ووضع مفهومية واحدة ل

 . بالتنوع البيولوجي ةعلقالمت
ن  ي م ية الت اآل الرئيس ين واجالمش ت المعني ة ينالمحليه ة واالقليمي رامِج الدولي ن الب د م ي العدي ت اإل ف راءات  آان ج
دًال من تطبيق    الروتينية والترآيز على تقديم الدراسات والتقارير     داريةاال ة اتب اك      . ميداني ذه المشاآل هن ى ه  اضافة ال

ق ال       الفوقية المفروضة من قبل الممولين على لبنان من خالل تحديد اولويات المش            ا يجعل تطبي امج اريع مم اني  برن   اللبن
ك،.  صعباالخاص ى ذل الوة عل ين  اع ارآة ف ةالمش ؤتمرات الدولي اب  الم ة لغي دودة نتيج ى  مح ان عل ل ان آ التموي

وطنِي ى المستوى ال اريع  او عل ارآة المستوى المش دعم المش ت ل يمس االقلة ف دد احتم ا ح ة، مم اِت الدولي  ت اإلجتماع
ين مختلف     والتنسيق  تعاون  ال تراتيجية  في اطار اال     النشاطات ب ة  س وطنِي،     .  الوطني ى المستوِى ال اون  ان   عل تند   ي التع س

 .و مؤسساتات اعلى اإلتصاالت والجهود الشخصية بدال من على منظم
 

ة في سبيل الحفظ                                   13 ة الوطني ي تتجاوز الوالي ا نشطًا مع أطراف أخرى في المجاالت الت دآم تعاون اون بل   هل يتع
 تعمال المستدام للتنوع البيولوجي ؟واالس

x المرجو إعطاء التفاصيل أدناه ( تعاون ثنائي )    أ( 
x المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( برامج دولية ) ب( 
x المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(اتفاقات دولية ) ج( 

 
ارات      الوضع القائم واالتجاهات في األنظمة اإليكولوجية في التنو        – 4/4المقرر   ة ، والخي اه الداخلي ع البيولوجي للمي

 في مجال الحفظ واالستعمال المستدام 
اه،                -14 اطق استجماع المي ابرة للحدود، ومن ـاه الع تدامة لخطوط انحدار المي إلدارة المس اًال ل ًا فع  هل أنشأ بلدآم تعاون

 افوأحواض األنهر، واألنواع المهاجرة، من خالل اتفاقات ثنائية ومتعددة األطر
 ال)   أ 
x المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( إلى مدى محدود –نعم ) ب( 

 )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( إلى مدى بعيد –نعم ) ج 
 ال ينطبق)  د 

 



رر  التنوع      -4/15المق لة ب ات ذات الص تدامة واالتفاقي ة المس ة التنمي وجي ولجن وع البيول ة التن ين اتفاقي ة ب  العالق
 ير ذلك من االتفاقيات الدولية والمؤسسات والعمليات ذات الصلة البيولوجي وغ

  هل أنشأ بلدآم ممارسات إدارية للمناطق المحمية عبر الحدود؟ -15
x ال)    أ 

 ) المرجو إعطاء البيانات فيما يلي( إلى حد محدود –نعم )   ب 
 ) المرجو إعطاء البيانات فيما يلي( إلى مدى بعيد –نعم )  ج 
 ال ينطبق )  د 

  التعاون مع هيئات أخرى – 5/21المقرر 
ة                 -16 ا هيئ ل التكامل مع      "  ديفرسيتاس   "هل تعاون بلدآم مع سنة المراقبة الدولية للتنوع البيولوجي التي أعلنته وآف

ادة المعر     بيل زي ي س وجي ف التنوع البيول ة الخاصة ب ة االتفاقي كو وأمان ذها اليونس رر أن يتخ ادرة المق ة المب ة العلمي ف
  والوعي العام بالدور الجوهري الذي يؤديه التنوع البيولوجي في سبيل التنمية المستدامة ؟

x ال) أ 
 إلى حد محدود) ب 
 إلى حد محسوس) ج 

 إسهام اتفاقية التنوع البيولوجي في عملية االستعراض لعشر سنوات من التقدم الذي تحقق منذ – 5/27المقرر 
 تحدة عن البيئة والتنميةمؤتمر األمم الم

ة           -17 ي  عملي هامه ف ي  إس وجي ف وع البيول ارات التن ى اعتب ز عل وء و أن يرآ لط الض دآم أن يس ع بل ل يزم   ه
 اتسعراض من تحقق من تقدم في عشر سنوات منذ قسمة األرض ؟

 ال) أ 
x نعم) ب 

 
 مزيد من التعليقات على تنفيذ  هذه المادة

13: 
 ةدولياتفاقيات 

 ية التنوع البيولوجياتفاق
 اتفاقية باسل

  مونتريال بروتوآول
 اتفاقية برشلونة والبروتوآوالت المتعلقة بحماية البحر االبيض المتوسط 

  وخاصة في ما يتعلق بالمحميات الطبيعية البحر األبيض المتوسطبروتوآول 
 المتعلقة باالراضي الرطبة ذات االهمية الدوليةرامسار اتفاقية 

 تغييِر المناخ المتعلقة ب األمم المتحدة تفاقيِةا
 اتفاقية مكافحة التصحر

 )واأي(   آسيوية-الطيور المائية االفريقية االورو تفاقية ا
 ر انهاالحوض المبادرة المتعلقة ب

 
 برامج دولية

 ان المشاريع المتعلقة بالبرامج المذآورة في ما يلي مذآورة بالتفصيل في مختلف اقسام التقرير  
 يرد اليف انترناشيونالب 

 )سي إي إي  (لتربية البيئية امجلِس 
 نباتات الساحليةمسح ال مشروع داروين ل
 ) فوو( أصدقاء األرِض 

 )وميرفراي( البحر كشاف ستفرنسي الالبحِث المعهد 
 ) آي يو سي إن ( االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة 
 )هيامسي( التعليم العالي البحر االبيض المتوسط 

wwfدابليو دابليو ف  



 هناك العديد من المشاريع التي تمت بالتعاون مع منظمات دولية
 المتعلقة بالمنظمات والجمعيات  المذآورة في ما يلي مذآورة بالتفصيل في مختلف اقسام التقرير  اريعان المش

 UNDP )و إن دي بيي( االمم المتحدة للتنمية برنامج 
  UNEP) يونيب(لبيئية برنامج االمم المتحدة ل

 )ايكاردا( الجافة المناطق دولي للبحث الزراعِي في المرآز التحاد األوربي اال
 )ايفاد( الزراعِي ميل تلدولي لالصندوق ال
 )ايبغري( 

 )فاو( راعية منظمة التغذية الز
 )ادأو ( ةالزراعِيلتنمية عربية لالمنظمة ال
 

 قليميةامشاريع 
 )يو إن دي بي( راعي في المناطق الجافة مشروع التنوع الحيوي الز

 )UNEP) ( آامب(ساحلية المناطق ال برنامج الدارة
  الساحليميدويتمشروع 

 
 برامج اقليمية

 ) آر إس سي إن  (  االمةحمايِةاالجمعية الملكية ل
 راآسبا 
 ويسكانا

 )ماب(خطة عمل البحر األبيض المتوسط 
 

 :تعاون ثنائي االطراف
في ما ) سيدر(ي للبحث في لبنان وَتطويرتقييمي رنامِج للعمل على بتفاق مع فرنسا بعقد البنانية الحكومة القامت 

 .يتعلق بالتنوع البيولوجي االمر الذي ادى الى زيادة التمويل لهذا القطاع
المناطق دارة ائية وا الموارد المالزراعة،مثل  ةبيئ تناولت عدة قطاعات تتعلق بالسوريابعقد اتفاقية ثنائية مع لبنان قام  
 .بحريةاليئة البساحلية وال
 

14-15: 
 ولكن هناك على طاولة البحث حاليا مشروع عبر الحدود مشاريع تتعلق بادارة التنوع البيولوجي ، ليس هناكا حالي

 حرمون؛ آما هناك مشروع دراسة مبين على اسس  بين لبنان وسوريا في جبِل عبر الحدودمحميةالدارة مناطق 
الساحل طول  على Pinus  وال Ceratonia siliquaمعينة صالحة للتشجير بال مواقع غرافية لتحديد إآوجقع موا

 .السوري اللبناني
 غير )SPNP(هناك مشروع اقليمي تعاوني بين جمعية بيرد اليف انترناشيونال وجمعية حماية الطبيعة في لبنان 

 .جرة والمواقع الهامة للطيورالحكومية ووزارة البيئة حول انواع الطيور المها
ان الدراسة المتعلقة بالتحضير لخطة بيئية قصيرة ومتوسطة المدى للنهر الكبير بين لبنان وسوريا اعتمدت على 

 .االستشعار عن بعد لتقييم اآلثار البيئية على حوض النهر
 

17: 
 منذ قمةعوقات والنشاطات البيئية التي ظهرت لتوثيق حالة لبنان في ما يتعلق بالم 10 + ريو رِتقرية اعدت وزارة البيئ

 فلقد تم تناوله بطريقة مقتضبة ولقد تم ذآر االستراتيجية وخطة ,ولكن في ما يتعلق بالتنوع البيولوجي.   ريو-االرض
 ,فةاضا. العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي آما تم لحظ اتفاقية التنوع البيولوجي ومشروع المحميات الطبيعية

 .البيولوجي بشكل غير مباشرالمتعلقة بالتنوع برامج المشاريع وعات والتشريتم لحظ ال
 لتوثيق الحالة البيئية من لبنان من قبل الجمعيات غير الحكومية في تقريروتجدر االشارة الى القول انه تم تحضير 

 ةقتصاديبشكل يسمح بالتنمية االالطبيعية وارد الم دارةوتضمن التقرير خطة عمل مجددة ال. القطاع العاِموجهة نظر 
 التي تعترض التطور البيئي في لبنان اضافة الى لحظ المعوقات التي هديداتتالآما تضمن قائمة ب، ةجتماعياالو

 .وصياتاعترضت تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي في لبنان وختم التقرير بعدد من الت



 عمال المستدام التدابير العامة للحفظ واالست6المادة 
  ما هي األولوية النسبية المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟  -18

 عالية) أ  متوسطة) ب x منخفضة) ج 
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-19

  آافية )أ  مناسبة) ب  محدودة)ج x محدودة جدا) د
 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وعن إتاحية الموارد

 
المشاريع والدراسات انعكس بفي لبنان  المستدام له اخذ حيزا مهما ستعمالواالان المحافظة على التنوع البيولوجي 

بتبني البيولوجي و التنوع صالحوانين لالمؤسسات والقالمدرجة في التغييرات المتعلقة بالموضوع وبالمتعددِة 
قاعدة شكلت  1998 في  الوطنية الصادرةستراتيجيَة وخطة العملالفا. )5 رجاء مراجعة المادة ( اإلتفاقيات الدولية

ولكن هناك حاجة لتجديد هذه االستراتيجية .  المستدام لهستعمالواالللمحافظة على التنوع البيولوجي أساسيَة 
 واالرتكاز على 

 متعددة للتنوع هر والعمل على تغطية مظاالمعنيين على المستوى الوطنيالبيولوجي من قبل لتنوع ل  واحدمفهوم
 . نوع البيولوجيالتاتفاقية وااللتزام ببنود  البيولوجي

 
 : االزدواجية في تطبيق ما يصبو اليه في التنوع البيولوجيلبنان من يعاني 

والمحافظة على التنوع البيولوجي مفهوم االستدامة حول وعي  هناك ,على المستوى الحكومي •
 .تطبيِقالالتنفيذ وضعف في هناك ولكن 

 .رِضاالعلى المتعلقة بالتنوع البيولوجي ال تطبق فعليا ث احبواال العديد من الدراسات •
بين العلماء من جهة   المتعلقين بالتنوع البيولوجيمعرفةالالوعي وهناك اختالف هام على مستوى  •

 . اخرىهة جوالناس والحكومة من 
 
اك ا    ام   آان هن اع ع ل اصحاب المصلحة المستشارين ل           جم رِ   من قب ذا التقري وجي و   ه وع البيول  ستعمال اال حول ان التن
ي تعترضه هي        طورلتالمراحِل المبكرِة من ا    لبنان ما زال في      في المستدام لهِ  ات الت قتصادية  زمات اال اال:  وان المعوق

ي   بعد الحرب والترآيز على اعادة االعمار في فترة ما      د  حورت اال الت ة بعي ة  القضايا  ال عن  اولوي ا و بيئي ادت  آم ى ِاق  ل
وجي     الحوافزالى النقص في    وللتنوع البيولوجي   كافي  المويل غير   الت اني    , اضافة  . للمحافظة على التنوع البيول ان   يع لبن
ة في              "العموم مأساة"ما يسمى   ن  م وارد البيولوجي دابير الدارة الم اذ ت د  حيث لم يتم اتخ ك،     .  البل ى ذل انعكس  عالوة عل
ذ   ال من خالل     القرار يعنالَتدريب والوعي للقطاع الحكومي وصا     في   قصالن قوانين غير المناسبة لضبط االمور وبالتنفي

ه      ي وتجدر االشارة اخ   .المحدود لها  ول ان ى الق وطني          فضال عن ال     را ال ى الصعيد ال ة عل ات المتمثل ة    ,معوق اك الفوقي  هن
 .يةلبنانالولويات والشؤون اال مما يعيق معالجة  الدوليةالمشاريع المفروضة من خالل

 
 

 ؟)  أ6(  ما هي حالة استراتيجيتكم الوطنية في مجال التنوع البيولوجي -20
 ال يوجد)  أ  
 في المراحل األولى من الوضع )  ب  
 في مراحل متقدمة من الوضع )  ج  
 /1أتمّت )  د  

x  2أتمّت وأقرت )  ـه/ 
 هل التقارير عن التنفيذ متاحة)  و  

 ) أ6(  ما هو الوضع بالنسبة لخطة عملكم الوطنية في مجال التنوع البيولوجي -21
 ال يوجد)  أ  
 في المراحل األولى من الوضع )  ب  
 في مراحل متقدمة من الوضع )  ج  
 /2أتمّت )  د  

x  2أتمّت وأقرت)  ـه / 
  عن التنفيذ متاحةهل التقارير)  و  

                                                           
 .اء المعلومات المطلوبة في نهاية هذه المبادئ التوجيهيةالمرجو إعط  / 2



 
 ؟)  أ6(  هل تغطي استراتيجيتكم وخطة عملكم الوطنية جميع مواد االتفاقية -22

 بعض المواد فقط)  أ 
x معظم المواد)  ب 

 جميع المواد)  ج 
 ؟)  ب6(  هل تغطي استراتيجيتكم وخطة عملكم الوطنية أنشطة القطاعات األخرى متكاملة-23

 ال)  أ 
x قطاعاتبعض ال) ب 

 جميع القطاعات الرئيسية)  ج 
 جميع القطاعات)  د 

 
  من االتفاقية 8 و6 النظر في المادتين 3/9 والمقرر 2/7المقرر 

   هل تتخذ تدابير لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرة بشأن عملية تخطيط العمل الوطني مع أطراف أخرى متعاقدة ؟-24
 X قليل أو ال يوجد) أ
  أو دراسات الحاالت/االستراتيجيات والخطط وتقاسم )  ب
 X اجتماعات إقليمية)  ج

  هل استراتيجياتكم وخطط أعمالكم الوطنية تتضمن عنصرا من التعاون الدولي ؟-25
 X ال)  أ
  نعم )  ب

   هل استراتيجيتكم وخطط عملكم الوطنية منسقتان مع ما لدى البلدان المجاورة منها ؟-26
 X ال)  أ
  متعددة األطراف جارية/ هناك مناقشات ثنائية )  ب
  الموضوعات/منسقة في بعض المجاالت )  ج
  منسقة تنسيقًا آامًال )  د

   هل رسم بلدآم أهدافًا ممكن قياسها في استراتيجياته وخطط أعماله ؟-27
  ال)  أ
  في المراحل األولى من الوضع )  ب
   في مراحل متقدمة من الوضع)  ج
 X البرنامج قائم)  د
  التقارير الخاصة بالتنفيذ متاحة )  ـه

 إذا آان البلد بلدًا ناميا أو بلدًا اقتصاده في مرحلة انتقالية 
  هل تلقى بلدآم مساندة من اآللية المالية إلعداد استراتيجيته وخطة عمله الوطنية ؟ -28

  ال)  أ
 X نعم )  ب

 ؟) اليونديبي، اليوينب، أو البنك الدولي(ت الوآالة المنفذة إذا آان الرد بنعم، من آان
 

  العالقة بين االتفاقية ولجنة التنمية المستدامة واالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي –3/21المقرر 
ار واتفاق   -29 ة رامس ي اتفاقي لطات المختصة ف وجي والس وع البيول ة التن ة التفاقي اط االتصال الوطني ل نق ون   ه ة ب ي

 واتفاقية سايتس تتعاون في تنفيذ هذه االتفاقيات لتفادى االزدواجية ؟
 X ال )  أ
   إلى حد محدود–نعم )  ب
   إلى حد بعيد–نعم )  ج

 



 المادة  مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه
20-23 : 

االطار  اعدادلى ا  وزارة البيئةلياعمل حات و1998تم تبني استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في 
لهذه االستراتيجية يتضمن اهدافا ونشاطات محددة مع ملحق علمي  آما يعمل على تحضير ؛تطبيقهال القانوني الالزم
  واضحة ميزانيةجدول زمني و

محافظة على على الرغم من انه تم اعتبار استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي آنقطة بداية مهمة لل
 :  فلقد انتقد اصحاب المصلحة عدة امور تتعلق باالستراتيجيةلبنان،في  التنوع البيولوجي

 يةتطبيقخطة عمل غياب  •
 بنود اتفاقية التنوع البيولوجي بعض ة َتغطي •
 السياسيِةاقتصار تبني بنود االستراتيجية على التدخالت  •
 خالل  انه لم يتم اشراك آل اصحاب المصلحةشارةاعتبار االستراتيجية عامة جدا اضافة الى اال •

 اعدادها
 وزارِة البيئِةتبنيها فقط من قبل  •
 مر الذي لو تم تدارآه آان ليجعل تبني االستراتيجية اآثر سهولة االلمعلوماِتعدم تبادل ا •

 
24: 
ت اإلقليمية، جتماعااالمع االطراف االخرى في ما يتعلق بالتنوع البيولوجي اقتصر على  تبادل المعلوماتان 
التي اعتمدت خرى االوسائل اما بالنسبة لل. الموارد البشريةالعمل وذلك يعود للنقص في وورشات حاضرات موال
المعلومات مثل الصحف والتقارير ومواقع االنترنيت فانها تفتقر الى االستمرارية والمتابعة مما يجعل فعاليتها بادِل لت

  .محدودة
 والذي شكل 2000 الذي بدأ العمل عليه في لتنوع البيولوجيامج دعم التخطيط المتعلق باوتجدراالشارة الى ذآر برن

, وحدة لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بين مختلف بلدان الشرق االوسط من خالل جرائد
 .ورشات عمل وموقع االنترنيت

 
26: 

 ما يتعلق باالستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من خالل  فيبلداِن المجاورةتم التعاون بين لبنان وال
 مشروع التنوع الحيوي الزراعي في مشاريع اقليمية مثل عمل تتعلق بالموضوع ومن خالل ورشاتالمؤتمرات و
وِن التعاولقد رآزت هذه النشاطات على ورشات عمل ب.  الجارحة مشروع آامب ومشروع الطيور،المناطق الجافة

 .الكويت ومع سوريا، األردن
 

27: 
 عمل برنامجالواردة في ما يلي هداف التسعة االمن لكل حددت استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

 .  واضحةهداف ومؤشرات المدى مع ابعيداو قصيِر، وسط 
 اواقتصاديا بيئيادة منه تفسن من التدهور وتأمين شروط االلبنافي  البري اية التنوع البيولوجي حم

  ة العذبهايالموارد مل الرشيِد المستدام وستعمالخالل اال  منةعذبه الايمالمحافظة على التنوع البيولوجي لل
 الموارد المتعلقة بهذا التنوع بشكل تنميةالعمل على و لبنان في بحري الساحلي وحماية التنوع البيولوجي ال

 مستدام
من قليل مع االخذ بعين االعتبار الته اجدتو وتأمين ,تدهورمن ال لبنانفي زراعي الحماية التنوع البيولوجي 

 قتصادية البيئية واالالكلفة 
نباتات تتطور الحيث  وازنتمالعمل على انشاء نظام ايكولوجي  والموضع الطبيعيفي   التنوع البيولوجيحفظ

 بشكل طبيعيفيه حيوانات الو
 وضع من خالل استعمال القدرات الموجودة التنوع البيولوجي خارج المحفظ

 ة من االنواع الغريبةطبيعيحماية االنظمة االيكولوجية ال
 .تهداريولوجي والمحافظة عليه وابتنوع الال ستعمال تتعلق بامسؤوليات عالميةبتحمل  ةشارآالم

 .مع األفراِد والجماعات وتقاسم المنافع معرفةتبادل ال
  



28: 
 ".يو إن دي بي"بتنفيذ جيف ومن المالي طة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بدعم اعدت االستراتيجية وخ

 
29: 

فلقد وقع على تفاقية بون  وعلى الرغم من ان لبنان لم يوقع بعد على ا.1999 في  رامسارتفاقيةعلى البنان وقع 
ة الوطنية التي تتابع اتفاقيات التنوع إن وزارة البيئة هي الجه. 2002يونيِو /في حزيران  المتعلقة ببون ايواتفاقيةا

البيولوجي ورامسار وايوا لذلك فإنه يتم التعاون ما بين نقاط االتصال الوطنية لهذه االتفاقيات آونها تابعة الى نفس 
اما في ما يتعلق بتطبيق االتفاقيات .  لم يشارك بعد بالسايتسلبنانولكن تجدر االشارة الى ان . السلطة المختصة

آما هناك حاجة خرى تفاقيات اال على حدة ومن بعدها العمل على فهمها في اطار االتفاقيِة حاجة لفهم آل افهناك
 .لتطبيقها فعليا على االرض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  التحديد والرصد- 7المادة 
 ن مقررات ؟   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها م-30

 X منخفضة) ج  متوسطة) ب  عالية) أ
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-31

دا  ) د  محدودة)ج  مناسبة) ب  آافية ) أ     محدودة ج
x      

 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وعن إتاحية الموارد
 

نظمة االيكولوجية او على المستوى او االلوضع قائمة جرد على مستوى األنواع   وطني حاليليس هناك برنامج
تتعلق بالتحديد والرصد هداف ا ةيللتنوع البيولوجي لم تلحظ في بنودها استراتيجية وخطة العمل الوطنية فا. الجيني

 معلومات تعود للخمسينات او الستينات؛ وفي فانها اآملت باالستناد الى,  اما بالنسبة للقائمات الموجودة.بشكل مباشر
اما لجهة ما يتعلق بالمناطق . المحميات الطبيعيةيقتصر على فمعظمها ما يتعلق بعمليات رصد التنوع البيولوجي 

 .تحديد ورصد االنواعوفي التمويل الالزم لخبراء التصنيف نقص في فالجهود مبعثرة نتيجة لل, االخرى
 
اذ   تدابير تحديد التنوع البيولوجيقارنة مع ان تدابير الرصد لم تولى اهمية بعد في لبنان مقول التجدر االشارة الىو

وهذا ما ينقص في لبنان حيث انه يتم . دعما ماليا، مالحظة وا مستمرابحثان الرصد عملية طويلة االمد تتطلب 
 المتعلقة همية النشاطاتالتقديِر الياب غوة المدى  البعيدياالرؤالترآيز على مشاريع تظهر نتائج بسرعة؛ فغياب 

 .بالتحديد والرصد في العمل على التنوع البيولوجي وقفا في وجه اي نشاط ملحوظ في هذا المجال
 
 

 ؟)  أ7(في بلدآم برنامج جاري لوضع قائمة جرد على مستوى األنواع  هل -32
  نشاط ضعيف)  أ 
  أو المؤشرات) اع المهددة أو المتوطنةمثل األنو(بالنسبة للمجموعات الرئيسية ) ب 
 X لطائفة من المجموعات الرئيسية )  ج 
  لطائفة شاملة من األنواع)  د 

 ؟)  أ7(  هل لدى بلدآم برنامج جارى بشأن وضع قوائم جرد على مستوى األنظمة اإليكولوجية -33
 X نشاط ضعيف  ) أ
  اصة فقط بالنسبة لألنظمة اإليكولوجية ذات األهمية الخ) ب 
  لألنظمة اإليكولوجية الرئيسية )  ج 
   لطائفة شاملة من األنظمة اإليكولوجية) د 

 ؟) أ7( هل لدى بلدآم برنامج جارى لوضع قائمة جرد على المستوى الجيني -34
 X نشاط ضعيف)  أ 
    برنامج صغير في بعض القطاعات )ب 
   برنامج آبير في بعض القطاعات) ج 
  برنامج آبير في جميع القطاعات ذات الصلة)  د 

 ؟)  أ7(  هل لدى بلدآم برامج جارية بشأن الرصد على مستوى األنواع -35
 X نشاط ضعيف)  أ 
  أو المؤشرات) مثل األنواع المهددة أو المتوطنة( بالنسبة للمجموعات الرئيسية ) ب 
  لطائفة من المجموعات الرئيسية )  ج 
  شاملة من األنواع  لطائفة )د 

 ؟)  ب7(  هل لدى بلدآم برامج جارية للرصد على مستوى األنظمة اإليكولوجية -36
 X نشاط ضعيف)  أ 
  لألنظمة اإليكولوجية ذات األهمية الخاصة فقط )  ب 
  لألنظمة اإليكولوجية الرئيسية )  ج 
  لطائفة شاملة من األنظمة اإليكولوجية)  د 

 ؟)  ب7(لدآم برامج جارية للرصد على المستوى الجيني   هل لدى ب-37
 X نشاط ضعيف)  أ 
  برنامج صغير في بعض القطاعات)  ب 
  برنامج آبير في بعض القطاعات)  ج 
  برنامج آبير في جميع القطاعات ذات الصلة)  د 



 
 ؟) ج 7( هل قام بلدآم بتبين أنشطة ذات آثار مناوئة على التنوع البيولوجي -38

  ال)  أ 
 X في مراحل مبكرة من االستعراض والتقييم )  ب 
  في مراحل متقدمة من االستعراض والتقييم )  ج 
  أتم االستعراض والتقييم )  د 
  تقرير متاح عن النتائج)  ـه 

 ؟)  ج7(هل يقوم بلدآم برصد هذه األنشطة وآثارها   -39
  ال)  أ 
 X من وضع البرنامج في المراحل المبكرة )  ب 
    في مراحل متقدمة من موضع البرنامج)ج 
  البرنامج قائم )  د 
  التقارير متاحة بشأن التنفيذ )  ـه 

 ؟)  د7(  هل يقوم بلدآم بتنسيق تجميع وإدارة المعلومات على المستوى الوطني -40
  ال)  أ 
 X في المراحل المبكرة من وضع البرنامج)  ب 
   مراحل متقدمة من وضع البرنامجفي)  ج 
  البرنامج قائم )  د 
  التقارير بشأن التنفيذ متاحة )  ـه 

  التحديد والرصد والتقييم - 3/10المقرر 
   هل تبين بلدآم مؤشرات وطنية للتنوع البيولوجي ؟ -41

  ال)  أ 
 X تقييم المؤشرات المحتملة جاري)  ب 
  )ذا آان األمر آذلك المرجو إعطاء الوصف فيما يليفإ(تم تحديد المؤشرات )  ج 

   هل يستعمل بلدآم تقنيات التقييم السريع واالستشعار عن بعد ؟-42
  ال) أ 
  تقييم الفرص)  ب 
  نعم لدرجة محدودة)  ج 
 X  نعم لدرجة متقدمة)  د 
  التقارير عن التنفيذ متاحة)  ـه 

وع       7في تنفيذ المادة    " خطوة  خطوة ب "   هل أخذ بلدآم بنهج       -43 ات التن د مكون ، مع الترآيز في بادئ األمر على تحدي
 ؟)  ج7(واألنشطة ذات اآلثار الضارة عليها )  أ7(البيولوجي 

 X ال)  أ 
  غير مناسب للظروف الوطنية )  ب 
  نعم )  ج 

دل  -44 دة للت أن مشروعات رائ دة أخرى بش ع أطراف متعاق دآم م اون بل ل يتع يم   ه ات التقي تعمال منهجي ى اس يل عل
 والمؤشرات

 X ال)  أ 
  )في هذا الحالة المرجو إعطاء التفاصيل فيما يلي(نعم )  ب 

ارير متاحة ألطراف                 -45 ذه التق يم، وجعل ه ات التقي ق منهجي رات في مجال تطبي ارير عن خب   هل أعد بلدآم أية تق
 متعاقدة أخرى ؟

 X ال)  أ 
  نعم )  ب 

 ل يسعى بلدآم إلى جعل ما لديه من معلومات تصنيفية موجودة في مجموعاته متاحة على نطاق أوسع ؟  ه-46
  ال توجد مجموعات ذات صلة )  أ 
 X ال توجد تدابير)  ب 
  ) في هذه الحالة المرجو إعطاء بيانات فيما يلي(نعم )  ج 

 



  التحديد ، والرصد والتقييم ، والمؤشرات – 5/7المقرر 
   هل يقوم بلدآم بتعاون نشط مع  البلدان األخرى في  منطقتكم في مجال المؤشرات والرصد والتقييم ؟-47

  ال)  أ 
 X تعاون محدود) ب 
  تعاون واسع في بعض المسائل) ج 
  تعاون واسع في طائفة آبيرة من المسائل) د 

 تقييم والرصد والمؤشرات ؟ هل إتاح بلدآم دراسات حاالت بشأن وضع وتنفيذ برامج لل-48
  ال)  أ 
  نعم ، إرسلت إلى األمانة )  ب 
   لتبادل المعلوماتوطنيةنعم ، من خالل اآللية ال)  ج 
 X ) رجاء تحديد هذه الوسائل(نعم ، من خالل وسائل أخرى )  د 

 ؤشرات والرصد ؟  هل يقدم بلدآم مساعدة ألطراف أخرى في سبيل تعزيز قدرتها على وضع برامج للم-49
 X ال )  أ 
  يقدم تدريبًا)  ب 
  يقدم مساعدة مباشرة )  ج 
  يتقاسم الخبرات)  د 
  )رجاء وصفها(بواسائل عمل أخرى )  هـ 

 
 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المادة

32-40: 
 فصيلة توزيعتعلق بلومات حيوية َتمع التي تمت مؤخرا افتقرت الى  الجرداتقائم اغلبية نشاطات المسح الميداني وان

هناك نقص في تبادل المعلومات الواردة في هذه , عالوة على ذلك .موقع ماها في ة ترددتها او بدرجالما او بح
فبناء عليه بجب العمل على نظام معلوماتية يسهل تبادل المعلومات المتعلقة باالنواع . بين اصحاب المصلحة  القائمات

 .ن ويساعد على وضع آلية مالئمة لتنفيذ عملية الرصد بشكل فعالالموجودة في لبنا
 :انتقد اصحاب المصلحة العديد مما يتعلق بتحديد ورصد التنوع البيولوجي في لبنان  

ان المعلومات المنشورة في التقارير المتعلقة بالتنوع البيولوجي مغلوطة بمجملها اذ انها ال ترتكز  •
 . يميدانعلى مسح 

 تبقى طي الكتمان وال يستفاد , اذا ما تمت بمبادرات شخصية او من قبل منظمات,الجردان قائمة  •
 فتبادل المعلومات بهذا الشأن رهن ؛منها لوضع خطة عمل متكاملة تتعلق بالموضوع المذآور

 .يةالشخصبالعالقات 
آاديمي ترآيز االيتم اليث ات غير الحكومية حيالجمعآاديمية و االاتهناك تناقض بين المؤسس •

نقراض دون االخذ باالعتبار التنوع البيولوجي آكل في حين تعنى ائل معينة مهددة باالعلى فص
 . الجمعيات بدرجة التنوع البيولوجي لمنطقة ما

 
32: 

 في  يليبحث آمااللبنانية ومراآز الجامعات عديدة لوضع قائمة جرد للعديد من االنواع في مختلف الِدراسات تمت 
االبحاث والمشاريع التي اآملت او ما زالت قيد التنفيذ والمتعلقة برصد التنوع , عن الدراساتبعض االمثلة 

 :البيولوجي
او المستوطنة منها او التي تظهر جدوى اقتصادية معينة , قائمة جرد لالنواع النباتية والحيوانية المهددة باالنقراض. 1

  يتعلق باالنواع الموجودة في المحميات الطبيعيةوذلك من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية وفي ما
 

 "انـنـي لبـالنحل البياض ف دراسة"تمت عدة دراسات حول جماعات النحل في لبنان من قبل الجامعة اللبنانية مثل . 2
ودراسة الجماعات النحلية وتحديد اصول االنواع المهاجرة حيوانية دراسة : النحل في لبنان"و, )1995-2001(

هناك عمل على وضع قائمة جرد تتعلق , اضافة الى هذه الدراسات .)2004-2001(" التختيم آوسيلة لذلكمال باستع
 مرة اسبوعيا منذ "أروشا" جمعية  آما هناك مسح للطيور تقوم بهفي مختلف المناطق اللبنانيةالجارحة  طيورالب

  . المجاورة لهاحقولالسفح التل وفي مستنقعات عميق و 1999



 فرنسا " انرا"اك مشروع تعاوني بين سيدر والمجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة االمريكية في بيروت و هن.3
اسلوب يهدف الى ادراج مكافحة تدريجية في غابات األرز او . دراسة الحشرات الضارة لألرز في لبنان: "يدور حول

جية وايكولوجية للحشرات الضارة لألرز في لبنان ويهدف المشروع الى دراسة بيولو". الى تدخل عالجي سريع فيها
آما يهدف الى دراسة التنوع البيولوجي للحشرات المتعلقة باألرز في لبنان لتحديد استعماالته الحرجية وتأمين 

 .االستمرارية للغابات في لبنان ومنطقة البحر االبيض المتوسط
 
الحيوانات " : الممكنةاتحديد استعماالتهلموجودة في لبنان والنواع البرمائية والزواحف تحديد االتمت دراسة ل.  4

-1995 جامعة اللبنانيةلا(" ايستولوجية ايكولوجية و, تصنيفية,دراسة بيوغرافية:  في لبنانزواحفالبرمائية وال
2001(.  

 
 وتاريخ تدهور قصة"تتعلق بالتنوع البيولوجي للحشرات مثل دراسة  جامعة اللبنانيةلاتمت عدة دراسات من قبل  .5

حول خرى ادراسة التي اجريت على مدار سنتين و) 2001-1999" ( العنبر الطباشيري: التنوع البيولوجي للحشرات
, اضافة ).1998-1995(  او المزروعةالطبيعيِةحول تقييم اثارها على النباتات لبنان وانواع الحشرات الموجودة في 

تعلقة بالغطاء النباتي الساحلي وذلك في اطار مبادرة داروين التعاونية بين تمت دراسة التنوع البيولوجي للحشرات الم
 . آيو وجامعة ريدينغ االنكليزية, الجامعة االمريكية في بيروت ورويال بوتانيك غلردن

 
 ها اضافة الى دراسة تصنيفية لالنواعوزيعجرد النواع الزوبالنكتون مقرونة بدراسة الجماعات وتقائمة  تم وضع. 6 

سمك فصيلة  218   وضع قائمة لوتم بموجبها. )1997-1996(وذلك لمدة سنة  را البحموطني لعلوالمرآز المن قبل 
 .ة العذبهايفي المتعيش منها  فصيلة 25 ,ا نوع140بحري من 

 
ولوجية واالنظمة االيك) فيتوبالنكتون، زوبالنكتون بنتوبالنكتون( لطائفة شاملة من األنواع قائمة جرد تم وضع . 7
 من زيرآلقد تم الت اما في ما يتعلق بنشاطات الرصد فرا البحموطني لعلوالمرآز ال من قبل على المستوى الجينيو

  من االنواعطائفة من المجموعات الرئيسية على خاللها
 
المتعلق في اطار مشروع التنوع الحيوي الزراعي في المناطق الجافة تم مسح ميداني لتحديد التنوع البيولوجي . 8

 . بالكرز والدراق وذلك باالستناد الى علم التشكل
 
 بالتعاون مع خبراء مارسيليا عالم فرنسي من جامعةمن قبل  لبنانفي غابات لل  في السبعيناتشامِل سحتم م.  9

 .ز بشكل رئيسي على غابة األرزيرآوتم الت ,محليين
 

علق بدراسة التنوع الجيني لالشجار المثمرة اللبنانية مثل تمت عدة دراسات في الجامعة االمريكية في بيروت تت. 10
وتجري حاليا دراسة التنوع الجيني للزيتون بتمويل من االتحاد . الفستق والخروب وذلك بالتعاون مع ايبغري, اللوز

 . االوروبي
 

مع عاون وبالت بيروت فيية األمريك الجامعةقبل تم تحديد الثروة الزهرية للنباتات الساحلية المهمة في لبنان من . 11
 . في اطار مشروع داروينريدينغ، آيو وجامعة رويال بوتانيك غاردن

 
 الجامعةقبل  في اطار مشروع ممول من االتحاد االوروبي ومنفذ من Cedrus libaniتم تقييم التنوع الجيني ل . 12

 . واطراف اقليميين آخرينريدينغجامعة مع عاون وبالت بيروت فياألمريكية 
 
 
 
 
 
 
  



33: 
 : محددة آما يليمشاريعان قائمة الجرد المتعلقة باالنظمة االيكولوجية  تمت في اطار 

 
 فصيلَة 9119 اظهرت ,وزارة الزراعةالتي قامت بها  )1996(لبنان   للتنوع البيولوجي في الوطنيةان الدراسة . 1

القائمة آان جمع المعلومات المنشورة والمتعلقة فالهدف من هذه .  فصيلة حيوانات4486 و نباتات فصيلة4633منها 
باالنواع الموجودة في لبنان بغية انجاز مرجع واحد للبنان لكن هناك حاجة لتجديد هذه القائمة وذلك بعد القيام 

 . باالستطالعات الميدانية الالزمة
 
االولى لتحديد االنظمة : ينتم رصد للتنوع البيولوجي في اطار مشروع المحميات الطبيعية وذلك على مرحلت. 2

 ونظمت العديد من وآانت جمعية الخط االخضر قد قامت بوضع خطة العمل لذلك. االيكولوجية والثانية لرصدها
الدورات التدريبية وورشات العمل لمدراء المحميات الطبيعية ولكن هذه الجهود لم تحقق االهداف المرجوة من 

 .في المراحل المبكرةاطلقت برنامج رصد ولكنه ما زال شوف ن محمية ارز ال وتجدر االشارة اخيرا الى ا.المشروع
 
للبنان من  ةالنباتات الساحليفي اطار مشروع حماية ومسح طق الساحلية في لبنان امنتم وضع قائمة جرد بانواع ال. 3

غ وذلك في اطار مشروع ريدين، آيو وجامعة رويال بوتانيك غاردنمع عاون وبالت بيروت فياألمريكية  الجامعةقبل 
 قييم الجماعات تتعلق بت, االولى:يندراست تم تصنيف انواع نباتية وحيوانية من خالل ,المشروعي هذا  ف.داروين

 على طول  تتعلق بالتنوع البيولوجي للحشرات, اللبناني وبوضع قائمة جرد فيها والثانيةساحلال النباتية على طول
اخرى تتعلق راسة  تمت د, اضافة الى ما سبق.على التنوع البيولوجي آمؤشراتاع معينة  وباختيار انوبنانيلالساحِل ال

  .بهذه االنواع النهريةقائمة  معين وبوضع نهِرضفاف على الموجودة نباتات النماط با
 
 ئهدولية الحتواالهمية االذات قع رامسار امو بمسح ووضع قائمة جرد لمستنقع عميق المصنف احدى وشاقامت أر. 4

 علىوعلى وتيرة اسبوعية النواع الطيور المتواجدة مسح مستمر  1999ويتم حاليا ومنذ . روطي مهمة من ال انواععلى
اما بالنسبة  . على مدار سنتينالفراشاتو اللبائن النواعمسح آما تم .  بالمستنقع التل وفي الحقول المحيطةسفح
من الجامعة االميرآية   زائر ومتخصص بالتصنيفستاذمساعدة او ينمحلياء خبرفلقد تم تصنيفها بمساعدة  ,باتاتللن

 .ة العذبهايفقريات الملال ويعسوبللهناك مسح جديد  و.في بيروت
 
ابة مليخ غ  وضع قائمة جرد بطيور ( i ): : آخرينشروعين  بم"أ روشا"اضافة الى مشروع عميق وتالند تقوم . 5

 . محليةات الجماع االحتالل االسرائيلي وذلك تليبة لطلب الالتي آانت مهملة من ناحية االستكشاف بسبب
 
تمت عدة حمالت لمسح يتعلق بالبيئة البيولوجية، المعرفة التقليدية والغطاء النباتي في منطقة البقاع وذلك في اطار . 6

