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  معلومات حول إعداد التقرير
    1  المربع

  .المشارآين والمواد المستخدمة آأساس للتقريرأصحاب المصلحة من فضلك قدم المعلومات حول إعداد هذا التقرير، بما في ذلك معلومات حول 



التنوع  بالتعاون والتنسيق مع المنسقة الوطنية التفاقية )ماجستير (عقله ي أندراميرو، )دآتوراه (جراديهذا التقرير من قبل غسان رمضان  تحضير تم     
مول من الممرحلة ثانية -التنوع الحيوي  ضمن سياق مشروع وذلكثالثة طالب من الجامعة اللبنانيةمن ونة تقنية عامبوالرا سماحة في وزاة البيئة  الحيوي

  .يةنمتوزارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة للمن قبل فذ المنوفق العالمي للبيئة رالمقبل 
 باشراكطراف  األوصيتي ت، الرشادات التقرير الوطني الثالث مْن ا6  الفقرةهي متوافقة معالتقرير الوطني الثالث حضير  لتةستعملالم يةالمنهجان      

 ىالمستوعلى التقرير ملكية بإحساس لتامين و، ينفريق المستشارمن شخصية المساهمات ال ي تقاريرهم الوطنية، لتفادلية تحضيرعم فيالمعنيين واسع من 
 في فعاليتهأثبت  التشارآيسلوب أن االحيث  منطقيةهذه التوصية تبدو ، واقعفي الف. آتابة التقارير عملية فيتشارآي وشفاف اسلوب  ولضمان يالوطن

  : ثالث مراحلعلىنا يتنهجتم الترآيز في معلى أية حال، .  وآذلك في مشاريع اخرى)عالميالالمستوى على ( ةالسابقالوطنية  ريراتق التحضير
 : ما يليالمنشورات والوثائق ولقد تضمنت هذه التنوع الحيوياتفاقية  بةتعلقالممراجعة آل المنشورات والوثائق : االولىمرحلة ال) أ
 ير الثالثت للتقرارشادا -
 )المواد( التنوع الحيوياتفاقية  نص -
 مؤتمر االطراف قرارات إجتماعات -
  في وزارة البيئة في لبنانSBSTTAلبنانية لالتقارير ال -
   التنوع الحيويالتفاقية ستراتيجية االخطة ال -
 )ةمداالمستحول التنمية القمة العالمية في   عليهصدقالم (2010 التنوع الحيوي  هدف-
 )مؤتمر االطرافقرارات +  اإلتفاقية وادم (التنوع الحيوي تفاقية آتيب ا-
  النباتللمحافظة علىعالمية الستراتيجية اإل -
  المْختلفة، مبادرات وإتفاقيات أخرىعالميةالمنظمات المع تعاون المبادرات وإتفاقيات، ، المنظمات األخرىمع تعاون ال: 6/20 قرار -
 )1998(لبنان الوطنية للتنوع البيولوجي في عمل الوخطة ستراتيجية اإل -
/ وزارة البيئة (مرحلة ثانية-التنوع الحيويفي اطار مشروع  2005 سنةعد المالوطنية للتنوع البيولوجي عمل الستراتيجية وخطة لإل 2005 سنة  ملحق-

 )للتنميةج األمم المتحدة مبرنا/ المرفق العالمي للبيئة
 : عملثالث خطط لحظالذي ي ساببيو مشروع -

 .الساحلية ئلللمحافظة على الموا إستراتيجيات انشاء: 1خطة عمل 
  والساحليالبحريلتنوع البيولوجي  ل ورصدمتابعة إستراتيجية انشاء: 2خطة عمل 
 ساحليالبحري وال التنوع الحيويفظة على حالم ليةضرورال اتتشريعال بلورة: 3خطة عمل 

عمل الستراتيجية وخطة اإل والمؤشرات في المشاريع ضمن سياق  المتابعة والرصدبرامجراج د إلارشادات: "وع الحيويالتن ومؤشرات متابعة ورصد -
ج األمم المتحدة مبرنا/ المرفق العالمي للبيئة/ وزارة البيئة(  للبنانمرحلة ثانية-التنوع الحيويفي اطار مشروع  2005 سنة ةعدالمالوطنية للتنوع البيولوجي 

 )يةللتنم
مرحلة -التنوع الحيويفي اطار مشروع  2005 ة سنةعدالم في لبنان، لتنوع البيولوجي لدامالمستخدام واإلستمحافظة  للاتقدرتنمية الحاجات ل أولويات -

 )تنميةج األمم المتحدة للمبرنا/ المرفق العالمي للبيئة/ وزارة البيئة(ثانية 
مرحلة ثانية -التنوع الحيويفي اطار مشروع  2005 سنة ةعدوهي م، التنوع الحيويف الى المحافظة على تهدالمدارس مع شراآة هي و "بيئتنا بيتنا "-
 )للتنميةج األمم المتحدة مبرنا/ المرفق العالمي للبيئة/ وزارة البيئة(
 )1998( التنوع الحيويتفاقية ال لبنان في التنوع الحيويحول ول التقرير الوطني األ -
 )2002( التنوع الحيوياتفاقية  لبنان في التنوع الحيويحول  الثاني التقرير الوطني -
 )2000، وزارة البيئة (غازيةع الانو واالةيبالغرع اون االحول التنوع الحيوياتفاقية  لبنان إلى  عن موضوعيالتقرير ال -
 )2001 (اتبلغال البيئيةنظمة األ حول التنوع الحيوياتفاقية  لبنان إلى  عن موضوعيالتقرير ال -
 )2003، وزارة البيئة (ات الطبيعية المحميحول التنوع الحيوياتفاقية  لبنان إلى  عن موضوعيالتقرير ال -
 )2005، وزارة البيئة(ل الجبل البيئيةنظمة األ حول التنوع الحيوياتفاقية  لبنان إلى  عن موضوعيالتقرير ال -
 )2005 ( الفوائدركاشت الوصول وحول موضوعيالتقرير ال -
 )2005، ابصار/ المرفق العالمي للبيئة / للتنميةج األمم المتحدة مبرنا/ وزارة البيئة(تعاون التقني ال نقل التقنية وحول موضوعيالتقرير ال -
 )2005، بصارا/ المرفق العالمي للبيئة / يةنمتج األمم المتحدة للمبرنا/ وزارة البيئة(تشارك الفوائد  الوصول وحولموضوعي التقرير ال -
 )2005، ابصار/ المرفق العالمي للبيئة / للتنميةج األمم المتحدة مبرنا/ وزارة البيئة(تصنيف العالمية ال برنامج العمل لمبادرة حول تقرير -
 ):ثالثاي سي اليف العالم ال / للتنميةج األمم المتحدة مبرنا/ وزارة البيئة (استراتيجية االثر البيئي مشروع -

 2005وتقييم االثر البيئي  في اليات استراتيجية االثر البيئي التنوع الحيويأداة لتقييم : تنوع الحيويالدليل 
 )IAIA (االثرالجمعية الدولية لتقييم . SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان 

 )CBBIA(ثر االوتقييم  التنوع الحيويحول ات قدرال ءبنا
عمل الستراتيجية وخطة اإل والمؤشرات في المشاريع ضمن سياق  المتابعة والرصدبرامجدراج  إلارشادات: الحيويالتنوع  ومؤشراتمتابعة ورصد  -

 2005 ابصارالوطنية للتنوع البيولوجي 
 2005 ابصار.  في لبنانلتنوع البيولوجي لدامالمستخدام واإلستمحافظة  للاتقدرتنمية الحاجات لأولويات  -
 التنوع الحيويومشاريع   برامج، آل مبادراتللتحقق من الثانيةمرحلة ال ةراجعوالرجاء م(وزارة البيئة المنفذة من قبل تقارير ال ويالتنوع الحيو مبادرات -

  ) المستوى الوطنيعلى
 
 .اإلشراكتحليل والوالمعنيين  تحديد:  الثانيةمرحلةال) ب

 :االبرز آما يليالمعنيين ي تم تحديد شارآاسلوب ترتكز على اعتماد يالوطنية  التنوع الحيوياتفاقية المبدأ الرئيسي لتحضير تقارير نظرا الن 
  وزارة البيئة-
 زراعةال وزارة -
 ةلبنانيالة يزراعالالعلمية ث ابحاال مصلحة -
  علمية التابع للمجلس الوطني للبحوث ال البترونفي الوطني علوم البحار مرآز هضمنالذي من  ةث العلميووطني للبحالمجلس ال -
 التنوع الحيوي مشاريع ونشاطات في حقول بلورتآاديمية التي األمؤسسات ال -
مشروع ، الزراعي التنوع الحيوي، مشروع ميدويت آوست، مشروع ةات الطبيعيمحميع الومشرخاصة  (التنوع الحيويلق ب مختلفة تتععالمية مشاريع -

 )ىخرمشاريع ا والسالمة االحيائيةمرحلة ثانية، مشروع -التنوع الحيوي
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 التنوع الحيوي غير حكومية تنفذ مشاريع ونشاطات في حقول جمعيات -
 .)، الخهايوزارة السياحة، وزارة النقل، وزارة الطاقة والم(إستفتاء التقرير الوطني الثالث في  مشمولة مؤسسات حكومية أو وآاالت أخرى تنفذ نشاطات -
 لبنانة من قبل صدقوقعة او المالمعالمية تفاقيات اللال ينوطنيمنسقين  -
 . بهصلةالمجاالت ذات ال والتنوع الحيوي في  فرديين خبراء-
 

 .المستوى الوطنيعلى  التنوع الحيويوبرامج ومشاريع ل مبادرات من آحقق تم الت) الثانية(أثناء هذه المرحلة 
 ملء قْد يساعدون في نالذيشأن أصحاب التحديد فجوات والتم لكل قسم تفنيد  حيثوقسم،  بعد قسمللتقرير الوطني الثالث بتناول مسودة تمهيدية تم تحضير 
 . على الوقت الحاليزال تنطبقتالمعلومات ما اذا ما آانت  في التقرير الوطني الثاني المراجع التي وضعتتم اعتماد إلستمرارية، ا ولضمان .هذه الفجوات
ولقد . تنمية وبرنامج األمم المتحدة للالتنوع الحيويتفاقية التقرير الوطني الثالث والمنسقة الوطنية التحضير  بين أعضاء فريق على حدة آل جزء وتم توزيع
تعليقات  الفريق بتزويدمن  التنوع الحيويتفاقية آما مكنت والمنسقة الوطنية الملية التحضير، متابعة عمن ية نمت برنامج األمم المتحدة للالطريقةمكنْت هذه 

التنوع معلومات حول اإلنجازات الرئيسية في الد يوتجد ْجمعبهدف  عقلي ا من قبل اآلنسة ميرالمعنيينالمقابالت مع تمت . صحيح العمليةتصليح وتمن و
قيد البلورة ت ستراتيجيااالمشاريع قيد اإلنشاء، الالنشاطات، نفيذ تقنية، تالدراسات المن ناحية التشريع،  (2001  سنة منذ التقرير الوطني الثاني فيالحيوي

 الطريقة التي  وفي ما يلي.التنوع الحيوياتفاقية معين في تقرير قسم الختصاصه المتعلق ب طبقا شخص معنيآل  ةراإستشولقد تمت . )او النهائية الخ
 :لمقابالت اإجراءاعتمدت في 

 المعنيين جرد ب قائمةبلورة •
 لمقابالتاأقسام / نسخ ال / الملفاتحضير ت •
 واعيدمحديد  ت– ييناإلتصال بالمعن •
 : التاليشكلالإدخال المعلومات على  •

 مشاريعال/ من ناحية السياسة واإلستراتيجيات انجازه   تمما -
 اإلقتراحات مشاريع ن خاللمما هو مخطط تنفيذه  -
  ناجحةنجازاتتم تحقيقه من اما  -
 معوقات  تمت مواجهته من ما -
 توصيات تم تحديده من ما -

  : العملرشوو / اتم الجلسينظتر المسودة األولى وتحضي: الثالثةمرحلة ال )ج
على  داستنوباال التنوع الحيوياتفاقية صيغة وفقا لاإلستفتاء ء ملتم ،  مع المعنيينلفرديةت اجتماعااإل ويةراجعة األدبا قد تم جمعه من الم على ماداستنإ

 من قبل التي اعطيتقواعد بيانات اضافة إلى المعلومات وات وتقارير ومراجعات،  وإستراتيجي، قانونيةموادوثائق رسمية، (المتوفرة والمعلومات المجمعة 
ت معهم يالذين اجر المعنيينقائمة الرجاء مراجعة (المقابالت إجراء  معرفتهم وأفكارهم أثناء واشارآ والذين  مؤسسات مْختلفةونمثلالذين يالخبراء 

شكلْت ولقد . التنوع الحيويتفاقية المنسقة الوطنية ال آب إلى 26لمْملوئة المسودة األولى التي قدمْت في شكلْت الصيغة اولقد . ))المذآورة الحقا تلمقابالا
 . العمل الالحقةالفجوات الباقية أولوية لورشة

. اضرات وزارة البيئة في قاعة مح2005 آب 31 يوم األربعاء لألشخاص المعنيين ةواحدعمل ورشة م ينظتم ت ،فجواتالمطلوبة وال على المعلومات بناء
ضافة إلى اعلمية ال عاتاالجمحكومية، الات البيئية غير عيمج الالعبين الرئيسيين واألشخاص الرئيسيين مْن المع إشراكم الورشة ينظوآان قد تم ت

  :عمل حول ما يلي الرشةولقد تمحورت اهداف ؛ و] المذآورة الحقاائمة المشارآين في الورشةالرجاء مراجعة ق[محلية الالمؤسسات الوطنية و
من قبل توجيه ال برامج العمل، تطويرمثال ظائف، الوالت واآل ، اإلتفاقيةهيكلية على التنوع الحيوياتفاقية  إطار عمل في اللبنانيين المعنيين عريفت. 1

 .اإلتفاقيةتجاه إلتزامات لبنان ومؤتمر األطراف 
 .تفاقية في لبنانار اإلفي اطتطبيق المستمرة  حول نشاطات ال العمل ورشةن في مشارآيالالع إط. 2
  .نهائهإلمة تمممعلومات تامين  و منهاتحققالوتقرير األول المسودة ة راجعم. 3

 :لي العمل ما يتضمن جدول أعمال ورشةولقد 
  جلسة تسجيل-
  جلسة إفتتاحية-
 أبرز الخطوط العامة مْن ؛ثالثالوطني التقرير الوصيغة ارشادات ، التنوع الحيوي حول خلفية اتفاقية جرادي- تقديم من قبل الدآتور غسان رمضان-

 .مؤتمر االطرافموضوعية وقرارات الق رافمالو التنوع الحيوياتفاقية ومواد  2010 الهداف ما يتعلق بالتخطيط اإلستراتيجي التقرير في
لتقرير الوطني  الطريقة التي اعتمدت إلنجاز اصيلخولقد تم ت. طني الثالثلتحضير التقرير الوالمعتمدة  طريقة حول العقلي ا تقديم من قبل اآلنسة مير-

 خالل من اعتمد اتشارآياسلوبا  ويةتضمن مراجعة أدبتي تلتقرير الوطني الثالث الط الضوء على الطريقة الحالية المعتمدة لتحضير ايسلآما تم تالثاني 
  . الثالثقريرتالمبلوة للالمعنيين قائمة مع التي اجريت المقابالت 

 : ثالثة أجزاء فيتضمنْت الجلسات األخرى مساهمات تشارآية
 .قتراحات وتوصيات المشارآيندراج اوال) اإلتفاقيةواد م(التقرير من  جيملتْغطية الجزء تم إجراء عرض حيث - عامةجلسة : ولاألجزء ال -
 ).موضوعيةالمجاالت ال(التقرير من  اللمراجعة الجزء دن إلى مجموعات يمشارآتم تقسيم الحيث -مجموعات عمل : ثانيالجزء ال -
ترآيز اساسي على  عمؤسسات، مال  من قبلالتنوع الحيوي  مشاريعنفيذتعلق بتالم الحالي وضع المشارآين لتقييم العلىإستفتاء ع يوزتم ت: ثالثالجزء ال -

 .تدفوصالتي تحديات ال وعقباتال واالنجازات
ضافة إلى مستشارين رئيسيين؛ ا، الثانيةي المرحلة ما فيهم االشخاص المعنين التي اجريت معهم المقابالت ف، بامشارآ ونسبعة وثالث  العملورشة حضر
 . الشباب والباحثين أو الطالب المهتمين مْن الجامعات المْختلفة منن مْن القطاعات العامة والخاصة أو افراد مثل المحترفينين وخبراء رئيسييمخبر

 
 كترونيلبريد إالعبر الفيها ر وتشالوا وتحضير المسودة األولى  العملتحليل نتائج ورشة: الرابعةة مرحلال )د
وبرنامج  التنوع الحيويتفاقية نسقة الوطنية المال آل أعضاء الفريق، على هعيزوتوتقرير مجدد تم انجاز  الوطنية  العمل على المساهمات مْن ورشةاداستنإ

 آانتي ت، ال العملضروري مواصلة المقابالت بعد ورشةمن العلى أية حال، آان .  المبلورةتتحليالال التعليقات ونابحسبال ألخذل، يةنمتاألمم المتحدة لل
 . البريد اإللكتروني عن طريق تبادلمن المعنيينتعليقات اضافية ولقد تم ارسال . المسودةنهاء آتابة  إلةمهم

 
بسيطة  إقتراحاتمع  إلى الفريق أما تدي أعوبعد مراجعتها التنوع الحيويتفاقية المنسقة الوطنية الأقسام إلى شكل ئية بقْبل النهاما المسودة تم تقديم أخيرا، 

  . تمت الترجمة من قبل ميراي اندره عقل .رجمتها إلى اللغة العربيةتعلى موافقة بمرفقة أو 
  .يةنمتوبرنامج األمم المتحدة للوزارة البيئة نجليزية إلى اإل وةعربيال اللغتينية في في نسختها النهائالمحدد ريخ اتالالمسودة النهائية في تم تقديم 



 :1جدول رقم 
  العنوان   المرآز/المؤسسة   اسم المعني التي اجريت معه مقابلة 

  برنامج االمم المتحدة للتنمية
  سعود نجها

  
  مساعدة برنامج

  برنامج الطاقة والبيئة
 961 1--  978782: الهاتف

  org.seoud@undp.Jihan:بريد االلكترونيال
  وزارة البيئة

  رئيسة  سماحةالرا 
  ة الطبيعيثروةدائرة المحافظة على ال

  طبيعةمصلحة المحافظة على ال

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 417مقسم -  961 -1-976555- : الهاتف
   961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.samaha@moe.l:البريد االلكتروني
  اسعد سعادة

    
  جيولوجي-مهنددس هيدرو

  دائرة حماية الموارد الطبيعية
  طبيعةمصلحة المحافظة على ال

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 509 مقسم 961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

   lb.gov.saadeh@moe.a: البريد االلكتروني
  حرجيمهندس     عقلجورج 

  المحافظة على الثروة الطبيعيةدائرة 
   طبيعةمصلحة المحافظة على ال

  لبنان-  بيروت  بناية اللعازارية، - 11- 2727: صندوق البريد
 452مقسم – 961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

   lb.gov.akl@moe.g:البريد االلكتروني 
 نبيل عساف

  
 
  

  حرجيمهندس 
  المحافظة على الثروة الطبيعيةدائرة 

  طبيعةمصلحة المحافظة على ال
  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 555مقسم  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.assaf@moe.n:البريد االلكتروني
   حرجيمهندس   قليميديان 

  المحافظة على الثروة الطبيعيةدائرة 
  طبيعةة المحافظة على المصلح

  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 410مقسم  961 - 1- 976555: الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.dklaimi@moe: البريد االلكتروني
 يموت هلين
  
 
  

  ة المصلحة رئيس
  ية سكنية البيئة المصلحة حما

  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 443مقسم  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.yamout@moe.l:البريد االلكتروني
  اخصائية موارد طبيعية  ضنانسي عو

  يةسكنية البيئة الحمامصلحة 
  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 442مقسم  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

   lb.gov.awad@moe.n:البريد االلكتروني
  فياضريم

 
  

  

  اخصائية بيئية
  توعيةوالدائرة اإلرشاد 

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 435مقسم  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.fayyad@moe.r:البريد االلكتروني
  شيخ روال ال

  
  تجارة وادارة بيئية 

رات التكنولوجيا والمخاطر  الوقاية من مؤث مصلحة
   الطبيعية

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 434 مقسم 961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.sh@moe.Rola:البريد االلكتروني
  ياخصائية قانون عالم   مالكسمر

   القانونيةالشؤونقسم 
  لبنان– بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد

  414 مقسم 961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.samar@moe: البريد االلكتروني

  
  
  
  
  

 رة البيئةالمشاريع العالمية المنفذة من قبل وزا
  ها دآتورستوت،إلسا 

  
 
  

  المنسقة الوطنية
 المرفق العالمي للبيئة \ االمم المتحدة للبيئة برنامج

   اطار وطني للسالمة االحيائيةحول بلورة
  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 7194مقسم  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.elsa@moe:البريد االلكتروني
  هخاطر، دآتوراآارال 

 
  

  

  مديرة مشروع 
تامين هيكلية مؤسساتية مستقرة للمحميات مشروع 
  الطبيعية

  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 402مقسم  961 -1-976555- : الهاتف

  961-1-  976530: لفاآسا
   bll.gov.SISPAM@moe:البريد االلكتروني

  مديرة مشروع   منال مسلم
   تطوير التشريع البيئي ونظام التطبيق في لبنانتعزيز

  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 423مقسم  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

 lb.gov.seldas@moe :البريد االلكتروني 
 شربل رزق

 
 
  

  مدير المشروع
   مشروع ميدويت آوست

  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 445مقسم  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: سالفاآ

   lb.gov.crizk@moe:البريد االلكتروني
   عميق موقعةمدير   عبودمايا

   ميدويت آوستمشروع 
  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 445مقسم  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس



7  

  lb.gov.abboud@moe.m:البريد االلكتروني
  مشروع لمسؤولة قانونية   آارال حنا

   تطوير التشريع البيئي ونظام التطبيق في لبنانتعزيز
  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 507مقسم  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

   lb.gov.@moecarla: البريد االلكتروني
  مديرة وحدة اعادة التشجير  رافايال ساردي

  MSC- IPP environmentمشروع
  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 426م مقس 961 -1-976555- : الهاتف
   961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.rsardi@moe: البريد االلكتروني
  وزارة الزراعة

 مدير معهد عْلم المحيطات والثروات السمكية  هاآتورشادي مهنا، د
  

 ، لبنانالبترون-534: صندوق البريد
  961- 3-  456794 :خليوي
 961- 6- 742673: الفاآس

  lb.net.ipogov@cyberia:البريد االلكتروني
 961 -1—848447- : الهاتف  رئيس دائرة المراعي والحدائق العامة والمحميات  فادي اسمر

   fadyasmar@terra.net.lb:البريد االلكتروني
  ةالزراعيمصلحة االبحاث العلمية 

   المشروعمدير  هاآتور دراغد عاصي،
 الزراعي  التنوع الحيويمشروع 

  

 961 - 8- 900037 :الهاتف
 961 - 8- 901729: الفاآس

  lb.net.agrobio@cyberia:البريد االلكتروني
 ربيعة صفير 

 
   

  علم االحياء 
  ة الطبياتقسم النبات

  961- 1-  682472: الهاتف
 961 -1- 473253-: ويالخلي

  lb.gov.fanarlab@lari:البريد االلكتروني
  ةث العلميوالمجلس الوطني للبح

 هراآتود طعمه،جورج 
 
  

  الرئيس
   ةث العلميوالمجلس الوطني للبح

 لبنان-يروت11- 8281 : البريدصندوق
 961 -1—840260- : الهاتف

   lb.edu.gtohme@cnrs:ريد االلكترونيالب
  مدير ال  هراآتود غابي خلف،

  ر الوطنيامرآز علوم البح
  

 لبنان- البترون534: صندوق البريد
  961-6-741580 /2/1/:الهاتف
  961- 6- 741584: الفاآس

  com.gabykhalaf@hotmail:البريد االلكتروني
 ها دآتورابي صعب،-ماري عبود

 
  
 
  

  عْلم األحياء البحرية 
  ر الوطنيامرآز علوم البح

  

 لبنان- البترون534: صندوق البريد
  961-6-741580 /2/1/:الهاتف
  961- 6- 741584: الفاآس

  lb.edu.mabisaab@cnrs:البريد االلكتروني

  مجلس االنماء واالعمار
  961 - 3- 346980 : الخليوي    جودت بوجودة

   lb.gov.JawdatA@cdr:البريد االلكتروني
  وزارة االقتصاد والتجارة

  مدير البرنامج  هاآتورعلي برو، د
راتها وبنيتها التحتية برنامج تقوية ادارة الجودة وقد

  QUALEB في لبنان
  

  وزارة االقتصاد والتجارة
  بيروت- الحمراء -  مبنى عساف-شارع ارتوا

  1307 مقسم 961 - 1- 743930: الهاتف
  961 -1- 743730: الفاآس

  lb.gov.aberro@economy: البريد االلكتروني
  نانيةالجامعة اللب

      ، دآتوراهعارف ضيا
 هاآتورجرادي، درمضان غسان 

  
  أستاذ عْلم البيئة وعْلم الحيوان

  لية العلومآ- الجامعة اللبنانية
  

  961   -3-689840  :الهاتف
 961 -1-822639 : الفاآس

  lb.net.jaradi@cyberia-r:البريد االلكتروني
  بيروتفي الجامعة األمريكية 

  مدير وحدة انتاج النباتات  ابراهيم الصليبي
التنوع  مرآز دراسات -بيروت في الجامعة األمريكية

  ) ابصار( في المناطق الجافة الحيوي
  

  11072020  صلحرياض أل11  - 0236: صندوق البريد
 4506مقسم 961 - 1- 350000: الهاتف
 961 -1-351706 : الفاآس
   lb.edu.@aub03ie :يد االلكترونيالبر

 هادآتورزريق، رامي 
 
   

   بروفسور
الموارد االرضية  قسم -بيروتفي الجامعة األمريكية 

  والمائية
  

 11  - 0236: صندوق البريد
  11072020  صلحرياض أل
 4571مقسم  961 - 1- 350000: الهاتف
 961 -1-351706:  الفاآس

  lb.edu.rzurayk@aub:البريد االلكتروني
 هادآتورسلمى تلحوق، 

 
   

   بروفسور
  قسم علوم النبات-  بيروت في لجامعة األمريكيةا
  

  مديرة مرآز
التنوع مرآز دراسات - لبيروت في الجامعة األمريكية

 )ابصار( في المناطق الجافة الحيوي
  

 11072020  صلحرياض أل 11  - 0236: صندوق البريد
  4508مقسم  961 - 1- 350000: الهاتف
 961 -1-351706:  الفاآس

  lb.edu.ntsalma@aub:البريد االلكتروني

  أستاذ مشارك  هادآتور،  حمادهشادي
  لحيوانية العلوم ا قسم-  بيروت في لجامعة األمريكيةا

  

 11  - 0236: صندوق البريد
  11072020  صلحرياض أل
  4458مقسم  961 - 1- 350000: الهاتف
 961 -1-351706:  الفاآس

  lb.edu.shamadeh@aub:البريد االلكتروني
 هباريش، دآتورال اميش

 
  أستاذ مشارك

 قسم عْلم األحياء-بيروتفي الجامعة األمريكية 
 11  - 0236: صندوق البريد

  11072020  صلحرياض أل 



 3900مقسم  961 - 1- 350000: الهاتف    
 961 -1-351706:  الفاآس

  lb.edu.bariche@aub.michel:البريد االلكتروني
 نمرنبيل 

  
   مدير مساعد علمي وتقني

مشروع االدارة -بيروتفي  األمريكية الجامعة
المتكاملة لغابات االرز في لبنان بالتعاون مع دول 

  اخرى من البحر االبيض المتوسط

 11  - 0236: صندوق البريد
  11072020  صلحرياض أل 

 961 - 1- 350000: الهاتف
 961 -1-351706:  الفاآس

  lb.edu.@aub04Nn:البريد االلكتروني

 
  البلمندجامعة 

مدير معهد الدراسات اللبيئية والموارد البحرية  هادآتورمنال نادر، 
  وبرنامج ادارة المناطق الساحلية 

   لبنان-  طرابلس-100: صندوق البريد
  316/3966مقسم - -6-961 930250 :الهاتف
  961 -  6-930257:الفاآس

  lb.edu.nader@balamand.manal:البريد االلكتروني
  حكوميةالات غير عيمجال

 سرحالأسعد 
 
 

 961-1- 343740: الهاتف  SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان 
  961 -1- 343814: لفاآسا

  SPNL.org@cyberia.net.lb: البريد االآتروني
 خطيبال باسمة

 
  

 961 -1- 343740: الهاتف  SPNLلمحافظة على الطبيعة في لبنان جمعية ا
 961 - 1 – 343814 :الفاآس

 / lb.net.org@cyberia.SPNL  :البريد االلكتروني
lb.net.bkhatib@cyberia  

 961 -1- 343740: الهاتف  SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان   سوسن مهدي
 961 - 1 – 343814 :الفاآس

 / lb.net.org@cyberia.SPNL : البريد االلكتروني
sawsan_mehdi@yahoo.com  

 961 -1- 343740: الهاتف  SPNLي لبنان جمعية المحافظة على الطبيعة ف  اوجيه- ميراي عطااهللا
 961 - 1 – 343814 :الفاآس

  / lb.net.org@cyberia.SPNLا:يالبريد االلكترون
com.maatallah@gmail   

 AFDCروة الحرجية جمعية حماية وتنمية الث منير بو غانم
 ضابط برنامج

  

 اتغاب التنمية والمحافظة على الجمعية
 لبنان-الرملية، عاليه

 961 - 1-  752670:الهاتف
 961-1- 752671: الفاآس

  lb.org.AFDC@AFDC :البريد االلكتروني
  المستشارون

 عيةماجستير علوم الزرا عقلي أندره امير
   اإلجتماعيةو يةالريف التنمية ة فيخبر

 961 - 3- 966465: الهاتف
  com.miroakl@yahoo:البريد االلكتروني

 خزاميل اميش
  

 961 -3- 244736: الهاتف   مستشار -  غاباتخبير
  com.mkhouzami@hotmail:البريد االلكتروني

 وليد ناصر
  
 
 

 وق الملكية الفكريةق متخصص بحمحام
  

 لبنان-بيروت - 116  - 12344 صندوق بريد
  961 - 1- 611337 : الهاتف
 961 -1- 611339: الفاآس

  com.law-walid@nass:البريد االلكتروني
  القطاع الخاص

  لبنان-ايكوديتمشارك في   آريم ألجسر
 اخصائي بيئي

  

 لبنان-ايكوديت
، االشرفية، الرميل- طابق الثانيال بناية متى، 114 الخازنين شارع

  لبنان- بيروت 
 961 -1-566784 : الهاتف
 961 -1-566785 : الفاآس

  mco.kjisr@ecodit:البريد االلكتروني
  مدير منير ابي سعيد

  مرآز التعرف على الحياة البرية
 اللقاء الحيواني

 لبنانعاليه، 
 961- 5- 558724 : الهاتف
 961-5- 555201: الفاآس

  lb.net.mabisaid@cyberia:البريد االلكتروني
  عاممدير   ناجي شامية

  رئيس قسم التخطيط
Envirotech 

  بناية حجيجي شارع عدنان الحكيم جناح بيروت 
  961 - 1- 840401 : الهاتف
  961 - 3-  832281: الخليوي
  961 -1-  840407: الفاآس

  nchamieh@envirotech.com.lb :البريد االلكتروني
  :2جدول رقم 

  العنوان   المرآز/المؤسسة   اسم المعني المشارك في ورشة العمل
  لمتحدة للتنميةبرنامج االمم ا

  سعود نجها
  

  مساعدة برنامج
  برنامج الطاقة والبيئة

  مبنى االمم المتحدة
  حرياض الصل

  لبنان-بيروت-113216: صندوق البريد
  1782 مقسم 981301- 1- 961: الهاتف
 981521- 1- 961: الفاآس

  org.seoud@undp.Jihan:البريد االلكتروني
  وزارة البيئة
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  رئيسة  سماحةالرا 
  المحافظة على الثروة الطبيعيةدائرة 

  طبيعةمصلحة المحافظة على ال

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 417مقسم -  961 -1-976555- : الهاتف
   961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.samaha@moe.l:البريد االلكتروني

  اسعد سعادة
    

  جيولوجي-مهنددس هيدرو
  دائرة حماية الموارد الطبيعية

  طبيعةمصلحة المحافظة على ال

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 509 مقسم 961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

   lb.gov.saadeh@moe.a: رونيالبريد االلكت

  حرجيمهندس     عقلجورج 
  المحافظة على الثروة الطبيعيةدائرة 

   طبيعةمصلحة المحافظة على ال

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 452مقسم – 961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

   lb.gov.akl@moe.g:البريد االلكتروني 
 نبيل عساف

  
 
  

   حرجيمهندس 
  المحافظة على الثروة الطبيعيةدائرة 

  طبيعةمصلحة المحافظة على ال
  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 555مقسم  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.assaf@moe.n:البريد االلكتروني
  المحافظة على الثروة الطبيعية دائرة حرجيمهندس   قليميديان 

  طبيعةمصلحة المحافظة على ال
  

 بنان ل-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 410مقسم  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.dklaimi@moe: البريد االلكتروني
  اخصائية موارد طبيعية  ضنانسي عو

  يةسكنمصلحة حماية البيئة ال
  

 ان لبن-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 442مقسم  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  llb.gov.awad@moe.n. :البريد االلكتروني
 ، دآتوراهحبيبحنا بو 

  
  دآتورا في الكيمياء
خاطر  التكنولوجيا والماتثرمؤمصلحة الوقاية من 

  الطبيعية

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
  508مقسم 961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.habib@moe.h:البريد االلكتروني
  المشاريع العالمية المنفذة من قبل وزارة البيئة

  ها دآتورستوت،إلسا 
  
 
  

  نيةالمنسقة الوط
 المرفق العالمي للبيئة \برنامج االمم المتحدة للبيئة 

  حول بلورة اطار وطني للسالمة االحيائية
  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 7194مقسم  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.elsa@moe:البريد االلكتروني
 خوريبيتي 

  
  

UNV  
تامين هيكلية مؤسساتية مستقرة للمحميات مشروع 
  الطبيعية

  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 7194 مقسم 961 -1-976555- : الهاتف

  com.ykhoury@gmailbett:البريد االلكتروني

 ، دآتوراهرين يوسف
 
 
  

  مديرة مشروع
  NCSAمشروع

  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
  961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس
  ryoussef@moe.gov.lb: االلكترونيالبريد 

 961-- 3-498512: ويالخلي   السالمة االحيائيةمشروع  حجال زينة
  com.zeinabelle@hotmail:البريد االلكتروني

 شربل رزق
 
 
  

   مشروع ميدويت آوست
  مدير المشروع

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 7194 مقسم 961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

   lb.gov.crizk@moe:البريد االلكتروني
  هخاطر، دآتوراآارال 

 
  

  

  مديرة مشروع 
تامين هيكلية مؤسساتية مستقرة للمحميات مشروع 
  الطبيعية

  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 402:  مقسم961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  lb.gov.@moe سيسبامSISPAM:البريد االلكتروني
  متطوعة  ليا بخعازي

تامين هيكلية مؤسساتية مستقرة للمحميات مشروع 
  الطبيعية

  

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
   961 -1-976555- : الهاتف

  com.bekael@hotmail:البريد االلكتروني

  محمية شاطىء صور الطبيعية ةمدير  دقيقليانا 
  مشروع ميدويت آوست

  لبنان-  بيروت   بناية اللعازارية،- 11- 2727: صندوق البريد
 445:  مقسم961 -1-976555- : الهاتف
  961-1-  976530: الفاآس

  com.dakik@gmail.Leanna:البريد االلكتروني
  com.Haloula_hola@hotmail:البريد االلكتروني    رومانوسهالة 

  وزارة الزراعة
 حيطات والثروات السمكيةمدير معهد عْلم الم  هاآتورشادي مهنا، د

  
 ، لبنانالبترون-534: صندوق البريد

  961- 3-  456794: خليوي
 961- 6- 742673: الفاآس

  lb.net.ipogov@cyberia:البريد االلكتروني
 961 -1—848447- : الهاتف  رئيس دائرة المراعي والحدائق العامة والمحميات  فادي اسمر

   fadyasmar@terra.net.lb:البريد االلكتروني
  ةالزراعيمصلحة االبحاث العلمية 

  ربيعة صفير
 
   

  علم االحياء 
  ة الطبياتالنباتقسم 

  961- 1-  682472: الهاتف
 961 -1- 473253-: ويالخلي

  lb.vgo.fanarlab@lari:البريد االلكتروني
  ةث العلميوالمجلس الوطني للبح



  مديرال  هراآتود غابي خلف،
  ر الوطنيامرآز علوم البح

  

 لبنان- البترون534: صندوق البريد
  961-6-741580 /2/1/:الهاتف
  961- 6- 741584: الفاآس

  :البريد االلكتروني
  باحث   ه، دآتورامصريطليع ال

  بعدستشعار عنإل امرآز
  

 بيروت، لبنان 11 8281- :صندوق البريد
  961- 4- 409845: الهاتف
 961-4- 409847: الفاآس

  lb.edu.tmasri@cnrs:البريد االلكتروني
  الجامعة اللبنانية

 138صندوق بريد   بروفسور هاللقيس، دآتوراسامي 
 ، لبنانبيبلوس
 961 -9-580-540: فاآس/ هاتف 

  lb.com.slakkis@inco:ترونيالبريد االلك
   أستاذ مشارك ه صافي، دآتوراسمير

  حياءاألقسم عْلم 
   ، الفنارآلية العلوم الثانية

 961-3 – 394962: ويالخلي
   lb.edu.ssafi@ul:البريد االلكتروني

  961-1- 822639: الفاآس    ، دآتوراهاعارف ضي
 هاآتورجرادي، درمضان غسان 

  
   أستاذ عْلم البيئة وعْلم الحيوان

  لية العلومآ- الجامعة اللبنانية
  961-3 – 689840 :ويالخلي

 822639- 1- 961: الفاآس
  lb.net.jaradi@cyberia-r:البريد االلكتروني

 هسليم، دآتوراآمال 
 
  

 961- 3 – 256075: الهاتف  باحث 
 961- 1- 450810: الفاآس

  lb.com.dokama@inco:البريد االلكتروني
  البلمندجامعة 

  لبنان -  طرابلس-100: صندوق البريد  البيئةآلية علوم  أستاذ دآتوراه مساعد هادآتورمنال نادر، 
  316/3966مقسم - -6-961 930250 :الهاتف
  961 -  6-930257:الفاآس

  lb.edu.nader@balamand.manal:البريد االلكتروني
  جامعة الكسليك

 961 -9- 220665: الهاتف  أستاذ هادآتورميرنا سمعان، 
 961-3 – 471386: ويالخلي
  lb.net.fon@sodetel:يد االلكترونيالبر

  حكوميةالات غير عيمجال
 خطيبال باسمة

 
  

 961- 1-  343740: الهاتف  SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان 
 961-1-  343814: الفاآس

جمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان  :البريد االلكتروني
lb.net.org@cyberia.SPNL / lb.net.bkhatib@cyberia  

  مديرة محمية ساباساندرا 
  الطبيعيةحرش إهدنمحمية 

  

 961 -  6- 560590: الهاتف
 961 - 6- 560190: الفاآس
 961-3 – 844190: ويالخلي

  com.sandrasaba@hotmail:البريد االلكتروني
 961-1- 343740: الهاتف  SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان   سوسن مهدي

 961-1- 343814: الفاآس
جمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان : البريد االلكتروني

lb.net.org@cyberia.SPNL  /
sawsan_mehdi@yahoo.com  

  المستشارون
 961- 3 – 966465: الهاتف  ةالريف و التنمية اإلجتماعيةة فيخبير عقلي أندره امير

  com.miroakl@yahoo:البريد االلكتروني
 خزاميل اميش

  
 961- 3 – 244736: الهاتف  مستشار-غاباتاخصائي 

  com.mkhouzami@hotmail:البريد االلكتروني
  ،صلح رياض ال11- 1024: صندوق البريد   الطبيعيةياتحمم والالتنوع الحيوياخصائي في   عز الدينفيصل أبو

 ، لبنان11072070بيروت، 
 961-1- 361662: الهاتف
 961-1- 361662: الفاآس

  com.faisal_consultant@hotmail:البريد االلكتروني
  القطاع الخاص

  مدير  محمد منذر
  SOGEP شرآة الهندسة البئية والغابية

 961-3 – 650567: ويالخلي
  com.mhmonzer@hotmail:كترونيالبريد االل

  
 شكر

الى ص اخالشْكر بالالفريق ايضا يتوجه  . المعنييندون مساعدة العديد منمن  التنوع الحيويتفاقية ال الثالث يالوطنالتقرير سودة لم يكن من الممكن إنجاز م
  .تشجيع وإقتراحات بناءةو، المتناهيةمساعدة قدمت  التي سماحةاآلنسة الرا  لحيويالتنوع اتفاقية المنسقة الوطنية ال
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  من قبل لبنانالمنفذةالمشاريع الدولية 
 مرحلة اولى-التنوع الحيويمشروع  .1

المرفق العالمي  / يةمتنلمتحدة لل برناج األمم ا من بدعموزارة البيئة من قبل 1998في ) 1998 تشرين الثاني - 1997تشرين األول ( هذا المشروع تم تنفبذ
) NBSAP ( للتنوع البيولوجيالوطنية عملالستراتيجية وخطة هو اال هذا المشروع  من الرئيسيوالهدف .دوالرا امريكيا 145.500ميزانية  بللبيئة

 .التنوع الحيويمن اتفاقية  26 و6المادتين متطلبات ل تم نحضيره آتلبيةوالتقرير الوطني األول الذي 
 التنوع الحيوي دعم تخطيط .2

المرفق العالمي  / يةمتن برناج األمم المتحدة لل من بدعموزارة البيئة من قبل 2001في ) 2001 حزيران - 2000تشرين الثاني ( هذا المشروع تم تنفبذ
 للتنوع البيولوجي والتي الوطنية عملالية وخطة ستراتيجاال لتحضير وتنفيذ التنوع الحيويتفاقية هو تعزيز قدرة اطراف ا المشروع  من هذاهدفوال. للبيئة
 . بين البلدان العربيةفي ما التخطيط للتنوع البيولوجيمتعلقة بالتجارب ال وات المتخصصةخبرالعامة، الات االرشادمواد والتبادل المعلومات، : هاهدافمن ا

  )آامب (ةطق الساحليابرنامج إدارة المن .3
من والمنفذ  )ا امريكيادوالر 500.000(بمبلغ قدره مول الم المشروع  ولقد هدف هذا.2004 لغاية 2002مْن  " ةطق الساحليابرنامج إدارة المن"  لبنان نفذ

مؤسسات اإلدارة من خالل تعزيز ساحلية في لبنان  المتكاملة للمناطق الدارةتنمية المستدامة واالالمساهمة في الالى  ماب/ للبيئةقبل برناج األمم المتحدة 
 . الساحليةوارد المةيامحالبيئية و

من الناقورة في جنوب لبنان الى  الممتدة من الدامر  الساحلية الطبيعية في المنطقة المحافظة على المواردCAMPآامب   مشروعتناولبشكل محدد أآثر، 
 اإلقتصادية ونشاطات التنمية على النشاطات ) ايكام (ساحلية المتكاملة للمناطق الدارةتنمية المستدامة وطرق ووسائل االتطوير وتطبيق مفاهيم الخالل 

  .المنطقةفي اإلجتماعية 

  )ةانيمرحلة اولى وث(مناخ  التغير حول عالمي للبيئة مشروع المرفق ال .4
. 1/8/94 تاريخ 359رقم خالل القانون من  1994في آانون األول  (UNFCCC)  تغيير المناخحولفاقية إطار األمم المتحدة  إتقام لبنان بالتصديق على

 لبنان  فيصل حول التوا أول تقرير وطنيبتحضير وتقديم لبنان إست قام  مْن اإلتفاقية،4.1مع المادة طابق وبالتمشروع  هذا المْناالولى  المرحلة وفي اطار
)LNFC( وزارة البيئةونفيذ  يةنمتتمويل مْن المرفق العالمي للبيئة، إدارة برنامج األمم المتحدة للباإلتفاقية، سر ألمانة 1999 في . 

وآان قد بدأ . اهتمويل مْن المرفق العالمي للبيئة لتنفيذلى رصد ووزارة البيئة عتنمية برنامج األمم المتحدة للاما المرحلة الثانية من هذا المشروع، فلقد عمل 
 .بالتوعية العامة وبتامين تمويلتدريب، بال بشكل رئيسي، اتقدرتنمية ال بقعلتوضع عدة أهداف تو لمدة سنة واحدة، 2001المشروع في تشرين الثاني 

 تطبيق برنامج النفايات الخطرة .5
. ، البنك الدولي ووزارة البيئة)لبحر األبيض المتوسطل التقنية ةبيئي الالمساعدةبرنامج  (ميتاب من قبل )دوالرا امريكيا 180.000(هذا المشروع تم تمويل 
 :آما يلي حول إدارة النفايات الخطرة في لبنان  آاملة دراسةالى تحضيرالمشروع وهدف .  لمدة سنة واحدة2001ذار اوزارة البيئة في من قبل  وتم تنفيذه

 ايات الخطرة في لبنان بالنفالمتعلقةراجعة آل الدراسات والتشريعات السابقة م -
  دراسة إحصائية حول آمية وأنواع النفايات الخطرة في لبنانتحضير  -
  عمل لمعالجة النفايات الخطرة في لبنانبرنامج يْاغةص -
  التعامل مع إدارة النفايات الخطرةحول اإلجراءات القانونية حديدمرسوم لت إقتراح -

  )الليدو( اللبناني والتنميةمرصد البيئة  .6
 حديد المتوفرة، توالتنمويةع البيانات البيئية يجمهي ت) وزارة البيئة/ اإلتحاد األوربي  / للتنمية، برناج األمم المتحدة 2002-1999 (ان ابرز نتائج الليدو

إستعمال بتحضير خريطة المشروع ولقد قام .  البيئة وإتجاهات التنميةتابعة ورصدنظام دائم مْن المؤشرات لم وانشاء اولوية ، وتنمويةقضايا بيئية 
 .2002ية آذار المسودة النهائية في نهاوتم نشر لبنان، في  يضاراالغطاء وخريطة /يضاراال
، الدامور  فيةدعم مشروع برنامج إدارة المنطقة الساحليوقام الليدو ب. يتم احتسابها حالياثالث مؤشرات تمت بلورة ساحلية المناطق الما يتعلق ب في

  :ليما ي اهداف المشروع الرئيسية ومن. هذه المناطقبلورة خرائط نظام معلومات جغرافي لمن ناحية  الناقورة، والصرفند
 .ل مؤشراتاستعمنمية واإيجاد شبكة رصد للبيئة والت -
 وزارة البيئة وشرآائهافي ة بشريتحسين القدرة ال.  مختلفةيةونمتمؤشرات احتساب وبلورة  -

 حسين وحدة الوعي البيئية الدائمةت .7
 البيئية الدائمة في وزارة ةوعيتتحسين وحدة الف بهد) وروا 453.500 (من ايسياليف بدعم 2004-2002وزارة البيئة في من قبل مشروع ال تم تنفيذ هذا

ترويج وال تمييز، تقييم،  واالحترازية التي من شأنها الدائمةةوعيتوحدة ال  وزارة البيئة في تأسيسةساعدمهذا المشروع ل الهدف العام وآان. البيئة
 .البيئيةمختلف المجاالت مساعدة في وال

.  البيئيةةوعيتالمرافق آل تغطية دور معين لضمان  بآل قسموسيقوم . الوزارةفي  ةوعيالت ضمن وحدة مختلفة مجموعات  بينالمشروع خْلق تحالفولحظ 
 : ما يليهذا يتضمنو

 ر مْن النشاطات تتضمن نواد بيئية، جمعيات، بلديات، ومدارسيعدد آب ْجراء-
 حكوميةال غير الجمعيات نشاطات ييم، وتقتالعة ورصدتدريب، م -
  البيئية للتمويلةوعيتالحول ع إقتراحات يرا مشتحضير -
 بيئيةالقضايا ال تناولأجهزة اإلعالم المحلية لالعمل مع  -
  المعنيةطرافالتقنية لال تامين المساعدة -
 عامةبين الوزارة والحاور  آمنتدى للتهلاستعم الالكتروني وتجديده موقع تطوير -
 فعالة اخرى ةوعيت اتخططومأدلة تربوية، فيديو، ملصقات، توزيع  وخلق -
  القضايا البيئية الملحةحولتغطية إعالمية دقيقة وشاملة القيام ب- 
 تربوية، والوزارةالمؤسسات البلديات، الحكومية ، ال غير الجمعياتالتنسيق بين زيادة - 
 االلكترونيموقع الخالل من  هاتعليقاتالعامة وتوثيق إشراك العمل على زيادة - 

  خالل التدريب المالئم منطات البيئية النشاتعزيز -
  حكوميةال غير الجمعيات فعاليةتحسين  -

  )باب(مشروع المحميات الطبيعية  8



لغاية  1996منذ " مستدامة للتنوع البيولوجي األصلي لحمايةتعزيز القدرة الوطنية والمحافظة في الموضع "يتم تنفيذ مشروع المحميات الطبيعية بعنوان 
ة  للبيئلعالميتمويل من المرفق اب و)IUCN(لحماية العالمي لتقنية مْن إتحاد اساعدة ا والميةنمتوزارة البيئة بتعاون برنامج األمم المتحدة للمن قبل  2005

محميتان و)  الطبيعيةلينخالجزر محمية  ( طبيعيةبحريةمحمية : ةات طبيعيثالث محميع ادارة خالل هذا المشرووتتم من ،  )دوالرا امريكيا 2.500.000(
مستوطنة البرية الحياة الى المحافظة على اللمشروع ويهدف ا). الطبيعية نومحمية حرش اهدالطبيعية شوف  أرز المحمية(أرضيتان جبليتان طبيعيتان 

 القدرة المؤسساتية لألجهزة تعزيز اساسي للتنمية البشرية المستدامة؛برية آعنصر الحياة ادراج المحافظة على ال ايضا على موائلها؛معرضة للخطر والو
  الوطنيةج للمصالحة يروالتالحكومية وغير الحكومية والمؤسسات 

 )SDNP(ة التنمية المستدامة برنامج شبك  9
) دوالرا امريكيا 256.000) (21قدرة (تنمية برنامج األمم المتحدة للبتمويل من سنة واحدة  ول1996وزارة البيئة منذ نيسان من قبل مشروع ال تم تنفيذ هذا

 : آما يليثالثة أهدافلتناول 
 امةالتنمية المستد  حول سهيل ونشر معلوماتت -
 .تنمية القدرات -
 .صال بين أصحاب الحصص المختلفينواتحسين الت -

   )SPASI( في الصناعات  تعزيز نظام التراخيص والمراقبة10
 بهدفورو ا 443436اإلتحاد األوربي ببتمويل من ) 2002-2000(وزارة البيئة من قبل مشروع ال تم تنفيذ هذا

 : ادخال الوسائل المالئمة آما يلي وة الضروريات التشريعبلورةخالل من  في الصناعات تعزيز نظام التراخيص والمراقبة والمتابعة والرصد
 .مراسيم للمؤسسات المتخصصةوضع وتجديد   .1
 . البيئيةةالمعايير للنوعي وضع وتجديد  .2
 . البيئي الوطنيالمراقبة دليل  تصميم .3
 . متوافقةخطة عمل إلتزام  بلورة .4
 اإللتزام البيئيحول الوعي  نشر  .5
 .بيئيةال  والمتابعةمراقبةالتدقيق وجراء الوالألطراف المْعنية إلْجراء خطة عمل اإللتزام،  تنمية القدرات البشرية  .6

 .صياغة المعايير المالئمةو في الصناعات تهدف الى تعزيز نظام التراخيص والمراقبةات نظيممراسيم وتالرئيسية بلورة  هذا المشروع ومن ابرز نتائج
وتم ). المجارير، شبكة ةسطحيال هايمالالبحر، التصريف في  (مبتذلةال والمياه ةمكدسالإلشعاعات ل معايير وطنية للنوعية البيئية  ببلورةالمشروعولقد قام 
 .مرسوميتم ادخالعا على اساس تجريبي قبل تقديمها آوس) 2001 ،8/1رقم (وزارة البيئة من قبل هذه المعايير اصدار 

  )UPP(برمجة التخطيط والوحدة   11
ة يبيئالمساعدة التقنية البرنامج من ) ثالث مراحلدوالرا امريكيا على  335.000(بتمويل  2002-1997وزارة البيئة بين من قبل مشروع ال تم تنفيذ هذا

، ) الثالثة للمرحلةميتابخالل من سويسري الدعم الصندوق و، االولى والثانية تينلمرحلايسياليف من خالل ميتاب ل) (ميتاب (طلبحر األبيض المتوسل
 :ا يلي؛ وهدف المشروع الى م البنك الدوليةداروبا

  نظام تقييم أثر بيئي في لبنانانشاء -
 دي جدالقيام بتوظيف اضافة إلى هامينظتبواجبات وزارة البيئة والنتعلقة  ات في مراجعة وتعديل التشريعالمساعدة -
 مشاريع جديدة في الوزارةالتخطيط وبرمجة  -
  برنامج النفايات الخطرة في الوزارةاطالق -

 : ما يليروع أهداف هذا المشوايضا من
 استراتيجية االثر البيئي مرسوم صياغة -
ارشادات استراتيجية  اضافة إلى استراتيجية االثر البيئيمراجعة ل إجراءات بلورة في الوزارة استراتيجية االثر البيئي وحدة انشاء -

  للقطاعات المختارةاالثر البيئي
 راتيجية االثر البيئياستخرين في حقل مهتمين اوزارة وال تعزيز قدرات موظفي -
 د ي جدوالقيام بتوظيف، ين التنظيميينوزارة البيئة المجدد  قانون ومرسوم مسودة في صيْاغةالمساعدة -
 هالمشاريع المختارة في الوزارة وتطبيقل  االولي والفعليطالقاالفي المساعدة  -
  ة برنامج النفايات الخطرة في الوزاراطالق -

 للبنانياإلنتاج اتنظيف مرآز  12
يصبح مرآز وتحويله للا بهدف تعزيز قدرة )اورو 455,780 ( واونيدووزارة البيئةيف، بتمويل من ايسيالوزارة البيئة من قبل مشروع ال تم تنفيذ هذا

ل إلى عمليات انظف، اقتن، ولتسهيل االةاللبناني SMEاإلنتاج إلى تنظيف  خدمات وتقديماإلنتاج، في ما يتعلق بتنظيف في لبنان  يشهد له باالحتراف مرآز
 : ما يلين أهداف هذا المشروعوم. الصناعة في لبنانمن قبل قطاع اإلنتاج لتنظيف  مدا في التطبيق المستمر والمستةساهموالم

 زيْادة المنافسة بين الصناعات  .1
 اإلنتاج الصناعيليات السلبية البيئية المن االثار لتقليل  ا .2
 الوصول إلى اسواق جديدة تامين  .3
 الخاصة-تحفيز الشراآات العامة  .4
  اإلنتاج  تنظيف تطوير وتقنية ونقلفي ما يتعلق برات لترويج لإلستثما ا .5

  )ميدويت آوست (والمناطق الساحلية في البحر األبيض المتوسط المحافظة على المستنقعات 13
 الذي هو مبادرة متوسطية في اطار اتفاقية رامسار يتم تنفيذه في آل من لبنان، البانيا، مصر، المغرب،  ميدويت آوست"لبنان هو طرف في مشروع 

  . ل االقليمية التي مرآزها في منطقة تور دي فاال في فرنساتتم ادارة هذا المشروع وتنسيقه اقليميا من خالل وحدة التسهي. فلسطين وتونس
اما في لبنان فيتمحور هدف المشروع تارئيسي حول المحافظة على االنواع المهددة باالنقراض عالميا وعلى مناطق تواجدها وحول اعتبار المحافظة على 

على تحسين قدرات المؤسسات الحكومية والجمعيات غير الحكومية لتناول شؤون الطبيعية محورا اساسيا للتنمية البشرية المستدامة في حين يتم العمل 
  . محمية ساحل صور الطبيعية ومستنقعات عميق:  في موقعينالتنوع الحيويالمحافظة على 

  )يكيا دوالرا امرFFEM) 392,489يتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة البيئة وادارة برنامج االمم المتحدة للتنمية بتمويل من 

  )FUM/ 26 /DEM/ 24/ لبنان(يد ابرومالميثيل البدائل  مشروع 14
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. 1999 ءا من ايار، بدللتنميةبرنامج األمم المتحدة بادارة وزارة البيئة من قبل ) FUM/ 26 /DEM/ 24/ لبنان(يد ابرومالميثيل المشروع بدائل تم تنفيذ 
المناخية عتبارات لبنان المعينة وفقا ال  (MeBr)يداميثيل بروم الستعمالالالكيمياوية المْختلفة  وغير الكيمياويةالى ابراز فعالية البدائل هدف المشروع و

ولقد . في لبنان MeBr إستعمالستبدال إستراتيجية وطنية ال العمل على بلورةإلستعمال الصحيح للبدائل، وحول ي ميدانطالق تدريب ؛ والى اوالجغرافية
ولقد تمرآزت .  المناطق االنتاجية الزراعية الرئيسية في البلد متتالية ولقد تمكن من الوصول الىفصول المشروع الدليلي على مدى اربعة نشاطاتامتدت 

بتندي زحلة بر الياس  ( والبقاع)عقبية الصرفند) جنوب لبنان) عكارطرابلس (شمال لبنان  ) جبيل الشويفات الرميلة الدامور( جبل لبنانالمواقع الدليلية في 
 .)وخربة قنافار

في اإلجتماع الرابع تمت الموافقة عليها  الدليليمشروع العلى نتائج باالستناد في لبنان  MeBr دال إستعمال إستراتيجية وطنية إلْستْبولقد تمت بلورة
  .2001موز المتعدد األطراف في ت التمويلن للجنة التنفيذية مْن صندوقيوالثالث

   )MSC-IPP Environment(برنامج تخطيط االستثمارات  -دارة اال دعم يةر استشا15
). اورو 1600.000(اإلتحاد األوربي بتمويل من وزارة البيئة، يتم استدراج عروض لتنفيذ مشروع برنامج تخطيط االستثمارات آبرنامج مساعدة تقنية ل

 :مرافق مختلفة آما يليلمشاريع ومتابعتهم في لتحضير ال وزارة البيئة في التخطيط وةساعد هذه بموحدة اإلستشارةوستقوم 
  بيئيةالسياسة ال -
 عامةالخيص اترات والتنظيمللسياسة  -
 ةبشريالموارد المؤسسات وسياسة تنمية ال تعزيز -
 :بيئيالستثمار اال لثالث سنوات بهدف تحسين 2002 بدأ عند نهاية  قدروعالمشوآان 

  لإلدارة البيئيةوارد المتفعيلخالل من تنمية اإلقتصادية اللبنانية الدعم  -
 .وزارة البيئةل لتدخل فعال والفيزيائية اإلدارية ، القانونية الشروطخلق -

 وزوناالمكتب  16
را امريكيا للمرحلة  دوال155,090 1998تم تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة البيئة بتمويل من صندوق الدعم المتعدد االطراف لبروتوآول مونتريال في 

 : آما يليفي لبنانلبروتوآول مونتريال  يالمؤسساتالتنفيذ  تعزيزف دهب )2005-2003(والمرحلة الثانية ) 2002-2001(االولى 
  األوزونحول شؤوننشر المعلومات  -
 سياسات و اتتشريعبلورة  -
  ODSلومات على انشاء بنك لقواع البيانات والمع -
 ODS إستهالك ءالنهامساعدة قطاع الصناعة  -
  عملبرامج تدريبية وورش -
  ةوعيتبرامج  -

  )SEA(في لبنان استعمال االراضي تقييم تخطيط وبيئي ة تقييم االثر ال إستراتيجي17
في بيئية لا الشؤون  ادراج لثالث سنوات، بهدف)اورو 429,968(العالم الثالث - بتمويل من ايسياليف2003 منذ وزارة البيئةمن قبل مشروع تم تنفيذ هذا ال
 أهداف هذا ومن.  للتنمية المستدامةالوطني عمالاألتواجه جدول التي رئيسية المشاآل من الف يخفلت المستوى الوطني لعلىبرامج الخطط والالسياسات و
 : ما يليالمشروع

 وطنيالمستوى على البيئي ة تقييم االثر الي لتطبيق إستراتيجيوعملإطار قانوني ومؤسساتي  بلورة -
  المختلفة ا وتدخالتهاوظائفهلما يتعلق ببيئي ة تقييم االثر الإستراتيجيتطوير  المؤسسات الوطنية المْعنية لات قدرتنمية -
  االراضيي وإدارة إستعمالمدن البيئية في التخطيط الشؤونج الرادإستراتيجية وطنية ال بلورة  -
ي وإدارة مدن في التخطيط الهاقيطبوت بيئية ارشاداتلتطوير ) DGUP (مدنيخطيط الومديرية الت) وزارة البيئة(وزارة البيئة ل مؤسساتي تامين تعزيز -

 يضاإستعمال األر
  دليليمشروع تجريبيفي ة بلور البيئية الماالرشاداتق يطبت -
 االرشادات القاعدة التنظيمية لتطبيق تطوير -

 )POPs(الدائمة  ةعضويال  الملوثاتوطنية إلدارةالقدرة  تعزيز ال 18
 دوالرا امريكيا 80,000(+ دوالرا امريكيا  353,000 بقيمة ألمانيا والسويد، سويسرايذ هذا المشروع بتمويل من المرفق العالمي للبيئة وممولين من م تنفت

الدائمة  ةويعضال  الملوثاتوطنية إلدارةالقدرة حول تعزيز ال الهدف وتمحور. 2005آانون األول لغاية  و2003تشرين الثاني ءا من بد)] لبنانمن 
)POPs ( المفصلة فهي آالتاليهدافاما بالنسبة لأل. تفاقية إستوآهولمفي اطار ا ا إلتزاماتهتلبيةولمساعدة حكومة لبنان في ) :إتفاقية نفيذ القدرة لتتعزيز) 1 

POPs  وطنية إلدارة نفيذخطة ت بلورة خالل من POPsاالليات فعالة والوطنية الفعل الود ردمن شانها تحديد معينة مفصلة خطط عمل بلورة ) 2( و
   .POPsوالتدابير التي من شانها تخفيض نسبة 

  )مشروع تنورين" (االدارة المتكاملة لغابات االرز في لبنان بالتعاون مع دول اخرى من منطقة البحر المتوسط"مشروع 19 
وباشراف برنامج االمم المتحدة للبيئة وبتمويل من 2004 في بيروت منذ حزيران تم تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع الجامعة االمريكية

ويهدف هذا المشروع الى بلورة خطة عمل  لالدارة المتكاملة المستدامة لغابة ارز تنورين وتناول ).  دوالرا امريكيا1,212,200(المرفق العالمي للبيئة 
عشر  من اثني الباقية على قيد الحياة الغابات حدث الجبة في شمال لبنان احدى-اشجار غابة تنورينمن % 70 يهدد  الخطر الجدي في غابة تنورين الذي

 ويهدف هذا المشروع الى حماية الغابات من انواع الحشرات الغازية التي تسبب ضررا جديا على االشجار وبناء عليه .أآبرها أرز في لبنان وأيضا ةغاب
  : يتناول الشروع ما يلي

 هذهخطة اإلدارة وستتضمن . ووسائل معالجة هذه المخاطررز  لغابات األالبيئيلى النظام عمحتملة تتناول المخاطر المة داخطة إدارة مست رةبلو .1
 :األهداف الثانوية التالية

i) أسباب تفشياستيعاب  Cephalcia ي منطقة البحر األبيض حاالت تفشي مماثلة في غابات األرز فمن المحتملة مخاطر التقييم و تنورين في
 .المتوسط

ii)  ات ممارسال خالل نشر المعرفة و منف هذه الخطة لغابات ارز اخرى في المنطقةيوتكي في غابة تنورين إيتم تطبيقه فاتخطة مكافحة االبلورة
 .الفضلى

  .األرزدارة غابات ة تبادل المعرفة، التواصل، التعليم وتنمية القدرات للمؤسسات والجماعات الاديز .2



  ( سيسبامSISPAM)  ةات الطبيعي إلدارة المحمية مستقرةمؤسساتي هيكلية 20
 مع طلبات مقدمة باستمرار لوزارة البيئة العالن مواقع 2002 الى عشرة في 1996ت الطبيعية في لبنان بازدياد مستمر من ثالثة في ان عدد المحميا

ومن اصحاب الحصص المعنيين في ادارة هذه . فان هيكلية وزارة البيئة الجديدة تلحظ وحدة للمحميات الطبيعية في دائرة المحافظة على الطبيعة. جديدة
وزارة المالية، وزارة الموارد المائية، وزارة البلديات والشؤون الريفية، البلديات، الجمعيات غير الحكومية، المؤسسات العلمية : لمحميات الطبيعيةا

 ردود الفعل في الوقت ان وجود العديد من المهتمين المشترآين في ادارة المحميات الطبيعية يعمل على تطويل االليات وتاخير تفعيل. والجماعات المحلية
اضافة، ان المساهمة المالية للحكومة في المحميات الطبيعية تحتاج الى اعادة تحديد سنوية خاصة وآذلك عمليات الرصد التي تتطلب اليات . المناسب

  .ادارية طويلة
.  الطبيعية على المستوين الكبير والصغيرالى تحديد واقرار هيكلية مؤسساتية صحيحة ومتطورة الدارة المحميات SISPAMسيسبام يهدف مشروع 

 : ما يلي SISPAMسيسبام ومن اهداف مشروع . وسيتم تناول المرافق القانونية، الهيكلية، المالية والبشرية لالنتهاء بمثال ادارة شامل متكامل
 .ة في لبنانات الطبيعي إلدارة المحمية المالئمةالمؤسساتيهيكلية التبني  -
  ة ات الطبيعيإلدارة المحمي مفصلة  عملخطةتنفيذ ح واقترا -
 متطلبات القدرة تقييم الموارد الموجودة و -
  هيكلية تمويلية مستدامة فاق علىاالت -

 455500(ايسياليف العالم الثالث وبتمويل من  2004شباط ة منذ نمتبرنامج األمم المتحدة لل ووزارة البيئةمن قبل  SISPAMسيسبام يتم تنفيذ مشروع 
 ).اورو

 )NBF(لسالمة االحيائية لبلورة االطر الوطنية   21
برنامج األمم المتحدة بادارة مكتب ) ابصار(الجافة   في المناطقالتنوع الحيوييتم تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع مبادرة دراسات 

إن الهدف  . شهر18 لمدة أولية مْن 2004شباط منذ ) دوالرا امريكيا 240.000(لبيئة المرفق العالمي ل- للبيئةبرنامج األمم المتحدةبتمويل من لبنان -يةنمتلل
 .للبنانلسالمة االحيائية لاطار وطني  الرئيسي للمشروع تطوير

  :النشاطات التاليةخالل من تنفيذ البروتوآول البلدان لهو تحضير ) المرفق العالمي للبيئة- للبيئةبرنامج األمم المتحدة(  المشروع هذامن إن الهدف العام 
 التحقيق على السالمة االحيائية  انتائج هذاثار ، وشؤون السالمة االحيائيةتقييم القدرة التقنية الحالية إلدارة القيام ب -
 )NBFs(لسالمة االحيائية لوطنية تنظيمية  اطر القدرة الوطنية لتطوير تعزيز -
أنظمة ادارية انشاء  هاضمنمن ، )LMOs(االجسام الحية المحورة بالمتعلقة طلبات المتيغات والتبلصنع قرارات فعال حول وطنية لالقدرة ال تعزيز -

 :في ما يليللمساعدة 
 تنفيذلاتبليغات وطلبات رز الف -
 )وفقا للبروتوآولقتصادية واالجتماعية اذ من الممكن اعتبار الشؤون اال(ها  إدارة المخاطر وتقييموتناولطر، اخالمتقدير   -
 أصحاب الحصصبالتوافق مع االخذ بعين االعتبار اشراك رارات ضمن األوقات المحددة في اإلطار التنظيمي وإتخاذ الق -
 . هذه الخطوات المختلفةتبادل االراء حول آلية لوضع -
 )ICCP( االحيائية بروتوآول قرطاجة حول السالمةعمل لجنة ما بين الحكومات لوفقا للبروتوآول مع االخذ بعين االعتبار أخرى تدابير  تنفيذ  -
 الوطنيةنظيمات التية بين توافقوالعمل على الية تنفيذ  اإلقليمي واإلقليمي الفرعي، التعاوندعم   -
مبني على  للترويج لنقاش )LMOs(االجسام الحية المحورة طالق بالمتعلقة باالقضايا عامة حول معلومات إلى الالتدفق تحسين وعي العام وزيادة ال -

  )LMOs(نظيمات االجسام الحية المحورة ما يتعلق بت  الشفافية فيولضمانالمعرفة 
 )NBFs(لسالمة االحيائية لوطنية تنظيمية  اطر  تصميم وتطبيقبك اشترلال أصحاب الحصص بفرصة تزويد جميع -
 : ما يلي نشاطات المشروع الرئيسيةومن

 مة االحيائية والشؤون التشريعية بالبيوتكنولوجيا، السالعلق تتمسح وتحليل وخْلق قاعدة بيانات وطنية  -
 )NCC(انشاء هيئة تنسيق وطنية  -
 ةالعاممشارآة للترويج للالمجمعة المعلومات تخزين وادارة  -
  الناتجة عن مخاطرالطر وإدارة وتقييم المخا  السالمة االحيائية،بالبيوتكنولوجيا مجاالت المتعلقةوطنيين في الالخبراء ال تلحظقاعدة بيانات  خْلق -

  )LMOs(الجسام الحية المحورة ا
بهدف وطنيين المشرعين الخاصة والعامة والقطاعات من الصحاب الحصص المعنيين ة من قبل االعاممشارآة لللترويج  وطنية ل عملورشتنظيم  -

 ةوعيتال
 قوائم جرد وارشادات  العامة ونشر ةوعي مواد للتإنتاج -

لمتابعة نمديدية مرحلة ولقد تم لحظة . 2005ز وتم تقديمها في تمويين عالمالوطني من قبل خبراء االحيائية الطار السالمة ا  المسودة األولىلقد تمت مراجعة
 وبرنامج وزارة البيئةتمديد من قبل مرحلة الولقد تم تنفيذ . الوطني اطار السالمة االحيائيةة من م المْختلفاقسوضبط اال انخاء أصحاب الحصص فيمشارآة 

  .تنميةاالمم المتحدة لل
 )المرفق العالمي للبيئة / يةمتنج األمم المتحدة للمبرنا/ وزارة البيئة  (مرحلة ثانية-التنوع الحيويمشروع   22
الذي ) 2005أيلول  /- 2002نيسان ( لتنفيذ هذا المشروع  للبيئة العالميالمرفقمْن ) دوالرا امريكيا 140.000(إضافي تمويل  وزارة البيئة من تإستفادلقد 
تحديد والعملية مؤسساتية ودرات القالوتحليل  التنوع الحيويلمحافظة على أولويات لتحديد  الوطنية واتالقدرتنمية تقييم حاجات ب مساعدة وزارة البيئة  الىهدفي
تم . التنوع الحيوي إتفاقية وارشاداتي لتنوع البيولوج إستراتيجية وخطة العمل الوطنية لتوصيات الوطني بالتوافق مع التنوع الحيويلحماية آلليات الضرورية ا

وزارة البيئة وبرنامج األمم  ، تمت متابعة تنفيذ المشروع من قبل2004؛ وفي 2002 منذ تنميةوزارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة لل تنفيذ هذا المشروع من قبل
 .في الجامعة األمريكية لبيروت )ابصار (الجافةفي المناطق  حيويالتنوع ال  مبادرة دراساتفريق من الخبراء في  بالتعاون مع  تنميةالمتحدة لل

 :آما يليأهداف المشروع موجز عن 
  وتقييم حاجات تنمية القدرات الوطنية التنوع الحيويتحديد اولويات  •
 لتنوع البيولوجي  ملحق إلستراتيجية وخطة العمل الوطنية لتحضير •
  لحيويالتنوع اتحضير تقارير موضوعية حول اتفاقية  •
 انشاء نظام المعلومات الوطني للتنوع البيولوجي  •
 تصنيف اللم حول ع اتالقدر حاجات تنمية تقييم •
 .وطنية الالتنوع الحيوي منشوراتحول قاعدة بيانات بلورة  •
 واد توعية حكيم وإنتاج م واالستعمال الالتنوع الحيويمتعلقة بالمحافظة على  ةوعيت نشاطات تنفيذ •
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 نمبادرة داروي  23
آيو حدائق وبيروت في شروع تعاوني بين الجامعة األمريكية  بتمويل م2002-1999مبادرة داروين بين قامت  األرضي، ينباتال التنوع الحيويما يتعلق ب في

  .متبقية الساحلية المثالية اليةات النباتموعجلملريدينغ  بهدف تمييز الغنى الزهري الملكية، وجامعة 
 
 

 )MSB(لفي  االروبذال بنكمشروع   24
بشكل ر األلفي وبذبنك المشروع وذلك قبيل انشاء  لبنان  منروع بذيجم بت1996منذ بنك بذور آيو و) LARI (ة اللبنانيةالزراعيالعلمية ث ابح االتقوم مصلحة

عمل ال يلحظ اطار وشروط، 2000وز مفي تبنك بذور آيو  و) LARI(مصلحة االبحاث العلمية الزراعية اللبنانية إتفاق رسمي بين  ولقد تم توقيع .رسمي
اال وهي انشاء وحدة تسهيل وطنية لتخزين البذور والتي تم  أولوية رئيسية ولقد تم تناول. 1998 و1997 ،1996مجموعات البذور لسنة مستقبلي، إضافة إلى ال

 .ر األلفيوبذبنك ال تسهيالت  في ةتقنيلتنمية القدرات النشاطات اضافة تم تناول .  متقدمةاتخططالعمل عليها من خالل م
ومن . المحليينالخبراء ولكن سيتم التجميع الحقا على مدار السنة بالتشاور مع . ةع المجمعانوجمع الخمس الماضية تداخل صغير في االتبعثات الولقد اظهرت 

  .زهرة السيكالمينويريس من اال ةع المستوطنانواألهداف الرئيسية السحالب واالبين 
 (CoDel)  في لبنان  مكافحة التصحر روع مش25

حزيران ءا من بدتنمية  وبرنامج األمم المتحدة للGTZ من قبل ماليةة وتقنيمساعدة وزارة الزراعة بمن قبل  في لبنان تم تنفيذ هذا المشروع مكافحة التصحر
2002 .  

ن مْن الوزارات المْعنية يممثلمن اللجنة الوطنية وتتألف   مكافحة التصحرفاقيةلجنة وطنية لتطبيق إت قضي بانشاء  ياوزارة الزراعة قرار ، أصدرْت2002في 
من  2003المشروع في حزيران ولقد انتهى .  تحت إشراف وزارة الزراعةGTZ وفاوال، يةنمتبحوث، برنامج األمم المتحدة للال ومعاهد ةآاديميالمؤسسات االو

  .UNCCDتجاه لتنفيذ إلتزامات لبنان التي تمت بلورته  كافحة التصحرلم) NAP(رنامج العمل الوطني اللبناني ر بتحضي

  المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي في المناطق الجافة من الشرق االدنى مشروع  26
 ق الجافة من الشرق االدنى بتمويل من المرفق العالمي للبيئةتم تنفيذ المشروع االقليمي حول المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي في المناط

مصلحة االبحاث العلمية الزراعية وبرنامج األمم المتحدة للتنمية والعديد من ) 2004-1999 (يخمسالهذا المشروع وقد نفذ . ) دوالرا امريكيامليون1.5(
اضافة، تم اشراك العديد من الخبراء لتحديد خصائص الغنى الزهري . عيات غير الحكوميةالمؤسسات العالمية والمؤسسات االآاديمية والبحثية المحلية والجم

ية الزراعية المهمة من دلبالمشروع يهدف الى الترويج للمحافظة على االصول البرية واالنواع الف.  واالستعماالت الممكنة لالنواع المنتقاةالوراثيودراسة التنوع 
محافظة في الموضع االصلي واليات المزرعة المحلية وتقنيات المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي في ثالث خالل ادخال وتجربة تقنيات ال

ولقد . ةاقتصادية ودراسة احصاء بوتاني/وآان قد تم انتقاء المواقع وفقا لمعايير محددة ووفقا لدراسة احصاء اجتماعية. جبلية في لبنانمواقع دليلية في مناطق 
ولقد تم اعتماد العديد من االساليب من قبل المشروع بهدف تنظيم دورات .  حول التربة وغطاء االراضي GISتمت بلورة خرائط نظام معلومات جغرافي

 اخرى تعمل في نفس تدريبية قصيرة االمد للموظفين التقنيين والمزارعين آما تم العمل على ادراج نشاطات المشروع في اطار نشاطات مؤسسات ومشاريع
  .المناطق

ايضا تم تنفيذ تقنيات تجميع المياه في . ولقد تم انشاء مشتل اشجار مثمرة بالتعاون مع جمعية التنمية الريفية في عرسال آما تم اتخطيط لمشتل اخر في حام
 تم ايضا. والمزارعينول تجميع المياه بمشارآة الموظفين التقنيين اضافة تم تنظيم العديد من التدريبات ح. تينزراعيموقعين من مواقع المشروع يتميزان ببيئتين 

التنوع بات المتعلقة التشريعايضا تمت مراجعة . )منفذةمؤسسة الال ( مصلحة االبحاث العلمية الزراعيةانشاء ثالثة بنوك جينية حقلية للمحافظة خارج الموضع في
 ية تحضير األرضفي حين لم يتم تناول) التنوع الحيوياتفاقية خاصة (ية عالملى اإلتفاقيات العنين المحلية لقوايف اعلى تكي تم الترآيز ،ولكن.  الزراعيالحيوي

تم تنظيم ، ة العامةوعيتال ما يتعلق بفي .الجماعات المحلية الطبيعية من قبل للموارد  فضلىستعمال افضل وإدارةباتْسمح من شانها ان للسياسات المحلية التي 
  والمناشير وتم توزيعة يمقاالت الصحف العمل حول اهداف المشروع آما تمتنظيم برنامج تدريبي لمعلمي المدارس؛ ايضا تم نشر العديد من الرش من والعديد

محلي، الطعام لصنيع اتربية النحل، ت: للجماعات المستهدفة اال وهيأربعة مصادر دخل إضافية محتملة اضافة تم تحديد . تقويماتال والقمصانمئات القبعات و
 .السياحة البيئية وةع البريانوالثمار مْن االتصنيع 

 )سابيو(في منطقة البحر األبيض المتوسط  التنوع الحيويلمحافظة على لخطة عمل إستراتيجية  27
 2002مشروع في قد تم تنفيذ هذا الول.  في منطقة البحر األبيض المتوسطالتنوع الحيويلمحافظة على خطة عمل إستراتيجية ل تحضيرى لاذا المشروع دف هه

 البحري في منطقة البحر األبيض التنوع الحيويلمحافظة على خطة عمل إستراتيجية ل تطويرماب بهدف / برنامج االمم المتحدة للبيئةطار في ا راآسبامن قبل 
خطط عمل وطنية تطوير ساحلي وال البحري ونوع الحيويالت تقرير وطني حول ببلورة  البحر األبيض المتوسط وبناء عليه قامت آل دولة في. المتوسط

  . االطار وقدمها الى الراآسبافي هذا خطط عمل اولوية خمس  آما حضر 2002 في الوطني تقريرهببلورة  خالل وزارة البيئة  منلبنانوقام . لمحافظة عليهل
 )ب( بلورة التمويل مرحلة"  إقتصادياة المهمةع البرياونللمحافظة في الموضع االصلي لالإختبار وتقييم أفضل الممارسات ، تصميم 28

للمحافظة في تصميم تصميم وإختبار وتقييم أفضل الممارسات "بعنوان قليمي اإلمشروع لل) ب( بلورة التمويل مرحلة من الجزء الوطني بتنفيذ وزارة البيئةقامت 
 المشروع لبنان ومصر والمغرب ييغطو). دوالرا امريكيا 35.000(لبيئة لالعالمي رفق بتمويل من الم"  إقتصاديا ة المهمةع البريانوالموضع االصلي لال

 :Diversitas .؛إيطالياغذية والزراعة، روما، للتمنظمة األمم المتحدة : فاوال: مساندة الوآاالت التالية للبيئة ببرنامج األمم المتحدةويتم تنفيذه من قبل وترآيا 
التخطيط والتحضير لمشروع مقترحات للمرفق ) ب( بلورة التمويل مرحلةدعم  .روما، إيطاليا العالمي، الوراثيةالموارد النباتية  مرآز: IPGRI. باريس، فرنسا

لة، تم وفي هذه المرح. لبنان ومصر والمغرب وترآياالعالمي للبيئة الذي سيسهل المحافظة في الموضع واالدارة االقتصادية لالنواع النباتية البرية المهمة في 
في موائل ) االنواع الطبية او العطرية(تحديد االنواع النباتية ومواقعها من قبل البلدان االربعة وتم االعتماد على معيار اهميتها الزراعية او الغابية او االقتصادية 

على المستوى ) ب( بلورة التمويل مرحلةبتنفيذ لبنانية آلية العلوم في الجامعة الوآانت مسؤولية . طبيعية او نصف طبيعية وفي االنظمة الزراعية التقليدية
  20052005تم االنتهاء من بلورة مشروع مقترحات هذا المشروع من قبل الفاو في ايلول تم االنتهاء من بلورة مشروع مقترحات هذا المشروع من قبل الفاو في ايلول . 2004شراف وتنسيق وزارة البيئة في بالنيابة عن ولكن باالوطني في لبنان 

  ..وسيتم تقديمه الى المرفق العالمي للبيئة للموافقة عليهوسيتم تقديمه الى المرفق العالمي للبيئة للموافقة عليه
 بيئياالثر التقييم حدة  و29
 .البيئية للمشاريع المقترحةثار مراسيم تنفيذية لتقييم اال لتحضير وزارة البيئة/لبنك الدولي من ابتمويلبيئي االثر الوحدة تقييم تم انشاء ، 2002-1997 في

يتم مراسيم مسودات  قامت الوحدة بتحضيرالقانوني  المستوى فعلى. ومستوى تنمية القدراتمؤسساتي ال ،قانونيال :ثالث مستوياتعلى عملْت الوحدة ولقد 
بيئي ضمن وزارة االثر التقييم ، فلقد عملت الوحدة على تنسيق آل مرافق  المستوى المؤسساتياما على  بموجبها؛لعملقرارها وامجلس الوزراء التقديمها الى 

االثر  تقييم  بتحضير جدول بكل دراسات الوحدةقامت أيضا. ة والمياه المبتذلةمسودة ارشادات للكسارات، المجمعات السياحية البحري وقامت بتحضيرالبيئة 



  الالزمة لكللكل قطاع آما قامت بالتوعيةبيئي االثر التقييم ات، فلقد قامت الوحدة بتحضير القدرتنمية أما بالنسبة إلى .  نظام الوزارة فيدخلْتاالتي  بيئيال
 .حول المجمعات السياحية البحريةحاليا ، هناك دليل متوفر ساحلما يتعلق بال في. المْعنيةموعات المج
 برنامج نفايات خطرة 30
تامين النفايات الخطرة في وزارة البيئة لحول   الموجودةالدراساتمراجعة  الذي هدف الى  وزارة البيئة/من قبل ميتابهذا البرنامج تم تمويل ، 2002-2001 في

  .الزراعية الكيماويةصناعية واصة تلك المتعلقة بالنفايات الالنفايات الخطرة، خدر اطبيعة ومصمعلومات دقيقة حول 
 تعلقتالبرنامج ثالثة مراسيم ولقد بلور .  النفايات الخطرةلتخلص منت لرشاداإقتراح امن خالل لمساعدة للصناعة تامين ا وات تشريعببلورةالبرنامج حاليا ويقوم 

كمية النفايات لملية تقييم بعالبرنامج أيضا ويقوم . خطرةالنفايات المع بالتعامل تفويض الولجهة السماح   خاصةخطرةاليات نفاالصناعية والطبية، ال اتنفايالب
  .الخطرة

 وطنيي الضاراالمشروع تخطيط إستعمال  31
 طلبْت من  قدلدراسةاهذه وآانت . يالمدنطيط تخللالمديرية العامة مع التنسيق  ب وطنييضا أراستعمال لمخطط تحضير وتناول ال2002  فيبدأ هذا المشروع

صناعية القمار األعلى صور باالستناد  اللبنانية ضياراأل استعمالخرائط  إلى تحضير الدراسةوهدفت .  مجلس الوزراءقبل مجلس االنماء واالعمار بقرار من
 على هذا وبناء. ةالمدنيتنمية والبيئة التوظيف ووشؤون القتصادية، اإلنشاطات والآل البيانات السكانية واإلجتماعية، آما هدفت الى القيام بتقييم وصور جوية 

  . في لبنانيضاالدراسة ستشكل القاعدة لتطوير األر فهذه .مجلس الوزراءنموية الى سيناريوهات التالعدد مْن سيتم تقديم العمل، 
 )اسوري(والالذقية ) لبنان(عمشيت  / جبيل إدارة ساحلية متكاملة بين 32

وباشراف  .Envirotech, ltd بتنسيق من قبل شرآة خاصة SMAP- االقليميMEDA في اطار برنامج اإلتحاد األوربي من قبل المشروعتم تمويل هذا 
 2000 الثاني تشرين 4المشروع في هذا  بدأ). ايطاليا (SIDI/EURECO  من وبمساعدة خارجية)سوريا(ووزارة الشؤون المحلية والبيئة  )لبنان(وزارة البيئة 

 .2005تشرين الثاني  4 في وانتهى
 آوسيلة GISادخال نظام المعلومات الجغرافي : ومن اهدافه المفصلة. الى بلورة وادخال مخطط ادارة ساحلية متكاملة في منطقة المشروع المشروع وهدف هذا

الدارة الساحلية المتكاملة من خالل تصميم وتنفيذ نشاطات دليلية  تتعلق مخطط ا نملصنع القرار في ما يتعلق بالتخطيط الساحلي؛ الترويج لعناصر اساسية 
؛ القيام بتقييم اقتصادي النشاء نشاطات دليلية مستدامة  في سورياSMEsالصلبة وتسعير ال اتنفايادارة ال والسياحة البيئية في لبنان ومبتذلةالمياه البمعالجة 

  .. ات العامة والجماعات المحلية حول االدارة الساحلية المستدامةمماثلة على طول الساحل وتنمية قدرات السلط
  المستداممشروع الصيد . 33

 فانه ،ونظرا لكونه مشروعا اقليميا).  اورو748.000( وبرنامج االمم المتحدة للتنمية DBW، AEWAشروع من قبل ايسياليف العالم الثالث،ميتم تمويل هذا ال
 ،SPNL ، AAOجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان ، بيرد اليف انترناسيونال سكريتارياقيا ويتم تنفيذه من قبليغطي الشرق االوسط وشمال افري

AEWA وEURONATURE . 2007 وهو يمتد لغاية تشرين الثاني 2004وآان المشروع قد بدأ في تشرين الثاني.  
  :ويهدف هذا المشروع الى ما يلي

  .يد المستدامة حول ممارسات الصاتتنمية القدر •
  اقتراح قانون ممارسات وارشادات لتبنيها من قبل الدول االعضاء •
  التثقيف والتوعية •
 التوافق مع االتفاقيات العالمية ذات الصلة •
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   2  المربع

  .ا إلى المعلومات والبيانات المتاحةمن فضلك قدم نظرة عامة حول وضع واتجاهات المكونات العديدة للتنوع البيولوجي في بلدك استناد
المساحة، ( التي تتفاعل مع التنوع البيولوجي في لبنان أن ذآرت في التقرير الوطني األول الموجه إلى إتفاقية التنوع البيولوجي لمكوناتلقد سبق لمعظم ا

ستيطان اإلنساني، مراآز التنوع البيولوجي النباتي، عدد أنواع فئات الوضع البيوجغرافي، المناطق الجيومورفولوجية، الطبوغرافية، الجيولوجيا، تاريخ اال
للمزيد من المعلومات األساسية يمكن للقارئ الرجوع إلى وضع التنوع البيولوجي في لبنان ضمن التقرير الوطني األول المشار إليه ). النبات والحيوان، الخ

  . أعاله
ولكن منذ ذلك الحين . تصلح آمورد قيم للمعلومات حول التنوع البيولوجي في لبنان) 1996حضيرها عام تم ت(إن الدراسة الوطنية للتنوع البيبولوجي 

 إال ،أثبتت المسوحات وأنشطة المتابعة التي جرت من خالل المؤسسات األآاديمية والبحثية على أنها ذات فعالية من أجل تحديث لوائح النبات والحيوان
ومع ازدياد جهود المالحظة تبين أن هنالك أنواعًا لم تعد موجودة بينما سجلت أنواع .  على المستوى الوطني من حصولهابدًالآانت تستهدف مواقع معينة 

 لهو أفضل مثال على 2005في عام %) 44 (383 إلى 1996 في عام 256إن عدد أنواع الطيور الذي قفز من . أخرى آأنواع جديدة بالنسبة إلى لبنان
أما المجموعات األخرى المحاط بها جيدًا . اتات النسيجية من المجموعات األآثر معرفة وهي عمليًا من األنواع األآثر خضوعًا للتقييموتعتبر النب. ذلك

أما . العذبة، وبالفراشات واليعاسيب واليساريع والفقاريات المياه )الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات واألسماك(تتمثل بالفقاريات فوالمقيمة جزئيًا 
وعلى أي حال فإن . المجموعات التي تفتقر إلى المعرفة فتتمثل بالطحالب والعوالق النباتية ومعظم الحشرات، خاصة بسبب قلة الخبراء في هذه المجاالت

  . لها لوائح األنواع وربما أيضًا موائلها وأن يوفر تقييمًا وتقويمًا ضعإنشاء قاعدة معلومات وطنية أمر يتوقع منه أن ي
 من أجل ملئ فجواتها، يبقيان 2005وأيضًا ملحقها الذي حضر عام ) 1998تم تحضيرها عام (إن اإلستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل 

آإطار أساسي جرى على لقد استخدمت اإلستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل . المرجع األساسي لمواجهة قضايا التنوع البيولوجي في لبنان
 المحافظة على التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام، بينما أخذ الملحق بعين االعتبار برامج العمل المواضيعية والقضايا التقاطعية المحددة هيكلةأساسه 

إضافة، ومن خالل الملحق . البيولوجي وخطة العملفي اتفاقية التنوع البيولوجي، آما وافقها مع تلك التي تطرقت إليها اإلستراتيجية الوطنية للتنوع 
الصادرين عن VII/30  و  VI/26 التي تطرق إليها القرارين 2010واستجابة للمتطلبات األآثر حداثة والمتعلقة بأهداف التنوع البيولوجي للعام 

ونظمها حسب إطار األهداف والغايات التي صدق عليها مؤتمر مؤتمر االطراف، قام لبنان بمراجعة استراتيجيته الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل 
  .2010، وذلك من أجل تسليط الضوء على جهود لبنان تجاه التزامات VII/30األطراف بقراره  

ولوجي وخطة العمل، فإن  المنجز تجاه تطبيق إتفاقية التنوع البيولوجي من خالل تقويم الناتج عن اإلستراتيجية الوطنية للتنوع البيقدمومن أجل تفحص الت
قام بموافقة أنشطة اإلستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل مع المناطق المواضيعية التفاقية ) 2002تم تحضيره عام (التقرير الوطني الثاني 

ر أهداف وأنشطة يمراجعة ثانية لوضع وتطو) 2005(ومن ثم أنجز الملحق . التنوع البيولوجي ومع القضايا التقاطعية، آما قام بعمل جردة للتطور المنجز
  .اإلستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل بالتوافق مع المناطق المواضيعية وبنود اتفاقية التنوع البيولوجي

ف اتفاقية التنوع البيولوجي، مما يشير إلى أن  الذي أنجزه لبنان تجاه أهداقدمقام التقرير الوطني الثاني بتلخيص الموجودات من خالل تسليط الضوء على الت
االستخدام " أما الهدف الثاني ". المحافظة على التنوع البيولوجي" لبنان لديه العديد من البرامج والمبادرات قيد العمل، وهي تتعلق بالهدف األول لالتفاقية 

 فإنه 2005أما في عام .  في اإلهتماًمفلقد شهد نقصًا شديدا" دلة والمتساوية في الفوائدالمشارآة العا"فلقد حظي باهتمام أقل، بينما الهدف الثالث " المستدام
بينما القضايا المتعلقة بالمشارآة العادلة والمتساوية . تم التطرق أآثر إلى قضية االستخدام المستدام التي تم دمجها في التشريع الوطني والمشاريع المختلفة