 .مشروع التنوع الحيوي الزراعي في المناطق الجافة
 
 في لبنان ا نهر17ون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية بوضع قائمة جرد ل بالتعابنانيةلستاذ في الجامعة القام ا. 7

 .ولكنها لم تنشر بسبب غياب التمويل
 
يقوم حاليًا المجلس الوطني للبحوث العلمية بأعداد دراسة عن البيئة الساحلية والتنوع البيولوجي البحري على طول . 8

 موقعا شهريا على طول 25الوطني للبحوث العلمية برصد حوالي قام المجلس آما ). 2003-1999(الساحل اللبناني 
 . بعد اجراء اختبارات بكتريولوجية وآيميائية للمياهكالساحل اللبناني لتقييم التلوث فيها وذل

 
تمت دراسة في الجامعة اللبنانية تتعلق بالتنوع الحيواني، االيكولوجيا وبنية الجماعات البنتية في مختلف . 9

  اللبنانية الجامعات
 

محمية شاطىء صور الطبيعية، محمية حرج أهدن الطبيعية : تم البدء بنشاطات الرصد في ثالث مواقع .
 .ومستنقع عميق

 
 



34: 
في  تصنيفية اتدراسهناك  ف.آاديميةاالات المؤسسي تقتصر على ج وضع قائمة جرد على المستوى الجينامبران 

   .Cedrus libani, Carthamus tinctorius L الجيني تتعلق ب ال المستوىعلى بيروت  فيمريكيةالجامعة اال
Amygdalus spp, Pistacia spp, Pancratium maritimum, Vagaria parviflora, Olea spp وانواع 

آما تقوم مصلحة االبحاث العلمية الزراعية بدراسة على المستوى . القمح المحلية المجمعة من قضاء بعلبك في لبنان
 .Prunus sppي تتعلق بالجين

قام المجلس الوطني للبحوث العلمية بدراسة تصنيفية للنباتاِت والحيواناِت البحريِة آما قام بدراسة المعالم النباتية 
 ).1987 -1995( والحيوانية لعالم البحر 

 
35: 

سالحف  آمشروع رصد لرصد التنوع البيولوجي ولكن هناك بعض المبادرات غير الشكلية وطنية ة مبادرةيلم تتم ا
 علوم مرآِز ومشروع رصد االنواع البنتية ذات االهمية البيئية الذي يقوم به جنوب لبنانفي  ساحل صورفي البحر 
 .لبائنلرصد البلمند الشوف وجامعة محمية أرز العاوِن بين تهناك إتفاقية فالحيوانية، وارد ماما بالنسبة لل. البحار
ممول من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية حول ايكولوجيا الضباع , راهناك مشروع بحث دآتو, اضافة

الشوف وحرش اهدن , جزر النخل: آما هناك رصد لالنواع الحيوانية في المحميات الثالث التالية. والمحافظة عليه
 .من قبل جمعية الخط االخضر في اطار مشروع المحميات الطبيعية

 
36: 

ع يرامشولكن هناك .  تدابير لرصد االنظمة االيكولوجية في ما يتعلق بالتنوع البيولوجيلم يتم لحد اآلن اتخاذ اية
 التنوع البيولوجي ؛ آما يقوم منذ  مباشر علىها تقييمات لها وقع غيرنعلوم البحار ينتج عمرآِز ودراسات يقوم بها 

ية ودراستها من خالل عالقتها ببعض موجرثالكيميائية والالفيزيائية، البحرية من الناحية البيئِة  سنة برصد 15
 .االنواع

 
39: 

  .تم اجراء رصد لوقع السياحة على النباتات في اطار مشروع المحميات الطبيعية
 

41: 
 اللبناني للبيئة والتنمية المرصدتتعلق بالتنوع البيولوجي آانت في اطار مؤشراِت وطنيِة وضع اولة الوحيدة لان المح

السكان : ة لليدو التي تعنى بمؤشرولكن من التسعين . الزرقشروع ا للم مؤشرة130د على اتنوذلك باالس) ليدو(
فقط  مؤشرات ةربع هناك اسياساتالو التنمية المستدامة بيئة ونشاطاتالنشاطات إقتصادية، الجتماعي، قتصاد االواال

 ( iv ) االنواع المهددة ( iii ) ساحليةالاية المناطق حم ( ii ) االحراج ة حماية درج ( i ) تتعلق بالتنوع البيولوجي
 . الحراج المحروقةامساحات 

 
ستة  من قبل عدة مؤسسات ففي حرش اهدن يتم رصد  لوضع مؤشرات للتنوع البيولوجيمتخذةبادرات هناك عدة م

عتماد على بعض  علوم البحار يتم االمرآز وفي ؛الهواِءلتدهور الغطاء النباتي او تلوث مؤشراِت انواع تم اختيارها آ
 . فيهاقيلةثمعادن  المياه ووجود لوثعلى ت لطحالب والسمك آمؤشراتانواع ا

 
 الممول من جامعة اثينا ووزارة البيئة على تدريب البلديات على "ميديرميس"تقوم جامعة البلمند من خالل مشروع 

 يتم مسح لتوزيع الجماعات ,يق ذلكوبهدف تحق.  اطار عملهم على مفهوم التنمية المستدامة مؤشرات علمية فيوضع
المحلية في منطقة جبيل ورصد الحتياجاتهم آما يتم العمل على انشاء برامج الكترونية لتوثيق المعلومات وعلى انظمة 

ولكن تجدر االشارة الى ان هذه التدابير ال تتعلق مباشرة بالتنوع البيولوجي انما تساعد على تنظيم الضرائب . مراقبة
 .رضت لمعالجة التدهور البيئيفي حال ف

 
وهذه . في اطار مشروع آامب سيتم وضع مؤشرات عديدة للساحل الممتد من الدامور الى الناقورة في جنوب لبنان

 .المؤشرات ستتعلق بشكل مباشر او غير مباشر بالموارد الساحلية
 



الساحِل اللبنانِي والى  "ميوفون" هناك دراسة حالية يقوم بها المجلس الوطني للبحوث العلمية وتهدف الى وصِف
 ).2001 -2004( دراسة داللتهم على التدخل االنساني 

 
42    : 

 لرصد التنوع البيولوجي ولكن تمت دراسة عدة االستشعار عن بعد وا تقنيات التقييم السريع لم يقم لبنان باستعمال
 وصور االقمار  قياس المواد الملونةمالقضايا بيئية فمثال عمل المجلس الوطني للبحوث العلمية على استع

آما تم استعمال االستشعار عن بعد . االصطناعية لدراسة البيئة الساحلية في اطار تطوير معلومات مرآز علوم البحار
 البيئي على حوض النهر الكبير الواقع على الحدود بين لبنان وسوريا في اطار مشروع األثريم يفي دراسة تق

 ".رنامج بيئي وخطة عمل قصيرة ومتوسطة االمد للنهر الكبير في لبنان وسورياالتحضير لوضع ب"
 

46 : 
سيتم وضع خطة عمل تلحظ التدابير الالزمة لتبادل المعلومات بين المؤسسات وذلك بناء على نتائج مسح االحتياجات 

 .الالزمة لتنمية القدرات المتعلقة بالتصنيف الذي ستنفذه وزارة البيئة
 

47: 
 .التعاون مع البلدان المجاورة يقتصر على مشاريع محددة او على عالقات او جهود شخصيةان 

 .  42رجاء مراجعة السؤال 
 

48: 
ويعمل هذا . يعتبر مشروع الليدو واحدا من المراصد الوطنية للبيئة والتنمية في منطقة البحر االبيض المتوسط

    .للتقييم والرصد والمؤشراتالمشروع بالتعاون مع المشروع االزرق على برامج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مقررات حول التصنيف

 ]جزء[  تقرير وتوصيات االجتماع الثالث لـ هفمعتت  - 4/1المقرر 
نيفية و  -50 ات التص ي لالحتياج يم وطن دآم بتقي ام بل ل ق ال   /  ه ي مج ة ف ات الوطني د األولوي ا لتحدي د ورش ل عق أو ه

 التصنيف ؟ 
  ال)  أ 
 x   في المراحل األولى من التقييم )ب 
  في المراحل المتقدمة من التقييم )  ج 
  أتم التقييم )  د 

   هل قام بلدآم بوضع خطة وطنية للعمل في مجال التصنيف ؟-51
 x ال)  أ 
  في المراحل األولى من الوضع)  ب 
  في المراحل المتقدمة من الوضع)  ج 
  خطط العمل قائمة )  د 
  تقارير عن التنفيذ متاحة)  ـه 

   هل يقوم بلدآم بإتاحة الموارد المناسبة لتعزيز إتاحة المعلومات التصنيفية -52
 x ال)  أ 
  نعم )  ب 

  هل يقوم بلدآم بتشجيع التدريب الثنائي والمتعدد األطراف، وفرص العمل المتاحة للقائمين بالتصنيف، خصوصًا                -53
 ائنات الحية غير المعروفة أال قليًال ؟من يعني منهم بالك

  ال)  أ 
 x بعض الفرص)  ب 
  فرص آثيرة )  ج 

   هل يقوم بلدآم باالستثمار الطويل األجل في وضع بنيات أساسية مناسبة لمجموعاته الوطنية التصنيفية ؟-54
 x ال) أ 
  بعض االستثمار)  ب 
  استثمار آثير )  ج 

  بتشجيع الشراآات بين مؤسسات التصنيف في البلدان المتقدمة والبلدان النامية ؟  هل يقوم بلدآم-55
 x ال)  أ 
   سياسة مقررة –نعم )  ب 
   برنامج وطني منتظم –نعم )  ج 

   هل أخذ بلدآم بأية مستويات متفق عليها دوليا إلسكان المجموعات ؟-56
 x ال)  أ 
  األمر قيد االستعراض)  ب 
  يجرى تنفيذه بالنسبة لبعض المجموعات)  ج 
  يجرى تنفيذه بالنسبة لجميع المجموعات الرئيسية )  د 

   هل وفر بلدآم برامج تدريب في التصنيف ؟-57
  ال)  أ 
 x قليل )  ب 
  آثير)  ج 

ال التصنيف، وتحد-58 ي مج ة ف درة الوطني ز الق ذة لتعزي دابير متخ التبليغ عن ت دآم ب ام بل ة   هل ق د مراآز مرجعي ي
 وطنية، وجعل المعلومات الموجودة في مجموعاته متاحة لبلدان المنشأ ؟

 x ال)  أ 
   في تقرير وطني سابق–نعم ) ب 
   من خالل آلية غرفة المقاصة –نعم ) ج 
  ) نرجو إعطاء البيانات فيما يلي( بوسائل أخرى –نعم )  د 



 
ة اال        -59 وائم                      هل أتخذ بلدآم خطوات لكفال ة للمؤسسات المسؤولة عن وضع ق ة واإلداري احتين المالي تقرار من الن س

 الجرد واألنشطة التصنيفية الخاصة بالتنوع البيولوجي ؟
 X ال ) أ 
  األمر قيد االستعراض )  ب 
  نعم بالنسبة لبعض المؤسسات )  ج 
  نعم بالنسبة لجميع المؤسسات الرئيسية)  د 

 بمساعدة مؤسسات تصنيفية على إنشاء شراآات للقيام بمشروعات إقليمية ؟  هل قام بلدآم -60
 X ال)  أ 
  األمر قيد االستعراض)  ب 
    إلى حد محدود-نعم )  ج 
    إلى حد بعيد-نعم )  د 

راء                           -61 دريب األخصائيين في الخارج أو لجذب خب االت بقصد ت دولي لزم ل ال    هل أولى بلدآم عناية خاصة للتموي
 دوليين لالشتراك في مناهج تدريبية وطنية أو إقليمية ؟

 X ال)  أ 
  األمر قيد االستعراض)  ب 
   إلى حد محدود–نعم )  ج 
   إلى حد بعيد–نعم )  د 

   هل وفر بلدآم برامج إلعادة تدريب المهنيين المؤهلين اللذين ينتقلون إلى مجاالت تتصل بالتصنيف ؟ -62
 X ال)  أ 
    قليل)ب 
  آثير ) ج 

 
التنفيذ وتحقيق مزيد من التقدم في المقترحات الرامية إلى القيام :  المبادرة العالمية للتصنيف – 5/9المقرر 

 بخطوات عملية
ل       -63 اء بتك ى الوق ة عل ه الوطني يم قدرت ال التصنيف وبتقي ي مج ات ف ى المعلوم ه إل ين احتياجات دآم بتب ام بل ل ق   ه

 االحتياجات  ؟
 X ال)  أ 
  تقييم اساسي) ب 
  تقييم آامل) ج 

   هل قام بلدآم بإنشاء او تعزيز مراآز مرجعية للتصنيف ؟-64
 X ال ) أ 
  نعم)  ب 

   هل عمل بلدآم على زيادة قدرته في مجال البحث التصنيفي  ؟-65
 X نعم)  أ 
  ال)  ب 

دة في              هل قام بلدآم بتقديم معلومات عن البرامج والم         -66 ا بوصفها مشروعات رائ ادرات للنظر فيه شروعات والمب
 إطار المبادرة العالمية للتصنيف إلى األمين التنفيذي ؟

 X ال)  أ 
  نعم)  ب 

ة                               -67 اط االتصال الوطني ة للتصنيف مرتبطة بنق ادرة العالمي ة لشؤون المب ين نقطة اتصال وطني دآم بتعي   هل قام بل
 األخرى ؟ 

  ال) أ 
 X عمن ) ب 

  هل ساهم بلدآم في إيجاد شبكات إقليمية لتسهيل تقاسم المعلومات بشأن المبادرة العالمية للتصنيف ؟-68
 X ال) أ 
  نعم) ب 



 
 إذا  آان البلد بلدُا ناميا إو ذا اقتصاد في مرحلة انتقالية 

  ذات األولوية المبينة في هذا المقرر ؟  هل سعي بلدآم إلى الحصول على موارد من خالل اآللية المالية لألعمال-69
 X ال) أ
  قدم طلب ولكن بال جدوى) ب
  قدم طلب وآان ناجحًا) ج

 
 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المقررات

50: 
ولكن .  القدرات المحليةلتنميةخطة عمل آما لم يضع بتقييم لالحتياجات التصنيفية على المستوى الوطني لم يقم لبنان 

رصد التنوع البيولوجي الحتياجات تم لحظ  Top up Biodiversity Enabling Activity Projectمشروع في 
حول المعلومات المتوفرة ، الحتياجات في مجال التصنيف حول استفتاِءفوزارة البيئة تقوم با. التصنيفوالحتياجات 

د البشرية المعنية بالتصنيف وحول االولويات حول البنية التحتية المتوفرة للتصنيف وحول الموار، في هذا المجال
من تحديد الخبرات الوزارة  ستتمكن ,وبناء على النتائج. الوطنية المعطاة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتصنيف

الى حينه يبقى مجال . اء القدرات المحليةستراتيجية لبنالتصنيفية ومن وضع اولويات العمل اضافة الى وضع ا
 , اخيرا. مصادر وطنية قبل من والى التمويل الخبراءمبعثرة يفتقر الى بادرات بنان مقتصرا على مالتصنيف في ل

 مجال التصنيف يقف عقبة امام العديد من التشاطات المتعلقة بالتنوع ص فيقنالهذا تجدر االشارة الى القول ان 
 .  البيولوجي

 
" روشاأ "فجمعية .  ات لتققيم االحتاجات التصنيفيةات التي قامت ببعض المبادربعض المنظمات والمؤسسهناك 

ن  اما في ما يتعلق بالثروة البحرية فانباتاتالمضارب وتصنيف النقص في آشفت عن ميق عمستنقع العاملة في 
 ,النباتات وبالنسبة لتصنيف .زوبالنكتونالفيتوبالنكتون وعلوم البحار راض عن الخبرات في مجال تصنيف المرآز 

ة ماسة لتطوير هذا المضمار فمصلحة االبحاث العلمية الزراعية اشارت الى نقص آبير في مجال تصنيف هناك حاج
 تساهم بتطوير وتحسين الخبرات في ستراتيجية وطنية هناك حاجة ماسة الى وضع ا,بناء عليه. العرعرو البلوط

 .يئيالجز توى لالنواع او دراستها على المسميدانيميادين متعددة آالتصنيف ال
 

52: 
  . على موقع وزارة الزراعة على شبكة االنترنيت)مجلداتتسعة (للتنوع البيولوجي وطنيِة الدراسِة تم نشر معلومات ال

 
 الساحلباالنواع المصنفة والمجمعة على مدار ثالثة سنوات من قائمة بادراج  بيروت فيالجامعة األمريكية قامت 

 خاص قرص ممغنطفي " مبادرة داروينالتابع للبنان ل ةساحليالنباتات  ال وحمايةمسح "اللبناني في اطار مشروع 
 .الخاصيتضمن اهداف ونتائج المشروع على ان يوزع على القطاعين العام و

   
 ةفي الجامعة األمريكيبوست  النترنيت لنشر المعلومات المتعلقة بالنباتات المحفوظة بمنشأاتم تصميم موقع على شبكة 

 )herbarium/biology/projects/lb.edu.aub.ddc://http.( 
 

ذلك ميق و الموجودة في مستنقع عبرمائياتوال, زواحفال ,لبائنبوضع قائمة باسماء الطيور ال" روشاأ "قامت جمعية 
:  ة على الموقع التاليتم نشر هذه القائم. سنواتخمس بعد دراسة استمرت 

(http://www.arocha.org/liban/en/index.htm).  
 

 :55 و53
تشجيع التدريب  من اجل بتشجيع الشراآات بين مؤسسات التصنيف في البلدان المتقدمة والبلدان الناميةلبنان يقم لم 

ة بهذا الصدد اقتصرت على ثنائيفاالتفاقيات ال .العمل المتاحة للقائمين بالتصنيفالثنائي والمتعدد األطراف، وفرص 
 .مؤسساتبعض ال

 
 .يبغري للتدريب وبناء القدرات المحلية للتصنيفتم التعاون بين مصلحة االبحاث العلمية الزراعية واال



 
في اطار وعلى مدار ثالث سنوات  في إنجلترا ريدينغجامعة بالتعاون مع  بيروت فيمريكية الجامعة اال قامت 

 حيث تمت االستعانة بخبراء تصنيف من جامعة ريدينغ لتصنيف " للبنانةيساحلالنباتات المسح وحماية  " مشروع 
 .النواع المجمعة من لبنانا

 
لكن يتعاون مع خبراء تصنيف اجانب للتدريب و بناء القدرة المحلية في مجاالت بحث متعددة ور االبحعلوم مرآز ان 

 .هذا التعاون هو ثمرة اتصاالت شخصية
 قامت باعطاء مادة التصنيف   بيروتفيالجامعة األمريكية يكترثون للتصنيف فلبنان ال الزوار في ن يغلبية الباحثان ا

 .  وذلك بعد مضي عشر سنوات على الغائهاستاذ من الواليات المتحدةمن قبل ا) 2002ربيع (الفائت الفصل 
 

 .ين لبنان وفرنسا في ما يتعلق بالتصنيف من خالل مشروع سيدريتم التعاون ب
 

56: 
ن المجموعات المتوفرة هي مع العلم امستويات متفق عليها دوليا إلسكان المجموعات تدابير لتبني ية لم يتخذ لبنان ا

  .UNDP و IUCNاما مبينة على جهود فردية أو وفقًا للخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل 
 

57: 
. علماء االحياء بتحسين مجال التصنيف ووضع اسس برنامج جامعي لهمسؤولية عرب معظم اصحاب المصلحة عن ا

 . شخصيالو امؤسساتي  الآاديمِي، االفالمبادرات الحالية المتعلقة بالتصنيف تقوم على بعض المهتمين على الصعيد
و  معينة امشاريعمن آجزء ان المجموعات تمت سكبا العمل المتعلقة ورشاتات وَتدريب يمكن القول ان ال,اضافة
فمشروع حماية التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام للزراعة في المناطق الجافة من . تصاالِت شخصيةبنتيجة ا

. ين بهذا المجال مهما آانت خلفيتهم العلميةالمهتمالشرق االدنى عمل على تنظيم ورشة عمل حول التصنيف لجميع 
، االخصائين العلميين المحليين واعضاء  المحميات الطبيعيةلمدراءجامعة في بيروت بتنظيم ورشة عمل آما قامت ال

 . آحضير وحفظ وتنظيم النباتات فيهللحفظ في غير الموضعمعشبة انشاء تقنيات  حول الجمعيات االهلية
  

اضرات حول التصنيف ومثال على حومعمل رشات شارآوا بوعلماء وباحثون من لبنان تجدر االشارة الى القول ان 
 . االونيسكوالتعاوِن مع بالشيخ  شرمالعمل التي انعقدت في ورشة وال يمونترالذي انعقد في " تتمعفه"ذلك 

 
65: 
.  فهو ما يزال يعتبر في المراحل المبكرة في هذا المجالعلى زيادة قدرته في مجال البحث التصنيفيلبنان مل لم يع

 . ائلالعالقة بين الفصالتي تحدد ساسية االدراسات نقص في ال هناك , الى ذلكضافةا
 

66: 
 . نيللي ارنولد النقطة البؤرية لمبادرة التصنيف العالمية. تم تعيين د

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ] ي8ح و8 المادتين باستثناء[  الحفظ في الموضع - 8المادة 
 دة وما يرتبط بها من مقررات ؟   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه الما-70

  منخفضة) ج  متوسطة) ب x  عالية) أ
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-71

 محدودة جدا) د X محدودة)ج  مناسبة) ب  آافية ) أ
 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية واتاحة الموارد 

ة للبنان دعا الى المحافظة على التنوع البيولوجي في ظروف  وخطة العمِل الوطنيةستراتيجياالالخامس من ان الهدف 
 وآان من ابرز بنوده .حيواناتالنباتات وآما دعا الى انشاء نظام ايكولوجي متوازن يسمح بالتطور الطبيعي لل ةبيعيط

 فكان مشروع .ةعذبال هايمال ةبحرية وبيئوال، ةضياالرالدعوة الى توسيع اطار المحميات الطبيعية لتشمل البيئة 
 اما .جيف وزارة البيئة وبتمويل من ال من قبل1996الذي اطلق سنة " المحافظة في الموضع على التنوع البيولوجي "

تم بالنسبة لمشروع المحميات الطبيعية فيمكن اعتباره حجر االساس للمحافظة على التنوع البيولوجي الذي من خالله 
فاالهتمام بالمحافظة على التنوع البيولوجي .  في لبنان عن اهمية التنوع البيولوجيقرارال يعنصانشر الوعي بين 

التي طلبت من خاصة الفردية والمبادرات  المحميات الطبيعية وبالددعخيرِة في لبنان بزيادة وات االنالسانعكس في 
 التنوع حمايةلجهود  المحميات الطبيعية يمكن القول ان ال مشروعفضال عن.  مواقع مهمةةياموزارة الييئة ح

هذه سيتم تناولها في راسات بحث خاصة، دمبادرات والموضع آانت محدودة في اطار مشاريع معينة وفي البيولوجي 
 .الوثيقة

 

بعض هناك  التنوع البيولوجي ونشر الوعي حول اهميته فان اولوية لحمايةاعطى  قدلبنان على الرغم من ان 
لمشاريع الحماية في  ةكافي من المصادر الوطنيالتمويل غير من اهمها ال مجالفي هذا الالمعوقات التي تعترض التقدم 

فهناك الحكومة فقط التي تقوم ببعض المساهمات المالية للحفظ في الموضع وبناء عليه يجدر القول ان هناك . الموضع
 . بل البلديات والمتبرعين الدوليينحاجة ماسة لزيادة مصادر الدعم المالي من ق

    
ى                      ة تعمل عل ات الطبيعي رق ادارة المحمي د من ف ول ان العدي ى الق ا سبق تجدر االشارة ال ى م وم  اضافة ال  ادراج مفه

بني خططها على تفانها  االخرى لمشاريعها المتعلقة بالمحميات الطبيعية؛ اما بالنسبة ل االنظمة االيكولوجية في مشاريع   
د واب ن   ع دال م ة ب ن البيئ د م ى آ الح ز عل روع    َترآي ة المش ي منطق ائد ف وجي الس ام االيكول ل النظ ق  .ام ا يتعل ي م  ف

وجي في الموضع ومن                            وع البيول ى التن ا للمحافظة عل ي يعمل عليه بالتشريعات هناك العديد من التدابير المشجعة الت
د االصدار   2002أغسطِس /آبالحديث الصادر في    ة البيئ ةقانوِن حماي ابرزها   . وقانون المحميات الطبيعية الذي هو قي

ق بال               ان وتتعل وانين االخرى الموجودة في لبن وجي       اما بالنسبة للق وع البيول ى التن  فهي مناسبة ولكن تبقى     محافظة عل
 .مشكلة تطبيقها وااللتزام بها

 
 ؟ ) أ 8(  هل وضع بلدآم نظامًا للمناطق المحمية يرمي إلى حفظ التنوع البيولوجي -72

 X النظام قيد الوضع )  أ 
  االستعراض الوطني لتغطية المناطق المحمية متاح ) ب 
  الخطة الوطنية الخاصة بأنظمة المناطق المحمية قائمة )  ج 
  نظام يكاد يكون تامًا قائًم)  د 

 ؟)  ب8(ناطق المحمية   هل هناك مبادئ توجيهية معتمدة على الصعيد الوطني لالختيار وإلنشاء وإدارة الم-73
  ال)  أ 
 X قيد الوضع )  ب 
  نعم)  ج 

تعمالها                  -74  هل يقوم بلدآم بتنظيم أو إدارة الموارد البيولوجية الهامة لحفظ التنوع البيولوجي بقصد آفالة صيانتها واس
 ؟)  ج8(المستدام 

  ال)  أ 
 X في المراحل األولى من الوضع )  ب 
  مة من الوضع في مراحل متقد)  ج 
  البرنامج أو السياسة العامة قائمان )  د 
  التقارير عن التنفيذ متاحة )  ـه 



اء من                        -75 ة للبق ائر القابل ة وصيانة العش ل الطبيعي ة والموائ ة اإليكولوجي ة األنظم ز حماي دابير تعزي   هل اتخذ بلدآم ت
 ؟) د8(األنواع الموجودة في المناطق الطبيعية المحيطة 

  ال تدابير)  أ 
 X بعض التدابير قائمة )  ب 
  التدابير المحتملة قيد االستعراض )  ج 
  التدابير الشاملة قائمة)  د 

 ) ـ ه8( هل اتخذ بلدآم تدابير لصيانة التنمية السليمة والمستدامة في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية -76
  ال تدابير)  أ 
 X ةبعض التدابير قائم)  ب 
  تدابير محتملة قيد االستعراض )  ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

 ؟)  و8(  هل اتخذ بلدآم تدابير إلعادة تأهيل وسالمة المناطق المتدهورة -77
  ال تدابير)  أ 
 X بعض التدابير قائمة)  ب 
  تدابير محتملة قيد االستعراض )  ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

 ؟)  و8(قام بلدآم باتخاذ تدابير لتعزيز انتعاش األنواع المهددة   هل -78
  ال تدابير)  أ 
 X بعض التدابير قائمة)  ب 
  تدابير محتملة قيد االستعراض )  ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

ة محورة ناشئة عن       هل اتخذ بلدآم تدابير لتنظيم وإدارة ومراقبة المخاطر المتعلقة باستعمال وإطالق آائنا -79 ت حي
 ؟)  ز8(التكنولوجيا البيولوجية 

  ال تدابير)  أ 
 X بعض التدابير قائمة)  ب 
  تدابير محتملة قيد االستعراض )  ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

ظ التن           -80 ة وحف تعماالت الحالي ين االس وائم ب ق الت ة لتحقي روف الالزم وفير الظ اوالت لت دآم مح ذل بل ل ب وع   ه
 ؟)  ط8(البيولوجي واالستعمال المستدام لمكونات ذلك التنوع 

  ال)  أ 
 X في المراحل األولى من الوضع)  ب 
  في المراحل المتقدمة من الوضع )  ج 
  البرنامج أو السياسة العامة موجودة)  د 
  التقرير عن التنفيذ متاح) ـه 

أو التدابير التنظيمية األخرى لحماية األنواع واألواهل المهددة /زمة  و    هل قام بلدآم بوضع وحفظ التشريعات الال        -81
 ؟)  ك8(

  ال)  أ 
 X في المراحل األولى من الوضع)  ب 
  في المراحل المتقدمة من الوضع )  ج 
  التشريعات والتدابير األخرى قائمة )  د 

ات األ   -82 ادة          هل يقوم بلدآم بتنظيم أو إدارة العمليات وفئ ا في نطاق الم م تبينه ى ت ارًا    7نشطة الت ا آث ار أن له  باعتب
 ؟)  ل8(ضارة هامة على التنوع البيولوجي 

  ال)  أ 
  في المراحل األولى من الوضع)  ب 
 X   محدودةلدرجةنعم  )  ج 
  التشريعات والتدابير األخرى قائمة )  د 



 
 لنموإذا آان البلد الطرف من البلدان المتقدمة ا

 ؟)  م8(هل يتعاون بلدآم في تقديم السند المالي وغيره للقيام بالحفظ في الموضع خصوصًا إلى البلدان النامية -83
 إذا آان البلد الطرف بلدًا ناميا أو إذا آان بلدًا ذا اقتصاد في مرحلة انتقالية 

 ؟)  م8(  هل يتلقى بلدآم مساندة مالية أو غيرها للحفظ في الموضع  -84
  ال) أ
 X ) في هذه الحالة المرجو إعطاء البيانات فيما يلي(نعم ) ب

  من االتفاقية 8 و6 النظر في المادتين - 2/7المقرر 
   هل تتخذ تدابير لتقاسم المعلومات والخبرات بشأن تنفيذ هذه المادة مع أطراف متعاقدة أخرى ؟-85

  عمل قليل أو ال عمل )  أ
 X أو دراسات الحاالت/كتوبة وتقاسم المواد الم)  ب
 X اجتماعات إقليمية )  ج

 
 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المادة 

72: 
خمس عشرة غابة  ( i ):  وهي على ما يلي قانونمعلنة بموجب محمي في لبنان موقع  وثالثون ستةهناك بالمجمل 
 المنتوجات الحرجية داحصو الرعيمنع يدل الذي  المعاتغابفي اطار قانون ال ة من قبل وزارة الزراعةعلنمحمية م

نهار، اخمسة ( iii )  ومدارة من قبل وزارة البيئة برلمانات طبيعية معلنة من قبل الحميم سبعة ( ii ) في هذه المواقع
 تضمنت" رامسار"  مواقع تابعة لمشروعربعة ا( iv ) بموجب قرار وزاري لة محميةماوادي واحد، جبالن ومنطقة آ

وثالثة مواقع طبيعية محددة حديثا يتم العمل على دراستها بغية اعالنها محميات  ( v ) اراض رطبة وة ساحليطقمنا
 .طبيعية 

 
المحميات نظام تم وضع " ضع للتنوع البيولوجي المستدامموال في فظحلل ةطني القدرات الو تقوية"مشروِع في اطار 

او المهددة اضافة الى المحافظة على الموائل الطبيعية لهذه المستوطنة  تالنباتات والحيواناالطبيعية للمحافظة على 
محمية :  لكل من المحميات الثالث التاليةاالصناف وادراج االستعمال المستدام للموارد الطبيعية في برنامج التنمية

ان مشروع  . فيهاوجية االيكولةنظم المحميات الطبيعية تتمتع بتنوع اال هذه.لينخالزيرة  حرش اهدن وجشوفالأرز 
ها ورصدها تقييمائل وفصالمحميات الطبيعية هدف الى وضع خطة عمل للمحميات الثالث مع العمل على تصنيف ال

تجدر االشارة الى انه يمكن الحصول . وتنمية القدرات للمواقع الثالثالجماعات المحلية اضافة الى العمل على اشراك 
 تعلى شبكة االنترني لبنان -يفات الطبيعية عبر موقع الجمحميال المتعلقة بمفصلةالمعلومات على ال

(www.undp.org.lb/GEF).   
 

ات الطبيعية مع االخذ بعين االعتبار حالة آل محمي لكل من الاداريةخطة وتجدر االشارة الى القول انه تم وضع 
  النجاح الى اسبابتجدر االشارة ما سبق اضافة الى. محمية على حدة والمتطلبات والمعوقات المتعلقة بمنطقة المحمية

 في ةالجماعات المحلياشراك و خطة العمل المتبعة اوال تعود الى عدة اسباب وهيالمتفاوت بين المحميات الثالث التي 
 ادورالسائد في مواقع المحميات يلعب ظام السياسي المحلي فالن.  السهل الى المحميةوصولادارة المحمية ثانيا وثالثا ال

 . ميةحمفي نجاِح المهما 
 

على المالحظات التالية اجماع آان هناك التقرير،  المقابالت التي اجريت مع اصحاب المصلحة لتحضير هذا خالل
كبير الترآيز  والنشاء المحميات الطبيعيةالمؤشرات الواضحة الغياب  :ولوجيالبيوع المتعلقة بالمحافظة على التن

 وعدم نجاح مدراء بيعية على حساب تثقيف الجمهور وتوعيته على التنوع البيولوجي في المحميات الطجوالتعلى ال
 . االيكولوجية في المحافظة على التنوع البيولوجيةنظممفهوم االالمحميات على تطبيق 

 
 بغض النظر عما تم لحظه سابقا يجدر القول ان مشروع المحميات الطبيعية اظهر ما اذا آان بامكان الحكومة العمل

وما اذا آان بامكان ) وتبين انه من غير الممكن ذلك(مع الجمعيات غير الحكومية على ادارة المحميات الطبيعية 
عالوة على ذلك تم من خالل هذا ). وتبين انه من غير الممكن(الجمعيات غير الحكومية العمل منفردة على ذلك 

طبيعية وتساعد على انشاء نظام محميات متطور المشروع وضع مؤشرات ومقاييس وخطط عمل تتعلق بالمحميات ال
 .في لبنان



آان لمشروع المحميات الطبيعية اثارا ايجابية على التنوع البيولوجي الموجود في لبنان اذ لوال العمل عليه لم تنشا 
 فالمحميات الطبيعية ساهمت بنشر الوعي حول التنوع. المحميات ولكانت درجة تدهور التنوع البيولوجي اآبر

. البيولوجي والمحافظة وتجدر االشارة الى ان هذا المشروع اعتبر مشروعا رائدًا على المستوى االقليمي والعالمي
 .وبناء عليه تم انشاء محميات متعددة في مختلف المناطق اللبنانية

  
73: 

 في ة المناطق المحميةدارانشاء ومبادئ توجيهية معتمدة على الصعيد الوطني الختيار وال بوضع البيئة وزارةقامت 
:  وهي االة بنودخمسوجوب مناقشة ط ااشتربالوزارة خطة العمل المتعلقة باي محمية طبيعية قامت اطار ففي . لبنان

 .ة المحميةدارعالقة الجماعة المحلية بامستعملون والزوار والطبيعي، التراث الثقافي، التراث التمويل وفريق العمل ال
 الحالة في  والتنطبق علىعامة جدامن قبل العديد من اصحاب المصلحة لكونها توجيهية المبادئ ولكن تم انتقاد هذه ال

 . اذ يتطلب تنفيذها دعما تقنيالبنان
  

ان مشروع قانون المحميات الطبيعية ما زال عالقا ولكن ما ان يقر يتم ارساء قواعد الحفظ في الموضع آما يتم 
 .المستوى الوطنِيوضع المبادىء التوجيهية النشاء المحميات على لجهة بيئة وزارة الزيادة صالحيات االعتراف ب

وتجدر االشارة الى القول ان وزارة البيئة قامت بوضع مؤشرات الختيار المواقع الموجب اعالنها محميات طبيعية 
 .لكن القانون المتعلق بهذا الشان لم يقر بعد

 
ة تدابير للمساعدة على المحافظة عليها وذلك من خالل فرض رسوم ان مشروع قانون المحميات الطبيعية يلحظ عد

دخول تشجيع االستعمال المستدام في بعض اقسام المحميات تشجيع انشاء المحميات في اراض خاصة واخضاع انشاء 
 .المحميات الطبيعية لقرارات مجلس الوزراء

 
75: 

يكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة العشائر القابلة للبقاء من تعزيز حماية األنظمة االل لبنان ان التدابير المتخذة في
مشروع التنوع الحيوي وتقتصر على مشروع المحميات الطبيعية نواع الموجودة في المناطق الطبيعية المحيطة اال

ع ومشروالمتوسط مشروع المحافظة على االراضي الرطبة والمناطق الساحلية في و ،الزراعي في المناطق الجافة
 .ساحليةالطق لمنااادارة 

 بيبلوس" ومثال على ذلك ما تقوم به جمعية نطاق ضيقعدة مشاريع اخرى على هذه المشاريع، هناك اضافة الى 
لحماية حدائق تتجلى بالتدابير المتخذة جهود فردية أخرى وهناك . الساحلية في مدينة بيبلوس البيئةية حمال" ايكولوجيا
 .خاصة

 
والجامعة االمريكية في بيروت والمجلس الوطني للبحوث العلمية " سيدر"مشروع ي بين  تعاونمشروعهناك 

 .تنورينبيولوجيا وايكولوجيا في غابات أرز  Cephalcia tannourinensis حشرة لدراسة نسا  فر-"انرا"و
 

االشجار لعديد من لكر المب لدراسة التعفن جامعة توسونهناك مشروع تعاوني بين مصلحة االبحاث العلمية الزراعية و
 . وذلك من خالل دراسة عمر الشجرة

 
ومن هذه . لعبت الجمعيات غير الحكومية دورا بارزا في المحافظة على المواقع الطبيعية واالنظمة االيكولوجية

ة المعنية بأرز الشوف وجمعية الخط االخضر المعني) أي اف دي سي(الجمعيات جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية 
بالريحان وجمعية حراس البيئة المعنية بالمساحات الموجودة في مناطق جنوب لبنان المحرر حديثا او بالمبادرات 

 .الفردية الخاصة
 

76: 
 التدابير القرار، تطبيقعملية صنع الجماعات المحلية في ات الطبيعية يلحظ ضرورة اشراك  مشروع المحميان
لتنمية المناطق المتاخمة  المتخذة تدابيرولكن فعليا يمكن القول ان ال. ات الطبيعيةتقاسم المنافع في ما يتعلق بالمحميو

فكان من الجدير فعله قبيل البدء بالمشروع تثقيف الجمهور وتوعيته على . لم تحقق االهداف المرجوةللمناطق المحمية 
 . مفهوم التنوع البيولوجي والمحافظة عليه وعلى مفهوم االستعمال المستدام



من وضع شوف الأرز  والعمل على التنمية المستدامة هو ما قامت به جمعية الجماعات المحليةوآمثال على اشراك 
خلق هدف ات المحيطة بالمحمية بلى المساح عزيرآ حيث تم التممول من قبل السفارة الكنديةة ريفيتنمية مشروع 

ات لمنتجات المحلية في المحميا تسويقالمحليات، اء  تنمية قدرات النس السياحَة البيئيَة، علىعيشجالت، فرص عمل
اعتبار من ة المحليهو تغيير مفهوم اهمية التنوع البيولوجي عند الجماعات المشروع  ولكن من اهم ما انجزه .الطبيعية

 . والتقدِم اإلقتصادينمية للت مهمةاعتباره وسيلة لى ا رفاهيةالتنوع البيولوجي اداة 
 

77: 
 الخمس اتنوالسمدار على  بالتعاون مع اصحاب االراضي و"روشاأ"جمعية البقاع قامت  في ميقعمستنقع في 

 يض آما عملت على زيادة منسوب المياه الجارية من خالل تعويم االرا%20بتوسيع رقعة المستنقع بنسبة  الماضية
 يالنباتلرطبة تحسن الغطاء  الموائل في االرض اع مساحةيوسلتآنتيجة مباشرة و. وتحوير مجرى المياه ةيزراعال
وطن َتست التي اصبحت الهامَة في آمية الطيور الزيادة في المنطقة ولعل الدليل البارز لهذا هو الحيواناتزادت و

 . فوقه  العابرمرورال من المستنقع بدال
 

تم " لشرق األدنِىا المستدام للزراعة في المناطق الجافة في ستعمالاالو التنوع البيولوجي حماية"مشروع في اطار 
 .اتخاذ تدابير العادة تأهيل االراضي الجافة المتدهورة 

 
نماط ا تقييِم وتعتمد هذه الدراسة على .الطيوِر المهاجرِة في بيروتحالية تتناول سبل المحافظة على دراسة هناك 

 خطةشغلها وعلى بلورة  التاريخية التي آانت تالحدائقعلى اعادة تأهيل المنطقة بشكل يتناسب ور ويوهجرة الط
 . للطيور المهاجرةوئل اساسيآمالرائد تقليدي ال هادورد من خاللها المنطقة  َتستعيهندسية للحدائق

 
تبني شجرة في اطار برنامج تعاوني بين القطاع الخاص : تم اتخاذ العديد من التدابير في المحميات لجهة ما يتعلق ب