  .  استخدام الموارد الوراثية، فلقد استهلت من خالل تحضير مسودة قانون جديد يسمح بتنظيم هذه القضيةفي الفوائد والتي برزت بعد 
إن التقرير الوطني الثاني سلط الضوء على مواضع النقص التي تضم علم التصنيف والمتابعة واألنواع الغازية والمحافظة خارج الموقع واالستخدام 

  .موارد الوراثية ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتقني والتكنولوجيا الحياتية وتبادل المعلوماتالمستدام وإجراءات التحفيز وال
  .المحافظة ضمن الموقع، البحث، التدريب، التوعية والتربية وتقييم األثر البيئي: ومن جانب آخر، بين التقرير تطورًا إيجابيًا في النواحي التالية

، أظهر تقدمًا في التشريع البيئي 2005لتطور الحاصل في تحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنية وخطة العمل والذي أجري في عام إال أن التحديث الثاني ل
ته من  بعد أن تم تطوير اإلطار الوطني للسالمة اإلحيائية الذي سيبادر إلى تطبيقه وإلى تعزيز تبادل معلوما، ذلكواالستخدام المستدام والتكنولوجيا اإلحيائية

  . خالل إنشاء غرفة تبادل المعلومات التي ستبدأ عملها قريبًا
 مشروعا، ليتحقق بذلك تطبيق مستلزمات عدة بنود 30في المرحلة الالحقة لتطوير اإلستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل تم تنفيذ أآثر من 

حلية الطبيعية وتغير المناخ و ااضيع مثل تخطيط التنوع البيولوجي والمحافظة على المناطق السولقد غطت هذه المشاريع مو. من اتفاقية التنوع البيولوجي
إدارة النفايات الخطرة ورسم خرائط الغطاء األرضي وتعزيز وحدة التنمية البيئية الدائمة والمحافظة ضمن الموقع من أجل استخدام مستدام للتنوع 

االت وإنشاء جهاز لتقييم األثر البيئي وتشجيع استثمار اإلنتاج النظيف ونقل وتطوير التكنولوجيا والمحافظة على البيولوجي وبناء القدرات وتعزيز اإلتص
األنواع المهددة بخطر االنقراض وعلى موائلها وتطوير وتخطيط المشاريع البيئية ومتابعتها وبرامج حماية طبقة األوزون والتقييم البيئي اإلستراتيجي 

 واإلدارة المتكاملة لغابات األرز وتحديد وهيكلة تشكيل الئق ومعتمد إلدارة المحميات الطبيعية وتطوير إطار وطني للسالمة يم األراضوتخطيط استخدا
زراعي اإلحيائية وتحديث اإلستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل وإنشاء بنك البذور ومكافحة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي ال

في األراضي الجافة واستخدامه بشكل مستدام والمحافظة ضمن الموقع على األنواع النباتية ذات األهمية االقتصادية وتحضير مخطط استخدام األراضي 
  .وإنشاء غرفة تبادل المعلومات للتنوع البيولوجي والسالمة اإلحيائية، الخ

  نمية المستدامة وإلى حد ما مقاربة الجهاز البيئي آطريقة للعملإن المبادرات التطبيقية المتزايدة تبرز أهداف الت
إذ ليس هنالك من . وبينما أظهرت التقارير المتعلقة باألنواع والموائل بعض االتجاهات اإليجابية فإن التقدم في نواحي أخرى بدا أنه أبطأ مما آان متوقعًا له

ومن ناحية أخرى يجب التشديد على أن األنشطة التي تنفذ . وجد الئحة حمراء لألنواع في لبنانخطط عمل خاصة باألنواع المهددة بخطر االنقراض وال ت
وهذه هي حال المحميات الطبيعية في جزر النخل وشاطئ صور، . في المناطق المحمية ال تتعامل دائمًا مع األشكال التي تؤثر مباشرة على النباتات البحرية

وهنالك أمر أساسي آخر يتمثل بانخفاض مستوى المعرفة حول األنواع والموائل على عكس ما هو عليه الحال . جاهلهقد تم تحيث عنصر النبات البحري 
  .على اليابسة

وهنالك ضغط سياسي ومالي على المحميات الطبيعية . إن صيانة التنوع البيولوجي الساحلي تواجه تحديًا أساسيًا يتمثل بالنمو االقتصادي والتوسع السكني
  .إن صيانة المناطق الساحلية هي إلى حد آبير من مسؤولية البلديات التي ليس لديها دائمًا القدرة الكافية لتحمل الضغط الكبير.  المناطق الساحليةفي

قييمها بين أن نحو من مساحة لبنان، ولكن المسح الوطني الجديد للغابات واألشجار وت% 74تغطيها الغابات في الماضي بـ آانت لقد قدرت األراضي التي 
 2001وعلى أي حال، قامت الحكومة اللبنانية في عام . سنويًا% 0.4من مساحة لبنان تغطيها الغابات وأن نسبة تدهور الغابات تقدر بـ % 13.3

من تنفيذ مشروع  وبرمجته ليتوزع على مدى خمس سنوات 28/6/2001 بتاريخ 326 مليون دوالر أمريكي من ميزانيتها بموجب القانون 17بتخصيص 
وبين هاتين العمليتين وفي ظل غياب خطة عمل وطنية حرجية تبقى أسباب تدهور الغابات نشطة بسبب اإلفراط باستغالل األخشاب . إعادة تحريج لبنان

  .وبسبب النيران والرعي في المناطق المعرضة للتحطيب وبسبب تمدد األراضي الزراعية
راضي الزراعية تعتبر مشكلة أخرى وهي احتماال مسألة مستمرة منذ إدخال أجهزة الزراعة الحديثة في منتصف القرن إن صيانة التنوع البيولوجي في األ



ن . من مساحة البالد، عادة على حساب األراضي المتاخمة وتلك الرعوية% 25الماضي إلى البالد، مما زاد من مساحة األرض الزراعية إلى أآثر من 
. ويؤدي إلى تلوث المياه السطحية والجوفية وتلوث المنتجات الغذائية والحياة البحرية. يائيات الزراعية يمثل عنصر تلويث مباشراالستخدام المفرط للكيم

إن ). بعروض من قبل البائع(فهي متوفرة بأسعار نسبية منخفضة ويروج لها من قبل القطاع الخاص . وفي الزراعات المكثفة تستخدم المسمدات بوفرة
  .لها المفرط يؤدي إلى تلوث المياه والتربة في أماآن عديدة آما يتسبب بضرر آبير على التنوع البيولوجياستعما

 هكتارًا في منطقة عميق وذلك 280للبنان تاريخ في استخدام األراضي إلى درجة أن المستنقعات التي آانت تنتشر يومًا في البقاع انكمشت مساحتها إلى 
التي هي )  هكتار1000(قرعون الأما المناطق الرطبة الداخلية األخرى فمن صنع اإلنسان وهي بحيرة . بب التجفيف ألجل الزراعةبداية القرن العشرين بس

وهنالك المئات من الينابيع . في نفس وادي البقاع)  هكتار6( عددًا من الطيور المائية، وبحيرة تعنايل مسطحهخزان آبير على مجرى نهر الليطاني يجذب ب
وفيما عدا مستنقع عميق المحمي بمبادرة خاصة فإن مسطحات المياه .  نهرًا فصلي الجريان23 نهرًا من األنهر الدائمة الجريان آما تغذي 17تي تغذي ال

. آلسنة غير المعالجةالعذبة الداخلية والساحلية األخرى تقع تحت ضغوط قاسية لناحية استهالك مياهها وتلوثه من قبل المصانع والزراعة ومجارير المياه ا
  .األمر الذي ينعكس سلبًا بتدهور عدة أنواع. وال يوجد في الوقت الحالي مخطط عملي إلدارة هذه المناطق بصورة مستمرة

ي لتدهور وفقان أما السبب الرئيس.  إن األسباب الرئيسية لخسارة التنوع البيولوجي أو تدهوره رفعت بها تقارير على أنها فقدان وتدهور بالموائل أو تلوث
ولقد تم عمل الكثير من أجل تقليل األثر السلبي للزراعة على التنوع البيولوجي وذلك من خالل تشجيع . الموائل فهو يتمثل بالتمدد الزراعي والمدني

الرعوية ووحدات التسمين وزيادة الوعي الزراعة العضوية  واستخدام األشجار المثمرة المحلية واستعمال األنواع المحسنة تقليديًا وإعادة تأهيل األراضي 
  . ولكنه من المبكر تحديد إذا ما آانت هذه المبادرات قد أدت إلى الغاية المرغوبة. في المناطق الريفية

تنوع ووضع بعض هذا النقص بالمعرفة حول . وأخيرًا، هنالك الكثير مما ال يزال ناقصًا لجهة المعلومات المتوفرة وتوزيع األنواع والسالالت واألصناف
  .األنواع والموائل المعرضة للخطر يزيد من تعقيد جهود المحافظة ويعمل آعقبة في وجه المحافظة على التنوع البيولوجي في البالد
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 وضع األولويات
لعديدة والقرارات المرتبطة في العمود المناسب فيما يلي، وفقا لتنفيذ المواد والشروط ا" ×"من فضلك وضح مستوى األولوية لبلدك، بوضع عالمة  1

  .بها، وبرامج العمل المناسبة لالتفاقية
  مستوى األولوية

  مرتفع  متوسط  منخفض
  برنامج العمل/الشرط/المادة

    X ) التعاون–المادة الخامسة   )أ   
    X  ) اإلجراءات العامة للمحافظة واالستخدام المستدام–المادة السادسة   )ب   
  X    ) لمراقبة التعريف وا–المادة السابعة  )ج  
    X  ) المحافظة على الموقع الطبيعي–المادة الثامنة   )د   
X      ) األنواع الغريبة–) ح(المادة الثامنة   )ه   
  X    ) المعرفة التقليدية والشروط المرتبطة–) ي(المادة الثامنة   )و   
X      ) المحافظة خارج الموقع الطبيعي–المادة التاسعة   )ز   
    X  ) التنوع الحيويونات  االستخدام المستدام لمك–المادة العاشرة  )ح  
  X    ) التدابير الحافزة–المادة الحادية عشرة  )ط   
    X ) البحث والتدريب–المادة الثانية عشرة  )ي   
    X ) التثقيف والتوعية الجماهيرية-المادة الثالثة عشرة  )ك   
    X ) تقييم التأثيرات وتقليل التأثيرات العكسية–المادة الرابعة عشرة   )ل   
    X ) الوراثيةلوصول للموارد  ا–المادة الخامسة عشرة   )م  
  X    ) الوصول إلى التقنية ونقلها–المادة السادسة عشرة  )ن   
  X    ) تبادل المعلومات–المادة السابعة عشرة   )س   
    X  ) التعاون العلمي والفني–المادة الثامنة عشرة  )ع   
  X    ) وتوزيع فوائدهاالحيوية التعامل مع التقنية –المادة التاسعة عشرة  )ف   
    X  ) الموارد المالية– المادة العشرون  )ص   
    X  ) اآللية المالية–المادة الحادية والعشرون  )ق   
  X    ) الزراعيالتنوع الحيوي  )ر   
    X  ) للغاباتالتنوع الحيوي  )ش   
  X    ) للمياه الداخليةالتنوع الحيوي )ت   
    X  ) البحري والساحليالتنوع الحيوي )ث   
  X    ) لألراضي الجافة وشبه الرطبةالتنوع الحيوي )خ   
    X  ) جبلي الالتنوع الحيوي  )ذ  



  التحديات والعوائق في التنفيذ
لتنفيذ المواد والشروط العديدة والقرارات المرتبطة بها، وبرامج العمل المناسبة التحدي الذي يواجهه بلدك في تنفيذ أحكام االتفاقية من فضلك وضح  2

  :سلم اآلتي حسب ال) ، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 13،14، 12، 11، 10، 9ي، 8ح، 8، 8، 7، 6، 5لالتفاقية

  تحد عال= 3  تحد منخفض= 1

  تحد متوسط= 2  تم بنجاح التغلب على التحدي= 0

  الينطبق= ل ي 

  المواد
  5  6  7  8  ح8  ي8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

  التحدي

نقص في اإلرادة   )أ (  1  2  3  1  1  1  2  2  2  0  3 1        3  
  والمساندة السياسية

  2   3 3    3 2  1  2  2  3  2  1  2  3  1  1  
محدودية المشارآة من   )ب (

الجمهور ونقص في إشراك 
  أصحاب المصلحة

2  1 3  3 3 2  2 3  1  3  3  2  1  1  1  3  3  3  
نقص في إدراج قضايا   )ج (

 في القطاعات التنوع الحيوي
  األخرى

  1   3 3    3  1  2  3  3  2  2  0  3  2  1  a(  نقص في تدابير التحوط
  والتقدم

 القدرة على نقص في  )د (  1  3  3  0  2  2  3  3  3  1  1 2  2 2 1 2 2 2
  العمل بسبب الضغف المؤسسي

نقص في نقل التكنولوجيا   )ه (  1  1  3  1  2  2  2  2  2  1  0 2   2 2 2 2 2
  والخبرة

ل   2 3   3 3 3 2 3
  ضياع المعارف التقليدية  )و (      2  1  1  2  2  2    ي

2 3 2 2 2 1 2 2  2  1  2  2  1  3  2  3  3  2  
نقص في القدرات البحثية   )ز (

العلمية الوافية لمساندة جميع 
  افاألهد

2 2 2 2 2 3 2 1  1  2  2  2  2  3  1  3  1  1  
نقص في المعارف   )ح (

والمعلومات التي يمكن الوصول 
  إليها

ل   2 2 3 2 2 2 3 2
نقص في تثقيف الجمهور   )ط (  1  1  2  1  2  2  2  3  3  ي

  وتوعيته على جميع المستويات

2 3 2 2 2 3 2 2  1  2  3  3  3  2  1  3  2  2  
عدم االستعمال الكامل لما   )ي (

ة يوجد من معارف علمي
  وتقليدية

ل   3  3    2 
  1  2  3  1  2  2  2  3  3  ي

 وما التنوع الحيويضياع   )ك (
ينجم عنه من سلع وخدمات ألن 
األمر غير مفهوم تماما وتنقصه 

  الوثائق المؤيدة له

نقص الموارد المالية   )ل (  1  2  3  2  3  3  3  3  3  1  2 2 3 2 2 2 2 2
  والبشرية والتقنية 

  نفص الحوافز االقتصادية  )م (  2  2  3  2  3  2  3  3  2  2  3 2 3 2 2 2 3 2
  نفص في تقاسم المنافع  )ن (  3  3  3  2  3  2  3  3      3   3    3 

نقص التضافرات على   )س (  1  2  3 2 2 2  3  3  2  0  2 3 0 3 3 3 2 2
  المستويين الوطني والدولي

نقص التعاون االفقي بين   )ع (  1  2  3  1  2  2  3  3  2  0  2 2 2 2 2 2 3 2
  أصحاب المصلحة

  نقص الشراآات الفعالة  )ف (  2  2  3  1  2  3  3  2  2  0  2  3 2   3 

نقص إلزام المجتمع  )ص (  2  2  3 2 2 2 2 2    1  1 1 0 1 1 1 3 1
  العالمي

نقص في السياسات   )ق (    2  3  1  2  3  3  1  1  0  2  3    2 
  والقوانين الالزمة

ل   3      3 
ل   1    ي

ل     ي
ل     1  ي

  ي
ل 
  ي

  الفقر  )ر (

ل   3 2 2 2 2 2 2 2
ل   3  2  ي

ل   3  2  2  2  ي
  ي

ل 
  ي

  الضغط السكاني  )ش (

ل   3  2    3 
ل   3  1  1  ل ي  2  3    ي

  ي
ل 
  ي

أنماط غير مستدامة في   )ت (
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  االستهالك واالنتاج

ل   3  3    2 
نقص القدرة لدى   )ث (  2  2  3  2  3  2  3  2  2  ي

  المجتمعات المحلية 

ل   3  3  2  3  2 2 2 2 2  3 3   3 3 2 3
  ي

نقص المعرفة والممارسة   )خ (
في النهوج المتصلة بإدارة 

  البيئيةاألنظمة 

ل   3  2 3 2 2 2 3  2
ل   3  3  3  2  2  3  3  3  ي

  ي
ضعف القدرة على تنفيذ   )ذ (

  القوانين 

ل   ل ي         1  
ل     1          1    ي

  ي
الكوارث الطبيعية  )ض (

  والتغيرات البيئية 

             

 
3   

الهجرة 
   الداخلية

                    
المرجو (أمور أخرى   )غ (

  )تحديدها



 2010هدف عام 
  

، الذي تم األخذ به 2010ثاني ، قرر إنشاء إطار مؤقت للغايات واألهداف آي يوضح الهدف العام لعام ،  المرفق ال7/30ان مؤتمر األطراف ، في مقرره 
ان األطراف والحكومات . ، وللمساعدة على تقييم ما يحرز من تقدم نحو هذا الهدف ، وإيجاد التماسك بين برامج العمل في ظل االتفاقية 6/26بموجب المقرر 

  .والمرجو تقديم المعلومات الالزمة بالرد على األسئلة والطلبات الواردة في الجداول الواردة أدناه . ا الذاتية داخل هذا اإلطار المرن مدعوة إلى ان تضع أهدافه
لمي المرفق العاممول من قبل ال مرحلة اولى-التنوع الحيوي مشروع خالل، من 1998 سنة التنوع الحيويحول  وطنية طور لبنان إستراتيجية وخطة عمل

 .تنميةج األمم المتحدة للمبرنامع التعاون بزارة البيئة  ووالمنفذ من قبل للبيئة
لتنوع البيولوجي تتناول المحافظة، الحماية واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  الوطنية لعملالإستراتيجية وخطة الملحوظة في ملحق هداف ان الغايات واال

 .  المختلفةالمناطق األحيائية، الموائل والبيئيةفي االنظمة 
  للتنوع البيولوجي مبنية علىوطنيةلالستراتجية وخطة العمل الملحق ببلورة  مرحلة ثانية-التنوع الحيويمشروع  ومن خالل وزارة البيئة قامت، 2005 سنة

 . االستراتجيةغاياتها والتنوع الحيوياتفاقية ارشادات  ضافة إلىا ومراجعة المشاريع واإلستشارات الوطنية المستمرة ينمحليحصص الالأصحاب مع  اتإستشار
السلطات جميع  من قبلاإلتفاقية في لبنان معالجة لضمان  التنوع الحيوياتفاقية  مظلة الحاجات والتطلعات الوطنية تحت راظهالى ا 2005 ملحق هدف ولقد

 .العامة والخاصة وأصحاب الحصص
خالل المشاريع المْختلفة  من إلتفاقية واضحلإلتزام الحكومة فإن ، ا بعد رئيسياورد ليس بيولوجيتفاقية التنويع الإنان في  لبهْلعبيالرغم من أن الدور الذي على 

 . اإلتفاقيةحيالإلتزاماته تمتم التي نفذها إل المبادراتو
خالل الملحق ومن  لبنانقام مؤتمر األطراف، من  7/30 و6/26 في القرار المنصوص عليها 2010 بأهداف المتعلقة اإللتزامات األآثر حداثة تجاوبا مع

 .مؤتمر األطراف ل7/30 قرارال في المشار اليهااألهداف الغايات و إلطار وفقا  للتنوع البيولوجيالوطنية االستراتجية وخطة العمل بيرتت وةراجعبم
 من  لكل خاصة عملورقةوقد تمت بلورة  .العالمية غايات واالهدافللعمل أوراق  ة للتنوع البيولوجيوطنياالستراتجية وخطة العمل الملحق تضمن ولقد 

والموارد قدرة ، النشاطات المقترحة، اإلطار الزمني، الميزانية المة المتوقعةجيالنت: البيانات التاليةتضمنت ما يتعلق بالهدف العالمي   فيةطنيالنشاطات الو
 .المطلوبةالبشرية 

فرص الوطنية، إشتراك المجتمع المدني، تدخل القطاع العام، القدرة التشريع، الوسياسات ال ،البحث: حة طبقا للمناطق التاليةالنشاطات المقترولقد تم تصنيف 
 ).1في الملحق موفر  العمل ورقةنموذج (مؤشرات المتابعة والرصد وال ،قتصاديةاال
 :ت ما يلينتضملتحضير الملحق اللبناني ية التي اتبعت المنهجان 
  سنة واحدة لمدةمن المرفق العالمي للبيئة مول م مشروع معوافق الت ب1998 سنة المعدة  للتنوع البيولوجيالوطنيةاالستراتجية وخطة العمل جعة مرا. 1
 1998 سنة المعدة  للتنوع البيولوجيالوطنيةات لالستراتجية وخطة العمل نشاطالاألهداف والغايات،  جمع. 2
 مناطق للالموضوعية برامجمع ال 1998 سنة ةعدالم ية للتنوع البيولوجيوطن الستراتجية وخطة العمل ال العمل الموضوعية الحالية برامجالعمل على توافقية. 3

  .التنوع الحيويفي اتفاقية 
 1998 سنة ةعدالم ية للتنوع البيولوجيطنواالستراتجية وخطة العمل ال  فية المذآورمثيالتها مع التنوع الحيويإلتفاقية القضايا المتقاطعة  العمل على توافقية. 4
  العالمية للتنوع البيولوجي 2010اهداف مع  1998 سنة المعدة  للتنوع البيولوجيالوطنيةاالستراتجية وخطة العمل  غايات واهداف العمل على توافقية .5
السياسة وضع  قطاعات اإلقتصاد الوطني وإطار دام في جميعتمسال ه وإستعمالالتنوع الحيوي على اسلوب الدراج المحافظة على 2005سنة ملحق عمل . 6

 التنوع الحيويمن اتفاقية ) أ( 10 المادةو 6مادة البموجب 
تي الوطنية ال فجواتاضافة إلى الحاجات وال، داممستال ه وإستعمالالتنوع الحيوي المحافظة على طبقا لتطور مفاهيم االمدالطويلة والرؤية تجديد الخطط . 7

 1998منذ  وجدت
  .داممستال ه وإستعمالالتنوع الحيوي المحافظة على بهدففي المنظورات والمجاالت التشعبات   استيعابعامة لتحسينال ةرآاشمالعملية تطوير . 8
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   3  المربع
   1الغاية    والموائل والمناطق األحيائيةالبيئية لألنظمة التنوع الحيويتعزيز حفظ 

  1-1الهدف    في العالم البيئية آل من المناطق  في المئة من حفظ10تحقيق ما اليقل عن 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال

  ال  )أ (  
x ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
هداف األاألهداف الوطنية و مع للمقاربةوفقا  ىغط الذي 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لحق م في 1.1 الهدف تم ادراج

  :ما يلينشاطا واحدا آ 1998لنشاطات الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وأ
 :الزراعي التنوع الحيوي تابعة ورصدتوثيق ومل التنوع الحيويعن  يةقاعدة بيانات وطنتأسيس : الهدف

  .المستوى الوطني الزراعي على  البيولوجيلتنوع الحالي لوضعم اليقيت -
  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا

  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل
  زراعي  )أ (   x  يزراعال التنوع الحيوييتعلق ب اعاله ر في القسموذآالم الوطني النشاطإن 
  لمياه الداخلية   )ب (      
  x    ) البحري والساحلي  )ج  
  األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د (      
  الغابات  )ه (      
  الجبال  )و (       

     واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج  )ثالثا
  ال  )أ (  
x  ) التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
  .2005 التنوع الحيوي باالستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقةملحق في  الهدف  هذاتم ادراج  
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف )4  

  . 2005 في أيلول التنوع الحيوياالستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بملحق ز انجاو تمت بلورة
توثيقها البيانات المجمعة وآما يقوم بتحليل ، ة البريةر المثمرالشجاع اانوأونتقاة  المةعشبياللالنواع عدة نشاطات مسح ب الزراعي التنوع الحيويمشروع قوم ي

  www.lari.gv.lb/agrobio/documentation :لكترونيموقع االعلى التوفرة وهي م المقاالتتقارير والفي الصحف و
 المراعيلى إعادة تأهيل عمياه التجميع تقنيات والمحلية  اتالبقولير ذإعادة بوة،  أثر الحمايظهار إلعرسال ونبحافي دليلية  المشروع عدة مواقع ولقد انشا

 .االنواع المحليةضمن غناها الملحوظ بالمعروفة الجافة  البيئيةنظمة اال في يةحمالمالمساحة دة ازيلى ي علوالعمل بالتا
 لبنان في الحيويةالمناطق الجغرافية آل  بمسح حاليا) رداليف انترناسيونالبيشريك (حكومية الغير  SPNLالمحافظة على الطبيعة في لبنان   جمعيةتقوم
  .المحفوظة بفعاليةلى المناطق البيئية عوستضيف المهمة  ورمناطق الطيمعايير مع  المواقع المْمسوحة عضولقد توافقت ب. ة المهمورمناطق الطيحديد لت

  ما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة في )5  
  ."ومتوفرة بسهولةمنشاة  قاعدة بيانات: "التاليآمحددة متابعة وات تضمن مؤشرتوبهذا الهدف؛ والمتعلقة المحددة  ةالوطنيات نشاطللورقة عمل  لقد تمت بلبوة

  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  
لتنوع ل االستراتيجية وخطة العمل الوطنية ليةامدى فع حول ، أوالوضع الحالي للتنوع البيولوجي حول  ان آانبعةمتاقلة بيانات بحث وتتضمن  معوقاتالان 

  .المستمرة وحديثا اهذه الحالة آنتيجة لبرامج البحث الشاملة المكملة من المتوقع ان تتحسن ولكن . البيولوجي
اإلجراءات ضمن  لن تكون ، في هذا المجالخرىا امور ولتنوع البيولوجيلوخطة العمل الوطنية االستراتيجية الرغم من النجاح المعقول في تطبيق على 

 بشكل 2010عام في لبنان بحلول ال التنوع الحيوي نحدارا قادرة على إيقْاف أو إبطاء ا وحدهالتنوع الحيوياالستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب
ستعمال اإل الطبيعية بعد فترات طويلة من موائل المتزايد للالتماثلوامل مثل ديد من العالع مد، بسبب الطويل االنحدار اإلهذامن الصعب عكس فلقد آان . ملحوظ

 .ألرضرآز لكثف والمالم
 ،التنوع الحيوي وضع وتقييمتابعة ، مالتنوع الحيوي تطوير المؤشرات وإجراءاتمن اجل مصادر إضافية لتعاون واسع النطاق ول هناك حاجة، واقعفي الف

التنوع تعلق بت توظيفيةإقتصادية و ، من المهم جدا إيجاد فرصالتنوع الحيوية على فظاحلم منظور القبول اإلجتماعي ل جهةمنو .ةنظماألبيانات والوسجالت 
المنافع اإلقتصادية االفادة من ، وتنوع الحيويال  علىْبقاءإلالبيئية لاالرضية  على فهم رأي العام، وإيجاد طرق لنشر البيانات الموثوقة لمساعدة الالحيوي

وخطط  ية الوطنفي الخططجتماعية واإلقتصادية اإلوامل العو التنوع الحيويالترابط بين عن البحث تم ادخال جب أن ي ي،بناء عليه. المرتبطة بهاإلجتماعية و
  .القطاعات المستقبلية

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
  

   4  المربع
  2-1الهدف   مجاالت ذات أهمية خاصة للتنوع البيولوجي ، تمت حمايتها

  تم وضع هدف وطني يناظر الهدف العالمي المبين أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  ال  )أ (  
x  ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
هداف األاألهداف الوطنية و مع للمقاربةوفقا يغطي  الذي 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لحق م في 1.2  الهدفتم ادراج



  :ما يلي 1998لنشاطات الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وأ
 :ة والبيئات البحرية العذبهايبيئات المرضية والافي البيئات  ةات الطبيعي نظام المحميإدارةع ويتوس: 1هدف 

 )قوائم الجردد يجدتتخطيط، حماية، إعادة تأهيل، ( ةات الطبيعيالمحميف يصنت وتمييز -
   المواقع طبقا للحاجات والمتطلبات المحليةارةدإ -
 :التنوع الحيويبحرية والساحلية وال البيئيةنظمة األ ةياْحم: 2دف ه
   رئيسيةبيئية جغرافيةطبيعية والمتنزهات البحرية التي تمثل مناطق  المحميات الانشاء -

 بيئيتوازن انشاء ب اإلستقرار للسماح تامين: 3هدف 
 ابيئتهبوصوفة مال، المميزة الطبيعية الموائل حماية -
  ضارا خرائط تقسيم وضع -

 ةعذب الهايملل البيئينظام ال في التنوع الحيوي ةسال وْدراستعموإتوفير، : 4هدف 
 مناطق المالئمةآل الضرورة ضم . يةجبلالبحيرات توسيع الضرورة  -
  سمكتربية الأحواض نماذج ق يوتطبالمستنقعات حماية لمناطق  انشاء -

طوا مزيدا من إذا آان هذا الهدف أو هذه األهداف الوطنية قد تم وضعها المرجو أن تبينوا ذلك هنا وان تع: األهداف الوطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا
  التفاصيل في المربعات المتصلة بالموضوع

  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل
  زراعي  )أ (      
  X    ) المياه الداخلية   )ب  
  X    ) البحري والساحلي  )ج  

الموائل أعاله تغطي  في القسم ةروذآالم الوطنية النشاطاتإن 
ضافة ساحلية االبحرية وال البيئيةنظمة األل، اجبال، ات الغابفي

  .رطبةالشبه جافة والراضي األإلى 

x    ) األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د  

  X    ) الغابات  )ه  
  X     ) الجبال  )و  

 
    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا

  ال  )أ (  
x  ) التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب  
x  ) نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
  .2005 اإلستراتجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيملحق في  1.2الهدف  تم ادراجآما هو مذآور أعاله،   

 4.1 الهدفاصة في وزارة البيئة، خ بلورة من قبلالمة ات الطبيعي أيضا في األهداف وإستراتيجيات المحميتم ادراجهآما 
 في آل المحافظةتستحق  والتي لتنوعها البيولوجينظرا همة لممناطق االراء مسح عام لتمييز آل إجالى الذي يهدف الثانوي 
  .أثناء عملية التطبيقالتي يجب اتباعها  اآللية  تصفذا الهدففي اطار هالنشاطات ف.  المتوفرةالبيئيةاألنظمة 

  إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو  )4  
  

 وبالتوازن اهذ. في لبنان التنوع الحيوي وضع خرائط عن بهدفتطوير المنهجيات الجديدة  لالتنوع الحيويتزايد على ترآيز م آان هناك 1996 سنة منذ
لحماية المناطق المهمة المستقبلية  قاعدة جديدة لتقييم الحاجات ؤمن مختلفة في لبنان، يايكولوجية  ضمن أنظمةالتنوع الحيويطرق اآثر تنسيقا لحماية مع 

 .للتنوع البيولوجي
 مع طلبات مقدمة باستمرار لوزارة البيئة العالن مواقع 2002 الى عشرة في 1996ان عدد المحميات الطبيعية في لبنان بازدياد مستمر من ثالثة في 

  . جديدة
 1.8تغطي هذه المحميات مساحة و. قرار وزاريموجب  إضافية بة طبيعية، وواحدمحميات قانون، سبعة مواقع آوبموجبوزارة البيئة أعلنت ، ناالية ولغا
المحميات وع مشر" هو المشروع األول. ؛المحميات الطبيعيةظة على فالمحا بانتعلقين يمشروع  البيئة ايضا بتنفيذوزارةوقامت .  اللبنانيةيضااألرمن % 

 جزر محمية الطبيعية، ومحمية حرش إهدنوالطبيعية، شوف أرز المحمية  المحافظة على الىهدف يالذي  والمرفق العالمي للبيئةممول من قبل ال" الطبيعية
يغطي و، مستنقعات والية الساحل حماية المناطقالىهدف يالذي  وFFEMممول من قبل ال" ميدويت آوست " فهوالمشروع الثانياما  ؛نخل الطبيعيةال

 . عميقاتمستنقعساحل صور الطبيعية وهما محمية موقعين 
 للتنوع وضع خرائطاضافة الى ، تهوحمايلتنوع البيولوجي ل عملية تقييم آوست ميدويتوالمحميات الطبيعية  يمشروعومن خالل  2003 سنة لبنان أبد

 .نظام المعلومات الجغرافيل تقنية استعممن خالل احالية، المحميات الطبيعية لل) نباتاتالحيوانات وال( البيولوجي
وتتضمن . للمحميات الطبيعيةمتكاملة الإلدارة اعلى معالجة متطلبات لوضع هيكلية إدارية قادرة  حاجة شأتنمحميات الطبيعية، لعدد المتزايد للل نظرا

 هي والموائلة على فظحاماآلن اللغاية  الهيكلية ه هذتأنجزولقد . محليةالدارة االوفرق ة محليل الجماعات ان عني وزارة البيئة، ممثلةة الحاليياإلدارالهيكلية 
ْن من الممكن او يف ضع من نقطهيكلية الههذتعاني ، ولكن ومن جهة اخرى. ا عالميةاكون أآثر فأآثر متبنت لكيالمحميات الطبيعية دارة إل انموذج تعتبر

 .آلياجزة عن العمل صبح عات
 هيكلية"تنفيذ مشروع تحت عنوان بية لو أآثر ، إآتسبْت الوزارة موافقة المفوضية األورةمحسنو محميات الطبيعية فاعلةلل إدارة هيكلية  الىحاجةلونظرا ل
  الطبيعية آمامحمياتلا إلدارة ة مؤسساتيهيكليةإيجاد أفضل الى  المشروع  هذايهدفو). SISPAM  سيسبام" (محميات الطبيعيةلا إلدارة ثابتة ةمؤسساتي

 .محميات الطبيعيةلوا لهيكليةالتقنية لوالمالية والقانونية ضمان اإلستمرارية الى يهدف 
تخطيط دارة وأو مديرية شبه مؤسساتية، إل محميات الطبيعيةلاوآالة : ، ومثال على ذلكيةعملهيكلية على وضع  SISPAMسيسبام  مشروع ملعيسو

 وارد مستقر وموضعبطريقة لضمان والتعامل معها ة بشريالوالقانونية والهيكلية والمؤسساتية والمالية ييم المرافق وسيتم تق. محميات الطبيعيةلاقضايا 
  قدالمقترحةهيكليات التكون  ،وبناء عليه .التحسينوالتجربة بهدف مدة سنة ل محميات الطبيعيةللطة إدارة وسيتم تنفيذ خ. محميات الطبيعيةللمة دامست

 .المعنيينْت من قبل مجموعة واسعة من إختبرْت وصدق
 تاريخ 558قانون  (1996في المجلس النيابي المشرع من قبل ) 12/9/1991 تاريخ 85قانون ( قانون الغابات  هناك الطبيعية، محمياتضافة إلى الإ
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اضافة، تم اعالن حوالى خمسة عشر غابة  .االذي ينص على ان اشجار االرز، الشوح، اللزاب واشجار صنوبريات اخرى تعتبر محمية حتم) 24/7/1996
لقيام بمتابعة فعالة ل اتالقدرلبناء حاجة بوزارة الزراعة  ولكن ما زالت .آمحميات بموجب قرارات وزارية من قبل وزارة الزراعة في اطار هذا القانون

 .محمياتطبيعية ضمن الالكوارث القتصادية أو اإلوترفيهية النشاطات لل
  القرارات الوزاريةمن هناك العديد االن ولحد ؛ لتصنيف مواقع طبيعية مهمةة وزاريتقرارباصدار  وزارة البيئة وبشكل مستمر تقوم عالوة على ذلك،

 ابعةوالمتآلية للتنفيذ الى هذه القرارات تحتاج ، ولكن. تحت حماية وزارة البيئةعلى انها نهر بشكل رئيسي االجبال وأفواه القمم وتعلن الوديان، التي 
  .الصحيحة

 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
  

 :لتاليهي آا بهذا الهدف ةتعلقمختلفة المالوطنية الالملحوظة للنشاطات  المؤشرات ان
 حمراء  جرد  قائمةانتاج -
 ةات الطبيعي المحمي خالل الوصول المنظم إلىمنبالكامل أو جزئيا أنجزت ي تاجات الالح عدد -
 رضاألر يسعت -
 يةحمالم عدد المواقع -
 مراسيم / قوانينصياغة مسودات -
  مواقع جديدة للسياحة المسؤولةبلورة -
 هاي ميزان المةدا زي-
  يةحممستنقعات الم عدد ال-

  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  
ذا ك في مثل ه؛ اذالتنوع الحيوين ألموال الضرورية إلطالق برنامج تخطيط وطني علحتاج لبنان ي، لتنوع البيولوجيل المناطق المهمة حديدبت في ما يتعلق

المناطق على  والعمل  في نطاقهاالتنوع الحيويضع خرائط عن بوالبلديات  يتمحور حول ضرورة قيام ، االخرىهدافيتم لحظ هدف من بين ا ،برنامج
خاللها جمع آل الخرائط الموضوعة من قبل  منيتم اضافة، هناك حاجة لتأسيس قاعدة بيانات وطنية . نواع والموائل باالةتعلقالماألآثر أهمية  االولوية
 .ةع المختلفيراالمش

  . من خالل برامج الخرائط الموضوعةحددة المالمناطق المهمة يتعلق بكيفية حماية وادارة يندرج في اطار اداري واخر  تحٍدايضا هناك 
  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  

  
  

   5  المربع
   2الغاية   تعزيز حفظ تنوع األنواع

  1-2الهدف   استعادة أو حفظ أو تخفيض التناقص في األواهل من األنواع الداخلة في مجموعات تصنيفية مختارة 
  شار إليه أعاله؟هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي الم: الهدف الوطني )  أوال

  ال  )أ (  
x  ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
هداف األاألهداف الوطنية و مع للمقاربةوفقا يغطي  الذي 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لحق م في 2.1 الهدف تم ادراج

 :ما يلي 1998شاطات الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لنوأ
 

  :بيئيبتأسيس توازن  للسماح البيئيةألنظمة ا إستقرار تأمين :1 هدف
   او المتدهورةمتروآةالإعادة تأهيل المناطق -

 :المدنية هندسة االراضي في اإْستْعمالهمن خالل  ةمستوطنالع انواال ةياْحم: 2هدف 
  محليةالبذور الظ فحكومية إلْستْعمال وحالات غير عيمج البلديات والمشترآة مع جهود -

  على فقطلترآيزتم حيث ة البيئة بلورة من قبل وزارالمة ات الطبيعيمْن اهداف وإستراتيجيات المحميثانوي لا 4.6 جزئيا في الهدف 2.1 الهدف تم ادراج
  .ةحف البحريالسالمجمعات 

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة  )اثاني
  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل

  زراعي  )أ (      
  المياه الداخلية   )ب (      
  البحري والساحلي  )ج (      

 في األنظمة التنوع الحيوي تغطي اعاله في القسم ةروذآالم الوطنية النشاطاتإن 
  .رطبةالشبه جافة والراضي األل، اجبال، ات الغابتشمل األرضية التي البيئية

x    ) األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د  

  x    ) الغابات  )ه  
  x    ) الجبال  )و  

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
  ال  )أ (  
x  ) التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
 4.6الهدف في  وجزئيا 2005 التنوع الحيوي االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب ملحقفي 2.1الهدف  تم ادراج  

  . وزارة البيئةمن قبلبلورة المة ات الطبيعيداف وإستراتيجيات المحميهمْن اثانوي ال



  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف )4  
المختارة، المصنفة مجموعات الع انوأ تدهورفيض  وصيانة وتختأهيلوضع و  على إعادة بالترآيزوزارة البيئةقوم تة ات الطبيعيالمحميمشروع خالل من  -

ثم االنواع  محليا، ةمهددال  االنواعإلى) أولوية أعلى( عالميا ةع المهددانومن االءا دبة فظاحمستحق التي تع الانواللتفضيل منهجية إستعمال من خالل 
  .CAMPآامب  ومشروع ميدويت آوست من قبل هافسالطريقة نتماد ويتم اع.  االنواع ذات اهمية خاصةأخيراطنيا و وةنادرالع انوفاال، ةمستوطنال
  .هاوتجنبا الموجودةخالل إزالة التهديدات من  ةع المهددانولى االاالثار المحددة ع ف منيتخفبالة ات الطبيعيرة المحميادافرق تقوم  -

 :في مواقع معينةالتي يتم تطبيقها بعض المبادرات هناك 
 Audouin ، نورسنورسلل السابق نوعزن بيئي بين النورس األصفر ذو األرجل والتواجزر النخل الطبيعية لخلق محمية ي فخطة تطبق حاليا هناك  -

 .جزر النخل الطبيعية محمية س ثانية علىيفقمن التالنوع الثاني ن يتمك هيمنة النورس األصفر ذو األرجل لخفف منتنشاطات خالل عدة من 
تاهيل  إلعادة 2003  سنةبشكل محدد فيتمت بلورتها خطة إدارة نشاطا من  64 بتنفيذبشكل تدريجي و Real Estate Company شرآة تقوم -
 .ر لمنطقة بيروت المرآزيةوع الطيانوا
  .اءنيفي طرابلس ومدن الم السمامة والجرعات  طيور وضعدراسة إلعادةب 28/7/2005في ) مجموعة صفدي(هيئة خاصة أخرى بدات  -

ع انولبعض االوة ات الطبيعييفي المحمتابعة والرصد مالرامج فلقد اظهرت ب ؛ المصنفةمجموعاتالع وانو واإلتجاهات بين االوضعالختلف ي، ولكن
  . بخصوص هذا الهدف في نفس الوقتسلبيةيجابية واتجاهات ا

  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
 :التاليهي آ 2.1 بالهدف المتعلقة الوطنية للنشاطات التنوع الحيوي االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بملحق في حوظةالملالمؤشرات ان 

 خضراء المناطق مساحة ال ةادي ز-
 المؤهلة عدد المواقع -
  ةالمحليبامكانها حماية واعادة ادخال االنواع مساحات ملك التي ت عدد البلديات -

  إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدفالمرجو  )6  
  مالئمبحث لة حاجال -
  متخصصينة لحاجال -
  .لخبرة تقنيةة حاجال -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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   6  المربع
  2-2الهدف   تحسين وضع األنواع المهددة 

  اله؟هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف العالمي المبين أع: الهدف الوطني )  أوال
  ال  )أ (  
x  ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
هداف األاألهداف الوطنية و مع للمقاربةوفقا يغطي  الذي 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لحق م في 2.2 الهدف تم ادراج

  :ما يلي 1998وظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لنشاطات الملحوأ
  ة العذبهايلمل البيئينظام ال في التنوع الحيوي ةسال ودراستعموإتوفير، : الهدف

  نقراضاللمعرضة النواع األ وة العذبهايلماى غنحول س نظام قاعدة بيانات يأست -
إذا آان هذا الهدف أو هذه األهداف الوطنية قد تم وضعها المرجو أن تبينوا ذلك هنا وان تعطوا مزيدا من : ددة األهداف الوطنية لبرامج عمل مح  )ثانيا

  التفاصيل في المربعات المتصلة بالموضوع
  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل

  زراعي  )أ (      
أعاله مْذآور الو 2.2الهدف  الملحوظ في الوطني النشاطإن 

  ة العذبهايالمي  فالتنوع الحيوييتعلق ب
x    ) المياه الداخلية   )ب  

  البحري والساحلي  )ج (      
  األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د (      
  الغابات  )ه (      
  الجبال  )و (       

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
  ال  )أ (  
x  ) التنوع الحيوي المتعلقة بنعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية  )ب  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
  .التنوع الحيوي االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بملحقفي  2.2 الهدف أدخل  
  هذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق ب )4  

  
دارة باتعلق المتخطيط التقارير، وال لإلستعمال في المشاريع، 2004-1997بين  أثناء الفترة موارد ةات الطبيعيخصصْت وزارة البيئة ومشروع المحمي

حكومية، الير الجمعيات غة،  طبيعيمحمياتة نة لعداللجان الحكومية المعي هذه االموال تولقد استلم. ةات الطبيعيالمحمي في ةع المهددانووحماية اال
 .نيمستشاربعض الجامعات، وال

  بتشجيعزراعةالوالغابات قطاع  برامج وتقوم. عانواالحماية يقوم بتنظيم  ةات الطبيعيالمحميع خارج انو لحماية االواددة معتضمن يالذي صيد، القانون ان 
  .همن اجزءالتي تعتبر ع انواالو، التنوع الحيوي مرآبصيانة 
هذه و .لمشروعمن ا ةستهدفالم طبيةالنباتات البرية والمثمرة الشجار اال، يةعلفبقوليات الالع االعديد من انو ، هناكالزراعي التنوع الحيويشروع ار مفي اط

إعادة بذر والحماية،  أثر ظهار إل عرسال ونبحافيدليلية ة مواقع  عد على انشاءالمشروعولقد عمل .  الرعي الجائر بشكل رئيسي بسببةهددمهي ع انواال
مشتل دعم بللسنة الرابعة، والزراعي  التنوع الحيويمشروع استمر اضافة، .  االراضي الرعويةعلى إعادة تأهيلمياه ال تجميع لمحلية وتقنياتالبقوليات ا

مْن ) عقلمْن ال (الشتولار المثمرة البرية وسنة مْن األشجال في شتلة 9,000إلنتاج حوالي ) رداا(عرسال   فيالريفيةتنمية الجمعية لاألشجار المثمرة 
  .تشجيرال  إعادةآما يتم استعمالها في نشاطاتلى المزارعين ول عع هذه الشتي توزويتم .ستهدفةمالعديدة الالمحلية نواع اال

 . وزير الزراعةالصادرة عن خالل القرارات الوزارية من ةالمهددو ةستهدفالمع انواال بعضتمت حماية 
  .ةالموائل المحمي من  اساسيعنصر يهع انوحماية االفان ، القطاعاتسبة إلى اإلستراتيجيات وبرامج أما بالن

  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
 :التاليهو تعلق بهذا الهدف المالملحوظ للنشاط الوطني  لوطنيا المؤشر ان

  المجلس الوطني للبحوث العلمية من قبل ة العذبهايفي الم وع الحيويالتنعن إنتاج قاعدة بيانات  -
  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  

بنفس الوقت جيد وولكن من الممكن اعتبار هذا االمر . القطاعات إستراتيجيات غالبيةفي للمحافظة على الموائل   مكمالاع عنصرانواالحماية  يتم اعتبار
هو  الطبيعية ابيئتهع في انواال وصيانة اإلهتمام  انفي نفس الوقت،ولكن . ةات الطبيعي خارج المحميةصا خ،عانوبعض االز على يرآالت  يتمقد الف طر؛خ

هناك  حاجة ا زال لكن موة ات الطبيعيالمحمي بشكل رئيسي في ةع المهددانوق حماية االيتطبيتم على أية حال، .  صيانتهايؤدي إلى نجاح اذمفضل، امر 
  . أيضاةات الطبيعيالمحمي خارج ةع المهددانولحماية اال

  .عانواال بةتعلقالمعمل ال وقلة خطط ةع المهددانو الحمراء الوطنية لال الجردقلة قوائم: تضمنت في تطبيق هذا الهدف  المواجهةالتحدياتان عالوة على ذلك، 
  وعالمرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموض )7  

  
 

  7  المربع
   3الغاية   الوراثيتعزيز حفظ التنوع 

وغير ذلك ) wildlife( للمحاصيل والمواشى واألنواع المحصودة من األشجار واألسماك والحياة األبدة الوراثيحفظ التنوع 
  من األنواع النفيسة ، وصون المعارف الموجودة لدى السكان األصليين والمحليين المتصلة بهذا المجال

  1-3الهدف 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال



  ال  )أ (  
x  ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
هداف األاألهداف الوطنية و مع للمقاربةوفقا يغطي  الذي 2005 البيولوجي االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوعلحق م في 3.1 الهدف تم ادراج

 :ما يلي 1998لنشاطات الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وأ
  في محيطهاالتنوع الحيوي الزراعية والبيئيةحماية االنظمة : 1هدف 

  التزاوج هاضمنمن مختلفة محافظة خارج الموضع الال نشاطات  تتم مرآزي حيثاتينانشاء بنك ج -
 البحريةالبيئات  وةالعذبة والمياه رضياال  البيئاتفيات الطبيعية نظام المحمية رادا وتوسيع: 2هدف 

 المحلية االصلية ع انواالل استعما وات الطبيعيةالمحميفي إعادة التأهيل تحديد مواقع مشاتل  -
 : ا في هندسة االراضي المدنيةْستْعمالهمن خالل اطنة المستواالنواع  حماية: 3هدف 

  اد الحيةوالمانشاء بنك جينات يتضمن الحفظ البارد وتربية النسيج للمحافظة على  -
  لمربعات  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في ا: أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا

  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل
مْذآور في القسم وال 1هدف  الملحوظ في ال الوطنيالنشاطإن 

  يزراع الالتنوع الحيوييتعلق باعاله 
x    ) زراعي  )أ  

  x    ) المياه الداخلية   )ب  
  x    ) البحري والساحلي  )ج  

مْذآور في القسم وال 2هدف  الملحوظ في ال الوطنيالنشاطإن 
 نظمة وباألالبحريةة ورضياال البيئية ةنظم باأليتعلقاعاله 
  ة عذبللمياه ال البيئية

x    ) األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د  

  x    ) الغابات  )ه  
  x     ) الجبال  )و  

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
  ال  )أ (  
x  ) التنوع الحيويوطنية المتعلقة بنعم، في االستراتيجية وخطة العمل ال  )ب  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
  .2005  ملحق االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيفي 3.1 الهدف تم ادراج  
  يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما  )4  

  
التنوع والمحافظة على  الطبيعية واردبإدارة المالمتعلق  في فصله الثامن  وذلكالوراثية واردالوصول إلى الم ببلورة نظام لمراقبة قانون حماية البيئةينادي 
 .الحيوي
 النواع النباتات الوراثيعلى المخزون إلْبقاء اوقيمة ية الحماية أنسال الماشية المحلفي لمساعدة ة الى االزراعيمصلحة البحاث العلمية برنامج يهدف 
 .المحلية

 منطقة البقاع الجافة آما قام في الوراثيةالموارد و الزراعي للتنوع البيولوجي) 2000(حول الوضع الحالي اسة  الزراعي بدرالتنوع الحيويمشروع قام 
  .ز بشكل رئيسي على المسائل القانونيةيترآ المع في لبنان الوراثيةوارد للم) 2003(برنامج وطني ببلورة 

  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
 :ةالتاليهي بهذا الهدف النشاطات المتعلقة لمْختلف الملحوظة  المؤشرات ان
 روفي بنوك البذالمحفوظة  ةع المحليانو عدد اال-
 رو في بنوك البذبذورال عدد -
 ولدالمصغير الدخل ال -
 ةع المْزروعانوعدد ونوع اال/ المشاتل  عدد -
 الجينات عدد مختبرات -
 ة المْحفوظةع المحليانو عدد اال-
 مجال  في هذا الالمشترآين عدد الموظفين -
 المستعملة او التي تم شراؤها التجهيزات مستوى -

   اتات للنبالوراثيتنوع لفاو لالمؤشرات يتم اعتبار إضافة، 
  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  

  تغطية اوسع لالنواع وتنسيق اآثر في العمل -
   الحاجة الدراج المعرفة التقليدية والمحلية الالزمة -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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    8  المربع
   4الغاية   تعزيز االستعمال واالستهالك المستدامين

 مدارة على نحو مستدام وان التنوع الحيوي المنتجات المستمدة من الموارد القائمة على أساس ان تكون
   التنوع الحيويتدار مناطق االنتاج على نحو يتمشى مع حفظ 

  1-4الهدف 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  ال  )أ (  
x  ) للهدف العالمي نعم، مماثل  )ب   
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
هداف األاألهداف الوطنية و مع للمقاربةوفقا يغطي  الذي 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لحق م في 4.1 الهدف تم ادراج

  :ما يلي 1998ة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لنشاطات الملحوظة في االستراتيجية وخطوأ
 :محلي الالتنوع الحيوياالبقاء على زراعية و الالبيئيةحماية االنظمة : 1هدف 

 يةالعلفتشجيع البحث حول النباتات ، و العي والتوع البيولوجي، ضغط الزراعيالتنوع الحيويوحول تطبيق ، خدام المستدام للموارداإلست بحث حول  دعم-
  المحلية
 :الوراثي خسارة التنوع  منلتقليللالسياسات والممارسات بلورة وتنفيذ  مْن الممارسات الزراعية المؤذية، و الزراعيالتنوع الحيوي حماية: 2هدف 

  في المدارسةتعليم البيئيتنفيذ  -
   زراعي ومراآز تدريبللتنوع البيولوجي ال برامج إمتداد بلورة -

 : الزراعيالتنوع الحيويمتابعة ورصد انات لتوثيق وقاعدة بيانشاء : 3هدف 
 اإلقتصاد  وواإلجتماعة ث البيئابحا دعم -
  تْضمن قاعدة بيانات لتتبع هجرة الماشيةتماشية، الضارة، والعشاب األقاعدة بيانات وطنية للمحاصيل، انشاء  -

 :البحريةالبيئات  وة العذبهايبيئات المو، ةرضياالبيئات  ال فياتنظام المحميتوسيع وادارة : 4هدف 
  ة مثل إنتاج عسلات الطبيعيالمحميفي بعض م دامستالحصاد ادخال ال -

 :بيئيبانشاء توازن ة للسماح يكولوجيستقرار لألنظمة الاإل تامين: 5هدف 
 بيئيالثقيف تالعام والوعي البة رتبطمسياحة بيئية انشاء  -
 املةقاعدة بيانات شانهاء ومتابعة ورصد ، بلورة -
 ستعمل في هذه العمليةتي ستع الانونبات، إختيار االمشاتل ، اتغابالآإدارة صلة  قضايا ذات تشجير بالتوازي معإعادة  -
 ية األرضيةايكولوجلتطوير األنظمة البالملحوظة تعلق باألهداف المعينة ت) أساسية وتطبيقية(ث ابحامشاريع تشجيع ودعم  -
  melliferous العانوالنباتات الطبية وخدام المستدام لج للتطوير واإلست دراسات علمية وتقنية للتروي-

  دامة واإلستيةنتاجإللراعي  الغابات والمادارة: 6هدف 
 ستخدام مستدام ال) قطرالعمر وال( المعايير المثالية اختيار -
  ات الغابمجموعات اشجار لةالمثاليتحديد الهيكلية  -

 :هندسة االراضي المدنيةفي ا إْستْعماله من خالل ةالمستوطنع انوحماية اال: 7هدف 
 مستوطنةع انوباطرق ال قارعات زراعة-
  بنباتات خضراء محلية. شرفات، الخطوح، السالطرق، ال، قارعات ية المطامر االرضيةغطت -
 :ت المحليةعاامالجة صاخالمهتمين خْلق شراآات مع خالل مة من دا البحرية والساحلية بطريقٍة مست المواردإستعمال: 8دف ه
  )السعةوالمقدرات حاجات، الممارسات، ال( قطاع صيد السمك علميا دراسة -

 :ةالعذب للمياه البيئي نظامال في التنوع الحيوي ةسال وْدراستعماتوفير، : 9هدف 
 هاتوفيرطرق وتها نوعيمتابعة  وهاي إستعمال الملجهة ةعامتنفيذ برامج توعية  -
   ةالعذبه ايلمل التنوع الحيويوبتنمية القدرات وبدراسات حول بحث،  بتوسيع ودعم القيام -

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا
  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل

 3و 2، 1هداف  لحظت في االالتي الوطنية النشاطاتإن 
   الزراعي التنوع الحيوياعاله تتعلق بمْذآورة في القسم وال

x    ) زراعي  )أ  

مْذآورة في وال 9هدف التي لحظت في ال الوطنية النشاطاتإن 
  ةالعذب للمياه البيئيةنظمة االتتعلق باعاله القسم 

X    ) المياه الداخلية   )ب  

مْذآور في القسم وال 8هدف الذي لحظ في ال الوطني النشاطإن 
  البحرية البيئيةتعلق باألنظمة اعاله ي

X    ) البحري والساحلي  )ج  

  األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د (      
 6 و5 ،4هداف التي لحظت في اال الوطنية النشاطاتإن 
  . للغاباتالبيئيةتعلق باألنظمة اعاله تمْذآورة في القسم وال

X    ) الغابات  )ه  

 6 5، 4 هدافاألالتي لحظت في  الوطنية النشاطاتإن 
رضي  االالتنوع الحيويتتعلق باعاله مْذآورة في القسم وال
  .  للجبالالبيئيةاألنظمة ذي يشمل ال

X     ) الجبال  )و  

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
  ال  )أ (  
x  ) التنوع الحيويطنية المتعلقة بنعم، في االستراتيجية وخطة العمل الو  )ب  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
ات الطبيعية إستراتيجية المحمي وفي  ملحق االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيفي 4.1 الهدف تم ادراج  



  . تسبب تهديدا لالنواع او المجموعاتلن لموارد الحية حصاد أو اإلستعماالت األخرى لان الحيث 
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف )4  

 المحافظة  من مصادر مدارة بطريقة مستدامة ومن مناطق انتاج مدارة بالتوافق معالتنوع الحيويهناك بعض النشاطات المنفذة بهدف الترويج لمنتجات 
 خاصة من خالل التابير القانونية في اطار نشاطات مشاريع ممولة عالميا ومن خالل بعض المبادرات المنفذة من قبل بعض المؤسسات التنوع الحيويعلى 

   :االآاديمية والجمعيات غير الحكومية آما يلي
   تنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية وهي قيد االصدار للاالستخدام المستدام مسودة قانون المحميات الطبيعية الجديد تتناول -
فمشروع المحميات :  يقوم مشروع المحميات الطبيعية ومشروع ميدويت آوست بالترويج لالستعمال الحكيم للموارد الحية داخل المحميات الطبيعية-

اتخذت في هذا االطار تسويق منتجات من الجماعات المحلية المحيطة الطبيعية يعمل تدريجيا على دعم االستخدام المستدام؛ ومن ابرز التدابير التي 
اما بالنسبة لمشروع ميدويت آوست، فلقد قام بالبدء بالزراعة العضوية في موقعي المشروع لتبيان ). اطعمة تقليدية، اعمال يدوية، الخ(بالمحميات الطبيعية 

  . اثر المبيدات الكيماوية على االنواع غير المستهدفة من خالل استعمال بدائل حيوية مضمونةتقنيات وفوائد الزراعة العضوية للمزارعين وآيفية تفادي
 . مةدا الحية البحرية بطريقٍة مستواردلمحيث انه يجب ان يتم حصاد ا األسماك حول ادارةمراسيم صدار ابوزارة الزراعة  قامت -
فلقد قام المشروع . ي الموضع لالصول البرية المهمة واالنواع المحلية الزراعية في ثالثة مواقع الزراعي بالترويج للمحافظة فالتنوع الحيوي قام مشروع -
 في مواقع المشروع اذ عمل على انشاء مرآزين للتصنيع الغذائي في مواقع المشروع في حام ونبحا آما انشأ التنوع الحيويتنفيذ نشاطات تشجع منتجات ب

رسال آما ساهم بدعم مشتل اشجار مثمرة مدار من قبل جمعية غير حكومية محلية اردا في عرسال آما قام بدورات وحدة تسمين لتعاونية الرعاة في ع
عرسال، حام، معربون ونبحا آما قام بتنظيم محاضرة : تدريبية حول التصنيع الغذائي في ممتلكات اردا للتعاونيات والتجمعات النسائية في مواقع المشروع

.  حول الترويج  لمبدأ المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي في المناطق الجافة من خالل الجماعات2005 في نيسان عالمية في ايكاردا
ار اضافة، قام المشروع بتنظيم تدريب حول الزراعة العضوية للمزارعين المحليين في مواقع المشروع آما قام بدراسة حول االستعماالت الممكنة لالشج

  . البرية المثمرة
بعنوان ) ب( ببلورة الشق الوطني لمشروع ممول من المرفق العالمي للبيئة ضمن مشاريع بلورة االموال 2005قامت وزارة البيئة في حزيران  -
اقليمي ويشمل لبنان، مصر، وهذا المشروع هو . " وتقييم افضل الممارسات للمحافظة في الموضع على االنواع البرية المهمة اقتصاديااختبارتخطيط، "

على دعم التخطيط والتحضير لمشروع مقترحات للمرفق العالمي للبيئة الذي سيسهل المحافظة في ) ب(المغرب وترآيا ويتم العمل من خالل المرحلة 
ة، تم تحديد االنواع النباتية ومواقعها من قبل وفي هذه المرحل. الموضع واالدارة االقتصادية لالنواع النباتية البرية المهمة في البلدان االربعة المذآورة

في موائل طبيعية او نصف طبيعية وفي ) االنواع الطبية او العطرية(البلدان االربعة وتم االعتماد على معيار اهميتها الزراعية او الغابية او االقتصادية 
  . وسيتم تقديمه الى المرفق العالمي للبيئة للموافقة عليه2005لمشروع في ايلول تم االنتهاء من بلورة مشروع مقترحات هذا ا. االنظمة الزراعية التقليدية

ه هي مهمة جدا خاصة ان لبنان ذعملية البحث ه. ببحث حول النباتات الطبية في لبنان)LARI( وتقوم مصلحة االبحاث العلمية الزراعية 1993منذ سنة  -
لى تقدم الطب في القطاع الزراعي؛ آما يساعد االنواع المهددة باالنقراض بايجاد قيمة في قطاع  يساعد عيذ الزراعي، االمر الالتنوع الحيويغني ب

ه ذولكن هناك حاجة اليجاد طرق النتاج ه.  بخلق مصدر دخل جديد للصناعة اللبنانيةا االمرذائي وبالتالي المحافظة عليها؛ اضافة يساهم هذالتصنيع الغ
د لالقتصاد اللبناني بشكل يساعد النساء في المناطق الريفية الفقيرة على العمل وبالتالي يكون له اثر جيد على التنمية  وضمان استدامتها آموارالنباتات
تتعلق بالتعاون المحدود بين المؤسسات العلمية المحلية واالقليمية العاملة في مجال االعشاب الطبية ا االطار ذولكن هناك معوقات مواجهة في ه. الريفية

  .نباتات العطريةوال
تقييم النباتات الطبية : تمت بلورة اطار مفهومي الستراتيجية حول االعشاب، النباتات الطبية والعطرية للبنان تتضمن العناصر التاليةآره انه ذوالجدير 

الت النباتات الطبية والعطرية، الصناعة الطبية والعطرية، بيئتها، تصنيفها، زراعتها، منهجية البحث المعتمدة، التقنيات المستعملة، الفيتوآيمياء، استعما
المرتكزة على النباتات؛ آما تلحظ االستراتيجية اقتراحات لقوانين لبنانية، اليات لمراقبة النباتات الطبية والعطرية، طرق لتحسين انتاجها، اليات لمراقبة 

  .ه االستراتيجية بعدذولكن لم يتم تفعيل وتطبيق ه. ه النباتاتذالجودة والنوعية، التجارة، اهدافا اقتصادية، واستهالك ه
  : اضافة الى ما سبق، تم تنفيذ بعض النشاطات في هذا االطار

زاعتبارها لزراعة لترويج الالذي يهدف الى " السلة الصحية"برنامج : مريكية في بيروت يتم تنفيذ برنامج حول الزراعة العضوية من قبل الجامعة اال-
فالسلة الصحية تعمل على ابراز التزامها بتخفيض التلوث البيئي ووبالتالي تلوث الطعام آما .  وذلك من خالل دعمه للزراعة العضويةآاستراتيجية حيوية

ر تعمل السلة الصحية على تامين انواع آثيرة من المنتجات العضوية التقليدية الطازجة او المصنعة والتي يتم تسويقها من خالل بيع فردي او بيع مباش
  . للفنادق والمطاعم وشبكات توزيع الطعام ومحالت الصحة

ان برنامج السلة الصحية لعب دورا بارزا في تخطي محدوديات التسويق وعدم فعاليته من خالل وسيلة خالقة مرتكزة على الجماعات المحلية لتسويق 
  . منتجات الزراعة العضوية في لبنان

 ولخمس سنواتز ولقد نفذ 2001 منذ Mercy Corps آبديل للتنمية الزراعية المستدامة في لبنان بتمويل من  تم العمل في مشروع التحقيق البيولوجي-
ولقد هدف المشروع الى . المشروع الكليات المختلفة في الجامعة االمريكية في بيروت بالتعاون مع وجامعتي اوهايو وتوليدو في الواليات المتحدة االمريكية

؛ ايضا )التنوع الحيوي( التعاوني واستعمال البيوتكنولوجيا، وانتاج منتجات نباتية تجارية جديدة من النباتات االصلية المحلية اللبنانية العتماد على البحثا
قائمة جرد هدف المشروع الى تنويع ملف التصنيع الغذائي في لبنان والترويج لتنمية التصنيع الغذائي في الجماعات الريفية والعمل على تحديد وبلورة 

  . او تزيينية وتقييم مقدرا اسواقها المحتملة والعمل على انتاجها/او خاليا ناشطة وباالنواع النباتية الرئيسية التي تتميز بمقدرات طبية 
  .الجامعة االمريكية في بيروت بالتعاون مع جامعة ريدينغ يتناول التقييم االقتصادي للغابات في لبنان مشروع بحث مستمر بين -
 غير الحكومية المحلية بتطوير نشاطاتها لتشمل االستخدام المستدام وذلك من خالل تشجيع الجماعات AFDCحماية وتنمية الثروة الحرجية جمعية  تقوم -

  . على مراقبة الرعي والتعامل مع تربية النحل
نباتية المنتقاة آمصدر لمنتجات طبيعية لمراقبة افات النباتات تنفذ في  هناك دراسة حالية ممولة من الفاو لثالث سنوات حول تقييم استعماالت االنواع ال-

  . اطار مشروع تعاوني بين الجامعة االمريكية في بيروت ووزارة الزراعة
 احصاء لصيادي  انواع السمك من خالل اجراءمواقع نمو الذي يهدف الى تقييم " تقييم انواع السمك التجارية"حول مشروع  البلمند بتنفيذ  جامعة تقوم-

 ويتم تنفيذ .سمكالصيد  المبذول في جهدالقتصادية واالقيمة الكمية، ال، ويتم احتساب عدد االنواع. السمك في موانئ الصيد الرئيسية في شمال لبنان
  . فاو مع الالتعاونالمشروع ب

  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
 :التالي هي آبهذا الهدف النشاطات الوطنية المتعلقة مْختلفالملحوظة لرات  المؤشان
  تنويع قطاع الزراعة بمحاصيل محلية بديلة -
  تدجين محاصيل العلف الصالحة لألآل-
  الزراعيالتنوع الحيويوارد  مْن ماالستخدام المستدام دخل مْن تامين مصدر -
 رسا في مناهج المدللتنوع البيولوجي االستخدام المستداموالتربوية وادراج المحافظة  مواد تثقيفية إنتاج -
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  يةتدريب العمل ال عدد مراآز التدريب وعدد ورش-
  الزراعيالتنوع الحيويالتغييرات في ممارسات حول ث ابحا -
 ق التي ال تتمتع بهكذا تسهيالتفي المناطق حيث توجد تسهيالت لتقنية المعلومات او في المناطسهلة الوصول وقاعدة بيانات متوفرة  -
 ةات الطبيعيحماية وإستعمال المحميى غير مباشر علمباشر او بشكل المنضويين او المؤثرين  عدد السكان المحليين -
  عدد المواقع التي تستضيف نشاطات سياحة بيئية-
  في السياحة البيئيةينشترآالم عدد األفراد -
 تقييم المعرفة األصلية/  تثمين -
  عدد السياح وحجم النشاطات-
 ين البيئيالمرشدين وعدد المنفذة بيئية السياحة  عدد مشاريع ال-
 محليااالصلية المنتجة زيادة عدد النباتات المحلية نسبة  -
  المحليةاتالنباتمشاتل زيادة عدد نسبة  -
 عامةالحدائق الابات وها الغضمنمن  في المناطق العامة  الزراعةيعمشارة في اعادة التشجير وستعملالم ة االصليةع المحليانوزيادة عدد االنسبة  -
 في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالملحوظة ولويات األعلى االبحاث التي تجاوب  نتائج -
  االصلية ومجموعاتهامحليةالع انومن انتاج اال منتجات خام ومصنعة جديدة -
  التي تؤدي إلى نشاطات تجارية صغيرةاتمة في إدارة الغاباد عدد الممارسات المست-
 باالستناد على تجديد الموائل نصف الطبيعية الع المناطق ي توس-
  االصلية التي تنتج األشجار والشجيرات المحليةالمشاتل عدد -
  نيةهندسة االراضي المدفي  المستوطنةع انوما يتعلق بإستعمال اال  فيالمنفذة عدد المشاريع -
 زيادة الغطاء األخضرنسبة  -
 رسافي المد تثقيفية ادو إنتاج م-
  ةمهددال وةمستوطنال، ة النادر،الشائعة: ة العذبهايع المانو حول توزيع ا تجديدتحقيق -

  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  
  :ما يليعلق ب في قطاع الزراعة تتالتي تمت مواجهتهاإن التحديات الرئيسية 

 . للتنوع البيولوجية صديقةيزراعتنمية لة الحوافز لضمان قمصحوب بالالكثيفة تطور الزارعة  -
 .اإلدارة في البيئينظام اعتماد نهج الخالل من  وإدارة مناطق اإلنتاج ةدوحصالمع انوإدارة االين ترابط افضل بالحاجة الى  -
م ادراج هذا المفهوم حديثا في المحميات الطبيعية حيث آانت تتم تم في المحميات الطبيعية اآثر اذ الحاجة الى الترويج لمفهوم االستخدام المستدا -

 محافظة دقيقة لالنواع 
   .في قطاع صيد السمك، هناك قلة الوعي وقلة تفعيل القوانين وغياب استراتيجية واضحة المعالم من التحديات التي من الممكن اعتبارها

  بيانات أخرى متصلة بالموضوعالمرجو إعطاء أية  )7  
  

  
   9  المربع

  2-4الهدف    التنوع الحيوي أو االستهالك الذي له وقع على الحيويةتخفيض االستهالك غير المستدام للموارد 
  تم وضع هدف وطني يناظر الهدف العالمي المبين أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال

  ال  )أ (  
x  ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  وطني محدد أو أآثرنعم، تم وضع هدف   )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
هداف األاألهداف الوطنية و مع للمقاربةوفقا يغطي  الذي 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لحق م في 4.2 الهدف تم ادراج

  :ما يلي 1998النشاطات الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي و
 :وازن بيئيبانشاء ت للسماح البيئية إستقرار لألنظمة تامين: 1هدف 

  األرضيةالبيئيةواألنظمة مقدرات الموائل الطبيعية اللبنانية  تعريف -
  بشكل صحيح ضروريالتمويل الن ميأتبشكل آفوء بشرط لحوظة  موظفين أآفاء لتنفيذ اإلجراءات المتامين -

 :ات المحليةعامالجة صاخالمهتمين خْلق شراآات مع خالل مة من دا البحرية والساحلية بطريقٍة مسترد المواإستعمال: 2هدف 
 )السعة، والمقدراتحاجات، الممارسات، ال( قطاع صيد السمك علميا دراسة -
   التدميرية تشجيع األلعاب الرياضية التقليدية غيرمنم خالل لبحر لفنية التقليدية ووالة، يهمية الثقافاال ابراز -

 : ا في هندسة االراضي المدنيةإْستْعمالهنة من خالل طوستمالع انواال ةياحم: 3هدف 
    المحليالتنوع الحيوي العام ونوعية وعيال توسيع -

 هنا وان تعطوا مزيد من إذا آان هذا الهدف أو هذه األهداف الوطنية قد تم وضعها المرجو أن تبينوا ذلك: األهداف الوطنية للبرامج عمل محددة   )ثانيا
  التفاصيل في المربعات المتصلة بالموضوع

  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل
  زراعي  )أ (      
  المياه الداخلية   )ب (      

مْذآورة في وال 2التي لحظت في الهدف  الوطنية النشاطاتإن 
  . البحريةالبيئيةتعلق باألنظمة اعاله تالقسم 

X    ) البحري والساحلي  )ج  

X    ) األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د  
X    ) الغابات  )ه  

مْذآورة في وال 1التي لحظت في الهدف نية  الوطالنشاطاتإن 
 االرضي الذي يشمل الجبال، التنوع الحيوي بتعلقاعاله تالقسم 
  الجبال  )و (     x . للمناطق الجافة وشبه الرطبةالبيئيةاألنظمة و الغابات

    خطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في ال  )ثالثا



  ال  )أ (  
X  ) التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
  . 2005نية للتنوع البيولوجي  في ملحق االستراتيجية وخظة العمل الوط4.2تم ادراج الهدف   
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف )4  

  . ان القطع غير المستدام لموارد الغابات يظهر في االراضي الخاصة بسب النشاطات غير الشرعية
ناء عليه هناك بعض الحاالت حيث تتم بعض الممارسات غير المستدامة بسب قلة ال يوجد استراتيجية للصيد تفند االولويات الرئيسية والمخاطر وب

  . االرشادات الوطنية
  .ان آل النشاطات التي لها اثار سلبية او تتضمن استعمال واستهالك غير مستدام للتنوع البيولوجي هي ممنوعة داخل المحميات الطبيعية

 المختلفة ونشاطات الجمعيات غير الحكومية التي تهدف الى التنوع الحيوي وزارة البيئة ومن خالل مشاريع هناك العديد من حمالت التوعية المنفذة من قبل
  . التنوع الحيويتخفيض االستهالك غير المستدام ومن االثار السلبية على 

  : القوانين والفصول آما يلي  في مختلف التشريعات او مسوداتالتنوع الحيويفي لبنان تم تناول التدابير التخفيفية لالثار على 
 49 ل47وخاصة في المواد . التنوع الحيويالذي لحظ في فصل آامل حول ادارة الموارد الطبيعية والمحافظة على ) 02\444رقم (قانون حماية البيئة 

 لحظ ،عالوة على ذلك. الوراثيةالى الموارد التي تنادي بالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، انشاء المحميات الطبيعية وتنظيم الوصول 
 او التقليل منها ولكن لم يتم تطبيق التنوع الحيوي انه يجب بلورة تدابير تحفيزية للنشاطات التي من شانها تفادي االثار على البيئة من ضمنها 444القانون 

  .ذلك لغاية االن بسبب انه لم يتم اصدار المراسيم التطبيقية لها
، تم تحضير مسودة لكل من مرسومي دراسة االثر البيئي واستراتيجية االثر البيئي من قبل وزارة البيئة آما تم تقديمهما الى 444 على القانون باالستناد

  .مجلس الوزاء الصدارهما
والمشاريع الصناعية؛ دراسة تتضمن االثار ان مسودة مرسوم دراسة االثر البيئي تلحظ ضرورة اجراء دراسة مماثلة لكل من مشاريع التنمية، البنية التحتية 

 . وذلك بهدف الترويج لنشاطات المحافظة قببيل الحصول على الموافقة لتنفيذ اي مشروعالتنوع الحيويعلى 
حينما تقر ستؤدي ان مسودة مرسوم استراتيجية االثر البيئي تهدف الى ادراج الشؤون البيئية في مخططات القطاعات والبرامج على الصعيد الوطني والتي 

  .التنوع الحيويحتما الى التقليل من االثار الضارة من المخططات والبرامج والسياسات على 
نوات الخمس الماضية خاصة النظمة تكرير المياه سى تسعون دراسة اثر بيئي في اللقد تمت حوال ف،على الرغم من ان مرسوم دراسة االثر البيئي لم يقر بعد

التنوع في البدء لم يتم اعتبار تقييم ذي معنى لعناصر .  العمارات ونفايات المستشفيات، الكساراتمجمعات السياحية البحرية، ال،التربة نفايات ،المبتذلة
 المفند تمت بلورة وبناء عليه وباالرتكاز على الحاجات. التنوع الحيوي االساسية او اقتراح بدائل حيوية او تدابير تخفيفية في االقسام المتعلقة بتقييم الحيوي

  .2005 في اليات دراسة االثر البيئي واستراتيجية االثر البيئي من قبل وزارة البيئة في تشرين االول التنوع الحيويدليل وارشاات الدراج 
 الوراثية وحيويةال ومن المتوقع عند اصدارها تنظيم الوصول الى الموارد 2005تم تحضير مسودة قانون حول الوصول وتشارك الفوائد في سنة 

  .والتخفيف من االستهالك غير المستدام
 واالستهالك غير المستدام خاصة في البيئيةان التشريعات الصادرة عن وزارة الزراعة تهدف الى التقليل من االثار الضارة على االنواع البرية واالنظمة 

نص على يالذي ) 24/7/1996تاريخ  558قانون  (1996 في النيابي المجلس الصادر عن ، )12/9/1991تاريخ  85قانون  (اتغاباطار قانون ال
من جهة اخرى، .  ويمنع وينظم اي نشاطات بشرية لها اثار سلبية على انواع الغاباتخرى في لبناناالصنوبرية الغابات العرعر ووال ،شوحالاألرز، حماية 

تصدير النباتات الطبية والعطرية، منع استيراد وادخال آل بذور وشتول : النواع المنتقاةتم اصدار قرارات وزارية من قبل وزارة الزراعة لتنظيم استعمال ا
  .وتنظيم حصاد الزعتر والقصعينشومار االرز، منع قطف وتصدي نباتات وجذور ال

في اطار النشاطات المختلفة والمبادرات  ومبادرات التخفيف من االستهالك غير المستدام التنوع الحيويتم تناول التدابير التخفيفية االخرى لالثار على 
 العالمية المنفذة من قبل وزارة البيئة، ووزارة الزراعة، ومصلحة االبحاث العلمية الزراعية مثل ميدويت آوست ومشروع التنوع الحيويلمشاريع 

الموضع، االستخدام المستدام، الزراعة العضوية، وتتضمن هذه النشاطات الترويج للمحافظة في .  الزراعيالتنوع الحيويالمحميات الطبيعية ومشروع 
  .  ، نشاطات تؤمن مصادر دخل، زيادة التوعية العامة، والقيام بتدريبات للجماعات المحلية الخالتنوع الحيويمنتجات 

  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
 :طات الوطنية المتعلقة بهذا الهدف هي ما يليان المؤشرات الملحوظة لمختلف النشا

   التي تتلقى درجة حمايةالبيئيةنسبة المساحة لكل نوع من االنظمة  -
زيادة في عدد اقتراحات االبحاث والنشاطات النقدمة الى جهات ممولة وطنية وعالمية بما يتعلق باولويات االستراتيجية وخطة العمل الوطنية  -

  للتنوع البيولوجي 
لمنتجات من النواع المحلية الصلية عدد االعمال التجارية التي تقدم انواعا محلية اصلية عدد التصاميم المدنية التي تتضمن استعمال عدد ا -

  االنواع المحلية االصلية
  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  

  قلة تفعيل القوانين -
سومي دراسة االثر البيئي واستراتيجية االثر البيئي ومسودة القانون حول الوصول وتشارك الفوائد التي تمت طول االلية القرار مسودة آل من مر -

  بلورتهم من قبل وزارة البيئة
  الحاجة للمزيد من التوعية العامة -
 هذه المحميات؛ وذلك بهدف التقليل من  خارج اطار المحميات الطبيعية اذ انه تتم حمايته فقط داخلالتنوع الحيويهناك حاجة لتنظيم استخدام  -

  التنوع الحيوياالستهالك غير المستدام واالثار السلبية على 
  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  

  
  

   10  المربع
  3-4الهدف   إال تكون أنواع النبات والحيوان البرية معرضة لمخاطر من جراء التجارة الدولية

  م وضع هدف وطني يناظر الهدف العالمي المبين أعاله؟هل ت: الهدف الوطني )  أوال
  ال  )أ (  
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x  ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
هداف األاألهداف الوطنية و مع للمقاربةوفقا يغطي  الذي 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لحق م في 4.3 الهدف تم ادراج

  :نشاطا وطنيا واحدا آما يلي 1998لنشاطات الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وأ
 :هندسة االراضي المدنية في اْستْعماله من خالل االمستوطنةحماية االنواع : الهدف

  )طيورالسمك، الحيوانات، النباتات، ال(ردة ستو المالوراثية المواد  صارمة علىتنظيمات يطبق -
إذا آان هذا الهدف أو هذه األهداف الوطنية قد تم وضعها المرجو أن تبينوا ذلك هنا وان تعطوا مزيد من : األهداف الوطنية للبرامج عمل محددة   )ثانيا

  التفاصيل في المربعات المتصلة بالموضوع
  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل

  زراعي  )أ (      
  المياه الداخلية   )ب (      
  البحري والساحلي  )ج (      
  األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د (      
  الغابات  )ه (      
  الجبال  )و (       

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
  ال  )أ (  
x  ) نوع الحيويالتنعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
  .2005  ملحق االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيفي 4.3 الهدف تم ادراج  
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف )4  

ولكن قامت وزارة البيئة ببلورة مسودة قانون حول الوصول . CCIITTEESS م يتخذ لبنان تدابير لتنظيم التجارة العالمية لالنواع المهددة آما لم يقم بتوقيع الل
تات والحيوانات البرية المهددة الى التقليل من التجارة العالمية النواع النبا  مما يؤديالوراثية والحيويةوتشارك الفوائد الذي ينظم الوصول الى الموارد 

  . والموجودة في لبنان
  :عالوة على ذلك تم اتخاذ تدابير قانونية الستعمال واالتجار ببعض االنواع المهددة آما يلي

 اشجار انالذي ينص على ) 24/7/96تاريخ  558قانون  (1996 في المجلس النيابي الصادر عن ، )12/9/1991تاريخ  85قانون  (اتغابقانون ال -
  .تعتبر محمية حتما  واشجار صنوبريات اخرىالعرعراالرز، الشوح، 

 )27/2/1996تاريخ 92/1قرار (ينظم تصدير آل النباتات الطبية والعطرية صادر عن وزارة الزراعة  قرار وزاري -
 )12/9/1995 تايخ، 108/1قرار ( األرز  بذور وشتولآل ادخال وايْمنع استيراد صادر عن وزارة الزراعة  قرار وزاري -
 )1/8/1996 تاريخ 340/1قرار  (الشومار وجذور اتوتصدير نباتقطف يْمنع صادر عن وزارة الزراعة وزاري قرار  -
 )177/1قرار  ( الزعتر والقصعين ينظم حصاد1998في صادر عن وزارة الزراعة  قرار وزاري -
  .أجزائهم ألغراض تجارية بحرية وإستعمالالسالحف الو شيوخ البحرلحيتان، ايْمنع صيد صادر عن وزارة الزراعة  قرار وزاري -

 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
  

 :التاليهو تعلق بهذا الهدف  والملوطني الملحوظ للنشاط االمؤشر ان
جودة على نظام العلومات التابع لوزارة البيئة وتسجيل الحوادث غير الشرعية لجهة  مومعلوماتتحديد غالية االنواع الغازية من خالل مرجعية عملية و -

   .ادخال االنواع
  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  

  .آلنغاية البنان لمن قبل  CITES التفاقيةعلى اْق يتصدال  يتملْم -
 ).طيورالسمك، الحيوانات، النباتات، ال(مصدرة  الالوراثية الموادمات الصارمة على نظي التلم يتم اعتبار تطبيق -
 حول االنواع الممنوعة  الجماركتدريب حرس الحدود وضباطلم يتم  -
  يتطلب وقتاالمجلس النيابي لم يتم اصدار مسودة قانون حول الوصول وتشارك الفوائد واقرارها من قبل  -
 قلة التفعيل الصحيح للقوانين  -
   يمات معينة لمختلف االنواع المهددةالحاجة لقواعد وتنظ -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
   11  المربع

تخفيض الضغوط الناشئة عن ضياع الموائل وعن التغير في استعمال األراضي وعن تدهور األراضي وعن 
  االستعمال غير المستدام للمياه

   5الغاية 

  1-5هدف ال  تخفيض معدل ضياع وتدهور الموائل الطبيعية 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال

  ال  )أ (  
x  ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
هداف األاألهداف الوطنية و مع للمقاربةوفقا يغطي  الذي 2005 للتنوع البيولوجي االستراتيجية وخطة العمل الوطنيةلحق م في 5.1 الهدف تم ادراج

  :ما يلي 1998لنشاطات الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وأ



 : وبيئة المياه العذبةالبحريةة، رضيات الطبيعية في البيئة األ نظام المحميةراداع ويتوس: 1هدف 
  صغيرةجال اإلطفاء والعربات الروصول اساسية وجانبية مع مساحة تسمح ب مناطق ءانشا -

 :ةالعذب للمياه البيئي نظامالفي  التنوع الحيوية سال ودراستعماتوفير، : 2هدف 
 آمنةياه برامج متنفيذ  وهايمالنظام مراقبة جودة انشاء  -
  الطبيعيةائل المو لتخفيض الضغط على ة العذبهاي مزارع سمك المتوسيع -

 وازن بيئيبانشاء ت للسماح البيئيةستقرار لألنظمة اإل تامين: 3هدف 
 اتالغابتجنب ومكافحة حرائق  -
  ي المناسبة والترويج لهارعالومناطق النباتات العلفية  تحديد: الرعي الجائر مشكلة حل -

 دامة واإلستيةنتاجالراعي ل الغابات والمادارة: 4 هدف
 العالج السريع ألي خطر طبيعيلتمكن من توفير ل) 3(لتصحيح أي سوء إدارة عرضي، و) 2(لمقترحة من تنفيذ النشاطات اتْأآد لل) 1 (ورصد متابعة -

  مفاجىء
 : التنوع الحيويبحرية والساحلية و الالبيئيةنظمة اال حماية: 5هدف 

 صناعي على الساحلالحد من االنماء ال -
  ات المتعلقة بهاتشريعال ويضاراال خريطة إستعمال ةراجعملمنطقة الساحلية ومسح شامل لتقييم حالة االقيام ب -

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة  )ثانيا
  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل

  زراعي  )أ (      
في  مْذآورال 2ف الملحوظة في الهد الوطنية اتالنشاطإن 

  ة العذبهايلم لالبيئيةنظمة االتتعلق باعاله القسم 
x    ) المياه الداخلية   )ب  

مْذآور في ال 5هدف الملحوظة في ال الوطنية النشاطاتإن 
  البحرية والساحلية البيئية تتعلق باألنظمة اعالهالقسم 

x    ) البحري والساحلي  )ج  

  وشبه الرطبةاألراضي الجافة   )د (      
 ينمْذآورال 4و 3 ينهدفالملحوظة في ال الوطنية النشاطاتإن 

  لغابات ل البيئية نظمةاالتعلق باعاله تفي القسم 
x    ) الغابات  )ه  

 ينمْذآورال 4و 3 ينهدفالملحوظة في ال الوطنية النشاطاتإن 
 تشمل ايضا لغاباتل البيئية نظمةاال باعاله والمتعلقةفي القسم 

  . للجبالئيةالبي نظمةاال

x     ) الجبال  )و  

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
  ال  )أ (  
X  ) التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب  
x  ) نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج  
  ء التفاصيل أدناهالمرجو إعطا  
  .االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيملحق في  متحد 5.1 الهدف لحظ تم  

والتي ساحلي  البحري والالتنوع الحيويالمتعلقة بالمحافظة على هذا الهدف أيضا بخطط العمل الوطنية آما تمت تغطية 
 التنوع الحيويلمحافظة على ضمن سياق خطة العمل اإلستراتيجية ل 2002لبيئة اللبنانية في اوزارة تمت بلورتها من قبل 

 وطنية  خمس خطط عمل على بلورةلبنانولقد عمل . )سابيومشروع (ساحلي في البحر األبيض المتوسط البحري وال
  :خطط العمل التاليةفي  الطبيعية موائلماية الللسابيو ولقد تم تناول ح

 :الساحليةمحافظة على الموائل لل إستراتيجيات انشاء: "1خطة عمل 
الناجح إلستراتيجيات  تامين االنشاء إلى يهدف المبدأ هذا اذ ان  األولويةفي اطار نشاطستة أهداف رئيسية تم تحديد 

 :5.1تعلق بالهدف تأربعة من ضمنها الساحلية المحافظة على الموائل 
مستقبلية على الحالية وال االثارج اع الساخنة وإستنتلتحديد وتمييز البق GISنظام معلومات جغرافي خرائط بلورة. 1
 .المتأثرةموائل ال
 من خالل التنوع الحيويأثر النشاطات البشرية على من هذا الهدف سيقلل . ة الساحلييضا تقسيم إستعمال األربلورة. 2

 .الفوضوي على الساحل اللبنانينماء تنظيم اال
التعاون بالعلمية ماعة يتطلب هذا الهدف جهود الجو. ايتهايجب حمموائل التي الحديد ضمن تللمحافظة تت أولويات بلورة. 3

حديد الموائل الحساسة  ضروري لتةمحليال ان اشراك الجماعاتعالوة على ذلك، . المهتمينالمؤسسات العامة ومع 
 .  وضمان استدامتها

لمهام المذآورة أعاله، تمام بإو. حمايةالتطلب تي تلاموائل م للداالمستخدام ستاالضمن للمحافظة تت إستراتيجيات بلورة. 4
  . المحميةموائلم للداالمستخدام ستااللضمان يصبح من الممكن بلورة للمحافظة 

 بالهدف تتوافق واالهداف الستة المحددة من ضمنها ثالثة تتعلقخمس نشاطات في خطة العمل المْذآورة أعاله تم تحديد 
 :لي يام آ5.1

 المصاطب حماية -
 كثبان الرمليةالالشواطئ وما تبقى من  حماية -
   االنهار مصباتموائل  حماية -

 ساحلي البحري و الالتنوع الحيويلمحافظة على  لةضروريال اتتشريعال بلورة: "2خطة عمل 
 انون إلدارة المناطق الساحليةبلورة اطار ق: الهدف

 :نشاطاتال
 الموائل البحرية المتدهورة تأهيل ق إجراءات عالجية قانونية إلعادة يطبت وبلورة -
  فيهاالسياحيةانشاء المنتجعات   مسموحمنطقةوالمنطقة البحرية العامة حديد لتات تشريعبلورة  -
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 ة بإدارة وإستعمال المناطق الساحليةتعلقالم ةحاليال ةوطنيال اتتشريعالد يجدت ومراجعة -
 التنمية والعمار، ةلتحتيية االبن مشاريع كللاالثر  بتقييم الضرورية المتعلقةتشريع الإْصدار وتطبيق  -
  المستوى الوطنيذات اهمية خاصة علىآمناطق متبقية ة الساحلية اليراضي الزراعاالْف يصنت -
  االنهار مصبات موائل علق بحمايةات الوطنية المتعلقة تشريعتجديد ال وْةراجعم -
 .محلية لحماية مواقع طبيعية مهمةلإلدارات الالالزمة جهزة واالضرورية تامين تنمية القدرات ال -

 
ات  آجزء مْن إستراتيجية المحمي2000 بيولوجي منذ سنةتنوع الدام للالمستخدام ة واإلستفظحامأهداف وطنية للتم انشاء 
 : ما يليالهدف العالميالمتفرعة عن هذا هداف ومن اال ؛ةالطبيعي
 يخية للمنظرر والقيمة التالتنوع الحيويابطريقة  تحافظ على المنظر الطبيعي الثقافي ضرورة ادارة  -
 او تدهور ال تسمح باي ضرربطريقة قرارات الأو النشاطات األخرى أو ضرورة القيام بجميع انواع االدارة  -

 .ات الطبيعيةط المحميوالقيم البيئية أو شرفي 
اصة في ما ، خ)2009-2005 (وزارة الزراعةلإستراتيجية التنمية الزراعية في هذا الهدف العالمي جزئيا تم ادراج 

لحماية واإلدارة الترويج ل": كافحة التصحرفي خطة العمل الوطنية لمآما تم ادراجه ؛ هايالحكيم للمخدام يتعلق باإلست
  ". وتفعيلهالغاباتالمستدامة ل

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف )4  
تنمية و برناج األمم المتحدة للو، GTZبمساعدة ي لمكافحة التصحر من قبل وزارة الزراعة برنامج عمل وطنات تم تحضير غابللمج وطني غياب برنا في

DDC بهدف االلتزام بمتطلبات UNCCD .د على استشارات تشارآية بين استنباالأولوية خطة العمل الوطنية تم تحديد نشاطات ناء عملية تحضير واث
 .يةتخفيفآما تمت بلورة تدابير  يضااألرتدهور سباب وتأثيرات آما تم التناقش بالمْختلفين، ين االمهتم

 مليون 17برصد  حكومة لبنان قامت البالد الكلية من مساحة % 20 إلى اتالغابساحة زيْادة مخارة الغطاء االخضر من خالل ه تحدي هواجبهدف م
وبناء عليه قامت وزارة البيئة ببلورة مخطط تشجير واعادة تشجير . آمرحلة ابتدائية من خمس سنواتة إلى وزارة البيئ 2001دوالرا امريكيا في 

 200,000لية مْن مساحة آلتْغطية وسيتم العمل على مخططات اخرى الحقا .  في مختلف المناطق اللبنانية المتروآةيضا األر من هكتارا18,000ل
قع، بناء طرق اموالقع، تحضير اموالل، إختيار وشتالر، إنتاج ومصادر البذلمعايير ولقد تم في المخطط تحديد . ة سن40-30 يتم زرعها على مدى اهكتار
ليات المؤسساتية بتحديد اآل طخطم الاضافة قام. صيانةلل و)اتالغابحرائق رعي ومْن المْن  ( المزروعةمواقعال، حماية )لوبذور وشت(زرع ال، اتغابفي ال
 في برامج اعادة التشجير مختلفةعلى مستويات حكومية الات غير ايضا تم اشراك العديد من الجمعي .ية لتنفيذ فعال للنشاطات المقترحةقانونية الضروروال

  .AFDCجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية رب وجمعية الخط االخضر وأصدقاء أرز ال: المختلفة
مع االخذ بعين االعتبار . حرم إنتاج الفحم آليامؤخرا رسوم ولكن تم اصدار م. مليات إنتاج الفحمجدا أثناء عحرائق في الغابات مرتغعا خطر حدوث آان 

ات آما  الغابالتدبير يعمل على تخفيض مخاطر حرائقهذا ف. مشجرةالراضي االكثيف وااليك ال لتقليم وتنظيف لبعض التراخيص الممكن اصدارها من قبل 
  .للتدفئةشب بالخ السكان المحليين يعمل على تزويد 

 عمل، ورش(بتنظيم وتنفيذ نشاطات تنمية قدرات سنوية مختلفة  AFDCجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية قامت ، التشجيراضافة إلى نشاطات إعادة 
 البحر األبيض المتوسط  لبنان ها فيات والمحافظة عليغابنمية التالمرآز اللبناني لن بشكل عام في يمحليالتستهدف السكان ) ، دورات تدريبية، الخمؤتمرات

)MFDCL .( الغاباتمكافحة حرائق تنمية القدرات شؤون تجنب ونشاطات ولقد تناولت .  
آمساهمة لمواجهة شؤون تدهور الموائل البحرية، يقوم مرآز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية حاليا بوضع نشاطات اولوية تهدف الى 

ولهذا الغرض يقوم مرآز علوم البحار التابع .  وذلك من خالل حمايتها من النفايات الصلبة والكيماوياتمناظرها الطبيعية تدهور عمق البحار والتقليل من
ستعمل للمجلس الوطني للبحوث العلمية حاليا ببحث لتجميع معلومات وبيانات حول الوضع البحري الوطني من ضمنه العناصر الحيوية والالحيوية؛ وست

  .هذه المعلومات آمواد توعية وآاساس لنشاطات الرصد المستقبلية
  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  

 :التاليهي آالهدف  الموضوعة لمختلف النشاطات الوطنية المتعلقة بهذا  المؤشراتان
 ةات الطبيعيمي المحفيمكافحة الحرائق ل البنية التحتية عدد -
 اتالغاب العاملين في مكافحة حرائق  عدد الناس-
  ادارةاتخططمع م عدد الناس -
 ني في آل األنهار آل سنتياه المنوعية وجودة تقييم -
 نسبة الحرائق -
 الحرائق آثافة -
 الغاباتحول حرائق  GISنظام معلومات جغرافي -
 )ية للغابات وبلورة مخططات مثالتجدد/ تطور ( الغابات وضع -
  حجم القْطعان-
 )]عدد األفراد(التمويل بشرية والموارد ال [اتالغابحرائق عام في الستثمار اإل -
 ية الجورصاداأل بيانات -
 المحددة  يةع العلفانواال عدد -
 حليب منتجات الة منستوردات المكميال -
 المحليةل الجماعات  والصيد التي تم تجنبها من قبباخشوقطع اال، الحرائق عدد حوادث -
  صناعي في الساحلاالنماء الما يتعلق ب يمات الحالية فينظالقوانين والتب عدد اإللتزام -

  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  
  :التالي هي آما يتعلق بهذا الهدف خطة العمل فيجهة لسابيو مشروع التي تم تمييزها في إن التحديات 

 للساحل اللبنانيالمفصلة باثيمترية رائط الطوبوغرافية والقلة الخ -
  يضاراالستعمال  ال وطنيطخطلمغياب آامل  -
  التجهيزات الميدانية والمختبرية الحديثة  توفر عدم -
  صعوبة في الحصول على التمويل للبحث البحريال -
 )وزاراتال(قلة الوعي على مستوى المؤسسات العامة المْعنية  -



 الجسم السياسي لحماية المنطقة الساحليةبل من ققلة الدعم  -
 ةجديدات صدار تشريع االلية الطول -

.  وطني للغاباتمة في غياب برنامجيبادرة عقهذه المكون تسولكن . ايْعمل حاليا على تطبيقهو وه المستدامة للغابات إلدارةالبنان معايير ومؤشرات لقد تبنى 
ة المعوقات التي عالج ومساهمة من وزارة الزراعة حيث تمت مGTZكافحة التصحر بمساعدة من الي لمرنامج عمل وطنففي المقابل تم العمل على ب

 :تواجع قطاع علم الغابات والتي تم تحديدها آما يلي
 اتالذي يْحكم إدارة الغابالتشريع غير المالئم  -
 .غير المالئمةغابات السياسة عْلم  -
 .لغابات لحماية وإدارة صحيحةورية لالضرالمالية  والتقنيةالبشرية  المواردقلة  -
 .متكررة حرائق الغابات الادثوح -
 .الرعي الجائر -
 ت واألمراضفااالمن مهارات لحماية الغابات قلة ال -
 .عامالوعي ال يةدوحدم -
 .مخططالتوسع المدني السريع وغير ال -
  ..غراض زراعيةغراض زراعية الغابات ال الغابات المحومحو -
 .اآلنغاية آامل لكافحة حرائق الغابات بشكل ية لمخطة العمل الوطنلم يتم تحضير وزارة الزراعة، وفقا ل

ان التحديات التي تواجه مشروع المحميات الطبيعية في وزارة البيئة تتضمن محدودية المعرفة االفضل حول الموائل والمناطق المهمة، محدودية التواصل 
سنة، قلة الرصد، قلة عدد موظفي وزارة البيئة الذين يقومون بادارة واالدارات القطاعية، قلة التشريعات المح) خاصة البلديات(مع ادارات التخطيط 

  . المحميات الطبيعية مما يجعلهم غير قادرين على التاقلم مع الحمل الحالي
  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  

  
   12  المربع

  6الغاية   التحكم في التهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية
  1-6الهدف    ممرات األنواع الغريبة الغازية الرئيسيةالتحكم في

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  ال  )أ (  
  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب (  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
للتنوع البيولوجي تظهر انه لم يتم تناول  العالمية 2010أهداف  مع 1998الستراتيجية وخطة العمل الوطنية اللبنانية للتنوع البيولوجي ان المقاربة بين ا

  .من االستراتيجية وخطة العمل الوطنية اللبنانية للتنوع البيولوجيهدف وطني  في اي  6.1الهدف 
العمل الثالث بشكل رئيسي خطط ابيو ومشروع سفي اطار  2002بيئة في قبل وزارة المن المبلورة ية  هذا الهدف في خطط العمل الوطنولكن تم ادراج

 :التاليآ
 :الساحليةفظة على الموائل حالم إستراتيجيات لانشاء: 1خطة عمل 

 على الحيوانات والنباتات البحرية واثارها لغازيةة اع الغريبانواالية ديناميكان رصد . ة الغازيةع الغريبانواالمراقبة  إستراتيجيات ادارة لبلورة: الهدف
 .ستراتيجيات ادارةإل ببلورة افضلسمح يالمحلية 
   الساحليةموائل على الالغازيةع انو االاثرتقييم : النشاط

  : والساحليالبحريلتنوع البيولوجي ل متابعة ورصد إستراتيجيةانشاء : 2خطة عمل 
  UVC تحت الماء ةلبصرياحصاء تقنية اإلخالل من البحرية ماعات ج اليةديناميكمتابعة ورصد : 1النشاط 
  بإستعمال طريقة المؤشرات الحيوية البحري التنوع الحيويمتابعة ورصد : 2 النشاط

  البحري والساحليالتنوع الحيويلمحافظة على  لةضروريات التشريعال بلورة: 3خطة عمل 
 لمحافظة عليهما نماضللى الحيوانات والنباتات البحرية وع السلبي ثراللتفادي الخسارة واة  وطنياتتشريعبلورة : الهدف
  ات الوطنية المتعلقة باالنواع الغازية تشريعتجديد الأو / وبلورة مراجعة، : النشاط
  من التفاصيل في المربعات  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة )ثانيا

  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل
  زراعي  )أ (      
  المياه الداخلية   )ب (      

اعاله  في القسم ةروذآالم الوطنية والنشاطاتإن األهداف 
   البحرية والساحليةالبيئيةتعلق باألنظمة تت

x    ) البحري والساحلي  )ج  

  األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د (      
  الغابات  )ه (      
  الجبال  )و (       

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
  ال  )أ (  
  التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب (  
x  ) نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
والمبلورة من ساحلي البحري و الالتنوع الحيوي على ةفظحاالمبة تعلقالمخطط العمل الوطنية في  6.1الهدف  تم لحظ  

  .)1السؤال الرجاء مراجعة  (سابيو ضمن مشروع 2002اللبنانية في  لبيئةاوزارة قبل 
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف )4  
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مسح شامل يقوم بتامين ذي ال ةع الغريبانو لالCIESMرتبط باطلس م في لبنان التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية ر الوطنيا البح علوممرآزان 

فيزيائية يات الجيوعملال مثل يةم البحرْوعلال مْختلفة مْن مرافق CIESMيغطي و. في البحر األبيض المتوسطحديثين البحريين ال" المهاجرين"حول 
ر ا البح علومباحثون في مرآزقام ، ولكن. ةساحليا الالبيئي وةبحريال البيئية واالنظمة حيةمن ضمنها الموارد ال مجموعات حول ست  الحيويةوالكيماوية و

 . طحالب غريبة وانواع بالنكتونية وبيالجيةل عدة يسجبت التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية الوطني
بيانات مثيرة ة بتامين ث العلميوبين الجامعة اللبنانية والمجلس الوطني للبححول الحيوانات والنباتات البنتية البحرية ث المشترآة ابحاالمشاريع قامت 
 من ا جزءتليسالتي قناة السويس وعبر ن البحر األحمر م أو الهادىء/المحيط الهندي مناالتية  lessepianالع انواالبحر اللبناني بغزو حول 

 عتبر خارج عن الصعيد الذي ي االمر)قناة السويس( هذا الممر الرئيسي ولكن لم يتم تنفيذ او التخطيط الي نشاط لمراقبة. حيوانات البحر األبيض المتوسط
 .الوطني

ت  أآدة العذبهايالكبيرة في أنظمة المالطحالب والال فقريات حول  ةث العلميوالجامعة اللبنانية والمجلس الوطني للبحالمنفذة من قبل  ةث الحاليابحاالان 
 .خواضالو المهاجرة مائيةالطيور تي يتم استيرادها وحملها من الالغريبة ع الانواالوجود  على

. بستنةمراآب، إستيراد األشجار البالغة للالمعقمة لصيد السمك، الجهزة غير االإستيراد الخشب، :  آما يليالمقياس الوطنيعلى ممرات ولكنه تم تحديد ال
  .ية المتزايدة ونشاطات السفرملعابسبب التجارة الها على ازدياد بأنغريبة ع الانومرات االومن المكن وصغ وضع م

  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
 :آما يلي نمؤشري ين، تم استعمال الفردي الباحثينمستوىولكن على . بعد مؤشرات وطنية لم تتم بلورة

 .ت الجديدةفاحاالت تفشي االعدد  1
  .حيث يتم العثور على االنواع الغريبة حدود المناطق - 2

  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  
ما يتعلق بهذا  فيسابيو ضمن مشروع " الساحليةللمحافظة على الموائل إستراتيجيات انشاء " بةتعلقالمفي خطة العمل التي تم تمييزها التحديات ان 

 :التاليهي آالهدف 
 وخاصة في مجال التصنيف  اختصاصيين في العلوم البحرية، تامينصعوبة في  -
 )ةغير متوفراذ انها (صعوبة في الحصول على قاعدة البيانات الضرورية للحيوانات والنباتات البحرية والساحلية  -
 )ةغير متوفراذ انها ( حول االنواع الغازية واثارها اساسيةصعوبة في الحصول على بيانات  -
  للساحل اللبنانيالمفصلة الباثيمترية وقلة الخرائط الطوبوغرافية -
  المدى البعيد على بحث لدراساتاستراتيجية توفر عدم -
 ية حديثةمختبرتجهيزات ميدانيوة و توفر عدم -
 صعوبة في الحصول على التمويل للبحث البحري -
 ةث البحريابحث األآاديمية من ناحية االابحاالؤسسات مالي لمغياب الدعم ال -
 )وزاراتال(قلة الوعي على مستوى المؤسسات العامة المْعنية  -
 الجسم السياسي لحماية المنطقة الساحليةمن قلة الدعم  -
 ة الجديداتصدار التشريعاعملية طول  -

  
 : هي آما يلياألرضية البيئية نظمةالمواجهة في مراقبة االنواع الغازية في االتحديات ان ال

ال تخضع الية مراقبة ممرات التوزيع اإلقليمية الرئيسية ها؛ واضافة ان  توزيع منتقليل الي من االنواع الغازية للإستراتيجيات أو خطط وطنيةال يوجد 
   .افآبشكل  ضمن البالد لتفادي غزو االنواع الجديدة آما انه ال تتم مراقبة توزيع االنواع الغازية

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
تدابير  إلى اتباعمما ادى مالي لهذه القضية لم يتم رصد اي دعم ،  لذلكنتيجةو. فوريالنتباه اإلستحق توية غريبة آاولع الانوقضية االلم يتم اعتبار 

 التصنيف قلة خبراءو ها المجال اال وتقدم في هذالعامل آخر يعيق وهناك . ننفذت لتحديد وضع االنواع الغريبة الغازية في لبنامتفرقة و جدا ةسطحي
  .في مجاالت مختلفة

  
   13  المربع

  2-6الهدف    أو الموائل أو األنواعالبيئيةاإليجاد الفعلي لخطط إدارة بالنسبة لألنواع الغريبة الرئيسية التي تهدد األنظمة 
  الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟هل تم وضع هدف وطني يناظر : الهدف الوطني )  أوال

  ال  )أ (  
X  ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
والنشاطات الملحوظة ة األهداف الوطنيفي ملحق االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ولقد غطى في المقاربة مع  6.2الهدف ادراج  تم

  :ة العذبهايم للالتنوع الحيويبا فقط يتعلق واحد نشاطا 1998في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  
 :ةالعذب للمياه البيئي نظامالفي  التنوع الحيوي ةسال ودراستعماتوفير، : الهدف

  ةجديدع الانواالادخال وصارمة جدا على دقيقة  شروط تطبيق -
بثالث خطط عمل سابيو خاصة لجهة ما يتعلق  ضمن سياق مشروع 2002وزارة البيئة في المبلورة من قبل هذا الهدف في خطط العمل الوطنية تم ادراج 
 :آالتالي

 :الساحليةللمحافظة على الموائل إستراتيجيات انشاء : 1خطة عمل 
 على الحيوانات والنباتات ارها وأثازيةلغغريبة اع الانواالية  ديناميك ورصدةان متابع. ازيةلغريبة اغع الانواالمراقبة  إستراتيجيات ادارة لبلورة: الهدف

 .ستراتيجيات اإلدارةال أفضل ببلورةالبحرية المحلية ستْسمح 
  الساحليةموائل  على الازيةلغغريبة اع الانوتقييم أثر اال: النشاط

 :البحري والساحليللتنوع البيولوجي    ورصدةمتابعإستراتيجية انشاء : 2خطة عمل 
 UVCحصاء البصري تحت الماء استعمال تقنية اال خالل  منالبحريةية المجموعات  ديناميك ورصدةمتابع: الهدف



 :ساحليالبحري و الالتنوع الحيويفظة على حالم لةضروريال اتتشريعال بلورة: 3خطة عمل 
 المحافظة عليهمْن اْضمللى الحيوانات والنباتات البحرية وعة واألثر السلبي  لتفادي الخسارة الوطنيات التشريعبلورة: الهدف
   ة المتعقة باالنواع الغازية طنيات الوتشريعديد الجتأو / وبلورة مراجعة، : النشاط
   مزيد من التفاصيل في المربعات  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء: أهداف وطنية لبرامج عمل محددة )ثانيا

  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل
  زراعي  )أ (      

ان النشاط الوطني الملحوظ في االستراتيجية وخطة العمل 
اعاله يتعلق في القسم الوطنية للتنوع البيولوجي المذآور 

  ة العذب للمياه البيئي نظامالب

X    ) المياه الداخلية   )ب  

 خطط عملالملحوظة في   الوطنيةوالنشاطاتإن األهداف 
 ة البحريالبيئية ةنظمتعلق باالاعاله تفي القسم سابيو المذآورة 

  .ةوالساحلي

x    ) البحري والساحلي  )ج  

  األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د (      
  الغابات  )ه (      
  الجبال  )و (       

    لموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة با  )ثالثا
  ال  )أ (  
X  ) التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب  
X  ) نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
 .2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي   ملحقفي 6.2 الهدف تم ادراج  

  .سابيو ضمن سياق مشروع 2002وزارة البيئة في المبلورة من قبل هدف في خطط العمل الوطنية التم ادراج 
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف )4  

  
تفادي ادخال االنواع الغريبة في المحميات الطبيعية آما لولكن تم اتخاذ عدد من التدابير اآلن؛ غاية  ل6.2هدف التعلق بتوطنية لم يتم العمل على نشاطات 

 . من المحميات الطبيعيةآلة بانشاء تعلقومخططات االدارة الم ة الوطنياتالتشريعتم تناولهم في 
 في ةأو األصلي ة المحلياتع النباتانواج إلستعمال يتروالطيور منطقة بيروت المرآزية ووضع  إلعادة 2003 مبلور سنةإدارة تنفيذ مخطط  يتم
  .دة تأهيل المدينةعن اعا ةمسؤولال Real Estate Companyشرآة من قبل ر وممرات الطيالشوارع وزهات، تالمن

  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
  .االنواع الغازيةدارة ا اتخططمب علقت مؤشرات تلم تتم بلورة اية

  ء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدفالمرجو إعطا )6  
هذا الهدف سابيو والمتعلقة بضمن مشروع " الساحليةللمحافظة على الموائل إستراتيجيات انشاء " بةتعلقالمفي خطة العمل  التي تم تمييزها التحدياتان 

 :هي آما يلي
  وخاصة في مجال التصنيف اختصاصيين في العلوم البحرية، تامينصعوبة في  -
 )ةغير متوفراذ انها (والنباتات البحرية والساحلية  صعوبة في الحصول على قاعدة البيانات الضرورية للحيوانات -
 )ةغير متوفراذ انها  (ارهاوأثساسية حول االنواع الغازية صعوبة في الحصول على بيانات ا -
 للساحل اللبنانيالمفصلة  الباثيمتريةقلة الخرائط الطوبوغرافية و -
   المدى البعيد على بحث لدراساتاستراتيجيةفر  توعدم -
  التجهيزات الميدانية والمختبرية الحديثة  توفر عدم -
  صعوبة في الحصول على التمويل للبحث البحريال -
  ةث البحريابحث األآاديمية من ناحية االابح االلمؤسساتغياب الدعم المالي  -
 )زاراتوال(قلة الوعي على مستوى المؤسسات العامة المْعنية  -
 الجسم السياسي لحماية المنطقة الساحليةمن قبل قلة الدعم  -
 ةجديدات صدار تشريع االلية الطول -
 بيتن القطاعات وقلة تنسيقالقلة : تحديات اخرى تتضمنآما انه هناك .  معينةمنطقةل هراستعما قبيلفي الوقت المناسب غريب آتشاف نوع ا اتحدييعتبر 
  .سياسيةلة االرادة الق وةمالئمال اتتشريعوجود ال

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
  .النواع الغريبةطة عمل وطنية لهناك حاجة لبلورة خ

 
   14  المربع

  7الغاية    من جراء تغير المناخ والتلويثالتنوع الحيويالتصدي للتحديات التي يواجها 
  1-7الهدف   كيف مع تغير المناخ آي تتالتنوع الحيويصون وتعزيز القدرة االستعادية لمكونات 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  ال  )أ (  
X  ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
والنشاطات األهداف الوطنية ولقد غطى في المقاربة مع ، 2005ية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجملحق في  7.1الهدف تم ادراج 

  :ا آما يليواحد نشاطا 1998الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
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  :  الزراعيالتنوع الحيويانشاء قاعدة بيانات لتوثيق ورصد : الهدف
   على مر الزمن البيئيةث بيئية لدراسة التغييرات ابحا  محطةانشاء -

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة )ثانيا
  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل

  زراعي  )أ (    x  ي زراع الالتنوع الحيوييتعلق به اعالر في القسم وذآالم الوطني النشاطإن 
  المياه الداخلية   )ب (      
  البحري والساحلي  )ج (      
  األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د (      
  الغابات  )ه (      
  الجبال  )و (       

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
  ال  )أ (  
x  ) التنوع الحيويراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بنعم، في االست  )ب  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
 .   2005ملحق االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  في 7.1الهدف تم ادراج   

ذ  االتاقلميةالتدابير خلق الشروط المسبقة لتطوير وتطبيق تابعة والرصد واالبحاث الى عمليات المالدراسات ومن المتوقع ان تؤدي 
تبرير  ان يتم البيئيةنظمة ة لالنواع او االفرديال اتمؤشرال ةسارودمعلومات تجميع الالطبيعية وليات مالحظة االانه من المتوقع من 

ضمن هذا . قانونية مطابقة ونشاطات إقتصاديةوبلورة مواد ، ت القطاعية تدابير حماية البيئة وحتى بلورة السياساحاجة لمختلفال
. تنميةبرناج األمم المتحدة لل المحضرة من قبل وزارة البيئة ودراسة تغير المناخفي الوطنية  العالمية واألهدافتم ادراج اإلطار، 

المناطق ) 1: لكل منإجراءات التكيف و تكشاف القابلية آما تم اس تغير المناخ،تم استكشاف االثار المتوقعة منفي هذه الدراسة، و
 البيئينظام ال) 6ساحلي، النظام ال) 5رضية، اليكولوجية االنظمة اال) 4زراعة، ال) 3 موارد المياه،) 2، ناخيةالمناطق األحيائية

  .جتماعية اال\قتصاديةالمرافق اال) 7بحري، وال
  االتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفاليا والمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم ح )4  

على  القطاعات اللبنانية المْختلفة قابليةلتقييم منفذة راسة عامة من دجزء التي هي " المناطق الطبيعية والحياة البرية في لبناناالثر على "دراسة  في
 :ر تغيير المناخة التي من شانها ان تقلل من اث التالياتالتكيفها على االثار، تم تحديد تكيفقابلية تغيرات المناخ العالمية المتوقعة و

. قابليتها على التحمل تغير المناخ ضمن وحيث من الممكن ان يكونالنباتات والحياة البرية قد تتكيف التكيف الطبيعي حيث هناك ضرورة لتناول . 1
 .آافما آانت تحتوي على تنوع جيني إذا ) التطوريبالمعنى (كيف ت قد يهابعضف

ئة الموائل مما يسمح تخفيض تجز او من جفافبعض االنواع المتاقلمة على الإستكشاف وزراعة من خالل التكيف الطبيعي هناك ضرورة لتناول . 2
 .مناسبالتكيف ببلورة قابلية على ال الطبيعي الوراثيتنوع لل
 .لمعزولةع الموائل اانوابين تواصل مرات وئة الموائل من خالل انشاء متجزهناك امكانية لتخفيض . 3
 .ولتمييز المرافق المذآورة اعالهتقييم درجة الضعف ل البيئيةع واألنظمة انواالمكثفة حول لدراسات هناك حاجة . 4
 .ضفاف النهرمستنقعات وموائل  لحماية اليضافي إستعمال األرالتغيير  و المياهلاستعمهناك حاجة لبلورة تبرير حول ا. 5
 . بيومناخيةر ومناطق بنباتات أآعدد أو /وموائل طبيعية حساسة ْضمين تلت ةات الطبيعيمحميمساحة وزيادة عدد الهناك حاجة لتوسيع . 6
 . تغير المناخنمبشري وثر المن التقليل ات الطبيعية لمحميالول ثانوية حمناطق هناك حاجة النشاء . 7
 .قادمينن اليالعقدفي  تكيف هناك ضرورة لتبني تدابير. 8
التي تتضمن " دينمقايضة ال"مثل محاور في اصة ية خمالعمساعدة من الممكن البحث عن كون  قد يةات الطبيعيبْعض المحميالعالكمية لب األهمية بسب. 9

  .الطبيعيةحميات وصيانة المانشاء ل يموتخارجية ب الديونالإْستْبدال 
   الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا )5  

  .متابعة ورصدستراتيجية وا مؤشرات -:التالياعاله هي آر وذآالمتعلق بهذا الهدف الملحوظة في النشاط الوطني الم المؤشرات ان
  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  

بالضعف المتأصل أو قلة العديد  تتعلق تحدياتالمذآورة اعاله تم تحديد تنمية برناج األمم المتحدة لل تم تحضيرها من قبل وزارة البيئة و للدراسة التيوفقا
 :آالتاليجمعها لتي يمكن االمختلفة  العناصر من

مؤسسات تنسيق بين الالامل و ضعف في التكضافة إلىااضحة المعالم، القطاعية الوسياسات ال اإلستراتيجيات وفيتعلق باإلدارة، هناك قلة في ما ي
منطقة ال" وة الساخنةبقعال"عبارتي ستعمال وبابيئي، ال باالجهادعندما يتعلق األمر . اتتطبيق التشريعوالحاجة الى دفع قوي للفة، الحكومية المخت

هذا من زيد يات التي تواالل التدهور البيئي ال يتم التمييز بين االليات التي تسببتحت عدة ظروف انه الحظ ا يشعبيامرا  مؤخرا تاأصبحاللتين ، "حساسةال
 .قصيرة األمدالنتائج المنفذة  جزئية في أغلب األحيان، وحلوال السبب من الممكن اعتبار آل االساليب المتبعة لهذاو. حد ذاتهاالنتائج بوالتدهور، 

وغياب   المتابعة والرصدخططوغياب تقريبي لالخبرة والقوة البشرية الماهرة، في هناك قلة بارزة  اذ انه بسيطة جدافهي  التقنية بالنسبة للمرافق اما
 .لحديثة او المجددةاات زيجهتالقلة في معايير لتصديق ال

. معلومات معينةلصدر موثوق آمل استعم وبناء عليه غير صالحة لالقديمة أحياناو  ومبعثرة وغير دقيقةفرقة مفوضويةتعتبر قواعد البيانات الحالية،  ان
 ال تتم معلوماتوالالبيانات اضافة ان بلورة .  التبادلصعبة تقوم المؤسسات الحكومية بعدم تبيانها وبجعلها ، من الممكن انمعلومات جيدةوفي حال وجود 

 . بطريقة جيدةإستعمالهمفي مشكلة  في غالب االحيان شكلوفقا لمعايير محددة مما ي
األهمية وهو من . آلاإْنجاز نتائج جيدة مْن تحليل المشن من للتمكضروري اذ ان هذا أعاله يجب العمل على ازالة آل المعوقات المذآورة من الواضح، 

لبنان يجب ف. مناخ التغيرمشكلة جدية بمدى ية عالممشكلة وطنية واية لمتطلبات الصحيحة لمواجهة واجراء تحقيق وتقييم ل دراسات،  علىعملقصوى الال
  .  دامة البشريةساهم في اإلستان ي والعب دوريأْن 

  ية بيانات أخرى متصلة بالموضوعالمرجو إعطاء أ )7  



   15  المربع
  2-7الهدف    التنوع الحيويتخفيض التلويث ووقعه على 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  ال  )أ (  
x  ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  فاصيل فيما يليالمرجو أعطاء الت
والنشاطات األهداف الوطنية ولقد غطى في المقاربة مع ، 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ملحق في  7.2الهدف تم ادراج 

  :طنية التاليةو االهداف والنشاطات ال1998الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
 :ةالعذب للمياه البيئي نظامالفي  التنوع الحيوية سال وْدراستعماتوفير، : 1هدف 

  ع تخفيف ضغط التلوثيشجتدفع لتأهيل أو الملوثات والتخفيض ي مصادر المياه ملوثيجب الطلب من  -
 :التنوع الحيويوبحرية الساحلية و الالبيئيةنظمة حماية اال: 2هدف 

 مثل النفط البحرية مصادراالسباب البشرية في تلوث الضافة إلى  االرضية االتلوث  البقع الساخنة ومصادرتحديد -
 محططات تكريربناء ب القيام بدراسة تقييم االثر البيئي قبيل البدء -
 الضارةاره أثالتقليل من التلوث أو كافحة لمىء  طوارانشاء خطط -
  ومؤشرات حيوية أخرىلملوثات بيئي لتابعة ورصد  برنامج مبلورة -
 :الوراثي خسارة التنوع  منتقليلللممارسات سياسات وبلورة وتنفيذ من الممارسات الزراعية المؤذية، و الزراعي التنوع الحيوي حماية: 3دف ه
  متدادللكيماويات الزراعية على نظام ادارة المبيدات المتكامل والزراعة التعددية وبرامج االمفرط الستعمال اال تخفيض -

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : ية لبرامج عمل محددة أهداف وطن)ثانيا
  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل

مذآور في القسم وال 3دف الملحوظ في اله الوطني النشاطإن 
   الزراعيالتنوع الحيويبتعلق اعاله ي

x    ) زراعي  )أ  

مذآور في القسم وال 1دف الملحوظ في اله الوطني اطالنشإن 
  ةالعذب للمياه البيئية نظمةاالتعلق باعاله ي

X    ) المياه الداخلية   )ب  

 في ةمذآوروال 2دف الملحوظة في اله ة الوطنيالنشاطاتإن 
  البحرية البيئيةتعلق باألنظمة اعاله تالقسم 

X    ) البحري والساحلي  )ج  

  األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د (      
  الغابات  )ه (      
  الجبال  )و (       

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
  ال  )أ (  
X  ) التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب  
x  ) نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج  
  طاء التفاصيل أدناهالمرجو إع  
 .2005ملحق االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  في 7.2 الهدف تم ادراج هذا  

 
ابيو  ضمن سياق مشروع س2002وزارة البيئة في المبلورة من قبل هذا الهدف في خطط العمل الوطنية تم ادراج عالوة على ذلك، 

 :ثالث خطط عمل آالتاليفي بشكل رئيسي و
 

 :لساحليةللمحافظة على الموائل ا إستراتيجيات انشاء: 1عمل  خطة
المحافظة على الناجح إلستراتيجيات  تامين االنشاء إلى يهدف المبدأ هذا اذ ان  األولويةفي اطار نشاطستة أهداف رئيسية تم تحديد 
 :الهدفهذا تعلق بمن ضمنها خمسة تالساحلية الموائل 

  .المتأثرةموائل مستقبلية على الالحالية وال االثارج التحديد وتمييز البقع الساخنة وإستنت GISومات جغرافينظام معل خرائط بلورة. 1
 مخططات من الممكن بلورة هم في البيئة البحريةوزيعمصادر التلوث وتمن خالل تحديد . التلوثتحديد نشاطات ضرورية لتفادي . 2

 .لملوثة النشاطاتعدد اض يخفونشاطات وقائية بهدف ت
نماء تنظيم اال من خالل التنوع الحيويأثر النشاطات البشرية على من هذا الهدف سيقلل . ة الساحلييضا تقسيم إستعمال األربلورة. 3

 .الفوضوي على الساحل اللبناني
مع التعاون بمية العلماعة يتطلب هذا الهدف جهود الجو. ايتهايجب حمموائل التي الحديد ضمن تللمحافظة تت أولويات بلورة. 4

 .  حديد الموائل الحساسة وضمان استدامتها ضروري لتةمحليال ان اشراك الجماعاتعالوة على ذلك، . المهتمينالمؤسسات العامة و
يصبح من لمهام المذآورة أعاله، تمام ابإو. حمايةالتطلب تي تالموائل م للداالمستخدام ستاالضمن للمحافظة تت إستراتيجيات بلورة. 5
 . المحميةموائلم للداالمستخدام ستااللضمان ممكن بلورة للمحافظة ال
 

 :التاليهو  7.2بالهدف مباشرة ورة أعاله والذي يتعلق آهداف المذان النشاط الملحوظ لتنفيذ اال
 :راهموائل االن حماية -

للمعايير   مفصلوصف تحضيرعمل هذا اليغطي و. التنوع الحيويبغنية المعمرة النهرية الفواه األ سيشمل خاصةهذا النشاط 
 يرتبطوقد .  المهمة إلى البحرة العذبهايإقتراحات مالئمة لحماية مخارج الم المستهدفة بهدف بلورة نهراالوالحيوية ألفواه الفيزيائية 
لزراعة  االنهار في اتفادي استعمال مياهضافة إلى ا وقيعان األنهار هايث الم المياه بهدف تفادي تلوخطط إدارةبلورة ب بهذا النشاط

 .بشريواإلستهالك ال
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  :  والساحليالبحري متابعة ورصد للتنوع البيولوجي إستراتيجيةانشاء : 2طة عمل خ 
  بإستعمال طريقة المؤشرات الحيوية والساحليالبحريالبيولوجي   للتنوعمنتظمةمتابعة ورصد : النشاط

 
 ساحليالبحري و الالتنوع الحيويلى لمحافظة ع لةضروريات التشريعال بلورة: 3خطة عمل 

 . مان المحافظة عليهمضللى الحيوانات والنباتات البحرية وع لتفادي الخسارة واألثر السلبي ة وطنيات تشريعبلورة: الهدف
  التلوثالهادفة الى تفادي  ة الوطنيات التشريعليعلتحسين تفالالزم  وتامين التمويلخطط عمل عملية بلورة : النشاط

  رجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالم )4  
. ذو الجودة المنخفضةفي الغالب مْن الغاز الخالي من الرصاص والديزل المسبب ، المدنيتلوث  مثلها مثل المشكلة رئيسيةتعتبر تلوث مصادر المياه ان 

 .ي آل مشروعاذ يعتبر عقبة فد كل وآالة أو فرالشغل الشاغل لهو فهذا التلوث 
زراعة وزارة الطاقة وه والايموزاة ال البيئة وةوزاربالتعاون مع USAIDوآالة التنمية االمريكية   محدودا ولكن قامت ا زالمبتذلة ممياه الالمعالجة ان 
  .  الريفيةمناطق ة في الفعالات  عدة مشاريع إدارة نفايأآملْتآما نشاطات بهذا الخصوص الالعديد مْن بلبلديات المحلية الى ا، إضافة يةداخلوزارة الو

هناك بعض المطامر االرضية .  لبنانية فيبحر مواقع أنهار أو ارضية او مواقعت تطمر مباشرة في صناعية ما زالالبلدية ومن النفايات الآمية آبيرة هناك 
، "ة لنهر الليطانيمدا اإلدارة المستايكولوجي فينظام نهج ) "1وحده  الليطاني ي نهر حاليا ف مشروعين فقط يطبقانفي األنهارهناك بنجاح بينما المؤهلة 

) 2؛ IDRCكندي البيئية مع المساعدة ال، والتنمية جمعية دراسات  تعاوني بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وادارة نهر الليطاني،مشروعهو ي ذال
وآالة التنمية االمريكية  في اطار ملف ) DAI(مؤسسة بدائل التنمية حاليا من قبل ذي هو مشروع ينفذ ال) LWQM(ه الليطاني ايمنوعية وجودة إدارة "و

USAID ات  النفاي برنامج الدارة، اضافة إلى متكاملبرنامج إمتداد زراعيوللعمل على المدى البعيد، على  نوعية وجودة المياهمراقبة والبيئي لمعالجة
 بتنفيذ مشروع سيدر تعاوني بين التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية  في البترونرا البح علوممرآز فيقوم بالبحر،ا يتعلق في مأما . الصلبة والصناعية

 .والحمايةمخاطر تقييم ال: ي الساحل اللبنانوتحورالتلوث البحري حول وفرنسا لبنان 
ت في وبقع الزي من تلوثكافحة المدني، لمالدفاع ال وةداخليالنقل، البيئة، ال مثل الدفاع، مْن وزارات مْختلفةؤلفة من ممثلين ل لجنة وطنية، ميشكبتلبنان قام 

 .معلومات والتدريبالادل بتمن خالل ت وبقع الزي من تلوثلمكافحة التعاون باللبنان وسوريا ولقد قام . البحر األبيض المتوسط
تعامل مع قضايا خارج السلطات القضائية وبناء عليه التوصيات الضرورية للبيض المتوسط، البحر األبروتوآوالت  آل  بتوقيعلبنانقام عالوة على ذلك، 

 .  موجودةالوطنية
تلوث الصناعي ايضا هناك ال ؛طريق السريع المثقلالبنية التحتية للإزدحام المرور على اثر   اضافة الى، نامية مشكلةيعتبرالعربات من تلوث الهواء ان 
الستيك إضافة إلى محطات الكهرباء والبطالء  والصيدلية ومنتجات الورقيةوالمنتجات الصناعة اإلسمنت، ة لجهة صاخمشكلة رآزي الذي يعتبر الم

  .والمصافي الحرارية
  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  

 :التاليهي آبهذا الهدف ما يتعلق  فيالموضوعة لمختلف النشاطات الوطنية  المؤشرات ان
 )تلوثه من الايالممصادر ما يتعلق بحماية  في(قانون مسودة سياسة وبلورة  -
 مستوى التلوث في البيئة البحرية على قاعدة موسميةحول  ةروشمن خريطة وبلورة -
 دراسات تقييم االثر البيئي المنفذة  عدد -
 يئة البها على بسبب أثرالموقفة محططات التكرير عدد -
 ادوريوتجديدها لمؤشرات، ل خلق قاعدة بيانات -
  الضارةالمبيداتعمال  في إستتخفيض -
  المبيدات تخفيض في إستيراد -

  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  
 :التالي هي آدفوالتي تتعلق بهذا الهابيو مشروع س المتعلقة بخطط العمل الوطنيةالتي تم تمييزها في التحديات ان 

 )ةغير متوفراذ انها (صعوبة في الحصول على قاعدة البيانات الضرورية للحيوانات والنباتات البحرية والساحلية  -
  المدى البعيد علىلدراساتاستراتيجية ابحاث توفر عدم  -
 ات الميدانية والمخبرية الحديثة زيجهالتتوفر عدم  -
 )وزاراتال(ْعنية قلة الوعي على مستوى المؤسسات العامة الم -
 الجسم السياسي لحماية المنطقة الساحليةمن قبل قلة الدعم  -
 التلوث على طول الساحلفي تفادي  تطبيق القانون لمؤسساتصعوبة  -
 ى نشاطات البناء والتلوثعل) قانونالتطبيق خاصة (ة فظاحتفضيل إجراءات الملتطبيق القانون مؤسسات رفض  -

من جهة اخرى ان تفعيل .  الملوثةشاطاتللن التطبيقات والممارساتأفضل ارشادات حول يجب أْن تتضمن اذ جل عاتجديد لحاجة هي بإن القوانين الحالية 
إلعتبار اإلجهاد اإلقتصادي ويجب على تنظيمات الرقابة المقترحة ان تاخذ بعين ا. بيئية جديدةعيل تفمؤسسة شكلة وهناك حاجة لخْلق  مهذه القوانين ما زال

 .التلوث لتفادي ومراقبة وافزالعمل على صياغتها بشكل يؤمن حيجب آما  ينن البيئييوثعلى المل
    .للرد الطارئ خطط طوارئ او مليةببلورة اية البنان ولكن لم يقم 

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
السامة في منطقة البحر االبيض المتوسط واعطاء اولوية لهذه المواد واد القش والمهناك حاجة للترويج العتماد استراتيجية وطنية للتخلص من مواد 

الموجودة على الالئحة السوداء والرمادية لبروتوآول حماية البحر االبيض المتوسط من التلوث من مصادر ارضية والعمل ايضا على ابراز اهمية 
  . هذا النشاط للبنان آكل وللمحميات الطبيعية البحرية خصوصا
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  8الغاية    على توفير السلع والخدمات وعلى مساندة سبل العيشالبيئيةصون قدرة األنظمة 
  1-8الهدف    على توفير السلع والخدمات البيئيةصون قدرة األنظمة 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  ال  )أ (  
x  ) لعالمي نعم، مماثل للهدف ا  )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
والنشاطات األهداف الوطنية ولقد غطى في المقاربة مع ، 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ملحق في  8.1الهدف تم ادراج 

 :طنية التاليةو االهداف والنشاطات ال1998نوع البيولوجي الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للت
 :ةالعذب للمياه البيئي نظامالفي  التنوع الحيوياسة ل ودراستعماتوفير، : 1ف هد
 الطبقة الجوفيةسعة  ليتوافق معجيد ال لتصريفهناك ضرورة ل -
 نهرض االاحوموائل التْغطية ات ابمراقبة للغبرامج هناك ضرورة لتوسيع  -
   العضويةوادالبروتين والممن   فعالإلْنتاجهتاك ضرورة لتعزيز التربية المائية  -
 :التنوع الحيويوبحرية الساحلية و الالبيئيةنظمة اال حماية: 2ف هد
  بحوث عموماإعادة تأهيل مراآز ال الوطني او المجلس الوطني للبحوث العلمية والمساعدة في راحول مرآزعلوم البحراقبة  شبكة محطات متنظيم -

 :ات المحليةعامالجة صاخبين المهتمين خْلق شراآات خالل مة من دا البحرية والساحلية بطريقٍة مست المواردإستعمال: 3هدف 
 لشواطئية لقيسو القيمة التنيحسبهدف تالجرثومية الساحلية متابعة ورصد نوعية المؤشرات  مثل  المتابعة والرصدبرامجلاإلقتصادي تحسين االثر  -

 ة المحلياتوالمنتج
  ةوعيتحمالت وتدريبية برامج  بلورة -
 أثر اقتصاديالتي تتمتع بمقدرات  اإلستعمال أو ةقليل المحلية وتحديد االنواع الحيواناتالنباتات و والللبيوتوبقاعدة بيانات مجددة  بلورة  -
 ) الروشةصناعة أدوات الحجارة فيمستعملة لمواقع مثال (ريخية الساحلية االتستيطان  ومواقع االمصاطب الطبيعة الفريدة للابراز -
  البحريةة و العذبهايمصادر المدراسة مقدرات  -
 )تعاونياتال(سمك ال صيادي همضمنمن البحريين عمال ط توظيف الوشرتحسين ل التربية البحرية  قطاعات جديدة مثلبلورة -

 
 :ةدام واإلستيةنتاجراعي لال الغابات والمادارة: 4هدف 

 اتإدارة غابانشاء مخطط  -
 بيئيةالسياحة تنظيم ال -
  سابقا خدمة منها معروفة أومن الغابات آل منتج اخذ بعين االعتبار التي توزمني بمعنى اخر التخطيط لكل النشاطات مكاني تنظيم  -

 : الزراعيالتنوع الحيويورصد ة تابعلتوثيق ومانشاء قاعدة بيانات وطنية : 5هدف 
   الصالحة للزراعةيضاعلى األر  الزراعيالتنوع الحيويورصد ة تابعملشبكة نفيذ تصميم وترشادات ومقاييس لبلورة ا -

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة )ثانيا
  ج عملبرنام  ال  نعم  التفاصيل

مْذآور في القسم وال 5هدف الملحوظ في ال الوطني النشاطإن 
   الزراعيالتنوع الحيوي بتعلقاعاله ي

x    ) زراعي  )أ  

مْذآور في القسم وال 1هدف الملحوظ في ال الوطني النشاطإن 
  العذبة للمياه البيئية نظمةاألتعلق باعاله ي

x    ) المياه الداخلية   )ب  

مْذآورة وال 3و 2 ينهدفي الالملحوظة ف ة الوطنيالنشاطاتإن 
   البحرية والساحليةالبيئيةتعلق باألنظمة اعاله تفي القسم 

x    ) البحري والساحلي  )ج  

  األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د (      
مْذآورة في وال 4هدف الملحوظة في ال ة الوطنيالنشاطاتإن 

   للغابات البيئية نظمةاالتعلق باعاله تالقسم 
X    ) الغابات  )ه  

 للغابات البيئية نظمةاال بالمتعلقة ةالوطني النشاطات إن 
اعاله تشمل مْذآورة في القسم وال 4هدف والملحوظة في ال

    للجبالالبيئية نظمةايضا اال

x     ) الجبال  )و  

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
  ال  )أ (  
X  ) التنوع الحيوييجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بنعم، في االسترات  )ب  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
  .2005  في ملحق االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي8.1الهدف تم ادراج   
  ا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حالي )4  

في يخلقان   ولكنهما حلي المقتصاد اذ تقمان بدعم االفي السنوات األخيرة في لبنانالسريع ريفية البيئية والسياحة  الطوراعاله تمت مالحظة ت 4هدف التحت 
 .ةمدا البيئية المستالحاجة للسياحةمن هنا . البيئيةوارد االنظمة  لماالستغالل الجائرخطر  عينه لوقتا

كافية من  الغيروهذا يعود الى الرقابة . اعد التشريعيةومات والقنظيالرغم مْن الت على البيئية االماآن، تم االستغالل الجائر لموارد االنظمة في العديد مْن
 .التنوع الحيويحول المحافظة على لبلديات ل المتدنيالمؤسسات الحكومية والبلدية والوعي 

هناك صعوبة في التعامل حيث انه في العديد من لكن و خالل التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة  منعلى مستوى مقنعات موارد الغابانة تتم صي
 .الحاالت يتم اهمال ممارسات االستدامة

  .ابير بيئية وزراعيةبطريقة مستدامة من خالل ادخال تددمات تامين خسلع ونتاج الاألراضي الزراعية الات قدرتم تحسين م
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 النتاج البيئيةبشكل عام ان آل التدابير المتخذة لتامين االستدامة للمزارع االسماك والغابات واستعماالت المياه تعمل على الترويج لضمان مقدرات االنظمة 
  .  السلع وتامين خدمات

  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
 :لتالي هي آاالهدف المبلورة لمختلف النشاطات الوطنية المتعلقة بهذا  المؤشراتان
 المحددة ر انهاالض احوا عدد مناطق -
  ات والمراعي  الغاب ادارةن فييمتطوعال/  عدد المستخدمين -
 ن من السياحة البيئيةيمحليالللسكان تحسن مستوى معيشة  -
  ات المستدامة مواقع الغاب-
  المنخفضفي الغاباتات  واإلنتهاآ غير الشرعيةالنشاطاتعدد  -
 المنطقةزوار  )العالميين وينوطنيال( عدد السياح -
 هاخطط لمنتجات الغابات أو خدماتي  وتبنةاغي ص-
بواسطة تقنية (وني لوزارة البيئة المنشاة على الموقع االآتر  معرفةالإدارة و -زراعي  الالتنوع الحيوييتعلق بشبكة التشارك لمتابعة ورصد  إطار بلورة -

   آنشراتوالموزعة بانتظام ) المعلومات
  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  

  :ان ابرز التحديات هي ما يلي
الطبيعية وبعض المواقع  والموارد الطبيعية خارج اطار المحميات البيئيةعدم تطبيق مفهوم االستخدام المستدام واالستعمال الحكيم لالنظمة  -

  الخاصة المهمة
  النشاطات غير الشرعية واالنتهاآات المسجلة  -
  قلة تفعيل تطبيق القوانين -
  الذي يعتبر احدى المعوقاتالبيئيةقلة التثقيف والوعي العام لتفادي االستغالل الجائر لقدرات االنظمة  -
   او مستوى هذه المعلومات المنخفضالبيئيةقلة للمعلومات حول وضع المحافظة وادارة العديد من االنظمة  -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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  2– 8الهدف    التي تساند سبل العيش المستدامة، واألمن الغذائي المحلي والعناية الصحية ، خصوصا بالنسبة للفقراءالحيويةصون الموارد 

  ناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟هل تم وضع هدف وطني ي: الهدف الوطني )  أوال
  ال  )أ (  
  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب (  
X  ) نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
والنشاطات هداف الوطنية األولقد غطى في المقاربة مع ، 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ملحق في  8.2الهدف تم ادراج 

  :طنية التاليةو االهداف والنشاطات ال1998الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
 :التنوع الحيويبحرية والساحلية والة اايكولوجينظمة األ ةياحم: 1هدف 

 بلدياتالسمك والصيادي اصة مع  خلق شراآات مع السكان المحليين خ-
  تنسيق للمهتمينآليةع وض -

 :ا في هندسة الراضي المدنيةإْستْعماله من خالل المستوطنةنواع حماية اال: 2هدف 
 ةع المحليانو حدائق حيوانات وأحواض سمك لالانشاءمساعدة في ال -
  عامة او ترفيهية الخزهاتتمنو حدائق نباتية في المدن، انشاء -

 :البحريةالبيئات  وة العذبهايبيئات المة ورضي البيئات االفيبيعية ات الطنظام المحميتوسيع وادارة : 3هدف 
 قتصادياالنماء االشتراك ولترفيه، التثقيف، اإلسياح، ومسارح جوية مفتوحة لجْذب الزوار لللمراآز ومناطق ترفيهية، بلورة  -
   ممكنثماي وذلك ح وسياحيةثقيفية حدائق حيوانات، أحواض سمك، وأقفاص طيور ألغراض تانشاء -

 :محلي الالتنوع الحيوياالبقاء على زراعية و الالبيئيةظمة االن حماية: 4هدف 
   خاصةمواقعفي  محلية أو إقليمية اتْنشر مجموعالعمل على  بين المزارع وواد خدمة لتسهيل تبادل المانشاء -

 : في محيطهاالتنوع الحيوي الزراعية والبيئيةحماية االنظمة : 5هدف 
   . ها االشجار المزروعة السنوية والثنائية االنتاجضمنمعمرة التي من للمحاصيل المحافظة خارج الموضع يقة نباتية واحدة على األقل لل حدانشاء -

  بعات  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المر: أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا
  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل

مْذآورة وال 5و 4 ينهدفالملحوظة في ال ة الوطنيالنشاطاتإن 
    الزراعيالتنوع الحيويبتعلق اعاله تفي القسم 

x    ) زراعي  )أ  

مْذآورة في وال 3 هدفالملحوظة في ال ة الوطنيالنشاطاتإن 
  ةعذبللمياه ال البيئيةتعلق باألنظمة اعاله تالقسم 

X    ) ياه الداخلية الم  )ب  

مْذآورة في وال 1 هدفالملحوظة في ال ة الوطنيالنشاطاتإن 
  البحرية والساحليةالبيئيةتعلق باألنظمة اعاله تالقسم 

مْذآورة في وال 3 هدفالملحوظة في ال ة الوطنيالنشاطاتإن 
   البحرية والساحليةالبيئيةتعلق باألنظمة اعاله تالقسم 

x    ) البحري   )ج
  والساحلي

مْذآورة في وال 3 هدفالملحوظة في ال ة الوطنياطاتالنشإن 
 األرضية التي تتضمن البيئيةألنظمة اعاله تغطي االقسم 
  رطبة  شبه الجافة وال البيئيةنظمة ات والجبال واألالغاب

األراضي الجافة   )د (    
  وشبه الرطبة

  الغابات  )ه (      
  الجبال  )و (       

    خطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في ال  )ثالثا
  ال  )أ (  
x  ) التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
  .2005 نية للتنوع البيولوجي ملحق االستراتيجية وخطة العمل الوطفي 8.2 الهدف تم ادراج  
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف  

انتاج اشجار مثمرة ونباتات طبية على صعيد الجماعات من خالل وزارة الزراعة ودعم من برامج : قام العديد من المبادرات في هذا الطار مثال :الزراعة
وآالة التنمية  الزراعي وبرنامج التنوع الحيويية االمريكية؛ ممارسات الزراعة العضوية من خالل دعم من مشروع ميدويت آوست ومشروع وآالة التنم
  . بالتعاون مع جمعيات غير حكوميةUSAIDاالمريكية  

مشروع المحميات ( للموارد االستخدام المستدام وحق الوصول وهناك العديد من البرامج والمشاريع الحالية التي تتناول شؤون دعم المعيشة: المياه الداخلية
  ).YMCAوUSAIDوآالة التنمية االمريكية  الطبيعية وميدويت آوست وبرامج 

شكل تعزيز الجماعات المحلية من خالل ضمان المعيشة جزءا من نشاطات نفذت في محمية ساحل صور الطبيعية ومحمية جزر النخيل : البحر والساحل
  . ية الطبيعية خاصة من خالل حماية اعشاش االسماك وتنمية قطاع السياحة البيئية الذي يؤمن للمحليين فرص عمل جديدةالبحر

 للموارد االستخدام المستدام الزراعي عناصر تناولت شؤون دعم المعيشة وحق الوصول والتنوع الحيويتضمن مشروع : المناطق الجافة وشبه الرطبة
  . وشبه الرطبةفي المناطق الجافة 
تقوم وزارة الزراعة باعطاء تراخيص لدعم المعيشة المحلية من خالل المساعدة في حصاد بعض النباتات للطبخ وتشحيل االيك الكثيف : الجبال والغابات

ير بالخرنوب والصنوبر تهدف الى وان جهود وزارة الزراعة في اعادة التشج. الفادة المحليين من الخشب النتاج الفحم ولمكافحة الحرائق في الوقت عينه
  .مساعدة الجماعات المحلية على حصادها واستعمالها آمورد تسويقي

  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )4  
 :لتالي هي آاالهدف المبلورة لمختلف النشاطات الوطنية المتعلقة بهذا  المؤشراتان
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  عدد الزوار-آل عمل ين في  عدد المستخدم-رية عدد األعمال التجا -
 ةالطبيعيبيئة في اللالنواع ناجحة ال  االدخالعادةا -
 في الهواء الطلقبلورة مساحات خارجية  لةع المحليانوع التنمية التي تعتمد على االيراعدد اإلنشاءات ومش -
  على السياحة البيئيةةمستندالتجارية الل اعمعدد اال -
 ات الطبيعية المحميوجودعمال التجارية التي تستفيد من عدد األ -
 ، عدد حدائق الحيواناتالمستفيدين عدد الناس -
 التقليديةنواع نوعية االتحسين   نسبة–ة محليوعة بانواع زرممناطق النسبة زيادة مساحة ال -
  المحلية نواع سوق االنسبة زيادة  -
  يةك حقل في بنوةظوحفالمع انوعدد االنسبة زيادة  -

  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )5  
  :ابرز التحديات هي ما يلي ان

  صعوبة في تامين خبراء لتامين بدائل للممارسات غير المالئمة -
  صعوبة في الحصول على قاعدة بيانات الزمة والقيام بتقييم ومتابعة ورصد الموارد البحرية -
  اجتماعية اقتصادية ودراسات على المدى الطويل وخطط عملعدم توفر برامج وطنية منظمة -
 التنوع الحيويالحاجة للترويج ولتطبيق مفهوم االستخدام المستدام والحكيم لعناصر  -
 الطلب الزائد من قبل المحليين على سلع وخدمات من الموارد الطبيعية -
  في بعض المواقع والقرىالحيويةاالستغالل الجائر للموارد  -
 على المدى القصير؛ عدم استيعاب مبدأ االستدامة واعتباره من المحليين اولوية  -
الحاجة لحمالت توعية دورية وتدريب المحليين على الصعيد الوطني حول النشاطات الصديقة للبيئة مثل الزراعة العضوية، انشاء مشاتل،  -

 كيم، الخ الموجود من خالل االستعمال الحالتنوع الحيويوانتاج اطعمة ومنتجات من 
 طول الية اقرار التشريعات الجديدة -

  . باختصار ان الضعف المؤسساتي، وقلة الوعي، وقلة التنسيق بين القطاعات، وقلة القدرات البشرية وقلة الموارد المالية تشكل ابرز التحديات
  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )6  
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  9الغاية   ت السكان األصليين والمحليين صون التنوع االجتماعي الثقافي لمجتمعا

  1-9الهدف   حماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال

  ال  )أ (  
x  ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  مرجو أعطاء التفاصيل فيما يليال
والنشاطات األهداف الوطنية ولقد غطى في المقاربة مع ، 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ملحق في  9.1الهدف تم ادراج 

 :تاليةطنية الو االهداف والنشاطات ال1998الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
 :محلي الالتنوع الحيويعلى  لمحافظةا الزراعية والبيئيةحماية األنظمة : 1هدف 

  "حديثة"وآثارها والتي يتم استبدالها بانواع  "يةالتراث "األصنافالتقليدية أو نواع  االعلىإلْبقاء ل مزارع تقليدية انشاء -
 :اعات المحليةمخاصة الج ينهتمالمشراآات مع من خالل خلق مة دا البحرية والساحلية بطريقٍة مستالمواردإستعمال : 2هدف 

   اإلسفنجوصيدنتاج الملح آإ آل أنواع الصناعات التقليدية تحديد وتصنيف -
    إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات: أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا

  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل
التنوع  ب يتعلقأعاله 1 هدفلفي االمذآور  الوطني ان النشاط
   يزراعال الحيوي

x    ) زراعي  )أ  

  المياه الداخلية   )ب (      
بالنظام   أعاله يتعلق2 هدفالمذآور في ال الوطني ان النشاط

   البحري والساحليالبيئي
x    ) البحري والساحلي  )ج  

   الرطبةاألراضي الجافة وشبه  )د (      
  الغابات  )ه (      
  الجبال  )و (       

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
  ال  )أ (  
x  ) التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  رجو إعطاء التفاصيل أدناهالم  
 .2005   في ملحق االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي9.1الهدف  تم ادراج  

 جماعاتللملكية ال وإستعمال وحماية حقوق محافظةل إستعمال المعرفة التقليدية لحول إلستراتيجية ةات الطبيعية الترويج مشروع المحميويقوم
  .ةالمحلي

ات الطبيعية لمحميل الحديثةاإلستراتيجية  مسودة ممارسات بشكل واضح فيالبداع واإل حماية المعرفة التقليدية وه لم يتم تبني مْن أنعلى الرغم
ة تروج للمعرفة التقليديالتي لطبيعية السياسات والمتعلقة بالمحميات ا ةصدقالم وةطورالمطط اإلدارة فلقد قام تناولت خوزارة البيئة، من  ةعدالم
  .ةالمحليالجماعات بداع وممارسات اإلو

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف )4  



  
  .دامة واإلدارة المستة الحيويردالمعرفة األصلية في إستعمال المصب ايلاأسوإستعمال جماعات  الةرآمشا في هناك تزايد ،ات الطبيعيةالمحميمشروع ضمن 

 وممارسات المندثرة تقاليدأحياء العادة حل ا في محمية أرز الشوف الطبيعيةهناك برنامج :  بْعض النشاطات بهذا الخصوص، ومثال على ذلكولقد تمت
مشروع بتطبيق لطبيعية  اشوفأرز المحمية قوم عالوة على ذلك، ت. ةيوسطالمنتجات الو غابةلل  غير الخشبيةمنتجاتال بةتعلقالمك تل ةصا، خةالمحليجماعات ال

 يالدراسة لتحسيس صناع السياسة، ممارسوسيتم استعمال . بيولوجيول العالقة بين التنوع الثقافي والاالونيسكو حبرنامج  / ArabMabالتعاون مع بدراسة 
وسائل ابداعية منخفضة وآلفة  الدراسة قدمستو. حيوي بين التنوع الثقافي والالتداخل على جماعاتالحكومية وزعماء جمعيات غير الالعالم، اإل ي، محترفنميةتال

 . الذي يعتمد بشكل رئيسي على المعرفة المحليةالتنوع الحيويللمحافظة على 
يم العمل على بلورة تقس، و المتعلقة بها والمعرفة المحليةةهدفمستع الانواالإجتماعي لتقييم إستعمال  ومسح إقتصاديبالزراعي  التنوع الحيوي مشروع قام

 .ةمحليال الجماعاتستعمال معرفة للمناطق من خالل ا
، آين المملوآة من السكان المحلييندآاالباع في يأْن  على زراعيالغذاء  للعضويالنتاج االعلى تم تدريب النساء في عميق ميدويت آوست،   مشروعفي اطار 

خْلق شراآة ين وذلك آوسيلة ل المحليينالبيئيمرشدين تدريب الالجهد في  لى تخصيصوحاليا يعمل ع. لممارسات صيد السمك التقليدية في صورآما تم الترويج 
 .مةداساحلية بطريقٍة مستال البحرية ووارد إلْستْعمال المينالمحليسكان المع 

عمل حول لجنة وهناك . أو المعرفة التقليديةجماعات المحلية وسائل اخرى لحماية الآما انه لم يتم استكشاف . ليس هناك سياسة أو قانون لحماية المعرفة التقليدية
 .الوضعتصحيح  ىعلتعمل المعرفة التقليدية 

في الحقوق   ملحوظةتكونأْن التي من الممكن  يةمينظتبنود الالشمل نها تاذ احماية آافية للمعرفة التقليدية، ؤمن  الحالية ال تالفكريةالملكية  وقحقأنظمة إن 
 . حماية آافية للمعرفة التقليديةأمينلت) أو قانون(ة  بنود خاصلبعمل على تشريعجب وبناء عليه ي. عالمة تجاريةالقوانين ختراع، واإلمحفوظة، براءة ال

ومن . لبنان لالوراثية الحيوية ووارد المارك الفوائد منشت وصولوالتنظم قانون   بتحضير مسودةوزارة البيئةقامت ، مرحلة ثانية-التنوع الحيويمشروع ضمن 
ي، ومن المحتمل أْن عالمالمستوى ال على ا ألن وزارة اإلقتصاد والتجارة مْشغولة في مناقشتهطي قضية المعرفة التقليديةلْم تغلجدير ذآره ان مسودة القانون ا
  . في مبادراتها التشريعية المستقبليةالحقهت

  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
 :لتالي هي آاالهدف المبلورة لمختلف النشاطات الوطنية المتعلقة بهذا  المؤشراتان
  .يةعالموالقليمية  اإلمحليةالسواق األتقليدية محسنة جديدة إلى انواع  إدخال. مستمرةما زالت نشاطات بدأْت و -

  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  
 .جهود لحمايتهايعرقل الالمنسق غير المعرفة التقليدية وة محليلجماعات االسلوب التوثيق حول اان أيضا، . تحديهو ة المعرفة التقليدية  قانون لحمايغيابإن 

  .مشكلةتعتبران وسائل التمويل قلة و في هذا المجال قلة الموظفين المدربيناضافة هناك 
  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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حماية حقوق المجتمعات من السكان األصليين والمحليين على ما لديهم من معارف وابتكارات وممارسات تقليدية ، شاملة 
  حقوقهم في تقاسم المنافع

  2– 9الهدف 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  ال  )أ (  
x  ) عالمي نعم، مماثل للهدف ال  )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
والنشاطات األهداف الوطنية ولقد غطى في المقاربة مع ، 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ملحق في  9.2الهدف تم ادراج 

 :طنية التاليةو االهداف والنشاطات ال1998وع البيولوجي الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتن
 

 :الوراثيخسارة التنوع من لتقليل لق سياسات وممارسات يطبت ووبلورةمْن الممارسات الزراعية المؤذية، الزراعي  التنوع الحيويحماية : 1هدف 
  عقوبات بلورة تدابير تحفيزية ضريبة و -

 :التنوع الحيويبحرية والحلية وساال البيئيةنظمة األ ةيا ْحم:2هدف 
   عامةةوعيتحمالت القيام بالقطاع العام والخاص ومع  النشاطاتق ينستر الشراآات ويطوت -

 :صة الجماعات المحليةالمهتمين خاشراآات مع من خالل خلق  دامة البحرية والساحلية بطريقٍة مستواردمال إستعمال :3هدف 
  وبنالخرساحلية مثل زيت الزيتون وإنتاج المناطق البتتعلق صناعات تقليدية ونشاطات أخرى لورة وبن مفهوم القرية المتكاملة يحست -

 :بيئات البحريةوال ة العذبهايبيئات المو، ةرضياألالبيئات  في ات الطبيعية نظام المحميارةدإع ويتوس: 4 هدف
  االراضي لالستعمال وتفادي االستمالآات القديمة استئجار -
  مناسبالتدريب تامين الو. ) ن، الخيحراس، تقني(قع االموفي س محليين للعمل  ناتوظيف -

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا
  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل

 أعالهفي القسم والمذآور  1هدف ال في لملحوظا الوطني النشاطإن 
   يزراع الالتنوع الحيوييتعلق ب

x    ) زراعي  )أ  

 أعالهفي القسم والمذآور  4هدف ال في الملحوظ الوطني النشاطإن 
  .مياه الداخليةال بيتعلق

X    ) المياه الداخلية   )ب  

في والمذآورة  4و3، 2 فاهداال في الملحوظة ة الوطنيالنشاطاتإن 
  . البحري والساحليالبيئيبالنظام تعلق ت هأعالالقسم 

x    ) البحري والساحلي  )ج  

األراضي الجافة وشبه   )د (      
  الرطبة

 أعالهفي القسم  ةروذآوالم 4 هدفال في  الملحوظةة الوطنيالنشاطاتإن 
راضي األل، اجبال، ات الغابيشملاألرضي الذي  البيئيتعلق بالنظام ت

  الغابات  )ه (    
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   .ةرطبشبه الجافة وال
  الجبال  )و (       

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
  ال  )أ (  
X  ) التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
  .2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي   في ملحق9.2الهدف  تم ادراج  
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف )4  

 .9.1هدف  الةاجعالرجاء مر
". وتشارك الفوائدوصول ال "حولالقانون مسودة خالل من  تم تنظيمه  فلقدالوراثية اردو إستعمال الم منتشارك الفوائدب ةالمحليجماعات حق الفي ما يتعلق ب

ولقد . ة ولفائدتهم المحليجماعاتسم ال بإها الدولة تمارس حقفاند الحيوية؛ وار على المدولةيادة الس لقانون في مسودة الحظتالتي إحدى المبادئ الرئيسية ومن 
 . بهاالمعرفة المتعلقةو الوراثية وارد للماالستخدام المستداممزارعين وقانون إحترام حقوق المسودة اللحظت 

، فان اية نتائج على الصعيد العلمي، الطبي، الوراثيةعن االستخدام التجاري وغيره للموارد وفقا لمسودة قانون الوصول والمشارآة العادلة للفوائد الناتجة 
 يجب مشارآتها بشكل عادل ومنصف مع الدولة الوراثية والحيويةم او البحث او التجارب او تنمية الموارد الصيدلي او التجاري صادرة عن الوصول او استخدا

ان تشارك هذه النتائج يجب ان .  في اطار نشاطات مقدم الطلبالوراثية والحيويةوصاحب او اصحاب االرض المحليين والجماعات التي تم استخدام مواردها 
صول وتشارك الفوائد التي تصف طريقة تشارك الفوائد والتي على االطراف الموقعين على االتفاقية الموافقة عليها وعلى حصة آل واحد يتم في اطار اتفاقية الو

  .منهم من الفائدة
  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  

 :لتالي هي آاالهدفتعلقة بهذا  المبلورة لمختلف النشاطات الوطنية الم المؤشراتان
 يةوالعالمقليمية  اإلمحليةالسواق األتقليدية محسنة جديدة إلى انواع . مستمرةما زالت بدأْت والتي نشاطات ال -
  عدد المزارعين الذين يغيرون ممارسات مكافحة الحشرات-
 مةساال المبيدات الزراعيةإستيراد تخفيض  -
 ةالخاصة و العامتاآا عدد الشر-
  آلفة اإليجار-
 ةات الطبيعيالمحميبمباشرة أو بشكل غير مباشر متعلقة المخلوقة والتجارية العمال األ/  عدد الوظائف -
  ة ات الطبيعيالمحميمكافحة الحرائق  في ل  التحتيةالبنية عدد -
 مكافحة الحرائق في ينملالعا عدد الناس -
  إدارةخطط مع  عدد الناس -

  ل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدفالمرجو إعطاء تفاصي )6  
  المجلس النيابي من  الفوائد ركاشتوصول وال"عملية تصديق قانون طول  -
  قلة الوعي -
    القطاعاتتنسيق بينالقلة  -
  يةبشرقلة القدرة ال -
  د المالية وارقلة الم -
  .التقليديةلمعرفة احماية ب المتعلقة المعرفة التقليدية بسبب قلة البنود والقوانين الخاصة إندثار -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
  

   20  المربع
  10الغاية   الوراثيةآفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد 

 والمعاهدة الدولية بشأن الموارد التنوع الحيوي متماشية مع اتفاقية الوراثيةان تكون جميع عمليات نقل الموارد 
   للنبات من أجل األغذية والزراعة وغير ذلك من االتفاقات الواجبة التطبيقةالوراثي

  1-10الهدف 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
  ال  )أ (  
x  ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  فاصيل فيما يليالمرجو أعطاء الت
والنشاطات األهداف الوطنية ولقد غطى في المقاربة مع ، 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ملحق في  10.1الهدف تم ادراج 

  :طنية التاليةو االهداف والنشاطات ال1998الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
 :التنوع الحيويبحرية والساحلية وال البيئيةنظمة األ اية ْحم:1هدف 

 ر خطة عمل وطنية ضمن إطار خطة عمل البحر األبيض المتوسطيطوت -
   مفهوم الشرطة البيئيةإدخالو آلية تنسيق، وضعن وينو هيئات تطبيق القتفعيل -

 :ةالمحلياصة الجماعات خ لمهتمينا شراآات مع خلقمن خالل مة دا البحرية والساحلية بطريقٍة مستواردمالإستعمال : 2هدف 
   السالحف والثدييات البحرية حمايةبهدف الخسمك، ال صيد اتسمك، تقنيالترات صيد والمتعلقة بفوجودة الم تحديث التشريعاتأو جديدة  تر تشريعايطوت -

 : بيئيبتأسيس توازن للسماح البيئيةستقرار لألنظمة تأمين اإل: 3هدف 
 الصيدم ينظت -
  ع إلزالة تضارب المصالح بين المؤسسات الحكوميةيشرتال -

 :محليال التنوع الحيويالمحافظة على  الزراعية والبيئيةحماية األنظمة : 4هدف 
 طرق في األراضي الزراعيةوال، اتبنايالإقتصادية لمشاريع البناء الجديدة، /ةبيئييمات تقيالقيام ب -



 زراعيال لتنوع البيولوجيم لداإلستعمال المست لاتر السياسات والتشريعيطوت -
   هاتقسيمو يضاراألستعمال إلمعايير وسياسات انشاء  -

 :عالمية، والةقليمي، اإلةالوطنيالبيئية عات امع الجمر الشراآات يتطو: 5هدف 
 ي الزراع التنوع الحيوي لإلْشراف على سياسات وبرامجللتنوع البيولوجي  أو قسم  وطنية لجنةتأسيس -
  .فوائد مستدامة ناوْضم التحقيق البيولوجيمراقبة بما يتعلق  ومبادرات أخرى خصوصا في، الحيويةالتجارة مبادرات ل ةمحتملالتفتيش عن الروابط ال -

  فاصيل في المربعات  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من الت: أهداف وطنية لبرامج عمل محددة )ثانيا
  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل

 والمذآورة 5و4ين هدفال في الملحوظة ة الوطنيالنشاطاتإن 
  التنوع الزراعي البيولوجيبتعلق ت أعالهفي القسم 

x    ) زراعي  )أ  

  المياه الداخلية   )ب (      
مْذآورة في الو 2و1ين هدفال في الملحوظة ة الوطنيالنشاطات

   البحرية والساحليةالبيئيةألنظمة باتتعلق اعاله القسم 
x    ) البحري والساحلي  )ج  

  األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د (      
مْذآورة في وال 3ين هدفال في الملحوظة ة الوطنيالنشاطات

  اتل والغابالجبل البيئيةباألنظمة اعاله تتعلق القسم 
  الغابات  )ه (    

  الجبال  )و (       
    ي الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني ف  )ثالثا

  ال  )أ (  
x  ) التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب  
x  ) نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
 .2005 التنوع الحيويل الوطنية المتعلقة ب االستراتيجية وخطة العمملحقفي  10.1الهدف  تم ادراج  

تي تم بحري الالساحلي وال التنوع الحيوي  علىةفظحالمهذا الهدف في خطط العمل الوطنية لتم ادراج عالوة على ذلك، 
  .سابيو ضمن سياق مشروع 2002 سنة زارة البيئة فيتحضيرها من قبل و

  االتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا و )4  
  . في لبنانالوراثية والحيوية من اعداد مسودة قانون لتنظيم الوصول وتشارك الفوائد من الموارد 2005لقد انتهت وزارة البيئة في ايار 

  ).110راجعة السؤال الرجاء م (التنوع الحيوياز في مسودة القانون على ارشادات بون الموضوعة في اطار اتفاقية كولقد تم االرت
الهيئة الوطنية  لهذا الهدف في اطار قسيمة في لبنان عليه بتعبئة الوراثية والحيويةوفقا لمسودة القانون، ان آل شخص او آيان يبغي الوصول الى الموارد 

واو الجماعات المحلية صاحب او اصحاب الملكية وا ما ان تتم الموافقة على الطلب تدعو اهيئة المسؤولة مقد الطلب الى توقيع اتفاقية معهو. CNAالمسؤولة 
  . رسميةالوراثية والحيويةوبموجب االتفاق الموقع تصبح الموافقة للمعني بالوصول الى الموارد . الوراثية والحيويةالموارد تتواجد حيث 

 الحيويةاتفاقية المحافظة على الموارد ) 2 اتفاقية بحث اآاديمي) 1 : في مسودة القانون اربعة اشكال من االتفاقيات التي يمكن تصنيفها آما يليتم لحظلقد 
 اتفاقية استثمار تجاري) 4 اتفاقية بحث تجاري) 3 الوراثيةو

 ه مراحلفيهو  لة وراثياالمعد جسام الحية المحورةاالو وراثياالتبادل ما بين البلدان للكائنات المعدلة سالمة االحيائية الوطني الذي ينظم إن إطار ال، اضافة
  .وزارة البيئةمن قبل منفذ البرنامج االمم المتحدة للبيئة والمرفق العالمي للبيئة  مشروعمن البلورة في اطار النهائية 

  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
 :لتاليهي آا الهدف المبلورة لمختلف النشاطات الوطنية المتعلقة بهذا  المؤشراتان
 البحرية محافظة خطة عمل وطنية للوضع  -
 سائالفرمجموعات  متابعة -
 عدد الصيادين المجازين متابعة -
 اتعدد اإلنتهاآ متابعة -
  ةع المحميانوعدد اال متابعة -
  التنوع الحيوي  لمشاريعتعاوني تطبيق -
 طبيعيةشبه المناطق اللزراعية وفي األراضي امدني  سياسة وإطار وطني لتحديد التوسع ال بلورة-
  الزراعيةالمناطق تقييم -
 محليةانواعا لمزارعين الذين ينتجون ل إيجاد حوافز -
 قانون المسودة بلورة سياسة ومناطق الزراعة، عدد  المْزروعة، عدد المزارعين، االنواع عدد -
 خاصبشكل الزراعي  التنوع الحيوي وبشكل عام التنوع الحيوياإلعتبار مع االخذ بعين رض األ إستعمال ارشادات حول -
  ديدةقيم ج، الزراعي التنوع الحيوي  منتجات جديدة تشتق مْن-

  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  
 فترة زمنية الى" ةشترآالممنفعة الوصول وال"ون مسودة قانتحتاج هكذا و اللبناني، المجلس النيابي في  هقيصدتولقانون قرار االالطويلة  االليةالتحدي في يكمن 

 .من لبنان بشكل صحيح الوراثيةوارد نقل المال يتم في هذه األثناء، . اطويلة إلصداره
 

وارد مال مجال تطوير خطة عمل للحصول على التقدم في لوفجوات  وزارة البيئة لتحليل ال إشرافة تحتي مجموعة عمل مؤسساتية تعددإنشاءالعمل على يجب 
  .يةعالمولتطبيق الخطط واإلستراتيجيات ال الوراثية

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
 

   21  المربع
  2– 10الهدف   ، على الصعيد التجاري وغيره، مع  البلدان التي تقوم بتوريد تلك المواردالوراثيةان يتم تقاسم المنافع الناشئة عن استعمال الموارد 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: وطني الهدف ال)  أوال
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  ال  )أ (  
x  ) نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
والنشاطات األهداف الوطنية ولقد غطى في المقاربة مع  ،2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ملحق في  10.1الهدف تم ادراج 

  :طنية التاليةو االهداف والنشاطات ال1998الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
 :التنوع الحيويبحرية والساحلية وال البيئيةنظمة األ ةياحم :1هدف 

  خبرةال تحسينعالمية والنشاطات الفي  العماراج إد -
 :البيئات البحرية وة العذبهايبيئات الموفي  في البيئات االرضية ةات الطبيعي نظام المحميةرادإع ويتوس: 2هدف 

   للسكان المحليينالسعرض يخفت دخول ورسمع يْجمت -
 :الزراعي التنوع الحيوي ومتابعة ورصدتوثيق ل التنوع الحيويوطنية عن س قاعدة بيانات يستأ: 3هدف 

  لبلدياتمن ضمنها ا التنوع الحيوي  علىةفظاحمالبيئة وبال المعنية آل المؤسسات  دعم-
  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا

  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل
التنوع الزراعي تعلق بي أعالهفي القسم  والمذآور 3 هدفال في الملحوظني  الوطالنشاطإن 

  البيولوجي
x    ) زراعي  )أ  

  المياه الداخلية   )ب (      
 البحري البيئيبالنظام تعلق ي أعالهفي القسم  والمذآور 1 هدفال في الملحوظ الوطني النشاطإن 

 .والساحلي
 في بالمحافظةتعلق ي أعالهلقسم في ا والمذآور 2 هدفال في الملحوظ الوطني النشاطإن 
  .البحري والساحلي البيئي  نظامبالع األصلي وضموال

x    ) البحري والساحلي  )ج  

األراضي الجافة وشبه   )د (      
  الرطبة

 في بالمحافظةتعلق ي لقأعاله المتعمْذآور في القسم الو 2 هدفال في الملحوظ الوطني النشاطإن 
  .ةرطبشبه الجافة والراضي واألل، اجبوال ،لغاباتل البيئي  نظامبالع األصلي وضموال

  الغابات  )ه (    

  الجبال  )و (       
    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا

  ال  )أ (  
x  ) التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب  
  الخطط والبرامج القطاعيةنعم، في االستراتيجيات و  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
  .2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ملحق في  10.2الهدف تم ادراج   
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف )4  

  
  . في لبنانالوراثية والحيوية من اعداد مسودة قانون لتنظيم الوصول وتشارك الفوائد من الموارد 2005لقد انتهت وزارة البيئة في ايار 

، فان اية نتائج على الصعيد العلمي، الطبي، الصيدلي او التجاري صادرة عن الوصول او استخدام او والمشارآة العادلة للفوائدوفقا لمسودة قانون الوصول 
 يجب مشارآتها بشكل عادل ومنصف مع الدولة وصاحب او اصحاب االرض المحليين والجماعات التي الوراثية والحيوية الموارد البحث او التجارب او تنمية

ان تشارك هذه النتائج يجب ان يتم في اطار اتفاقية الوصول وتشارك الفوائد التي تصف .  في اطار نشاطات مقدم الطلبالوراثية والحيويةتم استخدام مواردها 
  .يقة تشارك الفوائد والتي على االطراف الموقعين على االتفاقية الموافقة عليها وعلى حصة آل واحد منهم من الفائدةطر

ك راشت اللبنانية ال الوراثيةوارد تنشأ عن اإلستعمال التجاري للمالتي  المنافع  ان،في هذه األثناءو تشارك الفوائد قيد االصدار؛الوصول وقانون مسودة  تما زال
 مصلحةبين إتفاقية رسمية وحيدة موقعة  حول الوصول وتشارك الفوائد التي هي قيد االصدار آان هناك القانونمسودة في ما عدا . يةلبنانالحكومة المع 
بنك  ضمن سياق مشروع ق آيوحدائبذور في تخزين ع ويجمتم تحيث ) المملكة المتحدة ( في آيو والحدائق النباتية الملكيةفي لبنان ةالزراعيالعلمية ث ابحاال
  .لفياال روبذلا

 المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
  

 :لتالي هي آاالهدف المبلورة لمختلف النشاطات الوطنية المتعلقة بهذا  المؤشراتان
  طبيعيةخطط عمل لكل محميةبلورة  -
  الزراعي  التنوع الحيوي  إلدارةآل بلديةمعينة من قبل مناطق تحديد  -

  المرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدف )6  
 .لم يجر لغاية االن تنظيم تشارك الفوائد،  الفوائدشاركت الوصول و قانونعلى مسودةتصديق الى أن يتم ال -
  عملية طويلةيتطلب المجلس النيابي من قبل  اقرار مسودة القانون -

  عطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوعالمرجو إ )7  
  

   22  المربع
  11الغاية   ان تكون األطراف قد حسنت قدرتها المالية والبشرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية على تنفيذ االتفاقية 

ان يتم نقل الموارد المالية الجديدة واإلضافية إلى األطراف من البلدان النامية، بما يسمح لها بالتنفيذ الفعال 
  20لإللتزاماتها الناشئة عن االتفاقية، وفقا للمادة 

  1-11الهدف 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال
x  ) ال  )أ  



  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب (  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  . في مرحلة انتقالية على المستوى اإلقتصادي بلدلبنان هومن الجدير ذآره ان  و.11.1 الهدف العالميتوافق مع هدف وطني ياي م بلورة لم تت
  ات  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربع: أهداف وطنية لبرامج عمل محددة   )ثانيا

  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل
  زراعي  )أ (      
  المياه الداخلية   )ب (      
  البحري والساحلي  )ج (      
  األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د (      
  الغابات  )ه (      
  الجبال  )و (       

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
x  ) ال  )أ  
  التنوع الحيويستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بنعم، في اال  )ب (  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف )4  

ولقد تم استعمال . التنوع الحيويإتفاقية إْنجاز متطلبات  بهدف المرفق العالمي للبيئةبشكل رئيسي مْن و ن مختلفيمالية مْن متبرعينساعدات  لبنان متلقى
 : آالتاليلتنوع البيولوجي وهي لاالستخدام المستدامة وفظحام بالةتعلقالمية المْختلفة عالمتطبيق المشاريع الاطار  في يةلبنانالحكومة المرصودة لل المالية واردالم
 :المرفق العالمي للبيئة  مْنيلتمو

 )للتنميةج األمم المتحدة مبرنا / وزارة البيئة (مرحلة اولى-التنوع الحيوي -
 )للتنميةج األمم المتحدة مبرنا / وزارة البيئة( مرحلة ثانية-التنوع الحيوي -
 )للتنميةج األمم المتحدة مبرنا / زارة البيئةو(ة ات الطبيعيالمحميمشروع  -
 ) للبيئةج األمم المتحدةمبرنا / زارة البيئةو(سالمة االحيائية ي للن إطار وطبلورة -
 )للتنميةج األمم المتحدة مبرنا / زارة البيئةو(الزراعي  التنوع الحيويمشروع  -
زارة و (حدث الجبة-تنورين  ارزغابةب مع اهتمام خاصخرى األاإلدارة المتكاملة لغابات األرز في لبنان بالتعاون مع بلدان البحر األبيض المتوسط  -

 )ج األمم المتحدة للتنميةمبرنا / البيئة
البنك  / زارة البيئةو ($25000" اليمونة الطبيعية في واردلم لاالستخدام المستدامخالل من دخل ال زيادة" لمشروع )أ(بلورة تمويل للمشاريع  -

 )الدولي
 :ينالتاليمْن المتبرعين تمويل اضافة إلى 

i.  ةعالميللبيئة الالدعم المالي الفرنسي) FFEM ( ميدويت آوستلمشروع 
ii.  سيسبام  ،ات الطبيعية إلدارة المحميثابتة ة مؤسساتيهيكليةايسياليف العالم الثالث لمشروعSISPAM )ج األمم المتحدة مبرنا / زارة البيئةو

  )للتنمية
iii. GTZ  في لبنان مكافحة التصحر لمشروع)CoDel) (للتنميةحدة ج األمم المتمبرنا / وزارة الزراعة( 

 تجاهلتزاماته له بتطبيق إالمشاريع التي تْسمح لتنفيذ ضروري التمويل الجْذب مولين لمال الىبتقديمهم  بشكل مستمر و اقتراحات مشاريعببلورةلبنان ويقوم 
  .التنوع الحيويإتفاقية 

  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  
  

  جو إعطاء تفاصيل عن التحديات في تنفيذ هذا الهدفالمر )6  
  

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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   23  المربع
ان يتم نقل التكنولوجيا إلى األطراف من البلدان النامية بما يسمح لها من التنفيذ الفعال اللتزاماتها النابعة عن 

  4، الفقرة 20االتفاقية وفقا للمادة 
  2- 11الهدف 

  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  الأو
x  ) ال  )أ  
  نعم، مماثل للهدف العالمي   )ب (  
  نعم، تم وضع هدف وطني محدد أو أآثر  )ج (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  .11.2 الهدف العالميتوافق مع هدف وطني ياي لم تتم بلورة 

  إذا ما آانت مثل هذه األهداف قد تم وضعها، المرجو بيان ذلك هنا وإعطاء مزيد من التفاصيل في المربعات  : طنية لبرامج عمل محددة أهداف و)ثانيا
  برنامج عمل  ال  نعم  التفاصيل

  زراعي  )أ (      
  المياه الداخلية   )ب (      
  البحري والساحلي  )ج (      
  األراضي الجافة وشبه الرطبة  )د (      
  الغابات  )ه (      
  الجبال  )و (       

    هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثالثا
x  ) ال  )أ  
  التنوع الحيوينعم، في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة ب  )ب (  
  نعم، في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية  )ج (  
  المرجو إعطاء التفاصيل أدناه  
    
  لمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفا )4  

  . في هذا التقرير18 والمادة 16الرجاء مراجعة االقسام المتعلقة بالمادة 
  المرجو إعطاء المعلومات عن المؤشرات المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف )5  

  
  نفيذ هذا الهدفالمرجو إعطاء تفاصيل عن التحديات في ت )6  

  
  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  



 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات
  

ك   . ، المرفق، قد أخذ باالستراتيجية العالمية لحفظ النبات 6/9ان مؤتمر األطراف، بموجب مقرره       واألطراف والحكومات مدعوة إلى ان تضع أهدافها داخل ذل
ة                        ونظ. اإلطار المرن  ة في ظل االتفاقي ائج فعلي دا الستعمال األهداف الموجهة نحو تحقيق نت رر  . ر مؤتمر األطراف في االستراتيجية باعتبارها نهجا رائ وق

ة    7/10مؤتمر األطراف بموجب مقرره     ة الثالث ارير الوطني ديم المعلومات ا    .  ان يدرج األهداف في إطار التبليغ بموجب التق لالزمة  والمرجو أن تتفضلوا بتق
  .باإلجابة على األسئلة والطلبات الواردة في الجداول ادناه

 
   24  المربع

   إيجاد قائمة عمل سهل الرجوع إليها تتضمن األنواع النباتية المعروفة، وذلك آخطوة نحو إيجاد قائمة آاملة بالنباتات العالمية 1الهدف 
  لمي المشار إليه أعاله؟هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العا: الهدف الوطني )  أوال

x  ) ال  )أ  
  نعم  )ب (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  هل تم ادراج الهدف العالمي أو  الوطني في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالموضوع؟  )ثانيا
  ال  )ج (  
x  ) نعم  )د  

األهداف  مع مقاربةواحدا وفقا للوطنيا نشاطا  ىغط ولكنه 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لحق م في 1  الهدفتم ادراج
 :آما يلي 1998النشاطات الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هداف واألالوطنية و
  :الهدف
 : الزراعيالتنوع الحيوي صدرتابعة و لتوثيق ومالتنوع الحيويعن  يةس قاعدة بيانات وطنيأست •
 . المستوى الوطنيعلى لتنوع البيولوجي الحالي لوضعل اتقييم •
  .ة المعروفيةع النباتانواللمبادرات لتأسيس قواعد بيانات  هناك عمل، دة مجاالتفي ع

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثا  
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 من خالل الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي المبلورة من قبل وزارة الزراعة بالتعاون 1996جي في لبنان تم سنة ان التقييم الرئيسي الشامل للتنوع البيولو
وآانت هذه الدراسة قد تضمنت تسعة اجزاء تناولت قوائم جرد بالحيوانات والنباتات في . مع برنامج األمم المتحدة للتنمية والممولة من المرفق العالمي للبيئة

 تم عرض الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي   . الزراعيةالموائل االرضية او التابعة للمياه العذبة او الموائل في لبنان من ضمنها البيئيةاالنظمة مختلف 
 . /http://www.agriculture.gov.lb :هذه على صفحة الويب الخاصة بوزارة الزراعة

وع الحيوي في مواقع محددة في لبنان في اطار العديد من المشاريع العالمية او االبحاث الجامعية او اضافة تمت عدة دراسات تقييمية مفصلة حول التن
 :مبادرات اخرى آما يلي

وفي مستنقعات عميق في اطار مشروع المحميات ) ارز الشوف، اهدن، جزر النخيل وساحل صور( تم تقييم الغطاء النباتي والحيواني في اربع محميات -
ولقد افرز التقييم قائمة جرد باالنواع الموجودة، واذا ما آانت مهددة، نادرة، . )المرفق العالمي للبيئة/ برنامج االمم المتحدة للتنمية/وزارة البيئة(الطبيعية 

 حيث تم 2004معة اللبنانية سنة  اما الثاني فتولته الجا1999تم تنفيذ اول تقييم من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية سنة . مستوطنة او ذات اهمية معينة
     .  تقييم ورصد التنوع الحيوي في المواقع الخمسة المذآورة اعاله

تأمين مصادر دخل من خالل االستخدام المستدام للموارد " تم تقييم اولي للغطاء النباتي والحيواني في محمية اليمونة الطبيعية البقاعية في اطار مشروع -
 من قبل وزارة البيئة والبنك وآان قد تم تنفيذ المشروع). أ(اطار مرحلة بلورة تمويل للمشاريع  الممول من المرفق العالمي للبيئة في "الطبيعية في اليمونة

  ).2001(بالتعاون مع الجامعة االمريكية في بيروت وجمعية غير حكومية محلية، جمعية الخط االخضر ) الجهة التنفيذية للمرفق العالمي للبيئة(الدولي 
في اطار برنامج االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ) الدامور والناقورة( تم مسح لعناصر التنوع الحيوي في منطقتين ساحليتين واقعتين جنوب لبنان -
د هدفت هذه المبادرة التي تمت ولق.  قبل وزارة البيئةوالمنفذ من) MAP(للتنمية وخطة عمل البحر المتوسط الممول من قبل برنامج األمم المتحدة ) آامب(

 الى القيام بالمسح الضروري العالن المنطقة الساحلية والبحرية في الناقورة وشاطىء الدامور وحوض نهر الدامور محميات طبيعية خاصة 2005سنة 
  .    المتعلق باتفاقية برشلونة)) SPA(المناطق المحمية خصيصا (على الصعيد الوطني والمتوسطي وذلك وفقا لبروتوآول المحميات الطبيعية الخاصة 

الممول من الفاو والمنفذ من قبل وزارة الزراعة ببلورة قوائم جرد وتقييم في مواقع غابات محددة في ) FRAفرا فرا ( قام مشروع تقييم موارد الغابات -
  . هذا المشروع آل خمس سنواتوسيتم رصد ومتابعة قوائم الجرد المبلورة في. 2003مختلف المناطق اللبنانية وذلك سنة 

ولقد هدف .  وبتمويل من الفاو2005-2004من قبل وزارة الزراعة سنة تنفيذ مشروع بلورة قائمة جرد وتقييم وطني للغابات واالشجار في لبنان  تم -
  .  خريطة للغابات واجراء تحققات ميدانيةالمشروع الى تقييم ميداني لوضع الغابات في لبنان بهدف بلورة

، افرزت )قطاع خاص(من قبل جمعية الخط االخضر ومجلس الجنوب لالعمار ) الواقعة جنوبي لبنان( تمت دراسة في منطقة الريحان الجبلية 1999سنة  -
  . دراسات تحضيرية من شانها ان تؤدي الى اعالن منطقة الريحان محمية طبيعية

قبل فريق باحثين من المجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية وبناء عليه تم ، تمت دراسة حديثة لجبل الريحان من 2004-2002وفي سنة  -
 .تحضير ملف تسمية قدم الى المكتب الرئيسي لالونيسكو العالن الموقع محمية محيط حيوي

 علوم النبات في الجامعة االمريكية في بيروت بمشروع تعاوني منفذ من قبل قسم) 2002-1999(قامت مبادرة داروين المتعلقة بالغطاء النباتي الساحلي  -
  .بدراسة تقييم وتصنيف الغطاء النباتي الساحلي في لبنان) المملكة المتحدة(وحدائق آيو الملكية وجامعة ريدينغ 

من اجزاء عدة تضمنت الئحة تالفت ) باحث في مصلحة االبحاث العلمية الزراعية( تمت بلورة موسوعة حول االنواع الطبية من قبل السيد ميشال حايك -
  .بكل انواع النباتات الطبية اللبنانية مع وصف لخصائصها، قيمتها، فوائدها وطريقة استعمالها

 84-83): 7 (27.  في المياه اللبنانية الساحلية بطريقة اوترمول، تقرير المجموعة العالمية، البحر االبيض المتوسطحول الفيتوبالنكتون دراسة اولية -
  ).1981، .، معبود(
، 1984 تشرين الثاني 6-3مقررات المؤتمر العربي الثالث الخصائيي العلوم الحيوية، .  في المياه اللبنانية الساحليةاحصائية للميكروبالنكتون دراسة -