 المبذولة لرصد حشرة غابة ارز تنورين، الجهود المبذولة الزالة االرانب والبلديات في محمية ارز الشوف، الجهود
 .مية  جزر النخل بسبب تهديدها للغطاء النباتي والتدابير المتخذة للتخفيف من انتاج الفحم في محمية صورحمن م

 
 

78: 
 باالنقراض في آل المحميات تم اتخاذ تدابير مناسبة للحد من النشاطات التي لها اثارا ضارة على االنواع المهددة

عي في آل ي محمية ارزالشوف تم منع الرفف. الطبيعية مما سيساعد على اعادة استيطانها في المحميات المعنية
ة غير مبادرة خاص بونحليقام احد الم صورفي الساحلية نطقة في الم ؛ وفصيلة الغزال المهددةالتي تشغلها المساحات 

 اضافة الى ما .شعشةعشاطئ صور للباالنقراض والتي آانت تشغل هددة لمالبحر اسالحف رسمية للمحافظة على 
 .مع الجماعات المحليةالتعاون  بسالحف البحر المهددة في لبنانمعية الخط االخضر لحماية جقامت به 

 
ة اضافة الى  نوعا من الحيوانات اللبنانية والطيور المهاجر43مرآز التعرف على الحياة البرية يعمل على ترببية 

 .بعض الزواحف والحيوانات الحاملة التي يتم اطالقها وذريتها بعد توليدها
 

ثم اعداد دراسة لتقييم حالة السالحف البحرية الموجودة في لبنان بالتعاون مع مرآز النشاطات االقليمي للمناطق 
  .RAC/SPAالمحمية الخاصة 

 
 .وضع خطة الدارة مواقع مهمة بيئيا في لبنانفي اطار مشروع الطيور الجارحة سيتم العمل على 

 
 .ان منع الصيد والرعي في المحميات الطبيعية ساعد على اعادة تأهيل النباتات والحيوانات الطبيعية

 
79 : 

استعمال  الذي يبدأ تنفيذه قريبًا في وزارة البيئة، سيتم تناول موضوع " الهيكلية الوطنية للسالمة االحيائية " في اطار 
  .ناشئة عن التكنولوجيا البيولوجيةالمحورة الحية الآائنات اطالق و
 



81: 
 زراعة فوزارة ال. خرى لحماية األنواع المهددةأو التدابير التنظيمية اال/بوضع وحفظ التشريعات الالزمة  ولبنان قام 

 ثالث قوانينهناك  ذلك الىاضافة . صيد السمك وبوضع ضوابط لرزاألحماية غابَة قد اصدرت عدة قرارات تتعلق ب
  الثاني يتعلق بالسياحة   ( ii )راضي العامةاالقضايا تعامل بللدارية اوحدة  االول يتناول انشاء  ( i )بصدد الصدور

 .قانون تنظيم وتحديث نظام الصيد البري) iii(، المستدامة للمحميات الطبيعيةدارة البيئية واال
لبنان  اتخذ 5ادة في الم والمذآورة اعاله لبنان المعتمدة من قبل الدوليةروتوآوالت والبرامج والبتفاقيات ضافة ِإلى االا

 :مثل نواع المهددةالا حمايةتتناول ة قرارات وطنية عد
 .األرزبذور شتول او نبتات   يمنع استيراد وزارة البيئةبل قمن  108/1قرار  •
 .ار آخرمنع الصيد في آل المناطق اللبنانية حتى اشعيقضي ب 35قرار  •
ها ضمن ومن صدير النباتات الطبية والعطرية يمنع تزراعة وزارة ال من قبل1/ 92قرار  •

 .البنفسج و العطريالزعتر، نبات اآلس
 قرارات وزارية من قبل وزارة الزراعة تمنع صيد الحيتان والسالحف البحرية •
لتنوع البيولوجي في قانون حماية البيئة الذي يمنع آل النشاطات التي لها اثارا ضارة على ا •

 المحميات الطبيعية
 .قانون من قبل وزارة الزراعة يعلن ان مساحات الجونيبر واألرز محميات •
ثم اعداد خطة عمل حول التشريعات المتعلقة بالمناطق الساحلية في لبنان في اطار مشروع  •

 ".ساب بيو"
 

84: 
 المستدام للزراعة في االراضي الجافة ستعماِلواال  حماية التنوع البيولوجيمشروعان مشروع المحميات الطبيعية و

 .جيفال من قبل يو إن دي بي ونالشرق األدنِى مموالفي 
 

 بحر األبيض المتوسط من خالل مشروع الساحليةالناطق االراضي الرطبة والمحماية  الفرنسي يمولالجيف 
 

 ماب- من قبل يونيب يمولةالساحلي المناطقدارة ارنامج ان ب
 

 :ير المساهمات المالية التالية للمحميات الطبيعيةتم توف
UAE اميرآي $ 90000( لمحمية أرز الشوف( 

 )اميرآي $ 101000(دعم من السفارة اليابانية للبنان 
 )اميرآي $ 25000(دعم من المورد الكندي 

 )اميرآي $ 190000(ريع حفالت العشاء في أرز الشوف 
 )اميرآي $ 5000(س اونيسكو لجمعية غير حكومية في طرابل

FFEM  اميرآي $ 400000(الدارة محمية شاطىء صور ومستنقعات عميق( 
 رامسار لتنمية االقتصاد في منطقة مستنقعات عميق

 )اميرآي $ 555500(الجيف لنشاطات اليونيب المتعلقة برصد آفات غابات األرز 
 )اميرآي $ WWF) 3000 دابليو دابليو اف

 
 
 
 
 
 
 
 



 ألنواع الغريبة  ا- ح 8المادة 
   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟ -86

 X منخفضة) ج  متوسطة) ب  عالية) أ
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-87

      محدودة جدا) د X محدودة)ج  مناسبة) ب  آافية ) أ
 

 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وإتاحة الموارد
ي  للتنوع البيولوجي آما لم يتم ادراجه في اعمل الوطنية الوخطة ستراتيجيةان موضوع االنواع الغريبة لم يلحظ في ا

وفي آلتا الحالتين ال  وليةدمصادر  الىستند  عن هذه االنواع قديمة او تغلبية المعلومات المتوفرةفان ا. يقرير لبنانت
 محددة على دراسة عيرامشمن خالل مبادرات ولكن قامت بعض ال .بنانتظهر االنواع الغريبة على ما هي عليه في ل

نتيجة و ابالصدفة تحديد ورصد االنواع الغريبة المدخلة الى لبنان اما  ,الوطنيهذه االنواع آما تم حاليا وعلى الصعيد 
 في المعلومات حول نقصوتجدر االشارة الى القول ان ال. ي العلمي عن وقعها على التنوع البيولوجيلغياب الوع

. يجعل تحديد اخطارها على التنوع البيولوجي في لبنان صعبا  الغريبة الموجودة في لبنان النباتاِت وا الحيوانات انواع
 

بناء عليه لم يتوفر الدعم المالي لدراسته آما بقيت الجهود ان موضوع االنواع الغريبة لم يولى بعد اهمية في لبنان و
 الخبراء المعنين باالنواع ناك مشكلة تظهر في النقص فيه, اضافة الى ما سبق. بعثرة وسطحيةمفي هذا المضمار 

تي من  اصحاب المصلحة على ان االنواع الغريبة تأا منعآما وتجدر االشارة الى القول انه آان هناك اجما. الغريبة
عتبار االخذ باال دون  وحمالت التشجير التي تهدف الى تنمية سريعة للشتول مِن  ( ii ) المشاتل ( i ):: مصدرين

 . النواع الغريبةل
 

 اطلس لالنواع الغريبة لرصد االنواع المهاجرة في البحر CIESMان مرآز علوم البحار في لبنان متعاون مع 
عدة مظاهر تتعلق بعلوم البحار مثل العمليات الجيوفيزيائية والكيميائية  تغطي CIESMفـ . االبيض المتوسط

حوالى الستة هيئات مسؤولة عن الموارد الحية واالنظمة االيكولوجية البحرية ,  CIESMوالبيولوجية وهناك في 
 .والبيئة الساحلية

 
   هل تبين بلدآم وجود أنواع غريبة مدخلة ؟-88

  ال)  أ 
 X ع غريبة رئيسية تدعو إلى القلق فقط أنوا)  ب 
  يوجد نظام شامل لتقفي الدخول )  ج 

ة                      -89 واع الغريب ذه األن   هل قام بلدآم بتقييم المخاطر على النظم اإليكولوجية والموائل واألنواع، الناشئة عن دخول ه
 ؟

  ال)  أ 
 X لم يتم إال تقييم بعض األنواع الغريبة التي تثير القلق ) ب 
  جرى تقييم معظم األنواع الغريبة )  ج 

ة                       -90 نظم اإليكولوجي دد ال   هل قام بلدآم باتخاذ تدابير لمنع دخول أو لمراقبة أو استئصال هذه األنواع الغريبة التي ته
 والموائل أو األنواع ؟ 

  ال تدابير)  أ 
 X بعض التدابير قائمة)  ب 
  تدابير محتملة يجرى استعراضها )  ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

  تقرير وتوصيات االجتماع الثالث لـ هفمعتت - 4/1المقرر 
دولي، للتصدي   -91 ي وال وطني واإلقليمي ودون اإلقليم ى الصعيد ال ى وضع مشروعات عل دآم عل اون بل ل يتع   ه

 لموضوع األنواع الغريبة ؟
 X قليل من التدابير أو ال تدابير على اإلطالق)  أ 
  جرى مناقشة بشأن المشروعات المحتملة ت)  ب 
  يجرى بنشاط وضع تدابير جديدة )  ج 



   هل تتناول االستراتيجية وخطة األعمال الوطنيتان في بلدآم موضوع األنواع الغريبة ؟-92
 X ال)  أ 
   إلى حد محدود–نعم ) ب 
   إلى حد بعيد–نعم ) ج 

 د األنظمة اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع األنواع الغريبة التي تهد– 5/8المقرر 
األنواع                              -93 ق ب ا يتعل وطء فيم المنع أو اإلدخال أو تخفيف ال ة الخاصة ب ة المؤقت ادئ التوجيهي   هل يقوم بلدآم بتطبيق المب

 من االتفاقية وفي القطاعات المختلفة ؟)ح (8الغريبة في سياق األنشطة الرامية إلى تنفيذ المادة 
 X ال)  أ 
  قيد النظر)  ب 
  تنفيذ محدود في بعض القطاعات )  ج 
  تنفيذ واسع في بعض القطاعات)  د 
  تنفيذ واسع في معظم القطاعات)  هـ 

   هل قام بلدآم إلى األمين التنفيذي دراسات حاالت ترآز على تقييمات خاصة ببعض الموضوعات  ؟-94
  ال)  أ 
  يجري إعدادها) ب 
 X نعم)  ج 

   هل قدم بلدآم إلى األمين التنفيذي تعليقات مكتوبة عن المبادئ التوجيهية المؤقتة؟ -95
 X ال)  أ 
  نعم)  ب 

   هل أعطي بلدآم أولوية لوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل خاصة باألنواع الغريبة المجتاحة ؟-96
 X ال) أ 
  نعم ) ب 

ادل           في معالجة موضع األنواع المج      -97 ك تب ا في ذل دولى ، بم اون ال ات للتع تاحة هل وضع بلدآم آليات أو اشترك في آلي
 خير الممارسات ؟

 X ال) أ 
  تعاون عبر الحدود) ب 
  تعاون إقليمي) ج 
  تعاون متعدد األطراف ) د 

احيتين الجغرا                  -98 ة من الن ة المنعزل ة اإليكولوجي ه لألنظم ذي         هل يولى بلدآم أولوية في انتباه ه ال ة في عمل ة والتطوري في
 يتناول األنواع الغريبة المجتاحة ؟

 X ال) أ 
  نعم) ب 

ق       -99 ه المتعل   هل يستعمل بلدآم أسلوب النظم اإليكولوجية والنهج التحوطية والبيوجغرافية حسب مقتضي الحال في  عمل
 باألنواع الغريبة المجتاحة ؟

 X ال) أ 
  نعم) ب 

 م تتدابير فعالة في التعليم والتدريب وتوعيه الجمهور بشأن موضوع األنواع الغريبة ؟ هل اتخذ بلدآ-100
  ال) أ 
 X بعض المبادرات) ب 
  آثير من المبادرات) ج 

   هل يقوم بلدآم بإتاحة المعلومات المتوفرة لديه حول األنواع الغريبة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ؟-101
 X ال) أ 
   بعض المعلومات)ب 
  جميع المعلومات المتوفرة) ج 
  )رجاء التحديد(المعلومات متوفرة ولكن من خالل قنوات أخرى ) د 

رر وفي           -102 ة في المق ام المبين ام بالمه  هل يقدم بلدآم مساندة لتمكين البرنامج العالمي الخاص باألنواع المجتاحة من القي
 ملحقاته ؟

 X ال) أ 
  حدودهمساندة م) ب 
  مساندة محسوسة) ج 



 مزيد من التعليقات بشأن تطبيق هذه المادة
88: 

 بدراسة بعض االنواع فرديةالمبادرات ولكن قامت بعض اللبنان، لم يتم وضع قائمة باالنواع الغريبة الموجودة في 
 وسائل غاليةتكشاف وتتطلب  صعبة االسنظمة المائية اذ ان االرضيِةاالوتناول معظمها انواع االنظمة االيكولوجية 

 فان ,الصعبة لدراسة ورصد االنواع البحرية الغريبةعلى الرغم من التحديات ولكن و. خبراِء في حقوِل متعددةو
 آما قام من جبل طارق واقناة السويس  قام بتحديد عدة انواع غريبة تأتي في تيارات من ر الوطنيالبحعلوم امرآز 

بشكل غير البحرية لتحديد بعض االنواع الغريبة ولو تغييرات ال يراقبون نالذيين يصيادي السمك المحلباستشارة 
 .آل هذه التدابير لم تكن في اطار خطة عمل رسمية للمرآز. مباشر

الى لبنان والتي تطبعت بشكل ال  1960منذ المدخلة سمك اخيرا تجدر االشارة الى القول انه هناك العديد من انواع ال
 . اليكولوجي الطبيعي السائد في لبنانيهدد النظام ا

 
 ولقد .حالبمتعلقة بالطالاالنواع الغريبة  حول االنواع الغريبة المتعلقة بالطيور واخرىواحدة حول , هناك دراستان

 غريبة حشرةآما ظهرت  يدهاصمدخلة بغرض ، فصيلة طير  غريبحالبظهر من خالل هذه الدراسات نوع ط
 . ةاجنبيينية تزيباتات مدخلة من خالل ن

 
ائل المدخلة على زالة الفصالضرورة وضع برنامج ناول ات الطبيعية يتلمحمي العمل في اخطة فاهداحدى ا
 . ات الطبيعيةلمحمية في اوجودوفي هذا السياق تم وضع قائمة اولية باالنواع الغريبة الم. المحميات
.  فصيلة غريبة على التنوع البيولوجي الساحلي22يد  تم تحد,بيروتفي يكية مردراسة بحث في الجامعة االفي اطار 

 .  انتشارها درجة ولكن لم تهدف هذه الدراسة الى تبيان حال هذه الفصائل او رصد
 

تشجع على لى سياسة وزارة الزراعة التي  ينسب ادخالها ِا,نواع الغريبة على التنوع البيولوجي الزراعيغلبية االان ا
ومثال على ذلك اصناف . االصناف التقليدية المحليةعلى حساب وان آان العالية جية زراعة االصناف ذات االنتا

حماية التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام "وتجدر االشارة الى ان مشروع . المزروعة حاليا في لبنانكرز ال
 .نواع الغريبةفي خطة العمل تحديد ورصد االلحظ لم ي" للزراعة في المناطق الجافة في الشرق االدنى

 
 1995 في وزارة الزراعةولكن قامت . ثديحال قانوِن حماية البيئةلم يتم لحظ موضوع االنواع الغريبة في اطار  :90

اضافة الى هذا . ولكن تطبيقه ما زال محدودارز األبذار وشتول ونبتات اد ستيريمنع ا) 108/1قرار (  قانونباصدار 
 قوانيناما بالنسبة ل. لمحميات الطبيعية لمنع ادخال اي نوع اليها وذلك بموجب قانون هناك ما تم اتخاذه في ا,التدبير

ية اآثر منه تدابير تتناسب والتنوع البيولوجي ياس فانها تعتبر بمثابة تدابير سشجاِراالبعض  ادستيراخرى تتعلق با
 . والمحافظة عليه

 
 في وزارة البيئة في التفاقية التنوع البيولوجيالبؤرية من قبل النقطة  عن االنواع الغريبة تقريرتم تحضير  :94

ولقد اظهر هذا التقرير ان هناك نقص في المعرفة والوعي في ما يتعلق بمفهوم االنواع . 2000أآتوبِر /تشرين األول
مت بدراسة الغريبة آما هناك دراسات قليلة متعلقة بالموضوع او بتقييم اثاره ما عدا بعض المبادرات الفردية التي قا

 .بعض االنواع ذات اهمية خاصة
 

ر في المعلومات ييظهر عند العلماء بعض الوعي والمعرفة المتعلقين باالنواع الغريبة لكن مازال هناك نقص آب :100
التعليم ان بشكل عام، ف.  آبير حول مفهوم االنواع الغريبةهناك نقصفالحكومة ناس او الاالولية عنها اما بالنسبة لعامة 

عمل المتعلقة بالتنوع خطط ال الغريبة آان يشكل جزءا بسيطا من نواعوالتدريب وتوعيه الجمهور بشأن موضوع اال
 ,ولكن الجدير ذآره.  بشكل مباشر ال تمت اليهواجتماعات عمل خالل ورشاتالبيولوجي اضافة الى انه تم تناوله من 

ديسمبر / في آانون األول"INOCLE" بالتعاون مع  العلميةانه سيتم تنظيم ورشة عمل من قبل المجلس الوطني للبحوث
 . الساحِل اللبنانِيلبحث موضوع االنواع الغريبة التي تهدد تطور المصاطب البحرية على طول  2002الـ

حيث تم الترآيز من ، يدقانون الص تجدر االشارة الى انه تم تناول موضوع االنواع الغريبة في جلسات مناقشة ,ًااخير
 اصحاب المصلحة على انواع الطيور الغريبة وآثارها على التنوع البيولوجي وذلك بشكل مفصل وبهدف نشر قبل
 .وتثقيفهم حول الموضوع الناسبين وعي ال



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  المعرفة التقليدية وما يتصل بها من أحكام - ي 8المادة 
  في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟   ما هي األولوية النسبية  المعطاة-103

  منخفضة) ج  متوسطة) ب x عالية) أ
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-104

 محدودة جدا) د   محدودة)ج x مناسبة) ب  آافية ) أ
 
 ة وإتاحة المواردمزيد من التعليقات عن األولوية النسبي 

للتنوع البيولوجي عمل الوطنية الستراتيجية وخطة االفي  لم يدرجا الجماعاِت المحليِةاشراك تقليدية و المعرفةان ال
في قانون حماية ع المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفي لحظهما مشاري ال اغلبيةفي سياقلوية عالية ولكن تم اعطاؤهما او

من  وتبرز هذه الحالة نيالدوليمولين الم تلبيًة لمتطلباتير ذآره ان هذه المسائل تم التداول بها ولكن الجد.  مؤخراالبيئة
 المتعلقة بالمعرفة التقليدية بهدف اظهار نية اشراك الجماعات في اإلجتماعاِتخالل اختيار اشخاص محددة للمشارآة 

" معرفة آيفية"واضحة مبنية على إستراتيجية ة في بلورقص من هنا يمكن القول ان هناك ن. المحلية في المشاريع
ما يفتقر اليه لبنان هو   ان,في الواقع. في خطط العملال عبشكل فواشراك الجماعات المحلية تقليدية  المعرفةادراج ال

ديثة  ضمن اطار مفهومية حتقليدية المعرفة الدراج المباشرةالئج المباشرة وغير تاالنالخبراء في ميدان دراسة وتقييم 
 . للتنوع البيولوجي والمحافظة عليه

 
 على النباتات ا من خاللهرآيزدية تقوم بها الجمعيات غير الحكومية ويتم التيالمشاريع المتعلقة بالمعرفة التقلغلبية اان 

قد تم فل .وطنيالصعيد العلى ليشمل الدراسة االتنوبوتانية نطاق البحث بناء عليه هناك حاجة ماسة لتوسيع و. العشبية
العمل على العديد من هذه الدراسات في المؤسسات االآاديمية بهدف التنقيب البيولوجي ومثال على ذلك مشروع 

ستراتيجية الى غياب ااضافة وتجدر االشارة الى القول انه . الجامعة االمريكية في بيروت المتعلق بهذا الخصوص
التقاسم العادل للمنافع الناشئة  نمَتحمي هذه المعرفة وَتض التي  غياب التشريعاتهناك تعنى بالمعرفة التقليدية وطنية

توثيق وتقليدية المسح الوطني للمعرفة ال آما يضاف الى هذه االمور غياب عن تلك المعرفة واالبتكارات والممارسات
 .غياب التنسيق بين الفرقاء المعنيينالتمويِل و مقرونة بغياب المعلومات

 
ان      ال ان غنى    ,بشكل عام  دد باال  معرفة التقليدية في لبن اء مه دريجي      وان   ,ختف ك   بشكل ت ال     ولسوء الحظ   وذل  بسبب اهم

اب    . في مشاريع مناسبة هذه المعرفة الدراج مناسبة الخطوات  اتخاذ ال سؤولة عن   مالمؤسسات العلميَة ال   ذا الغي نتيجة له
ذه القضية و     تتناول لصياغة سياسة     ماسة حاجة تبرز   ,الذي يهدد المعرفة التقليدية    ى ادراج      ه لقضايا  لصحيح   تعمل عل

 .جتماعية في السياسات البيئيةاال
 

  هل اتخذ بلدآم تدابير لكفالة احترام وصون المعرفة واالبتكارات والممارسات التي لدى المجتمعات من السكان                 -105
  المستدام للتنوع البيولوجي ؟األصليين والمحليين والتي تجسد أنماط معيشة تقليدية ذات صلة بالحفظ واالستعمال

  ال تدابير)  أ 
 X بعض التدابير قائمة )  ب 
  تدابير احتمالية يجرى استعراضها )  ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

   هل يعمل بلدآم على تشجيع التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن تلك المعرفة واالبتكارات والممارسات ؟-106
  ال)  أ 
 X  في المراحل األولي من الوضع)ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع )  ج 
  برنامج أو سياسة عامة قائمة)  د 

 ) ي (8 تنفيذ المادة - 4/9 والمقرر 3/4المقرر
 )ي (8  هل وضع بلدآم تشريعا وطنيا وما يقابله من استراتيجيات التشريع لتنفيذ المادة -107

  ال) أ 
 X ولي من الوضعفي المراحل األ) ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع )  ج 
  التشريعات والتدابير األخرى قائمة )  د 



 
 إلى األطراف المتعاقدة األخرى من خالل وسائط اإلعالم مثل التقرير الوطني ؟)  ي (8 هل قدم بلدآم معلومات عن تنفيذ المادة  -108

  ال) أ 
    التقرير الوطني السابق–نعم )  ب 
   آلية غرفة تبادل المعلومات –نعم )  ج 
 X ) المرجو إعطاء التفاصيل فيما يلي( وسائل أخرى –نعم )  د 

ة                           -109 ة المتعلق ام االتفاقي ذ أحك دابير متخذة لتطوير وتنفي ذي بشأن ت   هل قدم بلدآم دراسات حاالت إلى األمين التنفي
 بالمجتمعات من السكان األصليين والمحليين ؟

 X ال)  أ 
  نعم )  ب 

   هل يشارك بلدآم في أفرقة عمل  واجتماعات مناسبة ؟ -110
  ال)  أ 
 X في بعضها)  ب 
  في جميعها )  ج 

ك              -111 ين في تل   هل يقوم بلدآم بتسهيل المشارآة الفعالة لممثلين عن تلك المجتمعات من السكان األصليين والمحلي
 االجتماعات وأفرقة العمل ؟

  ال)  أ 
 X نعم )  ب 

 وما يتعلق بها من أحكام) ي (8 المادة – 5/16المقرر 
بة      -112 ام المناس ذ المه ة تنفي ين آيفي ل تب رر وه ذا المق ق به ي المرف دد ف ل المح امج العم دآم برن تعرض بل ل اس   ه

 للظروف الوطنية ؟
 X ال) أ 
  قيد النظر) ب 
  ) الرجاء اعطاء تفاصيل( نعم )  ج 

  هل يدمج بلدآم تلك المهام في برامجه الجارية مع مراعاة ما يتبين من فرص التعاون ؟ -113
 X ال) أ 
  ال يناسب الظروف الوطنية)  ب 
  نعم ، إلى حد محدود )  ج 
  نعم ، إلى حد بعيد )  د 

ا من                  -114 دونات وغيره ة وم  األنشطة ذات الصلة     ال يراعي بلدآم تمامًا ما هو موجود من صكوك ومبادئ توجيهي
 في تنفيذ برنامج العمل ؟

 X ال)  أ 
  ال يناسب الظروف الوطنية  )  ب 
  نعم ، إلى حد محدود) ج 
  نعم ، إلى حد بعيد) د 

   هل قدم بلدآم سندًا ماليًا مناسبًا لتنفيذ برنامج العمل ؟ -115
 X ال)  أ 
  ال يناسب الظروف الوطنية  )  ب 
  لى حد محدودنعم ، إ) ج 
  نعم ، إلى حد بعيد) د 

وارد في                                -116 امج العمل ال ذ برن بيل تنفي ة في س ائية في األنشطة المبذول   هل ادمج بلدآم ادماجا آامًال النساء والمنظمات النس
 المرفق بهذا المقرر واألنشطة األخرى ذات الصلة التي تقتضي بها االتفاقية ؟

  ال)  أ 
 X نعم )  ب 

 هل اتخذ بلدآم تدابير لتسهيل المشارآة الكاملة والفعالة من مجتمعات السكان األصليين والمحليين في تنفيذ االتفاقية ؟  -117
 X ال) أ 
  ال يناسب الظروف الوطنية)  ب 
  نعم ، إلى حد محدود )  ج 
  نعم ، إلى حد بعيد )  د 



ة               قدم بلدآم دراسات حاالت حول الطرائق واأل           هل  -118 ة وتقاسمها ورقاب ة التقليدي اليب الخاصة بصون المعرف س
 مجتمعات السكان األصليين والمحليين على تلك المعلومات ؟

  ال)  أ 
  ال ينطبق  )  ب 
  نعم ، إلى األمانة) ج 
  نعم من خالل اآللية الوطنية لتبادل المعلومات) د 
 X )المرجو التحديد( نعم ، من خالل وسائل أخرى )  هـ 

ين                    -119   هل يقوم بلدآم بتبادل المعلومات والتدابير األخرى لحماية ما لدى المجتمعات من السكان األصليين والمحلي
 من المعارف واالبتكارات والممارسات ؟ 

 X ال)  أ 
  ال ينطبق )  ب 
  نعم من خالل آلية تبادل المعلومات) ج 
  نعم مع بلدان معينة) د 
  )رجاء تحديدها(ل وسائل أخرى نعم من خال) هـ 

ارات                              -120 ارف وابتك ين من مع دى مجتمعات السكان األصليين والمحلي ا ل ز صون م دابير لتعزي دآم ت   هل اتخذ بل
 وممـارسات ؟ 

  ال)  أ 
  ال ينطبق )  ب 
 X بعض التدابير ) ج 
  تدابير آثيرة) د 

ات ا     -121 دى مجتمع ا ل جالت لم ع س دآم وض اند بل ل س ارات     ه ارف وابتك ن مع ين م ليين والمحلي كان األص لس
 وممارسات ، في تعاون  مع تلك المجتمعات ؟ 

 X ال) أ 
  ال ينطبق)  ب 
  يجرى التقدم نحو ذلك)  ج 
  هناك سجل مكتمل موجود)  د 

ى اال                    -122 ودآم الرسمية إل ين في وف جتماعات    هل شارك ممثلون عن منظمات مجتمعات السكان األصليين والمحلي
 المعقودة بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي ؟

 X ال ينطبق)  أ 
  غير مناسب  )  ب 
  نعم ) ج 

اون الوثيق مع مجتمعات                      -123   ال يقوم بلدآم بمساعدة األمانة مساعدة آاملة على استعمال آلية تبادل المعلومات للتع
  اتخاذ قرارات مستنيرة حول االفراج عن معارفهم التقليدية ؟ السكان األصليين والمحليين لتمكين تلك المجتمعات من

 X ال)  أ 
  في انتظار معلومات عن آيفية التصرف)  ب 
  نعم ) ج 

   هل تبين بلدآم موارد لتمويل األنشطة المحددة في هذا المقرر ؟ -124
 X ال)  أ 
  ال ينطبق )  ب 
  جزئيا) ج 
  نعم ، بالكامل) د 

 



 من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة مزيد 
105: 
لكفالة احترام وصون المعرفة واالبتكارات والممارسات التي لدى تنحصر االجراءات المتخذة الوطني، لى الصعيد ع

المجتمعات من السكان األصليين والمحليين والتي تجسد أنماط معيشة تقليدية ذات صلة بالحفظ واالستعمال المستدام 
َتسويق العديد من المنتجات تم تسهيل  فلقد, في الواقع. ووزارة البيئة   في مبادرتي وزارِة الزراعةجيلبيولوللتنوع ا
 الجماعات  ادراج, فلقد تم ولو من الناحية النظرية,ات الطبيعيةلمحمي اما بالنسبة ل من قبل وزارة الزراعةالتقليدية
لمبتغاة من لتوقعات ااو  العملية فلم تحقق عملية اشتراك المجتمع المحليولكن من الناحية. ةيدار اال التدابيرفي المحلية
 في ادارة المحميات ومثال  المحليةاتالمتطوعين من الجماع هو اشراك ,جل ما حصل المحميات الطبيعية اذ مشروع

 آما تم ة،يت الحرفنشاطاحيث تم اشراك االهالي من خالل الشوف، ال رزأمحمية  على ذلك ما تم اتخاذه من تدابير في
يجدر القول ان المحميات الطبيعية ، لاباالجم, ولكن. المنطقةعن تاريخ  اشفهيما يقال ق يع قصص قديمة وتوثيَتجم

 .المعرفة التقليديةساهمت الى حد ما بتبيان اهمية المحافظة على 
 
 عدة خاللقة بالمعرفة التقليدية من  تم اتخاذ تدابير اخرى متعل, المذآورة اعالهضافة ِإلى المبادراِت الحكوميةا
 :شاريعم
 

شجع االهالي على عمل نشاطات  "اروشأ  "قبلالممول من  "ميق عمستنقع "في اطار مشروع  
. في حدود المشروعم متعددة امهلتأدية متطوعين  يتم اشراك , اضافة الى ذلك.بيئِيحرفية ذات طابع 
 االراضي الرطبة وعادت ولحفرنسا ة تدريبية في في دور البلدية المحلية  شارآتعالوة على ذلك،

 . عن اهمية االدارة الصحيحة لهذه االراضيللسياسييناقناع أداة  يعتبر بتقريِر
 

 دارة المناطق الساحليةاالجماعات المحلية في خطط  من اجل اشراك مباشرةلم تتخذ تدابير  
 سمك الانواع لتعاوِن مع صيادي السمك لتمييزاة اولوية عالية بحيث يتم ديالمعرفة التقليولكن تم اعطاء 

 المناسبة وعي بين صيادي السمك حول الفصوِلبهدف نشر المن الورشات آما يتم عقد العديد مختلفة ال
 . السمك االنواع المناسبة منصيدل

 
يتم تناول المعرفة التقليدية من خالل نشاطات متعددة تتعلق بهذا , في اطار مشروع آامب 

برامج تعاونية مع الجماعات المحلية وانشاء مواقع للمحافظة على , السياحة البيئية, ل التراثالخصوص مث
 .التنوع البيولوجي البحري

 
  وضعيهدف الى التنمية الريفية ويعتمد في برنامج بتطبيق لبنان -قامت جمعية الشبان المسيحية 

ِتمد بذلك قد تخطت معظم المشاريع التي تع وتكون الجمعية حةون حاجات ملالريفياولوياته على ما يحدده 
 . الفوقيةعلى 

  
 

 . ة في مناطق عمل المشروعمحليالمعرفة للمسح  تم  الزراعيفي اطار مشروع التنوع البيولوجي
 

106: 
 فيبشكل رئيسي ينعكس واالبتكارات والممارسات  التقليدية التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن المعرفة  في لبنان،احالي

 في محليةغذائية منتجات يتم تسويق  ,شوفرز الأ ففي .عيرامش من خالل عدة على بيع المنتجات المحليةالتشجيع 
تتجلى الجماعات المحلية في المشاريع  امثال اخرى على اشراك .كنديالندوق دعم من الصبمختلف المناطق اللبنانية 

  من جهة ثانية تبذلها مصلحة االبحاث العلمية الزراعيةوفي الجهود التي "مشرق مغرب"مشروع من ناحية في اطار 
 .بنانية المتعددةلسواق للمنتجات التقليدية في القرى الابهدف تأمين وسيط بين المزارعين والقطاع الخاص الدور لتلعب 

شجيع ويهدف الى تمريكية من بيروت الجامعة االهناك مشروع اليمونة الذي يتم تحت اشراف  ,اضافة الى ما سبق
 .جماعات المحليةللقتصادي امردود سواِق وا من خالل تأمين عضويَةالراعَة الز
 
 



107: 
تدابير لحماية المعرفة التقليدية ولكن تم حديثا ادراج اهمية هذه المعرفة في حول ال  وطنيةتهإستراتيجيبعد لبنان  يعدلم 

 وعلى ضرورة االخذ بعين المعرفة التقليدية الريفيةحيث تمت االشارة الى ضرورة المحافظة على قانون حماية البيئة 
 . حول اي موضوعفي غياب المعلومات العلمية محلية المعلومات الاالعتبار هذه 

 
108: 
التي اإلستطالعات مضمون  بإدخال في تقارير المشروع مشروع التنوع الحيوي الزراعي في المناطق الجافةقام 

 .ق المشروعفي مناط  المحليةحول المعرفةنفذت 
 
 

109: 
 فلقد شارآت هذه .ةمحميالإدارة  في  المحليةات الجماعتمت دراسة حالة في محمية ارز الشوف حول اشراك

لمنتجات العمل على ا مثل  للمحميةةيخطة اإلدارالنشاطات في اطار الالجماعات بشكل غير مباشر في العديد من 
راسة هذه الد. حرفالع ين ومن خالل تص،ية غير الخشبالحرجيةنتجات مالمستدام للستعمال والترآيز على االالمحلية، 
 التنوع البيولوجي حمايةعملية  لنجاح اآان مفتاح شراك اصحاب المصلحة المحليين في ادارة المحميةبأن ااظهرت 

 .نطقةفي الماالهالي ريخ وخبرة ا ت ومنمن المعرفة التقليدية المحمية مدراءان من الناحية العملية او من ناحية استفادة 
 

110-111: 
 ولكن تجدر االشارة الى انه تمت مناقشة لمعرفة التقليديةعمل حول اع أو ورشات امتجافي أي لم يشارك لبنان 

اي اف دي (المتعلق باالنواع المهملة الذي تنفذه جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية مشروِع التقليدية في المعرفة ال
 )سي

 
115: 
فمعظم النشاطات في هذا المجال . بالمعرفة التقليديةالمتعلق مساندة مالية مباشرة لتطبيق برنامج العمل بلبنان  لم يقم
  ولكن يجدر القول ان .التنمية والمحافظة على التنوع البيولوجيمشاريع لخالل التمويل الدولي ئيا من  جزتدعم

 .المعرفة التقليديةهر ولو بشكل غير مباشر اهمية ات الطبيعية تظمشاريع المحميفي بنانية لالمساهمة ال
 

116: 
. يةلبنانفي مختلف المناطق اللمتعددة تقوم بها الجمعيات غير الحكومية االمعرفة التقليدية نشاطات المتعلقة بغلبيَة الاإن 

 .في هذه النشاطاتساء وتجدر الشارة الى الدور الفعال للن
 

120: 
 .107و 105سئلة االرجاء مراجعة 



  الحفظ خارج الموضع الطبيعي - 9المادة 
   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟ -125

 X منخفضة) ج  متوسطة) ب  عالية) أ
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-126

    محدودة جدا) د X محدودة)ج  مناسبة) ب  ة آافي) أ
 

 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وإتاحة الموارد
 للحفظ خارج الموضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي التي تعتبر من        على الصعيد الوطني   تدابيرلم يتخذ لبنان اية     

وارد المعطاة للحفظ            ,ظ في الموضع   وبالمقارنة مع تدابير الحف    بلد ال العناصر األصلية في   ة والم  يمكن القول ان االولوي
وب         ة للحفظ في الموضع من                   . خارج الموضع الطبيعي آانت دون المستوى المطل ة اهمي ي حين اولت وزارة البيئ فف

ظ خارج الموضع الطبيعي       لم تعتبر وزارة الزراعة ان ال       ,خالل مشروع المحميات الطبيعية    دافها وفي     حف  هو من اه
ك   دم  , ظل ذل ة         ان التق ة التحتي ل والبني اب التموي ان محدودا بغي ر آ ه  في المضمار االخي ك   . ل ى ذل   ثمن  ان,عالوة عل

 .لحفظ خارج الموضع الطبيعي تنفيذ بعض مشاريع اعيقي مما  في لبنانمرتفع يضاراال
 

وج -127 وع البيول ارج الموضع الطبيعي لعناصر التن ظ خ دابير للحف دآم ت ذ بل ل اتخ ن العناصر   ه ر م ي تعتب ي الت
 ؟) ألف9(األصلية في بلدآم 
  ال تدابير)  أ 
 X بعض التدابير قائمة)  ب 
  تدابير محتملة يجرى النظر فيها )   ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

 ؟)  ألف9 (  هل اتخذ بلدآم تدابير للحفظ خارج الموضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي الناشئة خارج بلدآم-128
 X ال تدابير)  أ 
  بعض التدابير قائمة)  ب 
  تدابير محتملة يجرى النظر فيها )   ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

  إذا آانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم هل يتم ذلك في تعاون فعال مع المنظمـــات التي في البلدان األخرى                      -129
 ؟)  ألف9(

  ال)  أ 
   نعم) ب 

وان  -130 ات والحي ي، وبحوث بشأن النب ارج الموضع الطبيع ظ خ وم بصيانة منشآت للحف دآم وهل يق أ بل   هل أنش
 ؟) ب9(والكائنات الحية الدقيقة التي تمثل موارد جينية أصلية في بلدآم 

  ال)  أ 
 X  إلى حد محدود-نعم )  ب 
   إلى حد بعيد-نعم )  ج 

وان           هل أقام بلدآم وه     -131 ل يقوم بإنشاء وصيانة منشآت للحفظ خارج الموضع الطبيعي وببحوث على النبات والحي
 ؟ )  ب9(والكائنات الدقيقة التي تمثل موارد جينية نشأت في أماآن أخرى 

 X ال)  أ 
   إلى حد محدود-نعم )  ب 
   إلى حد بعيد-نعم )  ج 

 ؟) أ9( فهل يتم ذلك في تعاون نشيط مع المنظمات في بلدان أخرى   إذا آانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم-132
  ال)  أ 
  نعم) ب 

 ؟)  ج9( هل اتخذ بلدآم تدابير إلعادة إدخال األنواع المهددة في موائلها الطبيعية في ظروف مناسبة -133
 X ال تدابير)  أ 
  بعض التدابير قائمة)  ب 
  يها تدابير محتملة يجرى النظر ف)   ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 



ة بالنسبة إلغراض                  -134 ل الطبيعي ة من الموائ وارد البيولوجي دابير لتنظيم وإدارة مجموعة من الم دآم ت  هل اتخذ بل
 ؟) د9(الحفظ خارج الموضع الطبيعي آي ال يهدد األنظمة اإليكولوجية والعشائر من األنواع في الوضع الطبيعي 

 X ال تدابير)  أ 
  بعض التدابير قائمة)  ب 
  تدابير محتملة يجرى النظر فيها )   ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

 إذا آان البلد بلدًا متقدم النمو
  هل تعاون بلدآم على تقديم مساندة مالية وغيرها للحفظ خارج الموضع الطبيعي وفي إنشاء وصيانة منشآت                          -135

 ؟) ـ ه9(لبلدان النامية للحفظ خارج الموضع الطبيعي في ا
 إذا آان البلد بلدًا ناميا أو إذا آان البلد بلدًا ذا اقتصاد في مرحلة انتقال

  هل تلقى بلدآم مساندة مالية أو غيرها في سبيل الحفظ خارج الموضع الطبيعي، وفي إقامة وصيانة منشآت -136
؟) ـ ه9(حفظ خارج الموضع الطبيعي 

  ال)  أ 
 X نعم )  ب 

 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المادة 
127: 

خارج الموضع  عناصر التنوع البيولوجي لحفظ وطنيةتدابير ق طبيتان رغبة مصلحة االبحاث العلمية الزراعية ب
 قامت المصلحة باالنخراط ,ولكن على الرغم من ذلك.  لهذا الشأنسياسَة وزارة الزراعة مصطدمة بغياب الطبيعي