  ).1984، .ابي صعب، م-عبود. (67. ، ص)االردن(عمان
ابي -عبود. (86. ، ص)لبنان(، بيروت 1981 اذار LAAS ،21-24 المؤتمر العلمي السابع، . في المياه البحرية اللبنانيةالمائية والبالنكتون الشروط –

  ).  1981زيدان، . لقيس ور. ، س.صعب، م
  ).1998. هبر. ور. سمعان، م. (وزارة البيئة: لبنان.  دراسة علمية حول التنوع الحيوي النباتي في محمية اهدن الطبيعية-
  ).1998. ستوت، أ(حرش اهدن الطبيعية افية للنباتات المستوطنة في محمية  دراسة تخصص حول االيكوجيوغر-
) ( دراسة تخصص (116. ص. آلية جامعة العلوم الزراعية، جمبلو: بلجيكا.  قائمة جرد حول الشروط البيئية لمحمية حرش اهدن الطبيعية في لبنان-

  ).2000، .برونين، أ
، .م. درداس، م) (دراسة تخصص (88. ص.  الجامعة االمريكية في بيروت:لبنان. ول الشاطىء اللبناني تقييم الزهور في مجموعات مختارة على ط-

2000 .(  
  ). 2001داغر، ) (دراسة تخصص (103. ص. الجامعة االمريكية في بيروت.لبنان.  تقييم الزهور في مجموعات مختارة على طول الساحل اللبناني-
) باالنكليزية مع عنوان بالفرنسي والعربي ( 309.  ص22منشورات الجامعة اللبنانية، العلوم الطبيعية فصل : تبيرو.  الف زهرة وزهرة من لبنان-
  ). 2002. وه. طعمة، ج(
  ). 2004، .ستوت، أ( دراسة دآتورا حول تطلعات حول االستخدام المستدام لغابات االرز في لبنان -
  ).2005 وet al. 2001 ،2002 ،2004جرادي -رمضان(ساندغروز . نتصنيف وتقييم انواع الطيور الجديدة في لبنا -

 على الموقع االلكتروني اللبناني للتنوع البيولوجي الذي يعمل على بلورته والذي من التنوع الحيويسيتم نشر الئحة بالدراسات والمنشورات المتعلقة ب
  .lb.gov.moe.www: الممكن تلقفه من خالل الموقع االلكتروني لوزارة البيئة

المرجو بيان األنشطة والتدابير التشريعية والخطوات (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير لتحقيق هذا الهدف ) رابعا  
  )األخرى المتخذة لهذا التحقيق

  
  )عن المؤشرات المستعملة لبلوغ هذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات (التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف) خامسا  

  مؤشراتل أي استعمتم اي مل
  المرجو إعطاء تفاصيل عن المصاعب في تنفيذ هذا الهدف) سادسا  

  كافي الالدعم المالي قلة  -
  اتنبات الخبراء تصنيفقلة  -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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   للوضع القائم في مجال حفظ جميع األنواع النباتية المعروفة، على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي  إجراء تقييم تمهيدي2الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال

  نعم  )أ (  
x  ) ال  )ب  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  هدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟  هل قام بلدآم بإدمادج ال  )ثانيا
x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
ف الوطنية األهدا مع مقاربةواحدا وفقا للوطنيا نشاطا  ىغط ولكنه 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لحق م في 2  الهدفتم ادراج

 :آما يلي 1998النشاطات الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هداف واألو
  . المستوى الوطنيلتنوع البيولوجي الزراعي على الحالي للوضع اتقييم: الهدف

  .ةع المهددانوحماية المناسبة لالالضمان على  يةالوطنالخطط والبرامج  آلتنص إضافة، 
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثا  

  . أعاله1 في الهدف احاليقائم  الوضع الةراجعالرجاء م
الخطوات المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة و(المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعا  

  )األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
  

  )المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم المذآور(المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا  
رى فإن التقييم يتم في مواقع رائدة ضمن إطار في المواقع األخ. تتم عملية تقييم وضع المحافظة على األنواع النباتية بشكل دوري ضمن المحميات الطبيعية

  ). أعاله1يرجى العودة إلى الوضع السائد المشار إليه في الهدف (بعض أنشطة المشاريع 
  .لمفاتيحتضم الئحة النباتات في المحميات الطبيعية التي طورتها وزارة البيئة تحديدًا لألنواع النادرة والمهددة والمعرضة للخطر، إضافة إلى األنواع ا

 .المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) سادسا 
  .تمويلالقلة  -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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   إيجاد نماذج ذات بروتوآوالت لحفظ النبات ولالستعمال المستدام للنبات، على أساس البحث والخبرة العملية3الهدف 
   هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟:الهدف الوطني )  أوال

  نعم  )أ (  
x  ) ال  )ب  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
  نعم  )أ (  
X ) ال  )ب  

  ل فيما يليالمرجو أعطاء التفاصي
.  والمناطقالبيئيةاألنظمة مختلف في تنوع البيولوجي لل دام المستخدام واإلستالمحافظة التنوع الحيوي االستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بشملت

ظة واإلستخدام المستدام للتنوع  من أجل تشجيع المحافتضمنت األنشطة لهذه اإلستراتيجية تشجيع ودعم مشاريع البحث والدراسات العلمية والتقنية
  :البيولوجي، ولكنها لم تشمل تطوير نماذج لها في آل األقسام، بل في قسم واحد وهو ذلك الذي يتعلق بالتنوع الحيوي الزراعي على النحو التالي

  وضع خطوط إرشادية للمحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي  - أ
  .ذ شبكة متابعة للتنوع البيولوجي الزراعي في المناطق الصالحة للزراعةقياسية لتصميم وتنفيتطوير خطوط إرشادية و  - ب

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثا  
  . الطبيعة المحميةالمواقععض لبدارة اإلخطط في ينعكس ايضا  دام المستخدام ونشاطات اإلستات النبات المحافظة علىالتوجيه العملي لضمانان 

رب اتجالث وابحاالمشاريع  كذاتستعمل هو. لتنوع البيولوجي لالمستدام خداماإلستبالمحافظة و ةتعلقالم بْعض المشاريع اإلقليمية  بتنفيذ لبنانيقومإضافة، 
ًا لنماذج وبروتوآوالت لتطبيق أفضل الممارسات في هذا  ولكنها لم تجر تطوير.لتنوع البيولوجيل المستدام خداماإلستالمحافظة وتحسين العملية بهدف 

فلقد تمت تغطيتهم من قبل المشاريع التقارير المختلفة وعلى آل حال فإن الخطوط اإلرشادية للمحافظة ضمن الموقع واإلستخدام المستدام والمتابعة . المجال
  .ات تدريبية وورش عملونتائج هذه المشاريع، آما تم نقلهم إلى أصحاب العالقة من خالل جلس

الذي هو مبادرة متوسطية في اطار ) ميدويت آوست(االقليمي " المحافظة على المستنقعات والمناطق الساحلية في منطقة البحر المتوسط" مشروع  -أ
يتمحور هدف هذا المشروع ). 2006-2002(اتفاقية رامسار يتم تنفيذه في آل من لبنان، البانيا، مصر، المغرب، فلسطين وتونس على مدى خمس سنوات 

 واالدارة الصحيحة للمناطق الساحلية والمستنقعات وتتم ادارته وتنسيقه اقليميا من خالل وحدة التسهيل االقليمية التي التنوع الحيويحول المحافظة على 
  . مرآزها في منطقة تور دي فاال في فرنسا

. FFEMيئة بادارة برنامج األمم المتحدة للتنمية وبتمويل من مكتب التمويل الفرنسي للبيئة العالمية اما في لبنان، فيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الب
حول المحافظة على االنواع المهددة باالنقراض عالميا وعلى مناطق تواجدها وحول اعتبار المحافظة على الطبيعية في لبنان ويتمحور هدف المشروع 

لمستدامة في حين يتم العمل على تحسين قدرات المؤسسات الحكومية والجمعيات غير الحكومية لتناول شؤون المحافظة على محورا اساسيا للتنمية البشرية ا
  . صور الطبيعية ومستنقعات عميقساحل محمية :  في موقعينالتنوع الحيوي

 الذي ينفذ في لبنان، االردن، االقليمي" في منطقة الشرق االدنىالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي في المناطق الجافة " مشروع -ب
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 وهو حاليا في في مراحله النهائية ولقد تم تمويله من قبل 1999 سنة أ الزراعي بدالتنوع الحيويهذا المشروع المعروف ايضا بمشروع . سوريا وفلسطين
ولقد . ة الزراعية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمية والعديد من المؤسسات العالميةالمرفق العالمي للبيئة وتم تنفيذه من قبل مصلحة االبحاث العلمي

آما تم اشراك العديد من الخبراء في هذا . تضمن الشرآاء المنفذون العديد من المؤسسات االآاديمة ومراآز االبحاث المحلية والجمعيات غير الحكومية
  . واالستعماالت الممكنة لالنواع المنتقاةالوراثية التنوع المشروع لتصنيف الغنى الزهري ودراس

ية لالنواع الزراعية من خالل ادخال اليات وتقنيات المحافظة في دلبويهدف المشروع الى الترويج للمحافظة وحماية االصول البرية المهمة واالنواع ال
ولقد تم تبادل تقنيات . لزراعي وذلك في ثالث مواقع دليلية في سهل البقاع في لبنانالموضع وفي الحقل للمحافظة واالستخدام المستدام للتوع البيولوجي ا

وطرق ومعلومات بين الدول االربعة المشارآة حول المحافظة واالستخدام المستدام للتوع البيولوجي؛ آما تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش 
آما قام المشروع بتطوير وتوزيع مطوية تحتوي على معلومات حول أهمية التنوع البيولوجي  .قليميالعمل واالجتماعات الموضوعية على الصعيد اال

   .الزراعي وسبل المحافظة عليه، باإلضافة إلى معلومات عن فوائد وأضرار آًال من المحافظة ضمن وخارج الموقع
االقليمي الذي يشمل الجزائر، قبرص، لبنان، " اخرى من منطقة البحر المتوسطاالدارة المتكاملة لغابات االرز في لبنان بالتعاون مع دول " مشروع -ج

 بتمويل من المرفق العالمي للبيئة وباشراف برنامج االمم المتحدة للبيئة 2004ولقد تم البدء بالمشروع في لبنان منذ حزيران . المغرب، سوريا وترآيا
جديد   خطر جديمجابهةويهدف هذا المشروع الممتد على مدار ثالث سنوات الى . االمريكية في بيروتوبتنفيذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع الجامعة 

 الباقية على الغابات حدث الجبة في شمال لبنان احدى-من اشجار غابة تنورين% 70 يهدد  Cephalciaـالجنس ناتج عن حشرة من في غابة تنورين وهو 
 علىوهذا التهديد البيئي حديد االسباب الموجبة لتيرتكز على هذا المشروع لالهدف الرئيسي . أآبرهالبنان وأيضا  أرز في ةغابعشر  من اثنيقيد الحياة 

الغابات بما في ذلك تقييم وباء هذه  ههذل خطة عمل لإلدارة المتكاملة نشاءإتحديد وسائل إدارة الحشرة باإلستناد إلى غألبحاث والخبرات العملية وعلى 
  .بات منطقة المتوسط من أجل تجنب أي إنتشار مستقبلي لهذه الحشرة في المنطقة ومن أجل حماية آل غابات األرز من هذا المرض الجديالحشرة في غا

  اضافة، هناك بعض المشاريع الثنائية التي تم العمل عليها بين مؤسسات اآاديمية وبحثية في لبنان وخارجه مع اطراف اخرى؛
  :ا يليامثلة عن هذه المبادرات م

. اتفاقية التعاون بين مصلحة االبحاث العلمية الزراعية في لبنان وحدائق آيو الملكية لضمان الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي •
. وائدفرك الاشحول الوصول وت ة ملزمةقانوني إتفاقية على، للبذور ةاأللفي بنك مشروعخمسة عشر من شراآات ال الحدىاهذه الشراآة وترتكز 

 من قبل روتقنية البذعلى ين فلموظل وتدريب  الصغيرةروبذات للزيجهت  بشكل تامينر،وذ للباأللفية بنك مشروعويتم تشارك الفوائد في اطار 
 .مصلحة األبحاث العلمية الزراعيةإلى حدائق آيو 

 
النشاء محمية )" ArabMab(والغالف الحيوي العربي شبكة ببرنامج االنسان " في اطار 2002قام لبنان وسوريا بمبادرة مفاوضات في ايار  •

 18 و12محيط حيوي مشترآة على الحدود؛ ولهذه الغاية تمت مشارآة ممثلين من البلدين في ورش عمل خاصة لتنمية القدرات وذلك بين 
 . في المانيا2004تشرين الثاني 

  
. التعاوني لتقييم وتنمية االبحاث" سيدر" على االتفاق على مشروع 1996سنة  وزارة التربية في لبنان بالتنسيق مع مثيلتها في فرنسا منذ قامت •

  . والتنمية المستدامةالتنوع الحيويوتلحظ االتفاقية دراسات ابحلث تتعلق ب
 المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة(المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعا  

  )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
لقد تم نقل اإلرشادات العملية حول آيفية إجراء محافظة للنبات واستخدام ستدام له من خالل أنشطة ترتكز على نتائج األبحاث والخبرات العملية لإلدارة، 

 ت عالقة بالتنوع البيولوجيإلى آل المعنيين بواسطة أنشطة وتقارير ومواد توعية طورتها مشاريع مختلفة ذا
تطوير لنماذج مناسبة وبروتوآوالت أي  ليس هناك ولكن. تتم بلورتهامثالي في أي منتدى أو إستراتيجية أو خطة عمل اسلوب ب دام المستخداماإلست يتم تناول

  .لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال
المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (هذا الهدف المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ ) خامسا  

  )المذآور
  مؤشراتل أي استعما  يتممل

 .المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) سادسا 
 حددة قلة خطط العمل الم -
  اتقلة القدر -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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   العالميةالبيئية في المئة من آل من المناطق 10ال لما ال يقل عن  تحقيق الحفظ الفع4الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال

  نعم  )أ (  
X  ) ال  )ب  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  ي الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله ف  )ثانيا
x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
في القسم المتعلق بالمحافظة ضمن الموقع في لبنان وذلك تحت الهدف الذي يقضي بتوسيع وإدارة جهاز المحميات الطبيعية في في القسم المتعلق بالمحافظة ضمن الموقع في لبنان وذلك تحت الهدف الذي يقضي بتوسيع وإدارة جهاز المحميات الطبيعية في  في  في 44  الهدفالهدفتغطية تغطية تم تم 

    ..20052005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لحق لحق ممآما تم تضمين هذا الهدف في آما تم تضمين هذا الهدف في . . ناطق المياه العذبةناطق المياه العذبةالمناطق األرضية والبحرية ومالمناطق األرضية والبحرية وم

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثا  
طلبات مستمرة إضافة إلى وجود ، 2002 إلى ثمان محميات في عام 1992 عام تزداد المحميات الطبيعية بصورة مستمرة، إذ إنتقلت من محميتين في

  . من أجل حماية مواقع جديدةمقدمة إلى وزارة البيئة
لساحلية لساحلية ستة منها تمثل األجهزة البيئية للغابات والمناطق الجبلية وإثنتان تمثل األجهزة البيئة للمناطق استة منها تمثل األجهزة البيئية للغابات والمناطق الجبلية وإثنتان تمثل األجهزة البيئة للمناطق ا: : وتغطي المحميات الحالية المناطق البيئية التاليةوتغطي المحميات الحالية المناطق البيئية التالية

    ..وعليه فإن هنالك حاجة لزيادة تمثيل المناطق الساحلية والبحرية آما هنالك حاجة لتمثيل األراضي المعشبةوعليه فإن هنالك حاجة لزيادة تمثيل المناطق الساحلية والبحرية آما هنالك حاجة لتمثيل األراضي المعشبة. . والبحريةوالبحرية
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعا  

  )ذة لبلوغ هذا الهدفوالخطوات األخرى المتخ
ولقد إتخذت وزارة . تؤمن المحافظة الفعالة للمواقع ذات العالقة في األجهزة البيئية المختلفة من خالل إنشاء محميات طبيعية ومن خالل إدارة مناسبة لها

. حدة أنشأت بقرار وزاري صادر عن وزارة البيئةالبيئة اإلجراءات الضرورية إلنشاء المحميات الطبيعية الحالية، فسبعة منها إنشأت بقوانين بينما وا
  .إلعالن عدد من المحميات الطبيعية الجديدة في مختلف األجهزة البيئيةوهنالك عمل دؤوب 

مية وعملت وزارة البيئة من خالل مشروع المحميات الطبيعية ومشروع إدارة المناطق الرطبة المتوسطية على تأمين اإلدارة المناسبة والمتابعة اليو
إضافة إلى أن وزارة البيئة قد طورت مسودة قانون إطار . للمحميات الحالية من أجل إنجاز وضع محافظة مناسب للمواقع وأنواع النباتات ومجموعاتها

   .ومسودة القانون هذه ال تنتظر سوى المصادقة عليها. عمل إلنشاء وإدارة المحميات الطبيعية في لبنان
طورتها  عمل إطار إطار مسودة بلورة فيم ال"ة في لبنانات الطبيعيلمحميل دامةمستادارة ستراتيجية وانشاء ا "4غاية الفي اطار هذا  4 الهدف يتم اعتبار

لمواقع شامال ل ا مسحيلحظالذي " للمحافظةستراتيجي اإلتخطيط ال "4.1هدف الثانوي ال اصة في؛ خ2005  سنةة فيطبيعيات اللمحميلوزارة البيئة 
بحرية المناطق ال المياه الداخلية، هاضمنمن  اللبنانية، البيئيةمثل آل األنظمة ت، بشرط أن المحافظةستحق ت تيوال تنوعها البيولوجي ةأهميبالمعروفة 

  . الغابات والجبال ،رطبةشبه الجافة وال يضاراألساحلية، الو
 بتنفيذ مشروع يهدف الى تحديد واقرار 2004لبنان في شباط -ج االمم المتحدة للتنميةقامت وزارة البيئة بتمويل من ايسياليف العالم الثالث بالتعاون مع برنام

ية لالنتهاء بمثال روسيتم تناول المرافق القانونية الهيكلية المالية والبش. الكبير والصغيرهيكلية مؤسساتية صحيحة الدارة المحميات الطبيعية على المستوين 
  ).مشروع سيسبام(هيكلية مؤسساتية مستقرة الدارة المحميات الطبيعية : وانهذا المشروع هو بعن. شامل متكامل

المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا  
  )المذآور

  .2005  سنةفي % 1,82 ى إل1992  سنةفي % 0.13 لبنان مْن فيمناطق الطبيعة المحمية ال غطاء ةاديز -
 .المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) سادسا 

   القطاعاتتنسيق بينالقلة  -
   الماليةواردم ال قلة-

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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   الحماية الفعلية لخمسين في المئة من أهم المناطق للتنوع النباتي5الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: هدف الوطني ال)  أوال

  نعم  )أ (  
x  ) ال  )ب  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  هل قام بلدآم بإدماج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  طاء التفاصيل فيما يليالمرجو أع
هداف األاألهداف الوطنية و مع للمقاربةوفقا يغطي  الذي 2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لحق م في 5  الهدفتم ادراج

  :ما يلي 1998لنشاطات الملحوظة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وأ
 :ة والبيئات البحرية العذبهايبيئات المفي البيئات االرضية و ةات الطبيعي نظام المحميةإدارع ويتوس: 1هدف 

 )قوائم الجردد يجدتتخطيط، حماية، إعادة تأهيل،  (ةات الطبيعيف المحمييصنت وتمييز -
   المواقع طبقا للحاجات والمتطلبات المحليةارةدإ -
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 :التنوع الحيويية وبحرالساحلية وال البيئيةنظمة األ ةياْحم: 2دف ه
   رئيسيةبيئية جغرافية الطبيعية والمتنزهات البحرية التي تمثل مناطق محميات الانشاء -

 بيئيبانشاء توازن  اإلستقرار للسماح تامين: 3هدف 
 ابيئتهوصوفة بمال، المميزة الطبيعية الموائل حماية -
  ضارا خرائط تقسيم وضع -

 ة العذبهايملل البيئينظام ال في تنوع الحيويال ةسال وْدراستعموإتوفير، : 4هدف 
 آل المناطق المالئمةضرورة ضم . يةجبلالبحيرات توسيع الضرورة  -
  سمكتربية الأحواض نماذج ق يوتطبالمستنقعات حماية لمناطق انشاء  -

 تحديد مواقع التنوع البيولوجي الهامة التي إن وزارة البيئة هي في طور إعداد خطة عمل للمناطق المحمية، وهذه سوف تتضمن من بين أهداف أخرى
  . تستحق المحافظة، وتصنيف المحميات في فئات من المناطق المحمية حسب مواصفات ذات صلة

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) انيثا  
باتات من خالل المحميات المنشأة من قبل وزارة البيئة ومن خالل الغابات المحمية والمعلنة آذلك من قبل تتم حماية المناطق الهامة للتنوع البيولوجي للن

  . وزارة الزراعة
من  % 1.8وتغطي هذه المحميات مساحة . قرار وزاريموجب  إضافية بة طبيعية، وواحدمحميات قانون، سبعة مواقع آوبموجبوزارة البيئة أعلنت 
  . اللبنانيةيضااألر

يعتبر أن آل يعتبر أن آل ) ) 19961996//77//2424 بتاريخ  بتاريخ 558558قانون رقم قانون رقم ((19961996والمعدل من قبل مجلس النواب عام والمعدل من قبل مجلس النواب عام ) ) 19911991////99//1212 بتاريخ  بتاريخ 8585القانون القانون ((إن قانون الغابات إن قانون الغابات 
نفسه نفسه إضافة إلى ذلك وتحت غطاء القانون المعدل إضافة إلى ذلك وتحت غطاء القانون المعدل . . أشجار غابات األرز والشوح والعرعر وغيرها من المخروطيات في لبنان هي محمية بموجب القانونأشجار غابات األرز والشوح والعرعر وغيرها من المخروطيات في لبنان هي محمية بموجب القانون

  .. غابة بقرارات وزارية غابة بقرارات وزارية1515قامت وزارة الزراعة بإعالن حماية قامت وزارة الزراعة بإعالن حماية 
المرجو بيان التدابير التشريعية (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) ؟رابعا  

  )واألنشطة والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
ن خالل تطوير اإلجراءات القانونية في هذا اإلطار ومن خالل إعالن مواقع غابات محمية وتطبيق قانون الغابات تقوم وزارة الزراعة بحماية الغابات م

  . بمساعدة حراس الغابات الذين يأمنون حماية المواقع
البيئة تقوم بعملية المراقبة الشاملة واإلرشاد فوزارة . المواقع الثمانية التي تم إنشاؤها من قبل وزارة البيئة تحتوي على غنى نباتي وغنى بالنباتات المتفردة

 وتقوم فرق إدارة المحميات بالتفيذ على األرض تحت إشراف لجان المحميات المحلية، إذ .لكل األنشطة المتعلقة بالمحافظة على المحميات الطبيعية وإدارتها
  . وزارة البيئة في صدد إعالن محميات جديدة في مناطق تنوع بيولوجي هامةإضافة إلى أن. أن فرق اإلدارة تتواجد في المواقع وتقوم بأعمالها اليومية

ممول من قبل ال" المحميات الطبيعية مشروع " هو المشروع األول. المحميات الطبيعية؛المحافظة على  بانتعلقين يمشروعوزارة البيئة ايضا بتنفيذ وقامت 
اما  ؛نخل الطبيعيةال جزر محمية الطبيعية، ومحمية حرش إهدنوالطبيعية، شوف أرز المحمية  المحافظة على الىهدف يالذي  والمرفق العالمي للبيئة

هما محمية يغطي موقعين و، مستنقعات وال الساحلية حماية المناطقالىهدف يالذي  وFFEMممول من قبل ال " ميدويت آوست " فهوالمشروع الثاني
 .مستنقعات عميقساحل صور الطبيعية و

وتتضمن . للمحميات الطبيعيةمتكاملة الإلدارة اعلى معالجة متطلبات لوضع هيكلية إدارية قادرة  حاجة شأتنلمحميات الطبيعية، المتزايد لللعدد ل نظرا
هي ة على المواقع وفظحاماآلن اللغاية  الهيكلية ه هذتأنجزولقد . محليةالدارة االوفرق ة محليلين عن الجماعات ا وزارة البيئة، ممثلةة الحاليياإلدارالهيكلية 

جزة عن العمل صبح عاتْن من الممكن اويف  ضعهيكلية من نقط الههذتعاني ، ولكن ومن جهة اخرى. ا عالميىمتبنالمحميات الطبيعية دارة إل انموذجتعتبر 
 .آليا

 هيكلية"تنفيذ مشروع تحت عنوان بية لوفوضية األور، إآتسبْت الوزارة موافقة الممحميات الطبيعية أآثر للةمحسنو ة إدارة قادرهيكلية  الىلحاجةونظرا ل
 محميات الطبيعية آمالا إلدارة ة مؤسساتيهيكليةإيجاد أفضل الى  المشروع  هذايهدفو).  سيسبامSISPAM" (محميات الطبيعيةلا إلدارة ثابتة ةمؤسساتي

 .الطبيعيةمحميات لوا لهيكليةالتقنية لوضمان اإلستمرارية المالية والقانونية الى يهدف 
 أو مديرية شبه مؤسساتية، إلدارة وتخطيط محميات الطبيعيةلاوآالة : ، ومثال على ذلكهيكلية عمليةعلى وضع  SISPAM مشروع سيسبام ملعيسو

 وارد مستقر وموضعن بطريقة لضماوالتعامل معها ة بشريالوالقانونية والهيكلية والمؤسساتية والمالية وسيتم تقييم المرافق . محميات الطبيعيةلاقضايا 
 إختبرْت  قدالمقترحةهيكليات التكون وبناء عليه  .التحسينومدة سنة بهدف التجربة ل محميات الطبيعيةللطة إدارة وسيتم تنفيذ خ. محميات الطبيعيةللمة دامست

ية تتضمن تحديد المواقع الهامة للتنوع سيقوم بتطوير خطة عمل للمحميات الطبيع SISPAMإن مشروع . المعنيينوصدقْت من قبل مجموعة واسعة من 
  .البيولوجي وتتضمن تنوعًا حيويًا نبايًا يجب حمايته تحت عدة فئات من المناطق المحمية

 عمل برنامج إطار مسودة بلورة فيم ال"ة في لبنانات الطبيعيلمحميل دامةمستادارة ستراتيجية وانشاء ا "4غاية الهذا في اطار  4 الهدف يتم اعتبار
لمواقع  لشامال ا مسحيلحظالذي " للمحافظةستراتيجي اإلتخطيط ال "4.1هدف الثانوي ال  فياصة؛ خ2005  سنةفيطورته وزارة البيئة ة ات الطبيعيمحميلل

نظام ل تقنية اعمستبإلمناطق المهمة المميزة ل وضع خرائطهدف الثانوي أيضا اللب هذا تطيو .المحافظةستحق ت تيوال البيولوجي ها تنوعةأهميبالمعروفة 
  .تهامايح ات حاجتحديدايضا المعلومات الجغرافي و

  )المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم المذآور(المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا  
 منشأة ، خاصة ذات طابع نموذجي،محميات صغيرةعة بضة إلى والكثير من الغابات التي تم إعالنها محمية، إضاف ات طبيعية منشأة محميثمانية هناك

 إضافة إلى ذلك يجري العمل حاليًا إلنشاء محميات .قتصاديةاإلهمية ألات ا، وذةهددالملنادرة، نواع ا االىبهدف الداللة عل ات الطبيعيةمحميال حديثا خارج
  .طبيعية جديدة مما يبين إضطرادًا متزايدًا في عدد المحميات

 .المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) ادساس 
  تمويلالقلة  -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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   ان تصبح ثالثون في المئة على األقل من أراضي االنتاج مدارة إدارة تتمشى مع حفظ التنوع النباتي6الهدف 
  يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟هل تم وضع هدف وطني : الهدف الوطني )  أوال

  نعم  )أ (  
x  ) ال  )ب  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
للمقاربة مع االهداف الوطنية والنشاطات طبقا  الذي يغطي 2005 االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيملحق  في 6 الهدف تم ادراج

  : االهداف والتشاطات الوطنية التالية1998 االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالملحوظة في 
 :محلي الالتنوع الحيوياالبقاء على زراعية و الالبيئيةظمة االن حماية :1هدف 

  وتشجيع البحث حول االنواعالتنوع الحيوي على المراعي وضغطوالزراعي،  الالتنوع الحيويوتطبيق ، للموارد االستخدام المستدام االبحاث حول  دعم-
   المحليةيةالعلف

 :خسارة التنوع الوراثيمن تقليل لق السياسات والممارسات ليطبتر ويطوتمؤذية،  مْن الممارسات الزراعية الحماية التنوع الزراعي البيولوجي: 2هدف 
 في المدارستطبيق التثقيف البيئي  -
  مراآز تدريبانشاء زراعي وللتنوع البيولوجي ال برامج إمتداد بلورة -

 :عيالزرا التنوع الحيويللتوثيق ومراقبة  التنوع الحيويوطنية عن س قاعدة بيانات يستأ: 3هدف 
  ة واإلجتماعيةاإلقتصاديو ة البيئي االبحاثدعم -
  تْضمن قاعدة بيانات لتتبع هجرة الماشيةتماشية، الضارة، والعشاب اال، نباتاتقاعدة بيانات وطنية لل تاسيس -

 :البحريةة والبيئات العذبياه بيئات المو، ةرضيالبيئات االفي توسيع وادارة المحميات الطبيعية : 4هدف 
 عسلالمثل إنتاج المحميات الطبيعية م إلى بْعض دامستالحصاد لادخال ا -
   للسماح بانشاء توازن ايكولوجيالبيئيةتامين االستقرار لالنظمة : 5هدف 

  انشاء سياحة ايكولوجية مدمجة بالتوعية العامة والثقافة البيئية -
 قاعدة بيانات شاملةانهاء ومتابعة ورصد ، بلورة -
 ستعمل في هذه العمليةتي ستع الانونبات، إختيار االمشاتل ، اتغابالآإدارة صلة  قضايا ذات زي معتشجير بالتوا إعادة -
 ية األرضيةايكولوجلتطوير األنظمة البالملحوظة تعلق باألهداف المعينة ت) أساسية وتطبيقية(ث ابحامشاريع تشجيع ودعم  -
  melliferous العانوالنباتات الطبية ودام المستدام لخدراسات علمية وتقنية للترويج للتطوير واإلستالقيام ب -

 دامة  واإلستيةنتاجإللراعي  الغابات والمادارة: 6هدف 
 ستخدام مستدام ال) قطرالعمر وال( المعايير المثالية اختيار -
  ات الغابمجموعات اشجار لةالمثاليتحديد الهيكلية  -

 :هندسة االراضي المدنيةفي ا الهإْستْعمالمستوطنة من خالل ع انوحماية اال: 7هدف 
 مستوطنةع انوباطرق ال قارعات زراعة-
  بنباتات خضراء محلية. شرفات، الخطوح، السالطرق، ال، قارعات ية المطامر االرضيةغطت -

  :ةت المحليعاامالجة صاخالمهتمين خْلق شراآات مع خالل مة من دا البحرية والساحلية بطريقٍة مست المواردإستعمال: 8هدف 
 :ةالعذب للمياه البيئي نظامال في التنوع الحيوي ةسال وْدراستعماتوفير، : 9هدف 

 هاتوفيرطرق وتها نوعيمتابعة  وهاي إستعمال الملجهة ةعامتنفيذ برامج توعية  -
 ةالعذبه ايلمل التنوع الحيويوبتنمية القدرات وبدراسات حول بحث، توسيع ودعم القيام ب -

 او عانوبتهديد األب بستان ال  واردلملحصاد واإلستعماالت األخرى  اليجب علىة حيث حميات الطبيعي المعملفي برنامج يضا الهدف أ هذا تم ادراج
  .المجموعات

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثا  
  . المرآبهذا من  اجزءالتي تشكل ع انوواال، التنوع الحيوي  ترآيبنةصيا عيتشجبزراعة الالغابات ووتقوم برامج قطاعي 

بطريقة متالزمة مع المحافظة على التنوع البيولوجي ال تتم في تنفيذها في مواقع اإلنتاج المختلفة على المستوى الوطني، بل إن إدارة األراضي المنتجة 
  .راعي أو شملتها مشاريع في بعض المواقع التي تعتمد على الزراعة العضويةطبقت في مواقع رائدة شملها مشروع التنوع البيولوجي الز

وذلك من خالل . يشجع مشروع التنوع البيولوجي الزراعي المحافظة على األقرباء البريين وعلى األصناف العائدة لألنواع النباتية الزراعية الهامة في لبنان
  . ع من أجل إستخدام مستدامإدخال آليات المحافظة ضمن الموقع أو في المزار

وفي إطار مشروع التنوع البيولوجي الزراعي هنالك العديد من األنواع واألصناف البرية التي استهدفها المشروع، بما فيها الحنطة والعلف واألشجار البرية 
معربون وعرسال /حام:  وذلك في ثالث مواقع هيوأنشأ المشروع عدة مواقع نموذجية في األراضي الجافة من محافظة بعلبك ووادي البقاع،. المثمرة

  . وتبني أصناف جديدة وبسبب الرعي الجائرونبها، وهي مناطق شهدت نقصًا سريعًا في تنوعها الزراعي بسبب تحويل الموائل
شاريع إنتاج الخضروات في بعض أما بالنسبة للزراعات العضوية فهي تطبق في لبنان من خالل بعض المبادرات الخاصة والجمعيات األهلية وفي إطار م

وهي تشجع الممارسات الزراعية التي تتجنب التأثيرات السلبية على أنواع النباتات واألجهزة البيئية من خالل تجنب استخدام . مناطق اإلنتاج ذات الصلة
     .مفرط للمواد الزراعية الكيميائية

المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة ( فيما يتعلق بهذا الهدف المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة) رابعا  
  )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف

قام مشروع التنوع البيولوجي الزراعي بعدة أنشطة من أجل تبيان أثر الحماية وأثر إعادة البذر باستخدام أنواع محلية من الخضروات وأثر تقنيات الحصاد 
ويتضمن ذلك المحافظة على التربة والمياه وإدارة المناطق الرعوية وتجارب إعادة التأهيل وإقامة وحدات تسمين محلية وإنشاء . أهيل المراعيفي إعادة ت

  . وتطوير المحاصيل الزراعية المحسنة تقليديًابنك حقلي للجينات
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إلنتاج حوالي إلنتاج حوالي ) ) رداردااا((عرسال عرسال    في فيتنمية الريفيةتنمية الريفيةالالجمعية جمعية للاألشجار المثمرة األشجار المثمرة مشتل مشتل دعم دعم ببللسنة الرابعة، للسنة الرابعة، ووالتنوع الحيوي الزراعي التنوع الحيوي الزراعي مشروع مشروع استمر استمر اضافة، اضافة، 
آما آما لى المزارعين لى المزارعين ول عول عع هذه الشتع هذه الشتيي توز توز ويتم ويتم..ستهدفةستهدفةممالعديدة الالعديدة الالمحلية المحلية نواع نواع مْن االمْن اال) ) عقلعقلمْن المْن ال ( (الشتولالشتولسنة مْن األشجار المثمرة البرية وسنة مْن األشجار المثمرة البرية والال  فيفي شتلة  شتلة 9,0009,000

 بالنسبة لالستراتيجيات والبرامج القطاعية فمن الممكن اعتبار حماية االنواع آجزء اساسي من الموائل  بالنسبة لالستراتيجيات والبرامج القطاعية فمن الممكن اعتبار حماية االنواع آجزء اساسي من الموائل امااما. .  التشجير التشجير إعادة إعادةيتم استعمالها في نشاطاتيتم استعمالها في نشاطات
  ..المختلفة المحميةالمختلفة المحمية

ونظم . على اإلستمرار بزراعة المحاصيل المحسنة تقليديًا، آما قام بعدة أنشطة لتحسين إستعمال األراضي المتبع حاليًاشجع المشروع المزارعين المحليين 
ة مقررات تدريب وورش عمل للمزارعين والمجتمعات المحلية والتقنيين من أجل أن يتمكنوا من تنمية قدراتهم في مجال المحافظة واإلستخدام المستدام عد

  .للتنوع البيولوجي الزراعي
نان وأجرى دراسة تقترح آلية لتبني، على المستوى وقام المشروع بمراجعة للتشريعات الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية في لب

سياسات وأنتج المشروع وثيقة نهائية تتضمن . الوطني، لإلتفاقيات والمعاهدات الوطنية المتعلقة بالمحافظة واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي
  .ع البيولوجي الزراعي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعيةعلى مستوى المزرعة والمجتمع والوطن تشجع المحافظة المستدامة على التنو

  .وفيما يتعلق بالغابات، فإن إدارة الغابات المستدامة وممارساتها أصبحت أآثر إعتمادًا من قبل وزارة الزراعة وفي إطار بعض أنشطة المشاريع
و بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم المرج(المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا  

  )المذآور
 :التالي هي آبهذا الهدف النشاطات الوطنية المتعلقة مْختلفالملحوظة ل المؤشرات ان
  تنويع قطاع الزراعة بمحاصيل محلية بديلة -
  تدجين محاصيل العلف الصالحة لألآل-
  الزراعينوع الحيويالتوارد  مْن ماالستخدام المستدام دخل مْن تامين مصدر -
 رسا في مناهج المدللتنوع البيولوجي االستخدام المستداموالتربوية وادراج المحافظة  مواد تثقيفية إنتاج -
  يةتدريب العمل ال عدد مراآز التدريب وعدد ورش-
  الزراعيالتنوع الحيويالتغييرات في ممارسات حول ث ابحا -
   او في المناطق التي ال تتمتع بهكذا تسهيالتتقنية المعلوماتي المناطق حيث توجد تسهيالت لفسهلة الوصول و قاعدة بيانات متوفرة -
 ةات الطبيعيحماية وإستعمال المحميى غير مباشر علمباشر او بشكل المنضويين او المؤثرين  عدد السكان المحليين -
  عدد المواقع التي تستضيف نشاطات سياحة بيئية-
  في السياحة البيئيةينرآشتالم عدد األفراد -
 تقييم المعرفة األصلية/  تثمين -
  عدد السياح وحجم النشاطات-
 ين البيئيالمرشدين وعدد المنفذة بيئية السياحة  عدد مشاريع ال-
 محليااالصلية المنتجة زيادة عدد النباتات المحلية نسبة  -
  المحليةاتالنباتمشاتل زيادة عدد نسبة  -
 عامةالحدائق الابات وها الغضمنمن  في المناطق العامة  الزراعةمشاريعة في اعادة التشجير وستعملالم ة االصليةع المحليانو االزيادة عددنسبة  -
 في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالملحوظة ولويات األعلى االبحاث التي تجاوب  نتائج -
  االصلية ومجموعاتهامحليةالع انواالمن انتاج  منتجات خام ومصنعة جديدة -
  التي تؤدي إلى نشاطات تجارية صغيرةاتمة في إدارة الغابدا عدد الممارسات المست-
 باالستناد على تجديد الموائل نصف الطبيعية الع المناطق ي توس-
  االصلية التي تنتج األشجار والشجيرات المحليةالمشاتل عدد -
  هندسة االراضي المدنيةفي  المستوطنةع انوما يتعلق بإستعمال اال  فيالمنفذة عدد المشاريع -
 زيادة الغطاء األخضرنسبة  -
 رسافي المد تثقيفية ادو إنتاج م-
 ةمهددال وةمستوطنال، ة النادرالشائعة،: ة العذبهايع المانو حول توزيع ا تجديدتحقيق -

 وطني مة في غياب برنامجيبادرة عقهذه المكون تسولكن . ايْعمل حاليا على تطبيقهو وهة للغابات  المستدامإلدارةا معايير ومؤشرات  بتبنيلبنانقام اضافة، 
ة المعوقات عالج ومساهمة من وزارة الزراعة حيث تمت مGTZكافحة التصحر بمساعدة من الرنامج عمل وطني لمففي المقابل تم العمل على ب. للغابات

   .التي تواجع قطاع علم الغابات
 .المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) اسادس 

 :ي يلام آاهديحدلقد تم تو. تواجه قطاع الغاباتالتي  المعوقات خطط العمل الوطنيةعالجْت 
 اتالذي يْحكم إدارة الغابالتشريع غير المالئم  -
 .غير المالئمةغابات السياسة عْلم  -
 .لغاباتل صحيحةوإدارة حماية  لالضروريةالمالية  والتقنيةالبشرية  المواردقلة  -
 .متكررة حرائق الغابات الادثوح -
 .الرعي الجائر -
 ت واألمراضفااالمن مهارات لحماية الغابات قلة ال -
 .عامالوعي ال يةدوحدم -
 .مخططالتوسع المدني السريع وغير ال -
  ..غراض زراعيةغراض زراعية الغابات ال الغابات المحومحو -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
  

 
   30  المربع

   ان يتم في الموضع األصلي حفظ ستين في المئة من األنواع المهددة بالمخاطر في العالم7هدف ال
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال

  نعم  )أ (  



x  ) ال  )ب  
  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي

  
  عالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف ال  )ثانيا

x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
االستراتيجية وخطة العمل االستراتيجية وخطة العمل ملحق ملحق في في تحت الجزء المتعلق بالمحافظة ضمن الموقع في اإلستراتيجية الوطنية وخطة العمل وضمنت تحت الجزء المتعلق بالمحافظة ضمن الموقع في اإلستراتيجية الوطنية وخطة العمل وضمنت   77 الهدف  الهدف تغطيةتغطيةتم تم 

    .. للتنوع البيولوجي للتنوع البيولوجيالوطنيةالوطنية
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثا  

  
  .تحظى األنواع المهددة بالحماية ضمن المحميات الطبيعية التي تضم العديد من األنواع المتفردة والنادرة والمهددة بخطر اإلنقراض من أنواع النباتات

وع التنوع البيولوجي الزراعي المحافظة على األنواع القريبة البرية وعلى المحاصيل المحسنة تقليديًا واألنواع الزراعية الهامة في لبنان من وشجع مشر
افظة بعلبك  ولقد أنشأ المشروع مواقع نموذجية في األراضي الجافة من مح..إدخال آليات المحافظة ضمن الموقع أو في المزارع من أجل إستخدام مستدامإدخال آليات المحافظة ضمن الموقع أو في المزارع من أجل إستخدام مستدام

  . بسبب تحويل الموائل وتبني أصناف جديدة وبسبب الرعي الجائرووادي البقاع حيث األنواع تحت التهديد
   .وحظيت بعض األنواع القليلة المستهدفة بإجراءات حماية قانونية

لتدابير التشريعية واألنشطة المرجو بيان ا(المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعا  
  )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف

إلجراء مسح وإنشاء الئحة باألنواع النباتية والحيوانية، خاصة المهدد منها ويدعو إلى منه  48 في المادة يدعو) 2004 آب 8 تاريخ 444 رقم( البيئة قانون
 عالمية اإلتفاقيات الباالوافق مع الهاتعمإسو الوراثيةوالحيوية حول الوصول الى الموارد نظام مراقبة نشاء الوضع خطط للحماية ضمن المواقع، آما يدعو 

 . من قبل لبنانةصدقالمو ا ةوقعالم
 األرز،نص على حماية ي) 24/7/96تاريخ  558قانون  (1996 في المجلس النيابي  والمعدل من قبل، )12/9/1991تاريخ  85قانون  (اتغابقانون ال
  .خرى في لبناناال المخروطيةغابات العرعر ووال، الشوح

 : محمية حرجية بقرارات وزارية آما أصدرت قرارات أخرى لحماية أنواع مستهدفة وهي آاآلتي15وفي إطار القانون المعدل هذا أعلنت وزارة الزراعة 
 )27/2/1996تاريخ 92/1قرار (ية ينظم تصدير آل النباتات الطبية والعطرصادر عن وزارة الزراعة  قرار وزاري -
 )1/8/1996 تاريخ 340/1قرار  (الشومار وجذور اتوتصدير نباتقطف يْمنع صادر عن وزارة الزراعة وزاري قرار  -
  )177/1قرار  ( الزعتر والقصعين ينظم حصاد1998في صادر عن وزارة الزراعة  قرار وزاري -

ك من خالل إقامة محميات طبيعية في المناطق المهمة من ناحية التنوع البيولوجي، مضمنة بذلك األنواع تؤمن وزارة البيئة حماية األنواع المهددة وذل
  .وأعلنت الوزارة ثمانية محميات طبيعية ويجري العمل إلعالن محميات أخرى. النباتية بين غيرها من األنواع ذات األهمية

 االصناف المنتقاة من انواع مصنفة  االصناف المنتقاة من انواع مصنفة مجموعاتمجموعاتالالهبوط هبوط نسبة نسبة صيانة، وتخفيض صيانة، وتخفيض وو، ،  تاهيل تاهيللى إعادةلى إعادةوزارة البيئة عوزارة البيئة عرآز رآز ة تة تات الطبيعيات الطبيعيمحميمحميمشروع المشروع الخالل خالل من من 
اقليميا الى اقليميا الى   ةةمهددمهدداالنواع الاالنواع الإلى إلى ) ) أولوية أعلىأولوية أعلى(( عالميا  عالميا ةةع المهددع المهدداانونومن االمن االمحافظة عليها بدءا محافظة عليها بدءا ستحق الستحق التي تتي تع الع الاانونوعلى تْفضيل االعلى تْفضيل االتعتمد تعتمد   يةيةستعمال منهجستعمال منهجبابا

  ..آامبآامبومشروع ومشروع ميدويت آوست ميدويت آوست من قبل من قبل المبدأ المبدأ نفس نفس ويتم العتماد على ويتم العتماد على . .  االنواع ذات قيمة معينة االنواع ذات قيمة معينةأخيراأخيرالى الصعيد الوطني ولى الصعيد الوطني وة عة عنادرنادروالوال، ، ةةستوطنستوطناالنواع الماالنواع الم
. للتنوع البيولوجي الزراعي والموارد الجينية في وادي البقاع الجاف) 2000للعام (أجرى مشروع التنوع البيولوجي الزراعي دراسة حول الوضع الحالي 

األقرباء (على أنواع عديدة من المحاصيل وأدخل المشروع آلية للمحافظة ضمن الموقع والمزرعة . ر التدهور المستقبلي للمحاصيل المستهدفةآما قيم عناص
لتنوع بما فيه الحنطة والخضروات واألشجار المثمرة في المناطق المحددة التي سبق لها أن شهدت تدهورًا في ا) البريين، المحاصيل المحسنة تقليديًا

إضافة قام . لهذا الغرض أدخل المشروع مجاالت تقنية بسيطة إلى المواقع ودعم مشاريع بحثية لتحسين المحاصيل المحسنة تقليديًا. البيولوجي الزراعي
الل تنظيم ورش عمل المشروع بتعزيز بناء القدرات الوطنية في أعمال المحافظة واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي ضمن الموقع من خ

ودعم المشروع الطالب الجامعيين إلجراء أبحاث دراسية تتعلق . ومقررات تدريبية محلية وإقليمية موجهة إلى المزارعين والمجتمعات المحلية والتقنيين
  .بالتنوع البيولوجي الزراعي

تصميم تصميم وإختبار وتقييم أفضل "بعنوان قليمي اإلمشروع لل) ب(ل  بلورة التمويمرحلة من الجزء الوطني بتنفيذ وزارة البيئةقامت زيادة على ذلك، 
 المشروع ييغطو). دوالرا امريكيا 35.000(لبيئة لالعالمي بتمويل من المرفق "  إقتصاديا ة المهمةع البريانوللمحافظة في الموضع االصلي لالالممارسات 

غذية والزراعة، روما، للتمنظمة األمم المتحدة : فاوال: مساندة الوآاالت التالية للبيئة بألمم المتحدةبرنامج اويتم تنفيذه من قبل لبنان ومصر والمغرب وترآيا 
 .روما، إيطالياالموارد النباتية الوراثية العالمي،  مرآز: IPGRI. باريس، فرنسا :Diversitas .؛إيطاليا
لمرفق العالمي للبيئة الذي سيسهل المحافظة في الموضع واالدارة االقتصادية التخطيط والتحضير لمشروع مقترحات ل) ب( بلورة التمويل مرحلةدعم 

وفي هذه المرحلة، تم تحديد االنواع النباتية ومواقعها من قبل البلدان االربعة وتم االعتماد . لبنان ومصر والمغرب وترآيالالنواع النباتية البرية المهمة في 
 حيث  في موائل طبيعية او نصف طبيعية وفي االنظمة الزراعية التقليدية) االنواع الطبية او العطرية(ة او االقتصادية على معيار اهميتها الزراعية او الغابي

 . أعطيت األولوية لألنواع المتفردة والنادرة والمهددة
     . البيئة العالمي تمهيدًا لعرضه على قريبًا على مرفق2005ولقد أنهت منظمة الفاو المقترح اإلقليمي النهائي في أيلول 

  )المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم المذآور(المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا  
 :لتاليهي آا بهذا الهدف ةتعلقالوطنية المختلفة المالملحوظة للنشاطات  المؤشرات ان
 حمراء  جرد  قائمةانتاج -
 ةات الطبيعي خالل الوصول المنظم إلى المحميمنبالكامل أو جزئيا أنجزت ي تاجات الالح عدد -
 رضاألر يسعت -
 يةحمالم عدد المواقع -
 مراسيم / قوانينصياغة مسودات -
  مواقع جديدة للسياحة المسؤولةبلورة -
 هاي ميزان المةدا زي-
  يةيةحمحممستنقعات الممستنقعات الم عدد ال عدد ال--

 .حقيق هذا الهدف المصاعب التي صودفت في طريق ت) سادسا 
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   واشمل لالنواع وعمل منسق اآثرتغطية أوسع -
  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  



   31  المربع
 ان يكون ستين في المئة من األنواع النباتية المعرضة للتهديدات موجودة في مجموعات خارج الموضع الطبيعي ويمكن الوصول إليها، ويفضل ان 8الهدف 

  في بلد المنشأ، وإدراج عشرة في المئة من تلك األنواع في برامج االستيراد وإعادة االنعاشيكون موقعها 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال

  نعم  )أ (  
x  ) ال  )ب  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  المي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف الع  )ثانيا
x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
دام خستواال،  التاهيلإعادةوإطار للحماية، الى تامين الذي يْدعو  هذا الهدف  في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي8 الهدف تم ادراج
 ممارسات انشاء  اه بينخالل عدة نشاطات، منمن في لبنان  التنوع الحيويفي ما يتعلق بأصحاب حصص المتابعة والرصد وتشارك الفوائد مع ، المستدام

 . للمحافظة خارج الموضع
النشاطات الوطنية وعلى المقاربة مع االهداف د استنوباال. 2005 االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيملحق  هذا الهدف في تم ادراجأيضا 

  :التاليةلنشاطات  األهداف واةغطيت تمت 1998 االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالملحوظة في 
 :بيئي ازنبانشاء توللسماح  البيئيةستقرار لألنظمة اال تامين: 1هدف 

  المتدهورة متروآة أو الإعادة تأهيل المناطق 
 : هندسة االراضي المدنيةفي ا إْستْعمالهمن خالل  ةمستوطنال حماية االنواع: 2هدف 

 الجينات المحلية والمحافظة عليها حكومية إلْستْعمال الغير جمعيات البلديات والع جهود متوحيد ال -
 :حماية االنظمة البيئية الزراعية والتنوع الحيوي في محيطها: 3دف ه
  تتعلق بالمحافظة خارج الموضع من ضمنها التزاوج نشاطات تتم عدة آزي حيث مرانشاء بنك جينات  -

 : البحريةة والبيئات العذبهايبيئات المو، ةرضيالبيئات االفي ات الطبيعية نظام المحميتوسيع وادارة : 4هدف 
  ةصلياالع انواالل استعماوات الطبيعية تأهيل ضمن المحميتحديد مواقع لمشاتل اعادة  -

 ا في هندسة االراضي المدنية إْستْعمالهة من خالل مستوطنحماية االنواع ال: 5هدف 
  ة على المواد الحية ْفظاحمللنسيج  البارد وتربية الفظها الحضمن انشاء بنوك جينية من -

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثا  
آانت قد أقحمت في ) الري(مصلحة األبحاث الزراعية وعلى أية حال فإن . فيذ إطار عمل وطني أو سياسة متعلقة بالمحافظة ضمن الموقعلم يتم بعد تن

  .مبادرات عدة تتعلق بالمحافظة ضمن الموقع
آاديمية وضمن بعض أنشطة المشاريع تتضمن المحافظة خارج الموقع في لبنان إقامة بنك للبذور ومشاتل ومعشبات من قبل المؤسسات البحثية واأل

  .باإلضافة إلى المشاتل التي أنشأتها بعض الجمعيات األهلية
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعا  

  )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
مناطق الغابات المالية إلعادة تشجير والتقنية واإلنسانية بتامين الموارد  2002وزارة البيئة منذ ي المنفذ من قبل الخمس التشجير  إعادةمشروعقام 

حرائق  بسبب غابات أثناء الحرب األهلية أوالأشجار حيث تم خسارة برنامج المناطق اليغطي ونحاء البلد، جميع االقرى اللبنانية في مختلف في المتدهورة 
  .غابات وعوامل أخرىال

  . هذا المرآبمن  اجزءالتي تشكل ع انوواال التنوع الحيوي،  ترآيبصيانة عيتشجبزراعة الالغابات وتقوم برامج قطاعي 
إلنتاج حوالي ) آردا (عرسال  الريفية فيتنميةالمعية المدارة من قبل جاألشجار المثمرة مشاتل دعم  بللسنة الرابعة، الزراعي إستمر مشروع التنوع الحيوي

 في هْالاستعمالى المزارعين وعل وهذه الشتويتم توزيع . المنتقاةالمحلية نواع مْن اال) العقلمْن (شتول نة مْن األشجار المثمرة البرية وبالس شتلة 9,000
  .رعوية إضافة أنشأ المشروع عدة مواقع نموذجية حول إعادة تأهيل المناطق ال.تشجيرنشاطات إعادة ال

في اطار مشروع التنوع الحيوي الزراعي، قامت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية بالترآيز على االصول البرية واالنواع المحلية االصلية للحبوب خاصة في اطار مشروع التنوع الحيوي الزراعي، قامت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية بالترآيز على االصول البرية واالنواع المحلية االصلية للحبوب خاصة 
  ..قد تم حفظهاقد تم حفظهاولقد تم توزيع آمية من هذه البذور على المزارعين اما الكميات االخرى فلولقد تم توزيع آمية من هذه البذور على المزارعين اما الكميات االخرى فل. . القمح والشعير لتكثير البذور في مواقع محددةالقمح والشعير لتكثير البذور في مواقع محددة

ية لمصلحة االبحاث العلمية الزراعية والمتعلقة بحفظ البذور هي محصورة بالعنب والحبوب اذ ان البنية التحتية غير مناسبة ية لمصلحة االبحاث العلمية الزراعية والمتعلقة بحفظ البذور هي محصورة بالعنب والحبوب اذ ان البنية التحتية غير مناسبة حالحالان الطاقة االستيعابية الان الطاقة االستيعابية ال
لملكية، تم ارسال المجموعات المقطوفة من لملكية، تم ارسال المجموعات المقطوفة من وانطالقا من هذا الواقع، وفي اطار اتفاقية عالمية بين ايكاردا وحدائق آيو اوانطالقا من هذا الواقع، وفي اطار اتفاقية عالمية بين ايكاردا وحدائق آيو ا. . الستيعاب عدد اآبر من االنواعالستيعاب عدد اآبر من االنواع

  ..لبنان للحفظ في آيو آما تتم مناقشات حول انشاء بنك جينات بالتعاون مع مصلحة االبحاث العلمية الزراعيةلبنان للحفظ في آيو آما تتم مناقشات حول انشاء بنك جينات بالتعاون مع مصلحة االبحاث العلمية الزراعية
مشاتل الزعتر مشاتل الزعتر : : ثالثالعلى سبيل المعلى سبيل الم((محافظة خارج الموقع الطبيعي محافظة خارج الموقع الطبيعي قامت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية في لبنان بالعديد من المبادرات المتعلقة بالقامت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية في لبنان بالعديد من المبادرات المتعلقة بال

وآان هناك هدفان لسياسة مصلحة االبحاث العلمية وآان هناك هدفان لسياسة مصلحة االبحاث العلمية ). ).   SSaallvviiaa  ffrruuttiiccoossaa  lliibbaannoottiiccuumm  والقصعينوالقصعين    OOrriiggaannuumm  ssyyrriiaaccuummالبريالبري
ة االبحاث ة االبحاث آما قامت مصلحآما قامت مصلح. . المحافظة على الموارد الوراثية وعلى االنواع واألصناف المتأقلمة على البيئة المحليةالمحافظة على الموارد الوراثية وعلى االنواع واألصناف المتأقلمة على البيئة المحلية: : الزراعية في هذا االطار اال وهماالزراعية في هذا االطار اال وهما

  ..العلمية الزراعية في لبنان بتأسيس مشاتل للعنب واللوز والتينالعلمية الزراعية في لبنان بتأسيس مشاتل للعنب واللوز والتين
  ..للتنوع البيولوجي البذوريللتنوع البيولوجي البذوريأما الجامعة األمريكية في بيروت فأنشأت ألجل لبنان بنكًا أما الجامعة األمريكية في بيروت فأنشأت ألجل لبنان بنكًا 

بحاث العلمية الزراعية، الجامعة بحاث العلمية الزراعية، الجامعة هناك العديد من المعاشب المنشئة بهدف المحافظة على النباتات في اطار المجلس الوطني للبحوث العلمية، مصلحة االهناك العديد من المعاشب المنشئة بهدف المحافظة على النباتات في اطار المجلس الوطني للبحوث العلمية، مصلحة اال
  ..االمريكية في بيروت، وفي المحميات الطبيعيةاالمريكية في بيروت، وفي المحميات الطبيعية

 التشجير التي تقوم لحمالت إعادةالرملية  نطاق واسع في باشناء مشاتل على) منظمة غير حكومية( AFDCحماية وتنمية الثروة الحرجية وقامت جمعية 
 متوسطبانشاء مشاتل على نطاق  في بيروت Real Estate Companyوشرآة ) حكوميةمنظمة غير (لجنة حماية البيئة في طرابلس قامت . بها
برامج دليلية  بشكل رئيسي لهْالاإستعم ايضا تم انشاء مشتل اخر على نطاق صغير في مستنقعات عميق وتم . التشجيرية المدنيةلنباتات األصلية لحمالتل

توليد بدراسة USDA  وبتمويل من ) الواليات المتحدة األمريكية(جامعة أوهايو تعاون مع يروت ببفي الجامعة األمريكية من جهة اخرى قامت . ميدانية
لجهة توليدها قيمة طبية التي تتمتع ببرية النباتات تتم دراسة العديد من الفس المشروع، وفي اطار ن. قيمة تزيينية محتملةالتي تتمتع بوإنتاج األشجار المحلية 

  .في هذه النشاطاتة الخاصي المشاتل مالكوتم اشراك . هانتاجوا
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  )المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم المذآور(المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا  
 :ةالتاليهي بهذا الهدف  النشاطات الوطنية المتعلقة لمْختلفالملحوظة  المؤشرات ان
 روفي بنوك البذصلية المحفوظة ة االع المحليانو عدد اال-
 رو في بنوك البذالبذور عدد -
 المؤمن صغير الدخل ال -
 ةمْزروع االنواع المختلفة العدد/ المشاتل عدد -
 الجينات عدد مختبرات -
 ة المْحفوظة االصليةع المحليانو عدد اال-
 مجال  في هذا الالمشترآين عدد الموظفين -
  او التي تم شراؤها المستعملة التجهيزات مستوى -

  .أيضاالوراثي للنباتات تنوع حول الفاو المؤشرات يتم اعتبار 
 .المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) سادسا 

 تمويلالقلة  -
   حديقة نباتية وطنيةعدم وجود -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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ي ا9الهدف  بعون ف ظ س تم حف ن  ان ي ة م ويلمئ وع الحي ة  التن ة االجتماعي ن الناحي ة م ة العالي ية ذات القيم ة الرئيس واع النباتي ن األن ا م  للمحاصيل وغيره
  االقتصادية، وصون ما يتصل بذلك من معارف موجودة لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين

  لمي المشار إليه أعاله؟هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العا: الهدف الوطني )  أوال
  نعم  )أ (  
x  ) ال  )ب  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
للمقاربة مع االهداف الوطنية والنشاطات الملحوظة في طبقا  الذي يغطي راتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجياالستملحق  في 9 الهدف تم ادراج

 :  االهداف والتشاطات الوطنية التالية1998 االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 :حيطها في مالتنوع الحيوي الزراعية والبيئيةحماية االنظمة : 1هدف 

  تتعلق بالمحافظة خارج الموضع من ضمنها التزاوج نشاطات تتم عدة مرآزي حيث انشاء بنك جينات  -
 : البحريةة والبيئات العذبهايبيئات المو، ةرضيالبيئات االفي ات الطبيعية نظام المحميتوسيع وادارة : 2هدف 

  ةصلياالع انواالل اتعمساوات الطبيعية تأهيل ضمن المحميتحديد مواقع لمشاتل اعادة  -
 ا في هندسة االراضي المدنية إْستْعمالهة من خالل مستوطنحماية االنواع ال: 3هدف 

 ة على المواد الحية ْفظاحمللنسيج  البارد وتربية الفظها الحضمنانشاء بنوك جينية من  -
النشاء نظام مراقبة حول الوصول الى الموارد وزارة البيئة منه  48الذي يناشد في المادة ) 2004 آب 8تاريخ  444  رقمقانون( البيئة قانون حماية

  .من قبل لبنانالموقعة او المصدقة ية عالمتفاقيات ال واستعمالها وفقا لإلالوراثية والحيوية
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثا  

يقوم مشروع ميدويت إضافة إلى ذلك . لى الصعيد اإلقتصادي اإلجتماعي آالنباتات الطبية تجد الحماية في المحميات الطبيعية الحاليةبعض النباتات القيمة ع
  .  ضمن المحميات الطبيعيةبالترويج لالستعمال الحكيم للموارد الحيةبالمحافظة وآوست ومشروع المحميات الطبيعية 

-عدس(خضار وال) شعير-قمح(ن األقارب البرية للنباتات والمحاصيل المحسنة على الطريقة التقليدية والتي تتضمن الحنطة الكثير من األنواع التي تعتبر م
وأنواع من الثوم، تم حفظها في المواقع أو المزارع من خالل مشروع ) تين-فستق-إجاص-لوز-آرز-مشمش(والفاآهة البرية ) مديكاغو-السيروس-آرسنة

  .الزراعي وذلك في مواقع المشروع الواقعة في المناطق الجافة لمحافظة البقاعالتنوع البيولوجي 
تم المحافظة عليه خارج الموقع من قبل مصلحة األبحاث تم المحافظة عليه خارج الموقع من قبل مصلحة األبحاث تتالتنوع الوراثي لمختلف المحاصيل والنباتات األخرى بأنواعها القيمة إقتصاديًا واجتماعيًا، التنوع الوراثي لمختلف المحاصيل والنباتات األخرى بأنواعها القيمة إقتصاديًا واجتماعيًا، 

  ..وفي المشاتل المتعددةوفي المشاتل المتعددةمريكية في بيروت مريكية في بيروت الزراعية وفي بنك البذور الذي أنشأته الجامعة األالزراعية وفي بنك البذور الذي أنشأته الجامعة األ
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعا  

  )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
 ضمن التنوع الحيويها تأثيرات مضادة على التي ل المواقع وتْمنع النشاطات البشرية النشاطات فيقوم بتنظيم  الطبيعية تانشاء المحمياتقوانين ان  -

األمر الذي يشكل دعمًا . ، األمر الذي يشجع على المحافظة ضمن الموقع على األنواع الطبية وغيرها من األنواع اإلقتصادية في المحمياتالمحميات
   .ية وغيرها من األنواع اإلقتصادية في المحميات الطبيعيةوتشجيعًا للمحافظة ضمن الموقع على األنواع الطب

) 24/7/1996تاريخ  558قانون  (1996في قانون الغابات الصادر ،  مثالة مْختلفات تشريعفي اتلحماية موارد الغابالمبذولة جهود تم االعالن عن ال -
  .ا وتصديرها قطعهويمنعع الصنوبرية انواالآل الذي ينص علة حماية 

مشاتل الزعتر مشاتل الزعتر : : على سبيل المثالعلى سبيل المثال((محافظة خارج الموقع الطبيعي محافظة خارج الموقع الطبيعي ت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية في لبنان بالعديد من المبادرات المتعلقة بالت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية في لبنان بالعديد من المبادرات المتعلقة بالقامقام
آما قامت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية في لبنان آما قامت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية في لبنان ). ).   SSaallvviiaa  ffrruuttiiccoossaa  lliibbaannoottiiccuumm  والقصعينوالقصعين    OOrriiggaannuumm  ssyyrriiaaccuummالبريالبري

  ..اتل للعنب واللوز والتيناتل للعنب واللوز والتينبتأسيس مشبتأسيس مش
وحديقة آيو الملكية للنبات تم من خاللها توفير دعم لتشجيع المحافظة على الموارد ) الري(إضافة، وقعت إتفاقية تعاون بين مصلحة األبحاث الزراعية 

 البذور األلفي وهو يرتكز على قاعدة قانونية  شراآة ضمن إطار مشروع بنك15هذه الشراآة هي واحدة من بين . الجينية للنباتات عبر تأسيس بنك للبذور
فالفائدة مقدمة من مشروع بنك البذور األلفي وحديقة آيو إلى مصلحة األبحاث الزراعية على شكل معدات . تتعلق بولوج المعلومات والمشارآة بالفائدة

ل إلى آيو لكي يخزن بينما هنالك محادثات جارية إلنشاء بنك وراثي فما يجمع من بذور يرس. صغيرة للبذور وتدريبات للعاملين في مجال تكنولوجيا البذور
  ).الري(في لبنان بالتعاون مع مصلحة األبحاث الزراعية 

آلية المحافظة ضمن الموقع وفي المزارع واإلستخدام المستدام لألنواع العائدة للتنوع ) 2005-1999(أدخل مشروع التنوع البيولوجي الزراعي 
وأجرى المشروع عدة إختبارات ليبين للمزارعين أهمية تنظيف . اعي، وذلك بالمشارآة المباشرة للمزارعين المحليين والمجتمعات المحليةالبيولوجي الزر

 توزيع ولقد تم. الحبوب ومعالجة تحسين المحاصيل باإلضافة إلى عدة إختبارات ترمي إلى زيادة البذور وتحسين األنواع المحسنة تقليديًا في مواقع محددة
حوالي في تأسيس مشتل إلنتاج ) أردا(فوق ذلك دعم المشروع جمعية غير حكومية . جزء من البذور الناتجة على المزارعين بينما حفظ الجزء اآلخر

 في هْالاستعماالمزارعين ولى عل وهذه الشتويتم توزيع . المثمرةالمحلية أنواع األشجار البرية مْن شتول نة مْن األشجار المثمرة البرية وبالس شتلة 9,000
  .تشجيرنشاطات إعادة ال

  ..أما الجامعة األمريكية في بيروت فأنشأت ألجل لبنان بنكًا للتنوع البيولوجي البذوريأما الجامعة األمريكية في بيروت فأنشأت ألجل لبنان بنكًا للتنوع البيولوجي البذوري
بًا بًا ا وستم عرضه قريا وستم عرضه قريومصر والمغرب وترآيومصر والمغرب وترآيتم تصميم وتحضير مقترح لمشروع إقليمي سيسهل المحافظة ضمن الموقع على النباتات اإلقتصادية في لبنان تم تصميم وتحضير مقترح لمشروع إقليمي سيسهل المحافظة ضمن الموقع على النباتات اإلقتصادية في لبنان 

أنجزت المستندات في مرحلة البلورة التمويلية ب للمشروع من مرفق البيئة العالمي وبرنامج األمم أنجزت المستندات في مرحلة البلورة التمويلية ب للمشروع من مرفق البيئة العالمي وبرنامج األمم   ..على مرفق البيئة العالمي للحصول على التمويل الالزمعلى مرفق البيئة العالمي للحصول على التمويل الالزم
قييم أفضل الممارسات للمحافظة قييم أفضل الممارسات للمحافظة تصميم واختبار وتتصميم واختبار وت" " المشروع المعنون المشروع المعنون . . المتحدة للبيئة، بمساعدة من الفاو وديفرسيتاس وإبيغري والدول األربعة المشارآةالمتحدة للبيئة، بمساعدة من الفاو وديفرسيتاس وإبيغري والدول األربعة المشارآة

  ..سيشمل أنوعًا محددة في مواقع محددة في البلدان األربعة المشارآةسيشمل أنوعًا محددة في مواقع محددة في البلدان األربعة المشارآة" " ضمن الموقع على النباتات البرية ذات األهمية اإلقتصاديةضمن الموقع على النباتات البرية ذات األهمية اإلقتصادية
المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم (المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا  

  )ذآورالم
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 :ةالتاليهي بهذا الهدف  النشاطات الوطنية المتعلقة لمْختلفالملحوظة  المؤشرات ان
 روفي بنوك البذة االصلية المحفوظة ع المحليانو عدد اال-
 رو في بنوك البذبذورال عدد -
 المؤمن صغير الدخل ال -
 ةمْزروع االنواع المختلفة العدد/ المشاتل عدد -
 تالجينا عدد مختبرات -
 ة المْحفوظة االصليةع المحليانو عدد اال-
 مجال  في هذا الالمشترآين عدد الموظفين -
 المستعملة او التي تم شراؤها  التجهيزات مستوى -

  .أيضا للنباتات الوراثيتنوع حول الفاو المؤشرات يتم اعتبار 
 .المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) سادسا 

  مل لالنواع وعمل منسق اآثر  واشتغطية أوسع
  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  



   33  المربع
ا                       10الهدف   رتبط به ا ي  ان يكون قد تم وضع خطط اإلدارة بالنسبة لما ال يقل عن مئة من األنواع الغريبةالرئيسية التي تهدد النباتات والمجتمعات النباتية وم

  من موائل وأنظمة إيكولوجية
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: لهدف الوطني ا)  أوال

  نعم  )أ (  
X  ) ال  )ب  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  أعطاء التفاصيل فيما يليالمرجو 
ثالث خطط عمل في بشكل رئيسي ابيو و ضمن سياق مشروع س2002وزارة البيئة في المبلورة من قبل دمج هذا الهدف في خطط العمل الوطنية تم 

  :آالتالي
 :الساحليةللمحافظة على الموائل  إستراتيجيات انشاء: 1خطة عمل 

على واثارها  ية مجموعات االنواع الغريبة الغازيةديناميكتابعة ورصد مان القيام ب.  االنواع الغريبة الغازيةمراقبة إستراتيجيات ادارة لبلورة: الهدف
 .دارةسيسمح ببلورة افضل الستراتيجيات االحيوانات والنباتات البحرية المحلية 

  الساحليةعلى الموائل   االنواع الغريبة الغازيةتقييم أثر: النشاط
 :  والساحليالبحريتابعة ورصد للتنوع البيولوجي إستراتيجية م انشاء: 2خطة عمل 

  UVC تحت الماء ةلبصرياحصاء تقنية اإلخالل من البحرية جماعات  اليةديناميكمتابعة ورصد : 1النشاط 
  بإستعمال طريقة المؤشرات الحيوية البحري التنوع الحيويمتابعة ورصد : 2 النشاط

  البحري والساحليالتنوع الحيويلمحافظة على  لةضروريات التشريعال بلورة: 3خطة عمل 
 لمحافظة عليهما نماضللى الحيوانات والنباتات البحرية وع السلبي ثرلتفادي الخسارة واالة  وطنياتتشريعبلورة : الهدف
  ات الوطنية المتعلقة باالنواع الغازية تشريعتجديد الأو / وبلورة مراجعة، : النشاط

  عطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إ) ثالثا  
" المهاجرين" على  شامالامسحمما يؤمن  ةع الغريبانورتبط باأطلس لالم في لبنان التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية ر الوطنيا البح علوممرآزإن 

 والكيميائية والحيوية حول ست الجيوفيزيائية عمليات الر مثل ام البحْو مْختلفة مْن علمرافقطي يغفال . في البحر األبيض المتوسطالحديثين البحريين
التابع للمجلس الوطني ر الوطني ا البح علومحثون في مرآزولكن قام ب. ةساحليايكولوجيا ي بحري وايكولوج حية ونظام مجموعات تحتوي على موارد 

 . ية واالنواع البالنكتونيةطحالب غربعدة بتسجيل للبحوث العلمية 
 ةالمستوردغريبة ع الانواالوجود  بتاآيد ة العذبهايالطحالب في أنظمة المحول  ةث العلميوالجامعة اللبنانية والمجلس الوطني للبحفي بحث حالي ولقد قام 

 .ةخواضال و المهاجرةمائيةالطيور البأقدام والمحمولة 
 واستيراد أنواع للبستنةمراآب، إستيراد األشجار البالغة الإستيراد الخشب، : آما يلي الوطنيعلى الصعيد  زيةطرق ادخال االتواع الغاولكن تم تمييز 

  .ة المتزايدة ونشاطات السفرعالمي بسبب التجارة الغريبة ع الانورات اال زيادة مم،النباتات الغريبة للزينة
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة ( فيما يتعلق بهذا الهدف المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة) رابعا  

  )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف
هنالك فقط قرار وزاري واحد صادر عن وزارة الزراعة يقضي . ال توجد خطة إدارية حاليًا لألنواع الغريبة المهددة للنباتات واألجهزة البيئية المرتبطة بها

  . والذي يمنع استيراد أو إدخال جميع البذور والنباتات من نوع األرز12/9/1995 المؤرخ 108/1األرز اللبناني وهو القرار بحماية 
تدابير  إلى اتباعمما ادى مالي لهذه القضية لم يتم رصد اي دعم ،  لذلكةنتيجو. فوريالنتباه اإلستحق تأولوية آاآلن غاية لغريبة ع الانوقضية االيتم اعتبار  لم

 التصنيف في قلة خبراءو ها المجال اال وتقدم في هذالعامل آخر يعيق وهناك . نفذت لتحديد وضع االنواع الغريبة الغازية في لبنانمتفرقة و جدا ةسطحي
  .مجاالت مختلفة

  )صد التقدم المذآورالمرجو بيان المؤشرات المستعملة لر(المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا  
 :ينفردي ولكن تم استعمال المؤشرين التاليين من قبل خبراء  مؤشرات وطنيةلم تتم بلورة

 . الجديدةفاتعدد حاالت تفشي اال -
   حيث تتواجد االنواع الغريبةحدود المناطق  -

 .المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) سادسا 
 :التالي هي آوالتي تتعلق بهذا الهدفابيو مشروع س المتعلقة بخطط العمل الوطنيةفي التي تم تمييزها التحديات ان 

  في مجال التصنيف  اختصاصيين في العلوم البحرية، بشكل محددتامينصعوبة في  -
 )ةغير متوفراذ انها (صعوبة في الحصول على قاعدة البيانات الضرورية للحيوانات والنباتات البحرية والساحلية  -
 )ةغير متوفراذ انها (اساسية حول االنواع الغريبة واثارها ة في الحصول على بيانات صعوب -
 للساحل اللبنانيالمفصلة  الباثيمتريةقلة الخرائط الطوبوغرافية و -
  المدى البعيد علىلدراساتاستراتيجية ابحاث توفر عدم  -
 ات الميدانية والمخبرية الحديثة زيجهالتتوفر عدم  -
 على التمويل للبحث البحريصعوبة في الحصول  -
 غياب الدعم المالي لمؤسسات االبحاث االآاديمية في ما يتعلق بالبحث البحري -
 )وزاراتال(قلة الوعي على مستوى المؤسسات العامة المْعنية  -
 الجسم السياسي لحماية المنطقة الساحليةمن قبل قلة الدعم  -
 ةجديدات صدار تشريع االلية الطول -
 : هي آما يلياألرضية البيئيةنظمة جهة في مراقبة االنواع الغازية في االالمواتحديات ان ال

ال تخضع الية مراقبة ممرات التوزيع اإلقليمية الرئيسية ها؛ واضافة ان  توزيع منتقليل الي من االنواع الغازية للإستراتيجيات أو خطط وطنيةال يوجد 
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  .آافبشكل  ضمن البالد  توزيع االنواع الغازيةلتفادي غزو االنواع الجديدة آما انه ال تتم مراقبة
  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  

  
   34  المربع

   إال تكون ثمة مخاطر ناشئة عن التجارة الدولية على األنواع البرية من النباتات11الهدف 
   أعاله؟هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه: الهدف الوطني )  أوال

  نعم  )أ (  
x  ) ال  )ب  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
للمقاربة مع االهداف الوطنية والنشاطات طبقا  ولكنه يغطي 2005 لعمل الوطنية للتنوع البيولوجياالستراتيجية وخطة املحق في  11 الهدف تم ادراج

  :  تشاطا وطنيا واحدا آالتالي1998 االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالملحوظة في 
 : حماية االنواع المستوطنة من خالل استعمالها في هندسة االراضي المدنية: الهدف
  ) الخطيورالسمك، الحيوانات، النباتات، ال(مستوردة الجينات الات صارمة على نظيم تتطبيق

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثا  
  .بهذا الصدد ت رسمية بيانا يوجدلكن الوية، عالمخاضعة للتجارة المن النباتات ع انواعدة من الممكن ان يكون 

إال أن وزارة البيئة آانت قد أعدت مسودة مشروع عن الولوج والمشارآة . ال توجد في لبنان حتى اليوم تشريعات قانونية تنظم الولوج إلى األنواع النباتية
  .إن تطبيق هذا في حال أصبح قانونًا نافذًا سوف ينظم الولوج إلى النباتات البرية وتصديرها. بالفوائد

المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعا  
  )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف

األرز، نص على حماية ي) 24/7/96تاريخ  558قانون  (1996 في المجلس النيابيالصادر عن ، )12/9/1991تاريخ  85قانون  (اتغابقانون ال
 :   عالوة على ذلك أصدرت وزارة الزراعة عدة قرارات وزارية لحماية أنواع معينة.خرى في لبناناال مخروطيةالغابات العرعر ووال، شوحال
 )27/2/1996تاريخ 92/1قرار (ينظم تصدير آل النباتات الطبية والعطرية صادر عن وزارة الزراعة  قرار وزاري -
 )12/9/1995 تايخ، 108/1قرار ( األرز  بذور وشتولآل ادخال وايْمنع استيراد صادر عن وزارة الزراعة رار وزاري  ق-
 )1/8/1996 تاريخ 340/1قرار  (الشومار وجذور اتوتصدير نباتقطف يْمنع صادر عن وزارة الزراعة وزاري قرار  -
  )177/1قرار  ( الزعتر والقصعيند ينظم حصا1998في صادر عن وزارة الزراعة  قرار وزاري -

  .ويجدر العلم بأن أنواع النباتات البرية في المحميات الطبيعية تعتبر محمية من إلتجار بها عالميًا
  )المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم المذآور(المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا  

  مؤشراتي م يتم اختيار ال
  

 .المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) سادسا 
 ).طيورالسمك، الحيوانات، النباتات، ال(مصدرة الجينات الات صارمة على لم يتم اعتبار تنظيم -
 .في لبنان CITES إتفاقيةلم يتم تناول وال توقيع  -
 .ول االنواع الحظورة ح الجماركتدريب حرس الحدود وضباطلم يتم  -
 هنالك فقط بعض األنواع النباتية التي تحظى بحماية القانون لها، بينما هنالك حاجة لمزيد من األنواع لكي تشملها الحماية -
 .ال تحظى النباتات البرية خارج المحميات بالحماية الالزمة من اإلتجار العالمي بها -
  .هنالك نقص بتطبيق القوانين التي تنظم قطف النباتات -

  اء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوعالمرجو إعط )7  
  

   35  المربع
   ان يكون ثالثين في المئة من المنتجات القائمة على أساس النباتات مستمدة من مصادر تدار إدارة مستدامة12الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال

  نعم  )أ (  
x  ) ال  )ب  

  التفاصيل فيما يليالمرجو أعطاء 
  

  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
للمقاربة مع االهداف الوطنية والنشاطات طبقا  الذي يغطي 2005 االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيملحق  في 12 الهدف تم ادراج

 : االهداف والتشاطات الوطنية التالية1998 االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالملحوظة في 
 :محلي الالتنوع الحيوياالبقاء على زراعية و الالبيئيةظمة االن حماية :1هدف 

  وتشجيع البحث حول االنواعالتنوع الحيوي على المراعي وضغطوالزراعي،  الالتنوع الحيويوتطبيق ، للموارد المستداماالستخدام  االبحاث حول  دعم-



   المحليةيةالعلف
 :يخسارة التنوع الوراثمن تقليل لق السياسات والممارسات ليطبتر ويطوت مْن الممارسات الزراعية المؤذية، حماية التنوع الزراعي البيولوجي: 2هدف 

 في المدارستطبيق التثقيف البيئي  -
  مراآز تدريبانشاء زراعي وللتنوع البيولوجي ال برامج إمتداد بلورة -

 : الزراعيالتنوع الحيويللتوثيق ومراقبة  التنوع الحيويوطنية عن س قاعدة بيانات يستأ: 3هدف 
  ة واإلجتماعيةاإلقتصاديو ة البيئي االبحاثدعم -
  تْضمن قاعدة بيانات لتتبع هجرة الماشيةتماشية، الضارة، والعشاب اال، نباتات وطنية للقاعدة بياناتتاسيس  -

 :البحريةة والبيئات العذبياه بيئات المو، ةرضيالبيئات االفي توسيع وادارة المحميات الطبيعية : 4هدف 
 عسلالمثل إنتاج المحميات الطبيعية م إلى بْعض دامستالحصاد ادخال ال -
   للسماح بانشاء توازن ايكولوجيالبيئية االستقرار لالنظمة تامين: 5هدف 

 قاعدة بيانات شاملةانهاء ومتابعة ورصد ، بلورة -
 ستعمل في هذه العمليةتي ستع الانونبات، إختيار االمشاتل ، اتغابالآإدارة صلة  قضايا ذات تشجير بالتوازي مع إعادة -
 ية األرضيةايكولوجلتطوير األنظمة البالملحوظة تعلق باألهداف المعينة ت) أساسية وتطبيقية(ث ابحامشاريع تشجيع ودعم  -
  melliferous العانوالنباتات الطبية وخدام المستدام لدراسات علمية وتقنية للترويج للتطوير واإلستالقيام ب -

 دامة  واإلستيةنتاجإللراعي  الغابات والمادارة: 6هدف 
  وضع خطة إدارة للغابات -
 ستخدام مستدام ال) قطرالعمر وال( المعايير المثالية راختيا -
  اتات الغاب الغابمجموعات اشجارمجموعات اشجار ل لةةالمثاليالمثاليتحديد الهيكلية تحديد الهيكلية   --

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثا  
يقع خاصة ضمن إطار مشروع التنوع البيولوجي الزراعي وفي المواقع الثالثة  اإلنتاج هذا. منتوجات النباتات الخاضعة إلدارة مستدامة هي قليلة العدد

ويشمل الحنطة والخضروات واشجار الثمار البرية، آما يقع في ) أصناف ذات قرابة برية وأصناف محسنة تقليديًا. (للمشروع ولعدة أنواع من المحاصيل
  .ل مؤسسات أآاديمية وجمعيات غير حكوميةإنتاج المزارع العضوية التي تطبق بمبادرات خاصة ومن قب

اإلدارة المستدامة للغابات غير مطبقة على المستوى الوطني ولكنها تطبق فقط من قبل بعض السلطات المحلية ومالكي األراضي الخاصة في بعض مواقع 
  .الغابات

المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعا  
  )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف

 .2005سنة  في 2م 450000 وإلى 2004سنة في  2م 317000 إلى 2003 في سنة 2 م4000الزراعة العضوية مْن تمت زيادة مساحة 
   .ي يتم بيعهاالموجودة او التل آمية المنتجات العضوية حو ة بيانات متوفر يوجدال

 هتكارًا من خالل مشروع تنفذه وزارة الزراعة ويموله اإلتحاد األوروبي، إال أن أيًا من 3000طورت الخطط اإلدارية لثالثة غابات رائدة تغطي مساحة 
  .هذه الخطط لم توضع قيد التنفيذ حتى اآلن

مرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم ال(المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا  
  )المذآور

 :التالي هي آبهذا الهدف النشاطات الوطنية المتعلقة مْختلفالملحوظة ل المؤشرات ان
  تنويع قطاع الزراعة بمحاصيل محلية بديلة -
  تدجين محاصيل العلف الصالحة لألآل-
  الزراعيالتنوع الحيويوارد  مْن ماالستخدام المستدام دخل مْن تامين مصدر -
 رسا في مناهج المدللتنوع البيولوجي االستخدام المستداموالتربوية وادراج المحافظة  مواد تثقيفية إنتاج -
  يةتدريب العمل ال عدد مراآز التدريب وعدد ورش-
  الزراعيالتنوع الحيويالتغييرات في ممارسات حول ث ابحا -
 في المناطق حيث توجد تسهيالت لتقنية المعلومات او في المناطق التي ال تتمتع بهكذا تسهيالتل سهلة الوصووقاعدة بيانات متوفرة  -
 ةات الطبيعيحماية وإستعمال المحميى غير مباشر علمباشر او بشكل المنضويين او المؤثرين  عدد السكان المحليين -
  عدد المواقع التي تستضيف نشاطات سياحة بيئية-
  في السياحة البيئيةينشترآالم عدد األفراد -
  تقييم المعرفة األصلية/  تثمين -
 محليااالصلية المنتجة زيادة عدد النباتات المحلية نسبة  -
  المحليةاتالنباتمشاتل زيادة عدد نسبة  -
 عامةالحدائق الابات وها الغضمنمن   في المناطق العامة الزراعةمشاريعة في اعادة التشجير وستعملالم ة االصليةع المحليانوزيادة عدد االنسبة  -
 في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالملحوظة ولويات األعلى االبحاث التي تجاوب  نتائج -
  االصلية ومجموعاتهامحليةالع انومن انتاج اال منتجات خام ومصنعة جديدة -
 دي إلى نشاطات تجارية صغيرة التي تؤاتمة في إدارة الغابدا عدد الممارسات المست-
 باالستناد على تجديد الموائل نصف الطبيعية الع المناطق ي توس-
  االصلية التي تنتج األشجار والشجيرات المحليةالمشاتل عدد -
  هندسة االراضي المدنيةفي  المستوطنةع انوما يتعلق بإستعمال اال  فيالمنفذة عدد المشاريع -
 ضرزيادة الغطاء األخنسبة  -
 رسافي المد تثقيفية ادو إنتاج م-
  ةمهددال وةمستوطنال، ة النادر،الشائعة: ة العذبهايع المانو حول توزيع ا تجديدتحقيق -

 .المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) سادسا 
  :ما يلي في قطاع الزراعة تتعلق بالتي تمت مواجهتهاإن التحديات الرئيسية 

 . للتنوع البيولوجية صديقةيزراعتنمية لة الحوافز لضمان قمصحوب باللكثيفة اتطور الزارعة  -
 .اإلدارة في البيئينظام اعتماد نهج الخالل من  وإدارة مناطق اإلنتاج ةدوحصالمع انوإدارة االين ترابط افضل بالحاجة الى  -
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في   الوطنيةمساهمة القطاعات العامة والخاصة (48مادة من ال" ز"فقرته ة لجهة صا، خ)444  رقمقانون(البيئة قانون حماية تطبيق ان  -
  .يشكل تحديا آخرا) الطبيعية واالستخدام المستدام للموارد التنوع الحيويالمحافظة على 

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
  

   36  المربع
اند      وقف التناقص في الموارد النباتية وما يرتبط بها من معارف وابتكارات     13الهدف   ين، تس وممارسات موجودة لدى مجتمعات السكان األصليين والمحلي

  وسائل العيش المستدامة، واألمن الغذائي المحلي والعناية الصحية
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال

  نعم  )أ (  
X  ) ال  )ب  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
ربة مع االهداف الوطنية والنشاطات للمقاطبقا  الذي يغطي 2005 االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيملحق  في 13 الهدف تم ادراج

  :  االهداف والتشاطات الوطنية التالية1998 االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالملحوظة في 
  في محيطهاالتنوع الحيوي الزراعية والبيئيةحماية االنظمة : 1هدف 

  التزاوج هاضمنمن مختلفة ع الالمحافظة خارج الموض نشاطات  تتم مرآزي حيثاتينانشاء بنك ج -
 البحريةالبيئات  وةالعذبة والمياه رضياال  البيئاتفيات الطبيعية نظام المحمية رادا وتوسيع: 2هدف 

 المحلية االصلية ع انواالل استعما وات الطبيعيةالمحميفي إعادة التأهيل تحديد مواقع مشاتل  -
 : ا في هندسة االراضي المدنيةمالهْستْعاالنواع المستوطنة من خالل ا حماية: 3هدف 

  اد الحيةوالمانشاء بنك جينات يتضمن الحفظ البارد وتربية النسيج للمحافظة على  -
  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثا  

  
 النواع النباتات الوراثيعلى المخزون إلْبقاء اوقيمة حماية أنسال الماشية المحلية الي فلمساعدة ة الى االزراعيمصلحة البحاث العلمية برنامج يهدف 
 .المحلية

 منطقة البقاع الجافة آما قام في الوراثيةالموارد و الزراعي للتنوع البيولوجي) 2000(حول الوضع الحالي اسة  الزراعي بدرالتنوع الحيويمشروع قام 
 الزراعي التنوع الحيويمشروع  آما قام .ز بشكل رئيسي على المسائل القانونيةيترآمع ال في لبنان الوراثيةوارد لمل) 2003(برنامج وطني ببلورة 

 ونفذ . باستعمال معرفة الجماعات المحليةراضيلالتقسيمات باحصاءات اجتماعية واقتصادية لتقييم استعماالت االنواع المنتقاة والمعرفة التقليدية وبلورة 
عملية محافظة ضمن الموقع وفي المزارع ألنواع برية ذات قرابة وأصناف محسنة تقليديًا في مواقع ثالث رائدة وذلك بمشارآة مباشرة من المشروع 

  .المزارعين والمجتمعات المحلية
 التنوع الحيوياون مع مشروع عملت تعاونية الرعاة في عرسال على انشاء مرآز تسمين وفقا لتربية عضوية للقطعان وانتاج عضوي للنباتات بالتع

ويهدف هذا المرآز الى تخفيف الضغط عن .  وجمعية الخط االخضرAUB-IDRC لمكافحة التصحر في لبنان، مشروع GTZالزراعي ومشروع 
في ) Salsola & Atriplex( شتلة شجيرات 5000وعمل المشروع على زراعة . المراعي المتدهورة والعمل على زيادة مدخول الرعاة في المنطقة

ويساعد المشروع في مشتل االشجار المثمرة . محيط مرآز التسمين وسيعمل على تزويد تعاونية الرعاة بعلف آمصدر طعام اضافي للحيوانات في المرآز
من اصناف ) العقلمن ( وشتول  شتلة بالسنة من االشجار المثمرة البرية9000الهادف الى انتاج حوالى ) اردا(المدار من قبل جمعية عرسال للتنمية الريفية 

  .ويتم توزيع هذه الشتول على المزارعين ويتم استعمالها في نشاطات اعادة التشجير. محلية من نباتات منتقاة
المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعا  

  )خرى المتخذة لبلوغ هذا الهدفوالخطوات األ
التنوع والمحافظة على  الطبيعية واردق بإدارة الملتع المالوراثيةوارد  الوصول إلى الملبلورة نظام لمراقبة منه 8فصل الفي  قانون حماية البيئةيدعو 
  .الحيوي

للمحافظة على أنواع محددة وتشمل المسوحات التي قام وجي الزراعي إن اإلجراءات المطبقة في هذا المجال تشمل األنشطة التي نفذها مشروع التنوع البيول
  .اإلجتماع وجمع المعرفة لدى المجتمعات المحلية_بها أيضًا هذا المشروع في مجاالت علم تصنيف النبات البيئي وعلم اإلقتصاد

  .ات لدى المجتمعات المحليةإال أنه ال توجد إجراءات على المستوى الوطني للمحافظة على المعرفة المتعلقة بالنبات
  )المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم المذآور(المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا  

 :ةالتاليهي بهذا الهدف النشاطات المتعلقة لمْختلف الملحوظة  المؤشرات ان
 روفي بنوك البذالمحفوظة  ةع المحليانو عدد اال-
 رو في بنوك البذبذورال عدد -
 ولدالمصغير الدخل ال -
 ةع المْزروعانوعدد ونوع اال/ المشاتل  عدد -
 الجينات عدد مختبرات -
 ة المْحفوظةع المحليانو عدد اال-
 مجال  في هذا الالمشترآين عدد الموظفين -
 المستعملة او التي تم شراؤها التجهيزات مستوى -

   للنباتاتالوراثيتنوع لفاو لالرات مؤشيتم اعتبار إضافة، 
 .المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) سادسا 

 تغطية اوسع لالنواع وتنسيق اآثر في العمل -



  .تطبيق هذا الهدفيا لتحديعتبر  إقتصاديا ة المهمةت البريتاع النباانواعلى متزايد نمو السكان السريع والطلب ال -
  .ونية المتعلقة بالمجتمعات المحليةتطوير اإلجراءات القان -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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   37  المربع

   إدراج أهمية التنوع النبات والحاجة إلى حفظ ذلك التنوع في برامج االتصاالت والتثقيف وتوعية الجماهير14الهدف 
  ي المشار إليه أعاله؟هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالم: الهدف الوطني )  أوال

  نعم  )أ (  
x  ) ال  )ب  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟    )ثانيا
x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
للمقاربة مع االهداف الوطنية والنشاطات طبقا  الذي يغطي 2005 اتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجياالسترملحق  في 14 الهدف تم ادراج

  :  االهداف والتشاطات الوطنية التالية1998 االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالملحوظة في 
 :بيئياء توازن بانشة للسماح يكولوجيستقرار لألنظمة الاإل تامين: 1هدف 

 بيئيثقيف التالعام والوعي البة رتبطمسياحة بيئية انشاء  -
 قاعدة بيانات شاملةانهاء ومتابعة ورصد ، بلورة -
 ية األرضيةايكولوجلتطوير األنظمة البالملحوظة تعلق باألهداف المعينة ت) أساسية وتطبيقية(ث ابحامشاريع تشجيع ودعم  -
  melliferous العانوالنباتات الطبية وخدام المستدام لويج للتطوير واإلست دراسات علمية وتقنية للتر-

 :هندسة االراضي المدنيةفي ا إْستْعمالهالمستوطنة من خالل ع انوحماية اال :2هدف 
   المحليالتنوع الحيويتوسيع التوعية العامة ونوعية -

 :يالتنوع الحيوبحرية والساحلية و الالبيئيةنظمة حماية اال: 3هدف 
  عامةة عيتوحمالت القيام بالقطاع العام والخاص والقيام بتنسيق النشاطات مع شراآات ويتطوير  -
 :ت المحليةعاامالجة صاخالمهتمين خْلق شراآات مع خالل مة من دا البحرية والساحلية بطريقٍة مست المواردإستعمال: 4دف ه
  . بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجيتطوير برامج التدريب وحمالت التوعية خاصة فيما يتعلق -

 :خسارة التنوع الوراثيمن تقليل لق السياسات والممارسات ليطبتر ويطوت مْن الممارسات الزراعية المؤذية، حماية التنوع الزراعي البيولوجي: 5هدف 
 في المدارستطبيق التثقيف البيئي في  -
  . وع البيولوجين من أجل زيادة وعي العامة حول األخطار التي تحيق بالتنوع البيولوجي تطوير حملة تربوية تتعلق بالمحافظة على التن-

  المرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدف) ثالثا  
المؤسسات، خاصة وزارة البيئة ووزارة الزراعة ومصلحة إن جميع المشاريع الممولة عالميًا والمتعلقة بالتنوع البيولوجي والتي تطبق في لبنان من قبل 

أما التنوع البيولوجي . األبحاث الزراعية في الفنار، تتضمن عناصر متصلة بالتوعية العامة حول أهمية التنوع البيولوجي وحول الحاجة للمحافظة عليه
  .شاريعالنباتي فهو ينصهر بشكل واسع ضمن برامج التوعية العامة العائدة لهذه الم

  .باإلضافة إلى أنشطة المشاريع فإن مختلف المؤسسات الحكومية تطبق برامج توعية للعموم تحتوي بدورها على التنوع البيولوجي الزراعي
إن : وجيتعتبر المعلومات المتوفرة على صفحات اإلنترنت آمرجع للمؤسسات الحكومية التي تتعاطى مع مسائل التنوع البيولوفيما يتعلق باإلتصاالت، 

 لوزارة الزراعة و  لوزارة الزراعة و llbb..ggoovv..aaggrriiccuullttuurree..wwwwww::////hhttttpp لوزارة البيئة و llbb..ggoovv..mmooee..wwwwww::////hhttttppصفحات الـ 
llbb..ggoovv..LLaarrii..wwwwww::////hhttttppسة الفنا الزراعية و سة الفنا الزراعية و  لمؤس لمؤس::////  hhttttppllbb..eedduu..ccnnrrss..wwwwww تلعب دورًا هامًا في نشر  للمجلس الوطني للبحوث العلمية  للمجلس الوطني للبحوث العلمية

تي تتعلق بالتنوع المعلومات والدراسات والمنشورات والنتائج المختلفة لألنشطة المتنوعة والمشاريع التي تنفذ في هذه المؤسسات بما في ذلك تلك ال
  .البيولوجي النباتي

 ياراسات عللقيام بد إلى الطالب اللبنانيين لامنحالتي تعطي  المؤسسات العامة الرئيسية ىحدالمجلس الوطني للبحوث العلمية يعتبر إإن فيما يتعلق بالتربية، ف
  .ةمدامستية النمالت والتنوع الحيويعلق بتت) دآتوراه(

المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف المرجو إعطاء ) رابعا  
  )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف

  :اإلتصاالت
المتعلقة بالتنوع القضايا ل حول آل حاليا بانشاء غرفة تبادل المعلومات لكل من التنوع الحيوي والسالمة االحيائية مما سيروج للتواص وزارة البيئة تقوم

 .الحيوي
المرتبط لبناني  نظام المعلومات ال علىوسيتم نشرها ناول التنوع الحيويومؤسسات وطنية تتات طروح وامنشوراتحول  قاعدة بيانات وطنية تمت بلورة

  .ت اهميةذا ومواقع أخرى زارة البيئة االلكتروني ونظام معلومات اتفاقية التنوع الحيوي موقع وب
  :تين المعلومات التاليبتطوير قاعدتي قام المجلس الوطني للبحوث العلمية

1( ABHAS وهي قاعدة معلومات تتعلق بمشاريع األبحاث التي يمولها المجلس الوطني للبحوث العلمية والتي تتناو الطب والزراعة 
  .ات الصلةوالبيئة والعلوم األساسية والهندسة والتكنولوجيا واإلقتصاد والحقول ذ

2( CNRS وهي قاعدة معلومات لكتالوجات وآتب ومقاالت وتقارير وأطروحات ومنشورات بحثية تضمها مكتبة المجلس في قسم 
 .التوثيق

  AAGGRRIISS,,  CCAARRIISS,,  CCIINNDDAA,,  IINNIISS,,  EENNSSDDFF  ((UUSSAA)),,  CCOORRDDIISS,,  CCEEAA  ppuubblliiccaattiioonnss,,  FFAAOOهذه القواعد ترتبط بقواعد أخرى مثل الـ 
oonn  lliinnee  CCaattaalloogg  aanndd  IINNIISSTT..  