ين، االول هدف وذلك بهدف تحقيق لعناصر التنوع البيولوجي لحفظ خارج الموضع الطبيعياَتعلق بت مبادراِتبعدة 
 .المحليمناخ ال االصناف المتأقلمة على حمايةالثاني ماية المصادر الوراثية وح
 

 بنوك بذار
 ةالتحتيية لبنولكن ابوب، العنب والححفظ  حاليا مقتصرة على مصلحة االبحاث العلمية الزراعيةالقدرة االسكانية لان 

 آيو وارسالها الى  من لبنان تجميع نباتاتعلىآيو، , رويال بوتانيك غاردنوايكاردا تفاق مع تم اال,  لذلك؛غير متوفرة
بنك بذار في مصلحة االبحاث العلمية  باحثات من شأنها ان تؤدي الى تأسيسهناك م ,اضافة الى ذلك. لتخزينها

   .  آيو,ويال بوتانيك غاردن رالزراعية بالتعاون مع
 

 المنفذ  واالستعمال المستدم للزراعة في المناطق الجافة في الشرق االدنى التنوع البيولوجي حمايةمشروعفي اطار 
 تم اتخاذ تدابير الزمة من اجل اآثار االصول الوراثية البرية ,بالتعاون مع مصلحة االبحاث العلمية الزراعية

تبعا لهذه المرحلة تم توزيع بعض البذار على المزارعين في حين حفظ القسم . مح والشعيرواالصناف المحلية للق
  .االآبر منها في مصلحة االبحاث العلمية الزراعية

 
انشأت الجامعة االمريكية في بيروت بنك بذار للبنان في محطة االبحاث الزراعية في حوش سنيد وذلك لتسهيل عمل 

ماء في جميع المؤسسات االآاديمية اللبنانية منطلقة من ان التنوع الجيني هو من اهم ما يتمتع المهندسين الجينيين والعل
االولى , )مترا مربعا74(فتم انشاء غرفتين . به لبنان ويجب المحافظة عليه بغية تأمين زراعة مستدامة لالجيال القادمة

ان آشا يو اس ايد تبرعت , ومن الجدير ذآره. نهامجهزة بيئيا والثانية تستعمل لتخزين وتوضيب البذار قبيل تخزي
 . لتأمين التجهيزات الالزمة لهذا البنك

 
 مشاتل

 مشتال في منطقة الرملية بهدف تأمين شتول لمشاريعها  )إي إف دي سي(حماية وتنمية الثروة الحرجية انشأت جمعية 
 . وحمالتها التشجيرية

 .والتين  العنب,لوزتل ل انشأت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية مشا
 . للتجارب تدليلية انشأ مشتل لالصناف الحرجية في منطقة عميق بهدف استعماله آعينة

الواليات (وباتعاون مع جامعة اوهايو االمريكية " يو اس دي اي" وبدعم مالي من الجامعة االمريكية في بيروتقامت 
ر لبنانية ذات اهمية تزيينية؛ آما عملت على نباتات طبية بالبحث في طرق اآثار وانتاج اشجا) المتحدة االمريكية

 .انه تم اشراك اصحاب المشاتل من القطاع الخاص في هذا المشروع, والجدير ذآره. برية
   



 المعشبات
 مصلحة ,دة نباتات من اهمها الجامعة االمريكية في بيروتحفظ خارج الموضع الطبيعي لعت للعشبايوجد عدة م

 لتي في الجامعة االمريكية في بيروت االمعشبةولكن .  والمحميات الطبيعيةعميق مستنقع, ة الزراعيةاالبحاث العلمي
 20000 من أآثرمن مجموعَة ثمينَة من النباتات  يعتبر من اهمها اذ يحتوي على 1869بوست سنة   .  جورج اااسسه
سنوات المدار على جمعت النماذج  هذه .ئلة عا178 وا نوع950  تنتمي الى اآثر من فصيلة4200  تمثل حوالىنموذج

من تأليف  "اءنباتات سوريا، فلسطين وسين"في  وسجلت  لبنان وأجزاء سوريا، فلسطين واألردنالماضية من 125الـ
 .ورج بوستج
 

 اآثار نبات
 .ةميآاديالمؤسسات اال ومشاريع مبادراتمحددة بخارج الموضع الطبيعي نباتات ال لحفظ المتخذة دابيران الت

 
  

 تنوع بيولوجي بحري
موائلها الى إعادة إدخال األنواع المهددة ك بهدف اسما ومحطة انتاج حوض سمك عامانشاء مند تنوي جامعة البل

 .السمكبع نصاالم يدزو اضافة الى تالطبيعية في ظروف مناسبة
 

 . في المستقبل القريبالساحِل الشماليك على اماسث العلمية يخطط النشاء حوض وان المجلس الوطني للبح
 

 عالم الحيوان 
برية الياة بحفظ الح زملت المادي وتربح تبغي الوسيلَة تربويَة ال آ1993 في مرآز التعرف على الحياة البريةتأسس 

 على الجهود المبذولة تمت معالجة آمثل وزواحفالطيور والبائِن، لحماية ال عملت الجمعية على ,وفعليا. لبنانيةال
 آما تم االشراف على والدة حوالى سمانة 150و، ستة حيوانات نيص، اطير، عشرون سنجابمئة ثر من أآواطالق 

تصب في  مبادرات ةضعب هناك , اضافة الى تلك الجهود.ذلك اطلقت في البرية وبعد الجمعية  حجل في مرآز25
 وتنظيم حدائق حيواناتشابهة ل مزهات صغيرةت من,متاحف بحرية صغيرةمن خالل انشاء الوعي والترفيه خانة نشر 

 .ِإلى الحيوانات المتعددة طفالالذي من خالله يتعرف اال" فييستا"بعنوان برنامج 
 

130: 
 127السؤال مراجعة رجاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  االستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي– 10المادة 
 

 ذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفي-137
 X منخفضة) ج  متوسطة) ب  عالية) أ

   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-138
 محدودة جدا) د   محدودة)ج x مناسبة) ب  آافية ) أ

 
 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وإتاحة الموارد

ة       ي اهمي ة تع ى الطبيع ة عل ة بالمحافظ ة المعني ة والخاص ات العام تعمالاالان المؤسس وع    س ر التن تدام لعناص المس
ام     البيولوجي ه           ,  ولكن بشكل ع الي الضئيل المخصص ل دعم الم ذا المجال منخفضة نتيجة لل ة المعطاة له . ان االولوي

اتج عن نقص        ستدام لعناصر التنوع البيولوجي     الم ستعمالواضح حول اال   ليس هناك تعريف  , اضافة الى ذلك     ك ن وذل
ي وعيف املة   ال ا الش ي الرؤي وع   وف ول الموض ه . ح اء علي تم  , وبن م ي تعمالالادراج ال وع    س ر التن تدام لعناص المس

وجي ة   البيول ريعات الوطني ات والتش ي المخطط ى      ف ل عل تم العم م ي ا ل ة   آم ام متابع اء نظ ة  انش اطات المتعلق  للنش
تدام  ستعمال الا وليس حول  حول السياحة البيئية والمحمياتتدور المشاريع الحالية العلم ان معظم    بالموضوع مع     المس
   .للتنوع البيولوجي

 
وارد                          -139 تدام للم ظ وفي االستعمال المس وطني النظر في حف  هل أدمج بلدآم في عملية صنع القرار على الصعيد ال

 ؟)  أ10 (ةالبيولوجي
  ال)  أ 
 X  المراحل األولي من الوضعفي)  ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
  هناك برنامج أو سياسة عامة قائمة )  د 
  أن استعراض التنفيذ متاح)  ـه 

ار    -140 ن اآلث ل م ى التقلي ب أو إل ى تجن ؤدى إل ي ت ة الت وارد البيولوجي تعمال الم ق باس دابير تتعل دآم ت ذ بل ل اتخ   ه
 ؟) ب10(لبيولوجي الضارة على التنوع ا

  ال تدابير)  أ 
 X بعض تدابير قائمة)  ب 
  تدابير محتملة يجرى النظر فيها )  ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

ي تتم                    -141 ة الت وارد البيولوجي ألوف للم شى ومقتضيات الحفظ      ا  هل اتخذ بلدآم تدابير تحمي وتشجع االستعمال الم
 ؟) ج10(واالستعمال المستدام 

  ال تدابير)  أ 
 X بعض تدابير قائمة)  ب 
  تدابير محتملة يجرى النظر فيها )  ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

ا                  -142 ي انخفض فيه اطق الت   هل اتخذ بلدآم تدابير تساعد السكان المحليين على وضع وتنفيذ تدابير عالجية في المن
 ؟) د10(التنوع البيولوجي 
 X ال تدابير)  أ 
  بعض تدابير قائمة)  ب 
  تدابير محتملة يجرى النظر فيها )  ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

اهج لالستعمال                           -143 ى وضع من ة والقطاع الخاص عل ين السلطات الحكومي اون ب   هل يقوم بلدآم بتشجيع نشط للتع
 ؟) ـ ه10(المستدام للتنوع البيولوجي 

 X ال)  أ 
  ي من الوضعفي المراحل األول)  ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
  هناك برنامج أو سياسة عامة قائمة )  د 
  أن استعراض التنفيذ متاح)  ـه 



 
  العالقة بين االتفاقية ولجنة التنمية المستدامة واالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي– 4/15المقرر 

ات  -144 ة معلوم ى األمان دآم إل دم بل ل ق ة      ه ود المبذول ن الجه وجي وع وع البيول ى التن ا عل ياحة ووقعه أن الس  بش
 للتخطيط الفعلي وإدارة شؤون السياحة ؟

 X ال ) أ 
   التقرير الوطني السابق–نعم )  ب 
    دراسات حاالت –نعم )  ج 
  ) المرجو إعطاء البيانات فيما يلي( وسائل أخرى -نعم  )  د 

تدامة            هل قـدم بلدآم إلى -145 ة المس ـة التنمي وجي للجنـ التنوع البيول ل  ( األمانة معلومات عن األنشطة المتصلة ب مث
SIDSوالمحيطات والبحار وموارد المياه العذبة، وأنماط االستهالك واإلنتاج ؟  

 X ال ) أ 
   التقرير الوطني السابق–نعم )  ب 
   بالمراسلة –نعم )  ج 
  ) مرجو إعطاء البيانات فيما يليال( بوسائل أخرى -نعم  )  د 
  االستعمال المستدام للموضوع بوصفه موضوع مشترك بين سائر القطاعات-5/24المقرر 

   هل تبين بلدآم مؤشرات وتدابير حافزة في قطاعات تتعلق بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي؟-146
  ال ) أ 
 X ور البلورة تبيان المؤشرات في ط ال يتعلق)  ب 
  إلى حد محدود)  ج 
  )المرجو إعطاء التفاصيل( إلى حد بعيد )  د 

رامج وسياسات االستعمال              -147 ذ ممارسات وب ى تنفي درتها عل ادة ق ى زي   هل قام بلدآم بمساعدة أطراف أخرى عل
 لفقر ؟المستدام على األصعدة اإلقليمي والوطني والمحلي ، خصوصًا في مجال السعي إلى تخفيف ا

 X ال ) أ 
   التقرير الوطني السابق–نعم )  ب 
   بالمراسلة –نعم )  ج 
  ) المرجو إعطاء البيانات فيما يلي( بوسائل أخرى -نعم  )  د 

ادرات حول                    -148   هل قام بلدآم بإنشاء آليات إلشراك القطاع الخاص ومجتمعات السكان األصليين والمحليين في مب
 ام ، وفي آليات ترمي إلى استفادة تلك المجتمعات من ذلك االستعمال المستدام ؟االستعمال المستد

 X ال ) أ 
  يجرى وضع اآلليات)  ب 
  )المرجو إعطاء التفاصيل( اآلليات موجودة )  ج 

وجي ، و    -149 هل أرسل     هل قام بلدآم بتبين مجاالت للحفظ من شأنها أن تستفيد من االستعمال المستدام للتنوع البيول
 هذه المعلومة إلى األمين التنفيذي؟

 X ال ) أ 
  نعم )  ب 

  التنوع البيولوجي والسياحة– 5/25المقرر 
ة                     -150 روابط القائم يم ال ى أساس تقي   هل قام بلدآم بإقامة سياساته وبرامجه وأنشطته في مجال السياحة المستدامة عل

 بين السياحة والتنوع البيولوجي ؟
  ال ) أ 
 X إلى حد محدود)  ب 
  إلى حد بعيد)  ج 

ين                         -151 ى األم وجي إل وع البيول تدام للتن ال لالستعمال المس   هل قدم بلدآم دراسات حاالت بشأن السياحة بوصفها مث
 التنفيذي؟

 X ال ) أ 
  نعم )  ب 



 
 ة عن السياحة البيئية ؟  هل بذل بلدآم أنشطة تتعلق بالتنوع البيولوجي والسياحة تعزيز للسنة الدولي-152

  ال ) أ 
 X نعم )  ب 

   هل بذل بلدآم أنشطة تتعلق بالتنوع البيولوجي والسياحة مساعدة للسنة الدولية عن الجبال ؟-153
 X ال ) أ 
  نعم )  ب 

   هل بذل بلدآم أنشطة تتعلق بالتنوع البيولوجي والسياحة تعزيز للمبادرة الدولية لألجراف ؟-154
 X ال ) أ 
  نعم )  ب 

ياحة               -155 ال للس ذ الفع ى التنفي ة إل ة الرامي ود الطوعي ة الستكمال الجه ة وقطر قانوني   هل أنشأ بلدآم سياسات تمكيني
 المستدامـة ؟

  ال ) أ 
 X إلى حد محدود)  ب 
  )المرجو إعطاء البيانات ( إلى حد بعيد )  ج 

 
 دةمزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه الما

139: 
ة لبنان في عملية صنع القرار على الصعيد الوطني النظر في حفظ وفي االستعمال المستدام للموارد البيولوجيلم يدمج 

ففي . ةطر القانونياالمحافظة على التنوع البيولوجي في الادراج ِإلى  مهمة في محاولةالخطوات ولكن تمت بعض ال
حجر االساس للمحافظة على التنوع البيولوجي وليس ) 2002يونيو /نحزيرا(لحماية اقانون  يعتبر ,هذا السياق

 .     لالستعمال المستدام
ها يقتصر على قيتطب للتنوع البيولوجي فلقد تبنتها وزارة البيئة ولكن ستراتيجيَة وخطة العمل الوطنيَةاما بالنسبة لال

 .او يخضع لتدخالت سياسيةمبادرات فردية 
 

140: 
 إلى تجنب أو إلى التقليل من اآلثار الضارة على يالبيولوجية التي تؤددابير تتعلق باستعمال الموارد اتخذ لبنان عدة ت
 بدون اهالنباتات الطبية، وأيضا منع تصدير وزارة الزراعة بمنع قطف قرار ,على ذلكل امث. يالتنوع البيولوج

 والجدير .ميةيوالمرلبري الزعتر اصاد ولمنع قطع االشجار ولمنع حلصيد، المنع صدرت  قوانين أخرى  .رخصة
 .انه تم لحظ االستعمال المستدام لالنواع في قانون الصيد الجديد, ذآره

  
قانون حماية البيئة الذي ) i : (قامت وزارة البيئة بلعب دور بارز لجهة ما يتعلق باالستعمال المستدام وذلك من خالل

)  ii (يالتنوع البيولوج البيئة واآلثار الضارة على بالتخفيف من يلحظ ضرورة اعطاء تدابير حافزة لكل من يساهم
منطقة المحافظة الخاصة : التجديد الملحوظ في قانون المحميات الطبيعية الذي سيتم بموجبه تقسيم المحمية الى قسمين 

ثر ضار على قانون المحميات الطبيعية الذي يحظر اي نشاط ذات ا) iii( ومنطقة مخصصة لالستعمال المستدام 
 .المحميات

 
سنويا بتنظيم دورة تعليمية ) اي اف دي سي( جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية موقت, اضافة الى التدابير التشريعية

ودورة تدريبية ميدانية في ما يتعلق باالستعمال المستدام للمنتجات الحرجية غير الخشبية وذلك بالتعاون مع دابليو 
 . الخ,  االستدامة,ة متناولة الدخللسياحة البيئي لاسس بوضع لبنان - جمعية الشبان المسيحيةوم آما تق . دابليو اف

 
  . هناك مشروع حالي في الجامعة االمريكية في بيروت يدور حول المخصبات العضوية لتأمين استدامة الزراعة

 
141: 

على صعيد مشاريع واسعة النطاق من البيولوجية تدابير تحمي وتشجع االستعمال المألوف للموارد لقد تم اتخاذ عدة 
 .قبل جمعيات او افراد



ان مشاريع تشجير الخروب والصنوبر من قبل وزارة الزراعة تهدف الى تشجيع الجماعات المحلية على تسويق 
 . موارد ريفية

 
 Juniper excelsa, Laurus المستغلة مثل وهملة الماالصناف اراسة قامت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية بد

nobilis, Pinus brutia, Pistacia lentiscus محلية ذات لوذلك بهدف نشر الوعي وتشجيع استعمال االصناف ا
 .المردود االقتصادي الوافر

 
البرامج المنفذة وجل ما يحصل طار وفي ما يتعلق بالمحميات الطبيعية لم يدرج االستعمال المستدام في ا بشكل عام، 
قانون المحميات الطبيعية ولكن يتم لحظ االستعمال المستدام في . محميات  تشجيع تسويق المنتجات المحليةفي بعض ال

 .المنتظر قراره 
 

 .وعلى الزراعة العضويةلمنطقة ة لالزراعي نميةالت على زآهناك مشروع  ينفذ في منطقة اليمونة وير
 

الزراعي المثمرة البرية في اطار مشروع التنوع البيولوجي اجريت دراسة حول تقييم االستعماالت الممكنة لالشجار 
 .وبالتعاون مع الجامعة االمريكية في بيروت

 
ومنفذ في الجامعة االمريكية في بيروت ويتعلق باالستعمال المستدام " يو اس دي اي"هناك مشروع ممول من 

تجارب حقلية في محاولة لتدجين هذه النباتات ذات ويعمل حاليا على طرق اآثار هذه النباتات وعلى . للنباتات اللبنانية
 .    الجدوى االقتصادية وللتخفيف من استغالل االنواع البرية الطبية والتزيينية

 
 .في لبنانالصناف الحرجية لية قتصاداال في الجامعة االمريكية في بيروت حول الجدوى بحثهناك مشروع 

 
 جماعاتالَتشجيع  المستدام من خالل ستعمالبتشجيع اال) اي اف دي سي(جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية تقوم 

 .المحلية على االدارة الجيدة للمراعي وتربية النحل
 

معينة لحماية نباتات اخرى من ية وات تهدف الى استعمال منتوجات نباتثالثة سند على مدار تهناك دراسة تم
الجامعة االمريكية ر مشروع تعاوني بين وزارة الزراعة والفاو و في اطاالحشرات وذلك بطريقة الحماية البيولوجية

 .في بيروت
  

143: 
 تعزز االستعمال المستدام؛ االمر الذي شكل عقبة اساسية امام ي مبادراتاالقطاع الخاص بشكل رسمي في لم يتم دمج 

. نوع البيولوجي في مرحلة الحقةهذا االستعمال في مرحلة اولية ومن ثم قبول وتبني المحافظة على التقبوِل وتبني 
في تشجيع حماية التنوع خاص القطاع الوالجدير ذآره انه على الرغم من تاآيد معظم اصحاب المصلحة على اهمية 

يقتصر على بعض مشاريع السياحة البيئية والقطاع الخاص  التعاون بين الحكومة فان ,البيولوجي واالستعمال المستدام
تشجيع نحل لوزارة الزراعة ومربي الق منتجات ريفية والتعاون بين يسوت، ة مثالزأراعة زر تبني آفي المحميات

 .حريرانتاج ال
 

150: 
تم انشاء لجنة وطنية للسياحة البيئية بمناسبة السنة الدولية للسياحة البيئية ضمت ممثلي عن وزارتي البيئة والسياحة 

 2002نظمت هذه اللجنة ورشة عمل في آانون الثاني . ة االنمائيوعن مجلس االنماء واالعمار وبرنامج االمم المتحد
نشاطات التوعية، االطر القانونية، تحضير دراسات حالة و : وتم خالله انشاء خمس لجان لمتابعة المواضيع التالية 

د الوطني ولكن هناك  على الصعيتقييم الروابط القائمة بين السياحة والتنوع البيولوجي لم يتم ,لغاية االن. جلب التمويل
 قامت وزارة السياحة ,وتاآيدا على ذلك. بذور تنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة في مشاريع تتعلق بالسياحة البيئية

 الثر تقييِم اولِيبوضع النقاط االساسية لخطة عمل حول السياحة البيئية آما قام المسؤولون عن المحميات الطبيعية ب
 . المحمياتالسياحة على

 



152: 
 في  ممثل من الوزارةفلقد شارك. لسياحة البيئيةللسنة الدولية اتعزيز اطار  نشاطات في بعدةوزارة السياحة قامت 

ادارت  حيث لبنانيةالقرى بحمالت توعية في مختلف اللوزارة  حول السياحة البيئية آما قامت اخيرالمؤتمر الدولي اال
 وملصقات فيديو قامت الوزارة بتحضير اشرطة ,اضافة الى ذلك.  عمل حضرتها جمعيات اهلية وبلدياتورشات

  حول اقليميةعملورشة  , ومن النشاطات االخيرة.يينرياض بالتعاون مع ي لبنانف حول امكانية السياحة البيئية
 وتمت خاللها التوصية بضرورة وضعبالتعاون مع اليونيب  في لبنان ها وزارة البيئة عقدت,المستدامة السياحة

 . المستدامةلسياحةل  للعالم العربي وانشاء لجنة اقليميةقليميةاستراتيجية ا
 

155: 
خطة العمل "وذلك في اطار  ةللسياحة المستدام عمل لتطوير التنفيذ الفعال ستراتيجيةا خطة عمل وطنية وانشأ لبنان

يتم , كاملة للمناطق الساحليةسيعمل مشروع آامب على وضع ادارة مت,  اضافة الى ذلك ".بيض المتوسطبحر االلل
آما سيتم العمل على وضع قانون . لحظها في االستراتيجية الوطنية في الفصل المتعلق بالسياحة والتنمية المستدامة

 . يدعم السياحة البيئية ويشجع على المحافظة على الموارد الساحلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  تدابير حافزة -11المادة 
 هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟   ما -156

 X منخفضة) ج  متوسطة) ب  عالية) أ
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-157

x  محدودة جدا) د  محدودة)ج  مناسبة) ب  آافية ) أ
 التعليقات وإتاحية الموارد مزيد من 

تشكل التدابير الحافزة من اجل المحافظة على التنوع البيولوجي حقل بحث جديد في لبنان حيث لم تتبلور اية رؤيا 
 انه تم ,ولكن الجدير ذآره. واضحة تنشأ بموجبها خطة وطنية شاملة تنفذ بموجبها الدراسات واالجراءات الالزمة

 . 2002 الصادر في آب ير الحافزة في قانون حماية البيئة لحظ اهمية التداب,حديثا
 

 حول الموضوع  الوعي فينقص فيمكن القول انه هناك , المتعلقة بالتدابير الحافزةاما في ما يتعلق بالدراسات االولية
رة التدابير ا لبلوساسيايعتبر الذي االمر , حاجات المجتمع اللبنانيلتقييم جتماعية ادراسات وبناء عليه لم تجرى 

 قتصادي في لبناناال هناك غياب التنسيق بين مختلف اصحاب المصلحة مقرون بالرآود , عالوة على ذلك.الحافزة
 .ضيقةمما يجعل فرص تمويل هذا القطاع 

 
ن   اصحاب المصلحة انه العديد منعرب  فقد ا,في ما يتعلق بالحلول من اجل تشجيع المحافظة على التنوع البيولوجي        ل

ول ان                   يتم   ة ولكن يجدر الق يلة اقتصادية مهم اره وس ة باعتب وجي اولوي التقدم في هذا المجال ما لم يعطى للتنوع البيول
  .الجدوى االقتصادية للتنوع البيولوجيالمتعلقة بالدراسات هناك نقص في 

 
ة      هل هناك برامج قائمة لتبيين وآفالة اتخاذ تدابير سليمة من الناحتين االقتصادية و             -158 االجتماعية والتي تكون بمثاب

 حوافز على الحفظ واالستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي ؟
  ال)  أ 
 X في المراحل األولى من الوضع)  ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
  هناك برامج قائمة )  د 
  أن استعراض التنفيذ متاح)  ـه 

 لرامية إلى تبينها وآفالة تطبيقها تغطي المجال الكامل لألنشطة القطاعية  ؟ هل هذه الحوافز والبرامج ا-159
 X ال)  أ 
  بعض القطاعات)  ب 
  جميع القطاعات الرئيسية)  ج 
  جميع القطاعات )  د 

  تدابير حافزة- 3/18المقرر 
جيع الح  -160 ين وتش ات االقتصادية لتب ريع والسياس تعراض التش دآم باس ام بل ل ق تعمال   ه ظ واالس ى الحف وافز عل

 المستدام لعناصر التنوع البيولوجي ؟
  ال)  أ 
  االستعراضات جارية)  ب 
 X بقدر اإلمكان من الناحية العملية)   ج 
  )د 

وجي في             -161 وع البيول ر السوقية للتن يم السوقية وغي ليم للق ة إدراج س   هل قام بلدآم بكفالة وضع آليات أو نهج لكفال
تراتيجيات  الخط ة واس بة الوطني ة المحاس ا أنظم ن المجاالت ذات الصلة، ومنه ك م ر ذل رامج وغي ط والسياسات والب

 االستثمار؟
  ال)  أ 
 X في المراحل األولى من تبين اآلليات)  ب 
  في مراحل متقدمة من تبين اآلليات)  ج 
  اآلليات قائمة )  د  
  استعراض وقع اآلليات متاح)  ـه 



 
 هل قام بلدآم بوضع برامج للتدريب وبناء القدرات لتنفيذ التدابير الحافزة وتشجيع مبادرات القطاع الخاص ؟-162

 X ال)  أ 
  األمر مزمع)  ب 
  قليل )  ج 
  آثير)  د 

 ير الحافزة ؟  هل قام بلدآم بإدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييمات الوقع آخطوة في تصميم وتنفيذ التداب-163
 X ال)  أ 
  نعم)  ب 

  هل شارك بلدآم في خبرات بشأن التدابير الحافزة مع أطراف أخرى متعاقدة شامال ذلك إتاحة دراسات حاالت                   -164
 ألمانة االتفاقية ؟

 X ال)  أ 
   التقرير الوطني السابق–نعم )  ب 
   دراسات حاالت–نعم )  ج 
  )رجو إعطاء التفاصيل فيما يليالم( وسائل أخرى –نعم )  د 

 
 ]جزء[  تدابير لتنفيذ االتفاقية – 4/10المقرر 

   هل يقوم بلدآم بشكل نشط بتصميم وتنفيذ تدابير حافزة ؟-165
 X ال)  أ 
  في المراحل األولى من الوضع) ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
  التدابير قائمة )  د 
   متاحاستعراض التنفيذ)  ـه 

ا           -166 وجي بم وع البيول   هل قام بلدآم بتبين تهديدات على التنوع البيولوجي وتبين األسباب الكامنة وراء ضياع التن
 في ذلك تبين العاملين ذوى الصلة وذلك آمرحلة نحو اتخاذ التدابير الحافزة ؟

 X ال)  أ 
  في المراحل األولى من الوضع) ب 
  الوضعفي مراحل متقدمة من )  ج 
  التدابير قائمة )  د 
  استعراض التنفيذ متاح)  ـه 

   هل تراعي التدابير الحافزة الموجودة القيم االقتصادية واالجتماعية والثقافية والخلقية للتنوع البيولوجي ؟-167
 X ال)  أ 
    إلى حد محدود-نعم )  ب 
   إلى حد بعيد–نعم )  ج 

 إطارات قانونية وسياسية لتصميم وتنفيذ تدابير حافزة ؟  هل قام بلدآم بوضع -168
  ال)  أ 
 X في المراحل األولى من الوضع) ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
  القطر قائمة) د 
  استعراض التنفيذ متاح)  ـه 

ة األ     -169 داف واضحة لمعالج افزة ذات أه دابير ح د ت اور لتحدي ات تش دآم بعملي وم بل ل يق ة وراء ه باب الكامن س
 ضياع التنوع البيولوجي ؟

 X ال)  أ 
  في المراحل األولى من الوضع) ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
  العمليات قائمة)  د 



 
   هل قام بلدآم بتبين الحوافز الضارة وبالنظر في تحييدها ؟-170

 X ال)  أ 
  هناك برنامج يجرى للتبين )  ب 
  ى التبين ولكن لم يتم التحييد الكامل جر)  ج 
  تم التبين وتم التحييد )  د 

  تدابير حافزة– 5/15المقرر 
ة                    -171 م المتحدة اإلطاري ة األم و التفاقي ا بروتوآول آيوت ادى به ي ن افزة الت دابير الح   هل قام بلدآم باستعراض الت

 بشأن تغير المناخ ؟
 X ال)  أ 
  نعم) ب 

بلدآم باستكشاف الطرائق والوسائل الممكنة التي يمكن بها أن تساند تلك الحوافز أهداف اتفاقية التنوع                 هل قام     -172
 البيولوجي في بلدآم ؟

 X ال)  أ 
  الموضوع قيد النظر)  ب 
  الموضوع في المراحل األولى للوضع )  ج 
  الموضوع في مراحل متقدمة من الموضع )  د 
  ات متاحمزيد من المعلوم) هـ 

 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة
158 : 

 للمحمية  البيولوجيةواردالمف الحماية والمحافظة على دان مشروع المحميات قد بدأ ببعض التدابير الحافزة به
الي لغاء ضرائب معينة لمصلحة االهمن تدابير البعض المحميات  به تقومما , مثاال على ذلك. فيهاالمنشود العمل 

 اذا ما الرعاةتوفير فرص عمل الوالد على بعض المحميات االخرى آما تقوم الذين يساعدون  على حماية المنطقة؛ 
 أمينومن التدابير المتخذة لتحفيز استمرارية المحميات هي ت. المعنيةات وافق ذووهم على وقف الرعي في المحمي

 .وتدريبهم في مراع خصيبة على طرق زيادة االنتاجء الرعاة هؤال وتقديم االدوية الالزمة للمنتجات الرعاةاسواق 
 

 منح صغيرةفيتم تقديم , اما بالنسبة لبعض المشاريع الخاصة مثل مشروع التنوع الحيوي الزراعي في المناطق الجافة
.  Triticum dicoccoides اهمية عالمية مثلائل ذات فصعلى فظ اتحلكي لجماعات المحلية ل تخصص ,من خالله

ق اطالقامت وزارة البيئة بتخصيص دعم مالي سنوي لهم آما قامت ب, بمدراء المحميات الطبيعيةفي ما يتعلق 
 معناسب تتالقتراح المشاريع التي تقدمها الجمعيات غير الحكومية اذا آانت يقضي باعطاء منحة مالية  مشروع
 .التخطيط والتوعية الذي تضعه الوزارةبرنامج 

 
160: 
 هذه .يمامراس  يتطلب ما زالتطبيقولكن ال حوافز ضريبة ,في التشريع اللبناني والول مرة  حماية البيئةقانونلحظ 

 وآان من فصل يتعلق بتمويل لحماية البيئة واآلخر يتعلق مباشرة بالتدابير الحافزة؛: التدابير الحافزة لحظت في فصلين
ستفيد من الخصوم على التعريفات ي الصديقة للبيئةكنولوجيا آل مواطن يستعمل الت ( i ) : اهم ما جاء فيها ما يلي

 ( iii ) ضرائبال على ماتستفيد من خصو يحماية البيئةتؤول الى  نشاطات  بتنفيذمواطِن َتعهدآل  . (ii) والضرائب
 التنوع للمحافظة علىقتصادية االحوافز تتولى تحديد الن ا -بيئةالمستندة على مقترحات وزير  -  الحكومة علىيجب

 .البيولوجي
 

162: 
هي  للمحافظة على التنوع البيولوجي تدابير حافزة الجهود المبذولة لوضع ان ااصبح واضح ,تالبخالل المقامن 

وعي مرتبط بقلة الان النقص في ؛ وتجدر االشارة الى القول  حول موضوع التنوع البيولوجيوعيمقرونة بدرجة ال
حماية وتنمية  قامت جمعية ,في محاولة لمأل هذا الفراغو. فاقية التنوع البيولوجي الواردة في اتالمحفزةاالجراءات 

 يتم التشديد ,في هذه الوحدات. بخلق وحدات حماية في مختلف المناطق اللبنانية) اي اف دي سي(الثروة الحرجية 
 من خالل حمالت توعية تتم ليةتراث الجماعات المح للمحافظة على التنوع البيولوجي و الحوافز بينالصلَةعلى اهمية 



باشجار  وطرق التشجير ,الحريقمكافحة  طرق , السياحة البيئية,وترآز على اهمية التنوع البيولوجيدارس مفي ال
 على نشر الوعي حول اهمية التنوع البيولوجي هو ما تبذله مصلحة االبحاث العلمية مثاِل آخر. الخروبصنوبر وال

  . علق باالصناف المحلية من خالل حمالت توعية وارشادالزراعية من جهود في ما يت
 

168: 
 160السؤال مراجعة  رجاء

  البحث والتدريب- 12المادة 
   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟ -173

  منخفضة) ج  متوسطة) ب x عالية) أ
  الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟  إلى أي مدى تكفي-174

 محدودة جدا) د   محدودة)ج x مناسبة) ب  آافية ) أ
 
 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وإتاحية الموارد 

ديمية ومراآز آااالمؤسسات الجمعيات غير الحكومية الحكومات، التي تقوم بها الدريب تالالبحث وان غالبية نشاطات 
 انه هناك تقدم ملحوظ ,ولكن الجدير ذآره. نطاق مشاريع محددة ضمن حددزمني مإطار تنحصر في بنان، لبحث في ال

 عالية نزوال عند ولويةة من قبله وعن اعطاء هذا الحقل اعقوالمتفاقيات االفي هذا المضمار ناتج عن التزام لبنان ب
لبنانية بحتة معطاة لهذا القطاع اذ ان أولوية ذم ان هذا التقدم لم يكن يوما ثمرة  يمكن الج,وبناء عليه. رغبة الممولين

خبراء في  ثابتة وبنقص في الويِل تمدرامص المنفذة في لبنان تصطدم بغياب َتدريبالحث واستمرارية نشاطات الب
 . ن البحث تتعلق بالكثير من مياديساسيةامعلومات  اضافة الى نقص في ,لميادين المرجو بحثهاا

 
ى         َتدريبان غالبية النشاطات ال    ة وارتكزت عل ات الطبيعي ى المحمي ر ية المتعلقة بالتنوع البيولوجي رآزت عل اء من  خب

داِن اخرى  د من  اوبل ةدمعاه ه.ولي اء علي ه , بن ول ان اك حاج يجدر الق دريب  ةهن ز ت م ماسة لتأسيس مرآ يسعى دائ
 .والمحافظة عليه  في المناطق التي تعنى بالتنوع البيولوجيرات المحليةقدالمسؤولون من خالله الى ارساء وتطوير ال

 
تدام              -175 ين والحفظ واالستعمال المس ي في سبيل التب دريب العلمي والتقن يم والت رامج للتعل دآم بوضع ب ام بل   هل ق

 ؟) أ12(للتنوع البيولوجي وعناصره 
  ال)  أ 
  في المراحل األولى من الوضع) ب 
 X ي مراحل متقدمة من الوضعف)  ج 
  البرامج قائمة)  د 

ين وصيانة  -176 دابير لتب دريب بشأن الت يم والت بيل التعل ي س ة ف ي االتفاقي اندة األطراف أخرى ف دآم مس دم بل  هل ق
 واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وعناصره ؟

 X ال)  أ 
  نعم)  ب 

 )  ب12(ذي يسهم في الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي   هل يقوم بلدآم بتشجيع البحث ال-177
  ال )  أ 
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب 
   إلى حد بعيد–نعم )  ج 

وجي وفي وضع         -178 التنوع البيول   هل يقوم بلدآم بتشجيع وبتعاون بشأن استعمال التقدم العلمي في البحث المتعلق ب
 ؟)  ج12(مستدام للموارد البيولوجية مناهج للحفظ واالستعمال ال

  ال )  أ 
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب 
   إلى حد بعيد–نعم )  ج 

 إذا آان البلد بلدًا متقدم النمو 
   هل يراعي بلدآم عند قيامه بتنفيذ األنشطة السابقة الحاجات الخاصة للبلدان النامية ؟-179

  ال)  أ 
  نعم)  ب 



 ات بشأن تنفيذ هذه المادةمزيد من التعليق
175: 

في لبنان في سبيل التبين والحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وعناصره في التدريب العلمي والتقني يعتبر 
،  جمعيات غير حكوميةمؤسسات لبنانيةولى من الوضع على الرغم من الجهود المبذولة من قبل عدة المراحل اال

مكافحة التدريب على مثل ميادين متعددة من التنوع البيولوجي َتتعلق بعمل ورشات تنظيم بهدف جامعات وحكومات 
 تقنيات , طرق تأريخ المنشآت النباتية,حقليع النباتات من الجمطرق ت، ائل المتعددةفصتصنيف ال،  الغاباتقائحر

 يخضع اصحاب المصلحة  لبنانروع في ان آل مش,ففي هذا السياق. ات الطبيعيةمحمي الإدارةطرق وائل فصالحفظ 
اتها َتدريب فان معظم ,اما بالنسبة لوزارة البيئة. المنظمات الدوليةمع لتعاوِن  في المضمار المنشود باتدريبلالمعنيين 

بيئي ها على الصعيد المتقييوعلى ، دراسة امكانية السياحة البيئية فيهاوتقييمها و ,ات الطبيعيةمحميالعلى آزت ر
 .  ذات جدوى اقتصادية تتعلق فيها وتكونطط عملخدراسة على و
 

 . روتربية الطيعلى  بتدريب عدة جمعيات غير حكومية" ميقعمستنقع "في املة عاَل" روشاأ "قامت 
 

 من ة خالل مشاريع ممول منبشكل رئيسيعلوم البحار مؤمنة  مرآز -ة ث العلميوحبالمجلس الوطني للان تدريبات 
طالب فلقد تم االشراف على مشاريع بحث دآتورا للعديد من . فرنساارة التعاون مع سفل او من خال" ميدبول "قبل
التنسيق وتبادل التقنيات والخبرات مع  من  ومن خالل هذا التعاون تمت االستفادة؛ في حقل العلوم البحريةيينوروبا

 .الشرآاء األجانب
 
 على لتدريبل "آيو,  رويال بوتانيك غاردن"ون مع تعاهناك ، مصلحة االبحاث العلمية الزراعيةما يتعلق ب في

 .يكاردا وايبغرياتعاون تقني مع تصنيف النباتات آما يتم 
  

العديد من الطالب  المتعلق بالتنوع البيولوجي يظهر في ارسال التدريب العلمي والتقني على التعاون بشأن مثال آخر
ات عطي الم واستعمالراضي القاحلةاال  فيى التنوع البيولوجي على المحافظة علدريبت لل"هيامسي"اللبنانيين ِإلى 

 . التنوع البيولوجيلحماية وإدارةبيولوجية بطريقة صحيحة ال
 
ة في العديد من مناهجها وفي العديد من آلياتها مثل آلية بيئعلقة بالتبادراج برامج ملجامعات في لبنان غلبية ااقامت  
ات او من طروحمن خالل ا بدراسة التنوع البيولوجيآاديمية هذه المؤسسات اال وتقوم .زراعةالعلوم، وال، ندسةهال

 ةتكنولوجيآبير لتطبيق طرق س جهد يكربتالجامعات  تقوم بعض ,عالوة على ذلك. النطاقواسعة خالل مشاريع 
ة زراعق الطرل ترسيخ منمريكية في بيروت ة بالتنوع البيولوجي ومثال على ذلك ما تقوم به الجامعة االطمرتب

 . ةالعضوي
 

 :178 و177
 المستدام على التنوع ستعمالواال في مجال المحافظة م علميدتقيه من لنشر ما تم التوصل ادور لبنان في ان 

فيمكن وصف مساهمة . مولين الدوليينولية والمد المنظمات ال التعاونية معمشاريعالبيولوجي محدود ضمن اطار ال
الدورات و العمل ورشاتعلى تنظيم بعض ور على بعض الدعم المادي تصدودة حيث تقفي هذا القطاع بالمحلبنان 

 ولكن يجدر القول انه على الرغم من .ية وعلى ارساء البنية التحتية المتعلقة بالتنوع البيولوجي اذا ما توفرتَتدريبال
ة بالتنوع البيولوجي والمحافظة على فان المجلس الوطني للبحوث العلمية يشجع ويدعم ماليا االبحاث المتعلق, آل هذا
 .الطبيعة

 
 
 
 
 
 



  تثقيف الجمهور وتوعيته – 13المادة 
   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟ -180

  منخفضة) ج  متوسطة) ب x عالية) أ
  بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟  إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء-181

 محدودة جدا) د   محدودة)ج x مناسبة) ب  آافية ) أ
 
 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وإتاحية الموارد 

وقعت نتيجة لذلك،  عن اهمية التنوع البيولوجي وتثقيف الجمهور وتوعيتهيهدف الى  برنامج وطني ال يوجد في لبنان
 قامت بجهود مشكورة ,ةآاديمياوطنية وومؤسسات   على آاهل جهات حكومية وجمعيات غير حكوميةيةمسؤولهذه ال

 .وعيوالتثقيف ونشر التدريب، لللبنان  يجب انشاء وحدة متكاملة في , بناء عليه.ولكن مبعثرة في هذا المضمار
شاريع الدولية المتعلقة بالتنوع وتجدر االشارة الى القول انه هناك لحظ لتثقيف الجمهور وتوعيته في آل الم

  .البيولوجي

 
قامت وزارة البيئة مؤخرا بانشاء مصلحة االرشاد والتوعية التي تم من خاللها تنظيم حمالت توعية حول اهمية البيئة 

 .والتنوع البيولوجي آما تم العمل في اطاره على منشورات ومواد للتوعية

 

 حول التنوع البيولوجي تثقيف الجمهور وتوعيتهن تقدما ملحوظا في مجال  لقد شهد لبنا,مقارنة بالسنوات الماضية
ولكن ما زال هناك هوة آبيرة بين الواقع وبين ما يجب عمله في سبيل بلوغ المستوى المنشود من الوعي الذي قد 

موال ي اال تعكس النقص فالفجوةهذه . المتعلقة بالتنوع البيولوجيمبادرات يساعد على التنسيق بين مختلف ال
من المشاآل االخرى . آبيرةفعالية ب ةعيوت الالزمين لتنفيذ التدابير المرجو العمل عليها في سبيل نشر الوالموظفين

 نفس افاستهد محددة في التنوع البيولوجي ومواضيع الترآيز على ,التي تعترض التنفيذ المتكامل لنشر الوعي
 ةوعيت نطاق اليعتوساسة َلحاجة م هناك , بناء عليه.ي ورشات العمل فالشخاصنفس اواشراك للعمل عليها مساحات ال
 .نين الحقيقييلمستفيدلمعالجة قضايا تهم او

 
ه       تظهر هوة اخرى في مجال تطبيق      ,اضافة الى ما سبق    وجي       تثقيف الجمهور وتوعيت وع البيول ى في     , حول التن  تتجل

ين  اقِض ب ه  التن بو الي ا يص ر الحكون ووالمربم ات غي ذ  الجمعي دراتهم لتنفي ين ق ة وب رامجهممي اك . ب ن فهن د م العدي
دة   دريب والنقص في الت،  اساسية اتالجمعيات غير الحكومية والمعلمين الذين اشاروا الى النقص في معلوم          ق بع المتعل

ل  لتحدهم  وجهعلى توحيد   و الفجوةى سد هذه    علوا  عمل يجب على العلماء ان ي     ,بناء عليه . اوجه من التنوع البيولوجي    وي
 . المتعلقة بالتنوع البيولوجي الى مفاهيم وافعال تفيد المجتمعالرطانة العلمية

 
ظ  -182 ذلك الحف ة ل دابير الالزم وجي والت وع البيول ظ التن ة حف م أهمي دآم بتشجيع تفه وم بل من خالل )  أ13(  هل يق

 وسائل اإلعالم ؟
  ال) أ 
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  عيد إلى حد ب–نعم )  ج 

ذلك                -183 ة ل ذا    )  أ13(  هل تقوم بلدآم بتشجيع تفهم أهمية حفظ التنوع البيولوجي والتدابير الالزم من خالل إدراج ه
 الموضوع في البرامج التعليمية ؟

  ال) أ 
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب 
   إلى حد بعيد–نعم )  ج 

ات   -184 ع المنظم رى وم دول األخ ع ال دآم م اون بل ل يتع ور      ه ف الجمه افية لتثقي رامج إض ى وضع ب ة عل  الدولي
 ؟)  ب13(وتوعيـته 

  ال) أ 
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب 
   إلى حد بعيد–نعم )  ج 



 ]جزء[  تدابير لتنفيذ االتفاقية 4/10المقرر 
   هل تغطي االستراتيجية وخطة العمل الوطنية احتياجات تثقيف الجمهور وتوعيته ؟-185

  ال) أ 
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب 
   إلى حد بعيد–نعم )  ج 

ة              -186   هل خصص بلدآم موارد آافية لالستعمال االستراتيجي ألدوات التثقيف والتعليم واالتصال، في آل مرحل
 من مراحل صياغة السياسة العامة والتنفيذ والتقييم ؟

 X موارد غير آافية)   أ 
  موارد آافية)  ب 

ل ي-187 دمج     ه ي ت ارآة أصحاب المصلحة والت ى مش جع عل ي تش ية الت ات الرئيس اندة المجموع دآم بمس وم بل ق
 الشؤون المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي في ممارساتها وبرامجها التعليمية ؟

  ال)  أ 
 X نعم)  ب 

  ؟  هل قام بلدآم بإدراج اهتمامات التنوع البيولوجي في االستراتيجيات التعليمية-188
  ال)  أ 
 X في المراحل األولى من الوضع)  ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
  نعم) د 

ة أو هل                              -189 ه وبشأن المشارآة العام ة دراسات حاالت بشأن تثقيف الجمهور وتوعيت وفير أي   هل قام بلدآم بت
 سعى بطريقة أخرى إلى تقاسم الخبرات ؟

  ال)  أ 
 X نعم) ب 

ي    هل -190 ه ف ور وتوعيت ة لتشجيع تثقيف الجمه ات محلي ة لغ ي أي ة ف ام االتفاقي ة أحك ين وترجم دآم بتبي ام بل ق
 القطاعات المعنية ؟

  ال ينطبق)  أ 
  لم يحدث بعد)  ب 
  ) ج 
 X نعم)  د 

   يقوم بلدآم بمساندة برامج التثقيف والتوعية المحلية والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ؟-191
  ال) أ 
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب 
   إلى حد بعيد–نعم )  ج 

 إذا آان بلدآم بلدًا ناميا أو إذا آان بلدًا ذا اقتصاد في مرحلة انتقالية  
دابير لتشجيع                      -192 ى ت   عند طلب مساعدة من خالل المرفق العالمي للبيئة هل اقترح بلدآم مشروعات تنطوي عل

 تفاقية ؟ من اال13تنفيذ المادة 
 X ال)  أ 
  نعم ) ب 

  تثقيف الجمهور وتوعيته-5/17المقرر 
ن             -193 زء م وجي آج وع البيول ال التن ي مج ال ف ى االتص ف وعل ى التثق درات عل اء الق اندة بن وم بمس ل يق  ه

 االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل الخاصة بذلك التنوع ؟
  ال)  أ 
 X مساندة محدودة) ب 
  )المرجو إعطاء التفاصيل ( نعم ) ج 

 
 
 
 



 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المادة 
182: 
 ملصقات، آتيباتباصدار العديد من الو  بتنظيم عدة ورشات عملوزارة البيئةقامت ، يمستوى الحكوملى الع
. ةات الطبيعيحميبالمالتنوع البيولوجي وب المتعلقة لعديد من القضاياتتناول ا نشرات اعالمية وافالم وثائقية ،طفاللال

الموارد حماية زارة البيئة لنشر الوعي حول اهمية  من قبل و1998كبير في  الزرق انشئت حملة اال,من ناحية اخرى
 فقد اخذت على عاتقها ارساء البنية التحتية ,وزارة الزراعة اما بالنسبة ل.سنويةوتيرة على  والساحلية وذلك البحرية

 على المحافظة على الثروة الحرجية محليةات الجماعات عمل لتشجيع الورشآما نظمت ، اتغاب صحيحة للدارةال
 وحول ،موارد االحراجستعمال حول طرق ا مراآز الجمعيات غير الحكوميةلمدارس و في ا مؤتمراتوقامت بعقد

، يةتلفزيونفلقد سعت الى خلق برامج , ةوزارة السياحفي ما يتعلق ب.  وحماية الصنوبرةالمنتجات التقليديطرق تسويق 
 .السياحة البيئيةتتعلق ب وآراريس اتملصق

 
التوسع ،  الطيور,البيئَةحول  آتيبات  بنشر1984ة منذ ث العلميوحب المجلس الوطني لل يقومالمستوى الوطني،لى  ع

مع صيادي تكرارا مقابالت عمل وت ورشا ومؤتمراتم ينظقام بت قدفل, علوم البحارمرآز  لاما بالنسبة. اءالمدني والم
 , اضافة الى ما سبق.وارد البحريةحترام الما حول ضرورة نهمي بلوعيوبهدف نشر احاجاتهم بهدف تقييم السمك 

في  )آي يو سي إن(تحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة ال الموضوعي التابع لمرآزال  بهيقومتجدر االشارة الى ما 
صحاب المصلحة البيولوجي الللتنوع التخطيط دعم في اطار برنامج  القضايا البيئية معلومات حولبنشر لبنان 

 . عمل حول المحميات الطبيعيةورشات آما يقوم المرآز بتنظيم  على قائمة المرآزالمسجلين
 

,  المهمة احدى الصحف اللبنانية,"النهار"جريدة هناك العديد من الصحف التي قامت بادراج صفحة للبيئة فيها ومنها 
مجلة   ايضاهناك.  التراثامؤخرا صفحة يومية للبيئة وقضايخصصت  التي و 1970مقاالت بيئية منذ  بنشر التي تقوم
 .1997 وتصدر منذ الشرق األوسطرائدة في نشر معلومات بيئية في منطقة  , "نميةتالبيئة وال" شهرية 

 

اذ "  ميقع مستنقع "ية في بوبرامج تر من خالل  وتوعيتهتثقيف الجمهورة في شطانمن الجمعيات ال"  روشاأ"تعتبر 
ات الجامعورِس االمد لطالب نشاطات عمل ميدانيتنظيم و  محاضرات مفيدةاءعطا  ( i ): :تقوم هذه الجمعية ب

لمعلمين ا تدريب  ( iii )  البقاعدارسملة بوير ت محاضراتاءعطا  ( ii )عميقمستنقعات ورون زالذين يالكشافة و
 . بيئية في َتعليمهمالقضايا آيفية ادراج العلى 

 
ميدان في يعتبر من المراآز االآثر نشاطا " إس بي إن إل"التابع لجمعية " اي اي سي"ِة يبيئالمعلوماِت المرآز ان 

ضمن ات الطبيعية  في المحميةوعيتق حمالت اطالفلقد قام ب.  حول اهمية التنوع البيولوجيوعي والمعرفةنشر ال
تصوير الفيديو، اشرطة الكراريس،  الملصقات،ال،   السياحيةوالتجخالل المن لجيف للمحميات الطبيعية مشروع ا

 نشر الوعي في اطار المرآز علىعمل ، ات الطبيعيةلى المحمياضافة او. رضاي المعالمشارآة في وففوتوغراال
ت بشكل زكتب رآالعديد من الالمرآز قد نشر ف). إبا  ( طبة وبرنامج حول المواقع الهامة للطيور االراضي الربرنامج

 ,حول الصيدملصقات بتحضير  "إي آي سي" قامت ,من ناحية اخرى. طفاِل حول البيئةاالة وعيرئيسي على َت
 .الطيور في لبنانو االحراج ,ات الطبيعيةالمحمي

مشروع الجيف للمحميات ضمن ات الطبيعية لمحميحول اوثائقي باعداد  " إس بي إن إل"اضافة الى ما سبق قامت 
  المرآز على االنترنيتشاطات وبرامج تم توثيق ن,وعالوة على ذلك . زيونــلفـات التــاشـرض على شــيعالطبيعيــة 

)http.//www.spnl.org ( البيئةنعامة عالمعلومات بعض الوذآر .  
  

ومثال على ذلك  الجمهور وتوعيته  تثقيفالنشاطات التي تهدف الىالعديد من قامت ب" الخط األخضر"معية إن ج
اضافة . طالب المدارس على انشاء مشاتل والعناية بهاَتدريب يتم من خالله لذي ا" حدائق المدرسة"ةوعيتامِج النرب

. يةبنان هناك العديد من النشاطات التي تقوم بها العديد من الجمعيات غير الحكومية في مختلف المناطق الل,الى ما سبق
 اضافة الى انشائها َ"ابيبلوس إآولوجي" ة المحلي حمالت التوعية التي تقوم بها الجمعية غير الحكومية,ذلك على مثالو

 .نواد بيئية في المدارس في منطقة جبيل

 



مشروع ففي اطار . مشاريع متعددة في اطار يةوتربمن خالل برامج   تتمتثقيف الجمهور وتوعيتهان حمالت 
لبلديات ية ستكشافارحالت  آما هناك تنظيم ،في مناطق المشروع نمزارعيموجهة لل ةوعي هناك حمالت ت,"آامب"

 التنوع البيولوجيالمحافظة على  نشاطات مشروع ,مثل آخر على نشر الوعي حول التنوع البيولوجي. متعددة
تنوع لابات خاصة بتدريحضور و عمل ورشاتوتنظيم لجماعات المحلية، ات دورية لإجتماع حيث تتم ,الزراعي
؛ ملصقات وتوزيع محاضرات فقد تم تنظيم )في غير مناطق المشروع( بالجمهور عامة اما في ما يتعلق. البيولوجي
تشجع  ةمنهجيال شاطات نمعلمين على  تم تدريب ال,وعلى صعيد المدارسمحاضرات  تم اعطاء ,لجامعاتوبالنسبة ل

 . التنوع البيولوجيِم صور حولالطالب على رس

 
 على ان  البيئيةايالقضيتناول امنهج جديد  وجوب ادراج آل معهد تربوي يفرض على لبيئةاية اقانون حمان  :183

 .  وزارة البيئة قبل منآل مفهوميكون قد نوقش 
 

  من خالل برامج توعية في  تثقيف الجمهور وتوعيته تقضي بالعمل على البيئة والتربيةيبين وزارت تعاون هناك خطة
ولكن الجدير ذآره ان التنوع البيولوجي لم .  التربويبيئية في المنهجالقضايا تم ادراج ال 2002نة  ففي س.المدارس

 .  الحاليالمنهجيعطى اولوية بعد في 

 
التي قد ادرجت في برامجها التعليمية قضايا تتعلق بالتنوع العديد من الجامعات هناك لتعليم العالي، بالنسبة ل
 . البيولوجي

 لقضايا تتعلق بالتنوع البيولوجي في المنهجية الصحيح وتكاملمال اصحاب المصلحة بان االدراج العديد منصرح 
 الجمعيات ,المسؤولون عن وضع المنهجية,  المنفذون,التعليمية الوطنية يتطلب التعاون الجدي والتنسيق بين العلماء

 . غير الحكومية والمعلمون
 

مشروع ففي . ظمات دولية تتضمن فقرة عن تثقيف الجمهور وتوعيتهان آل المشاريع المنفذة من قبل من :184
تحضير منهج يتعلق بالتنوع على  قليمي االىى المستو وعليتم العمل,  الزراعيالتنوع البيولوجيالمحافظة على 

سب لكل مناالالمستوى المنهجي  المفترض مناقشتها آما يتم انتقاء المفاهيِمبقائمة شاملة البيولوجي حيث يتم وضع 
 . اذا امكنيتم تبنيه على الصعيد الوطنيلِإلى المرآِز التربوي في لبنان  تقديمه ، المنهجمالتآاعند ومن المتوقع . مفهوم

 
 .183سؤال مراجعة ال رجاء :188

 
راحل هذه االستراتيجية تتألف من عدة م. البيئيوعي  لنشر الستراتيجية بلورة ا علىامل حاليعوزارة البيئة َت إن :189

 يتم ,ففي المرحلة االولى . القضايا البيئيةحوللوعي بين المؤسسات العامة والخاصة ويتم من خاللها تقييم درجة ا
ة اصحاب المصلحة والعمل بالتوصيات ستشاروبعد ا. القطاع العام ومن بعدها على ةيمؤسسات الحكومالترآيز على ال

ستراتيجية وطنية الى وضع ابيئة الوزارة  تعمد ,ية لالستراتيجيةالصادرة عنهم في ما يتعلق بمضمون النسخة االول
 .ةوعيتمالت الشاملة بهدف زيادة فعالية ح

 
 :والعربية اإلنكليزية اللغتين  إن الوثائق التاليَة متوفرة في آلتا :190

 لتنوع البيولوجي لاالستراتيجية وخطة العمل الوطنية 
  التنوع البيولوجي تفاقيةانص 

 وطنية تقارير 
 ملصقات 
 

 .189رجاء مراجعة السؤال : 191
 

 .مول الجيف العديد من المشاريع المتعلقة بالتنوع البيولوجي تضمنت جزءًا يتعلق بتثقيف الجمهور وتوعيته  192 :

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  تقييم الوقع وتخفيف اآلثار الضارة - 14المادة 
 معطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟   ما هي األولوية النسبية  ال-194

  منخفضة) ج x متوسطة) ب  عالية) أ
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-195

 محدودة جدا) د   محدودة)ج x مناسبة) ب  آافية ) أ
 
 لنسبية وإتاحية المواردمزيد من التعليقات عن األولوية ا 

ة على البيئة من شأنه ان الضارثار تقييم الوقع وتخفيف اآلعملت وزارة البيئة على تحضير مشروع مرسوم يتعلق ب
تقييم الوقع والمشاريع المتعلقة بالبنى التحتية او المشاريع الصناعية الخضوع ل, يفرض على آل المشاريع االنمائية

 . ولكن هذا المرسوم لم يقر بعد. يل الموافقة على تطبيقهاة قبالضارثار وتخفيف اآل
 

 يتعلق معظمهم , لحوالي الثالثين أو الستين مشروعا اعداد دراسات لتقييم االثر البيئيخالل السنتين الماضيتين، تم
 وتجدر .تشفيات المباني او المس, الكسارات, البحار,بتكرير مياه الصرف او باعادة تحوير المواد الناتجة عن التربة

 سطحية االثر البيئي آانتوالمتعلقة بتقييم البيئية لى الوزارة  اولىالتقارير المرفوعة خالل السنة االاالشارة الى ان 
 حيث ان ,نة الماضيةس ال,ولكن تم لحظ بعض التحسينات. سس العلمية والتدابير التخفيفية الموجبوتفتقر الى اال

ت وزارة البيئة لجنة لمراجعة التقاريِر أانشلقد , اضافة الى ذلك. ومتخصصة   شاملة,ت اآثر  شفافيةحبصالتقارير ا
 .واعطاء التوصيات والقرارات الالزمة

 
ع وتخفيف اآل           يم الوق ي ادرجت تقي ار   إن معظم المشاريع الت ة محددة        ةالضار ث ا هي مشاريع دولي  في اطار برامجه

ار   فان التطبيق المتكامل لتقييم الوقع وتخفيف اآل      .  الدولي تخضع الرادة الممول وخاصة تلك التابعة للبنك        في  ةالضار ث
ة  بنقص في ا يضا امختلف القطاعات في لبنان يصطدم بنقص في الكوادر وفي الدعم المالي، و    دابير القانوني ونتيجة  . لت

ات ذه المعوق ع وتخفيف اآل ,له يم الوق ين بتقي ارين المعني ن المستش د م ام العدي ار  ق ي  بةالضارث ة الت اد وزارة البيئ انتق
 وهذا يعود الى التسلسل   مما يؤخر تنفيذ المشروع    , لمشروع ما  لمراجعة دراسة تقييم االثر البيئي    يستغرقها وقتا طويال    

 .اإلداري الذي يخضع اليه انجاز المعامالت في االدارات العامة
 

ي للمشروعات المقترح        -196 ع البيئ يم الوق وع           هل يوجد تشريع يطلب تقي ى التن ار ضـارة عل ا آث د يكون له ي ق ة الت
 ؟) ا أ(14(البيولوجي 

  ال)  أ 
  في المراحل األولى من الوضع)  ب 
 X في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
  التشريع قائم)  د 
  استعراض التنفيذ متاح)  ـه 

 ؟)  ا أ14(جمهور   هل تسمح هذه اإلجراءات المتعلقة بتقييم الوقع البيئي بمشارآة ال-197
  ال) أ 
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب 
   إلى حد بعيد–نعم )  ج 

ة        -198 ة والسياسات الوطني رامج الوطني   هل لدى بلدآم آليات تكفل المراعاة الالزمة للعواقب البيئية التي تنشأ عن الب
 )) ا ب (14(التي يحتمل أن يكون لها وقع ضار هام على التنوع البيولوجي 

  ال)  أ 
 X في المراحل األولى من الوضع)  ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
  هناك امتثال آامل لما تقتضيه المعرفة العلمية الحالية)  د 



 
أثيرا              / هل بلدآم مشترك في مناقشات ثنائية وإقليمية و        -199 ؤثر ت ي يحتمل أن ي أو متعددة األطراف بشأن األنشطة الت

 ؟)) اج (14( التنوع البيولوجي خارج والية بلدآم  محسوسًا في
 X ال) أ 
   إلى حد محدود–نعم )  ب 
   إلى حد بعيد–نعم )  ج 

ة و          -200 ًا                 /  هل يقوم بلدآم بتنفيذ اتفاقات ثنائية وإقليمي أثيرا محسوس ؤثر ت ددة األطراف أو أنشطة يحتمل أن ت أو متع
 ؟)) اج (14(في التنوع البيولوجي خارج والية بلدآم 

 X ال)   أ 
  ال ويجرى تقييم الخيارات )  ب 
  أتم البعض منها ويجرى إتمام البعض األخر)  ج 
  نعم)  د 

وع   -201 ائر للتن م أو خس ر أو داه ى خطر آبي االت تنطوي عل ي ح دول األخرى ف الغ ال ات إلب دآم آلي دى بل   هل ل
 ؟) ا د (14(ك الدول البيولوجي ناشئة في بلدآم ويحتمل أن تؤثر في تل

 X ال)   أ 
  في المراحل األولى من الوضع)  ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
  اآلليات قائمة )  د 

وجي                    -202 وع البيول ى التن تكم عل   هل لدى بلدآم آليات لمنع المخاطر أو األضرار أو لتخفيف منها، التي تنشأ في دول
 ؟)) ا د (14(ارج حدود الوالية الوطنية في الدول األخرى أو في مناطق خ

 X ال)   أ 
  في المراحل األولى من الوضع)  ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
  امتثال آامل للمعرفة العلمية الجارية )   د 

ر أو            -203 ى خطر آبي م    هل لدى بلدآم آليات وطنية لالستجابة لحاالت الطوارئ ألنشطة أو أحداث تنطوي عل داه
 ؟)) ـا ه (14(للتنوع البيولوجي 

 X ال)   أ 
  في المراحل األولى من الوضع)  ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
  اآلليات قائمة )  د 

  هل قام بلدآم بتشجيع التعاون الدولي في سبيل وضع خطط طوارئ مشترآة الستجابات الطوارئ ألنشطة أو                      -204
 ؟)) ـا ه (14(بير أو داهم للتنوع البيولوجي أحداث تنطوي على خطر آ

 X ال)  أ 
  نعم)  ب 
  )ج 

 ]جزء [  تدابير لتنفيذ االتفاقية 4/10المقرر 
ا يسفر                       -205 ي وم ع البيئ يم الوق ة بتقي هل قام بلدآم بتبادل معلومات مع األطراف المتعاقدة وتبادل الخبرات المتعلق

 ز لتخفيف ذلك الوقع ؟عنه هذا التقييم من تدابير وخطط حف
 

 X ال)  أ 
  أُبلغت المعلومات إلى األمانة )  ب 
  أُبلغت المعلومات إلى األطراف األخرى)   ج 
  المعلومات مقدمة من خالل آلية غرفة المقاصة الوطنية )   د 

دابير أو اال                  -206 دة األخرى بشأن الت ة بالمسؤولية        هل قام بلدآم بتبادل معلومات مع األطراف المتعاق ات المتعلق تفاق
 التي تنطبق في حاالت أحداث ضرر بالتنوع البيولوجي ؟) التعويض(وتصحيح الوضع 

 X ال)  أ 
  قدمت المعلومات إلى األمانة ) ب 
  قدمت المعلومات إلى األطراف األخرى)   ج 
  المعلومات مقدمة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية )   د 



 )التعويض(  تقييم الوقع والمسؤولية والجبر – 5/18لمقرر ا
ق     -207 ة أو تتعل االت الموضوعات المختلف ق بمج رامج تتعل ي ب ي ف ع البيئ يم الوق ة تقي اج عملي دآم بإدم ام بل ل ق   ه

 باألنواع الغريبة والسياحة ؟
  ال)  أ 
 X إدماج جزئي)  ب 
  إدماج آامل)  ج 

وجي وموضوع المجاالت                      عند قيام بلدآم بتق     -208 وع البيول دآم موضوع ضياع التن الج بل ييمات للوقع البيئي هل يع
  االجتماعية والثقافية والصحية البشرية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؟–المترابطة االقتصادية 

  ال) أ 
 X جزئيا)  ب 
  آليًا)  ج 

وع            عند قيام بلدآم بوضع إطارات جديدة من تشريعية وت  -209 ل النظر في مشاغل التن ات تكف ه آلي ة ، هل لدي نظيمي
 البيولوجي منذ المراحل األولى لعملية صياغة تلك اإلطارات ؟

  ال)  أ 
 X في بعض الظروف)  ب 
  في جميع الظروف)  ج 

ع              -210 ك في جمي ي نهج تشارآي وذل األمر ف أثرين ب ع المت ع أصحاب المصلحة وجمي دآم إشراك جمي ل بل  هل يكف
 مراحل عملية التقييم ؟

  ال) أ 
 X  في بعض الظروف–نعم )  ب 
   في جميع الحاالت–نعم )  ج 

ات دراسية و      -211 راء وورش وحلق دآم بتنظيم اجتماعات من الخب ام بل رامج  /  هل ق ة وب ة وتثقيفي رامج تدريبي أو ب
ة ف          رة المحلي ة الخب ة     للتوعية ، وآذلك برامج للتبادل في سبيل تشجيع تنمي ات واإلجراءات المتعلق ات والتقني ي المنهجي

 بتقييم الوقع البيئي ؟
  ال)   أ 
  هناك بعض البرامج قائمة )  ب 
 X هناك آثير من البرامج قائمة )  ج 
  هناك أسلوب متكامل لبناء الخبرات)  د 

ات          هل قام بلدآم بتنفيذ مشروعات رائدة لتقييم الوضع البيئي ، ذلك في سبيل                -212 ة في المنهجي رة المحلي ة الخب تنمي
 والتقنيات واإلجراءات ؟

  ال)   أ 
 X )المرجو إعطاء مزيد من التفاصيل ( نعم )  ب 

يم         -213   هل يستعمل بلدآم تقييمات بيئية استراتيجية آي يقوم ليس فقط بتقييم وقع المشروعات البيئية ولكن أيضا لتقي
  يقوم بكفالة تطبيق النتائج في عمليات صنع القرار والتخطيط ؟آثارها التراآمية والعالمية ، وهل

  ال)   أ 
 X إلى حد محدود)  ب 
  إلى حد بعيد)  ج 

دابير                       -214   هل يطلب بلدآم أن يتضمن تقييم الوقع البيئي إيجاد بدائل واتخاذ تدابير لتخفيف الوقع والنظر في وضع ت
 تعويضية ؟

  ال)   أ 
 X ودإلى حد محد)  ب 
  إلى حد بعيد)  ج 

يم الوضع      -215 ال تقي ي  مج رات ف ات والخب ة واآللي ات واألنظم ن الممارس ة ع ة متاح ات وطني اك معلوم ل هن   ه
 االستراتيجي البيئي وتقييم الوقع ؟

  ال)  أ 
 X ) المرجو إرفقاء البيانات أو إعطاء موجز لها (نعم )  ب 

 



  المادة مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه
196: 

 ةالضارثار تقييم الوقع وتخفيف اآلبتعلق في ما يالزمة الجراءات اتخاذ اال مرسوم ومشروعقامت وزارة البيئة بوضع 
 .  في قانون حماية البيئة الحديثةالضارثار ولكن الخطوة المهمة آانت بادراج تقييم الوقع وتخفيف اآل

 
197: 
ولكن من الناحية التطبيقية  ,تسمح بمشارآة الجمهور ةالضارثار قع وتخفيف اآل بتقييم الوق المتعلمشروع المرسومان 

 .ة محدودتما زالالمشارآة  ذهه يمكن القول ان
 

198: 
ن يكون له وقع ضار هام ايحتمل   الي مشروعةالضارثار ولي ضرورة تقييم الوقع وتخفيف اآليشترط المرسوم اال

المحميات، الينابيع، االنهار، الغابات، المنتزهات العامة، المناطق : حساسة مثل في موائل بيئية على التنوع البيولوجي
و المناطق ا/ نقراض، المستنقعات والاهددة باالرآيولوجية والمواقع التاريخية، موائل الفصائل الم  المواقع,السياحية
 .الساحلية

 
وبشكل رئيسي على الغابات، وبناء عليه تم َتدريب بعض  لعواقب البيئية وزارة الزراعة َتعطي أولويَة عاليَة لتقدير اان

 .)أو إن إف( للغابات  الفرنسي اوِن مع المكتب الوطنيعالموظفين لهذا الغرض في فرنسا بالت
 

هناك عدة مشاريع اعتمدت على تقييم الوقع وتخفيف الوقع الضار خالل الّسنتين الماضيتين؛ في ما يلي ِبضعة أمثلة 
 : لعواقب البيئيةتي قدرت اعن المشاريِع ال

ة الضارثار دراسة الجدوِى االقتصادية لتقييم الوقع وتخفيف اآللمشروع تعاوني مع اليابان  هناك
 .للمشاريع البحرية

 على نتيجة التقرير ءلمشروع ترفيهي في المينا في طرابلس، وبناة الضارثار تم تقييم الوقع وتخفيف اآل
  . على االنظمة اليكولوجية البحريةالبيئيةعواقب تم رفض المشروع بسبب ال

 ولقد تمت لمشروع يتعلق بانشاء مرآز للزوار في محمية اهدنة الضارثار تم تقييم الوقع وتخفيف اآل
 .الموافقة على المشروع, وبناء على نتيجة التقييم

آموقع به  عترف عميق الم لمستنقعطريق مجاوِر لمشروع انشاءة الضارثار تم تقييم الوقع وتخفيف اآل
المراعاة الالزمة للعواقب يالت في المشروع لضمان د وبناء عليه اجريت بعض التعرطب ذات اهمية دولية؛

 .  بهعلى المستنقع والمساحات المحيطةالبيئية 
 

201-204: 
 الداخلية ,النقل, البيئة, عمل لبنان على انشاء هيئة وطنية مؤلفة من ممثلين من مختلف الوزارات آوزارة الدفاع

تتلقى هذه الهيئة دعما ماليا من . والدفاع المدني وذلك بهدف مكافحة تلوث البحر االبيض المتوسط من الزيوت
ومن ابرز ما تم في هذا االطار هذه السنة هو . الحكومة اللبنانية ولكنها تتعاون مع مؤسسات دولية لتبادل التقنيات

 .  ادل لمعلومات وتدريبات عديدة بهدف مكافحة تسرب الزيوتالتعاون بين لبنان وسوريا الذي انعكس بتب
 

ن ابيض المتوسط، وبناء عليه يمكنه البحر االبرتوآوالت  على آل  وقعلبنانوتجدر االشارة اضافة الى ما سبق ان 
تشجيع على وال آليات وطنية  على  بعدولكنه لم يعمل حدود الوالية الوطنية ق خارجمناطيتعامل بقضايا بيئية تتعلق ب

حداث تنطوي او انشطة او الالطوارئ ة لحاالت الستجابواالتعاون الدولي في سبيل وضع خطط طوارئ مشترآة 
 .على خطر آبير أو داهم للتنوع البيولوجي

 
207: 

ر ثا تم اشتراط ادراج تقييم الوقع وتخفيف اآل, السياحية تقوم على طول الساحل وبناء عليه التنميةان اغلبية مشاريع
 على االنظمة عواقب البيئية لضمان مراعاة ال196في السؤال  المرسوم المذآور مشروع الي مشروع في ةالضار

 ثارلضغوطات سياسية تفرض تجاوز تقييم الوقع وتخفيف اآلخضوع تم الي ,ولكن ولسوء الحظ. يكولوجية الساحليةاال
 . ةالضار



 
211: 

في لبنان من قبل البنك الدولي ولمدة ثالث  " ة الضارثارقع وتخفيف اآلانشاء نظام تقييم الو"لقد تم تمويل مشروع 
وآان هدف المشروِع الرئيسي ارساء البنية التحتية من خالل العديد من .  من قبل وزارة البيئةوتم تنفيذهسنوات 

 الجامعات ,وميةالدورات الَتدريبية وورشات العمل والمؤتمرات الموجهة للحكومة، البلديات، الجمعيات غير الحك
د على استنباالومن الملفت انه تم تنظيم دورات َتدريبية لدول شرق اوسطية ودول شمال افريقيا . والشرآات الخاصة

 .ة الضارثارفي تقييم الوقع وتخفيف اآل دراسات حاالت في لبنان ساهمت باآتساب خبرات
 

212: 
 . على دراسات حاالت في لبنانتستندا 211 آل الورشات والدورات الَتدريبية الملحوظة في السؤال 

 
213 : 

تقييم وقع المشروعات البيئية ولتقييم آثارها التراآمية والعالمية، لتقييمات بيئية استراتيجية ليس هناك تشريع يفرض 
قييم فمن المتعارف عليه انه ما ان يطبق ت. تطبيق النتائج في عمليات صنع القرار والتخطيطلآفالة آما انه ال توجد 
ما يحصل حاليا من تقييم بيئي استراتيجي ولكن .  يتطور التقييم البيئي االستراتيجي, آلياة الضارثارالوقع وتخفيف اآل
 . فقطآاديميمشاريع واطروحات على المستوى االر يحصل في اطا

 
214: 

 في اطار مسودة دابير تعويضيةيجاد بدائل واتخاذ تدابير لتخفيف الوقع والنظر في وضع تايتضمن تقييم الوقع البيئي 
 تجدر االشارة الى ,اضافة الى ما سبق. الذي ما زال يعتبر ضعيفا رضالمرسوم ولكن يبقى التطبيق العملي على اال

بين القانون  الناتجة عن بعض التناقضات المتكررة المشكلة التي برزت في التدابير التعويضية بسببب النزاعات
 . ة الضارثارلدولي المتعلقة بتقييم الوقع وتخفيف اآلاللبناني وقوانين البنك ا

 
215: 

اصدر وزير البيئة قرارًا يتعلق بالشرآات المخولة اعداد دراسات تقييم أثر بيئي وفحص بيئي مبدئي وقد تم نشر 
األثر البيئي إن جميع المعلومات والمستندات المتعلقة بالخطوط التوجيهية لدراسات تقييم . القرار في الجريدة الرسمية

إضافة الى ذلك، إن مشروع المرسوم حول تقييم . هي متوفرة لدى وزارة البيئة ويتم تزويدها الى المعنيين بناًء لطلبهم
 :األثر البيئي ينص في مادته الثانية عشر المتعلقة بنشر المعلومات على التالي 

ثر البيئي أو الفحص البيئي المبدئي وقرارها حياله معدة تحتفظ وزارة البيئة بخمس نسخ عن التقرير النهائي لتقييم األ" 
 ."إلطالع العامة والمؤسسات المعنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  التوصل إلى الموارد الجينية - 15المادة 
   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟ -216

 X  منخفضة)ج  متوسطة) ب  عالية) أ
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-217

     محدودة جدا) د  x محدودة)ج  مناسبة) ب  آافية ) أ
 
 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وإتاحية الموارد 

 ال على صعيد حقوق الملكية الفكريةلجينية او حماية لم يتخذ لبنان اية تدابير من اجل ضبط التوصل الى الموارد ا
 ضرورة بلورة , منهفي الفصل الثامن قانون حماية البيئةولكن لحظ . تقديم تقارير وال على صعيد تشريعات خاصة

. جينظام لمراقبة التوصل الى الموارد الجينية وذلك من خالل ادارة الموارد البيولوجية والمحافظة على التنوع البيولو
 

لتوصل الى الموارد الجينية تقوم وزارة البيئة بالتعاون مع الجامعة االمريكة في بيروت بوضع التشريعات الالزمة ل
 .ولتقاسم المنافع

ن يتحسقام معظم اصحاب المصلحة بالتوصية بضرورة اتخاذ العديد من االجراءات وتكثيف الجهود في سبيل 
لمراقبة التوصل الى قليمي ابرنامج المرجو العمل عليها هي بلورة ولى االة والخطو. التوصل الى الموارد الجينية

اصحاب المصلحة اجمعين لتنظيم تضم  حاجة ماسة لقيام اتفاقية هناكف ,على المستوى الوطنياما . الموارد الجينية
توصل الى الموارد الجينية ما  يمكن القول ان القوانين المتعلقة بال,اتالتشريعفي ما يتعلق ب و.تبادل الموارد الجينية

 .ولية من الوضعالمراحل االزالت في 
 

ليم من                -218 ة في سبيل االستعمال الس وارد الجيني ى الم   هل سعى بلدآم إلى إنشاء الظروف الكفيلة بتسهيل التوصل إل
 ؟)) 2 (15(جانب األطراف المتعاقدة األخرى 

 X ال)   أ 
   إلى حد محدود-نعم )  ب 
   إلى حد بعيد–عم ن)  ج 

ى                  -219   هل هناك أي تفاهم مشترك أو اتفاق قائم بين مختلف المجموعات ذات المصلحة، وبين الدولة بشأن التوصل إل
 ؟)) 4 (15(الموارد الجينية 

 X ال)   أ 
   إلى حد محدود-نعم )  ب 
   إلى حد بعيد–نعم )  ج 

را يخضع                هل لبلدك عملية تخطيط للمساهمة المفتو       -220 حة أو أية عملية أخرى تكفل أن يكون التوصل إلى الموارد أم
 ؟)) 5 (15(للموافقة السابقة عن علم 

 X ال)   أ 
  في المراحل األولى من الوضع)  ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
  العمليات قائمة)  د 

ة مع ا         -221 ذ أي بحث علمي          هل اتخذ بلدآم تدابير تكفل أن يتم بمشارآة آامل دة األخرى وضع وتنفي ألطراف المتعاق
 ؟)) 6 (15(قائم على أساس الموارد الجينية التي تقدمها تلك األطراف المتعاقدة 

 X ال تدابير)    أ 
  بعض التدابير قائمة)  ب 
  تدابير محتملة يجرى النظر فيها)  ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

دا -222 دآم ت ذ بل ل اتخ تعمال      ه ن االس ئة ع افع الناش ة والمن ائج البحث والتنمي ادل لنت م المنصف والع ل التقاس بير تكف
 ؟)) 7 (15(التجاري وغيره من االستعماالت للموارد الجينية، مع أي طرف متعاقد يقدم هذه الموارد 

 X ال تدابير)   أ 
  بعض التدابير قائمة)  ب 
  تدابير محتملة يجرى النظر فيها)  ج 
  تدابير شاملة قائمة )   د 

:فإذا آان األمر آذلك فهل تلك التدابير  
  تدابير تشريعية) أ 
  تدابير إدارية ) ب 
  تدابير سياسية) ج 



  التوصل إلي الموارد الجينية- 3/15 والمقرر 2/11المقرر 
دابير تشريعية أو           -223 ة معلومات بشأن ت ة أي إبالغ األمان دآم ب ات مشارآة أو       هل قام بل ة أو سياسية أو عملي  إداري

 برامج بحث تتعلق بالموضوع ؟
 X ال )  أ 
  نعم، في حدود التقرير الوطني السابق) ب 
  نعم، من خالل دراسات حاالت )  ج 
  ) المرجو إعطاء البيانات فيما يلي(نعم، من خالل وسائل أخرى )  د 

ة                 هل قام بلدآم بتنفيذ برامج لبناء         -224 دابير تشريعية وإداري اجحين لت ذ الن ق الوضع والتنفي درات في سبيل تحقي الق
ة              ة والقانوني ة والعملي ة والتقني درات العلمي ارات والق ك المه مل ذل ل ويش أن التوص ة بش ادئ توجيهي ية ومب وسياس

 واإلدارية؟
 X ال)  أ 
  بعض البرامج التي تغطي بعض االحتياجات)  ب 
  ج التي تغطي بعض االحتياجاتآثير من البرام)  ج 
  برامج تغطي جميع االحتياجات البادية) د 

ة وسياسية بشأن التوصل                       -225 ة تشريعية وإداري   هل قام بلدآم بتحليل الخبرات المستمدة من تدابير ومبادئ توجيهي
د من وضع               تعمالها في مزي ة في سبيل اس ادرات اإلقليمي ة والمب ود اإلقليمي ادئ    بما في ذلك الجه دابير والمب ذ الت وتنفي