  :توعية العموم
 من ضمنها التنوع تعلق بالمواضيع البيئية المختلفةت توعية تحمالورش عمل و  بتنظيمبشكل مستمروزارة البيئة وفي البئية  ةوعيتوالتقوم دائرة االرشاد 

 . المهتمينف مختلنشرها بينو) الخمنشورات ملصقات، آتيبات،  (ةوعيتالعديد من مواد الآما تقوم الدائرة بتحضير . الحيوي
 لزيادة معرفتهم حول مختلف القضايا المتعلقة بالتنوع مواقع المشروع،في والطالب عدة جلسات تدريبية للمعلمين التنوع الحيوي الزراعي بمشروع قام 

 ، غنى التنوع الحيويةايكولوجياالنظمة الالوطنية الرئيسية، أوالمشاآل البيئية العالمية : المواضيع التاليةشملت حصص التدريب . البيولوجي الزراعي



  . م منهجياتيبيئي وتعلوالقيام بتثيف شاطات ال مدرسية، اء نجراو بيئية في المدارس نوادالتنوع الحيوي الزراعي، انشاء  ،لبنان
االلكتروني موقع ال علىوفرةنسخة عربية متهناك (مناهج التعليم التنوع الحيوي في فاهيم ادراج متكامل لميقترح  ليلببلورة دالمشروع أيضا وقام 

  .اهج التعليم اللبنانيةلمنالمختلفة والصفوف الفصول في وإدماج هذه المفاهيم التنوع الحيوي يتضمن الدليل مفاهيم و). مشروعلل
  )رالمرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم المذآو(المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا  

 :التالي هي آبهذا الهدف النشاطات الوطنية المتعلقة مْختلفالملحوظة ل المؤشرات ان
 رسا في مناهج المدللتنوع البيولوجي االستخدام المستداموالتربوية وادراج المحافظة  مواد تثقيفية إنتاج -
  يةتدريب العمل ال عدد مراآز التدريب وعدد ورش-
 في المناطق حيث توجد تسهيالت لتقنية المعلومات او في المناطق التي ال تتمتع بهكذا تسهيالتالوصول سهلة وقاعدة بيانات متوفرة  -
  .ةات الطبيعيحماية وإستعمال المحميى غير مباشر علمباشر او بشكل المنضويين او المؤثرين  عدد السكان المحليين -
   إنتاج مواد تربوية في المدارس-

 .فت في طريق تحقيق هذا الهدف المصاعب التي صود) سادسا 
  البيئي النظام اتقدرملتفادي االستغالل الجائر ل  عامةةعي تثقيفية وحمالت توهناك حاجة لتنفيذ نشاطات -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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   لالحتياجات الوطنية، لتحقيق أهداف هذه االستراتيجية ان يتزايد عدد الناس المدربين العاملين في منشآت مناسبة لحفظ النبات ، وفقا15الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال

  نعم  )أ (  
x  ) ال  )ب  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  رامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله في الخطط والب  )ثانيا
x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
للمقاربة مع االهداف الوطنية والنشاطات طبقا  الذي يغطي 2005 االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيملحق  في 15 الهدف تم ادراج

  :  االهداف والتشاطات الوطنية التالية1998 وطنية للتنوع البيولوجياالستراتيجية وخطة العمل الالملحوظة في 
 :خسارة التنوع الوراثيمن تقليل لق السياسات والممارسات ليطبتر ويطوت مْن الممارسات الزراعية المؤذية، حماية التنوع الزراعي البيولوجي :1هدف 

 في المدارستطبيق التثقيف البيئي في  -
  مراآز تدريبانشاء زراعي وللتنوع البيولوجي الد  برامج إمتدابلورة -

  :ت المحليةعاامالجة صاخالمهتمين خْلق شراآات مع خالل مة من دا البحرية والساحلية بطريقٍة مست المواردإستعمال :2هدف 
   .، خاصة فيما يتعلق بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجيةوعيتحمالت و برامج تدريبية بلورة -

 البحريةة والبيئات  العذبهايبيئات المو، ةرضي البيئات اال فيات الطبيعية نظام المحميةرادا وتوسيع: 3هدف 
  مناسبالتدريب تامين الو. ) ن، الخيحراس، تقني(قع االموفي  ناس محليين للعمل توظيف -

  الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع القائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا ) ثالثا  
  
ر اختبإ وة من خالل إدخالع الزراعيانو لاليةدلباألصناف ال وةلمهما برية ال للمحافظة وحماية االصولترويج الزراعي الى الالتنوع الحيويمشروع يهدف 
 ، التقنيات المشارآة بتبادلألربعةاالبلدان وتقوم .  في لبنانالبقاعفي سهل دليلية  في ثالثة مواقع حقلالفي  وعضموالة في فظحاموتقنيات ال آليات

الوطنية  عملال ورشالعديد من الدورات التدريبية و المشروع وفي هذا االطار، نظم .يبيولوجلتنوع اللم داالمستخدام  اإلستبهدفمعلومات المنهجيات والو
 آل ذلك من أجل بناء القدرات .هد أنشطة للمشروع توجهت إلى المزارعين والمجتمعات المحلية والتقنيين في مناطق تشعيةيضاوإجتماعات موواإلقليمية 

  .الوطنية في مجال المحافظة على واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي
تم إجراء تدريب وأنشطة بناء قدرات حول إدارة المحميات الطبيعية إستهدفت فرق عمل المحميات الطبيعية عبر مشروعي المحميات الطبيعية والمدوت 

  .آوست
  .آما تأمنت التدريبات من خالل مبادرات إتخذتها الجمعيات األهلية غير الحكومية والمؤسسات األآاديمية

المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعا  
  )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف

قام مشروع التنوع البيولوجي الزراعي بالعديد من التدريبات للمجتمع المحلي والمزارعين والباحثين حول اإلدارة المتكاملة لآلفات والزراعة العضوية 
حبوب مميزة وعلم تصنيف هزة األنظمة الجغرافية في إدارة التنوع البيولوجي الزراعي وإنتاج نوعية <وإدارة البساتين وتقنيات إستخدام المياه وتطبيق ا

النبات والحيوان واإلستخدام السليم للمبيدات الحشرية ومبيدات القوارض وإدارة الجمعيات األهلية واإلنتاج الزراعي وأهمية المحافظة ضمن الموقع وأهمية 
 شخص استفادوا من هذه 500أآثر من . اتل العلفالجينات الوراثية في الزراعة المستدامة وإيجاد إدارة لمشاتل األشجار المثمرة وإدارة المراعي ومش

  . مزارعين لإلستفادة من التدريبات التي حصلت على المستوى اإلقليمي10 باحثًا و20التدريبات، آما دعم المشروع حوالي 
: لطبيعية وتناولت المواضيع التاليةالكثير من التدريبات أيضًا قام بها مشروع المحميات الطبيعية ومشروع المدوت آوست استهدفت فرق عمل المحميات ا

إدارة المناطق المحمية، متابعة النباتات وتحديد أنواعها، إدارة زوار المحمية، اإلدارة التشارآية، السياحة البيئية في المحميات، تفسير التراث الطبيعي 
ات المحلية بما فيه التقنيات األساسية والممارسات الالزمة إلنشاء والثقافي، باإلضافة إلى تطوير القدرات في علم تصنيف النبات حيث شملت تطوير المعشب
  .المعشبات من خالل ورش عمل تدريب وزيارات اسبوعية للمتابعة في المحميات الطبيعية

جتمعات المحلية وتحت مشروع المدوت آوست، دربت المرأة في مواقع المشاريع على الزراعات العضوية وبيعها محليًا، آما تم تدريب أشخاص من الم
إضافة إلى أن المشروع قد طور . على عمل األدالء السياحيين وتدريب أشخاص من المحميات والمجتمعات المحلية والوزارات المعنية على إدارة التخطيط

  .في الوقت الحالي% 70طط هذا وتبلغ نسبة تحقيق المخ. برنامجًا تدريبيًا لتحسين إدارة محمية شاطئ صور الطبيعية التي هي من مواقع المشروع
  :وفيما يتعلق بالتدريبات التي أجرتها المؤسسات األآاديمية والجمعيات ألهلية فهي

بمشروع تعاوني منفذ من قبل قسم علوم النبات في الجامعة االمريكية بمشروع تعاوني منفذ من قبل قسم علوم النبات في الجامعة االمريكية ) ) 20022002--19991999((قامت مبادرة داروين المتعلقة بالغطاء النباتي الساحلي قامت مبادرة داروين المتعلقة بالغطاء النباتي الساحلي  -
وعقدت ورش عمل وعقدت ورش عمل . . بدراسة تقييم وتصنيف الغطاء النباتي الساحلي في لبنانبدراسة تقييم وتصنيف الغطاء النباتي الساحلي في لبنان) ) المملكة المتحدةالمملكة المتحدة((وجامعة ريدينغ وجامعة ريدينغ في بيروت وحدائق آيو الملكية في بيروت وحدائق آيو الملكية 

 ..لبناء القدرات في مجال علم التصنيف للعديد من أصحاب العالقة ولفرق عمل المحميات في لبنانلبناء القدرات في مجال علم التصنيف للعديد من أصحاب العالقة ولفرق عمل المحميات في لبنانتدريبية تدريبية 
 غير الحكومية ومؤسسة هانزايدل االلمانية ومحمية ارز الشوف  غير الحكومية ومؤسسة هانزايدل االلمانية ومحمية ارز الشوف AAFFDDCCحماية وتنمية الثروة الحرجية حماية وتنمية الثروة الحرجية  في اطار مشروع تعاوني بين جمعية  في اطار مشروع تعاوني بين جمعية -- -

الطبيعية، تم العمل على تنمية قدرات الجماعات المحلية ولهذا الغرض تم تنظيم ورش عمل تدريبية للمجتمعات المحلية إلشباع حاجات فرق الطبيعية، تم العمل على تنمية قدرات الجماعات المحلية ولهذا الغرض تم تنظيم ورش عمل تدريبية للمجتمعات المحلية إلشباع حاجات فرق 
وعقدت ورشة عمل ضمت أفرادًا من آل وعقدت ورشة عمل ضمت أفرادًا من آل . . شرآات السياحية البيئيةشرآات السياحية البيئية لل لل التابعين التابعينادارة المحميات الطبيعية واالفراد المهتمين والمرشدين البيئيينادارة المحميات الطبيعية واالفراد المهتمين والمرشدين البيئيين

   .  .  لبنان حول جمع وتحديد األنواعلبنان حول جمع وتحديد األنواع
، دورات  عمل، مؤتمراتورش(بتنظيم وتنفيذ نشاطات تنمية قدرات سنوية مختلفة  AFDCجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية قامت  -

 البحر األبيض المتوسط  لبنان ات والمحافظة عليها فيغابنمية التمرآز اللبناني لالن بشكل عام في يمحليالتستهدف السكان ) تدريبية، الخ
)MFDCL .( الغاباتمكافحة حرائق تنمية القدرات شؤون تجنب ونشاطات ولقد تناولت. 

ختصتحديد أنواع النباتات قامت جمعية الخط األخضر األهلية بتنفيذ برنامج متابعة في المحميات الطبيعية لحساب مشروع المحميات وذلك فيما ي -
  .في المحميات الطبيعية

  )المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم المذآور(المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف ) خامسا  
 :ةالتاليهي بهذا الهدف  النشاطات الوطنية المتعلقة لمْختلفالملحوظة  المؤشرات ان



 .1999منذ  العمل التدريبية ورش آز التدريب وعددعدد مراازدياد  -
  .1999الطبيعة عموما منذ المحافظة على  في  العاملينعدد الناسازدياد  -

 .المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) سادسا 
  تمويلالقلة  -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
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   39  المربع
  كات من أنشطة حفظ النبات على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي إيجاد أو تعزيز شب16الهدف 
  هل تم وضع هدف وطني يناظر الهدف الهدف العالمي المشار إليه أعاله؟: الهدف الوطني )  أوال

  نعم  )أ (  
x  ) ال  )ب  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
  

  ي الخطط والبرامج واالستراتيجيات المتصلة بالموضوع؟  هل قام بلدآم بإدمادج الهدف العالمي أو الوطني أعاله ف  )ثانيا
x  ) نعم  )أ  
  ال  )ب (  

  المرجو أعطاء التفاصيل فيما يلي
للمقاربة مع االهداف الوطنية والنشاطات طبقا  الذي يغطي 2005 االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيملحق  في 16 الهدف تم ادراج

 :  االهداف والتشاطات الوطنية التالية1998 خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجياالستراتيجية والملحوظة في 
 :التنوع الحيويوبحرية الساحلية و الالبيئيةنظمة اال حماية :1 هدف

  لبحوث عموماإعادة تأهيل مراآز ا الوطني او المجلس الوطني للبحوث العلمية والمساعدة في راحول مرآزعلوم البحراقبة  شبكة محطات متنظيم -
 :التنوع الزراعي البيولوجيللتوثيق ومراقبة  التنوع الحيويعن  يةقاعدة بيانات وطنتأسيس  :2هدف 

    شبكة متابعة ورصد للتنوع البيولوجي الزراعية على االراض الصالحة للزراعة1بلورة ارشادات ومعايير لتصميم وتنفي -
  ائم حاليا واالتجاهات فيما يتعلق بهذا الهدفالمرجو إعطاء المعلومات عن الوضع الق) ثالثا  

لوزارة الرئيسية  االلكترونية صفحةفي الشبكات اإلتصال تمت تغطية ، ولكن.  في لبناناتالنباتمصممة خصيصا حول المحافظة على ليس هناك شبكة 
   . ريثما يتم تفعيلهالتنوع الحيويمات ونظام معل خالل  منج لهايروالتي سيتم التوالبيئة 

المرجو بيان التدابير التشريعية واألنشطة (المرجو إعطاء المعلومات عن التدابير المستعملة فيما يتعلق بهذا الهدف ) رابعا  
  )والخطوات األخرى المتخذة لبلوغ هذا الهدف

 .وزارة البيئةالمنشاة من قبل الطبيعية والمناطق المحمية  مشروع المحميات بينالتنسيق  -
 زراعي الالتنوع الحيويتابعة ورصد بكة مشل إطار بلورة -
  نشرات منتظمة في والموزعة) تقنية المعلوماتبواسطة ( اللكترونيالمنشأة على موقع وزارة البيئة معرفة الإدارة  -
  .قيد البلورةالبحرية والساحلية الطبيعية  اتلمحميلنظام وطني أو شبكة هناك 

  )المرجو بيان المؤشرات المستعملة لرصد التقدم المذآور(حرز لبلوغ هذا الهدف المرجو إعطاء تفاصيل عن التقدم الم) خامسا  
   مؤشرات لم يتم استعمال اي

 .المصاعب التي صودفت في طريق تحقيق هذا الهدف ) سادسا 
  تنسيقالتمويل والقلة  -

  المرجو إعطاء أية بيانات أخرى متصلة بالموضوع )7  
  



   40  المربع
  يلي على تنفيذ هذه االستراتيجية، مرآزين بصفة خاصة على ما يليالمرجو ان تعلقوا بتوسع فيما 

  نتائج التدابير المتخذة ووقعها على ؛  )أ (
 إسهام في تحقيق غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  ؛2010اإلسهام في إحراز تقدم نحو إدراك هدف   )ج (
   الخاصة بذلك التنوع الوطنية وخطط العمل الوطنيةالتنوع الحيويالتقدم في تنفيذ استراتيجيات   )د (
  اإلسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية ؛  )ه (
  .الضغوط والصعاب التي صودفت في التنفيذ  )و (

  . في لبنان منذ سنوات في اطار قوانين ومراسيمالتنوع الحيويلقد تم تنفيذ نشاطات تهدف الى المحافظة على 
  .ستخدام المستدام له واالالتنوع الحيويالمحافظة على ) 2002\7\29 تاريخ 444ون رقم قان(في المجاالت التشريعية الحديثة لحظ قانون حماية البيئة 

  
وع       وتنفيذعالميا او على مستوى الوطن في اطار اهدافتم لحظ المحافظة على االنواع القيمة او المهددة باالنقراض       ة للتن تراتيجية وخطة العمل الوطني  اس

  .البيولوجي
لمية للمحافظة على النباتات جزئيا من خالل مبادرات الحكومة القطاع العام برامج العمل والتدابير المتخذة للمحافظة في الموضع             الخطة العا اهداف  تم تنفيذ   

  ).مشاتل(وخارج الموضع ) خاصة في المحميات الطبيعية(
ادة المساحة      نباتات واالستخدام المتعلقة بالمحافظة على الالوطنية التشريعات تحسين المنفذة هي ان النتائج االبرز للنشاطات   ة وزي وارد الطبيعي تدام للم المس

رز      . للمحميات الطبيعية وتنمية قدرات االشخاص العاملين في المحافظة على الطبيعة         العامة   ر االب ى             ان االث يم المحافظة عل ام حول ق وعي الع ادة ال هي زي
  . في الغاباتةول المحافظة على الطبيعة بسبب قلة التدابير وااليات التعويضية خاصحالطبيعة ولكن ايضا زيادة الضغط السلبي من قبا اصحاب االراضي 

  .ان المعوقات الرئيسية المواجهة في تنفيذ استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هي قلة الموارد البشرية وقلة التمويل
  2010ستراتيجية المحافظة على النباتات التقدم نحو هدف تحقيق اتساهم في وبناء عليه ان النشاطات المنفذة في لبنان 

  . واالستخدام المستدام لهالتنوع الحيويتحقيق غايات األلفية للتنمية واالستراتيجية الوطنية للمحافظة على 
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 البيئيةنهج األنظمة 
  

زز الحفظ و          هو استراتيجية لإلدارة المتكاملة للموارد من األرض والمياه          البيئيةان نهج األنظمة     ة التي تع ة منصفة   االستخدام المستدام   والكائنات الحي  بطريق
ى ان     .  من شأنه ان يساعد على الوصول إلى توازن بين األهداف الثالثة لالتفاقية            البيئيةوتطبيق نهج األنظمة    . د عل د أآ ومؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني ق

ة  ج األنظم ةنه ل البيئي ي ظ ل ف ار األول للعم و اإلط ة  ه رر ( االتفاقي ة    ). 2/8المق ج األنظم راف وصف نه ؤتمر األط اند م امس س ه الخ ي اجتماع ةوف  البيئي
نهج األنظمة               ة ب ة واإلرشادات التشغيلية وأوصى بتطبيق المبادئ واإلرشادات األخرى المتعلق ى من          . البيئي د وافق عل اع السابع لمؤتمر األطراف ق واالجتم

ذ نهج األنظمة              األولوية في هذا الوقت ينبغي ان      ة تسهيل تنفي ة  تكون أولوي ى األسئلة                . البيئي ة عل ذا الموضوع باإلجاب ات خاصة به دموا بيان والمرجو ان تق
 .الواردة أدناه 

  )5/6المقرر (؟ 5/6 مراعيا في ذلك المبادئ واإلرشادات الواردة في المرفق بالمقرر البيئيةهل يقوم بلدآم بتطبيق نهج األنظمة 1 ◊ 3
  ال  )أ (  
  ، ولكن التطبيق قيد البحثال  )ب (  
x  ) نعم، لتطبيق بعض الجوانب  )ج  
  يجرى التطبيق بصفة عامة  )د (  

  
 للسياسات والتشريع الوطني وألنشطة التنفيذ، مع التكيف مع الظروف المحلية البيئيةهل يقوم بلدآم بوضع صيغ تعبر تعبيرا عمليا عن نهج األنظمة  ◊ 4

  )5/6المقرر (والوطنية واإلقليمية؟ 
  ال  )أ (  
  ال، ولكن الموضوع قيد البحث  )ب (  
x  ) البيئيةنعم، تم وضع صيغ عملية لتطبيق بعض مبادئ األنظمة   )ج  
  البيئيةنعم، تم وضع صيغ عملية لتطبيق معظم مبادئ نهج األنظمة   )د (  

  
  )5/6المقرر ( ؟ البيئية نهج األنظمة  ويقدم مساندة تقنية ومالية لبناء القدرة على تطبيقالبيئيةهل يقوم بلدآم بتعزيز القدرات على تطبيق نهج األنظمة  5

  ال  )أ (  
X  ) نعم، داخل البلد   )ب  
  نعم، بما في ذلك تقديم مساندة لألطراف األخرى  )ج (  

  
  )5/6المقرر ( عبر الحدود الوطنية ؟البيئيةهل قام بلدآم بتعزيز التعاون اإلقليمي بتطبيق نهج األنظمة  ◊ 6

  ال  )أ (  
X  ) يل أدناهالمرجو إعطاء التفاص(نعم، تعاون غير رسمي   )ب(  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، تعاون غير رسمي   )ج (  

   عبر الحدود الوطنيةالبيئيةمزيد من التعليقات عن التعاون اإلقليمي في تطبيق نهج األنظمة 
االدارة (  جزئيا ولمستوى محدوديةالبيئتتم بلورة نهج االنظمة ) مشترآة على الحدودالمرافق التناول  ما يتعلق بخاصة في(في اطار التعاون االقليمي 

    ). الخمشروع اقليمي؛ المتكاملة لغابات االرز في لبنان بالتعاون مع دول البحر االبيض المتوسط؛ مشروع المصاطب البحرية
  

و 6/12المقرران (؟ البيئيةنظمة هل يقوم بلدآم بتسهيل تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ورفع مستوى الوعي للمساعدة على تنفيذ نهج األ 7
7/11(  

  ال  )أ (  
  ال، ولكن يجرى وضع بعض البرامج  )ب (  
X  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، هناك بعض برامج يجرى تنفيذها   )ج((  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، يجرى تنفيذ برامج شاملة   )د (  

   .البيئية ونقل التنولوجيا ورفع مستوى الوعي للمساعدة على تنفيذ نهج األنظمة مزيد من التعليقات عن تسهيل تبادل الخبرات وبناء القدرات
ة              بمباشرة  تتعلق  دابير  تلغاية االن لم يتم االعتماد على        ذ نهج االنظم ى تنفي وعي للمساعدة عل ع مستوى ال تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ورف

  . الى اعلى مستوياتالبيئيةيث يتم تنفيذ نهج األنظمة  في مواقع اخرى غير الغابات حالبيئية
 في اطار دراسة بحث في محمية المحيط الحيوي في ارز الشوف التي البيئيةورفع مستوى الوعي للمساعدة على تنفيذ نهج االنظمة ، يتم تناول من جهة اخرى

الدنى  البيئية االدارة التاقلمية المرآزية الذي يلحظ قيمة المعرفة المحلية والتقليدية وبيئيةاليتم تنفيذها حاليا بالتعاون مع االونيسكو وبالتوافق مع نهج االنظمة 
  .المستويات حسب مالءمتها

  
  )7/11المقرر (، بما في ذلك من خالل وضع أطر مؤسسية مناسبة البيئيةهل يقوم بلدآم بإنشاء بيئة تمكينية لتنفيذ نهج األنظمة  8

  ال  )أ (  
  ع السياسات والبرامج المتعلقة بهذا الموضوعال، ولكن يجرى وض  )ب (  
X  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدنا(نعم، هناك سياسات وبرامج قائمة   )ج  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، توجد سياسات وبرامج شاملة   )د (  

  البيئيمزيد من التعليقات عن إنشاء البيئة التمكينية لتنفيذ نهج األنظمة 
ون  ة نهج االنظنظرا لك ةم ه البيئي ى مراحل بلورت ي اول ذ،ف تم تنفي ي ادارة المحمي ي دريجيا ف ة(ة ات الطبيعيه ت ات الطبيعي ي خاصة المحمي ل ف  ولدرجة اق

                                                 
  سبقت تغطيتها في التقارير الوطنية الثانية وبعض التقارير المواضيعية ◊  المرجو أن تالحظوا ان جميع األسئلة التي تحمل عالمة 1 



  ).المستنقعات من خالل المساعدة التقنية من مشروع ميدويت آوست في لبنان
الوسائل المستعملة في ادارة الغابات هي متناسبة وهذا و ؛يب حراس الغاباتصة من خالل تدرا في الغابات بشكل غير مباشر خ يطبقالبيئية نهج االنظمة فان

ة     : آما يلي  الهدف م       ( المواد القانوني ات رق انون الغاب اريخ    85ق ابي      الصادر من      1991\9\12 ت نة   المجلس الني انون   ( 1996س اريخ    588ق ) 1996\7\24 ت
  ).شالالت المياه الخف الى زيادة مساحات دهاالالتشجير لوزارة البيئة اعادة ج ما برنرلتشجير في اطاعادة اارشادات ال(والتعليمات القطاعية 

 االدارة ،للمحافظة المتكاملة 2005تم تنفيذ مخططات ادارة لسنة سيوالذي بناء عليه بشكل غير مباشر  حديثا وفي المستنقعات البيئيةتم ادخال نهج االنظمة 
  .تجميع المياهاحواض و البيئيةنهج االنظمة تناول وبشكل شامل  تم ،في اطار مشروع آامب. واالستعمال الحكيم

ه من الممكن  فان، في المناطق البحريةالبيئية ال تاخذ بعين االعتبار نهج االنظمة ةعلى الرغم من من ان الشروط القانونية التنظيمية والمؤسساتية الحالي
لخلق البيئة المالئمة آخطوة  من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع راآسبا الذي ينفذ) 2006-2004(ع المصاطب البحرية و مشراعتبار

  .البيئيةلتنفيذ نهج االنظمة 
لتطبيق النشاطات المخططة، هناك حاجة  يتطلب اشراك اآبر عدد ممكن من الخبراء والمهتمين المحليين لتامين طريقة متوازنة البيئيةبما ان نهج االنظمة 

  .وهذا ما تم البدء به في اطار العديد من المشاريع. في النشاطات المنوي تنفيذهاطغيان االساليب االدارية الضيقة  حوار واسع ومفتوح لتفادي لعملية
 البيئيةادىء نهج االنظمة حيث تم تنفيذ مب في اطار ملموس في تقييم االثر البيئي تهبلورتمت  قد البيئيةم لتنفيذ نهج االنظمة ئمن المحتمل ان يكون الجو المال

ففي الواقع،  .)البيئيةالتي من الممكن ان يكون لها تاثير سلبي او خطر على االليات تقييم االثر البيئي للعديد من المشاريع التنموية انه يتم تطبيق مع العلم (
ة من ر للمعلومات المتوف شامالآما تتطلب تحليالفي اطار التقييم تاثرة ملالمواقع واالنواع او البيئية ضرورة تناول نهج االنظمة  تقييم االثر البيئيتتطلب الية

      .البيئيةلتامين ادراج آل المرافق التي من الممكن ان تسبب تغيرات محتملة في االنظمة مختلف الخبراء الميدانيين 
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  مواد االتفاقية  -ج
   التعاون–مادة الخامسة ال

اف األخرى فيما يخص المناطق الموجود خارج صالحيتها الوطنية للمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع بنشاط مع األطر بلدك يتعاونهل   ◊ 9
   ؟البيولوجي 

  ال  )أ (  
x  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(تعاون ثنائي ، نعم  )ب(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (تعاون متعدد األطرافنعم،   )ج (  
x  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (أو دون اإلقليمي/تعاون إقليمي ونعم،   )د(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، أشكال أخرى للتعاون   )ه (  

 االستخدام المستدامالتعاون مع األطراف األخرى فيما يتعلق بالمناطق الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية في سبيل الحفظ ومزيد من التعليقات حول 
  .للتنوع البيولوجي
ون يتم تزويد االطراف ا هكذا تع وفي اطار؛ المستدام للتنوع البيولوجيواالستخدام المتعلقة بالحفظ االقليميةي العديد من المشاريع لبنان هو طرف ف

  . المستدام للتنوع البيولوجيواالستخدام ةفظاحمتحسين البهدف   وذلكتقنيونقل تعاون بتبادل معلومات وخبرات وب و الالزمة القدراتبتنمية ةالمعني
 : ما يليالمشاريعالمبادرات ومثلة عن هذه أ
 هو مبادرة متوسطية في اطار الذي )ميدويت آوست (يميلاالق "والمناطق الساحلية في منطقة البحر المتوسطمستنقعات المحافظة على ال"مشروع  -

 هدف هذا يتمحور). 2006-2002( خمس سنوات  على مدى فلسطين وتونس، المغرب، مصر، البانيا،في آل من لبناناتفاقية رامسار يتم تنفيذه 
  التسهيلمن خالل وحدةوتنسيقه اقليميا  تهادار والمستنقعات وتتم لمناطق الساحليةواالدارة الصحيحة ل التنوع الحيويالمشروع حول المحافظة على 

  .  فاال في فرنسا تور ديمنطقةتي مرآزها في االقليمية ال
. FFEMروع من قبل وزارة البيئة بادارة برنامج األمم المتحدة للتنمية وبتمويل من مكتب التمويل الفرنسي للبيئة العالمية اما في لبنان، فيتم تنفيذ المش

ويتمحور هدف المشروع في لبنان حول المحافظة على االنواع المهددة باالنقراض عالميا وعلى مناطق تواجدها وحول اعتبار المحافظة على الطبيعية 
يا للتنمية البشرية المستدامة في حين يتم العمل على تحسين قدرات المؤسسات الحكومية والجمعيات غير الحكومية لتناول شؤون المحافظة محورا اساس

  . محمية ساحل صور الطبيعية ومستنقعات عميق:  في موقعينالتنوع الحيويعلى 
 ،الذي ينفذ في لبنان االقليمي " في المناطق الجافة في منطقة الشرق االدنىيزراعتنوع البيولوجي ال المستدام للواالستخدامالمحافظة " مشروع -

هو حاليا في في مراحله النهائية ولقد تم  و1999نة  الزراعي بدا سالتنوع الحيوييضا بمشروع اهذا المشروع المعروف .  سوريا وفلسطين،االردن
والعديد من برنامج األمم المتحدة للتنمية صلحة االبحاث العلمية الزراعية بالتعاون مع تمويله من قبل المرفق العالمي للبيئة وتم تنفيذه من قبل م

آما تم اشراك . ولقد تضمن الشرآاء المنفذون العديد من المؤسسات االآاديمة ومراآز االبحاث المحلية والجمعيات غير الحكومية. المؤسسات العالمية
  . واالستعماالت الممكنة لالنواع المنتقاةالوراثينى الزهري ودراسة التنوع الغ صنيفتفي هذا المشروع لالخبراء العديد من 

ية لالنواع الزراعية من خالل ادخال اليات وتقنيات المحافظة في دلبماية االصول البرية المهمة واالنواع الحويهدف المشروع الى الترويج للمحافظة و
 تبادلولقد تم . في لبنانالبقاع سهل  في  دليليةثالث مواقعفي وذلك م للتوع البيولوجي الزراعي  المستدامللمحافظة واالستخداالموضع وفي الحقل 

الدورات التدريبية  آما تم تنظيم العديد من  حول المحافظة واالستخدام المستدام للتوع البيولوجي؛ االربعة المشارآةمعلومات بين الدولتقنيات وطرق و
  . ضوعية على الصعيد االقليميوورش العمل واالجتماعات المو

االقليمي الذي يشمل الجزائر، قبرص، لبنان، " االدارة المتكاملة لغابات االرز في لبنان بالتعاون مع دول اخرى من منطقة البحر المتوسط"مشروع  -
ي للبيئة وباشراف برنامج االمم المتحدة للبيئة  بتمويل من المرفق العالم2004ولقد تم البدء بالمشروع في لبنان منذ حزيران . المغرب، سوريا وترآيا

ويهدف هذا المشروع الممتد على مدار ثالث سنوات الى دراسة خطر جدي في . وبتنفيذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع الجامعة االمريكية في بيروت
 الباقية الغابات حدث الجبة في شمال لبنان احدى-نورينمن اشجار غابة ت% 70 يهدد  Cephalciaغابة تنورين الناتج عن حشرة جديدة من نوع ال

هذا التهديد حديد االسباب الموجبة لت يرتكز فقط على هذا المشروع اللالهدف الرئيسي . أآبرها أرز في لبنان وأيضا ةغابعشر  من اثنيعلى قيد الحياة 
  .همهذا الموقع المل خطة عمل لإلدارة المتكاملة نشاء إ علىالبيئي لكن أيضا

   مع اطراف اخرى؛وخارجه مية وبحثية في لبنانيالتي تم العمل عليها بين مؤسسات اآاد المشاريع الثنائيةاضافة، هناك بعض 
  : ما يليامثلة عن هذه المبادرات

 .م للتنوع البيولوجي المستداواالستخدام الملكية لضمان الحفظ  آيواتفاقية التعاون بين مصلحة االبحاث العلمية الزراعية في لبنان وحدائق •
رك اشحول الوصول وت ة ملزمةقانوني إتفاقية على، للبذور ةاأللفي بنك مشروعخمسة عشر من شراآات ال الحدىاهذه الشراآة وترتكز 

ية تقنعلى ين فلموظل وتدريب  الصغيرةروبذات للزيجهت  بشكل تامينر،وذ للباأللفية بنك مشروعويتم تشارك الفوائد في اطار . فوائدال
   .مصلحة األبحاث العلمية الزراعيةإلى  من قبل حدائق آيو روالبذ

النشاء " )ArabMab(ببرنامج االنسان والغالف الحيوي العربي شبكة "في اطار  2002قام لبنان وسوريا بمبادرة مفاوضات في ايار  •
 12وذلك بين  خاصة لتنمية القدرات عملن في ورش ت مشارآة ممثلين من البلدي ولهذه الغاية تم؛مشترآة على الحدود محيط حيوي محمية

 . في المانيا2004 تشرين الثاني 18و
نمية قييم وتلتالتعاوني " سيدر"على مشروع على االتفاق  1996قامت وزارة التربية في لبنان بالتنسيق مع مثيلتها في فرنسا منذ سنة  •

  . والتنمية المستدامةيويالتنوع الحتتعلق بوتلحظ االتفاقية دراسات ابحلث . بحاثاال
 

  ) ألف7/27المقرر (هل يعمل بلدآم مع أطراف أخرى على وضع آليات إقليمية ودون اإلقليمية وبيوإقليمية وشبكات لمساندة تنفيذ االتفاقية   10
X  ) ال  )أ  
   ولكن الموضوع قيد التشاورال،   )ب (  
   )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، هناك آليات وشبكات تم إنشاؤها   )ج (  
  مزيد من التعليقات عن تنمية اآلليات والشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية والبيوإقليمية لمساندة تنفيذ االتفاقية  )د (  

  
هل يتخذ بلدآم خطوات لتنسيق السياسات والبرامج الوطنية للنهوض بالتماسك بين السياسات وتضافرات الجهود والكفاءة في تنفيذ مختلف  11

  ).6/20المقرر (عددة األطراف والمبادرات اإلقليمية ذات الصلة بالموضوع ، على الصعيد الوطني ؟ االتفاقات البيئة المت



  ال  )أ (  
  ال، غير أن هناك خطوات قيد البحث  )ب (  
X  ) المرجو تحديدها أدناه(نعم، اتخذوا بعض الخطوات   )ج(  
  )المرجو تحديدها أدناه(نعم، تتخذ خطوات شاملة   )د (  
  يق بين السياسات والبرامج على الصعيد الوطنيمزيد من التعليقات بشأن التنس  

تقييم "تقع في اطار مشروع السياسات والبرامج الوطنية االتفاقات البيئة المتعددة و  تطبيق مختلف ان معظم الجهود المبذولة في اطار توحيد وتنسيق
 2005ابتداء من تشرين االول برنامج األمم المتحدة للتنمية و  من قبل وزارة البيئة تنفيذهبدأالذي  NCSA"  وطني للقدرات الدارة شاملة للبيئة

  . رفق العالمي للبيئةمل من اليموبتو
، التنوع الحيوياتفاقية : اتفاقيات االمم المتحدة الثالثتنفيذ  ب االبرز التي تواجه تنمية القدرات في ما يتعلققاتوعمنيد الفتقييم وت الى  المشروعيهدفو

.  وطنيةاستراتيجية وخطة عمل العمل على تحضير  وبناء عليه؛التصحرمكافحة اتفاقية االمم المتحدة حول ودة حول تغيير المناخ اتفاقية االمم المتح
   .بين االتفاقياتوتناسب خلق تالؤم لبلورة طرق ما سيعمل على عملية لمواجهة العقبات المفندة آمؤسساتية والية اضافة، سيعمل المشروع على تحديد 

  : تنفيذ ما يليخاللها  شهرا سيتم 18لمشروع هي مدة ا
  مم المتحدة الثالث البيئيةستدامة وبرامج تتعلق باتفاقيات االم وبين مشاريع التنمية ال حاليا تنسيق بين مشاريع البيئة القائمةطرقبلورة  •
   تفعيل الجهود المتعلقة بتنمية القدرات •
  تجديد القوانين البيئية •
 تنمية القدراتلانشاء انظمة متكاملة  •

التنوع مثل مشروع معينة  مبادرات تتمحور في اطر مشاريع ،المتعلقة بتوحيد الجهود والهادفة الى تفعيل التنسيق بين السياساتاالخرى من المبادرات 
لالتفاقيات العالمية النتعلقة عة دقيقة لفلقد قام المشروع بمراج. دراسة تقترح الية وطنية العتماد وتبني االتفاقيات العالميةالزراعي الذي بلور  الحيوي

 او التي من المتوقع التوقيع عليها في الزراعي والتي تم التوقيع عليها من قبل الحكومة اللبنانيةبالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 
 االستعمال الوراثيةلشؤون المتعلقة بالمحافظة على الموارد النباتية ملحة لتنظيم قانوني وتنسيق آل اولقد بينت النتائج ان هناك حاجة . المستقبل القريب

  .  البلورة اقليميا او عالمياوالتبادل خاصة في ضوء االتفاقيات الموقعة
ه االتفاقيات مقترحات اولية لتبني هذمشروع تاثيرات هذه االتفاقيات العالمية على وضع القوانين الوطني الحالي وتمت بلورة ولقد تم تحليل عالقة و

              . الموقعة
  

   41  المربع
  :المرجو أن تعلقوا تفصيليا على تنفيذ هذه االستراتيجية مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد 

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ   )و (

ا    م للتنوع البيولوجي  بالمحافظة واالستخدام المستدا   ةتعلقواالطراف االخرى يتم من خالل المشاريع االقليمية الم       لبنان  ان التعاون بين     ان طرف ر لبن  الذي يعتب
المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع    لتحسين  تقني  ونقل  تعاون  ، و تبادل معلومات وخبرات    و ، ببرامج تنمية قدرات    المعنية فيد االطراف ي فهذا التعاون . فيها

  : ما يلي ومن النتائج المباشرة لهذا التعاون.البيولوجي
 .التنوع الحيوية يق غايات اتفاق مما يؤدي الى نتائج افضل في تحقيالنشاطاتتفعيل التنسيق بين  •
رويج  • ة االالت ة وحماي ة واالصناف الب للمحافظ ة المهم ة   دلصول البري ال وتجرب الل ادخ ن خ ة م واع الزراعي ة لالن ة ي ي الموضع المحافظ ف

 .  في سهل البقاع في لبنان دليلية مواقعةثالثفي  ولوجي الزراعي وتقنيات المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البي الحقليةتقنياتالو
دريبات وورش العمل واالجتماعات       وذلك من خالل ستخدام المستدام للتنوع البيولوجيتبادل تقنيات وطرق ومعلومات بهدف اال  • د من الت العدي

 .على الصعيد االقليميالمنظمة الموضوعية 
   . من خالل التعاون الثنائي والمتعدد االطرافارة متكاملةبلورة خطط عمل الدب ق ما يتعلتفعيل وتحسين التقنيات في •

  . من الخطة االستراتيجية لالتفاقية2ان النشاطات المنفذة المذآورة اعاله تساهم في تحقيق الهدف 
  .بالتعاون في ما يتعلق -قيد التنفيذ او نفذت-ان خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي تلحظ بعض النشاطات 

  .)تامين االستدامة البيئية ( غايات األلفية للتنمية من7 الهدف النشاطات المنفذة المذآورة اعاله تساهم في تحقيق ان
ة        يالذي من ضمنه تبادل المعلومات والخبرات        اخرين   اطرافان التعاون مع     تراتيجية لالتفاقي دم نحو هدف    يساهم في      و توافق مع نشاطات الخطة االس التق

دة في        غايات األلفية للتنمية  تحقيق   و 2010ام  ع تراتيجية    واالهداف المعتم ة   االس ى     حول ا  الوطني وي  لمحافظة عل وع الحي ة    ف  والتن ة وقطاعي ائق وطني ي وث
  .ان المعوقات الرئيسية تتعلق بقلة التشارك الفعلي .اخرى

  
  للمحافظة واالستخدام المستدام  التدابير العامة–المادة السادسة 

  ) من الخطة االستراتيجية 1-3الغاية ( قام بلدآم بوضع استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية إليجاد إطار وطني لتنفيذ أهداف االتفاقية الثالثة هل   12
  ال  )أ (  
  ال، ولكن يجرى وضع االستراتيجيات والخطط والبرامج المتصلة بالموضوع  )ب (  
X  ) طاء التفاصيل أدناهالمرجو إع(نعم، هناك استراتيجيات وخطط وبرامج قائمة    )ج(  
   )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، توجد برامج وخطط واستراتيجيات شاملة   )د (  

  مزيد من التعليقات عن االستراتيجيات والخطط والبرامج لتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية
الممول من قبل المرفق مرحلة اولى -التنوع الحيوي في اطار مشروع وذلكتنوع البيولوجي ة للوطنيالعمل ال ببلورة استراتيجية وخطة 1998 سنة قام لبنان

هدف تشارك الفوائد من اتفاقية  االستراتيجية وخطة العمل ولقد تضمنت . االمم المتحدة للتنميةبرنامج باشراف البيئةالعالمي للبيئة والمنفذ من قبل وزارة 
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 االرضية البيئيةاالنظمة  :التالية والمرافق البيئيةاالنظمة في لتنوع البيولوجي  المستدام لمواالستخدا خاصة المحافظة ولكنها تناولت التنوع الحيوي
 السالمة االحيائية، ، المدنيالتنوع الحيوي، المحافظة في الموضع، الزراعي التنوع الحيوي  مواقع المياه العذبة،والمواقع الطبيعية، المواقع البحرية،

  . وعلوم التصنيفستراتيجيةتنفيذ اال وعاون العالميالت
قييم  وآان هدف المشروع االبرز ت2002 سنة مرحلة ثانية-التنوع الحيويمشروع  قام لبنان بمبادرة ،ومن خالل تمويل اضافي من المرفق العالمي للبيئة

؛ آما هدف  واالستخدام المستدام له الحيويالتنوعوتحديد االولويات على الصعيد الوطني في ما يتعلق بالمحافظة على وطنية القدرات الحاجات تنمية 
ولقد تمت بلورة هذا الملحق في . بلورة ملحق لهابهدف  1998وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المبلورة سنة مراجعة استراتيجية المشروع الى 

تنوع البيولوجي وامن التنسيق والتوافق الالزمين مع برامج ولقد جمع االهداف والنشاطات المذآورة في استراتيجية وخطة العمل الوطنية لل 2005 ايلول
  .التنوع الحيويالموضمعية الحالية والخطة االستراتيجية التفاقية العمل 

من ن مع فريق لتعاوبا للتنميةوبرناج األمم المتحدة وزارة البيئة من قبل  الممول من من المرفق العالمي للبيئة مرحلة ثانية-التنوع الحيوييتم تنفيذ مشروع 
  .بيروت في مريكية االفي الجامعة) ابصار(جافة في المناطق ال التنوع الحيوي مبادرة دراسات  فيالخبراء

 هكتارا 320حوالى تشجير اعادة مخطط التضمن لقد و.  وعلى البدء بتنفيذهاتشجير وطنية خمسيةاعادة البيئة على بلورة خطة   عملت وزارة،2002سنة 
   . في مختلف مناطق لبنانتدهورة بات المبالسنة من الغا

  . قامت وزارة البيئة ببلورة استراتيجية وطنية للمناطق الساحلية في اطار مشروع آامب 2005سنة 
  :ما يليCAMPآامب ومن ابرز النشاطات الموضوعية النمفذة في اطار 

   : تشمل ما يليو ساحليةلة للمناطق الممتكاالدارة اال •
o االراضيط إستعمال تخطي (مدنيةدارة ا( 
o  سماكاالواضع لبيئة والزراعة وملتحليل تشخيصي 
o تراث ثقافي 
o  الوطنيايكامقانون  
o  الوطنيةايكامإستراتيجية  
o حوافز إقتصادية 

 )IWRM(مياه متكاملة لموارد الال دارةاال •
 دامة مستيةنمتسياحة و •
 SPSAوبرنامج تشارآي  •
  بحريةمحافظةمناطق  •
 مةدا مستيةنمت ومدنيةدارة ا •
   والبياناتدارة المعلوماتا •

التعاون مع ب IAURIFمن قبل دار  SDATLمخطط اداري الستعمال االراضي  االراضيخطيط إستعمال مبلورة مشروع لتم البدء ب ،2002ي آذار ف
في جميع رص تنمية متوازنة بلورة اطار تنفيذي وطني لمخطط استعمال االراضي بهدف الترويج لف الى المشروعوهدف هذا . مجلس االنماء واالعمار

نفيذ لتستراتيجية وبناء عليه تمت بلورة ا. ث الوطنيواالرالبيئة لمحافظة على لالترويج الطبيعية وللموارد المثالي انحاء البلد مع العمل على االستغالل 
SDATL ،هداف بهدف تنفيذ اؤسساتي المستوين العملي والمعلى ات نظيملتجديد وتطبيق التوسائل وااليات المطلوبة ستراتيجية البرزت هذه االولقد ا
  .الآثر تناسباا السيناريو

ولكن . زارة البيئة ومجلس االنماء واالعمارالتعاون مع وب IAURIFدار من قبل  SDATL الوطني يضارخطيط إستعمال االتمت بلورة م، 2004في 
  . يةلبنانالحكومة قيد االصدار من قبل ال SDATLما زال هذا المخطط 

 في اطار برنامج الخطة الوطنية لمكافحة 2003في حزيران ) ناب(في ما يتعلق بوزارة الزراعة، تمت بلورة برنامج خطة وطنية لمكافحة التصحر 
  .اتاضافة، يتم العمل حاليا في الوزارة على استراتجية زراعية وسياسة غاب. UNCCDالتصحر الذي يعتبر تحقيقا جزئيا اللتزام لبنان بمبادرة 

ن يعدة باحث  مساهمات ومناقشات باالستناد على )ستيب(تقنية خمسية /علميةإبداع في ما يتعلق بالمجلس الوطني للبحوث العلمية، لقد قام ببلورة سياسة 
 هذه حدد؛ وسوف ت2005صدر في تشرين الثاني يوات لخمس سن تخطيطا ستراتيجية هذه االوتناولت . آاديميةو االا يةؤسسات البحثمن مختلف الموخبراء 

 البحث  لدراساتفعال مرآزنشاء لترويج الالضرورية لاآلليات آما ستحدد التالية خمس لفة للسنوات الت العلمية المخيادينمجال العمل للماالستراتيجية 
رك المعلومات اشتلبحث؛ نفيذ اتخطيط وتة ل واسعقاعدةالمختلفين وذلك بهدف بلورة من قبل الباحثين المخططة في اطار االستراتيجية  المنفذة اوالعلمي 
متعلقة بتوحيد الجهوج المبذولة في العلم وبلورة عاله هي آما ذآر استراتيجية هذه االالمرتقبة من تنفيذ  النتائج  انضافة،ا. االزدواجية وتفادي اتوالخبر
  .ستراتيجيات والسياسات الوطنيةالفي االعلمية الدراج النتائج فعالة ال وةسهلممكن وصفها بالصحيحة بطريقة رؤية 

والتي ستاخذ بعين  SISPAMسيسبام اما بالنسبة للمخططات الحالية، فيتم العمل على بلورة خطة عمل وطنية للمحميات الطبيعية في اطار مشروع 
ايضا تتم بلورة خطة عمل بيئية وطنية . طبيعيةاالعتبار المخطط االستراتيجي للمحافظة المستدامة واستدامة الهيكلية المؤسساتية والمالية للمحميات ال

 واالرث الطبيعي، النقل، التنوع الحيويالمياه، الهواء، االراضي واستعماالتها، :  والتي ستلحظ المحاور التاليةMSC-IPPفي اطار مشروع ) نياب(
    .الطاقة، النفايات الصلبة، المياه المبتذلة والنفايات السامة والخاصة
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  ال  )أ (  
X  ) ال، ما زالت األهداف التي يمكن قياسها في المراحل األولى من التطوير  )ب  
  ال، ولكن األهداف التي يمكن قياسها في مراحل متقدمة من التطوير  )ج (  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم، األهداف ذات الصلة يتم تطبيقها  )د (  
  )من فضلك أذآر التفاصيل أدناه (نعم، تتوافر تقارير تنفيذ األهداف ذات الصلة  )ه (  

  .مزيد من التعليقات حول األهداف المحددة ضمن االستراتيجيات وخطط العمل
 ومؤشرات تتعلق بالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع لبنان بوضع أهداف وخطط عملاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في  تقام

 ). الزراعيالتنوع الحيويواالرضية والمواقع الطبيعية، المياه العذبة، المواقع البحرية،  البيئيةاالنظمة  خاصة( البيئيةاالنظمة مختلف في البيولوجي 
  .أهدافا يمكن قياسهاضع قم بوت لم ستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي االولكن

التشجير في وزارة البيئة الذي يهدف الى اعادة  مشروع ، على سبيل المثال؛المبادرات في هذا االطار ما تزال محدودة ومحصورة ببعض المشاريعان 
 ات النبات وضعالممكنة ومدى تأثيرها على تغير المناخ التي اخذت بعين االعتبار التغيرات المناخية  دراسة او مبادرة؛%20زيادة الغطاء النباتي بنحو 

 تضمنت  2001-1998في ) الليدو(مرصد البيئة والتنمية اللبناني  مؤشرات من قبلتمت بلورة  اضافة، .2080 للفترة الممتدة حتى سنة اتوالحيوان
 ايكولوجية خاصة، االنواع ةظمانالمحافظة على  معدل حماية الغابات، المناطق الساحلية المحمية، : آما يليالتنوع الحيويتتعلق بمؤشرات خمسة 

  .   آما لم يتم اعتمادهاهذه المؤشرات بعد نهاية تمويل المشروع تطوير ولكن لم يتم .المهددة ومساحة الغابات المحروقة سنويا
 

  ؟أ  6/27القرار  ا وخطة العمل الوطنية الخاصة بهالتنوع الحيويهل حددت بلدك اإلجراءات ذات األولوية في استراتيجية    14
  ال  )أ (  
X  ) يجرى اآلن تحديد إجراءات ذات أولويةال، ولكن   )ب  
  ) أدناهمن فضلك حددها(نعم، تم تحديد إجراءات ذات أولوية   )ج (  

  .مزيد من التعليقات حول اإلجراءات ذات األولوية المحددة
اطات اولية شن خطة العمل تضمنتو. مذآورة فيهامن االهداف البوضع خطة عمل لكل استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  ت قاملقد

  . المتوسط والطويل،م للتنوع البيولوجي على المدى القصيراللمحافظة واالستخدام المستد
 واالستخدام يويالتنوع الحالمحافظة على تنمية القدرات في مجال ب  المتعلقةحاجاتال لجهةمرحلة ثانية بتحديد اولويات -التنوع الحيويقام مشروع 
، قام عالوة على ذلك. 2005حزيران نشر في تقرير وذلك في اطار في لبنان مع الترآيز على االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  المستدام له
استراتيجية وخطة اهداف ونشاطات  عمل على تنسيق يذ ال الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العملالستراتيجيةلملحق ببلورة  2005سنة المشروع 

ات الموضوعة في استراتيجية وخطة يوولاال نشاطات لتنفيذ آما عمل على تحديد وتبيانالعالمية  2010مع اهداف العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
  .  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
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  )ألف6/27المقرر  (ذات الصلة أو بين القطاعات؟
  ال  )أ (  
X  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في بعض القطاعات   )ب(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في القطاعات الرئيسية   )ج (  
  ) التفاصيل أدناهمن فضلك اذآر(نعم، في آل القطاعات   )د (  

مزيد من التعليقات حول دمج المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والمشارآة في فوائد خطط وبرامج وسياسات القطاعات ذات الصلة أو 
  بين القطاعات؟

  :آما يلي  والسياساتالمشاريع والقوانينو في المخططات، التنوع الحيويادراج تم لقد 
 التحتية ومشاريع التنمية ومشاريع يةمشاريع البنمختلف  ل1998 المنفذة منذ تقييم االثر البيئي في اطار دراسات التنوع الحيويعناصر تمت تغطية  -

  .رهاالى مجلس الوزراء القرامبلورة من قبل وزارة البيئة ومقدمة م االثر البيئي يبتقيتتعلق مسودة مرسوم فلقد تم ادراج هذه العناصر في . الصناعة
 من قبل وزارة البيئة في اطار مشروع 2005 المبلورة سنة االثر البيئي في مسودة مرسوم حول استراتيجية التنوع الحيويتمت تغطية عناصر  -

 من الجمعية  وبتمويل2005 لقد عمل مشروع استراتيجية االثر البيئي سنة عالوة على ذلك،. التي ستنفذ على الصعيد الوطنيو استراتيجية االثر البيئي
 في اليات استراتيجية االثر البيئي وتقييم االثر البيئي والذي من شانه ان التنوع الحيويبلورة دليل وارشادات وطنية الدراج   IAIAالعالمية لتقييم االثر

  .  في صنع القرار في مختلف القطاعاتالتنوع الحيوييشكل وسيلة فعالة الدراج 
 تاريخ 444قانون رقم (قانون حماية البيئة  والوصول الى الموارد الحيوية في  واالستخدام المستدام له  الحيويالتنوعتم لحظ المحافظة على  -

29/7/2002( .   
 لمكافحة ة الوطنية الخطمشروع اطار الذي تمت بلورته فيلمكافحة التصحر ) ناب( في برنامج الخطة الوطنية التنوع الحيويتم لحظ عناصر  -

    .2003سنة التصحر 
التي تتم بلورتها في اطار ) نياب( في الخطة الوطنية للبيئة  مختلفة مجاالتمن ضمن واالرث الطبيعي التنوع الحيويسيتم لحظ فصل آامل متعلق ب -

  .MSC-IPPمشروع 
من قبل وزارة  2005 سنة استعماالتها فيوتشارك الفوائد الناتجة من  اللبنانية الوراثيةوحيوية الموارد التنظم الوصول الى مسودة قانون تمت بلورة  -

  . وسيتم تقديمها الى مجلس الوزراء القرارهاالبيئة 
 تقرير على بلورة) المرفق العالمي للبيئة/ االمم المتحدة للتنميةبرنامج/مصلحة االبحاث العلمية الزراعية( الزراعي التنوع الحيويمشروع عمل  -

 التنوع الحيويعلى وطني من شانها الترويج للمحافظة المستدامة المستوى الجماعة وال مزرعة المحلية،العلى مستوى سياسة مقترحات نهائي حول 
 البيئيةواالقتصادية و االجتماعية  العناصرعلى اساس تحليلقد بلورت هذه الخيارات وآانت  .الزراعي واالدارة المستدامة للموارد الطبيعية
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  .  الزراعيحيويالتنوع الوالمؤسساتية التي تؤثر على 
 تضمن تقييما للوثائق، ومناقشتين عميقتين مع موظفي وزارتي الزراعة والبيئة واجتماعات مكثفة مع ةان االسلوب المعتمد لتحديد خيارات السياس

  .ممثلين من الجماعات الريفية في مواقع المشروع
  :الزراعي واالدارة المستدامة للموارد الطبيعية تصنف آما يلي التنوع الحيويعلى  المقترحة للترويج للمحافظة المستدامة ةان السياس

  سياسات للقطاع الزراعي •
  سياسات الدارة االنتاج الزراعي •
  سياسات المتداد الزراعة •
  للتقليل من الجفافسياسات  •
  للمحافظة على التربةسياسات  •
  الوراثية الموارد ىللمحافظة علسياسات  •
  الدارة المراعيسياسات  •
  ة تاهيل الغاباتالعادسياسات  •
  الدارة موارد المياهسياسات  •
  للتنمية الريفيةسياسات  •
  للتثقيف الريفي والزراعيسياسات  •
  لتنمية المراة الريفيةسياسات  •
  للمحميات الطبيعيةسياسات  •
  للسياحة البيئية سياسات  •

  
  سياسات الدارة استعماالت االراضي •
  سياسات تنمية المؤسسات وهيكلياتها •
  وتحديث القوانين وتدابير المراقبةسياسات تنمية  •
  سياسات للحفاظ على وتطوير انظمة المعلومات والبيانات •
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X  ) نعم )أ      
  ال  )ب (  

  ذا الموضوع للشؤون التاليةإذا آان الرد باإلجاب المرجو ان تصفوا بإيجاز مدى معالجة ه) أوال
االستخدام  الحفظ وتم تناول
أو إعادة انعاش / والمستدام

 في اطار األنواع المهاجرة
نشاطات تتعلق بتنظيم الصيد 

ملحوظة في ) لمدى متوسط(
استراتيجية وخطة العمل 

  .الوطنية للتنوع البيولوجي

   المهاجرةأو إعادة انعاش األنواع/ واالستخدام المستدام     الحفظ و )أ (

 واالستخدام الحفظ تمت معالجة
أو إعادة انعاش /المستدام و

النباتية او موائل األنواع 
 في ما الحيوانية بشكل عام

يتعلق بالمواقع الطبيعية في 
اطار استراتيجية وخطة العمل 
 الوطنية للتنوع البيولوجي 
ولكن دون ذآر خاص النواع 

  . الطيور المهاجرة
 القضايا لمدى ولقد تم تناول هذه

مرتفع في خطة وجدول عمل 
 االرضية البيئيةاالنظمة 

والمواقع الطبيعية وفي خطة 
وجدول عمل المحافظة في 

    .الموضع

 أو إعادة انعاش موائل األنواع المهاجرة بما في ذلك المناطق المحمية / واالستخدام المستدامالحفظ و  )ب (

خفض أو إزالة تمت معالجة 
 التي تعرقل الحواجز أو العوائق

في اطار نشاطات تتعلق الهجرة 
   .)مدى متوسطل(بتنظيم الصيد 

  خفض أو إزالة الحواجز أو العوائق التي تعرقل الهجرة   )ج (

 البحث والرصدتمت معالجة 
لمدى مرتفع في اطار خطة 

 البيئيةاالنظمة وجدول عمل 
 والمواقع الطبيعية االرضية

 لالنواع  خاصولكن دون ذآر
  .المهاجرة

    البحث والرصد لألنواع المهاجرة    )د (

     التحرآات عبر الحدود )ه (  ------------------
في ما يتعلق بالطيور المهاجرة ومواقعها تم اتخاذ التدابير اضافة الى النشاطات المحددة في اطار استراتيجية وخطة العمل الوطنة للتنوع البيولوجي 

  :التالية
يلحظ ضرورة تحديد موسم سنوي للصيد آما يلحظ ضرور تحديد انواع ) 580قانون رقم  (2004 في شباطان تم اصدار قانون صيد جديد في لبن -

  . لهذا القانون بلورة مراسيم التطبيقاوتجري حالي.  المهددة او النادرة ومنع صيدها الطيورطيور الصيد وانواع
  
 حول SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان   حكومية وطنيةمن قبل جمعية غير) 2004-2001(تم تنفيذ مشروع مدته ثالث سنوات  -

 لتحضير مراسيم ضروريةة معلومات تقنية رلوبعلى من خالله  زيرآتم التواوروناتور وايسياليف قبل  من عولقد تم تمويل المشرو. الصيد المستدام
 ،المستوطنة ،النواع النادرةا بلورة قائمة جرد ب ضمن امور اخرىذا المشروعهلحظ وي. التطبيق لقانون الصيد الجديد وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة

  . اضافة الى قائمة جرد بانواع طيور الصيد؛والمهددة والتي يجب حمايتها ومنع صيدها
  ).الحمر وممرات البحر اشقوق الوديان(اوراسيا -المحافظة على الطيور المحلقة عاليا في الطيور في المنطقة الشرقية الفريقيا

  
في افريقيا واوراسيا من قبل بيرد اليف تحليق النظام ل يتم تحضير مشروع اقليمي حول المحافظة على الطيور المحلقة المهاجرة في القطاع الشرقي -

 الطيور المحلقة نظام تحليقالمحافظة على من قبل المرفق العالمي للبيئة ويهدف الى ) ب( بلورة تمويل لمشاريع  مرحلةانترناسيونال في اطار
  . SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان تم تحضير الجزء الوطني من قبل ولقد . المهاجرة في احدى عشرة دولة

االولى ستتناول : وسيتضمن المشروع المقترح مرحلتين. سيتم قريبا تقديم المشروع االقليمي من قبل بيرد اليف انترناسيونال للمرفق العالمي للبيئة
على سترآز فالمرحلة الثانية اما  ؛القطاعات التي لها تاثير سلبي على الطيور المحلقة مثل الصيد، الزراعة، خطوط الطاقة الكهربائية وادارة النفايات

  .ثار على هجرة الطيور المحلقة برنامج عمل الحكومة للتقليل من االيادراج السياسات والقوانين ف
  
الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية ببرنامج حماية ودراسة رصد على طول الساحل اللبناني السوري النواع  قام المجلس 2004-2003في  -
لمجلس الوطني مرآز علوم البحار التابع ل وبتمويل من راآسبا تم العمل على برنامج مماثل مع 2005-2004وقفي . بتمويل محلي من المجلسلحيتان ا

ولقد رآز المشروع ايضا .  ولكن في اطار مشروع اقليمي يشمل ترآيا، قبرص، الجزائر، المغرب، مصر وسورياعة اللبنانيةللبحوث العلمية والجام
 لمجلس الوطني للبحوث العلميةمرآز علوم البحار التابع ل تم تعيين 2005على الرصد المحلي في الموقع للمواقع البحرية اللبنانية؛ وفي حزيران 
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  .انواع الحيتان على طول الساحل اللبناني بتمويا من موناآولرصد وجود وهجرة 
  
) انواع مهاجرة (االطلنطيكاالتية من الحنكليس ، قام المجلس الوطني للبحوث العلمية بتمويل وتنفيذ مشروع لرصد وجود انواع 2003-2002 في -

  .الى المياه اللبنانية العذبة
  
  :  آما يليCMS فاقيتين حول الطيور المهاجرةقامت الحكومة اللبنانية بالتوقيع على ات -

  .13/6/2002 تاريخ 412 الموقعة في اطار قانون رقم AEWA اتفاقية افريقيا اوراسيا للطيور المائية المهاجرة •
 571قعة في اطار قانون رقم المو ACCOBAMSالطلنطية المحاذية ااتفاقية حيتان البحر االسود والبحر االبيض المتوسط والمنطقة  •

  .11/2/2004تاريخ 
  وإذا آان الرد بالنفي المرجو أن تبينوا بإيجاز فيما يلي  )ثانيا

  المدى الذي يعالج به بلدآم األنواع المهاجرة على المستوى الوطني  )أ (  
  2000التعاون مع الدول األخرى ذات المراتع منذ عام   )ب (  



   وتغير المناخالتنوع الحيوي
 التنوع الحيويرمى إلى تخفيف آثار تغير المناخ وجعل المشروعات متوائمة مع ذلك التغير، وتضم حفظ هل قام بلدآم بتنفيذ مشروعات ت   17

  )7/15المقرر (واستعماله المستدام؟  
  ال  )أ (  
  ال، ولكن يجرى وضع بعض المشروعات أو البرامج  )ب (  
x ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(، تم تنفيذ بعض المشروعات نعم   )ج(  

   واستعماله المستدام التنوع الحيويت عن المشروعات الرامية إلى تخفيف أثر تغير المناخ أو التواؤم معه ، التي تضم حفظ مزيد من التعليقا
 من خالل مشروع منفذ من قبل وزارة البيئة 1999 في سنة UNFCCC مناخللقد تم تقديم اول تقرير حول اطار اتفاقية االمم المتحدة المتعلقة بتغير ا

  . بتمويل من المرفق العالمي للبيئةاألمم المتحدة للتنمية برنامج و
 في اطار مشروع اخر ممول من المرفق 2001حدة للتمية في  المتلقد تم تحضير دراسة حول تغير المناخ من قبل وزارة البيئة ومشروع االمماضافة، 

) 1: تأقلم لما يلياحتراز وير بممكن ان تنتج عن تغير المناخ، آما تم استكشاف تدا تناول االثار التي من الذه الدراسة،ه ولقد تم في اطار. العالمي للبيئة 
ين دالميا) 7 البحرية، والبيئيةاالنظمة ) 6النظام الساحلي، ) 5 االرضية، البيئيةاالنظمة ) 4الزراعة، ) 3موارد المياه، ) 2مناطق بيومناخية، 

  .االقتصاديةواالجتماعية 
 . UNCCD  من قبل وزارة الزراعة حول آيفية تطبيق اتفاقية2002تغير المناخ وادت الى بلورة تقرير وطني في جزئيا لت اضافة هناك دراسة تناو

  . االراضي من تدهورقليل تدابير احترازية للتةبلورآما عمل على سباب واثار تدهور االراضي ا قريرت الولقد ناقش
 الصادر في 22مرسوم رقم (التي من شأنها ان تلوث الهواء حرق والرمي او بالالتي يتم التخلص منها ب  الدواليبقام لبنان باصدار قرار يمنع استيراد

10/11/1993.(  
 والتربة ولكن يلتزم بمعايير عالمية، تمت الموافقة عليه في ، والمياه،ملوثات الهواءحدد نسب ي ال ت وزارة البيئة ببلورة بروتوآولماضافة الى ذلك، قا

  .1996ايلول 
  . lb.gov.moe.www من المعلومات الرجاء مراجعة الموقع االلكتروني لوزارة البيئةللمزيد 

  
م  هل قام بلدآم بتسهيل التنسيق ليكفل أن تكون مشروعات تخفيف أثر تغير المناخ والتواؤم معه متمشيا مع اإللتزامات الناشئة عن اتفاقية األم 18

  )7/15المقرر (المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  التصحر؟ 
  ال  )أ (  
  ال، ولكن بعض اآلليات يجرى وضعها   )ب (  
x  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، اآلليات الالزمة قائمة    )ج(  

  والتواؤم معه بما يتمشى واإللتزامات الناشئة عن االتفاقتين السابق اإلشارة إليهما مزيد من التعليقات عن التنسيق الذي يكفل تخفيف آثار تغير المناخ 
، قام لبنان بالترحيب بنتائج برنامج االمم المتحدة للتنمية وتغير المناخ المدعومين من قبل التنوع الحيوي في اطار اتفاقية الحاليةاضافة الى النشاطات 

ذآر ان لبنان بدأ بارساء التعاون الايضا، يجدر . ين االتفاقيات البيئية االخرى المتعددة االطراف والمنفذة في المنطقةورش العمل االقليمية لخلق تناسب ب
  .2003 قي  المحاضرة االقليمية المنعقدة في الهند حول اليات التمويلوفي من اثار تغير المناخ في اسيا قليل الت مؤتمر من خالل مشارآته في1998منذ 
ولقد اصدرت المجلة . سات والتحضيرات لمرحلة التنفيذايس يجب االنتقال من مرحلة التخطيط وال، ما تم اعتبار التقدم الملحوظ في مجال النباتاتواذا

  .في لبنان GHGاشعاعات ن التي قد ينتج ع  مقدرات التسخن العالمياللبنانية دراسة وتحليل حول
اثار، تأقلم، وفوائد مشترآة من التدابير : االقتصادي لتغير المناخ في المتوسط/التقييم االجتماعي حول ارريكام، ساهم لبنان في ورشة عمل 2001في 

  :التخفيفية من خالل ورقتي عمل
 .خولي، المجلس الوطني لالستشعار عن بعد، بيروت، لبنان.  ر.م. شرق المتوسط-في لبنان اثار تغير المناخ على مصادر المياه -1
  .معة االمريكية في بيروت، لبنانابوزيد، الج. الفضل وأ. م. تغير المناخ في الشرق االوسطمصادر المياه و -2

 واتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر والسياسات  واطار االمم المتحدة التفاقية تغير المناخالتنوع الحيوياضافة سيتم العمل على تنسيق تنفيذ اتفاقية 
برنامج األمم المتحدة  الذي بدأ تنفيذه من قبل وزارة البيئة وNCSAتقييم وطني للقدرات الدارة شاملة للبيئة اطار مشروع الوطنية والبرامج المعنية في 

  . بتمويل من المرفق العالمي للبيئة2005في تشرين االول للتنمية 
ات الثالث البيئية لالمم المتحدة والتحضير بناء عليه  الى تحديد وتقييم معوقات تنمية القدرات في ما يتعلق بتطبيق االتفاقيNCSAويهدف مشروع 

اضافة سيعمل المشروع على تحديد االليات الضرورية على المستويين المؤسساتي والعملي لتناول هذه المعوقات . الستراتيجية وطنية وخطة عمل
  . والستكشاف طرق لخلق مستويات عليا من التنسيق بين االتفاقيات

  :شهرا وسينفذ ما يلي 18سيستمر المشروع 
قيات االمم ا وبلورة طرق اتصال وتنسيق بين مشاريع االدارة البيئية الحالية ومشاريع التنمية المستدامة والبرامج التي تتمحور في اطار اتفاستكشاف-

 المتحدة الثالث المتعلقة بالبيئة
  تفعيل الموجبات الضرورية لتنمية القدرات-
  تجديد القوانين البيئية-
  نشاء انظمة متكاملة لتنمية القدراتا-

  
    42  المربع

  :المرجو أن توردوا فيما يلي تفاصيل عن تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد 
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010 في التقدم نحو هدف عام االسهام  )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ   )و (
 وسائل المنبعثة من CFC ثاني اوآسيد الكبريت واالوزون ون وجه من غازات ثاني اوآسيد الكاربوايرآز لبنان على ما يتم انت) ه(و ) أ(في ما يتعلق ب
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 ثاني اوآسيد الكاربون غاز تخفيض اشعاعاتمن لكن هناك نسبة متوقعة  و. النقل والمصانع والتي لديها تاثير مباشر على طبقة االوزون وتغير المناخ
  تجهيزات فيتم استعماله فيCFCاما بالنسبة لل.  طاقة حرارية وشمسيةنتاج من الآنتيجة لتحسين انتاج الطاقة الكهربائية من الفحم والغازات الطبيعية 

استصدار وتطبيق قانون استوعب اهمية  فهو ،ات المنبعثة على الرغم من ان لبنان قد خفض آمية االشعاع.التبريد والتسخين وفي صناعة العطور الخ
  :هذا القرار لديه اثر على صعيدين . برنامج لتحديد استعمالهبلورةآما عمل على CFC منع استيراد ي )1994ان في حزير(
   على تغير المناخ وطبقة االوزون CFC تحديد اثر-
  ترويج لمقاييس للصناعة للتماشي مع التطور التقنيال-

 الصادر في 22مرسوم رقم (ث الهواء  التي يتم التخلص منها بالرمي او بالحرق والتي من شأنها ان تلو الدواليبقام لبنان باصدار قرار يمنع استيراد
10/11/1993.(  

ة ولكن   و ،اضافة قامت وزارة البيئة ببلورة مسودة بروتوآول ال يحدد نسبة الملوثات في الهواء      ة  مع  توافق  يالمياه والترب ايير العالمي م    ؛المع د ت ان ق  وآ
  . 1996االتفاق عليها في ايلول 

ر  وبغازات الخيم البالستيكية بلور قائمة  )UNFCCC (مم المتحدة حول تغير المناخان تحضير التواصل الوطني الطار اتفاقية اال       حدد القطاعات االآث
ان    تشابك قطاع  وازالة فعالية مشروع حضر للعديد من المشاريع العملية من ضمنها واشعاعا  ة في لبن ة ايسكو  ل الطاق ) LCECP ) 1999-2004عملي

  .لتعزيز االطر السياسية الوطنية) 2000( تقييم سياسة تعرفة الكهرباءمشروع والذي يروج لتقنيات طاقة نظيفة 
ة     قبل وزارة البيئة واما بالنسبة للمعوقات المواجهة خالل التنفيذ ووفقا للدراسة التي حضرت من          دة للتنمي م المتح امج األم ذآورة اعاله   ) 2001(برن الم

  : آما يليعهامفهي تتعلق بالضعف او قلة العناصر التي من الممكن ج
ين مختلف مؤسسات         محددة ومفندة  بشكل عام بوجود استراتيجيات وسياسات قطاعية     في ما يتعلق باالدارة هناك نقص        اك ضعف في التنسيق ب  آما هن

 ،"ساسة  حارة اوح" مواقع  حولما تم شيوعه حاليا     خاصة  البيئية و الضغوط  عندما يتم تناول    . ا مهما عماضافة الى ان تطبيق القوانين يتطلب د      الحكومة  
اليب      ال يوجد وفي ظل ظروف معينة      مالحظة انه    كهنا ببة ل   تفريق بين االس ي    المس دهور البيئ ي   ولت ات الت ذه المخاط     االلي ادة ه ائج ر تساهم في زي  و نت

  .تبعة هي جزئية والنتائج هي قصيرة المدىمان االساليب الولهذا السبب .  بحد ذاتهاالمخاطر
اب مخططات  المتخصصة  والقدرة البشرية   ص في الخبراء  قولكن هناك ن  . ناولها بطريقة اآثر مباشرة   تم  اما المرافق التقنية فيت    ع    وغي   رصد وعدم توقي

  .تجهيزاتالغياب تجديد وصيانة مقاييس و
ان   . قة متخصصة موثوا ال يتم االعتماد عليها آمصدر لمعلومات     ذ غير دقيقة وقديمة له    ،متشعبةوان انظمة المعلومات الموجودة هي عشوائية        ا آ واذا م

ا يسبب            . وجعلها سهلة المنال   ال تعمل المؤسسات الحكومية على نشرها        ،هناك من معلومات جيدة    ين مم اس مع ر خاضعة لمقي اضافة ان المعلومات غي
  .في استعمالهاصعوبة 

دة    لتحقيق اهداف      اثارها  التخلص من  والعمل على  تناول المعوقات المذآورة اعاله      يجب من الواضح  ل   لحول تح  جي د ل  ي ا ان   . لمشاآل جي م ه من المه  آم
ام ب اخ القي ر المن ة آتغي ة الجدي ة والعالمي اآل الوطني ة المش ة لمواجه ات الالزم يم المتطلب ق وتقي ى لعب دور . دراسات وتحقي ل عل ان يجب ان يعم فلبن

  .والمساهمة في االستدامة البشرية
 

  التحديد والرصد –المادة السابعة 
  ؟البيئيالنوعي والنظام على المستوى  الوراثيلتبين مكونات التنوع هل يوجد لدى بلدك برنامج مستمر  ):أ (7ة في الماد  ◊. 19

  ال  )أ (  

x  ) من فضلك ( فقط البيئي والنوعي والنظام الوراثيعلى المستوى جزئية /توجد برامج مختارة نعم،   )ب
  )اذآر التفاصيل أدناه

 الوراثيجزئية على المستوى / وقوائم جرد مختارة بيئيةالتوجد برامج آاملة على مستوى األنظمة   )ج (  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (أو النوعي/و

  .البيئي والنوعي والنظام الوراثيأو المراقبة المستمر للمستوى /مزيد من التعليقات حول برنامج الجرد و



ة من قبل وزارة الزراعة بلورلدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي الممن خالل ا 1996سنة  تملتنوع البيولوجي في لبنان  الشامل ل الرئيسيالتقييمان 
تناولت قوائم جرد بالحيوانات   قد تضمنت تسعة اجزاءوآانت هذه الدراسة. والممولة من المرفق العالمي للبيئةبرنامج األمم المتحدة للتنمية بالتعاون مع 

   . الزراعيةالموائل االرضية او التابعة للمياه العذبة او الموائلمن ضمنها  في لبنان البيئيةاالنظمة   مختلفنباتات فيوال
 او  لبنان في اطار العديد من المشاريع العالمية او االبحاث الجامعية مواقع محددة في فيالتنوع الحيويمفصلة حول تقييمية اضافة تمت عدة دراسات 

  :آما يليمبادرات اخرى 
وفي مستنقعات عميق في اطار مشروع ) صورساحل  جزر النخيل و، اهدن،ارز الشوف( والحيواني في اربع محميات  تم تقييم الغطاء النباتي-

، واذا ما آانت الموجودةباالنواع التقييم قائمة جرد لقد افرز و. ) المرفق العالمي للبيئة/برنامج االمم المتحدة للتنمية/وزارة البيئة ( الطبيعيةالمحميات
تولته الجامعة اللبنانية فالثاني اما  1999 للبحوث العلمية سنة ياول تقييم من قبل المجلس الوطنتم تنفيذ .  او ذات اهمية معينةمستوطنة، مهددة، نادرة

     .   في المواقع الخمسة المذآورة اعالهالتنوع الحيوي حيث تم تقييم ورصد 2004سنة 
 ،)قطاع خاص (من قبل جمعية الخط االخضر ومجلس الجنوب لالعمار)  لبنانجنوبيالواقعة (منطقة الريحان الجبلية في تمت دراسة  1999سنة  -

تمت دراسة حديثة لجبل الريحان من ، 2004-2002وفي سنة . محمية طبيعية منطقة الريحان عالنمن شانها ان تؤدي الى ا افرزت دراسات تحضيرية
 العالن ونيسكو وبناء عليه تم تحضير ملف تسمية قدم الى المكتب الرئيسي لالالجامعة اللبنانيةوالمجلس الوطني للبحوث العلمية قبل فريق باحثين من 

  .محيط حيويالموقع محمية 
 االستخدام المستدامتأمين مصادر دخل من خالل " تم تقييم اولي للغطاء النباتي والحيواني في محمية اليمونة الطبيعية البقاعية في اطار مشروع -

وآان قد تم تنفيذ المشروع من قبل وزارة . )أ (بلورة تمويل للمشاريع مرحلة الممول من المرفق العالمي للبيئة في اطار" طبيعية في اليمونةللموارد ال
عية الخط وجمعية غير حكومية محلية، جم بالتعاون مع الجامعة االمريكية في بيروت )الجهة التنفيذية للمرفق العالمي للبيئة (البيئة والبنك الدولي

  .)2001(االخضر 
 االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برنامجفي اطار ) الدامور والناقورة( لبنان جنوبواقعتين  في منطقتين ساحليتين التنوع الحيويعناصر  تم مسح ل-
هدفت هذه المبادرة التي ولقد .  وزارة البيئة من قبل والمنفذ)MAP(خطة عمل البحر المتوسط واألمم المتحدة للتنمية برنامج الممول من قبل ) آامب(

نهر الدامور محميات طبيعية حوض الدامور وشاطىء عالن المنطقة الساحلية والبحرية في الناقورة وال القيام بالمسح الضروري الى 2005تمت سنة 
 المتعلق باتفاقية ))SPA(اطق المحمية خصيصا المن(المحميات الطبيعية الخاصة خاصة على الصعيد الوطني والمتوسطي وذلك وفقا لبروتوآول 

  .    برشلونة
الممول من الفاو والمنفذ من قبل وزارة الزراعة ببلورة قوائم جرد وتقييم في مواقع غابات محددة في ) FRAفرا ( قام مشروع تقييم موارد الغابات -

  .رد المبلورة في هذا المشروع آل خمس سنواتوسيتم رصد ومتابعة قوائم الج. 2003مختلف المناطق اللبنانية وذلك سنة 
ولقد هدف . بتمويل من الفاو و2005-2004سنة من قبل وزارة الزراعة  في لبنان لغابات واالشجاروطني لوتقييم  مشروع بلورة قائمة جرد تنفيذ تم -
  . قات ميدانيةتحقواجراء خريطة للغابات تقييم ميداني لوضع الغابات في لبنان بهدف بلورة الى شروع الم
تالفت من اجزاء عدة تضمنت )  الزراعيةمصلحة االبحاث العلميةباحث في (السيد ميشال حايك  تمت بلورة موسوعة حول االنواع الطبية من قبل -

  .اللبنانية مع وصف لخصائصها، قيمتها، فوائدها وطريقة استعمالهاالئحة بكل انواع النباتات الطبية
ه هي مهمة جدا خاصة ان ذعملية البحث ه. ببحث حول النباتات الطبية في لبنان)LARI(مصلحة االبحاث العلمية الزراعية  وتقوم 1993منذ سنة  

 يساعد على تقدم الطب في القطاع الزراعي؛ آما يساعد االنواع المهددة باالنقراض بايجاد قيمة في يذ الزراعي، االمر الالتنوع الحيويلبنان غني ب
ولكن هناك حاجة اليجاد طرق النتاج .  بخلق مصدر دخل جديد للصناعة اللبنانيةا االمرذائي وبالتالي المحافظة عليها؛ اضافة يساهم هذالغقطاع التصنيع 

جيد على  وضمان استدامتها آموارد لالقتصاد اللبناني بشكل يساعد النساء في المناطق الريفية الفقيرة على العمل وبالتالي يكون له اثر ه النباتاتذه
تتعلق بالتعاون المحدود بين المؤسسات العلمية المحلية واالقليمية العاملة في مجال االعشاب ا االطار ذولكن هناك معوقات مواجهة في ه. التنمية الريفية

  .الطبية والنباتات العطرية
تقييم النباتات الطبية : والعطرية للبنان تتضمن العناصر التاليةتمت بلورة اطار مفهومي الستراتيجية حول االعشاب، النباتات الطبية آره انه ذوالجدير 

والعطرية، بيئتها، تصنيفها، زراعتها، منهجية البحث المعتمدة، التقنيات المستعملة، الفيتوآيمياء، استعماالت النباتات الطبية والعطرية، الصناعة الطبية 
ات لقوانين لبنانية، اليات لمراقبة النباتات الطبية والعطرية، طرق لتحسين انتاجها، اليات لمراقبة المرتكزة على النباتات؛ آما تلحظ االستراتيجية اقتراح
  .ه االستراتيجية بعدذولكن لم يتم تفعيل وتطبيق ه. ه النباتاتذالجودة والنوعية، التجارة، اهدافا اقتصادية، واستهالك ه

ات وتقييم مدى تفشي الحشرات على اشجار االرز في منطقة البحر المتوسط مع الترآيز على بلورة خطة عمل الدارة متكاملة للغاب" سيعمل مشروع -
غابة ارز تنورين وحدث الجبة على مسح احصائي وبلورة قوائم جرد لالنواع الحيوانية والنباتية في الغابات الواقعة في : غابتي ارز في شمال لبنان

المرفق العالمي للبيئة  وبتمويل من بيئة برنامج االمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع الجامعة االمريكية في بيروتوزارة الويتم تنفيذ المشروع من قبل . اطاره
  .Cephalcia tannourinensisوفي اطار هذا المشروع سيتم ايضا تقييم ورصد للثدييات وايضا العصافير التي تأآل حشرة . )2004-2007(
ة الساحلية في لبنان في اطار مشروع مبادرة داروين حول النباتات الساحلية الذي هو مشروع تعاوني منفذ من قبل  تم تقييم ومسح لالنواع النباتي-

 Pancratium ولقد تم تقييم وضع . )2002-1999(وجامعة ريدينغ ) المملكة المتحدةا(الجامعة االمريكية في بيروت وحدائق آيو الملكية 
maritimumو Mathiola crassifolia وفقا لمعايير الالئحة الحمراء للIUCN . تم رصد االنواع النباتية البحرية في مواقع محددة على طول اضافة
  . االنهر الرئيسية

 لمدة 2001  وتم البدء بتنفيذه سنة Mercy Corpsبديل للتنمية الزراعية المستدامة في لبنان ممول من قبل :  هناك مشروع بعنوان التحقيق البيولوجي -
الواليات (وجامعة توليدو ) الواليات المتحدة االمريكية(مس سنوات من قبل آليات مختلفة في الجامعة االمريكية في بيروت بالتعاون مع جامعة اوهايو خ

يدة من النباتات ولقد هدف المشروع الى االرتكاز على بحث تعاوني واستعمال البيوتكنولوجيا النتاج منتجات نباتية تجارية جد). المتحدة االمريكية
  :اما اهداف المشروع المفصلة فهي آالتالي. فالهدف هو تنويع ملف التصنيع الزراعي في لبنان). التنوع الحيوي(اللبنانية المحلية االصلية 

تصنيع او بقيمة تزيينية لتنويع ملف ال\تحديد الئحة قصيرة بانواع نباتات رئيسية تتمتع بمقدرات طبية او بخاليا حيوية ناشطة و •
  الزراعي في لبنان والترويج للمو التصنيع الزراعي بشكل مستدام في الجماعات الريفية

  دراسة مقدرات التدجين لالئحة القصيرة بانواع النباتات الرئيسية •
  او بقيمة تزيينية\تقييم مقدرات السوق النواع النباتات التي تتمتع بمقدرات طبية او بخاليا حيوية ناشطة و •
 اج النباتات التي تتمتع بمقدرات تسويقيةالبدء بانت •
  دراسة المقدرات الطبية والزراعية لالنواع النباتية المنتقاة •

في اطار د المبذول الصطيادها جه لجهة ما يتعلق بتصنيفها، تحديد آميتها، وتحديد قيمتها االقتصادية وقيمة النواع السمك التجاريةال سوف يتم تقييم - 
  .في شمال لبنانالرئيسية ي مرافىء اصطياد السمك  انواع السمك ف نمومواقعتقييم يهدف الى الذي الفاو ومعة البلمند جابين   تعاونيمشروع

جامعة (في اطار مشروع تعاوني بين مؤسة اآاديمية خاصة   البحريتينصورساحل  يتم رصد السالحف البحرية في محمية جزر النخيل ومحمية -
عملية جزر النخيل، تذييل االناث، مراقبة  محميةتعشش  التي  السالحفويهدف المشروع الى تحديد اصناف. ست ميدويت آوومشروع )البلمند
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بلورة  وتعداد اعشاش التفقيس لكل انثى، تعداد البيض في آل عش ولكل انثى، تعداد البيض المفقس وتعداد السمك الصغير الذي يلج البحرالتعشيش، 
  .الطار طويل االمدرصد ومتابعة في هذا ابرنامج 

حمالت والترويج ل نماذج بحرية محفوظة  مجموعات منيتم انشاء مجموعات بحرية حيوية في مرآز الدراسات البيئية في جامعة البلمند بهدف انشاء -
  . البحري في منطقة البحر المتوسطالتنوع الحيويتوعية حول 