 التوجيهية ؟
 X ال)  أ 
  التحليل جارًي)  ب 
  التحليل تّم)   ج 

ل                       -226 ة وممارسات تكف ادئ توجيهي ذ مب اون مع أصحاب المصلحة الستكشاف ووضع وتنفي دآم بالتع وم بل   هل يق
 تبادل المنافع مع من يقدمون ومع من يستعملون تدابير التوصل ؟

  ال)  أ 
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب 
   إلى حد بعيد–نعم )  ج 

    هل قام بلدآم بتبين السلطات الوطنية المسؤولة لتوفير التوصل إلى الموارد الجينية ؟-227
 X ال )  أ 
  نعم) ب 

وارد الجيني        - 228 ة بشأن الم ات من    هل يقوم بلدآم بدور فعال في مفاوضات متصلة بالتواؤم مع المبادرة الدولي ة للنب
 أجل األغذية والزراعة ؟

 X ال)  أ 
  نعم ) ب 

   التوصل إلى الموارد الجينية -5/26المقرر 
  هل قام بلدآم بتعيين نقطة اتصال وطنية وسلطة وطنية أو سلطات وطنية تكون مسؤولة عن إمكانيات التوصل            -229

 لترتيبات ؟وترتيبات تقاسم المنافع أو لتقديم المعلومات عن مثل تلك ا
  ال )  أ 
  نعم) ب 
 X نعم، وتم إبالغ األمين التنفيذي )  ج 

ة أو  -230 دابير التشريعية أو اإلداري اهم الت وجي وتس وع البيول ال التن ي مج ة ف دآم الوطني تراتيجية بل اهم اس   هل تس
 االستعمال المستدام ؟االستراتيجية الخاصة بإمكانيات التوصل وبتقاسم المنافع ، في تحقيق أهداف الحفظ و

 X ال)  أ 
  إلى حد محدود)  ب 
  إلى حد بعيد)  ج 

 لألطراف التي تتلقى الموارد الجينية  
ة أن يكون التوصل             -231 واردة لكفال دان الم ذلها البل   هل اتخذ بلدآم تدابير إدارية أو استراتيجية تساند الجهود التي تب

  من االتفاقية ؟19 و 16 و 15لمواد إلى مواردها الجينية خاضعًا ألحكام ا
 X ال)  أ 
  هناك ترتيبات أخرى وضعت )  ب 
  نعم)   ج 



ذلها                             -232 ي تب ود الت اند الجه ة تس ة وعادل ول عملي اد حل   هل يقوم بلدآم بالتعاون مع األطراف األخرى في سبيل إيج
ة خاضعاً                 ا الجيني ى موارده ة أن يكون التوصل إل واد      البلدان الموردة لكفال ام الم ة ،      19 و   16 و   15 ألحك  من االتفاقي

 التي تعترف بتعقيد هذا الموضوع ، مع النظر بصفة خاصة في تعدد االعتبارات الخاصة بالموافقة السابقة عن علم ؟
 X ال)  أ
  )المرجو إعطاء التفاصيل  ( –نعم )  ب

دد               عند وضع بلدآم تشريعه الخاص بإمكانيات التوصل هل أخذ ف                -233 بانه وأفسح المجال لوضع نظام متع ي حس
 األطراف لتسهيل إمكانيات التوصل وتقاسم المنافع في إطار المبادرة الدولية بشأن الموارد الجينية النباتية ؟

  ال )  أ
 X يجرى وضع التشريع) ب
  نعم) ج

 ادرة الدولية بشأن الموارد النباتية الجينية ؟ هل يقوم بلدآم بتنسيق مواقفه في آلتا اتفاقية التنوع البيولوجي والمب- 234
 X ال)  أ
  هناك خطوات تتخذ في هذا السبيل  ) ب
  نعم) ج

ة                             - 235 وارد الجيني وم باالستعمال ، وعن سوق الم ي تق ذي عن المؤسسات الت ين التنفي  هل قدم بلدآم معلومات لألم
افزة وعن توضيح    وعن المناقع غير النقدية وعن اآلليات الجديدة والصاعدة        في سبيل تقاسم المنافع ، وعن التدابير الح

 ؟" الوسطاء" وعن  ) sui generis( مدلول المصطلحات واألنظمة الفريدة في نوعها 
 X ال)  أ
  قدمت بعض المعلومات  ) ب
  قدمت معلومات آثيرة ) ج

دور ح           - 236 ق ب ة تتعل ديم معلومات عن موضوعات معين دآم بتق ام بل ات        هل ق ذ إمكاني ة في تنفي ة الفكري وق الملكي ق
 التوصل وترتيبات تقاسم المنافع إلى األمين التنفيذي ؟

 X ال)  أ
  نعم) ب

ات      - 237 تعمال المجموع يانة واس بيل ص ي س ا ف ا ونقله ة التكنولوجي درات وتنمي اء الق ات لبن دآم إمكاني ر بل ل وف  ه
 الموجودة خارج الموضع  ؟

 X ال)  أ
   حد محدود  نعم إلى) ب
  نعم إلى حد بعيد ) ج

 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة 

219: 
تتناول موضوع التوصل الى الموارد الجينية ولكن تقوم مصلحة االبحاث العلمية الزراعية يس هناك برامج وطنية ل

اسم المنصف والعادل لنتائج البحث والتنمية  التق ثنائية مع ايكاردا مبنية علىتفاقيةا  ( i ):بعقد اتفاقيات بهذا الصدد
 آيوحدائق " فاقية مع   ات ( ii )والمنافع الناشئة عن االستعمال التجاري وغيره من االستعماالت للموارد الجينية

ائل البرية والدورات التدريبية فصبتغطية تكاليف تجميع ال "  آيو  رويال بوتانيك غاردن"حيث تقوم  " لالنواع البرية
 . الحقلية

 
وآانت  2000  سنةيفمكانيات التوصل وترتيبات تقاسم المنافع المعنية بافي هيئة الخبراء تم اختيار لبنان للمشارآة 

 .التوصل وترتيبات تقاسم المنافعهذه الهيئة قد تأست في اطار اتفاقية التنوع البيولوجي وآان من اهدافها وضع اسس 
 22-26في بون ألمانيا  في التوصل وترتيبات تقاسم المنافعيري االول حول اسس   التحضجتماعبااللبنان شارك آما 

 .2001أآتوبر /تشرين األول
 

تقاسم ,  تتناول حقوق الملكية الفكرية2003مارش /سيتم تنظيم ورشة عمل في الجامعة االمريكية في بيروت في اذار
وزارة البيئة , جمعيات غير حكومية محلية, امين محليينالمنافع والتوصل الى الموارد الجينية وذلك بالتعاون مع مح

 . سيتم مناقشتها خالل ورشة العمل, على مسودة تشريع, يتم العمل في اطار هذا التعاون, فحاليا. ومستشارين دوليين
 



  التوصل إلى التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا- 16المادة 
 آم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلد-238

  منخفضة) ج x متوسطة) ب  عالية) أ
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-239

     محدودة جدا) د  X محدودة)ج  مناسبة) ب  آافية ) أ
 
 إتاحية المواردمزيد من التعليقات عن األولوية النسبية و 

 والتوجيه الصحيح يا خالل تحسين التكنولوج مندارة البيئيةالجماعات المحلية في اال ضرورة اشراك قانون حماية البيئةيلحظ 
ا حيث ان هناك حاالت محدودة يتم من نقل التكنولوجي اهتماما للبنان لم يعر ,في الواقعولكن  .التكنولوجياهذه ستعمال احول 

آما تجدر االشارة الى انه لم يتم . ولكن في اغلب االحيان ال تنطبق هذه االخيرة على المعطيات اللبنانيةتكنولوجيا الخاللها نقل 
 .ولويات االوااجات ات في لبنان وال للحنياي تقييم للتق

 
 ال ,فحاليا. يا في لبناني يعتبران من المشاآل الرئيسية التي تعترض نقل التكنولوجالحكومان النقص في التمويل وغياب الدعم 

شارك نقص في التدابير الحافزة للتك هنا ,يعلى المستوى الوطنو. مؤسسات او للجهيزات للمشاريع تةديم ايقبتالحكومة تقوم 
 خارجية وبدعم من البنك الدولي او من خالل مشاريع يتم من لنقل التقني فيمكن اعتبار ان ا,وليلدمستوى االعلى اما . بالتقنيات

 .قروضل تأمين خال
 

ويتوقع ان يتم العمل من خاللها . قامت الجامعة االمريكية في بيروت بانشاء وحدة متعددة االهداف تتعلق بالتنقيب البيولوجي
على حلول محلية تتعلق , والبنية التحتية المتوفرة في اطار هذا التعاون" يو اس دي اي"وآنتيجة للدعم المالي المتوفر من قبل 

  . البيولوجي والمنتجات الممكنة من هذه الدراسة وذلك بهدف االستعمال المستدام للتنوع البيولوجيبالتنقيب
 

دة في                  -240   هل اتخذ بلدآم تدابير لتحقيق أو تسهيل التوصل إلى التكنولوجيات أو إلى نقلها إلى أطراف أخرى متعاق
ة      مجال الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، أو يستع         16(مل الموارد الجينية دون أحداث أضرار تذآر بالبيئ

 ؟))1(
 X ال تدابير)  أ 
  بعض التدابير قائمة) ب 
  تدابير محتملة يجرى النظر فيها) ج 
  تدابير شاملة قائمة)  د 

 ؟)) 3(16(أو ميسرة   هل آان بلدآم على علم بأية مبادرات يتم بموجبها نقل التكنولوجيا إلى بلدآم بشروط تفضيلية -241
 X ال)  أ 
  )المرجو إعطاء تفاصيل موجزة فيما يلي(نعم )  ب 

ا                 -242 ى التكنولوجي   هل اتخذ بلدآم تدابير آي تقوم البلدان المتعاقدة التي تقدم الموارد الجينية بالحصول على إمكانية التوصل إل
 ؟)) 3 (16(فق عليها بين الطرفين ونقل التكنولوجيا التي تستعمل تلك الموارد، وذلك بشروط مت

 X ال ينطبق)  أ 
  ينطبق ولكم لم تتخذ تدابير) ب 
  بعض التدابير قائمة) ج 
  تدابير محتملة يجرى النظر فيها) د 
  تدابير شاملة قائمة)  هـ 
  إذا آان األمر آذلك فهل هذه التدابير  

  تدابير تشريعية)      أ
   أو تشريع تكميلي أو احتياطيسياحة تنظيمية)      ب
  تدابير سياسية وإدارية)       ج

ل        -243 ى نق   هل اتخذ بلدآم تدابير لقيام القطاع الخاص بتسهيل التوصل إلى وضع مشترك للتكنولوجيا المتصلة بالموضوع وإل
  ؟))4(16(تلك التكنولوجيا لمصلحة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية 

 X ال تدابير)  أ 
  بعض التدابير قائمة) ب 
  تدابير محتملة يجرى النظر فيها) ج 
  تدابير شاملة قائمة)  د 
  إذا آان األمر آذلك فهل هذه التدابير  
  تدابير تشريعية) أ 
  تدابير سياسية تنظيمية أو تدابير تشريعية تكميلية أو احتياطية) ب 
  اداريةتدابير سياسية و)  ج 



 
 ؟)) 5(16(  هل لبلدآم نظام وطني لحماية حق الملكية الفكرية -244

  ال)  أ 
 X نعم)  ب 

 بأي شكل ؟)  مثًال األنواع النباتية(  إذا آانت اإلجابة بنعم فهل هذه الحماية تغطي الموارد البيولوجية -245
  ال) أ 
 X  إلى حد محدود –نعم ) ب 
  يد إلى حد بع–نعم ) ج 

  حقوق الملكية الفكرية – 3/17المقرر 
ـق أهداف                        -246 ى تحقي ة عل ة الفكري   هل قام بلدآم بدراسات حاالت وقام بإبالغها إلى األمانة بشأن وقع حقوق الملكي

 االتفاقية ؟ 
 X ال ) أ 
  قليل) ب 
  آثير) ج 

 
 مزيد من التعليقات بشأن هذه المادة 

244: 
تجدر , اضافة. 2000 آما تم اصدار قانون اخر يتعلق بالملكية في 1999بحق الملكية في تم اصدار قانون يتعلق 

وتعتبر وزارة االقتصاد معنية الى .  على اتفاقية التعاون المتعلقة بحق الملكية2002االشارة الى ان لبنان وقع في 
 .  اذ انها عملت على تنظيم قسم لهذا الغرضق الملكية الفكريةقوحدرجة آبيرة ب

 
245: 

ان البند الثاني من قانون الملكية يلحظ آل االختراعات التي يمكن تبنيها في اطار المحافظة على حق الملكية ومن 
آما لحظ القانون حماية حق الملكية في ما يتعلق . اآتشاف منتوجات نباتية جديدة او انواع نباتية جديدة, ضمنها

 .  صناعية موجودةبمنتجات صناعية او بتطبيقات جديدة لوسائل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  تبادل المعلومات– 17لمادة ا
   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟ -247

 x منخفضة) ج  متوسطة) ب  عالية) أ
 لمقدمة ؟  إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات ا-248

 محدودة جدا) د   محدودة)ج X مناسبة) ب  آافية ) أ
 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وإتاحية الموارد 

 لحظ ان تبادل المعلومات يجب ان يشرع بموجب مرسوم وزاري وان قانون حماية البيئةان البند الرابع عشر من 
 . لومات المتعلقة بالبيئةاصحاب المصلحة يتمتعون بحق االطالع على المع

 
ولكن على المستوى . لبنانفي  ةوالخاصا من المصادر العامة ان آان متوفرة لتبادل المعلوماتعدة آليات هناك 

ال يزال معلومات، البادل فعلى الرغم من وجود تدابير لت. سيق وآلية صحيحة لتبادل المعلوماتتنقص وحدة تنالوطني، 
هذه الصعوبة في .  يقية لتجسيد هذا التبادل مما يجعله مرتكزا على االتصاالت الشخصيةالحق غبةرال في َنقصهناك 

تبادل المعلومات انعكست سلبا على تطوير قطاع التنوع البيولوجي وبفرص العمل المزدوجة الناتجة عن معالجة نفس 
 .القضايا في عدة مؤسسات

 
تكن منشورة لم   ماةي معلومحول تبادل ا ائدهناك تردد سف. اتالمعلومماسة لتحسين ما يسمى آيفية تبادل هناك حاجة 
 بعض الوسائلف معلوماتها، لنشرو خاصة طرقها الخاصة اعامة  والجدير ذآره ان لكل مؤسسة بشكل رسمي

 . للغوص فيهشخصية استكشافه ويتطلب اتصاالت صعبآاالنترنيت سهلة االستكشاف في حين ان البعض اآلخر 
 

المؤسسات في بعض مهمة معلومات لنشر ت ينترنشبكة االقدم ملحوظ في استعمال  هناك ت,وطنيعلى المستوى ال
ان موقع وزارة البيئة على االنترنيت , والجدير ذآره. غرفة تبادل معلوماتولكن ما زال هناك حاجة لالحكومية 

http://www.moe.gov.lb)  (او تشريعات بخصوص البيئةتقارير, برامج, يتضمن معلومات تتعلق بمشاريع  .
يمكن القول ان وزارة البيئة آانت حريصة على نشر آل التقارير المتعلقة بالبيئة او التنوع البيولوجي بين آل , اضافة

استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي , التقرير الوطني االول: المؤسسات المعنية ومن هذه التقارير
المخطط الزراعي للبنان , فلقد عمدت على نشر معلومات تتعلق بالتشريعات, ما لجهة وزارة الزراعةا. وتقارير البيئة

 :ومعلومات عامة حول الزراعة والدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي وذلك على هذا الموقع
)lb.gov.agriculture.www://http .( 
 
معلومات بين المؤسسات العامة والخاصة تأمين تبادل الفلقد عمل على , ةث العلميولمجلس الوطني للبحسبة لبالن

 يةرذالطاقة ار عن بعد واشعاعات العاالستش، ارعلم فيزياء األرض، علوم بح: ة مثلتعددمبحث في ميادين والمتعددة 
(http://www.cnrs.edu.lb) 

 
علومات والخبرات المتعلقة بالتخطيط للتنوع البيولوجي بين بلدان الشرق االوسط المتعددة تم انشاء وحدة لتبادل الملقد 

وتنظيم ورشات عمل ونشر معلومات على االنترنيت بين الخبراء , وذلك من خالل نشر جرائد حول الموضوع
 في وزارة البيئة 2000 المؤسس سنة, برنامج دعم التخطيط للتنوع البيولوجيالمدرجين في قائمة المشروع في اطار 

 .على المستوى االقليمي) آي يو سي إن(والمنفذ من قبل االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة 
الخبرات وقضايا تتعلق بالتنوع البيولوجي آما هدف الى تبادل الخبرات , فالبرنامج هدف الى تبادل اقليمي للمعلومات

وطنية للتنوع البيولوجي في منطقة الشرق االوسط وذلك من خالل في ما يتعلق باالستراتيجيات وخطط العمل ال
 .نشر جرائد ونشر المعلومات على االنترنيت بين الخبراء المعنيين, ورشات عمل اقليمية

 اضافة الى ،"آرابيو"نشر جريدة آما عمل على   خاصةجريدة تحرير ونشر على لبنان عمل المرآز في, اضافة
لنشر فعالة  آلية الكترونية "المخطط البيولوجي"يمكن اعتبار , بناء عليهو.  ونشرهاريعالمشانتائج مختلف ع يجمت
  .معلوماتال
 

تقوم الجمعيات غير الحكومية المتعددة والمعنية بالتنوع البيولوجي بنشر معلومات عامة عن التنوع البيولوجي وعن 
ا وذلك على موقع خاص بها على  ومشاريعهاتهحمالالمتعلق بالموضوع آما وتنشر معلومات عن  يبنانالواقع الل

 .تيشبكة االنترن



 ؟)) 1 (17( هل اتخذ بلدآم تدابير لتسهيل تبادل المعلومات الصادرة عن المصادر العامة المتاحة -249
  ال تدابير)  أ 
  المجال ضيق بسبب قلة الموارد) ب 
 x بعض تدابير قائمة) ج 
   فيها تدابير محتملة يجرى النظر) د 
  تدابير شاملة قائمة)  ـه 

 إذا آان البلد بلدًا متقدم النمو  
 ؟)) 1 (17(  هل هذه التدابير تأخذ في الحسبان االحتياجات الخاصة للبلدان النامية -250

  ال)  أ 
   إلى حد محدود–نعم ) ب 
   إلى حد بعيد–نعم )  ج 

ذه الت           -251 ادة              إذا آان األمر آذلك فهل تتضمن ه واردة في الم ات المعلومات ال ع فئ ك    ) 2 (17دابير جمي ا في ذل بم
البحوث التقنية والعلمية واالجتماعية واالقتصادية، وبرامج والدراسات المسحية، وإعادة المعلومات إلى موطنها وغير         

 ذلك ؟
  ال)  أ 
   إلى حد محدود–نعم ) ب 
   إلى حد بعيد–نعم )  ج 

 لتقني والعلمي  التعاون ا18المادة 
   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟ -252

 x منخفضة) ج  متوسطة) ب  عالية) أ
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-253

 محدودة جدا) د   محدودة)ج x مناسبة) ب  آافية ) أ
 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وإتاحية الموارد 

 تدعم ماليا ومةفعلى الرغم من ان الحك. الدوليعلى المستوى تعاون محدود مقارنة بالعلمي على المستوى الوطني التعاون ان ال
ن يلبحث العلمي وتحسلالحكومة  دعم ى زيادةلعمل عللملحة  ما تزال هناك حاجة المجلس الوطني للبحوث العلميةاالبحاث في 

وزارة , ان التعاون التقني والعلمي يقتصر على وزارة البيئة,  وتجدر االشارة اضافة الى ما سبق.حكوميَةالبحث المؤسسات 
 .جامعات مراآز االبحاث الوطنية وعلى بضعةالمجلس الوطني للبحوث العلمية و, الزراعة

 
وجي         هل اتخذ بلدآم تدا     -254 بير للنهوض بالتعاون التقني والعلمي في مجال الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيول

 ؟))1 (18(
  ال تدابير)  أ 
 X بعض تدابير قائمة) ب 
  تدابير محتملة يجرى النظر فيها ) ج 
  تدابير شاملة قائمة) د 

اقدة األخرى في تنفيذ االتفاقية تولي عناية خاصة لوضع   هل التدابير المتخذة لتشجيع التعاون مع األطراف المتع       -255
تنباط                    اون لالس وتعزيز القدرات الوطنية عن طريق تنمية الموارد البشرية وهل قام بلدآم بتشجيع وتطويـر طرائق للتع

ق أه                    ى تحقي عيًا إل ة، س ات التقليدي ذه  ـ ـ ووضع التكنولوجيات بما في ذلك الخاصة بالسكان األصليين والتكنولوجي داف ه
 ؟) 2(18(االتفاقية 

 X ال)  أ 
   إلى حد محدود–نعم )  ب 
    إلى حد بعيد-نعم ) ج 

ات                          -256 ا التكنولوجي ا فيه ات بم اون في سبيل وضع واستعمال تكنولوجي ق تع دآم بتشجيع ووضع طرائ   هل قام بل
 ؟))4(18(األصلية والتقليدية، سعيا إلى تحقيق أهداف االتفاقية 

  ال)  أ 
 X في المراحل األولى من الوضع) ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع) ج 
  الطرائق قائمة)  د 



 
 ؟ )) 4 (18(  هل يتضمن التعاون المذآور تدريب العاملين وتبادل الخبراء -257

  ال) أ 
 X  إلى حد محدود-نعم  ) ب 
   إلى حد بعيد–نعم ) ج 

ـج  -258 دآم بوضع برام ـام بل ل ق داف      ه ات تتصل بأه ترآة لوضع تكنولوجي ـاريع مش ي البحث ومش ـة ف مشترآ
 ؟)) 5 (18(االتفاقية 

  ال)  أ 
 X  إلى حد محدود–نعم ) ب 
   إلى حد بعيد–نعم ) ج 

 
  آلية غرفة تبادل المعلومات– 4/2 والمقرر 4 /3، والمقرر2/3المقرر 

 ة غرفة المقاصة ؟  هل يقوم بلدآم بالتعاون في إنشاء وتشغيل آلي-259
  ال)  أ 
 X نعم )  ب 

دروس      -260 رات وال أن الخب ات بش ر المعلوم ادل ونش الل تب ن خ ة م درات وطني اد ق ى إيج دآم عل اعد بل ل يس   ه
 المستفادة في تنفيذ االتفاقية ؟

  ال)  أ 
 X  إلى حد محدود–نعم ) ب 
   إلى حد بعيد–نعم ) ج 

  اتصال وطنية آللية غرفة تبادل المعلومات ؟  هل قام بلدآم بتعيين نقطة-261
  ال)  أ 
 X نعم )  ب 

   هل يقدم بلدآم موارد لوضع وتنفيذ آلية غرفة تبادل المعلومات ؟ -262
  ال)  أ 
 X نعم، على الصعيد الوطني )  ب 
  نعم، على الصعيد الوطني والدولي)  ج 

دآم بالتسهيل وبالمشارآة في       -263 وم بل ة            هل يق ز آلي راء لتعزي ق بتنظيم ورش واجتماعات أخرى من الخب ا يتعل م
 غرفة تبادل المعلومات على األصعدة الدولية ؟

 X ال) أ 
  المشارآة فقط)  ب 
  مساندة بعض االجتماعات والمشارآة فيها) ج 

   هل غرفة تبادل المعلومات لديكم قابلة للتشغيل ؟-264
  ال) أ 
 x    قيد الوضعلكنها غير مرتبطة باالنترنيتقابلة للتشغيل و) ب 
  )رجاء اعطاء تفاصيل في ما يلي( نعم قابلة للتشغيل ومرتبطة باالنترنيت ) ج 

   هل غرفة تبادل المعلومات لديكم مرتبطة باالنترنيت ؟-265
 x ال)  أ 
  نعم)  ب 

ـة        هل أقام بلدآم لجنة توجيهية أو فريقا عامال مشترآا بين عد           -266 ة غرفـ م آللي روع العل ين مختلف ف ة قطاعات وب
 تبادل المعلومات على الصعيد الوطني ؟

 x ال)  أ 
  نعم ) ب 

 )18المادة (  التعاون العلمي والتقني وآليات غرفة تبادل المعلومات -5/14المقرر 
 سعى إلى تنفيذ تلك األولويات ؟ هل قام بلدآم باستعراض األولويات الواردة في المرفق األول بهذا المقرر ، و-267

 X لم يتم االستعراض )  أ 
  تم االستعراض ولكن لم يتم التنفيذ) ب 
  تم االستعراض والتنفيذ حسب مقتضي الحال) ج 



 مزيد من التعليقات بشأن هذه المادة 

254: 
التنوع البيولوجي وذلك على والعلمي المتعلق بلتقني تصب في خانة تشجيع التعاون امبادرات في لبنان عدة هناك 

 وليس في اطار اتفاقيات بين الدولة والمؤسسات  معينةمشاريعمحددة في اطار المبادرات ولكن هذه . الدوليالصعيد 
 من 1993 سنة عاون التقني والعلميتلتهدف الى اتفاقية اتوقيع على وتجدر االشارة الى القول انه تم ال. الدولية المعنية

نباتات  المسح وحماية لمشروع داروين" في اطار تعاون تقني وعلميآما تم  ؛اللبنانية والفرنسية تينالحكومقبل 
 واالستعمال المستدام للزراعة في التنوع البيولوجيحماية  "مشروع و،"بنانل -آامب " برنامج و " للبنانةساحليال

يجدر القول انه تم ,  اضافة الى ما سبق." الساحليميدويت"مشروع  وقليمياال" المناطق الجافة في الشرق االدنى
 . تعاون علمي ملحوظ في اطار مشروع المحميات الطبيعية وذلك على المستوين الوطني والدولي

 
259: 

وتجدر االشارة . ان موقع وزارة البيئة على شبكة االنترنيت يعتبر فعاال لجهة نشر معلومات تتعلق بالتنوع البيولوجي
 Top Up Biodiversityلى انشاء غرفة تبادل المعلومات في لبنان في اطار مشروع الى انه يعمل حاليا ع

Enabling Activity Project. 
 

262: 
تأمين تبادل يوفر ت يموقع وزارة البيئة على االنترنفان , غرفة تبادل المعلوماتعلى الرغم من ان لبنان لم ينشىء بعد 

 .معلومات حول التنوع البيولوجي
 

266: 
 . للتنوع البيولوجيةستشاري اةوطني لجنةلبنان في طور تأسيس ر يعتب

  التعامل مع التكنولوجيا البيولوجية وتوزيع منافعها- 19المادة 
   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟ -268

 X منخفضة) ج  متوسطة) ب  عالية) أ
 ى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟  إل-269

      محدودة جدا) د X محدودة)ج  مناسبة) ب  آافية ) أ
 

 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وإتاحية الموارد
وجي ا              التكنولوجيا البيولوجية ان   وع البيول ال للتن ى اآلن باستعمال فع ان         لم تساهم حت ه في لبن فمعظم  . و المحافظة علي

ة لل         ة الالزم ة التحتي ة  مؤسسات االبحاث او المؤسسات االآاديمية تعاني من نقص في البني ا البيولوجي ولكن  . تكنولوجي
ود    مصلحة االبحاث العلمية الزراعية      آاديمية و اال بعض المؤسسات تقوم   ذا الم في ببعض الجه ا   جال  ه  ةمحدود ولكنه

ا اريع وم رة فيت زالببضعة مش روت.  المراحل المبك ي بي ة ف ة االمريكي بة للجامع ا بالنس ذا , ام ي ه باقة ف ر س فتعتب
رات       " آشا"و" يو اس ايد  "المجال اذ انها تلقت دعما ماليا من         ز مختب ة   للعمل على تجهي ا البيولوجي ا    التكنولوجي ا انه  آم

ة                  ى دراسة االستعماالت الممكن ة عل ة   تعمل وبالتعاون مع مؤسسات دولي ات البديل ى      , اضافة . للنبات ة عل تعمل الجامع
ى               اد عل ك باالعتم ة  اطالق منتجات نباتية من نباتات تقليدية لبنانية وذل ا البيولوجي وع في     التكنولوجي ادة التن  وبهدف زي

 .   الصناعي في لبنان/القطاع الزراعي
 . لبنانفي الرئسية للتكنولوجيا البيولوجيةاعمة دلالمؤسسة ايعتبر  ةث العلميوحبالمجلس الوطني لل ان ,والجدير ذآره

دم                        -270 ي تق دة الت دان المتعاق وجي في البل   هل اتخذ بلدآم تدابير لكفالة المشارآة الفعالة في أنشطة البحث البيوتكنول
 ؟)) 1 (19(موارد جينية لهذا البحث 

 X ال تدابير)  أ 
  بعض التدابير قائمة)  ب 
  النظر فيها تدابير محتملة يجرى )  ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 
  :إذا آان األمر آذلك فهل هذه التدابير 
  تشريعية )       أ 
  سياسية تنظيمية وتشريعية تكميلية أو احتياطية )     ب 
  سياسية وإدارية)       ج 



ادل        -271 ك موضوعا ذا    " والمنصف    هل اتخـذ بلدآم جميع التدابيـر العملية لتشجيع وتطوير التوصل الع ار ذل باعتب
ة                  " أولوية وارد الجيني ى أساس الم توصل األطراف المتعاقدة إلى النتائج وإلى المنافع الناشئة عن البيوتكنولوجيات، عل

 ؟)) 2 (19(التي تقدمها تلك األطراف المتعاقدة 
 X ال تدابير)  أ 
  بعض التدابير قائمة)  ب 
  لنظر فيها تدابير محتملة يجرى ا)  ج 
  تدابير شاملة قائمة )  د 

 
 خطة عمل اللجنة الحكومية الدولية المعنية – 5/1 المسائل المتعلقة بالسالمة البيولوجية والمقرر - 4/3المقرر 

 ببروتوآول قرطاجنة عن السالمة االحيائية
   هل بلدآم طرف متعاقد في بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة البيولوجية -272

 X لم يوقع على البروتوآول ) أ 
  وقع البروتوآول ولكن التصديق جارًي) ب 
  تم إيداع صك التصديق )  ج 

 
 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة 

270: 
قص اذ هناك ن - ما عدا لجهة الجامعة االمريكية في بيروت- محدودة في لبنانالتكنولوجيا البيولوجية تعتبر فرص 

تعتمد الجامعات ومنظمات البحث على التعاون , وبناء عليه.  الالزمةجهزةاالاو على صعيد  الخبراءى صعيد سواء عل
ولكن وعلى الرغم من هذا التعاون الذي .  لجهة ما يتعلق بالتنوع البيولوجيالتكنولوجيا البيولوجيةالدولي للعمل على 

ففرص اختراع في هذا المجال تبقى محدودة على المستوى , يساعد على تنمية القدرات المحلية للخبراء المحليين
 .التكنولوجيا البيولوجيةالوطني اذ ان هناك غياب للبنية التحتية الالزمة البحاث في 

 
272: 

تجدر االشارة الى القول ان و .بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة البيولوجيةالى  االنضمام حاليا بصدد لبنانيعتبر 
 في اطار مشروع التنوع البيولوجي  وذلكالوطني على الصعيد لسالمة البيولوجية لخططبلورة م يعمل على لبنان

السالمة عمل على   بلد على وضع هيكلية لخطة100 الهادف الى مساعدة حوالى جيف/ يو إن إي بي الممول من قبل 
لدون االقليمي لجهة ما يتعلق بقضايا  والهادف ايضا الى تشجيع تبادل الخبرات على المستوين االقليمي واالبيولوجية

فيمكن القول انه يتم العمل على وضعه بشكل يتوافق مع , اما بالنسبة لمخطط لبنان في هذا الشأن. السالمة البيولوجية
) iii(انشاء نظام اداري ) ii(انشاء نظام مراقبة ) i: (اهداف البروتوآول ومن ابرز ما جاء فيه االمور االربعة التالية

انشاء آلية الشراك الجماعات ) iv(شاء نظام لصنع القرارات يتضمن تقييما للمخاطر وتقييما للتدابير الالزمة لالدارة ان
 .العامة وتبادل المعلومات

 



  الموارد المالية- 20المادة 
   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات ؟ -273

 X منخفضة) ج  متوسطة) ب  عالية) أ
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟-274

     محدودة جدا) د  X محدودة)ج  مناسبة) ب  آافية ) أ
 
 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وإتاحية الموارد 

 مشاريع تمويلية تعاونية خالل تأتي من ي لبنانيع تتعلق بالتنوع البيولوجي ف المخصصة لمشارموالغلبية االاان 
 ضئيلة جدا ان آان على صعيد التمويل او على صعيد ارساء البنية  لقضايا التنوع البيولوجيالمساهمَة اللبنانيَةف. دولية

 .زراعة والبيئة وتـقـتصر على المساهمات المقدمة من الوزارات المعنية آوزارتي الالتحتية له
ة                        -275 ا أن تحقق أهداف االتفاقي ة المقصود منه ق باألنشطة الوطني ا يتعل ـز فيم   هل قدم بلدآم مساندة مالية وحوافـــ

 ؟) 1 (20(
  ال)  أ 
   حوافز فقط–نعم ) ب 
 X  مساندة مالية فقط–نعم )  ج 
    مساندة مالية وحوافز -نعم )  د 

 قدم النموإذا آان البلد بلدًا مت 
ة المتفق          -276   هل قدم بلدآم موارد مالية جديدة وإضافية لتمكين البلدان النامية من أطراف االتفاقية من الوفاء بالتكاليف التكميلي

نكم وب                       ين عليها والواقعة على عاتقهم التي تنشأ عن تدابير التنفيذ التي تفي بااللتزامات المقررة في االتفاقية، آما هو متفق عليه بي
 ؟)) 2(20(آلية المالية المؤقتة 

 
  ال)  أ 
  نعم)  ب 

 إذا آان البلد بلدًا ناميا أو بلدًا ذا اقتصاد في مرحلة انتقالية
اء      -277 ى الوف ة إل دابير الرامي ذ الت ة لتنفي اليف التكميلي اء بالتك ن الوف ه م افية لتمكين دة وإض ة جدي وارد مالي دآم م ي بل ل تلق   ه

 ؟)) 2 (20(ية بالتزامات االتفاق
  ال)  أ 
 X نعم)  ب 

إذا آان البلد بلدًا متقدم النمو
هل قدم بلدآم موارد مالية متعلقة بتنفيذ االتفاقية من خالل قنوات ثنائية أو إقليمية أو متعددة  -27

 األطراف
 ؟)) 3(20 ( -279

إذا آان البلد بلدًا ناميا أو بلدًا ذا اقتصاد في مرحلة انتقالية
  بلدآم موارد مالية متعلقة بتنفيذ االتفاقية من خـالل قنـوات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف هل استعمل-279

؟)) 3 (20(
  ال)  أ 
 X نعم)  ب 

  الموارد المالية اإلضافية 3/6المقرر 
ببذل ما )  الثنائيةبما فيها الوآاالت القائمة بالمساعدة(  هل يعمل بلدآم على أن تقوم مؤسسات التمويل جميعًا،-280

تستطيعه من جهود لجعل أنشطتها أآثر مساندة لالتفاقية ؟
  ال)  أ 
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب 
   إلى حد بعيد –نعم )  ج 

   هل يتعاون بلدآم في أية جهود لوضع معلومات بصيغة قياسية بشأن المساندة المالية ألهداف االتفاقية ؟-281
  ال)  أ 
 X ) المرجو إرفاق معلومات عن ذلك  (نعم)  ب 

 



  موارد مالية إضافية-5/11المقرر 
   هل قام بلدآم بوضع نظام لراقبة المساندة المالية التي تقدم للتنوع البيولوجي ؟-282

 X ال)  أ 
  يجرى وضع اإلجراءات )  ب 
  )المرجو إعطاء التفاصيل( نعم ) ج 

 المساندة المالية التي يقدمها بلدآم ألنشطة التنوع البيولوجي  ؟  هل هناك تفاصيل متاحة عن -283
  ال)  أ 
 X ال توجد على شكل قياسي )  ب 
  )المرجو إعطاء التفاصيل( نعم ) ج 

   هل هناك تفاصيل متاحة عن المساندة المالية من بلدآم ألنشطة التنوع البيولوجي في البلدان األخرى ؟-284
 X ال ينطبق)  أ 
  ال )  ب 
  ال توجد في شكل قياسي) ج 
  )المرجو إعطاء التفاصيل( نعم ) د 

 للبلدان المتقدمة النمو 
اته                               -285 ا مؤسس زم به ي تلت ة الت ة في السياسة التمويلي ذ أهداف االتفاقي اندة لتنفي ديم المس ى تق دآم عل   هل يساعد بل

 مية والمتعددة األطراف ؟ التمويلية الثنائية وأهداف المؤسسات التمويلية اإلقلي
  ال)  أ 
  نعم )  ب 

 للبدان النامية  
 بمناقشة الطرائق والوسائل لمساندة تنفيذ أهداف االتفاقية في حواره مع مؤسسات التمويل ؟  هل يقوم بلدآم -286

  ال) أ 
 X نعم)  ب 

 مقدمة من القطاع الخاص ؟  هل قام بلدآم بتجميع معلومات عن المساندة المالية اإلضافية ال-287
 X ال) أ 
  )المرجو إعطاء التفاصيل( نعم ) ب 

وع                        -288 ة للتن وطني لصالح التبرعات المقدم ه الضريبي ال اءات ضربية في نظام دآم في إعطاء إعف   هل نظر بل
 البيولوجـي  ؟

 X ال)  أ 
  هذا أمر ال يناسب الظروف الوطنية )  ب 
  يجرى وضع اإلعفاءات) ج 
  اإلعفاءات قائمة ) د 

 



 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المادة

275: 
فمساهمة وزارة .  متعلقة بالتنوع البيولوجيبرامج ومشاريع متعددةلمساهمات مالية ب  البيئة والزراعةتيوزارقامت 

ات غير حكومية تتعلق  والى تمويل نشاطات جمعيةي طبيع محمياتسبعةالى انشاء دت  ا$ 677000البيئة بمبلغ قدره 
 مليون دوالر سنويًا في موازنة وزارة البيئة من 3.5بالبيئة والمحافظة على الطبيعة وقد رصدت الحكومة اللبنانية 

الحكومة اللبنانية  قامت , من ناحية اخرى.اجل تنفيذ برنامج تحريج لمختلف المناطق اللبنانية ولفترة خمس سنوات
. التنوع البيولوجيعلق بتتنشاطات في سبيل دعم  ةث العلميومجلس الوطني للبحموال ِإلى ال بعض االيصتخصب

يمول ي الذي يؤمل ان وطنالبيئة الخلق صندوق  لحظ وجوب قانون حماية البيئة يجدر القول ان ,اضافة الى ما سبق
 .ضرائبالغرامات والرعات، تبال آما يؤمل ان يستمر بموجب مشاريع بيئية

 
 :279 و277

لقد اخذت والتنوع البيولوجي عمل على قضايا تتعلق بلل دوالر اميرآي  مليون4.9بمبلغ قدره تبرعون دوليون ساهم م
 وفي ما يلي مجموعة من المشاريع .) دوالر اميرآي مليون4.6(ات حيزا مهما من هذه المساهمات الدولية غابالحماية 

 .التعاونية ومصادر تمويلها
 

 : في لبنان المتعلقة بالتنوع البيولوجيراتالمباد غلبيةا "جيف"ال مول 
 

  التنوع البيولوجي في المرحلتين االولى والثانية خطة عمل وستراتيجيةا 
 مشروع المحميات الطبيعية  
  الزراعييولوجيلبالمحافظة على التنوع ا 
   

 ":جيف"من المشاريع المنتظر تمويلها من قبل ال
 ةيمونالطبيعية في الموارد ال 
 ورين  في تنر األرزاشجاحماية  
 بنان ل جنوب الطبيعية فيالمحافظة على الموارد  

 
 . والساحلية لالراضي الرطبةبيض المتوسطبحر االلمول مشروع االفرنسي يجيف ال -
  "سبازي"و "ليدو"يموالن  مشروعي  "يو إن دي بي"وربي وتحاد االاال -
   ) طيط وتخستثمار ابرنامج( وربي يمول آي بي بي تحاد االاال -
أي (جمعية حماية وتنمية الثوة الحرجية سية يوآالة التمويل الرئ تعتبر )نوفيب(ولي دلتعاون ال الهولندية ل منظمةال - 

 )إف دي سي
 Cephalcia tannourinensisمشروع التصحر ومشروع ع مثل يرامشعدة  تولّمالفاو  -

المتعلقة  )أي إف دي سي(ية وتنمية الثوة الحرجية مول عدة مشاريع من ضمنها مشاريع جمعية حما البنك الدولي
 بادارة الغابات والمحافظة عليها  

 
 .مّول مشاريع تعاونية بين علماء لبنانيين وفرنسيين وبعض من هذه المشاريع يتعلق بالتنوع البيولوجي " سيدر"
ة البحر االبيض الم            " ونيبي" ا دعمت وضع  خطة      دعم تقييم درجة تفشي حشرة في غابات األرز في منطق توسط آم

ك            امج ادارة  " يونيب "دعم  , عمل الدارة متكاملة للغابات بالترآيز على غابات تنورين وحدث الجبه؛ اضافة الى ذل برن
 ).ماب(المناطق الساحلية آامب المنفذ من قبل خطة عمل المتوسط 

288: 
ي  "ان لبنان يقوم من خالل المؤسسات الحكومية ومكتب ال       و ان دي ب دة      في " ي ديم مقترحات لمشاريع عدي روت بتق  بي

ع                         ى مواق رعين ال ة للمتب ارات ميداني وم بتنظيم زي ا يق وجي آم وع البيول بهدف الحصول على تمويل لتطبيق اتفاقية التن
 .  المشاريع

 



  اآللية المالية- 21المادة 
  بها من مقررات ؟   ما هي األولوية النسبية  المعطاة في بلدآم لتنفيذ هذه المادة وما يرتبط-289

  منخفضة) ج x متوسطة) ب  عالية) أ
   إلى أي مدى تكفي الموارد المتاحة للوفاء بااللتزامات وبالتوصيات المقدمة ؟- 290

 محدودة جدا) د x محدودة)ج  مناسبة) ب  جيدة) أ
 

 مزيد من التعليقات عن األولوية النسبية وإتاحية الموارد
فة الى الجمعيات غير الحكومية والمؤسسات االآاديمية ومؤسسات البحث بتأمين مصادر دعم قامت وزارة البيئة اضا

رآزت المشاريع , ونتيجة لطبيعة هذه المصادر المالية الدولية. مالي للعديد من المشاريع المتعلقة بالتنوع البيولوجي
هناك الفوقية , اضافة الى ذلك. يةعلى تطبيق برنامج عمل يتوافق واولويات المتبرعين وليس مع اولويات وطن

, اآل ايضاشومن الم. المعتمدة من قبل الممولين التي تحد من الحس الوطني المناسب لتطبيق فعال الهداف المشاريع
 مما يؤدي الى صرف اموال لمراحل جديدة من , تسمح بمراقبة تنفيذ مراحل متتابعة من مشروع ماآلياتغياب 

 معقدة لمتبرع الدوليالتي تعترض ادارية جراءات االاالان , عالوة على ذلك.  ما سبقذيفنتأآد من تالمشروع دون ال
 . ذ المشروع بشكل فعاليا مما يؤخر تنفوقتجدا وتستغرق 

 
ة في سبيل الحفظ واالستعمال                      -291 وارد المالي وفير الم ة الموجودة لت ز المؤسسات المالي ى تعزي   هل عمل بلدآم عل

 بيولوجي ؟المستدام للتنوع ال
 X ال)  أ
  نعم)  ب

 
  مبادئ توجيهية الستعراض فاعلية اآللية المالية - 3/7المقرر 

   هل قدم بلدآم معلومات عن الخبرات المكتسبة من خالل أنشطة مولتها اآللية المالية ؟-292
  ال أنشطة)  أ
  ال وأن تكن هناك أنشطة ) ب
 X نعم، في التقرير الوطني السابق)  ج
  نعم، من خالل دراسات حاالت )  د
 X )المرجو إعطاء البيانات فيما يلي(نعم، من خالل وسائل أخرى )  هـ

 
 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المادة 

  مؤتمر األطراف- 23المادة 
   آم عدد من شارآوا من بلدآم في االجتماعات اآلتية لمؤتمر األطراف  ؟-293

 0 )ناسوا( االجتماع األول )  أ
 0 )جاآرتا( االجتماع الثاني ) ب
 1 )يوينوسدايرس( االجتماع الثالث )  ج
 1 )براتسالفا(االجتماع الرابع ) د
 1 )نيروبي( االجتماع الخامس )  هـ

 
  المالية والميزانية- 4/17 و المقرر 3/24، المقرر 2/10، والمقرر 1/6المقرر 

 اماته بسرعة للصندوق االستئماني   هل قام بلدآم بدفع جميع إسه-294
  ال)  أ
 x نعم ) ب

 



  التحضير الجتماعات مؤتمر األطراف -) جزء (4/16المقرر 
  هل شارك بلدآم في اجتماعات إقليمية قبل اجتماعات مؤتمر األطراف ؟-295

  ال)  أ
 x ) المرجو تحديد هذه االجتماعات(نعم  ) ب

 نمو إذا آان البلد بلدًا متقدم ال
هيل    -296 ام بتس راف، وق ؤتمر األط اع م ة للتحضير الجتم ة ودون اإلقليمي ات إقليمي ل اجتماع دآم بتموي ام بل ل ق   ه

 مشارآة البلدان النامية في هذه االجتماعات 
 x ال)  أ
  )المرجو إعطاء التفاصيل فيما يلي) ( ب

 2002 - 2001  ميزانية برنامج العمل لفترة السنتين – 5/22المقرر 
 قبل أول يناير 2001عن عام )  BYالصندوق االستئماني (  هل قام بلدآم بتسديد إسهامه في الميزانية االساسية           -297

  ؟2001
  نعم تم الدفع مقدما)  أ
 x نعم تم الدفع في ميعاده)  ب
  لم يدفع ولكن تم الدفع فيما بعد)  ج
  لم يدفع بعد)  د

 بتقديم إسهامات طوعية إضافية للصندوق االستئماني لالتفاقية ؟  هل قام بلدآم -298
   2000-1999نعم لفترة العامين )  أ
  2002-2001نعم لفترة العامين )  ب
  2002-2001من المتوقع أن يقوم بذلك لفترة العامين )  ج
 x ال)   د

 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة

295: 
 . لبنانيون باجتماع تحضيري في الصين يتعلق بمؤتمر االطراف الرابعشارك ممثلون

 
جتماع تحضيري ال في لبنان )آي يو سي إن( الموضوعي التابع لالتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة مرآزالدعا 
ثالثة  وآان االجتماع سيعقد على مدار  اصحاب المصلحةوجهات نظرمؤتمر االطراف السادس وذلك لالخذ بل يقب

مؤتمر مناقشة اولويات ) ii(مراجعة بنود اتفاقية التنوع البيولوجي  )i :(ايام يتم من خالله التداول باالمور التالية
بسبب ضيق  ولكن . مؤتمر االطراف السادستقديم نقرير يتضمن وجهة نظر لبنان باولويات) iii (االطراف السادس

اضافة الى ان . فلم يتم التطرق اليه, له مناقشة الهدفين االولين اما الثالثتمت من خال, ليوم واحداالجتماع عقد , الوقت
  . بفترة وجيزة مما لم يسمح بالتحضير الكافي لهمؤتمر االطرافاالجتماع عقد قبيل 

  األمانة - 24المادة 
ى     هل قام بلدآم بإسداء مساندة مباشرة لألمانة على صورة إعارة موظفين أو إسهامات مالية             -299 ـة إل  ألنشطة األمانـ

 أخره ؟
 x ال)  أ
  نعم ) ب

 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة
 )هفمعتت( الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية - 25المادة 

   آم عدد من شارآوا من بلدآم في آل من اجتماعات هفمعتت ؟-300
  )باريس  ( 1هفمعتت )  أ
  )مونتريال  ( 2تت هفمع) ب
  )مونتريال ( 3هفمعتت )  ج
 1 )مونتريال ( 4هفمعتت ) د
 1 )مونتريال ( 5هفمعتت ) هـ



 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة

ل  ان ال يتمث البن ة ب ة وطني ة بؤري يي نقط ت  ف ات هفمعت ام د  اجتماع ن ق ة   .  ولك ة اللبناني ن الجامع رادي م ان ج غس
ة         بالمشارآة باجتم  ام د  . اعين لهفمعتت بعد أن قامت بترشيحه من وزارة البيئ ا ق دين بالمشارآة      . آم و عز ال فيصل اب

 . ايضا باجتماعين لهفمعتت

 
  التقارير - 26المادة 

  ما هو وضع أول تقرير وطني مقدم منكم ؟-301
  لم يقدم هذا التقرير)  أ
  قدم تقريرموجز)  ب
  ر مشروع تقري/قدم تقريرمؤقت)  ج
 X قدم تقرير نهائي)   د

 فهل قدم تقريرآم؟: إذا آانت اإلجابة تحت ب أو ج أو د 
  ؟) 3/9المقرر  (1/1/98في الوعد األقصى المحدد أصًال الذي هو 

 x ؟) 4/14المقرر  (31/12/98أو في حدود الموعد األقصى بعد تمديده إلى 
  )المرجو تحديد الموعد(أو بعد ذلك 

  التقارير الوطنية- 4/14المقرر 
   هل شارك جميع أصحاب المصلحة في إعداد هذا التقرير الوطني ؟-302

  ال )  أ
 X نعم )  ب

احين الستعمال أصحاب المصلحة في      /  هل اتخذ بلدآم خطوات لكفالة جعل تقريره األول و      -303 أو تقريره الثاني مت
 الموضوع ؟

  ال ) أ
 X نعم )  ب

 :ة بنعم، فهل آان ذلك بـ إذا آانت اإلجاب
 X توزيع التقرير بصورة غير رسمية )     أ
 X نشر التقرير)     ب
 X التقرير متوفر عند الطلب)     ج
 X نشر التقرير على االنترنيت) د     

  تقديم التقارير الوطنية – 5/19المقرر 
ا                هل قام بلدآم بإعداد تقارير طوعية مفصلة عن موضوعات مع             -304 اط للنظر فيه اط أو عدة نق ة عن إحدى النق ين

 بتعمق وذلك في اجتماع عادي لألطراف ، على أثر تقديم المبادئ التوجيهية الخاصة بذلك ؟
  ال)  أ
 X  األنظمة اإليكولوجية الحراجية-نعم  ) ب
 X  األنواع الغريبة–نعم )  ج
     تقاسم المنافع –نعم )  د

 
 ن تنفيذ هذه المادةمزيد من التعليقات بشأ

  نهج األنظمة اإليكولوجية– 5/6المقرر 
  ؟5/6  هل يقوم بلدآم بتطبيق هذا النهج آخذ في حسبانه المبادئ واإلرشادات الواردة في المرفق بالمقرر -305

  ال)  أ
 x قيد النظر) ب
  بعض الجوانب يجرى تطبيقها)  ج
    تم التطبيق إلى حد بعيد )  د



ة                          هل    -306 ة في السياسات والتشريعات الوطني ة اإليكولوجي ر عن نهج األنظم ة تعب يقوم بلدآم بوضع طرائق عملي
ة                      وفي سبيل تنفيذ  األنشطة ، مع التكيف والظروف المحلية والوطنية واإلقليمية ، خصوصا في سياق األنشطة المبذول

 في مجاالت الموضوعات المختلفة لالتفاقية ؟
  ال)  أ
 x نظرقيد ال) ب
  يجرى تطبيقها بعض الجوانب)  ج
   جرى تطبيق إلى حد بعيد)  د

وجي ، وهل             -307   هل يقوم بلدآم بتبين دراسات حاالت وبتنفيذ مشروعات رائدة تدلل على ما هو نهج النظام اإليكول
 يستعمل بلدآم الورش وغير ذلك من اآلليات لتعزيز الوعي وتبادل الخبرة  ؟

 x ال)  أ
   تبين دراسات حاالتتم) ب
  المشروعات الرائد يجرى تنفيذها )  ج
    وإقيمت فعال / الورش مزمعة )  د
  البيانات متاحة من خالل آلية تبادل المعلومات) هـ

اء  -308 ة لبن ة ومالي اندة تقني دم مس ة ، وهل يق ة اإليكولوجي ذ نهج األنظم ى تنفي درات عل ز الق دآم بتعزي وم بل   هل يق
  في سبيل تطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية  ؟القدرات

 x ال)  أ
  نعم داخل البلد) ب
  نعم بما في ذلك تقديم المساندة ألطراف أخرى )  ج

   هل قام بلدآم بتعزيز التعاون اإلقليمي في تطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية عبر الحدود الوطنية ؟-309
 x ال)  أ
  تعاون غير رسمي ) ب
  ) المرجو إعطاء التفاصيل ( عاون رسمي ت)  ج

 
 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة

االمر الذي يظهر في استعمال آلمة  في تطبيقاته المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ االنظمة االيكولوجيةمفهوم لبنان يتبنى م ل
 االنظمة االيكولوجيةنقص في الوعي حول اهمية ال, ومن اسباب هذا الغياب. في أغلبية المقترحات والمشاريع" موقع"

فكل .  الموارد المحدودة وطبيعة مشاريع الدعم المالي القصيرة المدى وغياب فرق وطنية متعددة الخلفيات الىاضافة
 المستوى الوطني،على ف. هذه االسباب ادت الى مشاريع قصيرة المدى بدال من مشاريع وطنية مخططة للمدى الطويل

 ,آاديمياال على الصعيد اما. الذي يأخذ بعين االعتبار االنظمة االيكولوجيةالوحيد المحميات الطبيعية روع مشهناك 
 على عكس قضايا محددةالنها ترآز على   االنظمة االيكولوجيةعتباربعين االخذ أال َت الجاري بحثهادراسات الف

 في النشاطات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  االيكولوجيةاالنظمةالجمعيات غير الحكومية التي تسعى الى ادراج مفهوم 
 . ولكن ما يعترضها هو النقص في البنية التحتية لذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية
رر  ارات      - 4/4المق ة والخي اه الداخلي ة للمي ة اإليكولوجي وجي لألنظم وع البيول ي التن ات ف ائم واالتجاه  الوضع الق
 .ة بالحفظ واالستعمال المستدام الخاص
ارير                   -310   هل قام بلدآم بتضمين معلومات بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الرطبة عند تقديمه المعلومات والتق

إلى لجنة التنمية المستدامة، وهل فكر في إدراج الموضوعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي للمياه الداخلية في اجتماعات              
 يات اللجنة ؟لتنفيذ توص

 x ال ) أ
  نعم )  ب

  هل قام بلدآم بإدراج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي للمياه الداخلية في عمله مع المنظمات والمؤسسات             -311
 واالتفاقيات التي تؤثر في المياه الداخلية أو تعمل في مجالها ؟

  ال ) أ
 x نعم )  ب

  بلدًا ذا اقتصاد في مرحلة انتقالية إذا آان البلد بلدًا ناميا أو
ة، هل                   -312   عند طلبكم مساندة للمشروعات التي تتصل باألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية من المرفق العالمي للبيئ

اطق                     اه ومن ة لخطوط انحدار المي ذ خطط إدارة متكامل ظ، وإعداد وتنفي أعطى بلدآم أولوية لتبين المجاالت الهامة للحف
 اع المياه وأحواض األنهر، وفي التحري عن عمليات اإلسهام في ضياع التنوع البيولوجي ؟استجم

  ال ) أ
 x نعم )  ب

اذ          -313 ات في سبيل اتخ ين األولوي رر وتب   هل قام بلدآم باستعراض برنامج عمله المحدد في المرفق األول بهذا المق
 الخطوات الوطنية لتنفيذ البرنامج ؟

 x ال ) أ
  األمر قيد االستعراض) ب
  نعم) ج

 تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية -5/2المقرر 
  )4/4تنفيذ المقرر ( للمياه الداخلية 

   هل يقوم بلدآم بتقديم المساعدة أو المشارآة في مبادرة أحواض األنهر ؟-314
  ال ) أ
 x نعم) ب

   هل يقوم بلدآم بتجميع معلومات عن وضع التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ؟-315
  ال ) أ
 x التقييمات جارية) ب
  التقييمات تمت) ج

   هل هذه المعلومات متاحة لألطراف األخرى ؟-316
  ال ) أ
   في التقرير الوطني –نعم ) ب
   من خالل آلية تبادل المعلومات–نعم ) ج
 x )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (  بوسائل أخرى –عم ن) د

ة و    -317 ط وطني ع خط دآم بوض ام بل ل ق اه     /  ه ة للمي ة اإليكولوجي تدام لألنظم تعمال المس ظ واالس ة للحف أو قطاعي
 الداخلية؟

 X ال ) أ
   خطط وطنية فقط–نعم ) ب
   خطط وطنية وفي القطاعات الرئيسية–نعم ) ج
  ية وفي جميع القطاعات خطط وطن–نعم ) د

   هل قام بلدآم بتنفيذ تدابير لبناء القدرات لوضع وتنفيذ تلك الخطط ؟-318
 X ال ) أ
  نعم) ب

 



  العالقة بين االتفاقية ولجنة التنمية المستدامة واالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي –3/21المقرر 
تدام لألراض    -319 تعمال المس ظ واالس ل الحف ي          ه امال ف وًال آ ة دخ ا داخل اجرة وموائله واع المه ة ولألن ي الرطب

 االستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج الرامية إلى حفظ التنوع البيولوجي ؟
 X ال) أ
  نعم) ب

 
 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المقرر وما يرتبط به من برنامج العمل

هناك مشروع , اضافة.  على اهتمام الحكومة والمنظمات الدوليةان االراضي الرطبة في عميق وصور استحوذت
 هايالمللمحافظة على لى المصب انبع دامور من الاللحوض نهر متكاملة خطة وضع  الذي يعمل على"  لبنان-آامب"

آما يعمل على اعالن نهر الدامور وخليج الناقورة آمناطق مهمة على المستوى الوطني ومستوى البحر االبيض 
 .متوسطال
 

ذات اهمية دولية رطبة  ًاارض ميقع، تم اعالن مستنقع طبة لالراضي الر"رامسار"تفاقية اعلى   لبنانعيوقآنتيجة لت
 العمل من أجل اعالن الموقع لالرض آما يتم ستعمال الوطنيمخطط االحماية ضمن حيث يجري ادراج تدابير ال

 . " الساحليميدويت" خالل مشروع منطبيعة محمية 
 
وطنية وسائل اسات ويسارساء البنية التحتية ل(i) تشغلهثالثة أهداف رئيسية هناك "  الساحليميدويت"النسبة لمشروع ب

 وفقا ةختارالممواقع الحماية  (ii) ةساحلي التنوع البيولوحي لالراضي الرطبة والسارةية لخجذرالسباب تعنى باال
 التنوع البيولوحي والمتمثلة سارةية لخسباب الجذراالزالة على االعمل و الموجود فيها نوعت العالمية والاهميتهال
بانشاء شبكة تعاون اقليمية لتبادل الخبرات والتدريبات في ما  المساهمة (iii)  المرافقةفعالاالخطار المباشرة واالب

  .البحر األبيضطقة يتعلق بحماية التنوع البيولوجي واالدارة المستدامة لالراضي الرطبة والمناطق الساحلية في من
 

312: 
 ". الساحليميدويت"ال مشروعمول  ييف الفرنسيان الج

 
315: 

 :تم العديد من الدراسات التي تتعلق بالتنوع البيولوجي للمياه الداخلية مثل ما يلي
 

 من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع 1996تضمنت الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي المحضرة في سنة 
 .جيف معلومات حول التنوع البيولوجي للمياه الداخلية /يونيب
 على مدى نانيةبنهار اللاالفي ة البنتية الالفقريات جماعالدراسة الحيوانات، علم بيئة وترآيب  ببنانيةل الجامعة القامت

 .)1984 -1999 ( ستة عشر عاما
 .هناك دراسات حول التنوع البيولوجي في االرض الرطبة في عميق

 
316: 

ان الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي متوفرة على موقع وزارة الزراعة على شبكة االنترنيت  
 )lb.gov.agriculture.www://http.( 

جودة في مستنقع عميق على موقع االنترنيت على نشر معلومات تتعلق بالنباتات والحيوانات المو" اروشا"عملت 
 ).htm.index/en/liban/org.arocha.www://http: (التالي

  
319 : 
 .في صدد اصدار آتابا عن الطيور وموائلها في لبنان" بيرد اليف انترناشيونال" ان 

 .لمناطق المهمة بيئيا في لبنان وعلى وضع خطط الدارتها في اطار مشروع الطيور الجارحةسيتم العمل على تحديد ا
تمت دراسة مقارنة للتنوع البيولوجي الساحلي بين السواحل السورية واللبنانية وتم الترآيز من خاللها على توزيع 

  ). 1997-1999( االصناف وعلى الكائنات الحية المهاجرة 



  البحري والساحليالتنوع البيولوجي
  الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي- 4/5 والمقرر 2/10المقرر 

ري     -320 وجي البح وع البيول تدام للتن تعمال المس ظ واالس ى الحف جعان عل م تش ة عملك تراتيجيتكم وخط ل اس   ه
 والساحلي؟

  ال ) أ
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب
  حد بعيد إلى –نعم )  ج

 
دآم و -321 ـام بل ل أق ة    /  ه ة لألنظم اد إدارة متكامل بيل إيج ي س ريعية ف ة والتش ية واإلداري دابير المؤسس زز الت أو ع

 اإليكولوجية البحرية والساحلية ؟
  ال ) أ
 X في المراحل األولى من الوضع) ب
  في مراحل متقدمة من الوضع) ج
  التدابير قائمة ) د

الحفظ واالستعمال            هل قدم بل   -322 ة ب ارات المتعلق د من الخي دآم إلى األمين التنفيذي المشورة والمعلومات بشأن مزي
 المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي في المستقبل ؟

 X ال ) أ
  نعم )  ب

ى اإل         -323 ة عل ة عملي اطق    هل قام بلدآم بتوفير أو بتبادل معلومات عن المشروعات التدليلية آأمثل ة للمن دارة المتكامل
 البحرية والساحلية ؟
  ال ) أ
 X  التقرير الوطني السابق–نعم ) ب
 x  دراسات حاالت –نعم ) ج
 x )المرجو إعطاء البيانات فيما يلي( وسائل أخرى –نعم )  د

ة           -324 ائر المحلي ة     هل لدى بلدآم برامج قائمة لتعزيز وتحسين المعرفة بشأن الهيكل الجيني للعش واع البحري  من األن
 البحرية ؟) ranching(أو أنشطة الرنشنغ /الخاضعة لتعزيز اآلواهل منها و

 x ال)  أ
  يجرى وضع البرنامج)  ب
  يجرى تطبيق البرنامج لبعض األنواع)  ج
  يجرى تطبيق البرنامج لكثير من األنواع ) د
  ليس مشكلة بادية )  هـ

 برنامج العمل المحدد في المرفق بهذا المقرر، وتبين األولويات في سبيل الخطوات   هل قام بلدآم باستعراض-325
الوطنية لتنفيذ هذا البرنامج ؟

  ال) أ
 x األمر قيد االستعراض) ب
  نعم )  ج

 )4/5تنفيذ المقرر (   تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي– 5/3المقرر 

  هل يقوم بلدآم باإلسهام في تنفيذ خطة العمل بشأن تبيض المرجان ؟-326
  ال ) أ
  نعم ) ب
 X ال ينطبق ) ج

  هل يقوم بلدآم بتنفيذ تدابير أخرى استجابة لتبيض المرجان ؟-327
  ال)  أ
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( نعم )  ب
 X ال ينطبق)  ج

قديم دراسات حاالت بشأن ظاهرة تبيض المرجان إلى األمين التنفيذي ؟  هل قام بلدآم بت-328
  ال) أ
  نعم) ب
 X ال ينطبق)  ج



 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذين المقررين وما يرتبط بهما من برنامج عمل
320: 
اية التنوع البيولوجي للتنوع البيولوجي لحظ ضرورة حمستراتيجيِة وخطة العمِل الوطنيِة الهدف الثالث من االان 

 بطريقة مستدامة واشراك اصحاب المصلحة والجماعات المحلية في  البحريِةوارِدالماستعمال و البحري والساحلي
 .ادارة الموارد

 
321: 
 يكولوجية البحريةنظمة االدارة متكاملة لالايجاد اية واإلدارية والتشريعية في سبيل اتز التدابير المؤسسيعزلبنان بتقـام 

المبادرات هذه .  للتنوع البيولوجِيستراتيجيِة وخطة العمِل الوطنيةاالوذلك في اطار تنفيذ ما ورد في والساحلية 
نظمة ال متعلقة بابرامج ومشاريع، ِدراساتات متعلقة بالموضوع او تشجيع او تنفيذ سياست بين وضع تراوح

 .ةوالساحلي يكولوجية البحريةاال
 

 : التشريع
 . لمنطقِة الساحليِةل  مستدامةدارِةية البيئة لحظ اسس اان قانون حما

 
لحظت  ومنظمة السياحة العالمية "يو إن دي بي"من قبل المحضرة ) 1996 " (عمارخطة السياحة وإعادة اال"ان 
لسنتين على االقل لحين بلورة  ةالساحليلنشاطات جميد آل ا في بنودها واوصت بضرورة تساحليَةالمنطقَة الدارة ا

 .عملخطة لبنان لم يعمل ال على وقف المشاريع الساحلية وال على بلورة ولكن  ساحلمتكاملة الدارة الخطة 
 

قرر لبنان منع استهالك او بيع منتجات السالحف البحرية وذلك في اطار خطة العمل لمشروع المحافظة على 
وللمواقع ,  مسح لمواقع تعشيش هذه السالحفقرر لبنان اجراء, اضافة. السالحف البحرية في البحر االبيض المتوسط

وبناء عليه سيتم وضع خطة عمل للمحافظة على السالحف . المحتملة للتعشيش ولمواقع غذاء واشتاء السالحف
 . البحرية

 
 :  المشاريع
آما يعمل على ارساء  يعمل على المحافظة على التنوع البيولوجي البحري في صور"  الساحليميدويت "إن مشروع

, مهدد التنوع البيولوجي اللحمايةاتخاذ تدابير والبنية التحتية لبلورة سياسة وطنية للمحافظة على االراضي الرطبة 
بهدف ين بالموضوع المعنيصحاب المصلحة المحليين وا  خبراتاجتماعية اقتصادية وتبنيلدراسة اطار بلورة و

 . هذه المواقعاالدارة المستدامة ل
 

 في البحري والساحليتنوع البيولوجي محافظة على الللولوية تولي استراتيجيَة نان على بلورة الب-يعمل مشروع آامب
 .اطار التنمية المستدامة آما يعمل على لحظ هذا الموضوع في قوانين

 
دامور البين الممتد خط الساحلي الجنوبي الالساحلية الطبيعية على طول  الى المحافظة على الموارد المشروع  يهدف

 البحرية الساحلية تنمية المستدامة ودمج االدارة المتكاملة للمساحاتم الومفهوتطبيق َتطوير ة وذلك من خالل ناقورالو
 . القائمة في المناطق المنشودةجتماعية قتصادية واال االنشاطاتفي اطار ال

 
على ان آ البيولوجي البحري ان  تتعلق بالتنوعفاهدعدة المشروع  تجدر االشارة الى القول ان ل,اضافة الى ما سبق
طق ادارة المن تضمن اقتراحات حول اح قانونااقترتم  المستوِي الوطني، لىع ( i ) :البلدي واالمستوي الوطني 
 ,؛ اضافة الى ما سبقالساحليةمدني للمناطق ط يخطحول بلورة تتوجيهات بيئية  آما تم اصدار الساحلية في لبنان

قائمة آما يهدف الى وضع  المشروع، ناطق عملبيعية في ملطالمواقع ا تصور طةخرييهدف المشروع الى وضع 
على  ( ii )والى تقييم البنية التحتية للسياحة في هذه المناطقطق الساحلية، ادارة المنالالمهمة قتصادية االبالوسائل 

الواقعة في البلديات الثالث تواجدة  المالحيوانات والنباتاتيعمل المشروع على وضع قائمة بفصائل  ,اتالمستوى البلدي
وعلى خاصة، محميات دامور الوحوض نهر قورة ناالشاطئ آما يعمل على اعالن المشروع، ضمن مناطق عمل 

 ِ .وضع مخطط للسياحة البيئية في مناطق عمل المشروع
 



مع عاون يرآية في بيروت بالتالمنفذ من قبل الجامعة االم"  للبنانِةساحليالنباتاِت  المسح وحمايِة"لداروين  شروعم
المحميات مهددة وائل الفصوال،  الوطنية للتنوع النباتيدارةالى تحسين االف ده" ، آيورويال بوتانيك غاردن"

 . بنانيلعلى طول الساحِل الالطبيعية 
 

الخاصة الممول من قبل الجيف والمنفذ من قبل مرآز النشاطات االقليمي للمناطق لمحمية " ساب بيو"ان مشروع 
في اطار ماب هدف الى وضع خطة عمل استراتيجية للمحافظة على التنوع البيولوجي الساحلي والبحري ) راآسبا(

وللقيام بذلك حضر لبنان من خالل وزارة البيئة تقريرا وطنيا عن التنوع البيولوجي . في البحر االبيض المتوسط
عالية للمحافظة على التنوع البيولوجي الساحلي والبحري الساحلي والبحري، اورد فيه خمسة نشاطات ذات اولوية 
في المرحلة الثانية من المشروع سيتم تنفيذ خطة العمل . وتم اعداد خمس خطط عمل لتنفيذ هذه االهداف االولوية

 ".ساب بيو"بتمويل من 
 
اليجاد تدابير مناسبة لتخفيف شرآة يابانية الوآالة اليبانية للتعاون الدولي  "كاجي"ن وزارة الزراعة َتتعاون مع ا

ولكن من العقبات التي تواجه استكمال .  الى موائلهاالمستنفذةوارد الماعادة السمكيِة وة  على الثرواتغوطالض
للمحافظة على التنوع جماعات المحلية لدى اللحوافز ائل الموجودة وغياب االفصالمشروع غياب قائمة تبين 

آما ة، يدار االاتخطِطالمفي المحليين الناس الشراك سة امشروع ابرز حاجة م ال ان,والجدير ذآره. اليبولوجي
 .  يضمن المحافظة على التنوع اليبولوجيسياسيالتدخل اوصى بضرورة صياغة وتطبيق قانون بعيدا عن ال

 
الذي يعمل من خالله على وضع مخطط وطني ) 2002(هناك مشروع التخطيط الوطني الستعمال االراضي 

وآان قد تم لحظ هذه الدراسة في مجلس االنماء . ال االراضي بالتعاون مع االدارة العامة للتخطيط المدنيالستعم
ومن اهداف هذه الدراسة وضع خريطة لالراضي اللبنانية باالستناد الى . واالعمار بناء على قرار من مجلس الوزراء
معلومات الديموغرافية واالجتماعية والنشاطات والعمل على تقييم ال, صور االستشعار عن بعد والصور الجوية

فهذه الدراسة ستشكل اساسا لتنمية االراضي في لبنان اذ سيتم تقديم . االقتصادية وفرص العمل ومشاريع البيئة والتنمية
 .العديد من المقترحات بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء بناء على نتائج هذا المشروع

 
يهدف الى المحافظة على المناطق الساحلية وعلى مساعدة ) ايسيزم(ساحلية المتكامل ان مشروع ادارة المناطق ال

وزارة البيئة على وضع استراتيجية بيئية ومشروع قانون للمناطق الساحلية؛ آما يهدف المشروع الى خلق وحدات 
وزارة ,  العامة للتخطيط المدنياالدارة, مسؤولة عن تقييم الوقع البيئي واالثار الضارة لمشاريع تتعلق بوزارة البيئة

اضافة الى القيام بدراسات حول المناطق الساحلية في صور ومناطق البترون شكا انفه بهدف . الخ, الداخلية والبلديات
هذا المشروع سينفذ من قبل مجلس االنماء واالعمار  ويتوقع . تنفيذ نشاطات بيئية في هذه المناطق في مرحلة الحقة

 .هذا المشروع لم ينفذ بعد". سوامب" البنك الدولي باعتباره مشروعا جزئيا من ان يمول من قبل
 

خطار التي  واالةحول االصناف الغريب2002ديسمبر الـ/ي آانون األولف "آلينوا"التعاوِن مع  عمل بورشةستعقد 
 ةوحيد بكونه الدولة ال لبنانيزتم والتي الحيوانات والنباتاتالتي تحوي العديد من انواع . تهدد انشاء المصاطب البحرية

وتهدف ورشة العمل الى نشر الوعي حول اهمية هذه . التي تحوي مصاطب بحرية البحر االبيض المتوسط في منطقة
المصاطب والى التكتل بغية وضع تشريع مناسب لحمايتها آما يهدف الى التخطيط لدراسات وتبادل خبرات تتعلق 

 .بالموضوع
 
  

 :  الجامعات
 .ر والساحلا البح خاص لبحث قضايل تتعلق بعلومقسمبتكريس مند لبالجامعة قامت 

 
 

 في المتوسط، تأمين المحافظة  من اجل المحافظة على النظام البيئي محطة بحرية البلمند الى تأسيسجامعة تسعى 
 .سياحة البيئية البحريةواالستخدام المستدام للموارد البحرية، ترويج التقنيات المستدامة لصيد االسماك وتقوية ال

 
 



323: 
من وحاالت خالل التقاريِر الوطنية، دراسات   منالبحري والساحليالتنوع البيولوجي بتبادل معلومات عن قام لبنان 

 اضافة الى ان آل التقارير البيئية او التي تعنى بالتنمية تلحظ حالة االنظمة . عمل وورشاتة دولياتمؤتمرخالل 
فلقد ساهمت الى حد بعيد بتبادل المعلومات المتعلقة , اما بالنسبة لدراسات حاالت. ية والساحليةااليكولوجية البحر

بالموضوع ومثال على ذلك الحاالت التي تم تقديمها في المؤتمر الدولي الثاني لعلوم البحار في شرق البحر االبيض 
 .  المتوسط والبحر االسود

 
  بالمشارآةللمحافظة على المناطق الساحلية والبيئة البحرية آما يقومون البحار بوضع خطط يقوم خبراء في علوم

عمل ومحاضرات ورشات  بةمستمراضافة الى مشارآتهم ال .باجتماعات في اطار اتفاقية التنوع البيولوجي وراآسبا
لمؤتمر الدولي  ا( ii ) لبنان،عخبرات مالولتبادل المعلومات  في موناآو "يسيسما"ورشة  ( i ) دولية ومؤتمرات مثل

المؤتمر التحضيري ) iii (البحر االسودبيض المتوسط وبحِر االللحوض الشرقي للمحيطات الم وعللالثاني االول و
 لمؤتمر االطراف والذي هدف الى مؤازرة هفمعتت في عملها 5/5للخبراء في التربية البحرية المحضر بموجب قرار 

هدف هذا , اضافة.  من برنامجها التنفيذي4وخاصة لما يتعلق بالمادة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي 
 . المؤتمر الى تقييم المعرفة العلمية والتقنية المتعلقة بالتربية البحرية واثارها على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 
ة البحرية على التنوع أيضا هدف هذا المؤتمر الى وضع مقاييس وطرق وتقنيات لتفادي االثار الضارة للتربي
االجتماع بالخبراء ) iv(البيولوجي البحري والساحلي ولزيادة اثارها االيجابية على االنتاجية البحرية والساحلية 

لوضع خطة عمل للمحافظة على االنواع الكارتيالجية للسمك في البحر االبيض المتوسط الذي نظم من قبل راآسبا 
والذي ستتم من ) ايطاليا, روما, ايكرام(لالبحاث العلمية والتقنية البحرية االيطالية وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية 

بعده مراجعة خطة العمل للمحافظة على االنواع الكارتيالجية للسمك في البحر االبيض المتوسط خالل االجتماع 
 . لى اتفاقية برشلونهعلى ان تقدم بعدها الى االطراف الموقعة ع" سبا"السادس للنقط البؤرية الوطنية ل

 
 :المعوقات

بلورة هذا التقرير عن بعض المعوقات التي تعترض حماية التنوع البيولوجي لاعرب اصحاب المصلحة المستشارين 
 :البحري والساحلي

 
  .)تطبيقها بدال من يمستوى التقريرالعلى الدراسات ومشاريع البحث تبقى ( ب نظام متابعة اغي •
 . البحري والساحليتتعلق بالتنوع البيولوجي   متنوعةشاطاتنق طالؤخر امما يقص في التمويل ن •
  .البحري والساحلي يفرض تنفيذ سياسة خاصة تتعلق بالتنوع البيولوجي قانوِنغياب  •
 .البحري والساحلي التنوع البيولوجي حمايةلمشاريع ة يالسياحمنافسة النشاطات  •

 
تم ) مشروع ساب بيو(ع البيولوجي في منطقة البحر االيبض المتوسط في خطة العمل الموضوعة للمحافظة على التنو

لحظ ضرورة وضع استراتيجية للمحافظة على الموائل الساحلية وذلك في البند الول منها آما تم لحظ العديد من 
 .  المواقع اللبنانية البحرية التي اهملت لسنوات مما جعلها مصدر لمشاآل عديدة

 
 :ي وجه تامين خبراء في علوم البحار وخاصة في علم التصنيفالصعوبات التي تقف ف

 
هذه المعلومات (صعوبة الحصول على معلومات حول النباتات والحيوانات البحرية والساحلية  •

 )غير موجودة
 )هذه المعلومات غير موجودة(صعوبة الحصول على معلومات حول االنواع الغريبة واثارها •
 لطوبوغرافية المتعلقة بالساحل اللبنانينقص في الخرائط والمعلومات ا •
 غياب تام لمخطط وطني الستعمال االراضي •
 عدم توفر االمكانيات الالزمة لالبحاث البعيدة االمد •
 عدم توفر اجهزة تساعد على جمع معلومات ميدانية •
 صعوبة الحصول على تمويل لالبحاث البحرية •
 علق باالبحاث البحريةغياب الدعم المالي لالبحاث االآاديمية لجهة ما يت •



 نقص في الوعي في المؤسسات والوزارات حول العلوم البحرية •
 نقص في دعم الحكومة لحماية المنطقة الساحلية •
 صعوبة تطبيق القوانين التي تتعلق بتدابير تخفف من التلوث على طول الساحل •
لساحلية اولوية رفض المؤسسات التشريعية العطاء تدابير المحافظة على الموارد البحرية وا •

 ).خاصة في ما يتعلق بتطبيق القوانين(لصالح نشاطات البناء واالعمار والنشاطات الملوثة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 التنوع البيولوجي الزراعي
  الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي-4/6 والمقرر 3/11المقرر 

 
دآم        -329 ام بل ى الصعيد                            هل ق ه من أدوات عل ق ب ا يتعل ذا الموضوع وم ة المتصلة به يم األنشطة الجاري ين وتقي بتب

 الوطني ؟
  ال) أ 
 X في المراحل األولى من االستعراض والتقييم ) ب 
  في مراحل متقدمة من االستعراض والتقييم ) ج 
  التقييم قد تم) د 

 ويات التي يتطلب األمر معالجتها على الصعيد الوطني ؟  هل قام بلدآم بتبين الموضوعات واألول-330
  ال )  أ 
  األمر جارًى ) ب 
 X نعم) ج 

ك تكثيف                  -331 ا في ذل ة بم ة الزراعي ع المشروعات الخاصة بالتنمي   هل يستعمل بلدآم طرائق ومؤشرات لرصد وق
 وتوسيع أنظمة اإلنتاج، على التنوع البيولوجي ؟

 X ال ) أ 
  لمراحل األولى من الوضعفي ا)  ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع )  ج 
  اآلليات قائمة)  د 

وجي -332 وع البيول تدام للتن تعمال المس الحفظ واالس ة ب رات المتعلق ادل الخب وات لتب اذ خط دآم باتخ وم بل ل يق  ه
 الزراعي؟

  ال ) أ 
 x  دراسات حاالت–نعم ) ب 
  )حديدهاالمرجو ت( آليات أخرى  –نعم ) ج 

ت، وهي        -333 ة )2الملقحات و )1   هل قام بلدآم بدراسات حاالت بشأن الموضوعات التي تبينتها هفمعت ات الحي الكائن
 األنظمة المتكاملة في إدارة المناظر الطبيعية وشؤون الفالحة ؟) 3(في التربة و 

 x ال) أ 
   الملقحات–نعم )  ب 
  بة الكائنات الحية في التر–نعم )  ج 

    األنظمة المتكاملة في إدارة المناظر الطبيعية وشؤون الفالحة-نعم ) د
 هل يقوم بلدآم بإنشاء أو تعزيز آليات لزيادة توعية الجمهور وتفهمه ألهمية االستعمال المستدام لمكونات التنوع                 -334

 البيولوجي الزراعي ؟
  ال )   أ 
 x في مراحل األولى من الوضع) ب 
   مراحل متقدمة من الوضعفي) ج 

 اآلليات قائمة )  د
  هل لدى بلدآم استراتيجيات وطنية وبرامج وخطط عمل تكفل الوضع والتنفيذ الناجح للسياسات والخطوات -335

التي تؤدى إلى االستعمال المستدام لمكونات التنوع البيولوجي الزراعي ؟
  ال)  أ 
 x في مراحل األولى من الوضع) ب 
  في مراحل متقدمة من الوضع) ج 

 اآلليات قائمة )  د
  هل يقوم بلدآم بتشجيع تحويل الممارسات الزراعية غير القابلة لالستدامة إلى ممارسات إنتاجية قابلة -336