 . المحميتين الطبيعيتينبين جامعة البلمند وتعاوني  مشروع  اهدن وارز الشوف في اطارتييتم رصد الثدييات في محمي -
  . الطبيعيةنورينترز غابة افي محمية الموجودة حشرات فهرس بالتحضير بقامت وزارة الزراعة بالتعاون مع الجامعة االمريكية في بيروت  -
وفقا لمعايير عالمية محددة ور مهمة في لبنان يربع مناطق آمناطق ط ا عنعالناالتم  1994في لبنان؛ ففي همة ممناطق الطيور التحديد  تم العمل على -

طيور المناطق ببرنامج ) جمعية غير حكومية (SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان بدأت  2002منذ سنة . من قبل بيرد اليف انترناسيونال
  مختلف المناطق فيفيممكنة  اربعين موقعا آمناطق طيور هامة ي حوالتدحدو) قسم الشرق االوسط(يونال سبيرد اليف انترناون مع ابالتعمهمة ال

 MAVA وبتمويل من مؤسسة SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان  بالتعاون مع )جمعية غير حكومية(لبنان - قامت اروشا2005في  .لبنان
ولقد تم تنظيم  .مةمهمناطق الطيور الن المحتملة والتاآيد عليها بالتوافق مع معايير االربعيمواقع ال حول بحثيام بقللبرنامج يمتد على ثالث سنوات تنفيذ ب

 عمل حول تحديد وتصنيف الطيور ورش:  مثلSPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان  من قبل العديد من ورش العمل التدريبية بهذا الصدد
   .في األردنبيرداليف ريك ش، RSCN الطيور المهمة بالتعاون مع عمل حول تحديد مناطق ورشةو لبنان- مع اروشابالتعاون

) باالنكليزية مع عنوان بالفرنسي والعربي ( 309.  ص22منشورات الجامعة اللبنانية، العلوم الطبيعية فصل : بيروت.  الف زهرة وزهرة من لبنان-
  ). 2002. وه. طعمة، ج(
  ).2005 وet al. 2001 ،2002 ،2004جرادي -رمضان(ساندغروز .  تصنيف وتقييم انواع الطيور الجديدة في لبنان-
، .م. درداس، م) (دراسة تخصص (88. ص.  الجامعة االمريكية في بيروت:لبنان.  تقييم الزهور في مجموعات مختارة على طول الشاطىء اللبناني-

2000.(  
، .ر. داغر، م) (دراسة تخصص (103. ص. الجامعة االمريكية في بيروت .لبنان.  تقييم الزهور في مجموعات مختارة على طول الساحل اللبناني-

2001 .(  
 نظرااضافة الى الدراسات والتقارير المذآورة اعاله هناك بعض المواقع الطبيعية التي تم تصنيفها بمهمة ان آان على الصعيد الوطني او العالمي وذلك 

  : اآن هي آالتالي التي تتمتع بها؛ هذه االمالبيئيةاالنظمة  لمميزات
 978موقع رقم  (تم اعالن مستنقعات عميق آموقع رامسار اذ تم تصنيفها على انها مستنقعات مهمة عالميا -

 )1999\04\16تاريخ 
 تاريخ 979موقع رقم (تم اعالن راس الشقعة آموقع رامسار اذ تم تصنيفها على انها مستنقعات مهمة عالميا  -

16\04\1999( 
رقم ( النخيل الطبيعية آموقع رامسار اذ تم تصنيفها على انها مستنقعات مهمة عالميا تم اعالن محمية جزر -

 )2001\08\03 تاريخ 1079
رقم (تم اعالن محمية ساحل صور الطبيعية آموقع رامسار اذ تم تصنيفها على انها مستنقعات مهمة عالميا  -

  )1999\04\16 تاريخ 980
  االطبيعية، محمية ارز الشوف الطبيعية، محمية اهدن الطبيعيةلمحمية جزر النخي(تم اعالن اربعة مواقع  -

جمعية المحافظة على يونال بالتعاون مع سبيرد اليف انترنامن قبل آمناطق طيور مهمة ) ومستنقعات عميق
 .1994 سنة SPNLالطبيعة في لبنان 

   .1998 ة سن ثقافيمنظر طبيعيآموقع  تم اعالن وادي قاديشا على الئحة التراث العالمي -
  تشريعات وطنية في اطار وزارة البيئةبموجبتم اعالن ثماني مواقع محميات طبيعية  -
صادرة وزارية قرارات تم اعالن عن ما يقل عن خمسة عشر غابة في مناطق جبلية آغابات محمية بموجب  -

  وزارة الزراعةمن قبل
 2005حيط حيوي في حزيران مية محتم اعالن محمية ارز الشوف آم -

  :الوراثيتقييم على المستوى  ما يتعلق بالفي
  )العديد من الباحثين والجامعاتفي اطار مبادرات ( لغابات االرز الوراثية دراسة الموارد -
  )في اطار مصلحة االبحاث العلمية الزراعية(للوزيات في لبنان  النواع االوراثية دراسة الموارد -
  ) الزراعيالتنوع الحيويفي اطار مشروع  (الوراثية ولموارده زراعيللتنوع البيولوجي الضع الحالي وال دراسة -

كتروني اللبناني للتنوع البيولوجي الذي يعمل على بلورته والذي من لالا على الموقع التنوع الحيويالمتعلقة بمنشورات الدراسات والسيتم نشر الئحة ب
  . lb.gov.moe.www: اللكتروني لوزارة البيئةاالممكن تلقفه من خالل الموقع 

  
   التي تم تبينها وفقا للمرفق األول باالتفاقية، التي لها برامج رصد منتظم جارية ؟التنوع الحيويما هي مكونات ) ب(7في المادة  ◊.  20
  

x  ) قة المغطاةالمرجو ذآر النسبة المئوية على أساس مساحة المنط(البيئيةعلى مستوى األنظمة   )أ(  

الي المعروف      (على مستوى األنواع    )ب (   دد اإلجم ة للع بة مئوي المرجو ذآر عدد األنواع لكل مجموعة تصنيفية ونس
  )من األنواع في آل مجموعة 

  )المرجو أن تذآروا عدد برامج الرصد والنقاط التي ترآز عليها (الوراثيعلى المستوى   )ج (  

   البيئية واألنواع واألنظمة الوراثيارية على المستويات مزيد من التعليقات بشأن برامج الرصد الج

اما خارج نطاق المحميات فتتم المتابعة والرصد في . يتم تنفيذ برامج المتابعة والرصد للتنوع البيولوجي الحالية في المحميات الطبيعية بشكل رئيسي
  . ة لكل االنواعطريقة دورية منتظممشاريع ولكن ليس بالبرامج والنشاطات واطار بعض ال



  : ما يليالمحميات الطبيعيةدوريا في   التي يتم تنفبذهاالرصدو  المتابعة برامجمن
نظام معلومات  مبنية على  رصدبدراسة )جمعية غير حكومية محلية ( قامت جمعية الخط االخضر، الطبيعيةفي اطار مشروع المحميات -

:  مواقعةخمسفي وذلك  المنفذة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية التنوع الحيويبتقييم نتائج الدراسات المتعلقة مرتكزة على و GISجغرافي
ور صولقد عملت الجمعية على بلورة .  وجزر النخيل، ساحل صور، ارز الشوف، حرش اهدن:مستنقعات عميق والمحميات الطبيعية التالية

  . ثة حول المحمياتفوتوغرافية عالية الجودة بهدف توفير معلومات دقيقة وحدي
 فرق االدارة من خالل ورش ىالزمة النشائها اللحيث تم نقل التقنيات واالليات ا محلية لكل محمية متاحف نباتاتلولقد تضمن برنامج الرصد تحضير 

ولقد  . االمريكية في بيروتالجامعةلتصنيف انواع النباتات في متحف بوست في واليات تشارآية  للمحميات  اسبوعيةوزيارات ميدانيةعمل تدريبية 
  .من مساحة االراضي اللبنانية% 1.8غطت المواقع المدروسة مساحة 

يات الى فرق االدارة بمتابعة قصيرة من ل استدامة رصد النشاطات وتامين متابعة جدية للبرامج المبلورة، تم اقتراح نقل التقنيات واالضمانوبهدف 
من قبل ؟؟ في المحميات ويتم اجماال تنفيذ رصد االنواع .  داخل المحمياتالتنوع الحيوياالدارة بمتابعة رصد يليها التزام تام من قبل فرق الخبراء 

 فعمليات الرصد تتم من قبل البيئيةاالنظمة اما بالنسبة للمواقع و.  ولكن غالبا ما تتم االستعانة بخبراء؛الطبيعية وفقط لالنواع التي من الممكن تصنيفها
غير قادرين  حراس الغاباتولكن الجدير ذآره ان . خرىا في محميات حراس الغابات المحميات الطبيعية ومن قبل علميين في بعضوالت حراس الغابا

     . ن على تحديد نظام ايكولوجي في مناطق عملهميقادر آما انهم ليسوا البيئيعلى التمييز بين المواقع والنظام 
 وبلورت  اعالهلتنوع البيولوجي في المواقع الخمسة المذآورةلورصد  تقييم اتبدراسقامت الجامعة اللبنانية وفي اطار المشروع ذاته، ، 2004سنة 
  مرتكزة علىالتنوع الحيوي لعناصر بلورت خريطةآما  والنباتات ، والزواحف، والبرمائيات، والعصافير،راتيجية حقلية موقعية لرصد الثديياتتاس

  .  الرصدعمليات وذلك بهدف  افيتقنية نظام المعلومات الجغر
  :  البحرية المواقعما يتعلق بحماية في -

نظام حيوية الجغرافية و ال،قام مرآز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بدراسة على طول الساحل اللبناني حول الجيومورفولوجيا
المجلس الوطني قام ، 2004في . 2003حددة وذلك في اطار سابيو سنة مبحرية مواقع  في ةموجودالللحيوانات والنباتات  التنوع الحيوي والبيئي

 ،2005-2004في . تم اقتراح حماية مناطق محددة تتمتع بتنوع بيولوجي ملحوظ ووجود سالحف ومصاطبستراتيجية حيث للبحوث العلمية ببلورة ل
  .ايميقلمول اممشروع راآسبا الطار في ابحرية تمت حماية المصاطب ال

  :على صعيد االنواع
  : وهي آالتاليالتنوع الحيويمن اتفاقية ) ب( هناك على االقل ستة برامج ثانوية تتمحور حول رصد االصناف الطبيعية تتوافق والمادة السابعة -

   رصد انواع الطيور المهددة-
   رصد انواع الطيور المهاجرة -
   رصد انواع الحيتان -
  رية رصد انواع السالحف البح-
  انواع الفيتوبالنكتون رصد -
   رصد االنواع البنتية-

 وحشرات اخرى متفشية على اشجار غابتي ارز Cephalcia tannourinensisلحشرة ) 2007-2004( يتم تنفيذ برنامج رصد لمدة ثالث سنوات -
لتنمية بالتعاون مع الجامعة االمريكية في بيروت في اطار تنورين وحدث الجبة من قبل وزارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة ل: واقعتين شمال لبنان

بلورة خطة عمل الدارة متكاملة للغابات وتقييم مدى تفشي الحشرات على اشجار االرز في منطقة البحر المتوسط مع الترآيز على غابتي "مشروع 
  ". المرفق العالمي للبيئة ممول من  تنورين وحدث الجبة: ارز في شمال لبنان

 يوما على طول الساحل الجنوبي للبنان وخاصة 45قد نتج عن التعاون بين مشروع ميدويت آوست وميداسيت برنامج رصد للسالحف البحرية لمدة  ل-
، قام مشروعي ميدويت آوست وميداسيت 2005وفي صيف . 2004 خالل فصل صيف والعباسية والمنصوري في محمية ساحل صور الطبيعية

  .   بالتعاون مع راآسباوالعباسية صد ذاته وعلى طول المنطقة ذاتها خاصة في محمية ساحل صور الطبيعيةبالقيام ببرنامج الر
 وذلك بواسطة جهاز صغير للتذييل في اطار مشروع تعاوني بين 2005 يتم العمل على رصد وجود السالحف البحرية ومكان تفقيسها يوميا منذ ايار -

  .  لبنان ومحمية جزر النخيل الطبيعية ومحمية ساحل صور الطبيعية-تجامعة البلمند ومشروع ميدويت آوس
) انواع مهاجرة(يك واع الحنكليس المهاجرة من االطلنط قام المجلس الوطني للبحوث العلمية بتمويل وتنفيذ مشروع لرصد وجود ان،2003-2002 في -

 . الى المياه العذبة اللبنانية
على طول الساحل ار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية ببرنامج حماية ودراسة رصد حمرآز علوم البقام  2004-2003 في -

من قبل نامج مماثل تمويل من راآسبا نفذ بر وب2005-2004في .  المجلس الوطني للبحوث العلميةمحلي منتمويل ع الحيتان بانوالالسوري اللبناني 
 وقبرص والجزائر ، ترآيايشمل آل منقليمي امشروع مجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية ولكن في اطار ار التابع للمرآز علوم البح

ار مرآز علوم البحتم تعيين  2005لمواقع البحرية اللبنانية؛ وفي حزيران رصد المحلي في الموضع لضا على الاي يرآزوالمغرب ومصر وسوريا 
 .موناآوتمويل من  بالساحل اللبنانيعلى طول الحيتان  عاانو جرةوث العلمية للبدء برصد وجود و هالتابع للمجلس الوطني للبح

 ، اجري بحث من قبل مرآز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بتمويل من المجلس الوطني للبحوث العلمية2005 -2004 في -
آما يهدف الى ي نهر العاصي ياه العذبة اللبنانية خاصة فالم الموجودة في السمكصنيف جميع انواع دراسة وتالى هذا البحث وهدف . وجامعة سورية

 .  القزحقوسلترويت لاصة ية والنظام الغذائي خ الجنسالدورة ،المجموعات كيةدينامي ، تنوعها البيولوجيتقييم
ار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بتمويل مشترك مرآز علوم البحمن قبل سفنج دراسة حول االهناك تخطيط للقيام بتنفيذ  2006-2005 في -

على طول الساحل اللبناني  الموجودة سفنجاالالى تقييم وتحديد انواع هدف هذه الدراسة وت. مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وجامعة سورية
لترآيز المعدني الثقيل في المصنف آمؤشرات حيوية ل في إستعمال اإلسفنج دساعتقد النتائج ف. فتك بهمالتي ت األمراضتربيتهم ودراسة السوري، 

  .لمصدر دخل للمستثمرين المهتمين تربية االسفنج في الترويج نجاح تقنياتقد يساهم البحرية ومن ناحية اخرى مواقع ال
حار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة  مشروع ممول من الجامعة اللبنانية ومنفذ من قبل مرآز علوم الب، هناك2006-2005 في -

  .الساحل اللبنانيعلى طول ع السمك انواض لبْع تقييم النظام الغذائي  الىيهدفاللبنانية 
ية في اطار لمرآز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنان النيماتودطروحة دآتوراه حول  تم تقديم ا2005 في أيلول -

وتقييم وتحديد دورهم ، النيماتودع انونيف اصتقييم والى تالدراسة وهدفت هذه ). 2005-2003( سنوات در ولثالثممول من قبل سيمشروع 
 من قبل قتراحيجري التحضير لمشروع اوضمن نفس المجال، عالوة على ذلك،  .بيض المتوسطلبحر االلشرقي آمؤشرات حيوية في الحوض ال

  .سنتينى مدى لعالساحل اللبناني على طول  عمسح مواقوالجامعة اللبنانية يهدف الى   الوطني للبحوث العلميةالمجلس
حول   وبتنفيذ من مرآز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلميةالتعاون مع موناآوب ACCOBAMSسيتم العمل على دراسة بتمويل من  -

آما يتم احضار  يةتدريبولهذا الصدد تتم المشارآة في العديد من الدورات ال. الفوتوغرافي تصويرها تقنياتجودها وراقبتها، والدالفين، متصنيف 
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  .مطلوبةالجهزة اال

  
   ؟التنوع الحيويهل لدى بلدآم برامج رصد جارية منتظمة بشأن أية من التهديدات الرئيسية التالية الواقعة على ) ج(7بشـأن المادة  ◊. 21

x  ) ال  )أ  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، األنواع الغريبة الغازية  )ب (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، تغير المناخ   )ج (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه)(eutrophication(التخثث /نعم، التلويث  )د (  

  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(ي تدهور األراض/نعم، التغير في استعمال األراضي  )ه (  

  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(عم، اإلفراط في االستغالل أو االستعمال غير المستدام ن  )و (  

   التنوع الحيويمزيد من التعليقات عن برامج الرصد بشأن التهديدات الرئيسية الواقعة على 

في المحميات مخاطر  تتم متابعة ورصد هذه الكلولكن على الرغم من ذ. التنوع الحيويحول المخاطر الرئيسية على   منظمةبرامج رصدال يملك لبنان 
: فهي آما يليداخل المحميات الطبيعية المرصودة مخاطر اما في ما يتعلق بال. الحاضرين باستمرار في المواقعالطبيعية من قبل لجان ادارة المحميات 

 المذآورة ن الجدير ذآره ان آل النشاطات والتصرفات البشريةم. انواع غريبةادخال ومستدام الستخدام غير االجائر والغالل ستاالاالراضي، تدهور 
 مراقبة البيئة والتنميةمرصد   هناك مشروع،من جهة اخرى.  هي ممنوعة داخل المحميات الطبيعية بموجب قانون،التي من شانها ان تؤثر سلبااعاله و

  .راضي، ادارة المناطق الساحلية وادارة النفايات في شمال لبنانتلوث الهواء، استعماالت االعلى رصد وبنشاط   حاليافي طرابلس الذي يعمل
  

 هل لدى بلدآم آلية لحفظ وتنظيم البيانات المستمدة من قوائم الجرد وبرامج الرصد وهل يقوم بتنسيق المعلومات التي يتم   )د(7بشأن المادة  ◊. 22
  جمعها وتنسيق هذه المعلومات على الصعيد الوطني  

  ال  )أ (  
   يجرى النظر في بعض اآلليات أواألنظمةال، ولكن  )ب (  
x  ) نعم، يجرى إنشاء بعض اآلليات أو األنظمة  )ج  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، توجد بعض اآلليات أو األنظمة   )د (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، يوجد فعال نظام متكامل نسبيا   )ه (  

   والمعلومات مزيد من المعلومات عن تنسيق جمع وإدارة البيانات
من قوائم الجرد وبرامج الرصد  الناتجة يتم تنسيق وتنظيم المعلومات ولكن. اتمعلوملحفظ وتنظيم ال  وطنية ال يوجد في لبنان الية،في الوقت الحاضر

قاعدة بيانات ما يتعلق بمعلومات وؤمن التنسيق الالزم مع المهتمين بشان تي تفي المحميات الطبيعية في دائرة المحميات الطبيعية في وزارة البيئة ال
  . دراسات تتعلق بالمحميات الطبيعيةو

 حفظتي تال" ابحاث "قاعدة بيانات) 1: حفظ نوعين من المعلومات الذي ي العلميةمجلس الوطني للبحوث مرآز المعلومات التابع لل هناك،من جهة اخرى
 الهندسة ،الطب والزراعة والبيئة والعلوم االساسيةمجاالت وث العلمية تتعلق بمرعية من قبل المجلس الوطني للبحابحاث معلومات حول مشاريع 

 مرآز  فيمكتبةبادارة ال  فهرس الكترونييي هتالالمجلس الوطني للبحوث العلمية قاعدة بيانات ) 2 الخ و وميادين اخرىاالقتصادووالتكنولوجيا 
الية  ان المجلس الوطني للبحوث العلمية لديه ولكن على الرغم من.  االبحاثومنشوراتت االطروحا ،التقارير المقاالت، ،الكتب حول دورت توثيقال

  . المتواردة الرصدلمتابعة وتنظيم وتنسيق معلومات فانه ال توجد الية ،ئم الجرد وبرامج الرصدناتجة من قوا المعلومات ال وتنظيملتجميع
  

  )3/10المقرر ( الصعيد الوطني؟  علىالتنوع الحيويهل يستعمل بلدآم مؤشرات لرفع  ◊. 23
  ال  )أ (  
x  ) المرجو وصفها(ال، ولكن يجرى تبين المؤشرات المحتملة   )ب(  

ا،   (نعم، تم تبين بعض المؤشرات ويجرى استعمالها          )ج (   ان متاح المرجو وصفها وإعطاء عنوان الـ وب سايت إذا آ
  )في الحاالت التي يتم فيها تلخيص البيانات وتقديمها

تعمالها                  نعم، توجد مجموعة    )د (   ا ، ويجرى اس م تبينه ي ت ذلك    ( متكاملة نسبيا من المؤشرات الت المرجو وصفها وآ
  )إعطاء عنوان الـ وب سايت إذا آان متاحا، في الحاالت التي يتم فيها تلخيص البيانات وتقديمها

 مزيد من التعليقات عن المؤشرات التي تم تبينها والجاري استعمالها
برنامج األمم المتحدة للتنمية من قبل وزارة البيئة و 2001 لغاية سنة 1998 من سنة المنفذ) ليدولا (قبة البيئة والتنمية مرا مرصدفي اطار مشروع

: آما يلي التنوع الحيويتتعلق ب من ضمنها خمسة مؤشرات مؤشراتالعالم الثالث تمت، وبطريقة تشارآية بلورة العديد من ال ايسياليف بتمويل من 
تطوير ولكن لم يتم .  ايكولوجية خاصة، االنواع المهددة ومساحة الغابات المحروقة سنوياةنظمالغابات، المناطق الساحلية المحمية، حماية درجة حماية ا
ؤشرات  هذه الم. آما لم يتم استعمالها على الرغم من نوعية العمل المنفذ واالسلوب التشارآي المعتمدبعد انتهاء مدة تمويل المشروع هذه المؤشرات

 . lb.gov.moe.www: موجودة على الموقع االآتروني لوزارة البيئة
قترحة في اطار مامج ومؤشرات رصد لكل المشاريع الرارشادات لتخطيط ببلورة مرحلة ثانية ب-التنوع الحيوي مشروع قام، 2005في سنة 

وسيتم اعتماد  التنوع الحيويوسيتم استعمال هذه االرشادات في بلورة مؤشرات تتعلق ب.  في لبنانللتنوع البيولوجي الوطنية  وخطة العملاالستراتيجية
طني و الاالداءتقييم  بتسهيل ذه المؤشراتهذه المؤشرات آوسائل معلومات تساعد على ربط المعلومات الميدانية بصنع السياسات آما انه ستقوم ه

صيرة تؤمن االستدامة القبطريقة اشراك االخصائيين المعنيين فان هذه المؤشرات ستساعد وزارة البيئة في . ددةحاف وطنية موتقييم التقدم نحو اهد
  .التنوع الحيوي في نشاطات الرصد الوطنية وتاثيرها على والطويلة االمد
. مرحلة ثانية-التنوع الحيوي في لبنان في اطار مشروع وجيالبيولوع للتنالوطنية  وخطة العملالستراتيجية  تمت بلورة ملحق ل2005ايضا في سنة 



التنوع افق واهداف رنشاطات في اطار مالهداف واالوتم جمع  التنوع الحيوي والمتعلقة بلكل من النشاطات المقترحة اوراق عملولقد تضمن الملحق 
 ولقد تم اقتراح مؤشرات ونشاطات رصد . المعتمدVII/30لقرار ا في اطار  خاصةالتنوع الحيوياستراتيجية اتفاقية  بالتوافق مع 2010 الحيوي

  .ورقة عمل في آل للنشاطات المقترحة
 الى ما بعد استراتيجية رصد ومتابعة تؤمن استمراريتها الماليةان يتوجه نحو بلورة اصة فيه ومؤشرات خفي ان يبلور للبنان هناك حاجة  زال ما نولك

برامج الرصد والمؤشرات المقترحة لكل من النشاطات المذآورة في ملحق ن ترتكز ال هناك ضرورة لى ذلك،عالوة ع. انتهاء تمويل المشاريع
  .   وارشادات الرصد المذآورة اعالهالتنوع الحيوي مؤشراتالستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي على ا

  
   43  المربع

  : يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   يويالتنوع الحالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ   )و (

ة      ،مراآز ابحاث مختلفة  اطار   في لبنان هي نشاطات روتينية في        التنوع الحيوي  تصنيف ورصد واقع وتغيرات      تان عمليا   جامعات ومؤسسات حكومي
ولكن بعض الدراسات المتعلقة بالرصد ال . وبعض الجمعيات غير الحكومية) العلمية الزراعيةمثال المجلس الوطني للبحوث العلمية ومصلحة االبحاث (

وال المرصودة  متتعلق بك هذه الدراسات آثافةاضافة ان . آما انها ال تتم على صعيد وطني بطريقة منظمةتدريجية وتتم بطريقة مفندة    هانشاطات  لية االم
  .   التي يتم تنفيذها في مواقع معينة

ذة      ذآورة اعاله      ان آل النشاطات المنف ة م      والم ت      عهي متوافق ات الخطة االس ام         غاي ة، هدف ع ى     ،  2010راتيجية لالتفاقي ة للمحافظة عل الخطة العالمي
  .ية اخرى واهداف وثائق وطنية وقطاعالتنوع الحيويالوطنية للمحافظة على االستراتيجية النباتات، غايات األلفية للتنمية واالهداف المعتمدة في 

ذ نظام            هي خلق وتنفيذ   ،ان المعوقة االساسية المواجهة حيادا عن امكانية تامين مصدر تمويل ثابت           ق وتنفي وجي وخل وع البيول نظم للتن امج رصد م  برن
  . والرصدصنيف تحليل ونشر المعلومات الناتجة من اعمال الت،ال لتجميعفع

  
  القرارات المتعلقة بالتصنيف

  )4/1المقرر (؟4/1لتنفيذ التدابير المقترحة المرفقة بالمقرر خطة عمل هل طور بلدك  هل ◊. 24
x  ) ال  )أ  
  يجرى وضعهاال، ولكن توجد خطة   )ب (  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد خطة عمل مطبقة   )ج (  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تقارير التنفيذ متاحة   )د (  

  4/1 التدابير المقترحة المرفقة بالمقرر لتنفيذمزيد من المعلومات حول خطة العمل 
 في الجامعة )فريق من الخبراء (ابصار رآزميعمل المبادرات في هذا االطار ما زالت محصورة ببعض التقارير والمشاريع؛ فعلى سبيل المثال ان 

  . مجموعات بوست النباتيةل الآترونيلحفظ الل يخططا  البنية التحتية للمتحف الطبيعي التاريخي في الجامعة آماعادة تاهيلاالمريكية في بيروت على 
  

  )4/1المقرر  (هل يستثمر بلدك على أساس المدى الطويل في تطوير البنية التحتية المناسبة للمجموعات التصنيفية الوطنية الخاصة بكم؟   ◊. 25
x  ) ال  )أ  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم  )ب (  

  .ى أساس المدى الطويل في تطوير البنية التحتية المناسبة للمجموعات التصنيفية الوطنية الخاصة بكممزيد من المعلومات حول االستثمار عل
 تجميع وحفظ؛ ولكن هناك متاحف نباتاتانشاء والتمويل لتطبيق االليات والمبادرات في هذا االطار ما زالت محدودة خاصة في ظل غياب الخبراء ان 

 في الجامعة االمريكية في بيروت على تجديد المجموعات النباتية والحيوانية ذات ابصارسبيل المثال يعمل مرآز بعض الجهود في هذا االطار فعلى 
  . اقليمية او عالمية وذلك في المتحف الطبيعي التاريخي في الجامعة،اهمية محلية

  
  )4/1المقرر ( ؟البحث التصنيفيالعمل على تعزيز قدرته على  قدم بلدك برامج تدريب على التصنيف، بما في ذلك هل ◊. 26

  ال  )أ (  
x  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم   )ب(  

  . وحول جهود تعزيز القدرة على ابحث التصنيفيتفاصيل حول برامج التدريب على التصنيفمزيد من 
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  : مشاريع متعددة مثلل  نشاطات في اطار التصنيفتم التدريب على التصنيف وبناء القدرات في مجال
تم  الطبيعية  المعروف ايضا بمشروع المحمياتمستدامة للتنوع البيولوجياللحماية وا في الموضعمشروع تنمية القدرات المحلية للمحافظة ار في اط -

 من قبل الجمعية الوطنية غير الحكومية، جمعية الخط االخضر )اهدن وجزر النخيلحرش  ،الشوفارز  (تدريب اللجان االدارية في ثالث محميات
 المحلية متاحف نباتاتتدريبية؛ تقنيات اساسية ضرورية النشاء وتنمية ال وذلك من خالل ورش عمل ورصد واقعها نواعتصنيف االحديد و تقنيات لعلى

 في متحف بوست في الجامعةاالنواع النباتية للمحمية ية وزيارات ميدانية اسبوعية للمحميات واليات تشارآية لتحديد ريبدتورش عمل من خالل 
   . االمريكية في بيروت

حدائق آيو الملكية وجامعة ومريكية في بيروت تعاون بين الجامعة االبالمنفذ  )2002-1999( حول النبات الساحلي  في اطار مشروع مبادرة داروين-
الطبيعية في  المحميات  ادارةمنهم لجانين من ضمهتمفي لبنان آما تم تنظيم ورشة عمل لمختلف ال الساحلية  النباتية تم تقييم وتصنيف االنواع،ريدينغ

 الغرضولهذا  المجمعات حفظ ومتاحف نباتاتالتقنيات الضرورية النشاء  و، االنواع النباتية، تحديد وتصنيفتصنيفلبنان لتنمية قدراتهم في اليات ال
  . 2003تمت بلورة دليل تدريبي سنة 

ومؤسسة هانزايدل االلمانية ومحمية ارز الشوف  غير الحكومية AFDCة الحرجية حماية وتنمية الثروجمعية   بينيمشروع تعاون في اطار -
وآان نباتية تصنيف االنواع الاليات  حول 2004 تم تنظيم ورشة عمل في نيسان ولهذا الغرضتم العمل على تنمية قدرات الجماعات المحلية الطبيعية، 

للشرآات   التابعينينالبيئي ادارة المحميات الطبيعية واالفراد المهتمين والمرشدين مختلف مناطق لبنان بهدف تلبية حاجات فرقالمشارآون من 
    .السياحية البيئية

  



  
  )4/1المقرر  ( واألنشطة التصنيفية ماليا وإداريا؟التنوع الحيوي عن بيانات ولةؤالمسهل اتخذ بلدك خطوات لضمان استقرار المؤسسات   ◊. 27

x  ) ال  )أ  
  د الدراسةال، ولكن الخطوات قي  )ب (  
  نعم، لبعض المؤسسات  )ج (  
  نعم، لكل المؤسسات الرئيسية  )د (  

 ،داري بالنسبة للعمل االاما. ي مستداموطنفي ظل غياب تمويل لدعم نشاطاتها لمية اعتمويل على ايجاد مصادر   تعمل الخاصة واالآاديميةان المؤسسات
 حول  واليات مناسبةبلورة استراتيجية شاملةغير الحكومية على الجامعات والجمعيات و ة التي تعمل بالتعاون مع المؤسسات االآاديميهناك وزارة البيئةف

 .التنوع الحيوي
  

 يتعاون بلدك مع المبادرات والشراآات والمؤسسات اإلقليمية وشبه اإلقليمية والعالمية في تنفيذ برنامج عمل، بما في ذلك تقييم له2 *  ◊. 28
  )6/8المقرر ( تحديد األولويات على المستوى اإلقليمي؟االحتياجات التصنيفية اإلقليمية و

x  ) ال  )أ  
  ال، ولكن توجد برامج تعاونية قيد التطوير  )ب (  

 بشأن البرامج التعاونية مع من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، جاري تنفيذ البرامج التعاونية   )ج (  
  )بيان نتائج تقييمات االحتياجات اإلقليمية 

 بشأن البرامج التعاونية من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(الشاملة ج التعاونيةنعم، جاري تنفيذ البرام  )د (  
  )مع بيان نتائج تقييمات االحتياجات اإلقليمية وتبين األولويات

  مية وتبين األولويات، بما في ذلك تقييم االحتياجات اإلقليمزيد من المعلومات حول التعاون الذي يبديه بلدك لتنفيذ برنامج عمل لمبادرة التصنيف العالمية
  

  
   )6/8المقرر  (هل أجرى بلدك تقييما لالحتياجات والقدرات التصنيفية على المستوى الوطني لتنفيذ االتفاقية؟◊ 29

  ال  )أ (  

  )من فضلك اذآر أدناه قائمة باالحتياجات والقدرات المحددة(نعم، تم إجراء تقييم أساسي   )ب (  

x  )ج( ) أدناه قائمة باالحتياجات والقدرات المحددةمن فضلك اذآر(نعم، تم إجراء تقييم شامل    

  .مزيد من التعليقات حول تقييم االحتياجات والقدرات التصنيفية
 مرحلة ثانية-التنوع الحيويفي اطار مشروع  2005تم اعداد تقرير تقييمي مفصل حول االحتياجات واالولويات الوطنية في مجال التصنيف في نيسان 

ولقد مريكية في بيروت  في الجامعة االابصاروبرنامج االمم المتحدة للتنمية بالتعاون مع لمي للبيئة والمنفذ من قبل وزارة البيئة الممول من المرفق العا
  : على الشكل التاليجاءتان ابرز الحاجات التي تم تحديدها . التنوع الحيويتم تقديم هذا التقرير الى سكريتاريا اتفاقية 

  :المعرفة  - أ
  التدريب  -
   عالميةتبيانية جوازية قاعدة بيانات ل عالمية  ارشادات-
   قائمة جرد للبنان-
  اعتماد التسميات العالمية والزولوجية -
   التحتيةيةالبن  - ب
    وطنيةمتاحف نباتات -
 هاوحفظتجميع نماذج وسائل وتقنيات ل -
  البشريةالموارد   - ت
  اخصائيي تصنيف  -
   تصنيفلل م مماثلةفي علوخبراء  /  اخصائيي تجميع مدربين-
 اخصائيي معالجة وادارة -
  الموارد المالية  - ث
   الوطنية متاحف نباتات النشاء وضمان استمرارية ال تمويل-
  تمويل لبناء وتنمية القدرات -

  

                                                 
ة بنجمة في هذا القسم الخاص بالتصنيف مماثلة لبعض األسئلة الواردة في االستمارة الخاصة بتقديم تقرير عن برنامج العمل المتعلق بالمبادرة اآلسئلة المميز 2  

  .ة تقدمها والبلدان التي قدمت التقرير المذآور ليس مطلوبا منها أن تجيب على تلك األسئلة إال إذا آانت لديها معلومات جديد. العالمية للتصنيف 
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المرفق ( األخرى؟هل يعمل بلدك إلنشاء قدرة إقليمية أو عالمية لدعم الوصول إلى المعلومات التصنيفية وإصدارها بالتعاون مع األطراف ◊ 30

  )6/8بالمقرر 
  ال  )أ (  
  نعم، توجد برامج ذات صلة قيد التطوير  )ب (  
x  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، جاري تنفيذ بعض األنشطة لهذا الغرض   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم، جاري تنفيذ العديد من األنشطة لهذا الغرض   )د (  

  .إقليمية أو عالمية لدعم الوصول إلى المعلومات التصنيفية وإصدارها بالتعاون مع األطراف األخرىمزيد من التعليقات حول إنشاء قدرة 
امثلة عن هذه . وطنيةبرامج لم يتم تناولها في محدودة في اطار مشاريع معينة وولكن آانت هذه المبادرات المبادرات في هذا الصدد تم تنفيذ بعض 

   :بين مؤسسات بحثية واآاديمية في لبنان ومؤسسات في بلدان اخرى ما يلي من نشاطاتقيات ثنائية  اتفاالمبادرات التي تمت في اطار
في الحدائق الملكية وذلك حيث تم تجميع وحفظ للبذور  وحدائق آيو الملكيةبين مصلحة االبحاث العلمية الزراعية  2000موقعة في تموز اتفاقية ثنائية  -

 ة ملزمةقانوني إتفاقية على، للبذور ةاأللفي بنك مشروعخمسة عشر من شراآات ال الحدىاهذه الشراآة وترتكز   .لفي االالبذوربنك في اطار مشروع 
ين فلموظل وتدريب  الصغيرةروبذات للزيجهت  بشكل تامينر،وذ للباأللفية بنك مشروعويتم تشارك الفوائد في اطار . فوائدرك الاشحول الوصول وت

   .مصلحة األبحاث العلمية الزراعيةإلى بل حدائق آيو  من قروتقنية البذعلى 
هدف الى تقييم وتصنيف االنواع النباتية الساحلية في لبنان يمريكية في بيروت وحدائق آيو الملكية وجامعة ريدينغ ن الجامعة االمشروع تعاوني بي -

  ).2002-1999 ( للنباتات الساحليةداروينمشروع وذلك في اطار مبادرة 
 المجلس الوطني من قبللكل البلد  المنفذة راساتي اما منشورة في آتب مثل الد فه،تصنيفنمية القدرات حول اللنسبة للمبادرات المحلية المتعلقة بتاما با

امعة اللبنانية  والج1999او مصورة في تقارير مثل الدراسات المنفذة للمحميات الطبيعة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية سنة العلمية للبحوث 
 من قبل مرآز 2006 علمية مثل المتحف الطبيعي في الجامعة االمريكية في بيروت المخطط لتجديده سنة متاحف نباتات او هي ضمن ؛2004سنة 
  .2006والمتحف النباتي المخطط النشائه في جامعة الكسليك سنة  2004والمتحف المنشأ في المجلس الوطني للبحوث العلمية سنة  ابصار

  
  )6/8المرفق بالمقرر ( ؟6/8 آما يقضي بذلك المقرر هل طور بلدك دعما تصنيفيا لتنفيذ برامج العمل بموجب االتفاقية*   31

x  ) ال  )أ  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، للتنوع البيولوجي للغابات  )ب (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، للتنوع البيولوجي البحري والساحلي  )ج (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (عم، لألراضي الجافة وشبه الرطبةن  )د (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية  )ه (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، للتنوع البيولوجي للجبال  )و (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم للمناطق المحمية   )ز (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(البيولوجي الزراعي نع للتنوع   )ح (  
  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم للتنوع البيولوجي الجزري   )ط (  

 مزيد من التعليقات عن الدعن التصنيفي لتنفيذ برامج العمل في ظل االتفاقية 
 وزارة  من قبل1996 سنة التنوع الحيويدراسة الوطنية حول لقد تمت بلورة قائمة جرد اساسية لالنواع على الصعيد الوطني في اطار تقرير ال

االنواع تضمنت قوائم جرد ب اجزاء ةتسعمن  وتتالف الدراسة. رفق العالمي للبيئةم من البالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمية وبتمويلالزراعة 
 البيئيةاالنظمة و)  الرطبةشبه االراضي الجافة او ، الجبال،الغاباتوتشمل ( االرضية :  في لبنانالبيئيةمختلف االنظمة النباتية في الحيوانية و

  .  الزراعي التنوع الحيويلمياه العذبة ول البيئيةالنظمة والساحلية، /البحرية
ل هذه المبادرات قد تم ادراج تفاصيل حو المشاريع ول نشاطات في اطار العديد منالبيئية االنظمة  في مختلفالتنوع الحيوي تم تصنيف ،اضافة

 ،نيسان 22 في التنوع الحيوي  اتفاقية سكرتاريا قدم من قبل لبنان الىالمتعلق بمبادرة التصنيف العالميةحول تنفيذ برنامج العمل تقرير ونتائجها في 
2005  . 

  6/8 آما يقتضى بذلك المقرر هل طور بلدك دعما تصنيفيا لتنفيذ المسائل المتداخلة بموجب االتفاقية *  32
  ال  )أ (  
x  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، للوصول ومشارآة الفوائد  )ب(  
x  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه ()ي (8نعم، للمادة   )ج(  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (البيئينعم، لمنهج النظام   )د (  
x  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، لتقييم التأثير والمراقبة والمؤشرات  )ه(  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(لألنواع الغازية ، نعم  )و (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( أخرىنعم، لمناطق   )ز (  

  .الدعم التصنيفي لتنفيذ المسائل المتداخلة في عدة قطاعات بموجب االتفاقية تطوير الدعم عنمزيد من التعليقات 
التنوع  الوصول الى تنظم وطنية بلورة مسودة قانونب 2005في ايار امت وزارة البيئة  ق:)ي( 8 وبالمادة ومشارآة الفوائدفي ما يتعلق بالوصول 

 قوائم بلورةتدعم وف ان التدابير التنظيمية للتنفيذ الملحوظة في القانون وعند اقرارها س. ماشارك الفوائد الناتجة عن استعماالتهتو الوراثيو الحيوي
التنوع االستفادة من لجهة حقوق الجماعات المحلية حماية   القانون ايضامسودةوتلحظ .  القدراتلتنمية آما ستروج لتنوع البيولوجيجرد وتصنيف ل

  . في مرحلة الحقةناولهمااذ سيتم تالمعرفة التقليدية وحقوق الملكية هذه المسودة لم تتناول وعن قصد الواقع ضمن امالآها ولكن  الحيوي
االثر البيئي واستراتيجية االثر البيئي  دراسة يمرسومآل من  سودةم في التنوع الحيوي  عنصر البيئة بادراجقامت وزارة: ثرتقييم االبفي ما يتعلق 

 الدراج  وطنيعلى بلورة دليل تدريبي وارشاديئة يوزارة الب عملت عالوة على ذلك،. ين تمت بلورتهما وتقديمهما الى مجلس الوزراء القرارهماذال
  .  2005 في ايلول راسة االثر البيئي واستراتيجية االثر البيئي د في الياتالتنوع الحيوي

  



  الموقع الطبيعي في  المحافظة –المادة الثامنة 
  ])ي(و ) ح( و )هـ(إلى ) أ (اتباستثناء الفقر[

 واالستخدام نوع الحيويالتهل سعى بلدك لتوفير الظروف المطلوبة للتوافق بين االستخدامات الحالية والمحافظة على  ):ط (8في المادة  * ◊ 33
  المستدام لمكوناته؟

  ال  )أ (  
  ال، ولكن جاري تحديد التدابير المحتملة  )ب (  
X  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم اتخاذ بعض التدابير   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم اتخاذ تدابير شاملة   )د (  

 واالستخدام التنوع الحيويفير الظروف المطلوبة للتوافق بين االستخدامات الحالية والمحافظة على مزيد من التعليقات حول التدابير التي تم اتخاذها لتو
  المستدام لمكوناته؟

 بينما لم يتم التنوع الحيوي وانشاء المحميات الطبيعية تم تناول حماية عناصر التنوع الحيويفي اطار القوانين الموجودة والمتعلقة بالمحافظة على 
ولكن تمت بلورة مسودة قانون النشاء وادارة المحميات الطبيعية في لبنان من قبل وزارة . باالستخدام المستدام بصورة آافية على المدى االوسعالتداول 

لى بلورة منطقة محافظة حصرية ومنطقة للتنمية المستدامة وستعمل ع: البيئة تناولت االستخدام المستدام اذ ستقسم المحميات الطبيعية الى منطقتين
فادارة منطقة التنمية المستدامة ستوفق بين المحافظة والنشاطات االقتصادية بينما ادارة منطقة المحافظة الحصرية . ارشادات الدارة آل من المنطقتين

  .ستتبع سياسة محافظة دقيقة
 واالستخدام المستدام لعناصره التنوع الحيويالمحافظة على تم ادراج تدابير اخرى متخذة لتامين الشروط الضرورية للتوفيق بين االستعماالت الحالية و

آجزء من نشاطات في اطار مشاريع مثل الترويج لدراسات حول ايكولوجيا وبيولوجيا االنواع للحصول على اسس علمية الدارة صحيحة واستخدام 
ويتم الترآيز على ادارة حيوانات الصيد االستخدام المستدام . يعيةمستدام لالنواع البرية التجارية المهمة آهدف اضافي في برنامج عمل المحميات الطب

ولقد تم ادراج حدود لنسبة قطع الغابات وحصاد .  التقليدية في الغابات والبيئات البحرية في سياسة محمية ارز الشوف الطبيعيةالحيويةلكل الموارد 
  .نانواع السمك البحرية والمياه العذبة في قرارات وزارية وقواني

وزارة البيئة،  (اضافة تم البدء ببعض المشاريع التي تتناول المحافظة في الموضع واالنتاجية واالستخدام المستدام مثل مشروع المحميات الطبيعية
المتوسط ميدويت المحافظة على المستنقعات والمناطق الساحلية في المشروع البحر االبيض ) برنامج االمم المتحدة للتنمية، المرفق العالمي للبيئة

االدارة المتكاملة لغابات االرز في لبنان بالتعاون مع بلدان اخرى في البحر  مشروع )FFEM ،ةتنميللبرنامج االمم المتحدة  ،وزارة البيئة(آوست 
 مشروع االطار المؤسساتي الثابت )ئةبرنامج االمم المتحدة للتنمية، المرفق العالمي للبيوزارة البيئة، الجامعة االمريكية في بيروت،  (االبيض المتوسط

مبادرات ( الزراعي االستخدام المستدام للموارد الطبيعية التنوع الحيوي مشروع )وزارة البيئة، ايسياليف( SISPAMسيسبام للمحميات الطبيعية 
  . )وآالة التنمية االمريكية/ YMCA ( ومشروع اطايب الريف)2006-2004 ابصار \خاصة

  
  أو النصوص التنظيمية لحماية األنواع المهددة والسكان؟/هل طور بلدك أو حافظ على التشريعات الضرورية و ):ك( 8في المادة ◊  34

  ال  )أ (  

  ال، ولكن التشريعات في المراحل األولى من التطوير  )ب (  

X  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تشريعات أو تدابير أخرى مطبقة   )ج(  

  .أو اللوائح لحماية األنواع المهددة والسكان/ ومزيد من المعلومات حول التشريعات
 والموائل الطبيعية ومن خالل التشريعات البيئيةتم تناول التدابير القانونية لحماية االنواع المهددة في اطار التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية االنظمة 

  :ا يليالمتعلقة بحماية االنواع الفردية الخاصة و باالستخدام المستدام آم
 :حماية الموائل -1
الذي ينص على ) 24/7/1996 تاريخ 558قانون  (1996 في المجلس النيابي المشرع من قبل ) 12/9/1991 تاريخ 85قانون (  قانون الغابات -

بشرية التي قد تؤثر فهذا القانون عمل على منع وتنظيم النشاطات ال.ان اشجار االرز، الشوح، اللزاب واشجار صنوبريات اخرى تعتبر محمية حتما
  . سلبا على انواع الغابات

  . تم اعالن حوالى خمسة عشر غابة آمحميات بموجب قرارات وزارية من قبل وزارة الزراعة في اطار هذا القانون- 
 قوانين انشاء المحميات الطبيعية -

  انشاء محمية جزر النخيل الطبيعية : 92    121قانون 
  حرش اهدن الطبيعية انشاء محمية : 92    121قانون 
  لطبيعية اانشاء محمية ارزالشوف: 96    532قانون 
  الطبيعيةساحل صورانشاء محمية : 98    708قانون 
   الطبيعيةبنتاعلانشاء محمية : 99      11قانون 
  الطبيعيةاليمونة انشاء محمية : 99      10قانون 
   الطبيعيةارز تنورينانشاء محمية : 99        9قانون 
  الطبيعيةآرم شباطانشاء محمية : 95    14/1قرار 

   من قبل وزارة البيئةطبيعية ومصبات االنهارارات وزارية يعلن بموجبها حماية مواقع  قر- 
 حماية االنواع الفردية الخاصة -2
 )27/2/1966اريخ  ت92/1قرار (قرارات وزارية من قبل وزارة الزراعة تتناول تنظيم تصدير آل النباتات الطبية والعطرية  -
  12/9/1995 تاريخ 108/1قرار (االرز ونباتات  من قبل وزارة الزراعة تمنع استيراد وادخال آل بذور قرار وزاري -
  ).1/8/1996 تاريخ 340/1قرار ( قرار وزاري يمنع قطف واستيراد شتول وجذور الشومار -
 .1998صادر في  )177/1قرار ( والقصعين  الزعترقطفتناول تنظيم ي من قبل وزارة الزراعة قرار وزاري -
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 /125قرار  (أجزائهم ألغراض تجارية بحرية وإستعمالالسالحف الو شيوخ البحرلحيتان، ايْمنع صيد صادر عن وزارة الزراعة قرار وزاري  -
1 1999(. 
 قوانين تتعلق باالستخدام المستدام -3

 وبشكل مفصل في البنود التنوع الحيويصل آامل ادارة الموارد الطبيعية والمحافظة على الذي تناول بف) 444/02قانون رقم (قانون حماية البيئة  -
 47وفي البند . الوراثية واستخدامه المستدام، انشاء محميات طبيعية و تنظيم الوصول الى الموارد التنوع الحيويحماية  حيث تم تناول 49 الى 47

 واالستخدام التنوع الحيويضرورة ارساء التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة لما يتعلق بحماية تم ذآر الجماعات المحلية آما تم التشديد على 
  .المستدام له

 والذي تم اقراره سنة 1952الذي عمل على تغيير وتجديد قانون الصيد لسنة ) 25/2/2004 بتاريخ 580قانون رقم (قانون حماية الصيد في لبنان  -
 يعالج طرق الصيد، وينادي بتحديد موسم للصيد وبتحديد وقت مناسب له، وتحديد انواع الصيد من طيور ملية الصيد اذ ينظم عان القانون. 2004

  . او حيوانات ان آانت برية، محلية او مهاجرة والتي تعتبر محمية طوال السنة والتي يمنع صيدها
المحميات الطبيعية  آما تتناول االستخدام المستدام داخل ؛يات الطبيعية في البلدتقوم بتنظيم انشاء وادارة المحم الطبيعية للمحمياتن وقانمسودة  -

 النشاطات ومنعالنشاطات في المواقع م يل المحافظة الحصرية او تنظوبينما آانت القوانين السابقة المتعلقة بانشاء المحميات الطبيعية تتمحور ح
 .المحميات ضمن يالتنوع الحيوها تأثيرات مضادة على التي لالبشرية 

  
تمت .  في مسودة مرسوم آل من دراسات تقييم االثر البيئي واستراتيجية االثر البيئي المبلورة من قبل وزارة البيئةالتنوع الحيويتمت تغطية عناصر  -

جية االثر البيئي من شانها ان تشكل وسيلة فاستراتي. 2005 في اليات االثر البيئي من قبل وزارة البيئة في ايلول التنوع الحيويبلورة دليل حول ادراج 
ويقوم مشروع المحميات الطبيعية حاليا بفض دراسات تقييم .  في التخطيط العام وصنع القرارالتنوع الحيويفعالة الدراج االستدامة البيئية من ضمنها 

  .  يات الطبيعية في البلداالثر البيئي آمطلب اساسي لكل مشاريع البنية التحتية والتنمية في اطار اي من المحم
 في المناطق الجافة ابصار من الجامعة االمريكية في بيروت بالتحضير لمسودة التنوع الحيويوزارة البيئة بالتعاون مع مبادرة دراسة  قامت -

رها وتشارك الفوائد العادل  وعناصالوراثية والحيويةوهدف هذا القانون الى تنظيم الوصول الى الموارد . قانون حول الوصول وتشارك الفوائد
  .الناتجة عن استعمالها

المنفذ من قبل وزارة البيئة ) SISPAM سيسبام(هناك مشروع بعنوان هيكلية مؤسساتية ثابتة الدارة المحميات الطبيعية  اضافة الى ما تم ذآره، -
مية والذي يهدف الى ايجاد الهيكلية المؤسساتية المثلى والثابتة الدارة بتمويل من برناآج ايسياليف العالم الثالث بالتعاون مع برنامج المم المتحدة للتن

ويهدف المشروع ايضا الى تامين االستدامة المالية، القانونية والتقنية للهيكلية وللمحميات . المحميات الطبيعية في لبنان بالتشاور مع المهتمين المعنيين
  .الطبيعية

  .ين في لبنان وبلورة قوانين خاصة مثال القوانين التي تتعلق بالنباتات الدنياولكن هناك حاجة لتناول تفعيل القوان
 

  ؟التنوع الحيويهل ينظم بلدك أو يدير عمليات وفئات أنشطة محددة في المادة السابعة آتأثيرات عكسية واضحة على  ):ل (8في المادة  ◊ 35
  ال  )أ (  
  ال، ولكن العمليات والفئات قيد الدراسة  )ب (  
X  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(محدود مدى نعم، إلى   )ج(  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، إلى مدى واضح  )د (  

  مزيد من 
 ضمن التنوع الحيويها تأثيرات مضادة على التي لالنشاطات في المواقع وتْمنع النشاطات البشرية قوم بتنظيم  الطبيعية تانشاء المحمياتقوانين  ان -

 .المحميات
 الساحلي وواحدة بحرية اضافة البيئي للغابات واحدة من النظام البيئيةورة مخططات ادارة الربع محميات طبيعية من بينها اثنتين من النظمة تمت بل -

 على الحاالت الخاصة وتحديد اهداف ادارة المواقع والنشاطات الضرورية وترآز مخططات االدارة. الى مخطط ادارة محضر لموقع رامسار خاص
  . في المواقع والستخدام المستدام والدارة الصحيحة للمواقع والمحافظة عليهالتنوع الحيوياية لحم

الطيور خاصة المنقرضة، النادرة، الذي ينظم ممارسات الصيد غير الشرعية التي لها اثار ضارة على انواع ) 260/2004رقم ( قانون الصيد -
  .المستوطنة والمهددة

 تاريخ 558قانون  (1996المبذولة لحماية موارد الغابات في اطار القوانين المختلفة مثال قانون الغابات الصادر في  تم االعالن عن الجهود -
فهذا القانون عمل على منع وتنظيم .الذي ينص على ان اشجار االرز، الشوح، اللزاب واشجار صنوبريات اخرى تعتبر محمية حتما) 24/7/1996

  . تؤثر سلبا على انواع الغاباتالنشاطات البشرية التي قد 
 الزراعي بمراجعة دقيقة لالتفاقيات العالمية المتعلقة بالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي الموقعة التنوع الحيويقام مشروع  -

م وتنسيق قانوني لكل الشؤون المتعلقة بالمحافظة على ولقد بينت النتائج ضرورة ماسة لتنظي. من قبل لبنان او المتوقع توقيعها في المستقبل القريب
  . استعمالها وتبادلها خاصة في ضوء االتفاقيات الموقعة والمبلورة اقليميا وعالمياالوراثيةالموارد النباتية 

  
  
  
 

   44  المربع
  :لى وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي ع

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

 اذار 10تم الترويج للمحميات الطبيعية على المستويات العليا في البلد وبالتالي وباالستناد على االمقترحات وزارة البيئة اعلن مجلس الوزراء تاريخ 



  .باطار قانونييوما وطنيا للمحميات الطبيعية اذ ان هذا التاريخ يتوافق مع تاريخ اعالن اول محميتين 
ان حمالت التوعية حول الحاجة الى الحماية في الموضع هي شائعة في لبنان وهذا ينعكس في القوانين وفي الوثائق االستراتيجية الوطنية االقليمية 

 ما زال هناك الكثير لتنفيذه  ولكنالتنوع الحيويونظرا العتماد سياسة معينة في المحميات الطبيعية تم التخفيف من االثار الضارة على . والقطاعية
  .خارج اطار المحميات الطبيعية او المواقع الدليلية لمشاريع اخرى

  .2010ان النظام القانوني الحالي يخدم آخطوة للوصول الى اهداف 
تامين ( من اهداف التنمية 7ة والهدف ان آل النشاطات المنفذة والمذآورة في القسم اعاله تساهم في تحقيق االهداف االربعة للخطة االستراتيجية لالتفاقي

  .واهداف وثائق وطنية وقطاعية اخرى) االستدامة البيئية
ومن المعوقات المواجهة، مستوى التواصل غير الكافي بين المؤسسات الحكومية واصحاب االراضي في ما يتعلق بانشاء المحميات الطبيعية وشرح 

  .الفوائد والمحدوديات
 

  ))هـ(إلى ) أ( من 8المادة (لمناطق المحمية برنامج العمل بشأن ا
  )7/28المقرر ( هل قام بلدآم بوضع أهداف ومؤشرات مالئمة ، ذات زمن محدد وقابلة للقياس، تتعلق بالمناطق المحمية الوطنية   36

  )المرجو تحديد األسباب (ال  )أ (  
X ) العمل جاري في هذا المجال ال، ولكن   )ب  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(رات وضع بعض األهداف والمؤشنعم، تم   )ج (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (وضع أهداف ومؤشرات شاملة نعم، تم   )د (  

  عن األهداف والمؤشرات الخاصة بالمناطق المحمية مزيد من التعليقات 
بلورة مخطط نظامي واستراتيجي مستدام : ةتالي الالغايةبرنامج عمل للمحميات الطبيعية الذي تضمن قسم المحميات الطبيعية في وزارة البيئة بلور 

مخطط محافظة استراتيجي للمحميات الطبيعية؛ تنمية قدرات فرق ادارة : آما يليولقد تضمنت الغاية ستة اهداف . للمحميات الطبيعية في لبنان
  .لمحميات الطبيعية وادارة فعالة للمحميات الطبيعيةالمحميات الطبيعية؛ اطر قانونية ومؤسساتية لفرق ادارة المحميات الطبيعية؛ توعية عامة حول 

على تحضير خطة عمل للمحميات الطبيعية تتناول المرافق االدارية المالية  SISPAMسيسبام وفي هذا االطار وفي وزارة البيئة يعمل مشروع 
  وتصنيفسها ومؤشرات ومقاييس ومعايير عالمية لتفنيد وقد تتضمن خطة العمل هذه اهدافا من المكن قيا.التنوع الحيويالقانونية والمحافظة على 

  .المحميات الطبيعية
  
  

هل اتخذ بلدآم خطوات إلنشاء أو توسيع مناطق محمية في أية منطقة أو مناطق طبيعية آبيرة أو غير مجزئة نسبيا ، وخاضعة لتهديد شديد، بما    37
  )7/28المقرر (في ذلك تأمين األنواع المعرضة للتهديدات ؟ 

   ال  )أ (  
  يجرى وضع برامج في هذا الصدد ال، ولكن   )ب (  
X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(اتخذت تدابير محدودة  نعم،   )ج (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (اتخذت تدابير محسوسة نعم،   )د (  

  عن التدابير المتخذة إليجاد أو توسيع المناطق المحمية  مزيد من التعليقات 
. بشكل مستمر طلبات من السلطات والجماعات المحلية والجمعيات غير الحكومية والعلميين النشاء محميات طبيعية في مواقع معينةتتلقى وزارة البيئة 

يات الضرورية العالن المواقع  الجديدة آمحميات طبيعية اذا ما لوبناء على هذه التطبيقات من جهة ومن خالل مبادراتها الخاصة تقوم وزارة البيئة باال
  .ناسبت والمعايير الموضوعةت

وبناء ) 2002اذار ( حديثا قامت وزارة البيئة بتصنيف ثالثة مواقع آمواقع طبيعية تحت حماية وزارة البيئة من خالل قرارات وزارية من وزارة البيئة
ايضا هناك موقعين واحد في الريحان . انوناسات العلمية الضرورية في هذه المواقع العالنها آمحميات طبيعية بموجب قرعلى هذه القرارات ستتم الد

ولقد . 2005واخر في محمية ارز الشوف مقترحين للتسمية آمحميتي محيط حيوي من خالل االيات الضورية للمكتب الرئيسي لالونيسكو في نيسان 
  .2006ان في  بينما تتم مراجعة موقع الريح2005تمت الموافقة  على محمية ارز الشوف آمحمية محيط حيوي في تموز 

 بالتعاون مع وزارة IAURIF بتمويل من مجلس االنماء واالعمار ودار 2004، تمت بلورة مخطط اداري الستعمال االراضي في من جهة اخرى
االرز، -اهدن: البيئة الذي هدف الى تحديد ست حدائق اقليمية وفقا لمعايير ثقافية او بيئية وتم تحديد الحدائق على اساس وجود ممرات بينها آما يلي

ايضا هناك حديقة وطنية مقترحة في القرنة السوداء . بكاسين، جبل الشيخ، راشيا–جزين -المارتين، الشوف-المونتفردي- قرطبا، نهر بيروت-تنورين
  .ولكن اعالن هذه الحدائق ما زال بانتظار المراسيم) اعلى قمة جبلية في لبنان(

فذة من قبل جمعيات غير حكومية خاصة لحماية مواقع مهمة تتضمن انواع تنوع بيولوجي مهمة او انواعا عالوة على ذلك هناك بعض المبادرات المن
  :مهددة آما يلي

على اطالق  برنامج ) جمعية غير حكومية وطنية شريك لبيرداليف انترناسيونال(قامت بيرد اليف انترناسيونال قسم الشرق االوسط بالتعاون مع 
 حيث تم اعالن اربع مناطق آمناطق طيور مهمة في لبنان في 2002وآان قد تم العمل على مناطق الطيور الهامة منذ سنة . مناطق الطيور الهامة

؟ آما تم تحديد حوالى اربعين موقعا آمناطق طيور هامة ممكنة في مختلف المناطق في لبنان وفقا لمعايير عالمية محددة من قبل بيرد اليف 199
العمل على هذا النشاط في السنوات الثاللث المقبلة لتجديد مناطق الطيور المهمة اللبنانية والترويج لها وللقيام بدراسات وابحاث وسيتم . انترناسيونال

  . حول مواقع ممكنة
بل ؛ ولقد تم اعالن موقع ا2004 بالبدء بنظام الحمى في لبنان منذ  SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان من جهة اخرى قامت 

وجمعية غير من قبل البلديات المحلية آموقعي حمى في اطار مشروع ممول ) منطقة البقاع(ومستنقعات آفرزبد ) جنوب لبنان(مرجعيون \السقي
يتم اعالن مواقع . ووآالة التنمية االمريكية Mercy Corpsو  )شريك بيرد اليف ( SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان حكومية محلية 

 .  واالرث الثقافيالتنوع الحيويعالمية تتعلق بغنى لمعايير مى وفقا ح
المحيطة بالحمى بطرقة تفيد المحافظة ت المحلية الجماعا الطبيعية من قبل واردم للمداالمست الى االستخدام  يهدفا تقليديةمنطقة محميلنظام فالحمى هي 

منذ زمن طويل من قبل رؤساء العشائر في بالد ولقد تمت ادارة الحمى . شكل غير مباشر ب الطبيعي والثقافي للمنطقة واالرثالتنوع الحيويعلى 
 فيما بعد تم نقل ادارة الحمى الى .بائلالقات وعاملناس البؤساء في الجلسالم لضمان المنافع اال  على زمنالزعماء الدينيينثم الحقا من قبل العرب، 

 الحفاظ على بينما يتمللموارد  العادلرى في بلدان الشرق األدنى، مثل لبنان، لضمان العدالة واالستخدام  أخاالبلديات والهيئات المنتخبة ديموقراطي
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  .لحمى الطبيعية لواردالم
  . على الصعيد الوطني وانشاء محميات طبيعية اخرىالتنوع الحيوي لتقييم الفجوات في ما يتعلق بحماية احترازيهناك حاجة السلوب 

  
 البحرية وأنظمة المياه الداخلية فيما يوجد في األنظمة الوطنية أو اإلقليمية من البيئيةم أية تدابير لمعالجة النقص في تمثيل األنظمة  هل اتخذ بلدآ  38

  )7/28المقرر (المناطق المحمية ؟ 

   ال  )أ (  

  ال ينطبق   )ب (  

  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(غير أن هناك إجراءات قيد البحث  ، ال  )ج (  

  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (ت اتخذت إجراءات محددودة اتخذنعم،   )د (  

  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم ، اتخذت إجراءات محسوسة   )ه (  

 البحرية وأنظمة المياه الداخلية فيما يوجد من أنظمة وطنية أو البيئيةمن التعليقات عن اإلجراءات المتخذة لمعالجة النقص في تمثيل األنظمة مزيد 
  .  مية من المناطق المحمية إقلي

  .  وواحدة بقرار وزاري صادر عن وزارة البيئةالمجلس النيابي هناك ثماني محميات طبيعية في لبنان ولقد تم اعالن سبعة منها من قبل 
  ).ة ومحمية جزر النخيل الطبيعيةمحمية ساحل صور الطبيعي( الساحلية والبحرية البيئيةوتمثل اثنتين من هذه المحميات الطبيعية الثمانية، االنظمة 

 الساحلية البحرية والمياه الداخلية في اطار مشروع المحافظة البيئية في االنظمة التنوع الحيويتقوم وزارة البيئة بتناول المحافظة في الموضع على 
غطى المشروع المحافظة على موقعين ولقد ). 2005-1999(على المستنقعات والمناطق الساحلية في البحر االبيض المتوسط ميدويت آوست 

  .محمية ساحل صور الطبيعية ومستنقعات عميق: وادارتهما
 لغاية 2002المنفذ من CAMPآامب  الساحلية والبحرية من خالل تنفيذ برنامج ادارة المناطق الساحلية البيئيةعالوة على ذلك، تناول لبنان االنظمة 

اطاته نشاطا موضوعيا يتعلق بالمحافظة على المناطق البحرية خاصة لجهة بلورة اطار تقني من ضمن نشCAMPآامب ويتناول مشروع . 2004
آمحميات طبيعية خاصة على المستويين الوطني ) شاطىء الناقورة وحوض نهر الدامور(اداري وقانوني العالن الموقعين البجريين في جنوب لبنان 

  .   ليا من قبل جمعية امواج البيئة غير الحكومية بالنيابة عن وزارة البيئةويتم تنفيذ النشاط الموضوعي حا. والبحر المتوسطي
  .قامت وزارة البيئة باعالن العديد من االنهر آمواقع طبيعية تحت حمايتها من خالل قرارات وزارية صادرة عن وزارة البيئة

  . وزارة البيئةتم اعالن اربعة مواقع لبنانية آمواقع رامسار من خالل مبادرات منفذة من قبل
  

هل تبين بلدآم وقام بتنفيذ خطوات عملية لتحسين إدماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضية والبحرية األوسع نطاقا ، بما في ذلك    39
  )7/28المقرر (تخطيط السياسة وغير ذلك من التدابير ؟ 

   ال  )أ (  
  ال ،ولكن يجرى وضع بعض البرامج  )ب (  
X  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(طوات وتنفيذها تم تبين خ، نعم   )ج  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(تم تبين وتنفيذ آثير من الخطوات نعم،   )د (  

مزيد من التعليقات عن الخطوات العملية لتحسين إدماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية البرية والبحرية األوسع نطاقا، بما في ذلك السياسية 
   وغير ذلك من التدابير والتخطيط

 مع طلبات مقدمة باستمرار لوزارة البيئة العالن مواقع 2002 الى عشرة في 1996ان عدد المحميات الطبيعية في لبنان بازدياد مستمر من ثالثة في 
طبيعية على آل المستويات خاصة انه ولكن هناك العديد من الصعوبات المواجهة خاصة االيات االدارية الطويلة النشاء وادارة المحميات ال. جديدة

يوجد العديد من المهتمين المشترآين في ادارة المحميات الطبيعية  اضافة الى وزارة البيئة التي هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن انشاء وادارة 
  .يات وتاخير تفعيل ردود الفعل في الوقت المناسبلمما يعمل على تطويل اال. المحميات الطبيعية

 بتنفيذ 2004ون مع برنامج االمم المتحدة للتنمية لبنان في شباط ابناء على هذه الحاجات قامت وزارة البيئة بتمويل من ايسياليف العالم الثالث بالتع
لمرافق القانونية وسيتم تناول ا. صغير والالكبيرمشروع يهدف الى تحديد واقرار هيكلية مؤسساتية صحيحة الدارة المحميات الطبيعية على المستوين 

  ).مشروع سيسبام(هيكلية مؤسساتية مستقرة الدارة المحميات الطبيعية : هذا المشروع هو بعنوان.  لالنتهاء بمثال شامل متكاملالبشريةالهيكلية المالية و
 لمحمية جزر 2002ططات ادارة في اضافة وفي اطار مشروع المحميات الطبيعية وميدويت آوست المنفذين من قبل وزارة البيئة تمت بلورة ثالث مخ

النخيل الطبيعية ومحمية حرش اهدن الطبيعية ومحمية ارز الشوف الطبيعية ومسودتي مخططات ادارة لمستنقعت عميق ومحمية ساحل صور الطبيعية 
  . 2005في 

بتنظيم انشاء وادارة  اطار القانون هذا سيقومان عالوة على ذلك قامت وزارة البيئة ببلورة مسودة قانون النشاء وادارة المحميات الطبيعية في لبن
م يتقسوستعمل مسودة القانون هذه على .  على االراضي العامة والخاصة آما سيسمح للمحميات الطبيعية بتشريج رسم دخولالمحميات الطبيعية

اليات اعالن المحميات الطبيعية الجديدة اذ على تسهيل آما ستعمل منطقة محافظة حصرية ومنطقة للتنمية المستدامة : المحميات الطبيعية الى منطقتين
فالمرسوم قد يسمح بتحديد مناطق ). المحميات الطبيعية المنشاة هي بموجب قانون(سيتم اعالنها بموجب مراسيم من مجلس الوزراء بدل بلورة قانون 

فادارة منطقة التنمية المستدامة ستوفق بين . ارة آل من المنطقتينعمل على بلورة ارشادات الديسآما مناطق التنمية المستدامة والمحافظة الحصرية 
  .المحافظة والنشاطات االقتصادية بينما ادارة منطقة المحافظة الحصرية ستتبع سياسة محافظة دقيقة

محيطة بالمحميات الطبيعية وليس فقط ودراسة االثر البيئي في المشاريع الئي ثر البيولكن هناك حاجة لتناول الخطوات العملية الدراج استراتيجية اال
  .االآتفاء ببلورة مخططات



  
  )7/28المقرر (هل يقوم بلدآم بتطبيق إرشادات عن تقييم الوقع البيئي على المشروعات أو الخطط لتقدير اآلثار الواقعة على المناطق المحمية ؟    40

   ال  )أ (  
  ال ،ولكن يجرى وضع إرشادات لتقييم الوقع البيئي  )ب (  

X  ) المرجو (يجرى تطبيق إرشادات لتقييم الوقع البيئي على بعض المشروعات أو الخطط   ،نعم   )ج
  إعطاء التفاصيل أدناه

المرجو (يجرى تطبيق إرشادات الوقع البيئي على جميع المشروعات أو الخطط ذات الصلة  نعم،   )د (  
  ) التفاصيل أدناهإعطاء

  يئي على المشروعات أو الخطط لتقدير اآلثار على المناطق المحمية ؟مزيد من التعليقات عن تطبيق إرشادات تقييم الوقع الب
 ه ان22 و21الذي يلحظ في مادتيه ) 444/02قانون رقم (استراتيجية التقييم البيئي في قانون حماية البيئة  تقييم االثر البيئي و دراسةادراج مفاهيمتم 

ن ومن الممكن ان يؤثر على البيئة ان آان ييغطي منطقة لبنانية معينة او قطاع انتاجي مع دراسة او استثمار او تخطيط لمشروع ، برنامجأييجب على 
 اتفاق زيادة او توسيع او مراجعة أيهذا يطبق ايضا على .  اثره او نوع نشاطاته ان يخضع لتقييم االثار البيئية قبيل الموافقة على تنفيذه، نوعه،بحجمه

   .لهكذا مخططات
دراسة تقييم االثر البيئي واستراتيجية التقييم البيئي من تم تحضير مسودة لكل من مرسومي ) 444/02قانون رقم (ن حماية البيئة قانوباالستناد على 

  .قبل وزارة البيئة وتم تقديمهما الى مجلس الوزراء القرارها
 هذه وتلحظ. ) رصدمتابعة وفرز ومالحظة ومراجعة و(ان مسودة دراسة تقييم االثر البيئي تتضمن تفاصيل حول نظام دراسة تقييم االثر البيئي 

ة قبيل الموافقة على يعمشاريع الصنا لكل مشاريع التنمية، البنية التحتية والالتنوع الحيوي من ضمنه االثر على اجراء تقييم اثر بيئيضرورة المسودة 
   .يالتنوع الحيوتنفيذها واعطاء التراخيص لها بهدف التشجيع على المحافظة على 

على الرغم من ان مرسوم دراسة االثر البيئي لم يقر بعد فلقد تمت حوالى مئة دراسة اثر بيئي في السنوات الخمس الماضية خاصة النظمة تكرير المياه 
تماد في االقسام المتعلقة تم االعفي المراحل االولى .  الكسارات، العمارات ونفايات المستشفياتمجمعات السياحية البحرية،المبتذلة، نفايات التربة، ال

بدائل ل ات او اقتراحالتنوع الحيوي لعناصر االساسيةجعات ادبية وزيارات ميدانية محدودة ولم يتم اعتبار التقييمات اعلى مر التنوع الحيويبتقييم 
   .حيوية او تدابير تخفيفية

فمن ضمن . شروع على المحمية الطبيعيةمثر البيئي على اثر الفي حال وقوع المشروع في محيط محمية طبيعية يجب ان ترآز دراسات تقييم اال
  . المقدمة الى وزارة البيئة السنوات الماضية  هتاك خمسة مشاريع واقعة بالقرب من محميات طبيعيةدراسات تقييم االثر البيئي

. تنفيذ وهي تتم خاصة من خالل مشاريع طالب او اطروحاتجية تقييم االثر البيئي فما زالت في اولى مراحل البلورة واليتافي ما يتعلق بدراسات استر
جية تقييم اثر بيئي حديثة تمت لمنطقة ساحل جونيه وتم تقديمها الى وزارة البيئة وهدفت الى مراجعة الجبهة البحرية للمدينة وتخطيطها يتاوهناك استر

   .المدني
برنامج -ايسياليف(رة من قبل وزارة البيئة من خالل مشروع استراتيجية تقييم االثر البيئي  استراتيجية تقييم االثر البيئي المبلومرسومبناء على مسودة  

سيتم لحظ آل المبادرات المتعلقة بالمياه وادارة المياه المبتذلة والطاقة والنقل وادارة النفايات الصلبة تخطيط استعمال االراضي ) االمم المتحدة للتنمية
الستجابة الطوارىء على ولخطط وبرامج تتلق بالدفاع المدني الوطني خطط .  في اليات استراتيجية تقييم االثر البيئيوالتنمية الصناعية والزراعية

 والمحميات التنوع الحيويالتقلبل من االثار على البرامج والسياسات على  تنفيذ المرسوم دومن المتوقع عن. الكوارث الطبيعة او اي قوة ضاغطة اخرى
  .الطبيعية

قام مشروع  في اليات تقييم االثر التنوع الحيويفة الى مسودة المرسوم وباالستناد على الفجوات الموجودة المتعلقة بالحاجة الدراج متكامل لعناصر اضا
دراسات  في  الحيويالتنوعاستراتيجية تقييم االثر البيئي برصد تمويل صغير من المنظمة العالميةلتقييم االثر لبلورة ارشادات عملية في دليل الدراج 

 وسيعمل هذا الدليل على تقييم اثر المخططات 2005ولقد تم االنتهاء من بلورة هذا الدليل في ايلول . تقييم االثر البيئي واستراتيجية تقييم االثر البيئي
  . والمحميات الطبيعيةالتنوع الحيويعلى 

استراتيجية تقييم االثر البيئي في دراسات التثمين الولية للمشاريع القترحة بشكل يمكن هناك فجوة اخرى يجب تناولها وهي تفعيل تقييم االثر البيئي و
  .اصحاب الحصص من لحظ ادارة ثمن اضافي للتخفيف من اثار المشروع على الموارد الكحيطة

لبا على فعالية واستراتيجية تقييم االثر اضافة هناك االليات التي تستغرق وقتا طويال وقلة متابعة ورصد وضع المواقع تحت الدراسة التي تؤثر س
  .البيئي

مشاريع تنمية محيطة ل الصدار رخصة للعمار او اطلب DGUP ووزارة البيئة بالتنسيق معا لدراسات تقييم االثر البيئي فعندما تتلقى DGUP قومت
  . خيرة بتقييم ضرورة القيام بدراسة تقييم االثر البيئي للمشروعه االذهتقوم بالمحميات الطبيعية تطلب هذه الوحدة مشارآة الطلب مع وزارة البيئة حيث 

  
  )7/28المقرر ( قام بلدآم بتبين فجوات شريعية ومؤسسية وعوائق تعرقل اإلنشاء الفعلي واإلدارة الفعالة للمناطق المحمية ؟ هل   41

   ال  )أ (  
  في هذا الشأنال ، ولكن يجرى العمل  )ب (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(ائق تم تبين بعض الفجوات والعو، نعم   )ج (  
X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(تم تبين آثير من الفجوات والعوائق  نعم،   )د (  

  مزيد من التعليقات عن تبين الفجوات والعوائق التشريعية والمؤسسية التي تعرقل اإلنشاء الفعلي واإلدارة الفعالة للمناطق المحمية 
 مع طلبات مقدمة باستمرار لوزارة البيئة العالن مواقع 2002 الى عشرة في 1996في لبنان بازدياد مستمر من ثالثة في ان عدد المحميات الطبيعية 

  . جديدة
يات الطبيعية ولكن هناك العديد من اصحاب الحصص المعنيين في ادارتها من ضمنهم مالنشاء وادارة المحفان وزارة البيئة هي المسؤولة الرئيسية 

 نا.  المؤسسات العلمية والجماعات المحلية، الجمعيات غير الحكومية، البلديات، وزارة البلديات والشؤون الريفيةائية، وزارة الموارد الم،اليةوزارة الم
  .بيات وتاخير تفعيل ردود الفعل في الوقت المناسليعمل على تطويل االآين في ادارة المحميات الطبيعية د العديد من المهتمين المشترووج

  .تتطلب اليات ادارية طويلةالتي  عمليات الرصد آذلكان المساهمة المالية للحكومة في المحميات الطبيعية تحتاج الى اعادة تحديد سنوية خاصة و
ظة والمتابعة اضافة هناك شان ملكية االراضي الذي يجب تناوله وقلة الخبرات في مجاالت المعرفة المختلفة خاصة في ما يتعلق بوضع اولويات المحاف

  .عالوة على ذلك وفي اطار مشروع المحميات الطبيعية تم تحديد العديد من الفجوات والحواجز. والرصد والتوصيات
  : الئحة بابرز الفجوات والحواجز المؤسساتية والقانونية التي تؤخر االنشاء الفعال وادارة المحميات الطبيعيةما يليفي 
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  ية لوزارة البيئة والعدد المتزايد للمحميات الطبيعيةعدم التوازن بين الموارد البشر •
  في فرق االدارةقلة الموارد البشرية  •
  مية المعينة المسؤولة عن ادارة المحميات الطبيعيةوغياب دفتر شروط واضح العضاء اللجان الحك •
 المسؤوليات للسلطات المختلفة حول بعض المحميات الطبيعية ةازدواجي •
 تقرة وخسارة الخبرات بسبب عدم استقرار نظام التمويل او بسبب فرص عمل افضلفرق االدارة غير المس •
ية رال تخييم او نشاطات بش(عدم طواعية القوانين االولى التي بموجبها اعلنت المحميات الطبيعية والتي رآزت على المحافظة الحصرية  •

 ) لمحميات الطبيعية على اراض خاصة الخاخرى ال رسوم دخل ال تنظيمات للماطق الثانوية ال تنظيمات النشاء ا
 لمحميات الطبيعية االمر الذي آان من شانع ضمان استدامة الدارةلقلة الخبرات في االدارة المتكاملة  •
ة المحافظة المتابعة والرصد التوعية التنمي: فادارة المحميات الطبيعية تقع بكاملها على عاتق فرق االدارة(الحل الثقيل على فرق ادارة  •

 )االجتماعية ادارة الزوار التمويل تنمية القدرات االبحاث الخ
  )جامعات مؤسسات ابحاث قطاع خاص بلديات الخ(االشتراك الضعيف للجمعيات غير الحكومية المتخصصة والمؤسسات  •
  نظام غير مستدام لتنية القدرات •
  الصراع السياسي الذي يؤثر على ادارة المحميات الطبيعية •
   العامة او خطط العمل الدارة المحميات الطبيعيةغياب الرشادات •
  غياب اليات لنقل المعلومات من اللجان الحكومية المعينة القديمة الى اللجان الجديدة •

 بتنفيذ 2004بناء على هذه الحاجات قامت وزارة البيئة بتمويل من ايسياليف العالم الثالث بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة للتنمية لبنان في شباط 
وسيتم تناول المرافق القانونية . مشروع يهدف الى تحديد واقرار هيكلية مؤسساتية صحيحة الدارة المحميات الطبيعية على المستوين الماآرو والميكرو

 ).مشروع سيسبام(ميات الطبيعية هيكلية مؤسساتية مستقرة الدارة المح: هذا المشروع هو بعنوان. ية لالنتهاء بمثال شامل متكاملرالهيكلية المالية والبش
الفجوات المحددة سابقا من الممكن ان تتم بلورة مشروع اخر في هذا على  SISPAMسيسبام مشروع المبدأ تجدر االشارة الى انه في حين يقوم 

  .االطار لتحديد فجوات جديدة
بيئة بتناول الفجوات الحالية المتعلقة بغياب التنظيمات النشاء عالوة على ذلك قامت مسودة قانون المحميات الطبيعية المبلورة من قبل وزارة ال

 الحواجز المتعلقة بالطبيعة الحالية تناولتالمحميات الطبيعية على اراض خاصة وغياب القوانين التي تسمح للجان المحميات بجمع رسوم دخل آما 
   .المجلس النيابيقوم حاليا على اصدار قانون من محميات الطبيعية الذي ين انشاء الطول الية اعالايضا تناولت للحماية التي هي محافظة حصرية و

سيقوم اطار القانون هذا بتنظيم انشاء وادارة المحميات الطبيعية على االراضي العامة والخاصة آما سيسمح للمحميات الطبيعية  ستقوم ،وبناء عليه
منطقة محافظة حصرية ومنطقة للتنمية المستدامة آما : لمحميات الطبيعية الى منطقتينوستعمل مسودة القانون هذه على تقسيم ا. بتشريج رسم دخول

المحميات الطبيعية (ستعمل على تسهيل اليات اعالن المحميات الطبيعية الجديدة اذ سيتم اعالنها بموجب مراسيم من مجلس الوزراء بدل بلورة قانون 
حديد مناطق المحافظة الحصرية ومناطق التنمية المستدامة آما سيعمل على بلورة ارشادات الدارة فالمرسوم قد يسمح بت). المنشاة هي بموجب قانون

فادارة منطقة التنمية المستدامة ستوفق بين المحافظة والنشاطات االقتصادية بينما ادارة منطقة المحافظة الحصرية ستتبع سياسة . آل من المنطقتين
  .محافظة دقيقة

  
  )7/28المقرر (قييمات الحتياجات المناطق الوطنية المحمية إلى بناء القدرة وهل قام بوضع برامج لبناء القدرة  ؟  قام بلدآم بتهل   42

   ال  )أ (  
  ال ، ولكن التقييمات جارية   )ب (  
X  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(جرى تقييم أساسي وإنشئت بعض البرامج ، نعم   )ج(  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(وإجرى تقييم شامل وإنشئت برامج شاملة  نعم،   )د (  

  مزيد من التعليقات عن تقييم احتياجات المناطق المحمية إلى بناء القدرة وإنشاء برامج لبناء القدرة 
رض بتنظيم ورش عمل عديدة في سعي لسد  بشكل آبير في تقييم حاجات القدرات ولقد قام لهذا الغ1996لقد ساهم مشروع المحميات الطبيعية منذ 

 اليات ،سياحة البيئيةال ،تعاونيةالدارة اال ، بلورة مخططات ادارة،لي اعادة التاه، اعادة التشجير،حاجات نظام المحميات الطبيعية خاصة حول المحافظة
  . تقييم ومتابعة ورصد الخ، تحليل المعلومات،التمويل

اهدافه بتناول تعزيز لبقدرات الوطنية من خالل نشاطات عديدة باالرتكاز على تقييم للحاجات لتحسين القدرات قام مشروع ميدويت آوست وفي اطار 
 تشخيص مواقع متابعة ورصد وتقييم البيئيولقد تناولت هذه النشاطات الترويج للزراعة العضوية مبادىء االرشاد . في المحميات الطبيعية والمستنقعات

  . وارد الطبيعية التقليل من الفقر الخاالستعمال الحكيم للم
الحالي يتناول الفجوات والفرص في ما يتعلق بادارة المحميات الطبيعية وبناء عليه يتم تحديد القدرات والخبراء  SISPAMسيسبام ان مشروع 

  .الالزمين
من بعده تقييم مع مدراء المحميات الطبيعية  SISPAMسيسبام  في وزارة البيئة تناولت عرضا حول مشروع طاولة مستديرة  تم تنظيم،2005في 

 التي تم تحديدها من قبل المشارآين تعلقت بقلة التنوع الحيويومن اهم مشاآل القدرات في مجال . احاجات القدرات الدارة مستدامة للمحميات الطبيعية
م مواقع طبيعية محمية خاصة وباليات االدارة اذ ان النظام غير فعالية او قلة استيعاب برامج التعويض وبرامج التحفيز الصحاب االراضي الذين لديه

  .مالئم لما يتعلق باشراك السلطات البلدية الموجودة
تقييم الحاجات والقدرات وحول مخططات النشاطات المتعلقة بها يتم تنفيذه في سياق تنفيذ مشروع سيسبام؛ فمهام هذا المشروع هناك عمل حالي حول 

 :هي التالية
  د تدابير هيكلية االدارة الفضلىتحدي •
  هيكلية االدارةحاجات القدرات لتحديد  •
  تحديد اليات تمويل لهيكلية االدارة •
  تنفيذ عناصر رئيسية من هيكلية االدارة •
 بلورة وتصحيح هيكلية االدارة بعد تنفيذها •

  :ما يلي SISPAMسيسبام بناء على العناصر المذآورة اعاله يتطب مشروع 
   وحاجات القدرات لدعم االدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية في لبنانتقييم الموارد -1
 القيام بمسح الموارد الوطنية والقدرات في ما يتعلق باالدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية في لبنان -2



 مقاربة تحليل الموارد والقدرات المطلوبة والموجودة  -3
 تبلورة استراتيجية لتنمية القدرات لتناول الفجوا -4
 القيام بحساب الثمن االساسي لتنفيذ المخطط وتناول حاجات القدرات -5
  

 ، حمالت توعية،قائمة جرد بالغابات ( التنوع الحيويعديد من الجمعيات غير الحكومية بتقييم الحاجات لمواضيع مختلفة تتعلق بلمن جهة اخرى قام ا
 والسياحة التنوع الحيويحول تقييم  اصدقاء حرش اهدن ؛عمال اليدويةلخشبية واالجات الغابات ات ارز الشوف على من:آما يلي)  الخمكافحة حرائق

مراقبة و هيئة حماية البيئة على توعية صيادي االسماك ؛ امواج البيئة حول مراقبة الطيور الزراعة العضوية ومتابعة ورصد السالحف البحرية؛البيئية
  .السياحة البيئية الخوعلى  ،صيد السمك غير الشرعي

 ورش(بتنظيم وتنفيذ نشاطات تنمية قدرات سنوية مختلفة  AFDCجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية قامت ، التشجيراضافة إلى نشاطات إعادة 
بيض  البحر األات والمحافظة عليها فيغابنمية التالمرآز اللبناني لن بشكل عام في يمحليالتستهدف السكان ) ، دورات تدريبية، الخعمل، مؤتمرات
  . الغاباتمكافحة حرائق تنمية القدرات شؤون تجنب ونشاطات ولقد تناولت ). MFDCL(المتوسط  لبنان 
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   ال  )أ (  
X  ) دد ال ، ولكن يجرى وضع خطة في هذا الص  )ب  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(ان الخطة في هذا الصدد موجودة فعال ، نعم   )ج (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(يجرى تنفيذ الخطة في هذا الصدد  نعم،   )د (  

  مزيد من التعليقات عن تنفيذ خطط تمويل مستدام على الصعيد الوطني تساند األنظمة الوطنية للمناطق المحمية 
  :البيئة على تعمل وزارةفيئة بمساعدة المحميات الطبيعية في الموارد التقنية والمالية سنويا اما حاليا بوتقوم وزارة ال 1997منذ 

 حرش ، ارز الشوف،صوركل من محمية  لتجاريتثمين لمخططات ادارة صور وعميق؛ مخطط (  لكل المحميات الطبيعية تجاريةبلورة مخططات 
لطبيعية لتحديد النشاطات التي من شانها تامين دخل بشكل يسمح برصد الموارد المالية المستدامة من مصادر محلية مثل اهدن ومحمية جزر النخيل ا

  .الجماعات البلديات والقطاع الخاص
  بلورة هيكلية مستدامة واطار الدارة المحميات الطبيعية من خالل مشروع سيسبام

  .سوم دخل آمصدر ممكن لدخل اضافياصدار مسودة قانون للمحميات الطبيعية تلحظ ر
  .محليالتمويل ال ان االعتماد يتم بشكل رئيسي على المانحين العالميين وليس على ،مبادرات التعاون المنفذةولكن على الرغم من الخطط و

 
  )7/28المقرر (صريف شؤونها  ؟  يقوم بلدآم بتنفيذ طرائق ومعايير ومقاييس ومؤشرات مالئمة لتقييم فعالية إدارة المناطق المحمية وتهل   44

   ال  )أ (  
X  ) ال ، ولكن بعض الطرائق والمعايير والمقاييس والمؤشرات يجرى وضعها  )ب  

المرجو (هناك بعض الطرائق والمعايير والمقاييس والمؤشرات تم وضعها ويجرى استعمالها، نعم   )ج (  
  )إعطاء التفاصيل أدناه

  
والمؤشرات الوطنية وهي مستعملة آما توجد تم وضع بعض الطرائق والمعايير والمقاييس نعم،   )د (

 المرجو إعطاء(بعض الطرائق والمعايير والمقاييس والمؤشرات الدولية يجرى استعمالها أيضا  
  )التفاصيل أدناه

  مزيد من التعليقات عن الطرائق والمعايير والمقاييس والمؤشرات لتقييم فعالية إدارة المناطق المحمية وتصريف شؤونها 
فهي محدودة في اطار مشاريع مثال مشروع ميدويت دارة المحميات الطبيعية والحاآمية اا يتعلق بتقييم مناهج ومعايير والمؤشرات المتعلقة بفي م

ولكن على الرغم من ذلك ما زال هناك . الذي خضع لتقييم نهائي من قبل حول ادارة محمية جزر النخيل الطبيعية، اهدن، الشوف، عميق وصورآوست 
  . حاجة لتناول تفعيل القوانين وبلورة وتنفيذ نظام تقييم الستعماله تكرارا في لبنان
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   45  المربع
  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد

  لنتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 يات الخطة االستراتيجية لالتفاقيةاالسهام في تنفيذ غا  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (
 مناطق ،ووفقا لنظام التشريعات المفعل حاليا هناك لحظ للمحميات الطبيعية. ع بتقليد جيد وطويل االمدان نظام المحميات الطبيعية في لبنان يتمت -

 الجماعات  الحمى من قبل وحمايةوتتم ادارة.  ومناطق حمىمحمية غابات ، او مواقع طبيعية جميلة ثقافية ومصبات انهر،ة ذات اهميةمناظر طبيعي
  .هاتصنيفتم العمل على التي ة مناظر طبيعيومواقع المحمية  محميات طبيعية وعدد من الغابات يك حاليا ثمانهنا. المحلية بهدف تشارك الفوائد

  .من االراضي اللبنانية% 1.8 بموجب قانون تغطي مساحة المنشاة المحميات الطبيعية  آلان - 
  .كن يجب توسيع هذا النظام ليشمل المواقع البحريةول.  القيمة في النظام الوطني للمحميات الطبيعيةالبيئيةاالنظمة تم ادراج  -
 وغايات األلفية للتنمية آما 2010وتحقيق هدف عام الخطة االستراتيجية لالتفاقية غايات  من 3 و2ابير المذآورة اعاله تتوافق والهدفين د ان آل الت-

  . ووثائق اخرىويالتنوع الحياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال تتوافق واالهداف في 
ان المعوقة المواجهة بتنفيذ هذه المادة تتعلق بخلق المناخ المالئم لموافقة المجتمع المدني على المحافظة على الطبيعة واقناع الجماعات المحلية بان -

يجب ان تدعم في لضرورية في التوعية ان التغييرات ا. المحميات الطبيعية يجب ان تكون عنصرا مهما في التنية االقليمية االجتماعية واالقتصادية
 بشكل عام، يجب البحث عن وسائل حل النزاعات وبشكل خاص حين يكون هناك اهداف مبطنة او غير واضحة .)مثال ضرائب( اطار نظام تحفيزي
شبكة االنهر وتنمية سياحة جماعية هي في لبنان على سبيل المثال، اهداف تحديث شبكة الطرقات هي في نزاع مع التنمية التقنية ل. معتمدة في السياسة

فهناك حاجة لتفعيل نظام المحميات الطبيعية لتامين حماية آافية لالصناف والمواقع المهددة . التنوع الحيويفي نزاع مع اهداف المحافظة على 
ك هناك حاجة لمخطط تمويلي مستدام لكل الحميات  عالوة على ذل.باالنقراض ولتسمية المحميات الطبيعية آجزء من الشبكة العالمية للمحميات الطبيعية