لالستدامة ومتوائمة مع الظروف المحلية األحيائية وغير األحيائية؟
  ال ) أ 
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب 
    إلى حد بعيد-عم ن)  ج 



 
ف أيضا     -337 ا توق ة وإنم ادة اإلنتاجي ط بزي وم فق ي ال تق ة الت ات الفالحي تعمال الممارس ر اس دآم بتعزي وم بل ل يق   ه

 التدهور، ويكون من شأنها استصالح وإعادة تأهيل واستعادة وتعزيز للتنوع البيولوجي ؟
  ال)  أ
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب
  ى حد بعيد  إل-نعم )  ج

ة     -338 ن معرف ديها م ا ل تعمال م بيل وضع وصيانة واس ي س ة ف ات الفالحي ة المجتمع ز تعبئ دآم بتعزي وم بل ل يق   ه
 وممارسات في الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ؟

  ال)  أ
 X  إلى حد محدود–نعم )  ب
    إلى حد بعيد-نعم )  ج

 ة على تنفيذ خطة العمل العالمي للحفظ واالستعمال المستدام للموارد الجينية النباتية ؟  هل يقوم بلدآم بالمساعد-339
 X ال)  أ
  نعم)  ب

تدامة                          -340 ة لالس ة قابل ة ممارسات زراعي ز أي ين وتعزي دة األخرى لتب   هل يقوم بلدآم بالتعاون مع األطراف المتعاق
 وتعزيز اإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية ؟

    ال)أ
 X نعم)  ب

 استعراض المرحلة األولى من برنامج العمل واألخذ ببرنامج عمل متعدد السنوات:  التنوع البيولوجي الزراعي – 5/5المقرر 

اون في                        -341 ا أن يتع   هل قام بلدآم باستعراض برنامج العمل المرفق بهذا المقرر وهل تبين الكيفية التي يمكن به
 هذا التنفيذ ؟

 X ال)  أ
  نعم)  ب

وجي                      -342 وع البيول ذا بشأن التن   هل يقوم بلدآم بتشجيع التعاون اإلقليمي والموضوعي في إطار برنامج العمل ه
 الزراعي ؟

  ال)  أ
  بعض التعاون)  ب
  تعاون واسع) ج
 X تعاون آامل في جميع المجاالت) د

 لخاص بالتنوع البيولوجي الزراعي ؟  هل يقدم بلدآم مساعدة مالية لتنفيذ برنامج العمل ا-343
  ال)  أ
 X أموال إضافية محدودة)  ب
  أموال إضافية محسوسة) ج

 - إذا آان البلد بلدًا متقدم النمو
درات          -344 اء الق يما لبن ي ، ال س وجي الزراع التنوع البيول اص ب ل الخ امج العم ذ برن ة لتنفي اعدة مالي دآم مس دم بل ل ق   ه

 في البلدان النامية والبلدان التي يمر اقصادها بمرحلة انتقالية ؟ولدراسات الحاالت ، 
  ال)  أ
  العمل الموجود) برامج( نعم في نطاق برنامج )  ب
  نعم بما في ذلك تمويل إضافي محدود) ج
  نعم مع تقديم تمويل إضافي محسوس) د

ادة وعي                  -345 ى زي ى إل ة إل تدامة                هل قام بلدآم بمساندة األعمال الرامي ل الفالحة المس ي تكف ة الت اندة األنظم الجمهور لمس
 واإلنتاج المستدام لألغذية ، والقائمة على صون التنوع البيولوجي الزراعي ؟

  ال)  أ
 X نعم ، إلى حد محدود)  ب
  نعم ، إلى حد بعيد) ج

ا-346 وجي والمب وع البيول ة التن ا اتفاقي ي آلت ه ف دآم بتنسيق مواقف وم بل ة   هل يق وارد النباتي ة بشأن الم درة الدولي
 الجينية ؟

 X ال)  أ
  هناك خطوات تتخذ في هذا السبيل )  ب
  نعم) ج



ة  -347 واد الكيمياوي بعض الم بة ل م بالنس ابق عن عل ول الس ردام بشأن إجراءات القب ة روت د باتفاقي دآم طرف متعاق   هل بل
 والمبيدات الخطرة ، في التجارة الدولية ؟

 X نا من الموقعينلس)  أ
  وقعنا ونحن في سبيل التصديق )  ب
  تم إيداع وثيقة التصديق ) ج

ة                   -348 ة بالزراعة في منظم ة المعني ى وضع المراقب في اللجن ذي الحصول عل   هل يقوم بلدآم بمساندة طلب األمين التنفي
 التجارة العالمية ؟
 X ال)  أ
  نعم) ب

 مع أطراف أخرى على صون الملقحات واستعمالها المستدام ؟  هل يقوم بلدآم بالتعاون -349
 X ال)  أ
  نعم) ب

تعمالها         -350 ات واس ق بصون الملقح دة تتعل روعات رائ ذ مش االت وبتنفي ات ح ع دراس دآم بتجمي وم بل ل يق   ه
 المستدام ؟

 X ال)  أ
  )المرجو إعطاء التفاصيل ( نعم ) ب

دة أ -351 ى أطراف متعاق دمت إل ل ق ن      ه ات ع ات ، معلوم ادل المعلوم ة تب ة غرف ائل آآلي الل وس ن خ رى م خ
 التقييمات العلمية المتعلقة بتكنولوجيات تقيد االستعمال الجيني ؟

  ال ينطبق )  أ
 X ال) ب
   التقارير الوطنية –نعم ) ج
   من خالل آلية تبادل المعلومات–نعم ) د
  )فاصيلالمرجو إعطاء الت(  بوسائل أخرى –نعم ) هـ

ات                -352 ل تكنولوجي ي من قبي ات الت   هل نظر بلدآم في آيفية معالجة الشواغل الخاصة باألنواع بشأن التكنولوحي
ـدام              أمون والمست ل االستعمال الم ي تكف ة الت ة والوطني نهج الدولي للجرمبالزم  (تقييد  االستعمال الجيني في إطار ال

 ؟) الجرثومية
  ال )  أ
 X ظر قيد الن–نعم ) ب
   يجرى اتخاذ التدابير –نعم ) ج

ات                     -353 ة واالقتصادية للتكنولوجي ة واالجتماعي ار اإليكولوجي ا اآلث   هل قام بلدآم بتقييمات علمية بشأن أمور منه
 المقيدة لالستعمال الجيني ؟

 X ال )  أ
  بعض التقييمات) ب
  هناك برنامج آبير للتقييم ) ج

ر    -354 دآم بنش ام بل ل ق ة           ه ة واالجتماعي ار اإليكولوجي ا اآلث وعات منه أن موض ة بش ات العلمي ائج التقييم نت
 واالقتصادية للتكنولوجيات المقيدة لالستعمال الجيني ؟

 X ال )  أ
   من خالل آلية تبادل المعلومات –نعم ) ب
  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(  بوسائل أخرى –نعم ) ج

ى              هل قام بلدآم بتبي     -355 ن الطرائق والوسائل لمعالجة الوقع المحتمل للتكنولوجيات المقيدة لالستعمال الجيني عل
وجي                  وع البيول ذائي ، للتن الصون وعلى االستعمال المستدام ، في الموضع وخارج الموضع ، بما في ذلك األمن الغ

 الزراعي؟
 X ال )  أ
  تم تبين بعض التدابير) ب
  تملة  يجرى استعراض تدابير مح) ج
  تم استعراض شامل ) د



 
ات                 -356   هل قام بلدآم بتقييم هل توجد أو ال توجد حاجة للتنظيم الفعال على الصعيد الوطني فيما يتعلق بتكنولوجي

تقيد االستعمال الجيني ، لكـفالة سالمة الصحة البشرية والبيئة واألمن الغذائي والصون واالستعمال المستدام للتنوع              
 ي ؟البيولوج

 X ال )  أ
   هناك حاجة إلى التنظيم –نعم ) ب
  ) المرجو إعطاء مزيد من التفاصيل (  ال حاجة إلى التنظيم –نعم ) ج

ة      -357 ة النوعي   هل قام بلدآم بوضع  وتطبيق مثل هذه التنظيمات التي تأخذ  في الحسبان موضوعات منها الطبيع
 الجيني المتعلق بأنواع بالذات وبسمات بالذات ؟المحددة للتكنولوجيات المقيدة لالستعمال 

 X ال )  أ
   تم الوضع ولكن لم يتم التطبيق بعد –نعم ) ب
   تم الوضع والتطبيق  –نعم ) ج

  هل إتيحت المعلومات الخاصة بهذه التنظيمات إلى أطراف متعاقدة أخرى  ؟-358
 X ال )  أ
   من خالل آلية تبادل المعلومات –نعم ) ب
  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(  بوسائل أخرى –نعم ) ج

 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذين المقررين وما يرتبط بهما من برنامج عمل

334: 
ولقد ساهمت بتبادل  2002أبريل /في لبنان في نيسانعمل حول التنوع البيولوجي الزراعي ورشة  ولعقدت ا

 َتدعم حمايةوطنية لجنة مهتمة للتنوع البيولوجي الزراعي وقادرة ان تشكل نواة  عة وطنيَةوجممخلق وبخبراِت، ال
يجدر ،  الى ما سبقاضافة. مستدام لهذا التنوعستعمال الآما تدعم اال في موقعه األصلي التنوع البيولوجي الزراعي

 ( i ): ثالث مستوياِتشات ل وآانت هذه الور المشروِعةخالل مد العمل العديد من ورشاِت قام بالمشروعالقول ان 
 .جماعات محلية  ( iii )، نموظفو  ( ii )إقليمي، 

 
 التنوع البيولوجي الزراعي حمايِةهو " التنوع الحيوي الزراعي في المناطق الجافة" الهدف الرئيسي لمشروع ان 

 التنوع  حمايِةاهداف لحفظ بعةرتكز على سالمشروع َقد َاف. آسياغرب في ة في المناطق الجافة عالميذات االهمية ال
طرق ن يحست ( ii ) ،ختارةمحاصيِل التدهورالتنوع البيولوجي الزراعي للسباب تفهم ا ( i ) البيولوجي الزراعي

    التنوع البيولوجي الزراعي في المختصة وطنيَةالبشريَة للموارد تحسين ال ( iii )حالية،الرِض اال التستعماوسبل ا
(iv )  لحكومِة، اومشروع قانون على ا سياسَة حاقترا( v )  المشروِع، الوقع لنشاطات وتقييم رصد( vi )  العمل 

 .  دخل اضافيةمصادر العمل على تامين   ( vii )ته وعيعلى تثقيف الجمهور وت
 

 النظام ى هو انه يعتمد في بلورة نشاطاته علىخر مشاريع اهذا المشروع مقارنة معالتي يتمتع بها مهمة الميزة ان ال
ازات بعد ج لتأمين االستدامة واستمرارية االن في هذا المشروعتدايبر واجراءاتعدة ذ ااتخ تم قدول، علوي/سفلي
  .ء المشروعانتها

 
340: 

من التعاوِن مع سوريا، األردن  هامُة درجة هناك "التنوع الحيوي الزراعي في المناطق الجافة" مشروع في اطار 
 ايبغري واآساد في ما يتعلق بالتنوع البيولوجي >ايكارداعاون مع يقوم بالتلبنان ا ان  الى هذضافةا. وفلسطين
  .الزراعي

 
345: 

 .في الجامعة االمريكية في بيروت) واي تي تي اي(ونشرها تكنولوجيا القل  لنمشروع اليمونة
غية تطوير الزراعة المستدامة في ان مشروع اليمونة في مرحلة التنفيذ االولى هدف الى ارساء شبكة نقل تكنولوجيا ب

ومن اهم اهداف المشروع استكمال نقل التكنولوجيا التي تتناسب وحالة واحتياجات المزارعين . منطقة اليمونة
تم انشاء , يق ما سبق ايرادهقوبغية تح. ومساعدة هؤالء المزارعين على ادارة الموارد المحدودة بطريقة ايكولوجية

 . تم العمل في اطارها على انشاء مزرعة للمنتجات العضوية) ي تي تي ايوا(وحدة نقل تكنولوجيا



 )الغابات(التنوع البيولوجي الحراجي 
  التنوع البيولوجي للغابات - 4/7 والمقرر 2/9المقرر 

مي   هل قام بلدآم بتضمين خبرة في التنوع البيولوجي للغابات في الوفود التي أرسلها إلى فريق الخبراء الحكو-359
الدولي بشأن الغابات ؟

ال) أ x 
نعم ) ب

)ج
  هل قام بلدآم باستعراض برنامج العمل المرفق بالمقرر وتبيين الطريقة التي يمكن أن يتعاون بها على التنفيذ ؟-360

ال )  أ x 
الموضوع قيد االستعراض ) ب

نعم) ج
وجي للغابات في مشارآته وتعاونه مع المنظمات والمؤسسات   هل قام بلدآم بإدماج اعتبارات التنوع البيول-361

واالتفاقيات التي تؤثر أو التي تعمل في مجال التنوع البيولوجي للغابات ؟
ال ) أ

 x إلى حد محدود–نعم )  ب
 إلى حد بعيد–نعم )  ج

فاقية فيما يتعلق بالتنوع  هل يولي بلدآم أولوية عالية لتخصيص موارد لألنشطة التي تعزز أهداف االت-362
البيولوجي للغابات؟

ال ) أ
نعم ) ب x 

بالنسبة للبلدان النامية وللبلدان ذات االقتصادات التي في مرحلة انتقال 
  عند طلب المساعدة من خالل المرفق العالمي للبيئة هل يقترح بلدآم مشروعات تعزز تنفيذ برنامج العمل؟-363

ال) أ
نعم ) ب x 

  تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي للغابات– 5/4المقرر 
 هل األعمال التي يقوم بها بلدآم لمعالجة موضوع صون التنوع البيولوجي الحراجي واستعماله المستدام مطابقة -364

لنهج األنظمة اإليكولوجية ؟
ال) أ x 
نعم ) ب

 بلدآم باتخاذها لمعالجة الصون واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الحراجي تأخذ في  هل األعمال التي يقوم-365
الحسبان نتيجة الدورة الرابعة للمحفل الحكومي الدولي بشأن الغابات ؟

ال) أ x 
نعم ) ب

 سيساهم بلدآم في العمل المستقبل لمحفل األمم المتحدة بشأن الغابات؟-366
ال) أ
نعم ) ب x 

 هل قام بلدآم بتقديم ما يلزم من معلومات عن تنفيذ برنامج العمل هذا ؟-367
ال) أ

 تقديم دراسات حاالت–نعم ) ب
 x تم تقديم تقارير وطنية عن الموضوعات–نعم ) ج

)المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(  بوسائل أخرى –نعم ) د



 
ية للغابات في استراتيجياتها الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي وفي خطط  هل قام بلدآم بإدراج البرامج الوطن-368

أعماله الخاصة بذلك التنوع ، مطبقا في ذلك نهج األنظمة اإليكولوجية واإلدارة المستدامة للغابات ؟
ال) أ 

 X إلى حد محدود–نعم ) ب 
 إلى حد بعيد–نعم ) ج 

ارآة قطاع الغابات والقطاع الخاص ومجتمعات السكان األصليين والمحليين  هل اتخذ بلدآم تدابير تكفل مش-369
والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ برنامج العمل ؟

ال) أ 
 X بعض أصحاب المصلحة–نعم ) ب 

جميع أصحاب المصلحة) ج 
، لتحقيق المزيد من الفاعلية واإلداء  هل اتخذ بلدآم تدابير لتعزيز القدرات الوطنية بما في ذلك القدرات المحلية -370

لشبكات مناطق الغابات المحمية ، وآذلك لتعزيز القدرات الوطنية والمحلية على تنفيذ اإلدارة المستدامة للغابات ، بما 
في ذلك استعادة الغابات  ؟

ال) أ 
بعض البرامج التي تغطي بعض االحتياجات) ب  X 

ي بعض االحتياجاتآثير من البرامج التي تغط)  ج 
برامج تغطي جميع االحتياجات الملحوظة )  د 

ال توجد حاجة ظاهرة لذلك ) هـ 
 هل اتخذ بلدآم تدابير لتنفيذ االقتراحات الصادرة عن المحفل الحكومي الدولي للغابات واللجنة الحكومية الدولية -371

 الغابات وخدماتها  ؟بشأن الغابات نحو اتخاذ تدابير معينة ، حول تقييم سلع
ال) أ 

قيد النظر) ب 
تم اتخاذ التدابير) ج  X 

 
 مزيد من التعليقات حول تنفيذ هذه المقررات وما يرتبط بها من برنامج عمل 

ففي ظل غياب معلومات . نة توفرة عن مساحات الغابات او انواعها الموجودة في لبنان تعود الى سالمعلومات ان الم
تم اعالن اربعة غابات آمحميات؛ ولكن الجدير ذآره انه . 1966جددة تعتمد معظم التقارير على معلومات ميدانية م

لحظ ان آل االنواع البلوطية هي تحت الحماية ولقد تم  1949  الغابات الصادر فيقانوناضافة تجدر االشارة الى ان 
 . غابةمما سمح بحماية اثني عشر  1996 سنةتعديل هذا القانون 

 
 :لق بالتنوع البيولوجي الحراجيفي لبنان َتتع مشاريععدة  هناك 

 
يمتد سوريا للبنان والتعليم العالِي المجلس الوطني للبحوث العلمية ومجلس نانية، اللبالجامعة هناك مشروع تعاوني بين 

 على Pinus و  Ceratonia siliqua   لتشجير باصنافرِض لمة االءمالعلى مدار سنتين ويهدف الى دراسة 
 . اللبنانِي السوريالساحل طول 

 
 .اتالغابالتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة حرائق التعاون مع فرنسا ب اوزارة الزراعة مشروع طلقتا

 
على المنتجات الحرجية غير الخشبية من خالل التشجيع على التشجير باصناف الصنوبر وزارة الزراعة شجعت 
 .والخروب

 
في تنورين حدث ي غابات األرز  فحشرةيعنى بدراسة    بيض المتوسطبحر االالمنطقة صعيد على مشروع هناك 

 .للغابةلالستعمال المستدام ة يداراخطة الجبه وغابة االرز آما يعنى ببلورة 
 
 



ى تقوم بنشاطات تهدف ال" دبليو دبليو إف"عاون مع  وبالت) أي إف دي سي(حماية وتنمية الثروة الحرجية ان جمعية 
مساحات " في اطار مشروع ةميات محمساحة ليكونوا راض خاصفلقد اختارت ثالثة عشر موقعا في ا. بيئَةالحمايَة 

ق اطالفلقد تم وعي بين الجماعات المحلية في هذه المواقع تنشىء الجمعية وحدات لنشر ال. )زايبا" (همةحرجية م
ية البيئة آما تم تدريب الجماعات المحلية على مكافحة حرائق  المتعلقة بحماالتربوية التثقيفية ولبرامِج االعديد من

 .المدارست على رآزمعظم هذه النشاطات . ات اضافة الى نشر الوعي حول السياحة البيئيةالغاب
 
 .يبشر في رزاألريشجحرش اهدن اطلقت عدة مشاريع تشجير ابرزها تصدقاء جمعية ان ا

 
 حكومة اليمول ِمن قبل على ان واتخمسة سنجير للبنان يمتد على مدار تش مشروع  على اطالقوزارِة البيئةتعمل 

من % 21ِإلى % 3.5من  النباتي غطاِءالزيادة يهدف هذا المشروع الى  .)وياسناميرآي $ 3،333،000( االبنانية 
بقات علم طين على مستندية ستطالعات حقلباالخبراء فلقد قام فريق من . ا هكتار140000 ىلاحوخالل تشجير 

 بهدف تحديد االصناف المناسبة العادة تشجير المواقع وبناء عليه تم اختيار خطوط العرضورتفاع االرض، اال
 تجدر االشارة الى ان المشروع ما زال في مرحلة التحضير .االشجار الدائمة االخضرار التي آانت تشغل آل موقع

 . وانه سينفذ حال جهوزه من قبل وزارة البيئة
 

: اتغاببدعم مشروع تعاوني بين لبنان وفرنسا يهدف الى وضع خطة عمل الدارة  1999  سنةتحاد األوربياالقامت 
اضافة نشر المشروع تقريرين الواحد يتعلق بوصف االشجار اللبنانية واآلخر يدور حول  .ر إبراهيم وآفرياهث، نالحد

 شيء فعلي طبقنشاط فيه لوزارة الزراعة ولكن لم ياوآل استكمال ال و1999المشروع في انتهى . آيفية ادارة الغابات
 .على االرض

 
يدور حول تقييم درجة تفشي حشرة في غابات األرز في منطقة " يونيب"هناك مشروع تعاوني بين ووزارة البيئة وال

البحر االبيض المتوسط وحول وضع خطة عمل االدارة مستدامة للغابات مع الترآيز على غابات تنورين وحدث 
ويهدف هذا المشروع الى وضع خطط الدارة مستدامة وايجاد تدابير الزمة الزالة االخطار التي تهدد االنظمة . جبهال

 .االيكولوجية لغابات األرز
 

   Cephalcia tannourinensisهناك مشروع بالتعاون مع الفاو يهدف الى حماية الغابات مع الترآيز على حشرة 
ا يهدف هذا المشروع الى المحافظة على حيوية الثروة الحراجية النادرة من خالل ادارة آم. المتفشية في غابات األرز

طويلة االمد لهذه الغابات وللحشرات المتفشية فيها مما سيترجم بحماية النظام االيكولوجي لهذه المنطقة شبه الجافة آما 
فادة مدراء الغابات من خالل تدريبهم على وستتم في هذا المشروع ا. سيترجم بحماية اشجار ذات قيمة رمزية عالية

 .  طرق حماية الغابات آما ستستفيد الجماعات المحلية من حمالت التوعية الوطنية المتعلقة بهذا الموضوع
 

361: 
دماج اعتبارات التنوع البيولوجي للغابات في مشارآته وتعاونه مع المنظمات والمؤسسات واالتفاقيات ابلم يقم لبنان 

ويعود السبب في ذلك الى ان الجهود في هذا المجال . و التي تعمل في مجال التنوع البيولوجي للغاباتاثر التي تؤ
 سيي ب اي"  وبين مشروع التنوع البيولوجي للغاباتبين قطاع بعض التكامل ولكن تم . منصبة على حمالت التشجير

 .مناخالتغيير وها تغييرورض االستعمال االمتعلقة ب "سي
 

363: 
 . الفاو المتعلقة بالثروة الحرجية في لبنان تتم تحت اشراف منظمةمشاريع ان معظم ال 
 

366: 
 . المناقشات المطروحة خالل الندواتخالل من  الغاباِت حولمم المتحدةااليات منتدفي يساهم لبنان 

 
 
 
 



370: 
ت المحلية، لتحقيق المزيد من الفاعلية واإلداء تدابير لتعزيز القدرات الوطنية بما في ذلك القدرالبنان العديد من الاتخذ 

لشبكات مناطق الغابات المحمية، وآذلك لتعزيز القدرات الوطنية والمحلية على تنفيذ اإلدارة المستدامة للغابات ، بما 
ة  العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي الحراجي والدورات التدريبيالل ورشاِتوذلك من خفي ذلك استعادة الغابات 

جمعية حماية و، العديد من الجمعيات غير الحكومية مثل جمعية الخط االخضرقبل ة المنظمة من وعيالتوحمالت 
 .البيئة والزراعةتي ووزار)  أي إف دي سي(وتنمية الثروة الحرجية 

 
371: 

 ولية بشأن الغاباتاالقتراحات الصادرة عن المحفل الحكومي الدولي للغابات واللجنة الحكومية الدطبق لبنان جزئيا 
 .مشاريع مكافحة التصحرو مكافحة حرائق الغابات مشاريع التشجير مشاريعوذلك من خالل 

 



 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة ودون الرطبة 
 النظر في الخيارات المتعلقة بالصون واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية -5/23المقرر 

 اضي الجافة والمتوسطية والقاحلة ونصف القاحلة والمعشبة والسافانالألر
 هل قام بلدآم باستعراض برنامج العمل المرفق بهذا المقرر وتبين الكيفية التي ستقومون بها بتنفيذ المقرر؟-372

ال) أ X 
قيد النظر) ب

نعم)  ج
 على الصعيدين الوطني واإلقليمي لألنشطة التي يتتضمنها  هل يقدم بلدآم المساعدة العلمية والتقنية والمالية-373

برنامج العمل   ؟
ال) أ X 

إلى حد محدود) ب
إلى حد بعيد) ج

 هل يشجع بلدآم التعاون على التنفيذ اإلقليمي ودون اإلقليمي للبرنامج فيما بين البلدان التي تتقاسم مناطق -374
احيائية متشابهة ؟

ال) أ
د محدودإلى ح) ب X 

إلى حد بعيد) ج
 مزيد من التعليقات حول تنفيذ هذه المقررات وما يرتبط بها من برنامج عمل 

374: 
 : التنوع البيولوجي لألراضي الجافة ودون الرطبة تتعلق بهناك ثالثة مشاريع 

 
ييم قة لتوطنيلى بلورة خطة عمل للعمل علمانية الحكومة االو انسو/ يو ان دي بية والالحكومة اللبنانيتم التعاون بين 

 .راضي الجافةاال دارةستراتيجية الالتصحر في لبنان في مرحلة اولية يتبعها بلورة ا
 

رجاء " (لشرق األدنِى في ا للزراعة في المناطق الجافةالمستدامستعمال االو المحافظة على التنوع البيولوجي مشروع 
 ) الزراعيولوجيمراجعة الفقرة المتعلقة بالتنوع البي

 
بيعية في مستدام للموارد الطستعمال الخالل االمن جماعات المحلية مين مصدر دخل للأى تاليهدف مشروع اليمونة  

آما يهدف الى حماية التنوع البيولوجي العمل على تثقيف الجمهور وتوعيته وارساء . الشماليمنطقة اليمونة في البقاع 
 . لمشروعات المحلية على استكمال اعجماالمساندة البنية التحتية من اجل 

 
نها تنظيم أفي ما يتعلق بالرعي آان هناك شبه اجماع من قبل اصحاب المصلحة على انه لم يتم اتخاذ اية تدابير من ش

فهناك بعض الحاالت حيث يمنع الرعي في مساحات معينة من دون االخذ باالعتبار المساحات المجاورة لها  الرعي
ها قطالفموضوع الرعي لم يتم بحثه بجدية والتدابير التي تم ا. الموارد فيها نتيجة انتقال القطعان اليهاالتي قد تتدهور 

 . المرتبطة بالرعي فجاءت النتائج لهذه التدابير آنيةجتماعية االحاالت للمنع الرعي لم تأخذ باالعتبار ا
 .يادة استهالك الموارد الرعويةزساهم بر بقامرض جنون اال تجدر االشارة الى القول ان ، الى ما سبقضافةا

 
 
 
 
 
 



  عمليات االتفاقية -5/20المقرر 
 هل يأخذ بلدآم في الحسبان التوازن بين الجنسين وإشراك األفراد من السكان األصليين والمجتمعات المحلية في -375

 ؟طائفة المجاالت العلمية والخبرات عند ترشيحه خبراء إلدراج أسمائهم في الجدول
ال) أ
نعم) ب X 

 هل شارك بلدآم مشارآة فعالة في األنشطة اإلقليمية ودون اإلقليمية في سبيل إعداد اجتماعات االتفاقية وتعزيز -376
تنفيذ االتفاقية ؟

ال) أ
إلى حد محدود) ب X 

إلى حد بعيد) ج
المتعلقة بتنفيذ االتفاقية ، وهل قام بإبالغ ذلك  هل قام بلدآم باستعراض البرامج الوطنية واالحتياجات الوطنية -377

إلى األمين التنفيذي إذا آان ذلك مناسبا ؟
ال) أ

قيد التنفيذ ) ب X 
نعم) ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المرجو استعمال هذا المربع لتبيين األنشطة المحددة التي قام بها بلدآم آنتيجة مباشرة  النضمامه آعضو متعاقد إلى

 .اتفاقية التنوع البيولوجي، مع اإلشارة إلى األسئلة السابقة إذا اقتضى األمر

 )1995 -1996 ( التنوع البيولوجي الوطنيةدراسة 
 اتات والحيواناتقائمة جرد عن النبوضع  مجلدات تدور حول تقييم التنوع البيولوجي في لبنان آما تعنى ب تسعة

 .متعددة في البلدالموجودة في موائل وانظمة ايكولوحية 
 

 مشروع تنمية القدرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 : هدفت المرحلة االولى الى

 وضع استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. 1
 لمؤتمر االطرافول االوطني القرير تحضير الت. 2

 :هدفت المرحلة الثانية الى
 الوطنيعلى المستوى تقييم احتياجات تنمية القدرات المحلية . 1
  الوطنية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجيولوياتتحديد اال. 2
 لمؤتمر االطرافير التقرير الوطني الثاني ضتح. 3
 بشكل يتناسب مع اتفاقية استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيمراجعة وتحديث . 4

 التنوع البيولوجي
 
  التطبيقيةمشاريعال
 مشروع المحميات الطبيعية. 1
 مشروع التنوع الحيوي الزراعي في المناطق الجافة. 2
 مشروع ميدويت الساحلي. 3
 مشروع ساب بيو . 4
 

 برنامج دعم التخطيط للتنوع البيولوجي
 تنمية القدرات الوطنية لتشجيع المبادرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي. 1
 مييرات والتقنيات على المستوى االقلخب اللمعلوماتتبادل االعمل على التشجيع على . 2
  في ما يتعلق باالستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيجماعيةالخبرات تبادل ال. 3

  جريدة على المستوى االقليمينشر
  لتبادل المعلومات بناء على قائمة باسماء اصحاب المصلحةلكترونيةا انشاء آلية. 4
 قليميع على شبكة االنترنيت لتبادل المعلومات على المستوى االانشاء موق. 5

 
 نشاطات اخرى

 قائمة جرد باالنواع
 تصنيف االنواع

  واهمية المحافظة عليهنشر الوعي حول التنوع البيولوجي
لق  ليشمل الجمعيات غير الحكومية ومشاريع تتعالعمل على زيادة التمويل للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني

 باعادة التشجير ونشر الوعي حول ادارة المحميات الطبيعية
 بين الجمعيات غير الحكوميةتعاون العمل على زيادة ال

 ديالصلتنظيم لحماية النباتات المهددة والعمل على وضع مشاريع قوانين 
 
 
 
 



 
لمرجو اإلشارة في ذلك إلى المرجو استعمال هذا المربع لتبين المبادرات التي جرت أو تجري مع أطراف أخرى ، وا

 األسئلة السابقة حسب مقتضى الحال
في سياق هذا المفهوم يمكن . ان المبادرات التعاونية تعتبر النشاطات التي تتم نتيجة تعاون لبنان مع مؤسسات اجنبية

 :اعتبار المشاريع التالية مشاريعا تعاونية
 

 .مشروع سيدرالتعاون بين المؤسسات الفرنسية واللبنانية في اطار  
 . التمويليةداروينالتعاون بين المؤسسات البريطانية واللبنانية في اطار مبادرة  
 .المالية" يو اس دي اي"التعاون بين المؤسسات االمريكية واللبنانية في اطار مشاريع  
المالية وفي اطار الدعم المالي الوطني " ايبغري"التعاون بين لبنان وسوريا في اطار مشاريع  

 .سائد في آل من البلدينال
 ".يو ان دي بي"التعاون بين لبنان وسوريا واالردن وفلسطين في اطار مشاريع تشرف عليها  •

 
المرجو استعمال هذا المربع لتدوين أية تعليقات أخرى على األمور المتصلة بالتنفيذ الوطني لالتفاقية أو على هذه 

 المبادئ التوجيهية 
تقييم نشاطات استراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتعلقها ببنود  ل3رجاء مراجعة جدول رقم 

 .اتفاقية التنوع البيولوجي ومدىدرجة تنفيذها
 

 : التي اوردها اصحاب المصلحةخالصة التوصيات الرئيسيةفي ما يلي 
 

 : السياسات
 طنية اولوية في اطار خطة العمل الوالتنوع البيولوجييجب اعطاء  •
  ودراساتد مقترحاتاد على إعداعتمالتطبيق المشاريع وليس فقط ا رضلفهناك حاجة  •

 
 :التنسيق
 للتنوع البيولوجيمتعددة االهداف ق وحدة لخالعمل على  •
 تدليلية لتبادل الخبرات اتجماعالعمل على خلق  •

 
 :التوعية
  القوانيِنتحسيِنالمستدامة من خالل نشر الوعي وتنمية القدرات ودارة فرض اال •
 قرارلنشر الوعي بين صانعي الهناك حاجة  •

 
 :حثمجاالت الب

 ان السياسة يجب ان ترتكز على حقائق علمية •
 هاتوزيعتحديد الطبيعية وحاجة لتقييم الموارد هناك  •
 ساسيةتجديد معلومات ا •
  المتعلقة بالتنوع البيولوجياالقضايالعمل على بلورة مفهوم واحد حول  •
  للتنوع البيولوجيئمَة مؤشراتوضع قالعمل على ا •
 للبحث موال اصيتخص  •

  التنوع البيولوجيخاص فيالقطاع الستثمارات تشجيع ا 
 العمل على ترجمة نتائج االبحاث الى معلومات مفيدة للقطاعين العام والخاص 

 
 



 : الناحية التطبيقية
 ط وطني واقليمي للمحافظة على التنوع البيولوجيطوضع مخ •
  الحاليةمشاريعالبرامج واتيجية الدارة الوضع هيكلية استر •
 اصحاب المصلحة بين الوزارات ومين التنسيق ألتهيئة خبراء انشاء  •
المتعلقة بالتنوع ل الخبراء في العديد من الحقولعمل على تنمية القدرات وعلى زيادة عدد ا  •

 البيولوجي
أمين تطبيق فعال للنشاطات  المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتكل المشاريعانشاء آلية متابعة ل •

 ولتفادي االزدواجية
 ة لمظاهر التنوع البيولوجي وتشجيع التسويقتصاديتقييم الجدوى االق •
 للتنوع البيولوجي مما يشجع القطاع الخاص على االستثمار في هذا قتصاديةاستراتيجية وضع ا •

 الحقل
 

 :االنتقادات التي اوردها اصحاب المصلحةخالصة في ما يلي 
 

 : ياساتالس
 يجب فعله في ما يتعلق بالتنوع البيولوجيفي لبنان حول ما شاملة ليس هناك رؤيا  •
 لبنانولوية في هناك حاجة لتحديد اذا ما آان التنوع البيولوجي او التنمية هي ا •
السياسات الوطنية لم يتم ادراج المحافظة على التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام له في  •

 تخاذ تدابير مناسبة لتطبيق نشاطات تتعلق بهذا المجالآما لم يتم ا
 قوانينهناك نقص في تطبيق ال •

 
 :التنسيق
 يق يعتبر من ابرز المعوقات التي تعترض وضع وتطبالمؤسساتان النقص في التعاون بين  •

 .لتنوع البيولوجيواضحة ل عمل خطة
 

 :التوعية
  البيولوجي ببنود اتفاقيةةالمتعلق التعريفاتحول في لبنان الوعي هناك نقص في  •

 .والمصطلحات المتعلقة بها
يري السن لالندماج بالنظام المتعلق بالتنوع صغ الجدد والعلماءهناك عقبات تعترض ال •

 .البيولوجي
 .هناك مفهوم يدور حول ان التنوع البيولوجي يتعلق فقط بالمحميات الطبيعية •

 
 :حثمجاالت الب
ات دراس والمتعلقة بالتنوع البيولوجي تتم على مستوى اننان معظم المشاريع المنفذة في لب •

 وال تطبق فعليا على االرض
 دراسة االشجار , ادارة االنظمة البيئية,التصنيف االيكولوجي: هناك نقص في الميادين التالية •

طرق  و علم الطبيعة, علم الغابات,نباتالعلم  , طرق اآثار االشجار البرية المثمرة,المثمرة
 .التشتيل

 
 
 
 
 
 
 



 : الناحية التطبيقية
تباعد بين المشاريع ينعكس بقلة التنسيق بين النشاطات المختلفة المتعلقة بالتنوع هناك  •

  البيولوجي
رآز على تالشمال دول ف, هناك صعوبة لجهة تطبيق خطة عمل ال تتعلق مباشرة بمتطلبات البلد •

 لتنمية ومصادر التمويلطلب الدراسات والتقارير في حين ان دول الجنوب تعنى با
 محدودة زمنية ولفترة معينين مشاريع دولية لمستخدمينان فرص العمل محدودة في اطار  •
  التنوع البيولوجيمحلية فيالجماعات  في معرفة آيفية اشراك الهناك نقص •

 
والمرجو . اف أن العبارات التي وضعت بها هذه األسئلة قائمة على أساس مواد االتفاقية ومقررات مؤتمر األطر
 إعطاء بيانات عن أية صعوبات قد تصادفونها في تفسير عبارات هذه األسئلة

 : سئلةفوائد االمن 
 ان هذه االسئلة المحضرة لجميع دول االطراف تساعد على بلورة التقرير  •
 نجازاتبتحديد االقريِر يساهم هذا الت •
 التنوع العديد من مظاهري غطة تة مثاليل الواردة في هذا التقرير اسئسئلةااليمكن اعتبار  •

 البيولوجي
 سئلة َتغطي مواضيع محددةاالان  •
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي آبير آل المظاهر دلى حاسئلَة َتغطي ن االا •
 

 :انتقادات حول االسئلة

 .ا فكان من الممكن ايجازهستفتاء طويل جدن االا •
 .هناك بعض التكرار •
 .االسئلة عامة جدا •
من على االجوبة بطريقة معينة آما انها مبنية على مفاهيم مسبقة ان االسئلة تتض •

 .لالمور
 الجمعيات غير ,لم يتم من خالل االسئلة تناول نشاطات تتعلق بالقطاع الخاص •

 . ةآاديمياالمؤسسات الوالحكومية 
 .ة للتنوع البيولوجيقتصاديلم يتم تناول الجدوى اال •
ستعمال ا يتعلق باقانون اصدر  لبنانم انباالنواع مع العلتجارة لم يتم تناول ال •

 . العطريةتسويق االنواعو
 هناك نقص في المحامين في لبنانف( الفكرية باسهاب ملكية الحقوق لم يتم تناول  •

 في نظام الدوليه النجزاما المختصين بالتنوع البيولوجي مما يجعل لبنان يتبنى 
 .)هذا المضمار

طبيق التدابير المتخذة المتعلقة بالتنوع هذا التقرير ال يسمح بتقييم مدى ت •
 البيولوجي

تظهر صعوبة في فهم هذا التقرير من قبل اصحاب المصلحة غير المطلعين  •
 .على مواد اتفاقية التنوع البيولوجي

 سئلةاال شاملة لالجابة على وطنيَةهذا التقرير يتطلب االعتماد على نظرة  •
 الواردة فيه

فذلك  التي تم التداول بها خالل بلورة هذا التقرير ةمثلآل االادراج ما اريد اذا  •
 .نص ضخم يمكن من خالله استيعاب هذه االمثلةيتطلب وضع 

 



ات    اء المعلوم و إعط وجي المرج التنوع البيول ه الخاصين ب امج عمل تراتيجيته وبرن م وضع اس د أت دآم ق ان بل إذا آ
 :اآلتية

 تاريخ االتمام 1998تشرين الثاني 
 :ستراتيجية والخطة قد وافقت عليهما الحكومةإذا آانت اال

 من هي السلطة التي أصدرت الموافقة ؟ وزارة البيئة
 وما هو تاريخ الموافقة ؟ 1998

 :إذا آانت االستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين بشأن التنوع البيولوجي قد نشرتا فالمرجو بيان ما يلي
تراتيجية وخطة العمل الوطني       تم نشر    ة     ةاس ضمن موازن

 يبرنامج النشاط المتعلق بالتنوع البيولوج
 :العنوان

 :اسم وعنوان الناشر  لبنان- انطلياس 70-1091: ب. ص–وزارة البيئة 
 ISBN: 
 ) إذا آان واردا(الثمن  
 :البيانات األخرى المطلوبة عند إصدار أوامر الشراء 

 :إذا لم تكن االستراتيجية والخطة قد نشرتا
ي يمكن       المر  ة الت ة عن الطريق جو إعطاء التفاصيل الكامل

 :بها الحصول على نسخ منهما
 :إذا آانت االستراتيجية وخطة العمل قد نشرتا على ويب سايت وطني

www.moe.gov.lb  المرجو إعطاء الـURLالكامل : 
 :للبيئةإذا آانت االستراتيجية والخطة قد دونتا لدى وآالة منفذة تابعة للمرفق العالمي 

 :المرجو بيان هذه الوآالة يو ان دي بي
 هل قدمت نسخة من االستراتيجية والخطة إلى أمانة االتفاقية 

x ال   نعم

 
التنوع              المرجو إعطاء تفاصيل مماثلة إذا آنتم قد قمتم بإتمام دراسة قطرية أو أي تقرير أو خطة عمل أخرى تتعلق ب

  هذه االتفاقية البيولوجي، وتدخل في نطاق أهداف
  2002البيئة وضع تقرير 
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