  .ذاتيةالطبيعية لتامين االستدامة ال
  

   األنواع الغريبة–) ح(المادة الثامنة 
   قام بلدآم بتبين األنواع الغريبة التي دخلت أراضيه ووضع نظام لتقصى دخول األنواع الغريبة ؟ هل   45

   ال  )أ (  
x ) ير أنه لم يتم بعد وضع نظام لتقفيها نعم، تم تبين بعض األنواع الغريبة غ   )ب  
  تم تبين بعض األنواع الغريبة ويوجد نظام تقفي قام فعال ، نعم   )ج (  
  تم تبين األنواع الغريبة ذات األهمية الرئيسية ويوجد نظام لتقفيهانعم،   )د (  

  . بدخول هذه األنواع الغريبةمزيد من المعلومات حول تقييم المخاطر التي تواجهها األنظمة البيئية أو البيئات أو األنواع
فلغاية االن، لم يتم اعتبار االنواع الغريبة . في ما يتعلق بتحديد او مراقبة او رصد ادخال االنواع الغريبة في لبنان لقد تم عمل محدود في هذا االطار

  .تراتيجية التنميةالغازية آخطر جدي على التنوع البيولوجي في البلد آما لم يتم اعتبارها عنصرا اساسيا في اس
ولكن ليس لجميع (ولكن الجدير ذآره، انه وفي اطار مشروع المحميات الطبيعية، هناك مخططات تعمل في مجال بعض االنواع الغريبة الغازية 

دخلة التي تهدد االنواع التي تهدد االنواع المستوطنة في محمية جزر النخيل الطبيعية، ومثال على ذلك قتل االرانب الم) االنواع بسبب قلة الموارد
اضافة، هناك بعض االبحاث حول االنواع الغريبة التي تمت من قبل بعض العلميين بهدف البحث او من قبل طالب في اطار . النباتية المستوطنة
  .مشاريع اطروحاتهم

: ع يهدد االنواع البحرية االصلية المحليةفلقد تمت دراسة بعض االنواع المهمة فقط من قبل العلميين منها ثالثة انواع طحالب من ضمنها نو
Stypopodium zonale  . ولكن، ليس هناك منشورات علمية حول تقييم مخاطر هذه االنواع في لبنان على الرغم من اعتبارها من قبل بعض الخبراء

  .خطرا جديا
 التي تم ادخالها الى لبنان واطالقها في البراري  Alectoris rufa وطيور ال Alectoris graecaمن االنواع االخرى الغريبة المذآورة، طيور ال

  . المحليAlectoris chukarفهذان النوعان يعتبران تهديدا فعليا لطير ال . بهدف الصيد
 ومن الواضح ان هذه. اضافة لقد تم التعرف على مجموعة من الببغاء الهندي في الجامعة االمريكية في بيروت واخرى على سفوح جبل حرمون

  .المجموعات فرت من االسر او من االستعمال آعلف في المحاصيل الزراعية والبساتين حيث تسبب خرابا
في اطار مشروع التنوع البيولوجي الزراعي، تم احصاء ومسح رصدي ومتابعة حول قوة عوامل التدهور في المواقع المختارة ولقد تم تبيان ما يلي 

  .ائر، ادخال انواع غريبة جديدة واالستعمال الجائر لالراضيالجفاف، الرعي الج: آتهديدات اساسية
  .في اطار مشروع داروين تم مسح سريع للمشاتل لتقييم عدد االنواع الغازية المتوسطية المستوردة وعدد االنواع الغازية المتاجر بها

 من خالل ادخال نباتات الزينة غير 1990نان في التي تم ادخالها الى لب Lyriomiza huidobrensisايضا تمت دراسة مفصلة حول حشرة ال 
وهذه الحشرة معروفة بتسبيبها خسائر اقتصادية جمة على العديد من النباتات التزيينية والعديد من المحاصيل وهي تعتبر غازية في . المحلية الى البلد

  .ير في لبنان لمنع ادخالها او القيام بمراقبتهاوالجدير ذآره انه لم يتم اتخاذ أية تداب. دول محيطة اخرى خاصة سوريا واسرائيل
 لالنواع الغريبة، بمسح شامل حول الموارد البحرية المهاجرة CIESMيقوم مرآز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية المرتبط باطلس 

في اطار لجان ية مثل الجيوفيزياء، االليات الكيماوية والحيوية  يغطي العديد من مرافق العلوم البحرCIESMفال . الحديثة في البحر االبيض المتوسط
  .من ضمنها الموارد الحية والنظام البيئي البحري والبيئة الساحلية

 1962 المدخلة منذ  Salmo truttaمن جهة اخرى يجب التطرق الى ادخال العديد من انواع السمك في الماضي من قبل وزارة الزراعة مثل
فهذه االنواع تعتبر انواعا تطبعت طبيعيا وبالتالي ال تشكل أي تهديد على النظام . 1964منذ  Salmo fontinalis و1958 منذ  Salmo irrideusو

  .البيئي او على انواع اسماك محلية اخرى
د ومتابعة ورصد االنواع الغريبة ما ايضا تم التعرف على بعض انواع البالنكتون والطحالب والبنتوس آانواع غريبة ؛ وامثلة عن دراسات تتعلق بتحدي

  :يلي
  .)باريش، م( للضفة الشرقية للبحر االبيض المتوسط ا حديثا غازيانوعالتي تعتبر  حجم توزيع ووفرة السمكة المرقطة ازرق -
  .)باريش، م( نيةغريب في المياه الساحلية اللبناال Fistularia commersonii (Teleostei, Fistulariidae) ئي لنوعغذا النظام ال-



  .)باريش، م(  في لبنان والضفة الشرقية للبحر المتوسط Cymothoid نباتات-
  .)باريش، مFistularia commersonii (Teleostei, Fistulariidae ) (مدخلة حديثا للبحر المتوسطالسمكة  للبيولوجيا التوالد-
  .)باريش، م(االصلية للمياه الداخلية في لبنان  (Teleostei: Cyprinidae) ـالومتطلبات المحافظة على تقييم متطلبات وضع -
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x  ) ال  )أ  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(لبعض األنواع الغريبة ذات االهتمام فقط نعم، ولكن   )ب (  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، لمعظم األنواع الغريبة   )ج (  

  . أو البيئات أو األنواع بدخول هذه األنواع الغريبةالبيئيةمزيد من المعلومات حول تقييم المخاطر التي تواجهها األنظمة 
 المخاطر على االنظمة البيئية والموائل او االنواع من خالال  يوجد جهود مبذولة لتقييمولكن الان التدابير المعتمدة هي محدودة باطار تصنيف االنواع 

 هي محدودة في اطار ،فكل االبحاث المتعلقة بهذا المجال.  ايضا ال يوجد تدابير متخذة لتفادي او معالجة الغزو اذا ما حصل؛ادخال االنواع الغريبة
. ةريبهديدات صعبا اذ يوجد معلومات غير آاملة ومبعثرة حول االنواع الغ يعتبر الحصول على صورة شاملة حول الت،بناء عليهات علمية؛ ومنشور
 تم التعاون بين آيو ومصلحة االبحاث العلمية الزراعية والجامعة االمريكية في بيروت ،وفي اطار مشروع مبادرة داروينومن جهة اخرى ولكن 

  .ل من الحاالت على حدةلمتابعة ورصد االنواع الغريبة الغازية الرئيسية على شكل دراسة لك
ولكن تم التعرف .  حول وجود االنواع)جة عن غزو او اخرىت او نامرضية(آما لم يتم القيام باي تقييم للمخاطر يتم وضع اية ارشادات ففي الواقع لم 
التابع للمجلس  مرآز علوم البحار الوطني نوع سمك من االنواع الغازية االتية من قناة السويس الى الشاطىء اللبناني وتم تذييلها من قبلعلى ثمانين 

  .آنوع سمك مهدد ياآل البيض وانواع سمك اخرىFistularia commersoni تم التعرف على نوع الالوطني للبحوث العلمية و
يم مخاطر االنواع الغريبة في ولكن تم لحظ تقي. اع الغازية ال تعتبر مسببة لمشاآل جدية بسبب ان تواجدها غير معروفو فان االن،اما بالنسبة للغابات

 ال يملك لبنان برنامج متابعة ورصد منظم حول المخاطر الرئيسية على التنوع ،على آل. االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
ومن المخاطر المتابعة داخل . يدانيا فالمتابعة والرصد يتمان في اطار المحميات الطبيعية من قبل فرق االدارة المتواجدين باستمرار م؛البيولوجي

وبموجب  انه تم ،ومن الجدير ذآره.  ادخال االنواع الغريبة، االستغالل الجائر واالستخدام غير المستدام،تدهور االراضي: المحميات الطبيعية ما يلي
   . الطبيعيةمنع آل النشاطات المذآورة اعاله ونشاطات بشرية اخرى لها اثار سلبية داخل المحمياتقانون، 
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  ال  )أ (  
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد الدراسة  )ب (  
x  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( توجد تدابير شاملة مطبقة نعم،  )د (  

  . أو البيئات أو األنواع أو التحكم فيها أو التخلص منهاالبيئيةمزيد من المعلومات حول تدابير منع دخول هذه األنواع الغريبة التي تهدد األنظمة 
 يقضي بوقف ادخال االنواع الغريبة خاصة لجهة استيراد او 1995يلول  ا12صادر عن وزارة الزراعة في ) 108/1رقم (هناك قرار وزاري واحد 

  .وآان ها القانون قد تم اصداره آرد على االدخال غير المراقب للغابات من نوع االرز من خالل صناعة الزينة, رزاالادخال بذور او شتول او نباتات 
مخططات االدارة التي تقوم باستئصال االنواع ايضا هناك  ول أي نوع غريب الى المحمية هناك قوانين انشاء المحميات الطبيعية التي تمنع ادخا،اضافة

  . الموائل او االنواع،الغريبة التي من الممكن ان تهدد االنظمة البيئية
 يستفيد من لمجلس لن، تجلى بوضع دفاتر شروط جديدة تنص على ان ا المجلس الوطني للصيدمع سياستها  بتغييربيئةالوزارة قامت  ،من جهة اخرى

  .ما اطلق في البراري انواعا مدخلة بهدف الصيدلوزارة إذا المساهمة المالية ل
  

  )  5/8 القرار (في التعامل مع مسألة األنواع العدوانية، هل طور بلدك أو اشترك في آلية للتعاون الدولي، بما في ذلك تبادل أفضل الخبرات؟ ◊   48
  ال  )أ (  
  نعم، تعاون ثنائي  )ب (  
  أودون اإلقليمي/  وم، تعاون إقليمينع  )ج (  
x  ) نعم، تعاون متعدد األطراف  )د  

،  سانتا آروز، آاليفورنياجامعة ،من خالل مشارآته في مرآز المحافظة على الجزر لسالمة المحيطات لتعاون الدولياك في آلية اشترقام لبنان باال
حول مكافحة االنواع الغريبة ) http://www.issg.org/ConfProcConts.html (2001 الواليات المتحدة وفي مؤتمر الجزر 95060 آاليفورنيا

 .الغازيةو
   

    والمناهج الوقائية والمتنوعة جغرافيا بالشكل المناسب في عمله مع األنواع العدوانية؟البيئيهل يستخدم بلدك منهاج النظام  في ◊   49
  ال  )أ (  
x  ) من فضلك وضح ذلك أدناه(نعم   )ب(  

  . والمناهج الوقائية والمتنوعة جغرافيا في العمل مع األنواع العدوانيةالبيئيل استخدام منهاج النظام مزيد من التعليقات حو
 الحلول طبيقخذ بعين االعتبار الحاجات المحلية صعبا وت مما يجعل اال؛ بطريقة المرآزية ولكن على صعيد اداري ضئيلنهج النظام البيئييتم اعتماد 

  .، ايضا صعبا خاصة في المحميات الطبيعية،الصحيحةاالنظمة البيئية الشاملة  من ضمنها حاجات وظائف التي المناسبة للحاجات
ن ان تشكل تهديدا جديا كتطبيق المبدأ االحترازي عندما يتم استيراد االنواع التي من الممل ةتوصيبة د استراتيجية االثر البيئي الجدي مرسوممسودةوتقوم 

  .حلي اذا ما تم اطالقها خاصة في المحميات الطبيعية ومحيطها التنوع الطبيعي المىعل
الجدير ومن  ؛ لم يتم تطبيق االسلوب البيوجغرافي،وفي واقع الحال. لم يتم وضع مبادىء للتعرف على هذه االنواع ذات الخطورة ،ولكن ولغاية االن

  .نواع غريبةالادخال آ  في لبنانداخل االراضيمداها الطبيعي نواع المحلية خارج االال يتم اعتبار نقل  ووفقا للتنظيمات التشريعية المفعلة،ه  ان،ذآره
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  )6/23المقرر ( هل حدد بلدك االحتياجات واألولويات لتنفيذ مبادئ التوجيه؟   50

    ال  )أ (

  x  ال، ولكن جاري تحديد االحتياجات واألولويات  )ب (

    ) قائمة باالحتياجات واألولويات المحددةمن فضلك اذآر أدناه(نعم، تم تحديد االحتياجات واألولويات   )ج (

   لتنفيذ مبادئ التوجيهمزيد من التعليقات حول تحديد االحتياجات واألولويات
 2002ان التعرف على الحاجات الوطنية واالولويات لتنفيذ مبادىء التوجيه يتم في اطار مخططات العمل الوآنية المببلورة من قبل وزارة البيئة في 

  :طار مشروع سابيو وخاصة في خطط العمل الثالث التاليةخاصة في ا
  :انشاء استراتيجيات محافظة للموائل الساحلية: 1خطة عمل 

ان متابعة ورصد ديناميكيات مجموعات االنواع الغريبة الغازية واثارها على . بلورة استراتيجيات ادارة لمراقبة االنواع الغريبة الغازية: الهدف
  .ات البحرية ستسمح بخلق استراتيجيات متابعة ورصد افضلالحيوانات والنبات

  تقييم اثار االنواع الغازية على الموائل الساحلية: النشاط
  :انشاء استراتيجية متابعة ورصد للتنوع البيولوجي البحري والساحلي: 2خطة عمل 

  UVCت الماء متابعة ورصد ديناميكيات المجموعات البحرية من خالل تقنية المراقبة تح: 1نشاط 
  متابعة ورصد التنوع البيولوجي البحري من خالل استعمال طريقة المؤشرات الحيوية: 2نشاط 

  :بلورة التشريعات الالزمة للمحافظة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي: 3خطة عمل 
  البحريةوضمان المحافظة عليهمطني لتفادي الخسارة واالثار السلبية على الحيوانات والنباتات وبلورة تشريع : الهدف
  او تجديد التشريعات الوطنية المتعلقة باالنواع الغازية/مراجهة بلورة و: النشاط

  
  )6/23المقرر ( هل أنشأ بلدك آليات لتنسيق البرامج الوطنية لتنفيذ مبادئ التوجيه؟  51

x  ) ال  )أ  
  ال، ولكن اآلليات قيد التطوير  )ب (  
  )اذآر المزيد من التفاصيل أدناهمن فضلك (نعم، يتم تطبيق اآلليات   )ج (  

  .مزيد من التعليقات حول اآلليات التي أنشئت لتنسيق البرامج الوطنية لتنفيذ مبادئ التوجيه
ضرورة خلق وحدة تنسيق  ات الطبيعية،مشروع المحميفي اطار  المحلية التي تمتع غير انواالمراجعة سياسة الناتجة عن رئيسية ال اتتوصيمن ال

  .ات الطبيعيةمحمي للوطنيالنظام العبر المحلية المطبقة ع غير انوسياسات االالتوافق بين وزارة البيئة لضمان  قبل قيادية من
  

هل راجع بلدك السياسات ذات والتشريعات والمؤسسات ذات الصلة في ضوء مبادئ التوجيه، وعدل أو طور السياسات والتشريعات   52
  )6/23المقرر ( والمؤسسات؟

  ال  )أ (  

  ، ولكن تجري المراجعة حالياال  )ب (  

  نعم، تم االنتهاء من المراجعة واقتراح التعديل  )ج (  

  نعم، التعديل والتطوير مستمران  )د (  

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم االنتهاء من بعض التعديل والتطوير   )ه (  

  . في ضوء مبادئ التوجيهمزيد من التعليقات حول مراجعة أو تعديل أو تطوير السياسات والتشريعات والمؤسسات
 .صيدال قانون ية المتعلقة باثر التنوع البيولوجي لالنواع غير المحلية من خاللشريعدابير التلتابعض تم او يتم تناول 

المتعلق بانشاء ع الوطني التشريات الطبيعية آما تم تناول هذه التدايبر في في المحمياضافة لقد تم اتخاذ عددا من التدابير لتفادي ادخال االنواع الغريبة 
 .ة هذه المحمياتإدارات خططآل من المحميات الطبيعية وايضا في م

 .تقييم االثر البيئي قانون  مسودةفيصلة آما تم ادراج القرارات ذات ال المؤسساتية من جهة اخرى تم لحظ للسياسات والشؤون
  .األرزادخال آل بذور وشتول  استيراد ومنعب) 12/9/1995تاريخ ، 108/1 رقم(الوزاري اضافة قام القرار 

  
 أو التحكم في األنواع الغريبة العدوانية؟/أو إبادة و/أو االآتشاف المبكر و/هل يعزز بلدك من التعاون بين القطاعات العديدة لكي يحسن المنع و  53

  )6/23المقرر (
  ال  )أ (  
x  ) ال، ولكن جاري مناقشة آليات التنسيق المحتملة  )ب  



  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( اآلليات نعم، يتم تطبيق  )ج (  
  .مزيد من التعليقات حول التنسيق بين العديد من القطاعات

  
  

 التي البيئية في األنظمة التنوع الحيويهل يتعاون بلدك مع الشرآاء التجاريين والدول المجاورة لمناقشة تهديدات األنواع الغريبة العدوانية على   54
  )6/23المقرر ( تعبر الحدود الدولية؟

  ال  )أ (  
x  ) نعم، توجد برامج تعاونية ذات صلة قيد التطوير  )ب  
  )من فضلك حدد التدابير التي تم اتخاذها لهذا الغرض(نعم، يتم تطبيق برامج   )ج (  

   .مزيد من التعليقات حول التعاون مع الشرآاء التجاريين والدول المجاورة
لجهة ما  المجاورة دولن واليقضية الشرآاء التجاري، تم تناول )2005-2003(السالمة االحيائية ادرة بالمبلور في م الوطنيالسالمة االحيائية  إطار في

ة مثل نفذ خالل المشاريع اإلقليمية المنالمجاورة م مع الدول تعاونويتم ال .على التنوع البيولوجي جسام الحية المحورةتهديدات االمراقبة يتعلق ب
غريبة الغازية ع الانوااليتم اعتبار حيث . ، الخميدويت آوست لغابات األرز، مشروع  االدارة المتكاملة، مشروععيالزرا التنوع البيولوجيمشروع 

  .أيضا
  

 EIA ودمج مثل هذه الطرق في التنوع الحيوي هل يطور بلدك القدرة الستخدام تقييم المخاطر لمناقشة تهديدات األنواع الغريبة العدوانية على ه .  55
  )6/23المقرر (؟)قييم البيئي االستراتيجيالت (SEAو

  ال  )أ (  
  ال، ولكن توجد برامج لهذا الغرض قيد التطوير  )ب (  
x  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، جاري تنفيذ بعض األنشطة لتطوير القدرة في هذا المجال   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم االنتهاء من أنشطة شاملة   )د (  

  .يقات حول تطوير القدرة لمناقشة تهديدات األنواع الغريبة العدوانيةمزيد من التعل
 السالمة االحيائية الوطني المبلور من قبل في إطار االجسام المحورة وراثيا واالجسام الحية المحورة تهديداتالمخاطر لجهة ما يتعلق ب تقييميتم تناول 

  .)المرفق العالمي للبيئة-رنامج االمم المتحدة للبيئةب( السالمة االحيائية ضمن سياق مشروع وزارة البيئة 
المتعلقة القرارات يتم اصدار و. ة ولدرجة أقل في الغاباتات الطبيعيالمحميبشكل رئيسي في غريبة الغازية ع الانوتقييم تهديدات االيتم استعمال اضافة، 

ولكن لم يتم تحديد  .خلة على التنوع البيولوجي المحليدالمخاطر الممكنة من االنواع المالقيام بتقييم بعد غريبة ع الانوالل المتعمد  على االدخاللموافقةبا
لمشاريع واالستراتيجيات المخططة لالمسبب من االنواع الغريبة بعين االعتبار في دراسات تقييم االثر البيئي  الخطر يتم اخذو ؛طراخم التقييمطرق 
  .االثر البيئي  استراتيجيةمرسوم تقييم االثر البيئي ومسودة مرسوماقرار مسودة ريثما يتم لدرجة محدودة، على األقل ولكن 

 
   هل طور بلدك تدابير مالية أو سياسات وأدوات أخرى لتشجيع األنشطة لتقليل تهديدات األنواع العدوانية؟  56

  ال  )أ (  
x  ) ال، ولكن التدابير والسياسات قيد التطوير  )ب  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(سياسات واألدوات نعم، يتم تطبيق بعض التدابير وال  )ج (  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق تدابير وأدوات شاملة   )د (  

    لخفض تهديدات األنواع الغازية العدوانيةمزيد من التعليقات حول تطوير التدابير المالية والسياسات واألدوات األخرى لتشجيع األنشطة
جامعات من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية، الفي لبنان غريبة ع الانواالاث العلمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي من ضمنه يتم تمويل االبح

تدابير التي يجب والارها ، أثغريبةع الانوالتناولت اارة د خطط احضيرلتتمويل رصد قام بة ات الطبيعيلمحميفمشروع ا. دالمنفذة في البلمشاريع الو
مما سيبلور من طط اإلدارة خل تجديدات يتموبحاليا وزارة البيئة  وتقوم . لهذا الغرض الالزمةالسياساتذها للتقليل من تهديها وذلك بعد وضع اتخا

حول  وعيزيادة اللآما سيبلور دليل الممارسات لنباتات والحيوانات المحلية؛ الغريبة لع انولة للتعامل مع االخرى، المبادئ المفصضمن نشطات ا
 . الغازيةالنباتات المستوردة التي تحمل الحشرات واألمراضالمسببة من االنواع الغازية ومخاطر التهديدات 

 يستفيد من ن تجلى بوضع دفاتر شروط جديدة تنص على ان المجلس ل، المجلس الوطني للصيدمع سياستها  بتغييربيئةالوزارة اضافة لقد قامت 
 .ما اطلق في البراري انواعا مدخلة بهدف الصيدوزارة إذا لالمساهمة المالية السنوية ل

 آما لم يتملبنان بجدية المسبب من االنواع الغريبة في لتهديد التقليل من ابالمتعلقة لمهام لمحتملة مصادر تمويل  وا ةآلفلم يتم تناول ، على اية حال
  .ولويةغازية درجة اعلى من االع الانوتهديدات االالمقللة من شاطات نيالء الالفي لبنان هناك حاجة حقيقية ولكن . اآلنتحديدها لغاية 

 
   46  المربع

  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 راتيجية لالتفاقيةاالسهام في تنفيذ غايات الخطة االست  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

  .تمنع ادخال بعض االنواع النباتيةومقيدة بمراسيم وزارية   جداان النشاطات المنفذة هي محدودة
  .اي من االنواع الغريبة الية محمية ادخال تمنع المحميات الطبيعية ءنشااقوانين -
 13\7 و23\6والقرار ) ح (8في تنفيذ المادة فانها تساهم  ،خجولةاالنواع الغريبة غزو  النشاطات المنفذة في لبنان لحل مشكلة  آونعلى الرغم من -



107  

) 2010-2002(الخطة االستراتيجية لالتفاقية تساهم هذه النشاطات في تحقيق غايات محددة في  ،وفي الوقت عينه .راف المتعلق باالتفاقيةلمؤتمر االط
 ان النشاطات المنفذة هي ايضا مهمة في تحقيق. ) االنواع الغريبة الغازيةتهديداتمراقبة ( منه 6 وخاصة الهدف 2010التقدم نحو هدف عام وتحقيق 

  .غايات األلفية للتنمية
  :اما بالنسبة للمعوقات المواجهة فهي مختلفة آما يلي

  التقنيات المحدودة المعتمدة لتحديد وتصنيف االنواع -
  المخاطررصد االنواع وتحديد متابعة ومبذولة لغياب جهود فعلية  -
  لغزوقلة التدابير التي يجب اتخاذها الدارج التفادي او المعالجة في حال تم ا -
  آل االبحاث المتعلقة بهذا المجال هي اآاديمية ومحدودة في منشورات علمية -
  حول وجود االنواع) مرضية او غزو او اخرى(غياب االرشادات وتقييمات المخاطر  -

 
 

   المعرفة التقليدية والشروط المرتبطة–) ي(المادة الثامنة 
  )GURTS" (غورتس"تكنولوجيات 

برامج بناء القدرة إلشراك وتمكين المزراعين من صغار الحائزين والمجتمعات األصلية والمحلية وغيرهم من أصحاب هل أنشئ بلدآم وطور   57
   ؟)غورتس (الوراثيالمصلحة من المشارآة الفعالة في عمليات صنع القرار المتصلة بتكنولوجيات تقييد االستعمال 

X ) ال  )أ  
  بعض البرامج يجرى وضعهاال، ولكن   )ب (  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (د بعض البرامج فعالتوجنعم،   )ج (  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (توجد برامج شاملة نعم،   )د (  

عن برامج بناء القدرة إلشراك وتمكين المزراعين من صغار الحائزين والمجتمعات اآلصلية والمحلية وغيرهم من أصحاب مزيد من التعليقات 
    في عمليات صنع القرار المتصلة بالـ غورتسالمصلحة من المشارآة الفعالة

  

  
  الوضع القائم واالتجاهات 

هل هل ساند بلدآم المجتمعات األصلية والمحلية في القيام بدراسات ميدانية لتحديد الوضع القائم واالتجاهات والتهديدات المتعلقة بالمعارف    58
   ؟)7/16المقرر (محلية واالبتكارات والممارسات التي لدى المجتمعات األصلية وال

X  ) ال  )أ  
  المساندة قيد البحثال، ولكن   )ب (  
  )المرجو إعطاء المعلومات عن الدراسات الجارية (نعم،   )ج (  

عن الدراسات الجارية لتحديد الوضع القائم واالتجاهات والتهديدات الواقعة على ما لدى السكان األصليين والمحليين من معارف مزيد من التعليقات 
   .وممارسات ، وما تم تبينه من تدابير ذات أولوية وابتكارات 

  
  

 Akwe:Konإرشادات تتعلق 
هل شرع بلدآم في مراجعة قانونية ومؤسسية للشؤون المتعلقة بتقييم الوقع الثقافي والبيئي واالجتماعي بقصد إدماج اإلرشادات المتعلقة بـ   59

Akwe:Kon؟ية  في تشريع الوطني والسياسيات واإلجراءات الوطن   
X  ) ال  )أ  
  المراجعة الجاريةال، ولكن   )ب (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (المراجعة تمتنعم،   )ج (  

   المعلومات عن المراجعةمزيد من 
  

  



  
 أو المياه واألراضي التي تشغلها/ في أية مشروعات مقترح القيام بها على المواقع المقدسة و Akwe:Konهل استعمل بلدآم الخطوط اإلرشادية   60

  )7/16المقرر (المجتمعات األصلية والمحلية بصفة تقليدية ؟ 
X  ) ال  )أ  
  Akwe:Konتجرى مراجعة تتعلق بالخطوط اإلرشادية ال، ولكن   )ب (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (إلى حدنعم،   )ج (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (إلى حد بعيد نعم،   )د (  

  Akwe:Kon فيها الخطوط اإلرشادية المعلومات عن المشروعات التي تتطبق مزيد من 
  

  
  بناء القدرة ومشارآة المجتمعات األصلية والمحلية 

هل قام بلدآم باتخاذ تدابير لتعزيز وتقوية قدرة مجتمعات السكان المحليين واألصليين على المشارآة الفعلية في صنع القرار باستعمال ما لديهم    61
  )5/16المقرر ( للتنوع البيولوجي ؟االستخدام المستدامتعلق بالحفظ ومن معارف وابتكارات وممارسات تقليدية ت

  ال  )أ (  

  بعض البرامج يجرى وضعها ال، ولكن   )ب (  

X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (هناك تدابير اتخذتنعم،   )ج (  

  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (اتخذت تدابير شاملة  نعم،   )د (  

   إلى تعزيز وتقوية قدرة المجتمعات األصلية والمحلية المعلومات عن التدابير الراميةمزيد من 
يتم العمل على مساعدة الجماعات المحلية ماليا من خالل االموال المرصودة سنويا من قبل وزارة البيئة للجمعيات غير الحكومية لتنفيذ نشاطات 

 ويتم رصد االموال بناء على .المحافظة واالستخدام المستدام ومانحة بلورة مشاريع برامج لجهات ، في مجاالت التوعيةالتنوع الحيويومشاريع تتعلق ب
  .تقييم مشاريع البرامج المقدمة من الجمعيات غير الحكومية لوزارة البيئة

زئية آمساهمة لتغطية ج) اعات المحلية المقررة في ما يتعلق بالمحمياتمالج(اموال للجان المحميات الطبيعية اضافة تقوم وزارة البيئة برصد 
  .لمصاريف ادارة المحميات

تقوم وزارة البيئة وفي اطار مشروع المحميات الطبيعية ببلورة استراتيجية جديدة وخطة عمل للمحميات الطبيعية آما تعمل على انشاء هيكلية فعالة 
  .الدارة محلية للموارد ان آان من الناحية التقنية المالية او االجتماعية

فالتدابير المتخذة في هذا االطار تتضمن تسويق منتجات من الجماعات . مساندة االستخدام المستدامبيعية تدريجيا على يعمل مشروع المحميات الط
 سوف يشجع على آمحيط محمي حيوي ولكن تسمية محمية ارز الشوف ) يدوية الخواعمالاطعمة تقليدية (المحلية المحيطة بالمحميات الطبيعية 

 بالزراعة العضوية في المحميات الطبيعية من ءتم البداضافة .  المتوافق مع متطلبات المحافظة واالستخدام المستدامالحيويةد االستعمال المعتاد للموار
تدريب المزارعين حول اهمية الزراعة العضوية وضرورة المحافظة على طبقة خالل مشروع دليلي منفذ في محمية صور الطبيعية والذي يهدف الى 

ان االطار . االنواع غير المستهدفة من خالل استعمال بدائل بيولوجية امينةيفية تفادي المبيدات الكيميائية والتقليل من اثرها على االوزون وعلى آ
  .القانوني الجديد للمحميات الطبيعية الذي هو قيد االصدار يسمح باالستخدام المستدام في المحميات الطبيعية

تخدام المستدام للتنوع سمع المزارعين والجماعات الريفية من خالل استخدام معرفتهم التقليدية للمحافظة واال الزراعي التنوع الحيويعمل مشروع 
وعمل المشروع على تحديد وتصنيف وترويج مصادر دخل من خالل اشراك الجماعات المحلية في التنع البيولوجي الزراعي  . البيولوجي الزراعي

  ). طعام محلي صحي الخ، الزراعة العضوية، استعماالت االشجار البرية في الصناعة الغذائية، السياحة البيئية،تربية النحل(
 التنوع الحيويز تسمين وفقا لتربية عضوية للقطعان وانتاج عضوي للنباتات بالتعاون مع مشروع آمرعاة في عرسال على انشاء رعملت تعاونية ال

غط عن ضويهدف هذا المرآز الى تخفيف ال.  وجمعية الخط االخضرAUB-IDRC  مشروع لمكافحة التصحر في لبنان،GTZالزراعي ومشروع 
في ) Salsola & Atriplex( شجيرات  شتلة5000وعمل المشروع على زراعة . المراعي المتدهورة والعمل على زيادة مدخول الرعاة في المنطقة

مشروع في مشتل االشجار ويساعد ال . طعام اضافي للحيوانات في المرآزعلف آمصدراة ب تزويد تعاونية الرعىمحيط مرآز التسمين وسيعمل عل
) العقلمن ( شتلة بالسنة من االشجار المثمرة البرية وشتول 9000والى الهادف الى انتاج ح) اردا( المدار من قبل جمعية عرسال للتنمية الريفية المثمرة

  .ول على المزارعين ويتم استعمالها في نشاطات اعادة التشجيرويتم توزيع هذه الشت. من اصناف محلية من نباتات منتقاة
تعتمد على المعرفة التقليدية للجماعات المحلية  SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان ان الحمى او مناطق الطيور المهمة المبلورة من قبل 

  .وتبني على قدراتهم لتحديد وتصنيف االنواع ورصد واقعها
 ومن خالل مراآزها في مختلف مناطق لبنان على تنمية قدرات الجماعات المحلية في ما يتعلق AFDCماية وتنمية الثروة الحرجية جمعية ح تعمل

  .بادارة الغابات
  

نع هل قام بلدك بوضع آليات وإرشادات وتشريع ومبادرات أخرى مناسبة لتعزيز وتشجيع المشارآة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في ص  62
 للتنوع البيولوجي على المستويات الدولي واإلقليمي ودون اإلقليمي االستخدام المستدامالقرار وتخطيط السياسة ووضع وتنفيذ تدابير الحفظ و

  )5/16المقرر (والوطني والمحلي ؟
  ال  )أ (  
  اآلليات المتصلة بهذا الموضوع وآذلك الخطوط اإلرشادية والتشريعات يجرى وضعها ال، ولكن   )ب (  
X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (هناك بعض اآلليات واإلرشادات والتشريعات القائمة فعالنعم،   )ج (  

  المعلومات عن اآلليات واإلرشادات والتشريعات التي تم وضعها  مزيد من 
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ات الطبيعية الشراك المحليين في تخذة للترويج لمشارك فعالة من قبل الجماعات المحلية تمت في اطار مبادرات خاصة في المحميمان التدابير ال
ولقد تم هذا من خالل اشراك الجماعات المحلية في ادارة المحميات الطبيعية، خلق . المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي داخل المحميات

 سياحة بيئية، انتاج اطعمة تقليدية وحرف دليل سياحي، حراس غابات، نشاطات(فرص عمل ونشاطات تزيد الدخل في ما يتعلق بالمحميات الطبيعية 
 حكومية معينة مؤلفة من علميين، خبراء وممثلين عن الجماعات المحلية وتشرف على اعمال اتوهناك هيئ). يدوية تباع على مداخل المحميات، الخ

  .لجان ادارة المحميات
الل استخدام معرفتهم التقليدية للمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع  الزراعي مع المزارعين والجماعات الريفية من خالتنوع الحيويعمل مشروع 

وعمل المشروع على تحديد وتصنيف وترويج مصادر دخل من خالل اشراك الجماعات المحلية في التنع البيولوجي الزراعي .  البيولوجي الزراعي
  ).ة الغذائية، الزراعة العضوية، طعام محلي صحي الختربية النحل، السياحة البيئية، استعماالت االشجار البرية في الصناع(

 التي تعمل على ادارة تعاونية باشراك AFDCجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية ، YMCA ،هناك جمعيات غير حكومية آجمعية الخط االخضر
  .الجماعات المحلية او الريفية عند التداول بامور بيئية

  
شارآة الكاملة والفعالة من جانب المجتمعات األصلية والمحلية مع أحكام محددة تحقق المشارآة الكاملة والنشطة هل وضع بلدك آليات لتعزيز الم  63

  )،المرفق5/16المقرر (والفعالة للنساء في جميع عناصر برنامج العمل ؟
X  ) ال  )أ  
  بعض اآلليات يجرى وضعها ال، ولكن   )ب (  
  )دناه التفاصيل أالمرجو إعطاء (اآلليات موجودة نعم،   )ج (  

  التعليقات عن اآلليات لتعزيز المشارآة الفعالة والكاملة من جانب النساء المجتمعات األصلية والمحلية في جميع عناصر برنامج العمل   مزيد من 
  



  مساندة التنفيذ
   التنوع الحيوييين ، لشؤون أو إقليمية لمجتمعات السكان األصليين والمحل/هل أقام بلدآم إيدان استشارية وطنية ودون اإلقليمية و   64

  ال  )أ (  
  العمل جار في هذا الصدد ال، ولكن   )ب (  
X  ) نعم  )ج  

  :الجماعات المحلية ممثلة ببعض الهيئات االستشارية الوطنيةان 
ديات   هيئات حكومية معينة بناء على (ان آل هيئة. نشاة في آل محمية بموجب قرار وزاري من وزير البيئة        مالهيئات ادارة المحميات الطبيعية       طلب البل

ين من    ) والجمعيات غير الحكومية والبيئيين من الجماعات المحلية  ة      تتضمن ممثل ة ومن القطاعات العام ر   ،الجامعات المحلي ات غي ة والجمعي   االآاديمي
  .تعلق بادارة المحميات الطبيعيةومن خالل هذه الهيئات يعتبر انه يتم اشراك المحليين بشكل مباشر في االستشارات وصنع القرار الم. الحكومية المحلية

ورة مسودة        )ابصار( االمريكية في بيروت    قامت وزارة البيئة وبالتعاون التقني مع فريق من الخبراء من الجامعة           ة ببل المي للبيئ ق الع ل من المرف  وبتموي
  .قانون حول الوصول وتشارك الفوائد

ى           وارد    ومن احدى ابرز مبادىء المسودة هي سيادة وسلطة الدولة عل ة  الم ذه الجماعات عل            الحيوي دة ه ة ولفائ ة وباسم الجماعات المحلي  ى اذ تعمل الدول
لتنفيذ وتفعيل قرارات القانون بالتعاون مع وزارات  سلطة المسؤولية الوطنية التنوع الحيويولقد اولت المسودة وزارة البيئة ومن خالل قسم . تحقيق الحق
انون اذ ستعمل   شاء هيئة استشارية من الوزارات المعنية التي من شانها مساعدة وزارة البيئة على انوتقترح مسودة القانون   . معنية اخرى  تنفيذ وتفعيل الق

  .زارة البيئةالى ومتطلبات الوصول وتشارك الفوائد آما ستعمل على اقتراح قبولها او رفضها على مراجعة 
م    (بموجب قانون الصيد الجديد     لى للصيد المنشا    الجمعيات غير الحكومية المحلية في المجلس االع      يتم تمثيل    انون رق ذا المجلس    ). 04-588ق راس ه ويت

 ويلعب دورا استشاريا في بلورة واستصدار وزير البيئة ويتضمن ممثلين من المؤسسات الحكومية والخاصة ومراآز االبحاث المنظمات والنقابات المعنية
  .من قبل وزارة البيئةلتعديل تدابير الصيد المتخذة قرارات وزارية 

  
هل ساعد بلدآم منظمات المجتمعات األصلية والمحلية على عقد اجتماعات إقليمية لمناقشة نتائج قرارات مؤتمرات األطراف وللتحضير   65

  لالجتماعات التي تعقد في ظل االتفاقية ؟
X  ) ال  )أ  
  )بشأن نتائج االجتماعات  التفاصيل المرجو إعطاء(نعم ،   )ب (  

  لومات عن نتائج االجتماعات اإلقليمية    المعمزيد من 
  

  
التنوع هل قام بلدآم بمساندة المجتمعات األصلية والمحلية ، ماليا أو بوسائل أخرى ، على صياغة تنميتهم الذاتية وعلى وضع خططتهم على حفظ   66

واألخذ بنهج متكامل ومتدرج للوفاء باحتياجاتهم في ، التي تمكن تلك المجتمعات من األخذ باستراتيجية مالئمة من الناحية الثقافية، الحيوي
  مجال التنمية بما يتمشى وغايات المجتمعات وأهدافها ؟

  ال  )أ (  
X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(إلى حد محدود ، نعم   )ب (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(إلى حد بعيد نعم،   )ج (  

  المعلومات عن  المساندة المقدمة    مزيد من 
عمل على مساعدة الجماعات المحلية ماليا من خالل االموال المرصودة سنويا من قبل وزارة البيئة للجمعيات غير الحكومية لتنفيذ نشاطات يتم ال

 على ويتم رصد االموال بناء.  في مجاالت التوعية، بلورة مشاريع برامج لجهات مانحة والمحافظة واالستخدام المستدامالتنوع الحيويومشاريع تتعلق ب
 .تقييم مشاريع البرامج المقدمة من الجمعيات غير الحكومية لوزارة البيئة

آمساهمة لتغطية جزئية ) اعات المحلية المقررة في ما يتعلق بالمحمياتمالج(اضافة تقوم وزارة البيئة برصد اموال للجان المحميات الطبيعية 
  .لمصاريف ادارة المحميات

 التنوع الحيويعلى انشاء مرآز تسمين وفقا لتربية عضوية للقطعان وانتاج عضوي للنباتات بالتعاون مع مشروع عملت تعاونية الرعاة في عرسال 
ويهدف هذا المرآز الى تخفيف الضغط عن .  وجمعية الخط االخضرAUB-IDRC لمكافحة التصحر في لبنان، مشروع GTZالزراعي ومشروع 

في ) Salsola & Atriplex( شتلة شجيرات 5000وعمل المشروع على زراعة . الرعاة في المنطقةالمراعي المتدهورة والعمل على زيادة مدخول 
ويساعد المشروع في مشتل االشجار . محيط مرآز التسمين وسيعمل على تزويد تعاونية الرعاة بعلف آمصدر طعام اضافي للحيوانات في المرآز

مْن (وشتول  شتلة بالسنة من االشجار المثمرة البرية و9000الهادف الى انتاج حوالى ) اردا (المثمرة المدار من قبل جمعية عرسال للتنمية الريفية
  .ويتم توزيع هذه الشتول على المزارعين ويتم استعمالها في نشاطات التشجير. نتقاةممن اصناف محلية من نباتات ) العقل

  
    47  المربع

  :تبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما ير
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )د (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ه (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )و (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )ز (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ح (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )ط (
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التي لديها نمط حياة تقليدي يشجع على من قبل الجماعات المحلية قام لبنان بمبادرات تهدف الى المحافظة على المعرفة والطرق التقليدية المعتمدة 
 مثل التنوع الحيويالتي لها تاثير على المحافظة على طرق الزراعة التقليدية : امثلة على ذلك. يالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوج

مثل استعمال البغال في العمل في الغابات عوضا عن (التزاوج واستعماالت انواع الحيوانات التقليدية الرعي، المحافظة على الزراعة التقليدية آ
  . لحماية ضفاف االنهر والجلول المحاذيةتقليدية الطرق ال، )استعمال االليات

او في ملحق استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع   في مشاريع حماية هندسة االراضيظة على الطرق والمعرفةفالمتعلقة بالمحا النشاطاتتم لحظ 
  . 2005البيولوجي 

  :هذه االهداف هي آما يلي
  : المحلي االصليالتنوع الحيوي على  الزراعية والحفاظالبيئيةاالنظمة حماية : 1هدف 

  حديثةانشاء مزارع تقليدية ااحفاظ ونشر االنواع او االصناف التقليدية او التراثية التي يتم استبدالها بانواع -
  :من خالل خلق تشارك بين مختلف المهتمين خاصة الجماعات المحليةارد البحرية والساحلية بطريقة مستدامة والماستعمال : 2هدف 

  انواع الصناعات التقليدية مثل صناعة الملح وصيد االسفنجتحديد آل -
ان النشاطات المذآورة اعاله مثل الحفاظ على طرق الزراعة التقليدية او الحفاظ على هندسة االراضي الزراعية التقليدية او على نشاطات تحسن 

 في غايات األلفية للتنميةتساهم في تحقيق ان هذه النشاطات  ايضا . 2010 عام التقدم نحو هدفالوعي البيئي في الجماعات المحلية تساهم في تحقيق 
المعرفة التقليدية لالشتراك في صنع القرار ولبلورة سياسة تتعلق بتطبيق آما تعمل هذه النشاطات على تشجيع الجماعات المحلية . اطار الزراعة

   . الزراعي التقليديجوادارتها ولتحسين نماذج االنتايدية لالنظمة الزراعية التقلالمحافظة واالستخدام المستدام و
  

  خارج الموقع الطبيعي المحافظة –المادة التاسعة 
 األصلية في بلدك والتي نشأت التنوع الحيويهل تبنى بلدك تدابير للمحافظة خارج الموقع الطبيعي على مكونات  :)ب( و )أ( 9في المادة  ◊   67

  خارج بلدك؟
  ال  )أ (  
  ن التدابير المحتملة قيد المراجعةال، ولك  )ب (  
x   ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د (  

  .ية في بلدك والتي تنشأ خارج بلدك األصلالتنوع الحيوي على مكونات خارج الموقع الطبيعيمزيد من التعليقات حول تدابير التي تم تبنيها للمحافظة 
 بالعديد من  في لبنانولكن قامت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية .لمحافظة خارج الموقع الطبيعيتتعلق بااطار وطني وسياسة وطنية لم يتم تنفيذ 

 Salvia والقصعين  Origanum syriacumزعتر البريلمشاتل ا: على سبيل المثال(محافظة خارج الموقع الطبيعي المبادرات المتعلقة بال
fruticosa libanoticum  .(الوراثيةالمحافظة على الموارد : وآان هناك هدفان لسياسة مصلحة االبحاث العلمية الزراعية في هذا االطار اال وهما 

  .متأقلمة على البيئة المحليةالصناف ألالنواع وااوعلى 
  بنوك البذور

 اذ ان البنية التحتية غير مناسبة الحبوبهي محصورة بالعنب وية لمصلحة االبحاث العلمية الزراعية والمتعلقة بحفظ البذور حالان الطاقة االستيعابية ال
 تم ارسال المجموعات المقطوفة من ، وفي اطار اتفاقية عالمية بين ايكاردا وحدائق آيو الملكيةوانطالقا من هذا الواقع،. النواعاالستيعاب عدد اآبر من 

   .مناقشات حول انشاء بنك جينات بالتعاون مع مصلحة االبحاث العلمية الزراعية تتم اآمبنان للحفظ في آيو ل
للحبوب االصلية رية واالنواع المحلية ب قامت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية بالترآيز على االصول ال، الزراعيالتنوع الحيويفي اطار مشروع 

  .ولقد تم توزيع آمية من هذه البذور على المزارعين اما الكميات االخرى فلقد تم حفظها.  البذور في مواقع محددةشعير لتكثيرالقمح والخاصة 
تم انشاء بنك بذور للتنوع البيولوجي في لبنان في اطار الجامعة االمريكية في بيروت وتحديدا في مرآز الجامعة لالبحاث الزراعية والتعليم 

)AREC .(توضيب البذور قبل وتنظيف ومعدة الستقبال فانية اما الث ة مراقبة بيئيتتم في االولى 2 م74 غرفتين بمساحة البذور هذا بنك ولقد تضمن
  . التابع لوآالة التنمية االمريكية ASHAل من ي بكامل المعدات الالزمة بتمو هذااضافة تم تجهيز بنك البذور. حفظهم
  لتالمشا

جمعية حماية التنمية الريفية في الشوف من جهة اخرى قامت جمعية . للوز والتيناراعية بانشاء مشاتل للعنب وقامت مصلحة االبحاث العلمية الز
 هيئة وقامت. حمالتها التشجيريةلنبتات لزود لمبهدف استعماله آ) جبل لبنان (بانشاء مشتل واسع في قرية الرملية AFDCوتنمية الثروة الحرجية 

وتم . في المدنحمالتها التشجيرية  ل متوسطة للنباتات المحلية من اجلتنشاء مشااب  في بيروتReal Estate Company اية البيئية في طرابلسمالح
وقامت الجامعة االمريكية في بيروت بتمويل من وزارة الزراعة . صغير في مستنقعات عميق بهدف التدريبات الحقلية الميدانيةانشاء مشتل اشجار 

وفي اطار .  بتقييم انتاج وتكثير االشجار االصلية ذات قيمة تزيينية)الواليات المتحدة االمريكية (عاون مع جامعة اوهايو وبالت USDAاالمريكية
مشاتل القطاع الخاص في هذه اصحاب ولقد شارك .  من النباتات البرية ذات قيمة طبية من اجل انتاجها وتكثيرهادالمشروع ذاته، تمت دراسة العدي

  . النشاطات
  معاشب - تاحف نباتاتم

 بهدف المحافظة على النباتات في اطار المجلس الوطني للبحوث العلمية، مصلحة االبحاث العلمية الزراعية، الجامعة ة المنشئمعاشبمن الهناك العديد 
 المؤسس من جامعة االمريكية في بيروت فهناك المتحف الوطني في ال،الهميةل اما بالنسبة .، مستنقعات عميق والمحميات الطبيعيةاالمريكية في بيروت

 صنف نباتي ينتمون الى اآثر من 4200لنموذج  20000 والذي يحتوي على مجموعات نباتية مهمة ويضم اآثر من 1869بوست سنة . قبل جورج أ
واالردن وتم ادراج آل االنواع في   سنة في لبنان واجزاء من سوريا، فلسطين125وآان قد تم تجميع هذه العينات على مدى .  عائلة178 وا نوع950
  .  للمؤلف جورج بوست"اءالنباتات في سوريا، فلسطين وسين: "آتاب

  .حرش اهدن، ارز الشوف وجزر النخيل بانشاء هرباريا صغير في آل من المحميات: قامت المحميات الطبيعية الثالث



  التكثير
فالجامعة االمريكية في بيروت . رت في اطار بعض المشاريع المنفذة على الصعيد االآاديمي حص خارج الموقع الطبيعيان المبادرات المتعلقة بالتكثير

هي في صدد بلورة بروتوآوالت تكثير لبعض االصناف النباتية المحلية االصلية ان آان بواسطة البذور او بواسطة طرق غير تناسلية؛ آما تعمل حاليا 
  . قييم امكانية تطبيق طرق انتاج بديلة لالصناف النباتية المحلية االصلية المنتقاة في مختلف المناطقعلى انشاء مساحات حقلية تجريبية وعينية لت

   البحريالتنوع الحيوي
 ويتم ؛تقوم جامعة البلمند بالتخطيط النشاء متحف عام ومحطة بحرية العادة تدوير الموارد ولتزويد الصناعة بالسمكفي ما يتعلق بالموارد البحرية، 

من جهة اخرى، يقوم المجلس الوطني للبحوث بالتخطيط النشاء متحف بحري على طول الساحل . مل حاليا على ايجاد التمويل الالزم للمشروعالع
  .الشمالي وذلك في المستقبل القريب

  الثروة الحيوانية
. تزام بالمحافظة على الحياة البرية اللبنانيةل على اال،1993 المؤسس منذ سنة  التعليمي غير الباغي الربحمرآز التعرف على الحياة البريةمرآز يقوم 

عمل المرآز على اعادة تأهيل الحيوانات المجروحة او اليتيمة التي يتم اطالقها آما ي.  الطيور والزواحف،قام المرآز بالمحافظة على الثديياتقد و
هناك العديد من المبادرات التي تعمل على وفي هذا االطار، . هة الحياة هناكالتأآد من قدرتها على مواجو  العمل على شفائهامجددا في الطبيعية بعد

منشورات حول اعادة التأهيل و ،صغيرة الحيوانات الحدائقوحيوانات، الض وعرل "فيستا"نشر الوعي والترفيه مثل المتاحف البحرية وبرنامج 
  . في الشمال والممولة من قبل مستشفى هيلينيك العادة التأهيل في اليونان منتجة من قبل هيئة حماية البيئة خارج الموقع الطبيعيوالمحافظة

  
  هل تبنى بلدك تدابير إلعادة توليد األنواع المهددة في بيئاتها الطبيعية تحت الظروف المناسبة؟ ):ج (9في المادة ◊  68

  ال  )أ (  
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب (  
x  ) ن فضلك اذآر التفاصيل أدناهم(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د (  

  .مزيد من التعليقات حول تدابير إعادة توليد األنواع المهددة في بيئاتها الطبيعية تحت الظروف المناسبة
ولكن في المقابل، قامت المحميات . هددة في بيئاتها الطبيعية تحت الظروف المناسبةإلعادة توليد األنواع الم االن اية تدابير وطنية غايةلم يعتمد لبنان ل

 تعمل على  التي وبالتحديد محمية ارز الشوف"مبادىء االرث الطبيعي االسترالي" اعادة ادخال االنواع المدرجة على قائمة جرد أالطبيعية باعتماد مبد
  .  لذلكالظروف المناسبةفر عندما تتووعل والاعادة ادخال الغزال الجبلي 

  
 من البيئات الطبيعية ألغراض المحافظة خارج الموقع الطبيعي الحيويةهل اتخذ بلدك تدابير لتنظيم وإدارة تجميع الموارد  ):د (9في المادة ◊  69

   والسكان في البيئة الطبيعية لألنواع؟البيئيةحتى ال يتم تهديد األنظمة 
  ال  )أ (  
  حتملة قيد المراجعةال، ولكن التدابير الم  )ب (  
x ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د (  

ي حتى ال يتم تهديد  من البيئات الطبيعية ألغراض المحافظة خارج الموقع الطبيعالحيويةمزيد من المعلومات حول تدابير تنظيم وإدارة تجميع الموارد 
  . والسكان في البيئة الطبيعية لألنواعالبيئيةاألنظمة 

مهما آانت االسباب ) االعشاش، الخو  الجراء، الفراريجالبيض، الصيصان،( يمنع تجميع الموارد الحيوانية 580/2004ان قانون الصيد الجديد رقم 
لقد تم اضافة .  على االنواعالمحافظةالمتعلقة بف اخاصة للدراسات العلمية واالهدالموجبة لذلك ويخول المجلس االعلى للصيد باعطاء تراخيص 

 يتم تجميعها ونقلها من اماآن مهددة من اجل ، ولكن في بعض االحيان؛بموجب مرسوم صادر عن وزارة الزراعة منع تجميع بيض السالحف البحرية
  . ميداسيتالعالمية المحميات الطبيعية، مشروع ميدويت آوست والجمعية غير الحكوميةالسماح بتفقيسها في اماآن امنة وذلك بالتعاون مع مشروع 

  
   48  المربع

  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة      )أ (
  غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقيةاالسهام في تنفيذ  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال       )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية       )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

  ).2005(وايضا في ملحقها وقع في االستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي تم ادراج شؤون الحفظ خارج الم
  

دفين     ) مفاوضات حول انشاء بنك جينات، مشاتل، مراآز اعادة تاهيل، الخ         (ان النشاطات المذآورة اعاله      ق اله ات الخطة    3 و2تساهم في تحقي  من غاي
  . )تامين االستدامة البيئية ( من غايات األلفية للتنمية7 في تنفيذ الهدف وايضا تساهم هذه النشاطات. االستراتيجية لالتفاقية
 التي تشكل  الالزمةاستصدار القوانين التحضير وقلة وبقلة القدرات المؤسساتية والموارد الماليةتتعلق ب 9المواجهة في تنفيذ المادة ان المعوقات الرئيسة 

  .ا وطنياارث الوراثيةاعتبار الموارد النباتية هناك قلة من المعوقات، ايضا ؛ خارج الموضع يةالوراثالموارد النباتية حفظ ا لاساس وااطر
  

  التنوع الحيوي االستخدام المستدام لمكونات – 10المادة 
   في صناعة القرار الوطني؟الحيويةهل دمج بلدك دراسة المحافظة واالستخدام المستدام للموارد  ):أ (10في المادة   ◊  70

  ال  )أ (  



113  

  جاري اتخاذ خطوات ولكن ال،  )ب (  
x   ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في بعض القطاعات ذات الصلة   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في معظم القطاعات ذات الصلة    )د (  

  .طني في صناعة القرار الوالحيويةمزيد من المعلومات حول دمج دراسة المحافظة واالستخدام المستدام للموارد 
  : في قوانين وطنية آما يليالحيويةالمحافظة واالستخدام المستدام للموارد تم دمج المبادرات المتعلقة ب

 47في البنود  وبشكل مفصل التنوع الحيويالذي تناول بفصل آامل ادارة الموارد الطبيعية والمحافظة على ) 444/02قانون رقم (قانون حماية البيئة -
 تم ذآر 47وفي البند  .الوراثية واستخدامه المستدام، انشاء محميات طبيعية و تنظيم الوصول الى الموارد التنوع الحيويحماية ل  حيث تم تناو49الى 

  . المستدام لهواالستخدام التنوع الحيوي لما يتعلق بحماية  العامة والخاصةؤسساتالجماعات المحلية آما تم التشديد على ضرورة ارساء التعاون بين الم
 من االنواع الحيوانية هاحماية الطيور واالستخدام المستدام لها ولغيروج لالذي ير) 25/2/2004 بتاريخ 580قانون رقم (قانون حماية الصيد في لبنان -

ان آانت  وانات من طيور او حي، وتحديد انواع الصيدهان القانون يعالج طرق الصيد، وينادي بتحديد موسم للصيد وبتحديد وقت مناسب ل. االرضية
  . تعتبر محمية طوال السنة والتي يمنع صيدهابرية، محلية او مهاجرة والتي 

 داخل المحميات الذي تم التغاضي عنه في القوانين السابقة االستخدام المستدامتناول ت ونظم انشاء وادارة المحميات الطبيعية في البلدتمسودة قانون -
   .  رآزت على مبدا المحافظة فقط  والتي الطبيعيةالمتعلقة بالمحميات

االستخدام  بخطوة هامة في مجال 2005 في حين آان الترآيز في القوانين السابقة على المحافظة على الموارد الطبيعية قامت وزارة البيئة في ايار -
 الحيويةالوصول الى الموارد تهدف الى تنظيم هذه المسودة .  وتشارك الفائدالوراثيةحول الوصول الى الموارد مسودة قانون  اذ بلورت المستدام

  .  من استعمالهاةالناتجلفوائد العادل لتشارك الاالستخدام المستدام لها وآما تنظم   وعناصرها اللبنانيةالوراثيةو
االتفاقيات العالمية وع بمراجعة فلقد قام المشر. العالمية في اطار وطني تقترح الية لتبني االتفاقيات الزراعي بدراسة التنوع الحيويقام مشروع  -

وقد بينت النتائج ان هناك حاجة .التوقيع عليها من قبل الحكومة اللبنانيةاو سيتم  التي تم  واالستخدام المستدام لهالتنوع الحيويالمتعلقة بالمحافظة على 
خاصة في ضوء االتفاقيات المعقودة في  استعمالها وتبادلها ثيةالورا المتعلقة بلمحافظة على الموارد النباتية شؤونالوتنسيق آل جدية لتنظيم قانوني 
وتمت بورة مقترحات اولية لتبني االتفاقيات   عالقة وتاثير هذه االتفاقيات العالمية على وضع التشريعات الوطنية الحالي تم تحليل. المنطقة وفي العالم

  . المعقودة
حماية الطبيعة وادارة الموارد الطبيعية في لبنان  التنوع الحيويالتشريعات الوطنية المتعلقة ب الزراعي بمراجعة التنوع الحيوياضافة قام مشروع 

والهدف من هذا .  في لبنانالوراثيةالنشار برنامج وطني للموارد النباتية مقترحات آما عمل وبناء على ذلك ببلورة وتنظيم المؤسسات العامة المعنية 
مؤسساتي وقانوني في ضوء االتفاقيات العالمية  من خالل انشاء اطار علمي اداري الوراثيةبادل الموارد النباتية البرنامج هو لتنظيم المحافظة وت
  .واالقليمية العقودة من قبل لبنان

للمحافظ على  من شانها ان تروج الجماعات وعلى الصعيد الوطني ،على صعيد المزرعة البيتيةاالت سياسة مايضا قام المشروع ببلورة وثيقة حول احت
تحليال اجتماعية اقتصادية ايكولوجية ومؤسساتية رت مبنية على و بلهذه االحتماالت.  الزراعي واالدارة المستدامة للموارد الطبيعيةالتنوع الحيوي

ناقشتين عميقتين مع موظفي  موثائق بينية،تضمن تقييم لان االسلوب المعتمد لتحديد احتماالت السياسة  . الزراعيالتنوع الحيويتؤثر على لعوامل 
  . مع ممثلين من الجماعات الريفية في مواقع المشروعواجتماعات مكثفة وزارتي الزراعة والبيئة 

آما تمت .  في مرسومي تقييم االثر البيئي واستراتيجية التقييم البيئي الذين تمت بلورتهما من قبل وزارة البيئةالتنوع الحيوي  عناصرلقد تم ادراج -
فاستراتيجية التقييم البيئي ستفيد في . 2005ة دليل تدريبي حول آيفية ادراج التوع البيولوجي في اليات تقييم االثر في اطار وزارة البيئة في ايلول بلور

  .  في التخطيط العام وفي صنع القرارالتنوع الحيويارساء البيئة المستدامة من خالل ادراج 
  

  ؟التنوع الحيوي تتجنب أو تقلل التأثيرات العكسية على الحيويةلدك تدابير تتعلق باستخدام الموارد هل تبنى ب ):ب( 10في المادة   ◊ 71
  ال  )أ (  
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة   )ب (  
x   ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة    )ج(  
  )ناهمن فضلك اذآر التفاصيل أد(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د (  

  .التنوع الحيوي والتي تتجنب أو تقلل التأثيرات العكسية على الحيويةمزيد من المعلومات حول التدابير التي تم تبنيها المتعلقة باستخدام الموارد 
الل التشريعات التالية المبلورة  وخاصة من خالتنوع الحيويالتأثيرات العكسية على ل او تجنب يتقل من شانها القام لبنان باتخاذ العديد من التدابير التي

  :من قبل وزارة البيئة
  .التنوع الحيويالتأثيرات العكسية على ورة اعطاء حوافز للنشاطات التي تعمل على التقليل او تجنب رقانون حماية البيئة الذي ينص على ض -
 التي من الممكن ان البشريةالتي تمنع او تنظم النشاطات و) لغابات المحميةالمحميات الطبيعية، المواقع الطبيعية، ا(القوانين المتعلقة بالمواقع المصنفة  -

  . المواقعهذه تؤثر سلبا على 
 الصيد الذي ينظم عملية الصيد اذ ينص على تحديد موسم للصيد يتناسب وموسم تزاوج انواع الحيوانات والطيور خاصة في وقت الهجرة تنظيم قانون -

ذات اهمية بيئية او زراعية هذا القانون يمنع ايضا صيد االنواع المنقرضة او النادرة او المهددة .  فترة اعتنائهم بصغارهمخاللنحو مناطق التزاوج او 
    ).المحميات الطبيعية، المدن، القرى، مناطق الترفيه، الحدائق العامة، المواقع المصنفة(خاصة آما تمنع الصيد في مواقع خاصة 

يؤدي الى تجنب او التقليل من وبالتالي  الحيوية الذي ينظم الوصول الى الموارد فوائد وتشارك الالوراثيةلى الموارد اول مسودة قانون حول الوص -
  .الوراثية غير المستدام للموارد واالستخدامالممارسات غير المتوازنة والوصول 

 للمشاريع التأثيرات العكسيةلتين تنصان على اليات لتجنب او التقليل من امرسومي تقييم االثر البيئي واستراتيجية التقييم البيئي لكل من مسودة  -
 الذي 2005فلقد تم معالجة ادراج التنوع البييولوجي في الدليل التدريبي المنفذ في اب . التنوع الحيويعلى البيئة و والمخططات والبرامج والسياسات

  .ر البيئي واستراتيجية التقييم البيئياليات تقييم االث  فيالتنوع الحيويتضمن قواعد الدراج 
  :االنواع البرية والنظم اليكولوجيةالتأثيرات العكسية على اضافة هناك قوانين وزارة الزراعة التي تهدف الى التقليل او تجنب 

الذي ينص على ان ) 24/7/1996 تاريخ 558قانون  (1996 في المجلس النيابي مشرع من قبل ال) 12/9/1991 تاريخ 85قانون ( قانون الغابات  -
 التي قد تؤثر سلبا البشريةفهذا القانون عمل على منع وتنظيم النشاطات . اللزاب واشجار صنوبريات اخرى تعتبر محمية حتما،اشجار االرز، الشوح
  .راعة في اطار هذا القانونالز يات بموجب قرارات وزارية من قبل وزارةماضافة، تم اعالن حوالى خمسة عشر غابة آمح. على انواع الغابات

  ).27/2/1996 باريخ 92/1قرار (قرار وزاري يتناول تصدير النباتات الطبية والعطرية  -
  ).12/9/1995 تاريخ 108/1قرار (قرار وزاري يمنع استيراد وادخال بذور او شتول ارز  -



  ).1/8/1996 تاريخ 340/1قرار  (الشومار قرار وزاري يمنع قطف واستيراد شتول وجذور -
  .1998 صادر في)177/1قرار ( قرار وزاري يناقش قطف الزعتر والقصعين -

  : آما يليالعالميةمشاريع  مبادرات في اطار ال،التنوع الحيويالتأثيرات العكسية على ومن التدابير المتخذة للتقليل او تجنب 
"  ومبادرة "مبادرة البديل للميثيل برومايد" لوالمشروع العالمي" لمعينةالهيئة الحكومية ا"في اطار مشروع ميدويت آوست لبنان وبالتعاون مع  -

عيني ميدان  انشاءتم  وجمعية امواج للبيئة، SPNLالمحافظة على الطبيعة في لبنان جمعية من قبل الجامعة االمريكية في بيروت و" السلة الصحية
 هدفت المبادرة الى تدريب المزارعين المحليين على طرق وتقنيات وفوائد  ولقد.2003سنة في محمية صور الطبيعية وذلك للزراعة العضوية 

 على االنواع الطبيعية وذلك من خالل بيدات الكيميائيةملالتأثير السلبي لالزراعة العضوية وعلى آيفية المحافظة على طبقة االوزون وآيفية تجنب 
 2004نتاج الزراعي العضوي مستمر في هذا الحقل الذي تم توسيع مساحته في ايلول  ما زال اال،في الوقت الحالي. استعمال بدائل بيولوجية صحية

 بالتعاون مع مؤسسة الرؤية العالمية بهدف ارساء 2004 سنة ميدان عيني للزراعة العضوية تم انشاء  فلقد،لمستنقعات عميقاما بالنسبة . 2م17000الى 
  .النشاطات ذاتها آما في محمية صور الطبيعية

 ، االردن،والمنفذ في سوريابرنامج األمم المتحدة للتنمية  الزراعي االقليمي الممول من قبل المرفق العالمي للبيئة والتنوع الحيوي اطار مشروع في-
 واالكرز صناف  وا الزيتون،شجار البرية المهددة بسبب استصالح االراضي لزراعة التفاح تم ارساء المحافظة المحلية لال،والسلطة الفلسطينيةلبنان 

  . لبناء قرى مصايف
اضافة قام المشروع بنشاطات عديدة تتعلق باعادة تاهيل المراعي من خالل انشاء مواقع دليلية في مواقع المشروع، عرسال ونبحا الظهار اثر 

وع بالعديد من االحصاءات االيكو بوتانية لتحديد ايضا، قام المشر. المحافظة والتبذير ببقوليات محلية واثر تقنيات تجميع مياه على اعادة تاهيل المراعي
  .   معربون/ الزراعي في مواقع المشروع في نبحا، عرسال، حامالتنوع الحيويعوامل تدهور 

  :ي مثل ما يلالتنوع الحيويفي اطار مشروع المحميات الطبيعية تم تنفيذ العديد من النشاطات التي من شانها التقليل من االثار السلبية على -
أي ينتج عنها ال وان  الذي يتطلب ان تكون ادارة آل النشاطات او القرارات عملية "الال ضرر"اعتماد مبدأ  -

 .  او تهدور للقيمة البيئية او شروط المحميات الطبيعيةضرر
في محمية جزر النخيل الطبيعية للتقليل من اثار ) تقرير اثر بيئي على صعيد صغير (بدأي مرآزمبلورة تقرير  -

 مشاريع التنمية او االبحاث الصغيرة 
  والبيئةالتنوع الحيويدراسات تنمية قدرات في بعض المحميات الطبيعية لتجنب الضرر على  -
تأمين مرشدين سياحيين للتاآد من ان الزوار ال يقومون باعمال عن نية او غير نية تؤثر سلبا على المحافظة على  -

 .التنوع الحيوي
 .طات التي تتطلب رخصا او ال او حتى الممنوعة في المحميات الطبيعيةانشاء قوائم جرد للنشا -
 بلورة قيم ومبادىء للزيارات -
  . ، الخالتنوع الحيويتعزيز دور او قيمة عناصر  -

  
واالستخدام  والتي تتوافق مع متطلبات المحافظة الحيويةهل طبق بلدك تدابير تحمي وتشجع االستخدام المعتاد للموارد  ):ج (10في المادة   ◊ 72

  المستدام؟
  ال  )أ (  
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب (  
x   ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د (  

  . والتي تتوافق مع متطلبات المحافظة واالستخدام المستدامالحيويةوارد مزيد من المعلومات حول التدابير التي تحمي وتشجع االستخدام المعتاد للم
 من  والتي تتوافق مع متطلبات المحافظة واالستخدام المستدامالحيويةتحمي وتشجع االستخدام المعتاد للموارد التي تدابير قام لبنان باتخاذ العديد من ال

  : بحث فردية آما يليضمنها مشاريع واسعة النطاق برامج مؤسسات ومشاريع
التشجير من قبل وزارة الزراعة التي عملت على افادة الجماعات المحلية من االشجار المغروسة مثل الخروب والصنوبر آمواد اعادة مشاريع  -

  .للتجارة
 ، الغار Juniper excelsa اب باستغاللها مثل اللزالمبالغحول االنواع واالصناف  من قبل مصلحة االبحاث العلمية الزراعية دراسة البحث -

Laurus nobilisالصنوبر ، Pinus brutiaوالفستق  Pistacia lentiscus . ولقد هدفت الدراسة الى نشر الوعي حول استعماالت االنواع المحلية
  .ا اقتصادي ربحاالتي قد توفر

ع على االستعمال اليومي للتنوع البيولوجي الذي يتوافق مع  التي تحمي وتشجتالنشاطا الزراعي بتنفيذ العديد من التنوع الحيويقام مشروع  -
في حام ونبحا آما انشا وحدة تسمين في عرسال فالمشروع قد انشا مرآزين للتصنيع الغذائي في مواقع المشروع : المحافظة واالستخدام المستدام

في عرسال آما قام بدورات تدريبية حول التصنيع محلية اردا مية اشجار مثمرة مدار من قبل جمعية غير حكومشتل لتعاونية الرعاة آما ساهم بدعم 
عالمية في ايكاردا في الغذائي في ممتلكات اردا للتعاونيات والتجمعات النسائية في مواقع المشروع عرسال حام معربون ونبحا آما نظم محاضرة 

  . الجماعاتالجافة من خالللبيولوجي الزاعي في المناطق لمبدا المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع ا  حول الترويج 2005نيسان 
في معربون آما عمل تدريبات حول الزراعة العضوية للمزارعين المحليين /ريفية في حامال يئيةالب تجوالالاضافة قام المشروع بتنظيم العديد من 

  .عاونياتللتاالدارة الجيدة الحاآمية ومواقع المشروع آما حضر صفا تدريبيا ليومين حول 
ات تسويقية ج منتمحورت حولفالتدابير التي تم اتخاذها ت.  المستدام لالنواعخدام االست نحو دعمتدريجيايتحول  مشروع المحميات الطبيعية الذي -
تسمية و ئية داخل المواقعلسياحة البيل الى الترويج اضافة  منتجة من قبل الجماعات المحلية المحيطة بالمحميات)الطعام التقليدي، اعمال يدوية، الخ(

  . تتالءم مع متطلبات المحافظةالتي  الحيوية للموارد االستخدام المستدام على تشجعمحيط حيوي التي محمية ارز الشوف محمية 
 محمية صور منفذ فيدليلي  يميدانمشروع الزراعة العضوية في المحميات الطبيعية من خالل  قام مشروع ميدويت آوست بمبادرة حديثة حول ،ايضا

الى تدريب المزارعين المحليين على تقنيات وفوائد الزراعة العضوية وعلى آيفية المحافظة على طبقة االوزون وآيفية تجنب التأثير يهدف الطبيعية 
ام المشروع بعدة تدابير اضافة ق .وذلك من خالل استعمال بدائل بيولوجية صحية غير المستهدفة مبيدات الكيميائية على االنواع الطبيعيةلالسلبي ل

العمل آمرشدين كينهم من م للجماعات المحلية لتالبيئيلالرشاد  برنامج تدريبللترويج للسياحة البيئية في المحميات الطبيعية من خالل تامين 
 بنتاعل ، اهدن،جزر النخيل ، في مستنقعات عميق والمحميات الطبيعية الخمسة في صورجولةومن خالل تنظيم ايكولوجيين في المحميات الطبيعية 

 على عطلة نهاية االسبوع وتضمنت اقامة ليلة تدقد امت الجولة تانوآ. لترويج للسياحة البيئية في هذه المناطق بهدف اللشرآات السياحيةوتنورين 
     .واحدة
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  . وهي قيد االصدارحميات الطبيعية للتنوع البيولوجي في الماالستخدام المستدامتتناول   مسودة قانون المحميات الطبيعية الجديد-
تم انشاء السلة الصحية من قبل فريق تنمية ريفية تابع لكلية العلوم .  الجامعة االمريكية في بيروت برنامج حول الزراعة العضوية يتم تنفيذه من قبل-

 آما يهدف الى ترويج .توسيع وتحسين الحياة الريفيةالزراعية والغذائية في الجامعة االمريكية في بيروت آظرف ال يبغي الربح وآانت مهمته دعم و
آما تعمل بتخفيض التلوث البيئي وتلوث الطعام  ان السلة الصحية تبرز التزامها للزراعة العضويةمن خالل دعمها و ؛الزراعة آاستراتيجية حيوية

او بيع مباشر ضوية الطازجة او المصنعة المسوقة في بيع فردي والخالقة في المنتجات الع  السلة الصحية على تامين العديد من النشاطات التقليدية
  . للفنادق المطاعم شبكات توزيع الطعام ومحالت الصحة

اضافة ان السلة الصحية آانت رائدة في ادخال مبدا الزراعة المدعومة من الجماعات على الصعيد الوطني من خالل بناء شراآة بين المجتع المدني 
ومن منجزات السلة . سهال انخراط المزيد من المزارعين  ان نجاح المرحلة الدليلية قاد الى زيادة الطلب مما جعل.  الريفومزارعين من مناطق

وقد لعبت السلة الصحية دورا في تخطي محدوديات التسويق من خالل وسيلة خالقة . الصحية بلورة الموقع االآتروني لتسويق المنتجات العضوية
  . ات لتسويق منتجات الزراعة العضوية في لبنانمرتكزة على الجماع

 الزراعي بالتعاون مع الجامعة االمريكية في بيروت حول تقييم االستعماالت الممكنة لالشجار المثمرة التنوع الحيويدراسة بحث في اطار مشروع -
  .البرية

  .سلسلة جبال لبنان الشرقية باصناف اشجار مثمرة بريةدراسة بحث في الجامعة اللبنانية حول تقييم امكانية تشجير المناطق الجافة ل-
 ويمتد على خمس 2001 في أ بدMercy Corpsبديل بهدف تنمية الزراعة المستدامة في لبنان بتمويل من :  هناك مشروع بعنوان التحقيق البيولوجي-

وجامعة توليدو ) الواليات المتحدة االمريكية( مع جامعة اوهايو يتم تنفيذه من قبل آليات متعددة في الجامعة االمريكية في بيروت بالتعاون وسنوات
ان هدف المشروع الرئيسي هو االعتماد على ابحاث تعاونية باستعمال البيوتكنولوجيا النتاج منتجات نباتية تسويقية من ). الواليات المتحدة االمريكية(

  : ومن اهداف المشروع المفصلة ما يلي.  هو تنويع ملف التصنيع الزراعي في لبنانآما ان الهدف). التنوع الحيوي(نباتات محلية اصلية في لبنان 
o    لنمو تحديد قائمة جرد قصيرة باالنواع النباتية مع مقدرات طبية او مع خاليا ناضجة واو تزيينية لتنويع الملف الزراعي الوطني والترويج

  . التصنيع الزراعي المستدام في الجماعات الريفية
o مقدرات التدجين لقائمة الجرد القصيرة لالنواع النباتيةدراسة   
o تقييم مقدرات السوق لالنواع النباتية ذات المقدرات الطبية ومع خاليا ناضجة واو التزيينية 
o االبدء بانتاج النباتات مع مقدرات تسويقية 
o دراسة المقدرات الطبية والزراعية لالنواع النباتية المنتقاة  

التي تتمتع االنتاج والتجارب الحقلية بنية تدجين االنواع التي تثبت قيمتها التسويقية ولتجنب االستغالل الجائر لالنواع البرية ب ءدتم البلهذا الهدف 
  . مقدرات طبية او تزيينيةب
  .مشروع دراسة حالية بين الجامعة االمريكية في بيروت وجامعة ريدينغ يتناول التقييم االقتصادي للغابات في لبنان-
 من خالل االستخدام المستدام بتحسين نشاطاتها لتشمل AFDCجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية مية الريفية في الشوف نتقوم جمعية مرآز الت-

  . تشجيع الجماعات المحلية على مراقبة وتنظيم الرعي وتشجيعهم على طريقة تربية النحل
ناول تقييم استعماالت االنواع النباتية المنتقاة آمنتجات طبيعية في مراقبة الحشرات في اطار تنفيذ مشروع حالي ممول من الفاو لمدة ثالث سنوات يت-

  .تعاوني من قبل الجامعة االمريكية في بيروت ووزارة الزراعة
بعنوان ) ب(رة االموال  ببلورة الشق الوطني لمشروع ممول من المرفق العالمي للبيئة ضمن مشاريع بلو2005 قامت وزارة البيئة في حزيران -
وهذا المشروع هو اقليمي ويشمل لبنان، مصر، .  وتقييم افضل الممارسات للمحافظة في الموضع على االنواع البرية المهمة اقتصاديااختبارتخطيط، "

لبيئة الذي سيسهل المحافظة في على دعم التخطيط والتحضير لمشروع مقترحات للمرفق العالمي ل) ب(المغرب وترآيا ويتم العمل من خالل المرحلة 
في هذه المرحلة تم تحديد االنواع النباتية ومواقعها من قبل . الموضع واالدارة االقتصادية لالنواع النباتية البرية المهمة في البلدان االربعة المذآورة

  في مواقع طبيعية ) النواع الطبية او العطريةا(البلدان االربعة وتم االعتماد على معيار اهميتها الزراعية او الغابية او االقتصادية 
  

 وسيتم تقديمه الى المرفق العالمي للبيئة 2005تم االنتهاء من بلورة مشروع مقترحات في ايلول . او نصف طبيعية وفي االنظمة الزراعية التقليدية
  .للموافقة عليه

ه هي مهمة جدا خاصة ان ذعملية البحث ه. ث حول النباتات الطبية في لبنانببح)LARI( وتقوم مصلحة االبحاث العلمية الزراعية 1993منذ سنة  -
 يساعد على تقدم الطب في القطاع الزراعي؛ آما يساعد االنواع المهددة باالنقراض بايجاد قيمة في يذ الزراعي، االمر الالتنوع الحيويلبنان غني ب

انتاج ولكن هناك حاجة اليجاد طرق . نية بخلق مصدر دخل جديد للصناعة اللبناا االمرذساهم هائي وبالتالي المحافظة عليها؛ اضافة يذقطاع التصنيع الغ
 وضمان استدامتها آموارد لالقتصاد اللبناني بشكل يساعد النساء في المناطق الريفية الفقيرة على العمل وبالتالي يكون له اثر جيد على ه النباتاتذه

تتعلق بالتعاون المحدود بين المؤسسات العلمية المحلية واالقليمية العاملة في مجال االعشاب ا االطار ذ مواجهة في هولكن هناك معوقات. التنمية الريفية
  .الطبية والنباتات العطرية

ييم النباتات الطبية تق: تمت بلورة اطار مفهومي الستراتيجية حول االعشاب، النباتات الطبية والعطرية للبنان تتضمن العناصر التاليةآره انه ذوالجدير 
والعطرية، بيئتها، تصنيفها، زراعتها، منهجية البحث المعتمدة، التقنيات المستعملة، الفيتوآيمياء، استعماالت النباتات الطبية والعطرية، الصناعة الطبية 

ت الطبية والعطرية، طرق لتحسين انتاجها، اليات لمراقبة المرتكزة على النباتات؛ آما تلحظ االستراتيجية اقتراحات لقوانين لبنانية، اليات لمراقبة النباتا
  .ه االستراتيجية بعدذولكن لم يتم تفعيل وتطبيق ه. ه النباتاتذالجودة والنوعية، التجارة، اهدافا اقتصادية، واستهالك ه

  
ت العالجية في المناطق المتأثرة حيث تم تقليل هل طبق بلدك تدابير تساعد السكان المحليين على تطوير وتنفيذ اإلجراءا ):د (10في المادة    ◊ 73

   ؟التنوع الحيوي
  ال  )أ (  
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب (  
x   ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د (  

التنوع ر التي تساعد السكان المحليين على تطوير وتنفيذ اإلجراءات العالجية في المناطق المتأثرة حيث تم تقليل مزيد من المعلومات حول التدابي
  .الحيوي

 قد امن التقنيات والموارد البشرية والمالية لتشجير 2002التشجير االقليمي المنفذ من قبل وزارة البيئة منذ اعادة مشروع لخمسية لان الخطة ا -
 هكتارا في السنة موزعين في لبنان على انهم مناطق 320 تشجير مساحة ما يقارب  البرنامجتضمنولقد . ابات في مختلف المناطق اللبنانيةمساحات غ



  .فقدت غطاءها من الغابات بسبب الحرب االهلية او بسبب الحرائق او اسباب اخرى
يهدف الى نشر الوعي لدى ) جمعية غير حكومية( AFDC الثروة الحرجية جمعية حماية وتنميةتشجير اخر منفذ من قبل اعادة هناك مشروع  -

، 2004في سنة ف ؛سهام في الجهود الوطنية لزيادة الغطاء االخضرالجماعت المحلية عامة والتالميذ خصوصا حول اهمية الغابات آما يهدف الى اال
  . معظمها من الصنوبر،جرةعشرين الف شم زرع حوالي اقضية حيث تضمن ثمانية قرية خمس وثالثين تمحورت مراآز التشجير في 

 في البلدن العربية البيئيةاالنظمة تأهيل وضع واعادة   حول)ArabMab(برنامج االنسان والغالف الحيوي العربي البلورة من قبل مشروع قيد هناك  -
   .لقاهرة بهدف التمويل لمكتب االونيسكو في ا2005الذي سيتم تقديمه في تشرين الثاني ) من ضمنها لبنان(
 بتوفير المساعدة معربون ونبحا/عرسال، حام: في المنطقة الجافة في البقاعالمنفذ في لبنان في ثالث مواقع  الزراعي التنوع الحيويقام مشروع  -

المراعي؛ ايضا عين باعادة تاهيل آما ساعد الجماعات المحلية والمزار. النشاء مشتل اشجار مثمر بادارة جمعية غير حكومية محلية اردا في عرسال
  .التبذير ببقوليات محلية واثر تقنيات تجميع المياه على اعادة تاهيل المراعيوقام بانشاء مواقع دليلية في عرسال ونبحا الظهار اثر المحافظة 

م دورة حول ادارة البساتين وتقنيات ما بعد آما قدم لهاضافة، نظم المشروع ورشة عمل حول الزراعة العضوية للمزارعين من مواقع المشروع الثالث 
   . الحصاد

  
  )5/24المقرر  (هل حدد بلدك المؤشرات والتدابير الحافزة للقطاعات المرتبطة بالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟  ◊ 74

  ال  )أ (  
  ال، ولكن يجري حاليا تقييم المؤشرات المحتملة  )ب (  
  )ضلك وضح ذلك أدناهمن ف(نعم، تم تحديد المؤشرات   )ج (  

  . للتنوع البيولوجياالستخدام المستدام فيما يتعلق بالحفظ وتحديد المؤشرات والتدابير الحافزة للقطاعات حول مزيد من التعليقات
 العالم الثالث وهو واحد  من خالل تمويل من ايسياليف1999في برنامج األمم المتحدة للتنمية وتم انشاء مرصد البيئة والتنمية من قبل وزارة البيئة  -

ولقد تم في اطار هذا المشروع تحديد خمسة . من مجموعة المراصد التي انشئت على طول دول البحر المتوسط في اطار مبادرة مكتب المخطط االزرق
نواع المهددة ومساحة الغابات درجة حماية الغابات، المناطق الساحلية المحمية، حماية نظم ايكولوجية خاصة، اال (التنوع الحيويمؤشرات تتعلق ب
معدل  منفذين من قبل هيئات محلية،المعتمدين وال 21عدد خطط العمل ( ستة مؤشرات تتعلق بنشاطات وسياسات التنمية المستدامة ،)المحروقة سنويا

  المستعملة لتكرير المياه محطات التكريرد عدتجمعات الساحلية التي تتعدى المئة الف ساآن، خاصة في ال ضخ في البحرال قبل  المبتذلةتكرير المياه 
كسارات اراضي الباعمال البيئة والتنمية المستدامة ومحطات تكرير المياه الساحلية، عدد الجمعيات المهتمة / المياه/، عدد الهواء المرآز المبتذلة
، مشاريع )GDP (االنمائيالتطور  ة البيئية آنسبة منمة على الحماياالمصاريف الع(، ستة مؤشرات تتعلق بالسياسات واالستراتيجيات )المرممة
 التي ترتكز ، المشاريعالمشاريع المتعلقة بالمناطق الريفية االقل استفادة ، المصاريف على المحميات الطبيعية، المصاريف على ادارة النفايات/التنمية

  .ولقد تم عبر المرصد تحديد المؤسسة المعنية لكل مؤشر ).قعةعلى دراسات االثر البيئي التقييمية، االتفاقيات البيئية العالمية المو
في حزيران  وذلك مرحلة اولى-التنوع الحيويتمت بلورة ارشادات الدراج برامج الرصد والمؤشرات في اطار المشاريع المتوافقة واطار مشروع  -

   .مرحلة ثانية-التنوع الحيوي في اطار مشروع ،2005
تجمع بلديات الفيحاء الذي ل ة االوروبيالبعثة من قبل ما رصد له ودعم تقني من خالل تمويل وجوارها طرابلسلمنطقةوالتنمية  تم انشاء مرصد البيئة -

ومنذ ذلك الوقت، عمل المرصد على تحديد ورصد بعض المؤشرات البيئية . 1999 وذلك سنة  المينا والبداوي في شمال لبنان،يضم بلديات طرابلس
    . للتنوع البيولوجي في محمية جزر النخيل الطبيعية وجوارهااالستخدام المستدام منها بوالذي يتعلق قسم

ذ من قبل آلية الصحة العامة في ينفبت واليونان- بتمويل من جامعة اثينا2002 وامتد لغاية تشرين الثاني 2000 في تشرين الثاني  مشروع ميديرميسأبد-
 على ان المجتمع اللبناني يفتقر حاليا الى وسائل تختص بتقديم معلومات دقيقة لتعزيز الشفافية، والمساءلة  وتمحور المشروع مرتكزا.جامعة البلمند

تطوير مؤشرات عملية على الصعيد البلدي لتزويد المجتمع لذلك وفي مرحلة اولى تم اشراك تسع عشرة بلدية في . والحاآمية الجيدة في الشؤون العامة
  :فطورت. لية بمعطيات رقمية موثقةاللبناني والسلطات المح

  مئة عشر مؤشر •
  بيان معطيات المؤشر •
  استمارتي ارشيف البلديات والوحدات السكنية •
  وملئت سبعة االف ومئتي استمارة •

ام المعلوماتي من يمكن هذا النظ. ة ثانية فقد تطلب العمل تمويال اضافيا لفرز المعلومات عبر نظام معلوماتي ونشرها على شبكة االنترنيتلاما في مرح
بادارة ) TAG(وقد امنت التمويل الوآالة االمريكية للتنمية الدولية عبر مشروع الشفافية والمساءلة . تعزيز الشفافية، والمساءلة والحاآمية الجيدة

  .(ATC)  وتقنيات الكمبيوترشرآة تشغيل ويجري التنفيذ حاليا بالتعاون مع). AMIDEAST-Lebanon(لبنان -امديست
 ولكن التنوع الحيويالتأثيرات العكسية على حوافز للنشاطات التي تعمل على التقليل او تجنب  لحماية البيئة على ضرورة اعطاء 444القانون ينص  -

   . ذي المتعلق به لم يصدر بعدي لم ينفذ حتى االن بسبب ان المرسوم التنفهذا القانون
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  )5/24المادة  (حدة الفقر؟
  ال  )أ (  
  ال، ولكن الخبرات والبرامج والسياسات المحتملة قيد التطوير  )ب (  
x   ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق بعض السياسات والبرامج   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( يتم تطبيق سياسات وبرامج شاملة نعم،  )د (  

  .مزيد من المعلومات حول برامج وسياسات االستخدام المستدام
  :في اطار العديد من المشاريع بالتعاون مع منظمات عالمية آما يلي االستخدام المستداموبرامج وسياسات تم تنفيذ تقنيات 

   الطبيعيةمشروع المحميات -
 آما سير على االقدام، واخرى للمراقبة النجوم،ل  ومواقع،ن من خالل انشاء مواقع بريةد في محميتي ارز الشوف وغابات اهالسياحة البيئيةلقد تم تفعيل 

جات بيتية محلية تحديد وتصنيف النباتات، بيع منت تم ، اضافة؛مناظروانشاء مراآز مراآز معلومات وانشاء  ،مراقبة الطيورتم بلورة نشاطات مثل 
 ، غطس،نشاطات مراقبة الطيور تم تحديد مواقع للسير على االقدام آما تم القيام بوفي جزر النخيل،. واعمال يدوية) عسل، مربى، زيت،الخ(وتقليدية 
  . واستحمام شمسي؛ اما في المحميات االخرى، فلقد تم اعتماد مشاريع مماثلة،سباحة

  مشروع ميدويت آوست -
السلة " ومبادرة " مبادرة البديل للميثيل برومايد"والمشروع العالمي ل" الهيئة الحكومية المعينة"شروع ميدويت آوست لبنان وبالتعاون مع في اطار م
اعة  وجمعية امواج للبيئة، تم انشاء ميدان عيني للزرSPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان من قبل الجامعة االمريكية في بيروت " الصحية

ولقد هدفت المبادرة الى تدريب المزارعين المحليين على طرق وتقنيات وفوائد . 2003في محمية صور الطبيعية وذلك سنة ) 2 م4000(العضوية 
في . وحماية اراضي محمية صور الطبيعية وعلى آيفية افادة المزارعين بمصدر دخلالزراعة العضوية وعلى آيفية المحافظة على طبقة االوزون 

اما بالنسبة لمستنقعات . 2م17000 الى 2004الوقت الحالي، ما زال االنتاج الزراعي العضوي مستمر في هذا الحقل الذي تم توسيع مساحته في ايلول 
محمية صور  بالتعاون مع مؤسسة الرؤية العالمية بهدف ارساء النشاطات ذاتها آما في 2004عميق، فلقد تم انشاء ميدان عيني للزراعة العضوية سنة 

  .الطبيعية
مؤسسة  بالتعاون مع وزارة البيئة و2005اوائل حزيران / السياحي في اواخر اياراالرشاداضافة، لقد قام المشروع بتنظيم دورة تدريبية حول 

لجماعات آز على تزويد ارالهدف ف.  في المحميات دليل سياحيالتدريب تنمية قدرات الجماعات المحلية وتمكينهم لجعلهموآان الهدف من . هانزايدل
مين مصدر دخل أ فتح المجال لتالىالتدريب هدف اضافة، . الزمة لزيادة وتكثيف خبرة الزائرين في المناطق المحميةلمحلية بالتقنيات والمعرفة الا

  .ل تدريبي دلي11 تغطية  من خاللها تمتابيع في اواخر االس جلساتقد تم التدريب في سبعةآان و. اضافي للجماعات المحلية
   الزراعيالتنوع الحيويمشروع  -

ت مرافقة المشترآين في نظم مشروع التنوع الزراعي بالتعاون مع ايكوتور اوبرتور رحالت الى مواقع التنوع الزراعي التابعة للمشروع حيث تم
وفي . فهم على االشجار المثمرة البرية في المنطقةالمرشدين السياحيين المحليين في وتعريزياراتهم للقرى ولقاءاتهم مع الجماعات المحلية من قبل 

انشا المشروع مرآزين للتصنيع الغذائي في حام ونبحا ووحدة تسمين في  اضافة .اطار هذه الجوالت، تم بيع العديد من المنتجات المحلية للسياح البيئيين
 غير حكومية محلية اردا في عرسال آما قام بتزويد تعاونيات حام بدعم مشتل اشجار مثمرة مدار من قبل جمعيةعرسال لتعاونية الرعاة آما ساهم 

  . بتراآتورات للبساتينومعربون 
ورشة عمل سياحية حول الزراعة العضوية ودورة تدريبية حول ادارة البساتين : نظم المشروع بتنظيم برامج تنمية قدرات للجماعات المحليةاضافة 

متلكات اردا باربع دورات تدريبية حول التصنيع الغذائي في مرى عرسال نبحا حام ومعربون آما قام وتقنيان ما بعد الحصاد للمزارعين من ق
 مراة عبرت عن اهتمامها وحماسها لتلقي المزيد من الدعم في 27المذآورة سابقا والتي حضرها للتعاونيات والتجمعات النسائية في مواقع المشروع 

  .م صفا تدريبيا ليومين حول الحاآمية واالدارة الجيدة للتعاونياتينظايضا قام المشروع بت. هذا المجال
اعات المحلية وفي الترويج لنشاطات مصادر دخل للتخفيف مهذه النشاطات المنفذة في اطار المشاريع المذآورة اعاله ساعدت في خلق فرص عمل للج

  .من حدة الفقر
  : مبادارت المؤسسات االآاديمية-

من قبل فريق تنمية ريفية تابع لكلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة االمريكية في " السلة الصحية" الزراعة العضوية تم انشاء برنامج حول
آما يهدف الى ترويج الزراعة آاستراتيجية حيوية؛ ومن خالل دعمها . بيروت آطرف ال يبغي الربح وآانت مهمته دعم وتوسيع وتحسين الحياة الريفية

 العضوية ان السلة الصحية تبرز التزامها بتخفيض التلوث البيئي وتلوث الطعام آما تعمل السلة الصحية على تامين العديد من النشاطات للزراعة
 التقليدية والخالقة في المنتجات العضوية الطازجة او المصنعة المسوقة في بيع فردي او بيع مباشر للفنادق المطاعم شبكات توزيع الطعام ومحالت

  . الصحة
اضافة ان السلة الصحية آانت رائدة في ادخال مبدا الزراعة المدعومة من الجماعات على الصعيد الوطني من خالل بناء شراآة بين المجتمع المدني 

 منجزات السلة ومن. سهال انخراط المزيد من المزارعين  ان نجاح المرحلة الدليلية قاد الى زيادة الطلب مما جعل. ومزارعين من مناطق الريف
  .  www.organicarabia.comالصحية بلورة الموقع االآتروني لتسويق المنتجات العضوية

امنت السلة الصحية ارضية اوسع من خالل تامين شهادة تعاونية من قبل خبراء مدربين على هذه الشهادات  بالتعاون وتحت اشراف الوآالة االلمانية 
فلقد تم تمييز السلة الصحية باعطائها امكانية استعمال تسهيالت المختبر البيئي الكيميائي في الجامعة االمريكية . )SKAL(العالمية لتصديق الشهادات 

ان برنامج السلة . للقيام بالفحوص الالزمة للتربة والمياه وعينات المحاصيل من االراضي التي تتطلب شهادة تصديق) Core Lab(في بيروت 
  .  محدوديات التسويق من خالل وسيلة خالقة مرتكزة على الجماعات المحلية لتسويق منتجات الزراعة العضوية في لبنانالصحية لعب دورا في تخطي

 برنامج السلة الصحية آمبادرة نموذجية بسيطة لتسويق المنتجات العضوية من المشاريع التنموية المنفذة من قبل آلية العلوم الزراعية والغذائية ألقد بد
وذلك آردة فعل على شكاوى المزارعين ) Mercy Corpsمن ضمنهن مشروع القرعون بالتعاون مع (عة االمريكية في منطقة البقاع في الجام

  .المتعددة حول عدم امكانيتهم من الوصول بمنتجاتهم العضوية الى االسواق التقليدية بصورة تنافسية
م الزراعية والغذائية في الجامعة االمريكية في بيروت ومعظم المشارآين آانوا من اعضاء آلية العلووآان قد تم البدء بالسلة الصحية في ممتلكات 

الكلية والموظفين والطالب من الجامعة وآل المنتجين آنوا من المزارعين المنضويين في مشاريع زراعية تنموية مختلفة تابعة لكلية العلوم الزراعية 
ان بتزايد وبتنوع وبما ان عدد المزارعين زاد بانضواء مزارعين مستقلين آان على السلة الصحية القيام ولكن بما ان عدد المشارآين آ. والغذائية

  . بخطوة استراتيجية باستئجار ملكية ومحل لبيع المنتجات خارج الجامعة االمريكية في بيروت
يقية للمنتجات العضوية وعلى توسيع مبدا الزراعة المدعومة من ان السلة الصحية تعمل وفقا لرؤية استراتيجية جديدة ترآز اآثر على المرافق التسو



  . هناك ايضا حاجة لجهود تستثمر في توسيع الوصول الى شهادات التصديق وجعلها اجبارية لكل منتجي الزراعة العضوية. الجماعات
سيروج لتنمية التصنيع الغذائي المستدام في ) 72سؤال المذآور في ال(ان مشروع التحقيق البيولوجي المنفذ من قبل الجامعة االمريكية في بيروت 

  . الجماعات الريفية مما سيساهم في التقليل من حدة الفقر
  . تساعد في الترويج للتنمية الريفية1993 سنة ذ لجهة تقدير قيمة النباتات الطبية منمصلحة االبحاث العلمية الزراعيةة من قبل ذان المبادرة المنف

  :ات غير الحكوميةمبادرات المنظم-
، ولجنة ادارة محمية ارز الشوف الطبيعية وجمعية الخط االخضر غير الحكومية بمساعدة SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان قامت 

السوق الالزم لمنتجاتهم الجماعات المحلية في المناطق الريفية النتاج اطعمة طويلة االمد مثل المربى العسل الدبس الخ ومساعدة المنتجين على ايجاد 
  . الملصق عليها بطاقة تعريف

 بتنظيم دورات تدريببية وطنية او اقليمية لبلورة اطار عام وشامل للتخطيط AFDCحماية وتنمية الثروة الحرجية جمعية  قامت 2005-2004خالل 
آما نظمت ) RSCN(ية للمحافظة على الطبيعة في االردن بيئية في المناطق الريفية وذلك بالتعاون مع الجمعية الملك-لمشاريع ونشاطات سياحية

. ، المدارس والجماعات المحليةAFDCحماية وتنمية الثروة الحرجية جمعية مؤتمرات حول السياحة البيئة بالتعاون مع البلديات ومراآز التطوع ل
  . من حدة الفقرلتخفيف وآان الهدف من هذه النشاطات الترويج للسياحة البيئية آمصدر دخل ووسيلة ل

  
بدراسة وتقييم المشاآل في المناطق الريفية في ما يتعلق بالتنمية غير المتكافئة ما بعد الحرب بين ) جمعية غير حكومية(YMCAقامت جمعية 

ت المزعزعة التي تقف عائقا المناطق، وبقلة الفرص االقتصادية، وفي ما يتعلق بالهجرة من المناطق الريفية الى المدن، وبالتدهور البيئي وبالهيكليا
  .   وآان احد اهداف الجمعية تحسين الوعي بين الجماعات المحلية حول اليات االدارة البيئية المناسبة. لمشارآة المجتمع المدني في المناطق الريفية

  
بتنظيم تدريبات في المجاالت ) ية الريفيةمتنجمعية لل(في اطار تعزيز الجماعات المحلية قامت جمعية الشبان المسيحية بالتعاون مع اطايب الريف 

  :التالية
  التصنيع النظري والعملي لمنتجات الحليب-
  التصنيع النظري والعملي للمربيات والكومبوت- 
  . التصنيع النظري والعملي للدبس وتحضير ماء الورد وحفظ االطعمة في مياه مالحة ورب بندورة-
  )كلفة القيام بدراسة السوق وحساب الالملصقات،متطلبات (تسويق المنتجات الغذائية الصناعية -

  

  )5/24المادة  (هل طور بلدك أو اآتشف آليات تشرك القطاع الخاص في المبادرات الخاصة باالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟   ◊ 76

  ال  )أ (  

  ال، ولكن اآلليات قيد التطوير  )ب (  

x   ) دناهمن فضلك وضح ذلك أ(نعم، يتم تطبيق اآلليات   )ج(  

  .مزيد من التعليقات حول تطوير آليات إلشراك القطاع الخاص في المبادرات الخاصة باالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
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  وذلك من خالل بعض القوانين وبعض المشاريع المنفذة من قبل وزارةاالستخدام المستدام للتنوع البيولوجيلقد تم اشراك القطاع الخاص في مبادرات 
  .بيئة ووزارة الزراعةال

. البيئة ولجان ادارة المحميات القطاع الخاص في برامج السياحة البيئية في اطار المحميات الطبيعية والتي تم الترويج لها من قبل وزارةلقد تم اشراك 
هدف تحسين وتشجيع السياحة البيئية في  في اطار اتفاقية تعهد بين الطرفين ب اوبريتوربالتنسيق مع ايكوتوروتعمل بعض فرق المحميات الطبيعية 

    .المواقع
  .عندما يتم اقرار وتفعيل قانون الوصول ومشارآة االرباح سوف يتم ترويج االستعمال االقتصادي للتنوع البيولوجي من قبل القطاع الخاص

اسلحة وبخاصة نقابة ) 580/04رقم (يد صقانون الن في المجلس االعلى للصيد المنشأ بموجب ومن جهة اخرى، هناك ممثلون من القطاع الخاص منضوي
  .ان المجلس االعلى للصيد هو مجلس استشاري لكل القرارات الوزارية التي ستصدر من وزارة البيئة لتنظيم الصيد. تجار السالح والذخيرة والصيد

   :مية التي ستؤدي الى اشراك القطاع الخاص آما يليهناك بعض المبادرات والبرامج المنفذة من قبل مؤسسات اآاديمية وبحثية وجمعيات غير حكو
مقدرات السوق النواع النباتات يعمل على تقييم ) 72والمذآور في السؤال رقم ( مشروع التحقيق البيولوجي المنفذ من قبل الجامعة االمريكية في بيروت -

 والتحقيق حول المقدرات الطبية الزراعية النواع النباتات المنتقاة ويقيةسات قيمة تذات قيمة طبية او خاليا ناشطة واو تزيينية وعلى البدء بانتاج النباتات ذ
  .االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي مما سيؤدي الى اشراك القطاع الخاص في

 بتمويل 2003 المنفذ سنة الحيويالتنوع اسلوب هندسة اراضي متكامل الستعماالت  تقوم الجامعة االمريكية في بيروت بتنفيذ مشروع بعنوان ، اضافة-
صحاب االراضي الخاصين ويهدف الى بلورة مشروع مثالي يدرس االساليب الخالقة الذي يتضمن شراآة مع او ، مانح خاص،الدين من السيد وسيم عز

يتمحور وت اساسية عالية الجودة بينما انتاج زيحول الهدف الرئيسي يتمحور  و.لالستعمال المستدام للموارد الطبيعية على االراضي الخاصة المملوآة
والهدف الفرعي الرابع حول هندسة . تسبيخ حول عملية الالثالث والهدف الفرعي ؛انتاج جبنة ماعز وتربية نحلحول الهدفين الفرعيين االول والثاني 

 االولية لبلورة ميادين ابصارات فريق انتاج ومالحظولقد تم استعمال مراقبات . حليةمعات الااالراضي والهدف الفرعي الخامس حول الوصول الى الجم
 ومحصول الزيت ونوعية الزيت من االنتاج الخضريولقد تم تجميع المعلومات من الميادين المخططة حول . الدين حقلية وتجارب في موقع السيد عز

انتقاء واالتصال بالشرآات اما بالنسبة للتسويق فلقد تم البدء ب. ةالمواد المزروعة وتمت مقارنتها بنتائج من المحاصيل البرية في االرض الخاصة المنتقا
  . لتبادل منتجات الزيوت االساسية ولوضع مناقصاتجمعات العلمية تتسويق في اطار العديد من الل ايضا تم تناول ا؛المهتمة بشراء الزيوت االساسية

 
  )7/12المقرر (؟ للتنوع البيولوجي االستخدام المستدام سبيل هل شرع بلدك في عملية لتطبيق مبادئ وإرشادات أديس أبابا في◊ 77

  ال  )أ (  

x   ) المبادئ واألرشادات هي قيد المراجعة ال، ولكن   )ب  

   هناك عملية مزمعةنعم،   )ج (  

  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (هناك عملية شرع فيهانعم،   )د (  

   للتنوع البيولوجي االستخدام المستدامسبيل عن عملية تطبيق مبادئ وإرشادات أديس أبابا في مزيد من المعلومات 

  . للتنوع البيولوجي من قبل وزارة البيئةاالستخدام المستدامتتم حاليا مراجعة مبادئ وإرشادات أديس أبابا في سبيل 



 
رشادات أديس أبابا في سبيل هل أخذ بلدآم أية مبادرة أو تدابير لوضع ونقل تكنولوجيات وتقديم موارد مالية للمساعدة على تطبيق مبادئ وإ◊ 78

  )7/12المقرر (؟ للتنوع البيولوجي  االستخدام المستدام
x   ) ال  )أ  
  يجرى وضع البرامج الخاصة بهذا الموضوع ال، ولكن   )ب (  
   )المرجو إعطاء اتفاصيل أدناه(هناك تكنولوجيات تم وضعها ونقلها آما توجد موارد مالية محدودة تم تقديمها نعم،   )ج (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء( التكنولوجيات تم وضعها ونقلها، وقدمت موارد مالية محسوسة آثير مننعم،   )د (  

 االستخدام المستدامالتعليقات عن وضع ونقل التكنولوجيات وتقديم الموارد المالية للمساعدة على تطبيق مبادئ وإرشادات أديس أبابا في سبيل مزيد من 
  . للتنوع البيولوجي 

  
 

  :ما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد ن تبينوا فيلمرجو أ
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التقدم في تنفيذ االست  )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (

  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ
  .تم ادراج االستخدام المستدام في العديد من القوانين الوطنية الحديثة

ولقد لحظ تقدم في مجال االستخدام المستدام لموارد . 1997 المحميات الطبيعية في  تمت بنجاح منذ انشاء مشروع10ان النشاطات المتعلقة بتنفيذ المادة 
  .من جهة اخرى ما زال االقتصاد البحري يواجه تحديات خاصة.  خاصة في ميادين الغابات الزراعة المياه وادارة السياحةالتنوع الحيوي

  
البيئية بهدف تامين تنمية السياحة آقطاع اقتصادي سريع النمو مع العمل في الوقت لقد تم تنفيذ االستخدام الخاص خاصة في اطار نشاطات السياحة 

زلهذا الهدف، تم العديد من النشاطات مثل حمالت التوعية تنمية القدرات والتدريب على . التنوع الحيويعينه على توازن بين اهتمامات السياح وحماية 
 ضمن هذه النشاطات مراقبة الطيور رصد اعشاش السالحف البحرية تصنيف انواع النبات آجزء من من(السياحة البيئية للجماعاتالمحلية المهتمة 

  ).السياحة
  .تم تناول الوصول الى واالستخدام المستدام للموارد الحينية بهدف البحاث والهداف تجارية اخرى في مسودة قانون حول الوصول وتشارك الفوائد

  
 من اهداف االلفية 7 وتنفيذ الهدف 2010 من الخطة االستراتيجية لالتفاقية هدف 4 و2،3هم في تحقيق االهداف ان النشاطات المذآورة اعاله تسا

  ).تامين االستدامة البيئية(
  

  :اما بالنسبة للمعوقات المواجهة خالل التنفيذ فهي نتيجة ما يلي
  غياب التفعيل الصحيح للقوانين والتنظيمات الموجودة •
 خاصة قانون الوصول وتشارك الفوائد ومسودة اطار قانون  االستخدام المستدامرار مسودات القوانين المختلفة المتعلقة بااللية الطويلة الق •

 .للمحميات الطبيعية
 ).مبادىء السياحة البيئية محصورة في المحميات الطبيعية(غياب استراتيجية سياحية تنموية مستدامة ومسؤولة  •
 التوعية العامة حول مفهوم االستخدام المستدام اهميته للتنوع البيولوجي وتشارك الفوائد بين الجماعات الحاجة الدخال والترويج ورفع •

  .التنوع الحيويالمحلية وتنفيذه في مختلف النشاطات المتعلقة بعناصر 
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   والسياحة التنوع الحيوي
  )7/12المقرر (؟  يالتنوع الحيوهل إنشئ بلدآم آليات لتقييم ورصد وقياس وقع السياحة على ◊ 79

  ال  )أ (  
X  ) يجرى إنشاء اآلليات  ال، ولكن   )ب  
   )المرجو تحديدها أدناه(هناك آليات موجودة نعم،   )ج (  
  تجرى مراجعة اآلليات الموجودة نعم،   )د (  

    التنوع الحيويالتعليقات عن إنشاء آليات لتقييم ورصد وقياس وقع السياحة على مزيد من 
وقع السياحة على  في اطار اسات ومشاريع محلية واقليمية التي تنفذرفهناك بعض الد ، الية على المستوى الوطنيةيعلى الرغم من انه لم يتم وضع ا

مع فالتجاوب  ؛وعمليات رصد غير دورية  مبعثرةمتفرقةعرضة لدراسات هي  التنوع الحيوي ان اثر السياحة على ،ففي الواقع .التنوع الحيوي
بلورة تقرير تقييم االثر تجبر بعض القطاعات على آضرورة  او يةيتم آجواب لمخططات ادارية مختلفة لمناطق ترفيههذا الشان  الفردية لناصرالع

  .حاتاقترشاريع االسياحة في اطار التحضير لمة من الممكن التطرق الى قدر، انه لاضافة.  لمشاريع التنميةالبيئي
ت خاصة في المحميات الطبيعية حيث بدأتشارين س جامعات وبعض الم،ل مؤسسات علميةمحليا من قب التنوع الحيوييتم رصد اثر السياحة على 

مرصد دوريا من قبل  يتم رصد عدد الزوار ،ففي محمية جزر النخيل الطبيعية. وزارة البيئة بالتعاون مع لجان ادارة المحميات والهيئات بهكذا رصد
  .  في طرابلسمراقبة البيئة والتنمية

  :يلياضافة هناك ما 
تعزيز الهيكلية تقييم القدرات للزيارات في محمية جزر النخيل الطبيعية في اطار مشروع تقييم اثر بيئي حول تم تقديم دراسة دليلية  •

  .2001 ورشة عمل في بيروت آانون الثاني – 2المؤسساتية للمشروع مرحلة 
السياحة في المناطق الساحلية في البحر االبيض درات لتنمية بدورة تدريبية حول تقييم القMAP خطة عمل البحر المتوسط قام مشروع  •

  .2003المتوسط في شباط 
في تموز  برنامج األمم المتحدة للتنمية  وMAP ومشروع خطة عمل البحر المتوسط  PAP المحميات الطبيعية مشروع قام  •

  .حفظ في مرآز توثيق وزارة البيئةذي  دليل حول التطبيقات الجيدة في تقييم القدرات في السياحة ال ونشربتحضير2003
  راضيبدائل سياحية وتخطيط ا:  في الصرفند بعنوان2003تم عقد مؤتمر في ايلول CAMPآامب في اطار مشروع  •
جمعية حماية وتنمية  قامت جمعية، وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة وبرعاية وزراء البيئة، السياحة الشباب والرياضة2004في حزيران  •

 بالتعاون مع مؤسسة هانزايدل 2004 غير الحكومية بتنظيم مهرجان السياحة البيئية  التنمية الحرجية في الشوف AFDCة الحرجية الثرو
 .انطلياس بهدف زيادة الوعي للتقليل من اثر الزوارفي آية المارونية يروالبطر

 التنوع الحيوييئية ومعارض ونشر منشورات بهدف المحافظة على  بتنظيم ايام ب1997قامت دائرة االرشاد والتوعية في وزارة البيئة ومنذ  •
 . واستخدامهالتنوع الحيويوزيادة الوعي والترآيز على اعطاء حوافز للجماعات والزوار للمحافظة على 

مع وزارة البيئة  بالتعاون 2005ز واوائل تم/في اواخر ايارين البيئيقام مشروع ميدويت آوست لبنان بتحضير برنامج تدريبي للمرشدين  •
 الىدف  آما ه.ي المحميات الطبيعيةفمرشدين آيفية العمل آالجماعات المحلية حول  الى تدريب  هذا البرنامجهدفو. ومؤسسة هانزايدل

جب ان يتمتع بها اي مرشد االساسية التي يزويد المحليين بالتقنيات االساسية والمعرفة تورصد اثر السواح في المحميات الطبيعية 
. زيادة دخل الجماعات المحليةالى خلق فرصة لهذا التدريب هدف اضافة .  بهدف زيادة خبرة الزوار في المحميات الطبيعية وذلكيكولوجيا
 .في سبعة دورات خالل عطل نهاية االسبوعتمت مناقشتهم قد عقد التدريب في احدى عشر دليل تدريبي آان و

 محمية المحيط الحيوي في ارز الشوف للتوافق مع متطلبات ورشة العمل االقليمية التي ستنظم من تتم حاليا دراسة اثر السياحة البيئية على •
  . 2005قبل مكتب االونيسكو في القاهرة في شرم الشيخ في تشرين الثاني 



  
 وترقية القدرة الفنية على وع الحيويالتنهل وفر بلدك برامج تعليمية وتدريبية للعاملين في مجال السياحة لزيادة وعيهم بتأثيرات السياحة على ◊ 80

  )5/25المقرر (المستوى المحلي لتقليل اآلثار؟
  ال  )أ (  
  ال، ولكن البرامج قيد التطوير  )ب (  
X  ) من فضلك وضح ذلك أدناه(نعم، يتم تطبيق البرامج   )ج(  

  .مزيد من التعليقات حول البرامج التدريبية والتعليمية التي تقدم للعاملين في مجال السياحة
الت  جميع حم في استراتيجية المحميات الطبيعية التي تلحظ اشراك المرشدين السياحيين فيالتنوع الحيويادراج الشؤون المتعلقة باثر السياحة على تم 

جزء من هذه وآ. اضافة تتم دعوة المرشدين السياحيين لحضور اجتماعات هيئة تنسيق المحميات الطبيعية. التوعية البيئية وورش عمل التثقيف البيئي
االستراتيجي،ة يتم تنظيم دورات تدريبية دورية للمرشدين السياحيين حول طرق السياحة في المحميات الطبيعية لزيادة قدراتهم واستيعابهم لمفهوم 

  .التنوع الحيوي/السياحة المستدامة وتوازن السياحة
زيارة الالزمة واسلوب التعاطي في المحميات والقوانين والقواعد في ، تم توزيع ملف يتضمن برنامج الزائر مع ارشادات حول ال2004في اذار 

  . المحميات الطبيعية لكل المرشدين السياحيين بهدف الترويج لسياحة نظيفة في جميع المحميات الطبيعية في قطاع السياحة التقليدي
تمويل مشترك من مؤسسة هانزايدل بتنظيم سلسلة دورات توعية وب) FFEM/برنامج االمم المتحدة للتنمية/ةئوزارة البي(قام مشروع ميدويت آوست 

وزارة السياحة والجماعات المحلية لزيادة وعيهم حول السياحة وسات االآاديمية سآليات السياحة في المؤ ،وتدريب للمهتمين من المرشدين السياحيين
 واستخدامه المستدام اضافة الى تزويدهم بالمعرفة الالزمة والقدرة التقنية يويالتنوع الححماية و التنوع الحيويالبيئية والتقليل من اثر السياحة على 

 وتم اعطاؤها من قبل علميين ومختصين في علوم الحيوان، النبات، 2005 ولقد تمت هذه الدورات من ايار لغاية تموز .للعمل آمرشدين ايكولوجيين
  .  المجموعات حول تدابير الحماية الوقائية من قبل الصليب االحمرمن جهة اخرى تم اعطاء تدريبات لهذعه. والسياحة البيئية

  
هل يقوم بلدك بتوفير موارد لبناء القدرة وموارد مالية للمجتمعات األصلية والمحلية لمساندة مشارآتهم في رسم السياسة السياحة وتخطيط التنمية ◊ 81

  )7/14المقرر (؟وتنمية المنتجات وإدارتها  
  ال  )أ (  
  البرامج الخاصة بهذا الموضوع قيد البحث  ال، ولكن   )ب (  
X  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(هناك بعض البرامج الموجودة فعال نعم،   )ج(   
  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(توجد برامج شاملة نعم،   )د (  

دة مشارآتهم في رسم سياسة السياحة وتخطيط التنمية التعليقات عن بناء القدرة والموارد المالية المقدمة للمجتمعات األصلية والمحلية لمسانمزيد من 
  وتنمية المنتجات وإدارتها   

تقوم وزارة البيئة بدعم المبادرات المتعددة المنفذة من قبل الجماعات المحلية الجمعيات غير الحكومية والمؤسسات االآاديمية الدراج المحافظة على 
  .توعيتهم في نشاطاتهم مشاريعهم وبرامج التنوع الحيوي

  :يمكن تلخيص هذا الدعم على الشكل االتي
 واالستخدام المستدام التنوع الحيوي دعم الجماعات المحلية، الجمعيات غير الحكومية والجامعات في بلورة مشاريع مقترحات تتعلق بالمحافظة على -

  . المانحةله وفي البحث عن مصادر التمويل الالزمة من خالل تقديم هذه المشاريع الى الجهات
  التنوع الحيوي دعم المؤسسات االآاديمية والجمعيات غير الحكومية في تنفيذ مشاريع وبرامج ونشاطات في حقل -
  .مختلف المهتمينقوم بها يالتي و  وخاصة السياحة البيئيةالتنوع الحيوي المتعلقة ب دعم حمالت التوعية والنشاطات المختلفة-
مثال الجمعيات غير الحكومية والمؤسسات االآاديمية المعنية الجماعات ( في لبنان التنوع الحيويلناشطين الرئيسيين في التنسيق بين وزارة البيئة وا -

  .بشكل مستمر )المحلية واخرين
 وحماية  لالستعمال في مشاريع تقارير وتخطيط يتعلق بادارة2004-1997موارد سنة البيئة ومشروع المحميات الطبيعية برصد لقد قامت وزارة 

ولقد تلقت هذه الموارد الهيئات الحكومية المعينة لمختلف . االنواع المهددة في المحميات الطبيعية ولتنفيذ مشاريع تتمحور حول التوعية والسياحة البيئية
  .المحميات الطبيعية الجمعيات غير الحكومية والجامعات والمستشارين

لجماعات المحلية بدات خاصة في المحميات الطبيعية الشراك المحليين في المحافظة واالستخدام المستدام ان التدابير للترويج لمشارآة فعالة من قبل ا
ولقد تم هذا من خالل اشراك الجماعات المحلية في ادارة المحميات الطبيعية خلق فرص عمل ونشاطات مصادر . للتنوع البيولوجي داخل المحميات

). ة تباع على مداخل المحميات الخيو انتاج اطعمة تقليدية واعمال يد،ةبيئي/ نشاطات سياحيةحراس الغابات، ،دينمرش(دخل تتعلق بالمحميات الطبيعية 
هذ . مساندة الجماعات المحلية المحيطة من خالل تسويق المنتجات التقليدية في مراآز استعالمات السياح آما عملت بعض المحميات الطبيعية على

  صابون، صابون زيت الزيتون، صابون الغار، الزيت المقدس، عطر الزعتر، زيت القصعين، زيت الزيتون،العسل ،المنتجات تضمنت المربى
 عطور، جوزيات،، اعمال يدوية، حفور، خشب مماء ورد او زهر مقطر السوائل، ،حليبال منتجات ،مجففةالفاآهة ال ،التوابل،  النقاع، الخل،الالوندة

  . ت طبيعية اخرى يسمح لمربي النحل بوضع القفران داخل المحمياتوفي محميا. نباتات طبية الخ
بالبدء بنشاطات سياحة بيئية في محمية ساحل صور الطبيعية آما قام ) FFEM/برنامج االمم المتحدة للتنمية/وزارة البيئة(قام مشروع ميدويت آوست  

اضافة تم العديد من دورات تنمية القدرات والتدريبات . دة دخل الجماعات المحلية في البيوت المحلية بشكل يساعد في زيا والمنامةبالترويج للترويقة
  .للمهتمين حول رصد السالحف البحرية لتمكينهم من العمل آمرشدين والمشارآة في تنفيذ نشاطات السياحة البيئية في المحمية

)  80المذآورة في السؤال رقم (نظمة من قبل مشروع ميد ويت آوست اضافة لقد اسهمت حمالت التوعية حول السياحة البيئية وبرامج التدريب الم
هذه الدورات تم دعم المحليين ماليا من خالل استعمال خالل . بتزويد الجماعات المحلية بالمعرفة الالزمة وتنمية القدرات للعمل آمرشدين ايكولوجيين

  .بيوتهم للمنامة وللطعام
عمل مع المزارعين والجماعات الريفية عن قرب باالعتماد على المعرفة التقليدية المحلية للمحافظة واالستخدام  الزراعي بالالتنوع الحيويقام مشروع 

 التنوع الحيويولقد حدد المشروع بدائل مصادر دخل من خالل اشراك الجماعات المحلية بالمحافظة على . المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي
  ).حة البيئية، استعمال الثمار البرية في التصنيع الغذائي، الزراعة العضوية، الطعام المحلي الصحي الختربية النحل، السيا(الزراعي 
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 الربع وعشرين امراة من اثني عشر تعاونية مختلفة من 2005في النبطية في ايار USAIDوآالة التنمية االمريكية  تم عقد جورة تدريبية بتمويل من 
ولقد غطى التدريب على مدار يومين مبادىء التسويق المتقدمة آما هدف الى تحسين .   من جنوب لبنان ومناطق النبطيةقبل جمعية الشبان المسيحية

تقنيات التواصل للنساء آما عرف النساء على مبدأ البيع المفاوضات والعقود آما عمل على تنمية قدراتهم لتحديد المستهلكين المناسبين وفرص االسواق 
  .ق المنتجات البيتية الثقافيةخاصة لمل يتعل

 اطايب الريف التي هي نتيجة نشاط زيادة دخل زراعي 2003برنامج التنمية الريفية المتكامل في : YMCAاحدى ابرز النتائج المؤثرة لمشروع 
 الريف هي ايضا اسم الول تجمع اطايب. ان اطايب الريف هي مارآة الآثر من مئة منتج طعام طبيعي متنوع خال من الحافظات والكيماويات. للنساء

  .حاجات المبيع والتسويق الآثر من اثنين وثالثين تجمع انتاجي نسائي في لبنانتعاوني تسويقي يخدم 
غير الحكومية تدريبات وطنية  AFDCجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية   نظمت جمعية التنمية الحرجية في الشوف 2005-2004خالل عام 

 بالتعاون مع الهيئة الملكية للمحافظة على الطبيعة في  وذلكبيئية في المناطق الريفية/ االطار العام للتخطيط لمشاريع ونشاطات سياحيةواقليمية لوضع
المدارس والمجموعات ومؤتمرات حول السياحة البيئية بالتعاون مع البلديات ومتطوعي مراآز الجمعية الجمعية  نظمت اضافة،. RSCN االردن
  .وهدفت هذه النشاطات الى الترويج للسياحة البيئية آمصدر دخل والية للتقليل من الفقر. ةالمحلي

  
 وتنمية السياحة في وضع أو استعراض االستراتيجيات والخطط الوطنية الرامية إلى تنمية التنوع الحيويهل قام بلدك بإدماج إرشادات بشأن ◊ 82

المقرر (؟ الوطنية وغير ذلك من االستراتيجيات القطاعية ذات الصلة بالموضوع التنوع الحيويالسياحة واستراتيجيات وخطط عمل 
7/14(  

  ، ولكن المبادئ اإلرشادية هي قيد االستعراضال  )أ (  

ولكن خطة قيد البحث إلدماج بعض المبادئ الواردة في الخطوط اإلرشادية ضمن ال،   )ب (  
  االستراتيجيات ذات الصلة   

x  ) ية مدمجة فعال في بعض الخطط القطاعية والـ بضع مبادئ وخطوط إرشادنعم،   )جNBSAPs 
   )المرجو تحديد ما هي تلك المبادئ وتلك القطاعات (

هناك آثير من المبادئ والخطوط اإلرشادية مدمجة في بعض الخطط القطاعية والـ نعم،   )د (  
NBSAPs)  المرجو تحديد ما هي تلك المبادئ وتلك القطاعات (  

   وتنمية السياحة    التنوع الحيويقطاعات التي تم فيها إدراج مبادئ من اإلرشادات المتعلقة بالمعلومات عن المزيد من 
حيث تم على االقل التداول ) 2005(بشكل عام تم تناول مبادىء السياحة المتدامة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وملحقها 

  :وع البيولوجي والسياحة آما يليبهدفين حول التنمية المتكاملة للتن
  نتاجية واالستدامةبهدف اال مراعيادارة الغابات وال: 4الهدف 

  تنظيم السياحة البيئية-
   للسماح بانشاء توازن ايكولوجيالبيئيةتامين االستقرار لالنظمة : 5الهدف 

  انشاء سياحة ايكولوجية مدمجة بالتوعية العامة والثقافة البيئية -
فهذان النشاطان يساهمان بدعم االقتصاد . دفين اعاله، لحظ تطور سريع للسياحة البيئية والسياحة الريفية في السنوات الماضية في لبنانفي اطار اله

ى ان تنمية من هنا يجب التطلع نحو السياحة البيئية المستدامة التي من شانها ان تؤدي ال. البيئيةولكن يخلقان خطر استغال جائر لموارد االنظمة المحلي 
بناء عليه يجب االخذ بعين االعتنبار في البرامج االقليمية . المحافظة على الطبيعة وحكاية البيئةالسياحة يجب ان يتم فقط عندما يتوافق مع متطلبات 

  .التنوع الحيويلى والمحلية لتنمية السياحة، القدرة البيئية والحاجة الى االستخدام المستدام واشكال السياحة التي تفضل المحافظة ع
  

   49  المربع
  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )و (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ز (
  2010م االسهام في التقدم نحو هدف عا  )ح (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )ط (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ي (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )ك (

 قام العديد التنوع الحيويحافظة على بهدف تامين تنمية السياحة آقطاع اقتصادي سريع النمو في حين يتم الحفاظ على توازن بين اهتمامات السواح والم
ة   لتنمية القدرات والتدريبات للمهتمين من المحليين حول ا      ومن النشاطات مثل حمالت التوعية       ياحة البيئي ور، رصد اعشاش السالحف      (س ة الطي مراقب

  .)نواع النباتية آجزء من السياحةالبحرية، تصنيف اال
  :ان ابرز النتائج هي ما يلي

   على الصعيد الوطنيةقيمذو  البيئية وارساءها آمبدأ سياسي انشاء السياحة •
  جة من خبرة ترفيهيةرقيمة تعليمية مد •
  تامين فوائد للجماعات المحلية المحيطة او الموجودة داخل المحميات الطبيعية وفقا للمعطيات الموجودة •
   االعتراف بالسياحة البيئية آمرفق اقتصادي وطني •
  التنوع الحيوية للنشاطات السياحية على الطبيعية والبيئة والتقليل من االثار السلبي •

ات  7 وتنفيذ الهدف 2010 من غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية، هدف عام     4 و 3 2تساهم في تحقيق االهداف      المذآورة اعاله     النشاطات ان  من غاي
  . )تامين االستدامة البيئية (األلفية للتنمية

  : في التنفيذ فهي مسببة مما يليمواجهة اما بالنسبة للمعوقات ال
   ) مبادىء السياحة البيئية محترمة في المحميات الطبيعية فقط(غياب استراتيجية تنمية سياحية مستدامة ومهتمة  -
  تجديد القوانين المتعلقة بحماية البيئة في اطار اثر السياحة على البيئةقلة -
ياحة البيئ      منهجيةبلورة  غياب   - ر الس يم الث ة و    تقي ى البيئ ة عل وي  ي وع الحي ر       التن ة حول االث اب الدراسات العلمي وغي

 .البيئي المسبب من السياحة



دين     - ن المرش زهم ع انوني يمي ار ق دهم باآ ةوجيين الضرورية لتزوي دين االيمول راخيص الخاصة للمرش اب الت غي
 السياحيين التقليديين

  .ختلف المواقع المهمة وليس فقط في المحميات الطبيعيةقلة تطبيق مبادىء السياحة البيئة والسياحة المستدامة لم -
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  التدابير الحافزة –المادة الحادية عشرة 
 واالستخدام المستدام التنوع الحيويهل وضع بلدك برامج لتحديد وتبني تدابير سليمة اقتصاديا واجتماعيا تكون بمثابة حوافز للمحافظة على ◊ 83

  لمكوناته؟
  ال  )أ (  
  ي المراحل األولى من التطويرال، ولكن البرامج ف  )ب (  
x ) من فضلك اذآر التفاصيل(نعم، بعض البرامج مطبقة   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل(نعم، توجد برامج شاملة مطبقة   )د (  

  .مزيد من التعليقات حول برامج تحديد وتبني حوافز للمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي

 اي من هذه  تطبيقمولكن لم يت.  حول هذه التدابير فصال خاصاالذي تضمن) 444/02قانون رقم (قانون حماية البيئة تم تناول التدابير الحافزة في 
  .عدبمرسوم التطبيق عدم اصدار ب ببعد بسالتدابير 

 اال وهي الزراعة العضوية يويالتنوع الحولكن تعمل وزارة البيئة على مساعدة المزارعين في المحميات الطبيعية الدارة اراضيهم بطريقة تتناسب و
 التنوع الحيويفي اطار مشروع من نشاطات التنمية الريفية ايضا هناك المساعدة الموفرة .  بمساعدة السلطات االدارية ولتسويقهاالتي يتم الترويج لها

  .ماعية تمنع الهجرة من المناطق الريفيةآالية اجتلالستعمال  والتنوع الحيوي لمحافظة علىلالزراعي التي تعتبر من ضمن التدابير الحافزة 
  

هل طور بلدك اآلليات أو المناهج لضمان الدمج المالئم لكل من قيم السوق وغير السوق للتنوع البيولوجي في الخطط والسياسات والبرامج ◊ 84
  )4/10 و 3/18المقرران  (والمناطق األخرى ذات الصلة؟

  ال  )أ (  
x ) ر اآللياتال، مازال في المراحل األولى لتطوي  )ب  
  )من فضلك اذآر التفاصيل(نعم، اآلليات مطبقة   )ج (  
  )من فضلك اذآر التفاصيل(نعم، مراجعة آثار اآلليات متاحة   )د (  

  .مزيد من التعليقات حول آليات أو مناهج دمج قيم السوق وغير السوق للتنوع البيولوجي في الخطط والسياسات والبرامج
ففي هذا القطاع، هناك .  تتم بشكل متقطع على الرغم من انها تتعلق بالزراعةالتنوع الحيويماية حدام المستدام وان اساليب التحفيز على تشجيع االستخ
  اآوازفلقد عملت وزارة الزراعة على وضع حد اقصى لسعر الكيلوغرام من ؛ Pinus pinea الصنوبر من  اآوازسياسة ضريبية مطبقة لتشجيع انتاج

 اضافة . وآل سعر يتعدى هذا الحد من شانه ان يؤدي الى منع بيع اآواز الصنوبر ذات النوعية العالية في السوق المحلي)يا دوالرا امريك20(الصنوبر 
هلك العطاء االولوية سهذه السياسة تشجع االنتاج المحلي وتدفع بالمت. ةالصنوبر المستورداآوازفرض ضرائب على عملت وزارة الزراعة على 

  .ليلصنوبر المحآواز اال
  

  )3/18المقرر  (هل طور بلدك برامج تدريبية وأخرى لبناء القدرة لتنفيذ التدابير الحافزة وتشجيع مبادرات القطاع الخاص؟ ◊ 85
  ال  )أ (  
  ال، ولكن البرامج قيد التطوير  )ب (  
x ) نعم، بعض البرامج مطبقة  )ج  
  نعم، العديد من البرامج مطبق  )د (  

  
 عند تصميم وتنفيذ التدابير 6/15 بالمقرر ملحققم وتنفيذ التدابير الحافزة الواردة في المرفق األولاالقتراحات لتصميهل يضع بلدك في االعتبار  ◊ 86

  )6/15المقرر  (؟ التنوع الحيويالحافزة على الحفظ و
  ال  )أ (  
x ) من فضلك وضح ذلك أدناه (نعم  )ب(  

  . للتنوع البيولوجياالستخدام المستدامفزة على الحفظ ومزيد من المعلومات عن المقترحات التي ينظر فيها عند تصميم وتنفيذ التدابير الحا
. 6/15 للقرار 1تدابير حافزة في فصل خاص تتوافق وما ذآر في الملحق رقم ) 444/02رقم (لقد ادرجت وزارة البيئة في لبنان في قانون حماية البيئة 

آما تهدف هذه التدابير الى . الطبيعيةالمحميات في ات االقتصادية خسائر الناتجة عن محدودية النشاطالهذه التدابير تتمحور حول التعويض عن 
 ضفاف ،الغابات خاصة المحميات،(الدخل او االقساط االضافية الناتجة عن محدودسة النشاطات االقتصادية الكاملة او الجزئية  التعويض عن خسائر

  . وذلك بهدف حماية الطبيعة)مصباتهااالنهر و
  

 للتنوع االستخدام المستدامتقدم في إزالة أو تخفيف السياسات أو الممارسات التي تولد حوافز ضارة على الحفظ وهل أحرز بلدآم أي  ◊ 87
  )7/18المقرر (؟البيولوجي

  ال  )أ ( 
X  ) ولكن يجرى تبين هذه السياسات والممارساتال،   )ب  

المرجو (لكامل تم تبين السياسات والممارسات غير أن الحوافز لم تتم إزالتها أو تخفيفها با، نعم  )ج (  
  )إعطاء التفاصيل أدناه

المرجو إعطاء (تم تبين السياسات والحوافز وتمت إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة نعم،   )د (  
  )التفاصيل أدناه

  أو تمت إزالتها أو تخفيفها/مزيد من المعلومات عن الحوافز الضارة التي تم تبينها و
الذي ينادي ) 444/02رقم (في اطار قانون حماية البيئة ) التنوع الحيويمن ضمنها (ة البيئة بشكل عام حمايالمؤثرة على  الضارة تم تناول التدابير
  .بمبدأ الملوث يدفع



ولكن لم يتم تطبيق المبدأ بعد اذ ما زال .  وتكاليف مكافحة التلوث والتخفيف منهاالحترازيةان المبدأ يلحظ ان على آل ملوث ان يتحمل ثمن التدابير 
  . الزمة للتفعيلاجة لبلورة المراسيم التطبيقية الحهناك 

  
التنوع  ولكن ما زال هناك حاجة لتناول عناصر التنوع الحيوي قطاعات وميادين تتعلق بالبيئة ولدرجة معينة ب،مبادىء  من عدة444يتالف القانون 

اضافة يلحظ القانون فصال آامال . الثر السلبي على البيئةا لتجنب  بالتفصيل والستصدار مراسيم تطبيقية لدراسات االثر البيئي آتدابير هامةالحيوي
  .حول العقوبات المتعلقة باية ممارسات سيئة على البيئة

  
   50  المربع

  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد
  الخطوات المتخذةالنتائج والوقع الناشئة عن   )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

انشاء مشاتل تمويل  فلقد قام المشروع ب. الزراعيالتنوع الحيويفي اطار مشروع خاصة  نشاطات التنمية الريفية لدعمافز االبرز المبلور آان ان الح
الشراف على يتم العمل وا. البرية والمحلية بهدف المحافظة عليها واالستخدام المستدام لهاع ا شتلة بالسنة من االنو10000اشجار مثمرة النتاج حوالى 

لموظفين من مصلحة االبحاث تدريب  بتمويل  المشروعقاماضافة . هذه المشاتل من قبل جمعية محلية غير حكومية، جمعية عرسال للتمية الريفية
   . انشاء وادارة بنك البذورحولفي ايكاردا العلمية الزراعية 

 التنوع الحيويانشاء مرآزين للتصنيع الغذائي في مواقع مشروع ب USAID  وآالة التنمية االمريكيةقامت جمعية الشبان المسيحية بتمويل من 
لنساء تجمعات ال)  اسابيع9(اضافة قامت الجمعية بتدريب مكثف . التجهيزات بين ادارة المشروع والجمعيةبتداول التم و. معربون/ حام،نبحا: الزراعي
   .  لتاليف تعاونيتين المستفيدةمساعدة التجمعات النسائية المحليةالمشروع والجمعية، ومن قبل وتمت ايضا .  لتمكينهم من ادارة المرآزينةالمحلي

 حام ، نبحا، للمزارعين في قرى عرسالتقنيات ما بعد الحصادوحول ادارة البساتين  الزراعي التنوع الحيويمن قبل مشروع تم اعطاء دورة تدريبية 
  .ومعربون
 آما تخدم آتدبير اجتماعي لتجنب الهجرة الريفية آما تساهم في التقليل من التنوع الحيويتخدم المحافظة على  النشاطات المذآورة اعاله هذه ان آل
 العديد من بتنفيذ ولقد اسهمت التدابير الحافزة .  من غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية4المذآورة اعاله تساهم في تحقيق الهدف ان النشاطات . الفقر

  .)تامين االستدامة البيئية(غايات األلفية للتنمية  من 7الهدف تحقيق بوتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  االسترامحاور
 

   البحث والتدريب– 12لمادة ا
 واالستخدام يويالتنوع الحهل وضع بلدك برامج للتعليم والتدريب العلمي والفني للتدابير الخاصة بتحديد والمحافظة على  ):أ (12في المادة   ◊ 88

  المستدام لمكوناته؟
  ال  )أ (  
  ال، ولكن البرامج مازالت في مراحل أولى من التطوير  )ب (  
x  ) من فضلك وضح ذلك أدناه(نعم، يتم تطبيق البرامج   )ج(  
  .المستدام للتنوع البيولوجيمزيد من المعلومات حول البرامج الخاصة بالتعليم والتدريب العلمي والفني للتدابير الخاصة بالتحديد والمحافظة واالستخدام 

 ولكن تم تنظيم ؛ المستدامه واستخداميه والمحافظة علالتنوع الحيويتحديد حول برامج للتعليم والتدريب العلمي والفني ل لبنان على وضع معلم ي
الزراعية العلمية  قبل وزارة البيئة ومصلحة االبحاث  والمنفذة منالتنوع الحيويالمتعلقة بلمشاريع العالمية االتدريبات العلمية والتقنية الالزمة في اطار 

  :اضافة الى مبادرات خاصة من قبل جمعيات غير حكومية ومؤسسات اآاديمية آما يلي
  ):2005-1996المرفق العالمي للبيئة، / االمم المتحدة للتميةبرنامج/وزارة البيئة(في اطار مشروع المحميات الطبيعية  -

 محمية ارز ،مستنقعات عميق(لحيوانات في خمس محميات طبيعية حوث العلمية على بلورة دراسة احصائية حول النباتات واعمل المجلس الوطني للب
على زيارات ميدانية االرتكاز مبنية حول مراجعة شاملة للتوثيقات المنشورة في هذا االطار وب)  جزر النخيل ومحمية صور، حرش اهدن،الشوف

التنوع لمجلس الوطني للبحوث العلمية يعمل على مشروع تعاوني مع جمعية الخط االخضر لتحديد مؤشرات لبرنامج رصد وآان ا. لمواقع المحميات
  . في المحميات الطبيعيةالحيوي

محميات ال، قامت الجامعة اللبنانية بدراسة تقييم ورصد للتنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية في اطار المرحلة الثانية من مشروع 2003 في
ولقد تم نقل المعرفة الالزمة للجان ادارة المحميات . لدراسات الميدانية التي آان قد بدأها المجلس الوطني للبحوث العلميةآمرحلة ثانية ل  PAP الطبيعية

  . 2003 اب 4خالل نشاطات التقييم التي بدأت في ، تقييمه ورصده في المحميات الطبيعية التنوع الحيويحول تصنيف 
ارز الشوف، اهدن وجزر  (محميات طبيعية  ثالثالى لجان ادارة وتقنيات واليات انشاء المتاحف النباتية النباتاتورصد افة، تم نقل تقنيات تصنيف اض

 تدريبية، زياراتورش عمل  الذي يتضمن PAPمشروع المحميات الطبيعية من خالل برنامج منفذ من قبل جمعية الخط االخضر في اطار ) النخيل
  . حقلية اسبوعية الى المحميات وحلقات تشارآية في تصنيف النباتات في متحف بوست في الجامعة االمريكية في بيروت

ن قبل وزارة البيئة بالتعاون ممن خالل مشاريع منفذة لجان ادارة المحميات تنمية قدرات  بتدريبات وورش عمل حول قام مشروع المحميات الطبيعية
ومن ثم تم تنظيم ورش عمل حول  1997 في تشرين االول ، حول ادارة المحميات ورشة عملولوآانت ا .يةممم المتحدة للتن االوبرنامج IUCN مع

االدارة   وحول2000في نيسان  ادارة زوار المحميات الطبيعية ، وحول1999 في تشرين الثاني ،في تنمية الجماعات المحليةالمحميات الطبيعية دور 
تحليل وتقييم االرث وحول  2000السياحة البيئية في المحميات الطبيعية في آانون االول وحول  2000 في تشرين الثاني ات الطبيعيةالتعاونية للمحمي

  . 2002الطبيعي والثقافي في ايلول 
  ):2005-2002المرفق العالمي للبيئة، /ميةن االمم المتحدة للتبرنامج/وزارة البيئة( الزراعي التنوع الحيويفي اطار مشروع  -

وتتم ادارة هذه المشاتل من .  المستدامواالستخدامالنتاج عشرة االف بذور بالسنة بهدف المحافظة   برية او محلية اصليةانشاء مشاتل اشجار مثمرةتم 
ل انشاء وادارة بنوك البذور اضافة، تم وفي اطار هذا المشروع تمويل جلسة تدريب اقليمية حو.  غير حكومية محلية، جمعية عرسال للتنميةةقبل جمعي

  .عقدت في مرآز ايكاردا، شارك فيها الموظفون الوطنيون في مصلحة االبحاث العلمية الزراعية
آما قدم لهم دورة معربون ونبحا /عرسال، حام: قام المشروع بتنظيم ورشة عمل حول الزراعة العضوية للمزارعين من مواقع المشروع الثالثاضافة 
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  . اتين وتقنيات ما بعد الحصادحول ادارة البس
  ):2005-1999المرفق العالمي للبيئة، / االمم المتحدة للتميةبرنامج/وزارة البيئة( في اطار مشروع ميدويت آوست لبنان-

حول تصنيف للعديد من المهتمين  )2005حزيران، /ايار( طويلة تنظيم ورشة عمل تدريبيةقامت وزارة البيئة بالتعاون مع مشروع ميدويت آوست ب
يجب ان يتحملوا وبالتالي من ان الناس يستفيدون من الطبيعة على االهتمام بالطبيعة، والتيقن  المشارآين النباتات والحيوانات في لبنان بهدف تشجيع

  .تهامسؤولي
للجماعات المحلية لتزويدهم احي البيئي يالس المحافظة واالستخدام المستدام للمحميات الطبيعية قام المشروع بتدريب حول االرشاد وبهدف الترويج لمبدأ

 حول تخطيط ادارة المحميات ا تدريب المشروعآما نظم) 2005حزيران /ايار( سياحيين في المحميات الطبيعية مرشدينبالمعرفة الالزمة ليصبحوا 
  . بيعية على المحافظة واالستخدام المستدام للمحميات الطهمتشجيعبيعية لموظفي هذه المحميات بهدف الط

  
مستنقعات عميق ومحمية ساحل صور الطبيعية للمساعدة في التقليل من استعمال : اضافة تم تنظيم تدريب حول الزراعة العضوية في موقعي المشروع

  .  من االثار الضارة لهذه المبيداتالتنوع الحيويالمبيدات الكيميائية الذي من شانه حماية 
  : في اطار مؤسسات االبحاث-

لمجلس الوطني للبحوث العلمية بارساء مبادرة نقاش فعال بين مختلف االفرقاء والمؤسسات في منطقة حوض البحر المتوسط بهدف تحديد المشاآل قام ا
يين ولقد تم لحظ عدد من النشاطات لبناء قدرات الموظفين اللبنان.  او بلورة نشاطات مشترآة وتقديمها الى الممولينالتنوع الحيويالمشترآة حول 

 في التنوع الحيويوتدريبهم في اطار هذه المشاريع التعاونية؛ وفي اطار النشاطات التعاونية، لقد تم تنظيم تدريب لدعم االدارة المستدامة لالراضي و
  :ومن هذه النشاطات يجدر ذآر ما يلي. منطقة البحر المتوسط

  .ن وفرنسامشروع سيدر التعاوني بين لبنا.  الساحلي والبحريالتنوع الحيوي •
 .مشروع سيدر التعاوني بين لبنان وفرنسا. تلوث البحر وتدهور الساحل اللبناني •
مشروع تعاوني مع مجموعة مؤسسات ). MAMA(مبادرة تعاون في البحر المتوسط لتقييم وتطوير نشاطات الرصد والتكهن في المنطقة  •

 .بحثية في منطقة البحر المتوسط
خطة عمل البحر المتوسط -مشروع تعاوني بين وزارة البيئة برنامج االمم المتحدة للبيئة. ارد الحيويةرصد ساحلي لنوعية المياه والمو •

)MAP.( 
مشروع تعاوني بين مجموعة .  مبادرة تعاون في البحر المتوسط حول دراسات تدهور االراضي في المناطق الساحلية-ميدآوست الند •

  . مؤسسات اوروبية وبحر متوسطية
  :مؤسسات االآاديمية في اطار ال-

بمشروع تعاوني منفذ من قبل قسم علوم النبات في الجامعة االمريكية في ) 2002-1999(قامت مبادرة داروين المتعلقة بالغطاء النباتي الساحلي 
وفي هذا االطار تم تنظيم ورشة . نبدراسة تقييم وتصنيف الغطاء النباتي الساحلي في لبنا) المملكة المتحدة(بيروت وحدائق آيو الملكية وجامعة ريدينغ 

  .عمل تدريبية لبناء قدرات العديد من المكترثين ولجان ادارة المحميات الطبيعية في مجال التصنيف
  :في اطار مبادرات الجمعيات غير الحكومية-

لتعاون مع محمية ارز الشوف الطبيعية  باAFDCجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية ، قامت جمعية التنمية الحرجية في الشوف 2004في نيسان 
وبتمويل من هانزايدل االلمانية بتنظيم تدريب حول تصنيف النباتات للجان ادارة المحميات، المهتمين، ومرشدي االيكوتور من مختلف المناطق في 

  .لبنان وذلك
فظة على الطيور يتم من خاللها تنظيم تدريبات علمية وتقنية آما  بتنفيذ ثالثة مشاريع تتعلق بالمحاSPNLالمحافظة على الطبيعة في لبنان جمعية م وقت

بالتعاون مع بيرداليف انترناسيونال برعاية السيدة االولى ومشروع مناطق الطيور المهمة  2002 برنامج مناطق الطيور المهمة الذي بدأ في -1: يلي
خالله تنظيم دورات بنان لتحديد مواقع الطيور المهمة في لبنان الذي يتم من ل- بالتعاون مع اروشا2007-2005البحثي المنفذ لمدة ثالث سنوات من 

جمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان حول تقنيات تصنيف الطيور وتحديد مناطق الطيور المهمة على الصعيد الوطني وذلك من قبل عديدة تدريبية 
SPNLالطبيعية وهيئاتها وممثلين عن جمعيات غير حكومية، وايكوتور اوبرتور ؛ وآان المشارآون اعضاء لجان ادارة المحميات وشاار و 
 مشاريع الصيد -2 . شريك بيرداليف في االردنRSCN اضافة، تم تنفيذ ورشة عمل حول تحديد مناطق الطيور المهمة بالتعاون مع .ووزارات
 المحافظة -3). شمال افريقيا والشرق االوسط(ة في حوض البحر المتوسط تضمن تنمية قدرات للصيد المستدام النواع الطيور المهاجرتي تالمستدام ال

  مشاريعجميعوآانت ).  وممرات البحر االحمرانوديشقوق ال(اوراسيا -على الطيور المحلقة عاليا في نظام تحليق الطيور في المنطقة الشرقية الفريقيا
   .وحمالت توعية موجهة للعامة تعليمية للمدارس عناصر قد تضمنت SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان 

  
  هل يشجع بلدك األبحاث التي تسهم في المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟ ):ب( 12في المادة   ◊ 89

  ال  )د (  
x  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم  )ه(  

  .لمستدام للتنوع البيولوجيمزيد من المعلومات حول األبحاث التي تسهم في المحافظة واالستخدام ا
  بلورة وتنفيذ وتشجيع التعاون الوطني والعالمي في اطارالتنوع الحيوييقوم المجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية برصد اموال لمشاريع 

بمبادرات وبتنسيق ابحاث علمية هذه المؤسسات ما قامت  آ؛ الحكيم للتنوع البيولوجيواالستخدامالسياسة العلمية الوطنية الهادفة الى الحماية المستدامة 
 متخصصة في اتبدراس والقيام  من خالل رصد اموال وتنظيم نشاطات علمية مختلفةكية القدرات وبرامج التوعية وذلممن مختلف الميادين، تشجيع تن

جلس الوطني لالستشعار عن بعد والهيئة اللبنانية للطاقة المرآز الوطني للجيوفيزياء، المجلس الوطني لعلوم البحار، الم(ة تخصص م بحثمراآز
وفي هذا االطار يقوم .  في لبنانالتنوع الحيويالمتعلقة ب دراسات البحث والنشاطات  وبتخطيطبتشجيعويقوم المجلس الوطني للبحوث العلمية ). الذرية

 التنوع الحيويفي برامج وبطريقة مستمرة  وباالنخراط  اللجانالعديد منالمجلس الوطني للبحوث العلمية برصد اموال لمشاريع بحث فردية، وبرعاية 
  . علميةال

  
 في تطوير طرق للمحافظة واالستخدام المستدام التنوع الحيويهل يشجع بلدك ويتعاون في استخدام التقدم العلمي في أبحاث  ):ج (12في المادة   ◊ 90

  للتنوع البيولوجي؟
  ال  )و (  
x ) تفاصيل أدناهمن فضلك اذآر ال (نعم  )ز(  



  . في تطوير طرق للمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجيالتنوع الحيويمزيد من المعلومات حول استخدام التقدم العلمي في أبحاث 
  . في ما يلي13 اعاله والمادة 88الرجاء مراجعة سؤال رقم 
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  :تبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما ير
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

 في  المنفذةالعالمية اطار العديد من المشاريعفي   احدى ابرز النتائج بالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجيالمتعلقةقيف ثنشاطات الت تعتير
في تنمية المجتمع المدني الواعي والمتمتع بموقف داللتها تبرز و .ة وجامعات وجمعيات غير حكوميةلبنان بمشارآة وزارات ومراآز ابحاث عام

للمحميات مسودة برنامج العمل : الصديق للبيئة من جهة وفي بلورة موظفين مثقفين لحماية البيئة من جهة اخرى في التقارير االستراتيجية لوزارة البيئة
مجموعة من االحصاءات او االبحاث العلمية الميدانية وعلى الذي يشدد على ضرورة ارتكاز برامج الرصد على  4.6.4ه ق خاصة بمرف2005الطبيعية 

مدارس (المدربين قد زودت وزارة البيئة تكون وهكذا . GISنظام المعلومات الجغرافي  تقنية تدريب الجماعات المحلية على تقنيات الرصد باستعمال
  . ومواردهمبادىء المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ال باسس الدخ) ومجتمع مدني

مشروع لمحميات الطبيعية و في اطار مشروع االتنوع الحيويحول تحديد وتصنيف ورصد  للجان ادارة المحميات الطبيعية تم نقل المعرفة الالزمة
ني للبحوث العلمية الزراعية، الجامعة االمريكية في بيروت، جامعة البلمند من خالل المجلس الوطالميدويت آوست مشروع  الزراعي والتنوع الحيوي

جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية ،  SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان   اروشااالخضروجمعيات غير حكومية مثل جمعية الخط 
AFDC YMCA  الخ.  

ترح ق الزراعي ببلورة دليل منهجية يالتنوع الحيوي قام مشروع ،تقنيااالندية البيئية في المدارس العديد من في حين تقوم وزارة البيئة على مساعدة 
 المذآورة ةيدليلالرشادات الاتدريبات وآل ال من  المدارسساتذة وطالبوفي هذا االطار استفاد ا. يميةعلتفي المنهجية ال التنوع الحيويادراج مبادىء 

  . اعاله
برنامج الكاتب الخاص باالرتكاز على ة هذه االساليب اذ تتم بلورتنوع اهداف المشاريع وهذا يشكل عقبة جيات التعليم ناتج عن ان تنوع اساليب ومنه

المتعلقة م اولكن وعلى الرغم من آل ذلك، يبقى البحث العلمي اولوية والرآيزة االساسية لتنفيذ المه. لتقييم رسمي بسبب قلة التدابيروبدون الخضوع 
نفيذ التربية البيئية في المدارس لجهة ت) 2005(ر ملحق االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي آمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي آما ذبال
  .مسودة برنامج العمل للمحميات الطبيعية المذآورة اعالهما ذآرت  آاضايو
غايات الخطة االستراتيجية من  4 و2حقيق الهدفين ساهم في تي ،وتنفيذ النتائج العلميةث العلمي يب والبحرالتعليم والتد النشاطات المتعلقة ب دعمان

 وتنفيذ بتحسين المقدرة الوطنية لتنفيذ المهام االولوية المحددة في االستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجيلالتفاقية خاصة لجهة ما يتعلق 
 7، 5االهداف العامة  لما يتعلق ب خاصة2010التقدم نحو هدف عام  في خطوة مسهمةهذه النشاطات تعتبر  .الحيائيةبروتوآول قرطاجة حول السالمة ا

 من غايات األلفية 7 الهدف آما تساهم هذه النشاطات بتحقيق. التنوع الحيوي المتعلقة ب الوطنية وايضا في تنفيذ الخطة الوطنية وتنفيذ خطة العمل8و
   ). الستدامة البيئيةتامين ا(للتنمية 

  :المواجهة ف تنفيذ قرارات االتفاقية تتضمنان المعوقات 
  10مادة احد اهم المعوقات لتنفيذ الالذي يعتبر  غياب موارد التمويل -
  . المعرفة العلمية القيمة والتطبيقات الفعلية للمحافظة الشرخ بين بعض -
  ريباتغياب اليات مراقبة وتدقيق ببرامج التعليم والتد -
   . التنوع الحيويصات في مختلف ميادين اصتخقلة الخبرات واال -

 
   التثقيف والتوعية الجماهيرية– 13المادة 
 من الخطة 1-4الغاية ( ؟هل يقوم بلدآم بتنفيذ استراتيجية لالتصاالت والتثقيف وتوعية الجماهير وتشجيع مشارآة الجماهير بمساندة االتفاقية  91

  )االستراتيجية
  ال  )أ (  
   يجرى وضعهاCEPAال، ولكن هناك استراتيجية   )ب (  
x  ) ج(   نعم ، تم وضع استراتيجيةCEPA وتمت تشجيع مشارآة الجماهير إلى حد محدود )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه( ويجرى تشجيع مشارآة الجماهير إلى حد بعيد CEPAنعم ، تم وضع استراتيجية   )د (  

  .  وتعزيز مشارآة الجماهير مساندة لالتفاقية CEPAالمعلومات عن تنفيذ استراتيجية مزيد من 
 ولكن قامت وزارة التنوع الحيوي  ترآز بشكل محدد علىاستراتيجية لالتصاالت والتثقيف وتوعية الجماهير وتشجيع مشارآة الجماهيرلم تتم بلورة 
 :التنوع الحيويمنها  بيئية مختلفة عناصر تتضمن ية البيئيةوعتال ورشادة لاليخمس ستراتيجيةالإطار البيئة ببلورة 
 رسم لة البيئيةوعيت والمن قبل بواسطة دائرة االرشاد 2003-2002 سنةالبيئي في وزارة البيئة رشاد ة لاليخمسالستراتيجية االطار تمت بلورة ا

 تهدف ة مع رؤيةيالشراآة البيئعلى ستراتيجية اإل  إطارشددولقد . دائرة المعنيةال يتم تنفيذها من قبلي ست الة البيئيةوعيتلاالعامة وأهداف رشادات اال
أخرى دوائر (ستراتيجية ضمن الوزارة صياغة االولقد اتبع اسلوب تشارآي في . "ة البيئيةوعيت إلى شرآاء في التهعيالمقصود توجمهور الل يتحو "الى

  ).وزارات مختلفة(لوزارة خارج او، )تنفذ في وزارة البيئةومشاريع دولية 
وسيتم . عمل سنوية بشكل مستمريتم تطوير خطط  عملية التخطيط الداخلية، حيث ة البيئيةوعيت والدائرة االرشادستراتيجية، بدأت  اإل إطاروضعبعد 

  .وى أعلى من التنسيقمستاالمر الذي يؤمن ) طور اإلعدادالتي هي  (وزارة البيئة خطة عمل في 2005خطة العمل األخيرة لسنة ادراج 
 :ة العامة ما يليعيالتوتعليم وال البيئي، تواصلما يتعلق بال فيتنفيذه  تم ما  علىأمثلة

 . النوادي البيئيةتأسيس يعشجت، و2001 الذي وضع سنةالجديد الدراسي منهج الالمفاهيم البيئية في إدخال : تعليمال -
وزارة  ، الصناعةة، وزارمجلس اإلنماء واإلعمار(القطاع العام في لبيئة إلدراج امستديرة ال اوالتالط و العملورشمن  يدعدتم تنظيم ال: تدريبال -
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تعاونيات الجمعية الصناعيين اللبنانيين، (باإلضافة إلى القطاع الخاص .) تجارة، الخالقتصاد ووزارة اال ،جتماعيةاالشؤون وزارة البلديات، الوية داخلال
 . )ة، الخيزراعال
 سيتم توزيعها" خضراءالصفحات ال" بعنوان  ة فصلية بيئياتنشرصدد انجاز  في ياإلعالمية، وه  المؤسساتزارة البيئة بالتعاون معوتقوم : المعاإل -

 .لى مجموعات مختلفةا مجانا
 :المجتمع المدنيمع شراآة ال -
 على) وزارة البيئة في عالمية تنفذخرى ومشاريع مع دوائر اعاون التب( بالنشاطات البيئية ةهتمالمحكومية التدريب المنظمات غير : قدرةال ءبنا •

ة تقييم االثر البيئي واستراتيجية االثر  وعملية وأهميت مشاريع،احقترم   آتابة،تخطيطالدارة واال ،مويل وجمع التبرعاتالت: قضايا مختلفة مثل
 ).البيئي

زويد بشكل مستمر تويتم و. دائرةقاعدة بيانات في ال على شكل  بالنشاطات البيئيةةهتمالمحكومية الالمنظمات غير بقائمة تم تطوير : التواصل •
 .خالل المراسلة اإللكترونية من عالناتاإلفرص والاألخبار و بمعطيات جديدة حول  القائمة المذآورين فيعضاءاأل

 .حكوميةالالمنظمات غير من خالل  التي تنفذريع البيئية منح صغيرة للمشاببلورة وتطبيق برنامج  2001 و1999بين قامت وزارة البيئة : التشارك •
 قاتطبيق هذه اآللية طبولقد تم . لى مرسوم قانونيتابعة اع العلمية لإلختيار والميضامو والالمبادئتبع التي ت هذه اآلليةولقد تم تحويل 

غابات ال ،التنوع الحيويالمتعلقة بالمشاريع  هامة من سبةنولقد تم في هذا االطار تناول وتمويل  وزارة البيئة،ن قبل المحددة ملألولويات 
  .طبيعيةال تياحمالمو

  
 ؟6/19هل يقوم بلدآم بأية أنشطة لتسهيل تنفيذ برنامج العمل الخاص باالتصال والتثقيف وتوعية الجماهير آما جاء ذلك في المرفق بالمقرر  92

  )6/19المقرر (
  ال  )أ (  
  ولكن يجرى وضع بعض البرامج ال،  )ب (  
X  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(هناك أنشطة يجرى تنفيذها  نعم  )ج(  
X  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(آثير من األنشطة يجرى تنفيذها   )د(  

  .CEPAعن األنشطة لتسهيل تنفيذ برنامج العمل بشأن مزيد من التعليقات 

التنوع  بةعلقالمتحول آل القضايا للتواصل روج ي سذي المة االحيائية االمر والسالالتنوع الحيويعن  حاليا بانشاء نظامي معلوماتوزارة البيئة تقوم 
  .الحيوي

وسيتم نشر هذه القاعدة على موقع نظام  التنوع الحيويتتناول ، ومؤسسات وطنية اتطروحوا منشورات، حولقاعدة بيانات وطنية تم تطوير 
التنوع وموقع نظام المعلومات التابع التفاقية  ،االلكتروني  وزارة البيئةموقعجعته من الذي من الممكن مرا ،التنوع الحيويعن بناني للا المعلومات
  .يةهمذات اومواقع أخرى  الحيوي

 وذلك التنوع الحيويتتعلق بمشاريع وأخبار و ،نشاطاتو ،تعلق بمبادراتتمعلومات اإللكتروني لوزارة البيئة بنشر موقع يقوم ال، حاضر ال الوقتفي
  lb.gov.moe.www://httpمات بيئية اخرى معلومن ضمن 

 من ضمنها تعلق بالمواضيع البيئية المختلفةت توعية تحمالورش عمل و  بتنظيمبشكل مستمروزارة البيئة وفي البئية  ةوعيتوالتقوم دائرة االرشاد 
  . المهتمين مختلفنشرها بينو) الخمنشورات ملصقات، آتيبات،  (ةوعيتمن مواد الالعديد آما تقوم الدائرة بتحضير . التنوع الحيوي

زارة نفذ من قبل والمو اي سي اليف العالم الثالث ممول من قبل ال) EPEAU" (وزارة البيئة البيئية الدائمة في ةوعيتتحسين وحدة ال"مشروع قام 
، التنوع الحيوي: وهي آما يلي ة أربعة مواضيع بيئيتشمل يةوع ادوات تريحضبت 2004-2002 بينتنمية ج األمم المتحدة للمبرنامع التعاون ب البيئة
يشمل  ي تدريب دليلمع) مطبوعةو ات الكترونيةنسخ( موضوع ن آلعمقدمة  ولقد تضمنت ادوات التوعية. المبتذلةمياه الصلبة وال اتنفايال، هايمال

وزارة الشؤون اإلجتماعية في في جتماعية اال الخدمات وموظفشارك فيها تدريب مدربين لسات م جلينظولقد تم ت. الموضوع حول لةفص ممعلومات
مؤتمرات إْجراء من هم نكتي تمالضرورية ال مهاراتال و االساسيةدهم بالمعرفةيزو حيث تم تاللبنانيةفي مختلف المناطق مرآزية الغير نمية مراآز الت

 من ثالث جلسات هذه على مدار مدربينال تدريب جلساتوآان قد تم تنظيم ). اإلجتماعية العاديةو يةصحت ال الجلساإضافة إلى(بيئية وجلسات تربوية 
  مؤسسة منحكومية في وزارة الشؤون اإلجتماعية، وبدعمالغير جمعيات وحدة المع التعاون ب وزارة البيئةفي البيئية  ةوعيتالقبل دائرة االرشاد و

  .ن معنيين في وزارة البيئةيفموظ من قبل المحاضراتولقد تم اعطاء . برت فريديريش ايومؤسسةهانزايدل 
يذ عدة ف تم تن العامة حيثةوعيتالعناصر  وزارة البيئة ومصلحة األبحاث العلمية الزراعية في التنوع الحيوي المشاريع العالمية المتعلقة بتضمنت

 :اليتمختلفة آالتوعية نشاطات 
 ):المرفق العالمي للبيئة / للتنميةج األمم المتحدة مبرنا / وزارة البيئة) (PAP( مشروع المحميات الطبيعية. 1

 .حكوميةالغير   SPNLالمحافظة على الطبيعة في لبنان جمعية  من قبل  في لبنانعن المحميات الطبيعية فيديو تربوي تحضير وإنتاجتم  •
، معروضات نقالة،  الكترونيةشرائح، آتب ارشاد: حكوميةالغير  )"FON(أصدقاء الطبيعة  "جمعيةتحضير مادة تربوية من قبل تم  •

  .معلمينللودورات تدريبية 
ذي شارآت فيه الو، 2004سنة في الجامعة اللبنانية نظم الذي  معرضال أثناء محميات الطبيعية للا وطنيايوم" آذار 10"تاريخ إعالن تم  •

 .ت الطبيعيةالمحمياجامعات، والمدارس، الحكومية، الغير الجمعيات 
المقابالت ة، يصحفالمقاالت الاإلذاعية،   العامة مثل المسابقاتةوعيتلل نشاطات  على تشجيع الطبيعيةمحمياتاليوم الوطني للعمل  •

  قبلالمعقودة من ةصحفيال اتمؤتمراللكترونية، االرسائل الستفتاءات، اال، الدعايات التلفزيونيةقمية، ية الرعالناإللوحات ال، يةتلفزيونال
 . الطبيعيةمحمياتلجان الالمحلية بواسطة  القاعدة  مستوىعلىنفذت وزير البيئة باألضافة إلى نشاطات أخرى 

 ).EIC(ة يستعالمات البيئاالمرآز من خالل  الطبيعية محميات النتحضير دليل ع •
 ).EIC(ة يستعالمات البيئاالمرآز من خالل لسالحف البحرية عن اتحضير ملصقات  •
 .PAP/ ة يبيئالستعالمات االمرآز " اتالغاب ليل لحراسد"تحضير  •
 .ةتحضير ملصق لمشروع المناطق المحمي •
 .PAP / ، وزارة البيئةوطني للمناطق المحميةالليوم لتحضير ملصق  •
 .)IUCN) PAPللمناطق المحمية في لبنان من قبل مستشار  مواد تدريب تحضير •



الحمالت على أهمية المناطق  ولقد رآزت )SPNL / EICة على الطبيعة في لبنان جمعية المحافظ (وتحسس ةوعيتحمالت تم تنظيم  •
 .صور الطبيعيةمحمية ساحل ل وي، جزر النخوحرش إهدن، شوفأرز الفي  خاصة التنوع الحيويلمحافظة على المحمية ل

بشكل  وحكومية محاضراتالات غير عيجم وموظفو الوزارة البيئةموظفو مشروع حيث يقدم مستمر بشكل  ةوعيتنشاطات يتم العمل على  •
  . بلديات، الخوالمدارس، الفي النوادي، طبيعية الحميات  المنمستمر ع

  ):FFEM / للتنميةج األمم المتحدة مبرنا / وزارة البيئة (ميدويت آوستمشروع . 2
 لكين يمحليالدريب السكان ت  الىتدريبهدف الايدل ولقد  ومؤسسة هانزميدويت آوستالتعاون مع ببرنامج دليل تدريبي بيئي تم تنظيم  •

 )2005حزيران /ايار. (حميات الطبيعيةفي الممرشدين  وايصبح
 . طالب1700تم اشراك  ،2005لب في النشاطات وفي ا ط1200تم اشراك  ،2004في ف في المدارس في صور؛ ةوعيت يحملتتم تنظيم  •
 .) مخططنشاط(تها وأهميمستنقعات يجيات القرار حول السياسات وإستراتال لصانعي ةوعيتحملة تم تنظيم  •
  .صور الطبيعية ولمنظفي الساحلمحمية ك على طول الساحل في وكشال لمالكي ةوعيتحملة تم تنظيم  •
 تنورينو، بنتاعل، إهدنل، ينخال، جزر  في الشوفطبيعيةالالخمس  وفي المحميات ،عميق ات في مستنقع2005 جولة في صيف يتأجر •

 .ضمنت إقامة ليليةت عطلة نهاية اإلسبوع وطيلةإمتدت الجولة . رويج للسياحة البيئية في هذه المناطقتل ابهدف  للشرآات السياحية
 .دارةوالوزارات المعنية حول تخطيط االحميات الطبيعية تدريب آل الفرق ولجان إدارة المتم  •
 .يداراإلتخطيط زارة البيئة حول ال في ومحميات الطبيعيةتدريب موظفي التم  •
  . الطبيعيةمحمياتع ملصق حول العمل المستمر في اليوزتطبع وتم  •
 . واألطفالنابالشالى الشريط توجه يو. ةيبيئال ةوعي حول التأغانيعشر ع شريط موسيقى يتضمن يوزت وتم انتاج •
تموز  10( جونية في، و)2005تموز  3(وفي زحلة ، )2005 حزيران 26( في صور اتأربعة آيلومتررالي ثقافي على مسافة نظم  •

 .التنوع الحيويأسئلة حول المحافظة على تضمن النشاط و). 2005
والعاب في المحمية جولة والحملة منافسة،  ضمنتوت. 2005تموز  16ساحل صور الطبيعية في محمية  صيفية في ةوعيتحملة تم تنفيذ  •

 .بيئية
 .الجديدةفي عجائب البحر حف متاقيم في حدث اطار  في 2004عالمي البيئة اليوم تم االحتفال ب •
 .ة البيئيةوعي تتعلق بالت على قضاياامتمرنا طبيبتم تدريب اربعين •
 .ات عميقتزور موقع مستنقعالتي عروض إلى المدارس والمجموعات تم اعطاء  •

 : الزراعيالتنوع الحيويمشروع . 3
 .التنوع الحيويبلق عيا تتلعدراسات تنفيذ لطالب لل منحأربع تم توفير  •
نيسان  (ايكاردافي  " للتنوع البيولوجي الزراعي مدامستخدام الستاإل و المجموعات المحليةحمايةلترويج ال"حول  ةدوليحاضرة  ميمنظ تتم •

2005( 
ع التنو، غنى بيئيةالنظمة االالمشاآل البيئية الوطنية والعالمية الرئيسية، : معلمين من المدارس المحلية على المواضيع التالية تدريبتم  •

 .المنهجياتتعلم وثقيف البيئي تال نشاطات ال مدرسية، اءجراة ويمدرسة واد بيئيانشاء نزراعي،  الالتنوع الحيويلبنان، في  الحيوي
 .في مناهج التعليم اللبنانية التنوع الحيوي مفاهيم يدخلتطوير دليل تم  •
التنوع : "معرضفي اطار ) ئيألمن الغذا واالتنوع الحيوي: 2004موضوع سنة  (2004 في إحتفال يوم الغذاء العالمي في ة شارآتمت الم •

 .2004 الزراعة سنة وزارةفاو وال تهنظم "لبيئة أفضل ولغذاء صحي: الحيوي
 .المحافظة عليهو زراعيال التنوع الحيوي حول أهمية يتينتلفزيونتم انتاج واذاعة دعايتين  •
 .المشروعمناطق عمل ين المدارس ضمن ب زراعيال التنوع الحيويرسم حول مسابقة تمتم اقامة  •
 .ته وحمايتهزراعي، أهمي الالتنوع الحيويحول ) البقاعمنطقة  (تل عمارة في  عملورشةتم تنفيذ  •
  .في لبنان زراعي الالتنوع الحيوي عنلم وثائقي يفتم انتاج  •

 ):المرفق العالمي للبيئة / يةللتنمج األمم المتحدة مبرنا / وزارة البيئة( مرحلة ثانية-التنوع الحيويمشروع . 4
  :بيتناا تنظيم مسابقة بيئتن

التنوع  دراسة ومبادرةتنمية زارة البيئة وبرنامج األمم المتحدة للمن قبل و 2005الطبيعة في حزيران لمحافظة على  ليتعبير فن آ"بيتنا بيئتنا"تم تنظيم 
لتعلم على اأنحاء لبنان جميع الشبان اللبنانيين في شجيع تالى هدف النشاط ولقد . يروتبفي في الجامعة األمريكية ) ابصار (جافةطق الافي المن الحيوي

ارشادات من المشارآون ولقد تلقى . من أهاليهم ةجمعالمالمعلومات العلمية باإلضافة إلى المعرفة  خالل طقهم منافي من التنوع الحيويأآثر حول 
) لفنانينمن ا غير حكومية جمعية( "على بعد امتار"آما تم تعليمهم من جمعية ، التنوع الحيويعلقة ب المتمعلوماتتقييم الع ويتجمية  آيف حولابصار
  .ماطقهالحاجة لحماية الطبيعة في منفني عام يبرز النتائج في تعبير هذه ضع ية وآيف

. منتقاةبل هيئة من قاب بقبل الش المبلورة من قترحات الم تم تقييم لمشاريع حيث2005بمناسبة يوم البيئة العالمي االونيسكو  عام في قصر تم تنظيم حفل
  .ةعالميال التنوع الحيويحكومية المعنية ومشاريع الغير جمعيات النظمته  التنوع الحيوي حول ا معرضاالحدث أيضوتضمن 

  :ين بيانات رئيسيتيقاعدتلقد قام المجلس الوطني للبحوث العلمية بتطوير 
 ،ساسيةاألعلوم البيئة، الزراعة، ال ،الطبمجاالت في المجلس  من قبل اةبنبحاث المت مشاريع االنت عقاعدة بياناتي هي  الابحاث )1

  .إختصاصات اخرىقتصاد، واإلتقنية، الهندسة وال
طروحات، ومنشورات اآتب، دراسات، تقارير،  " االلكتروني حول الدليل هيالتي المجلس الوطني للبحوث العلمية قاعدة بيانات )2

 . رآز التوثيقممكتبة في  جودة مو"بحث
، منشورات  CORDIS،)الواليات المتحدة األمريكية(AGRIS CARIS CINDA INIS ENSDF ة بطوربم  هذهقواعد البياناتو

CEA،  وفاو لل  االلكترونيدليلالINIST . 
علق تت) دآتوراه (ياراسات عللقيام بدى الطالب اللبنانيين ل إلامنحالتي تعطي  المؤسسات العامة الرئيسية ىحدالمجلس الوطني للبحوث العلمية يعتبر إإن 
  .ةمدامستية النمالت والتنوع الحيويب

 مشروع": منها ايممولة عالمع يرامش من خالل التنوع الحيويفي حقل تخصص في الدراسات العليا  درجة آمال للطالب إليتم اعطاء منحباإلضافة، 
بلدان البحر األبيض المتوسط مع التعاون ب لغابات األرز في لبنان ةكاملالمتدارة باإل" تعلق الموالمشروع   اعالهروذآ الم"الزراعي التنوع الحيوي

  . بيروت فيوالجامعة األمريكيةتنمية  برنامج األمم المتحدة للوزارة البيئة مع حاليا ه وتنفذالمرفق العالمي للبيئة يموله ذيال" األخرى
 منتم تنفيذها  التنوع الحيويعام في الصل واتال وة العامةعيالتو بالتعليم، وةتعلقالمالعديد من النشاطات هناك ورة أعاله، مْذآالنشاطات الباألضافة إلى 
  .حكوميةالغير جمعيات  القبل العديد من
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م المختلفة والعالقات العامة وشبكات  من خالل الصحافة ووثائق اإلعالالتنوع الحيويهل يقوم بلدآم بالتشجيع القوى والفعال للقضايا المتعلقة ب 93

  )6/19المقرر ( ؟االتصاالت على الصعيد الوطني
  ال  )أ (  
  ال، ولكن بعض البرامج يجرى وضعها   )ب (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم ، إلى حد محدود   )ج (  
x  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم ، إلى حد بعيد   )د(  

 من خالل الصحافة ووسائط اإلعالم المختلفة والعالقات العامة وشبكات االتصاالت على التنوع الحيويالمتصلة بالتعليقات عن تعزيز القضايا مزيد من 
  الصعيد الوطني 

  من قبلنظمتالتي  التنوع الحيوي بةتعلقالممختلفة الحداث األنشاطات وال،  العملالصحافة وأجهزة اإلعالم المْختلفة بشكل مستمر لتْغطية ورشتتم دعوة 
 . الحكومةة بواسطةفذالمنة عالميخالل المشاريع المن المؤسسات الحكومية أو 

 باألضافة ،التنوع الحيوي هاضمنمن مواضيع بيئية مختلفة تتم معلجة تعلق بالبيئة حيث تأغلب الصحف اللبنانية صفحة آرسْت لقد عالوة على ذلك، 
 .نميةة والتيبالقضايا البيئمتخصصة  ة مجلة خاص نشرإلى

 صبحريثما ي التنوع الحيوي  نظام معلوماتخاللمن لها  وسيتم الترويج الرئيسيةوزارة البيئة االلكترونية صفحة بواسطة التواصل شبكات تتم تغطية 
  .عمليا

 
  )6/19المقرر ( ؟ على المستوى المحلي التنوع الحيويهل يقوم بلدآم بتشجيع االتصال والتثقيف وتوعية الجماهير بشؤون  94

  ال  )أ (  
x  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم  )ب(  

  . على المستوى المحليالتنوع الحيويالمعلومات عن الجهود المبذولة لتعزيز االتصال والتثقيف وتوعية الجماهير بشؤون مزيد من 
من م في المناطق والقرى اللبنانية نظت وحمالت  عملورشو ،خالل أحداث مختلفةمن المستويات المحلية على  ة العامةوعيتإلتصال واللج يروتيتم ال
ضمن نشاطات أيضا حكومية المعنية وال غير الجمعيات، ات الطبيعية المحلية، فرق المحميالسلطات، زارة البيئةو: بشكل رئيسيو  عدةمؤسسات قبل

  .)أعاله 91ال سؤالرجاء مراجعة ال. ( في منطقة معينةةالمحلي الجماعات توجهت الىالتي و  الممولة العالميةالمشاريع
  

المقرر (يقوم بلدآم بمساندة األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية التي أعطتها أولوية المبادرة العالمية المعنية بالتثقيف وتوعية الجماهير ؟هل  95
6/19(   

  ال  )أ (  
  بعض البرامج يجرى وضعها ال، ولكن   )ب (  
X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(هناك بعض األنشطة التي تمت مساندتها نعم،   )ج (  
X  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(، توجد أنشطة آثيرة تمت مساندتها تحت نعم  )د(  

    مزيد من التعليقات عن مساندة األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية التي أعطتها أولوية المبادرة العالمية المعنية بالتثقيف وتوعية الجماهير
  : خالل المبادرات التاليةمنالمعنية بالتثقيف وتوعية الجماهير مبادرة العالمية ال عض نشاطات ب بدعم لبنانيقوم

 : مستوياتعلى آل ال )1
 .)وزارة البيئة ووزارة الزراعة: خاصة الرئيسية  االلكترونية الوزاراتاتخالل صفحمن ( الوصول إلى المشاريع والمنشورات تامين -
سالمة االحيائية  وال البيولوجيلتنوعل المعلومات ينظامخالل من  التنوع الحيوي  حولةعرفماللوصول الى وسائل ل وتامين الصالت تحديد -

 .الذين سيفعالن فريبا
 :لمستوى الوطنيعلى ا )2
 ) اللبنانيةالمناطقمختلف ي منظمة ف ةوعيتمختلفة وحمالت ال عمل خالل ورشمن (ى الجماعات ستوعلى م ة العامةوعيتوالتواصل ج لليروتال -
 : لمستوى اإلقليمياعلى  )3
 تنورينمشروع ،  الزراعيالتنوع الحيويمشروع  ( منهاجزءآلبنان التي تشمل  التنوع الحيوي بةتعلقالم المشاريع اإلقليمية تنفيذخالل من  -

  )ميدويت آوستومشروع 
  

   هل قام بلدآم بإنشاء قدرة وافية إلنجاز مبادرات بشأن االتصال والتثقيف وتوعية الجماهير ؟ 96
  ال  )أ (  
  بعض البرامج يجرى وضعها  ال، ولكن   )ب (  
x  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(هناك بعض البرامج يجرى تنفيذها  نعم،   )ج(  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(، توجد برامج شاملة يجرى تنفيذها  نعم  )د (  

    والتثقيف وتوعية الجماهيرمزيد من التعليقات عن إيجاد القدرة الوافية على إنجار المبادرات في مجال االتصال 
زارة  البيئية الدائمة في وةوعيتتحسين وحدة ال"خالل مشروع من  ةعامال ةعيالتو والتثقيفصل، واتل ان المبادرات عالنجاز اتقدرال وتطوير ءبنالقد تم 
. الوزارة في ةوعيتالدائرة االرشاد و  قبلت مننفذالتي خالل النشاطات من  و2004و 2002وزارة البيئة بين ؛ المنفذ من قبل )EPEAU" (البيئة
  :ما يلي آأمثلة

في مرآزية الغير نمية وزارة الشؤون اإلجتماعية في مراآز التمن قبل  ينستخدمالمجتماعية اال ة موظفي الخدممنتدريب مدربين ل جلسات تم تنظيم -
مياه الصلبة وال اتفايالن، هايمال، التنوع الحيوي: ية حول أربعة مواضيعمهارات الضرورال و األساسيةبالمعرفةيدهم زوت  تمحيث بنان،مختلف مناطق ل

حول مفصلة معلومات يشمل  يتدريبدليل  موضوع مع لآحول  ا مسبقةمعدمحاضرة الكترونية ضمن تت ةوعيت بطرقا تم تزويدهم ايض؛ والمبتذلة
  ). العاديةاإلجتماعيةالدورات الصحية وإضافة إلى ( في مناطقهم ةويراء حلقات دراسية بيئية وجلسات تربإجمن مكينهم مواضيع وذلك بهدف تال
الضرورية و في الحقول اإلعالمية المختلفة لتزويدهم بالمعلومات األساسية ينملاعين والاإلعالم البيئي إلى الموظفين اللبناني عمل حول ورشةتم تنظيم  -
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  .حول القضايا البيئية
، آمثال، تدريب المعلمين من التنوع الحيوي بةعلقوالمتالمختلفة عالمية خالل المشاريع المن  اتقدرالامج تنمية تم تنفيذ برنلقد عالوة على ذلك، 
 ىغن ،بيئيةالنظمة االالمشاآل البيئية الوطنية والعالمية الرئيسية، : على المواضيع التاليةالزراعي  التنوع الحيوي مشروعواسطة المدارس المحلية ب

 بيئي وتعلملاتعليم والترويج لل نشاطات ال مدرسية، اءجرإرس وامدفي البيئية س نواد يستأ،  زراعيال التنوع الحيوي لبنان، في التنوع الحيوي
  .المنهجيات

 
 على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي التنوع الحيوييقوم بلدآم بتعزيز التعاون وتبادل البرامج في سبيل التثقيف ورفع الوعي بشأن هل  97

  )6/19 و 4/10المقرران (؟
  ال  )أ (  

X  ) أدناهالمرجو إعطاء التفاصيل  (نعم  )ب(  

  . على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي التنوع الحيويعن تعزيز التعاون وبرامج التبادل في سبيل التثقيف ورفع الوعي بمزيد من التعليقات 
ستخدام  واالبالمحافظة ةعلقالمتخالل المشاريع االقليمي من المستوى الوطني و على التنوع الحيويعن  ةوعيالت برامج وتبادلالتعاون يتم إنجاز 

شمل وت إقليمي هذه المنظمات تعمل على مستوى بعض. العالميةالمنظمات مع التعاون وب يةلبنانالحكومة واسطة ال بتنفذالتي  لتنوع البيولوجيم لداالمست
 تناوال نالذيالزراعي  التنوع الحيوي ومشروع ميدويت آوستبشكل رئيسي مشروع منها وولمتوسط بلدان أخرى في منطقة البحر األبيض اولبنان 

دل اللتعاون وتبالمستوى الوطني وعلى  ج الذي روالمحميات الطبيعيةمشروع هناك ضافة ا؛ االقليمي الوطني وينالمستويعلى  وتبادل البرامجالتعاون 
ذآورة  حول البعض من هذه النشاطات ممعلومات( الطبيعية المحمياتم وأهمية دامستال هخدام وإستوع الحيويالتن حول حماية ةوعيتبرامج التعليم وال

  ).91السؤال في 
  



  
  ؟ االتفاقية تهازرفأ لتنفيذ قضايا مشترآة بين عدة قطاعات وبرامج عمل مواضيعية CEPAيقوم بلدآم ببعض أنشطة هل  98

  )المرجو تحديد األسباب أدناه (، ال  )أ (  

X  ) المرجو إعطاء (هناك بعض األنشطة المبذولة في بعض القضايا وبعض المجاالت المواضيعية نعم،   )ب
  )التفاصيل أدناه

المرجو إعطاء التفاصيل (يجرى آثير من األنشطة لمعظم القضايا والمجاالت المواضيعية نعم،   )ج (  
  )أدناه

  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(تبذل أنشطة شاملة لجميع القضايا والمجاالت المواضيعية نعم،   )د (  

  . لتنفيذ القضايا المتعلقة بعدة قطاعات وبرامج العمل المواضيعية التي أقرتها االتفاقية CEPAعن أنشطة مزيد من التعليقات 

 : آما يلي العاموالتثقيف ةوعيت خالل المنمشترآة بين عدة قطاعات القضايا لل و الموضوعيةامج العمللبر جيروتم الت
التنوع  للغابات، التنوع الحيوي ،لاجب للالتنوع الحيويساحلي، البحري وال التنوع الحيوي، لمحافظة في الموضعا، تم الترويج للمحميات الطبيعية -

 .حميات الطبيعية الم بمشروعتعلقت ة التيوعيت خالل نشاطات المنتقليدية المعرفة السياحة، الو الحيوي
 التنوع الحيويداخلية، المياه ال ،لاجب للالتنوع الحيويساحلي، البحري وال التنوع الحيوي، المحافظة في الموضع، يعيةللمحميات الطب تم الترويج  -
 .ميدويت آوستبمشروع  تعلقت ة التيوعيتال  خالل نشاطاتمنتقليدية المعرفة السياحة، الو
خالل نشاطات من تقليدية المعرفة الجافة والرطبة،  الراضياأل،  للجباللحيويالتنوع ا، الزراعي التنوع الحيويتم الترويج للمحافظة في الموضع،  -
  .حميات الطبيعيةالممشروع  بةعلقالمت ةوعيتال

  
 التنوع الحيويهل يساند بلدآم المبادرات التي تقوم بها المجموعات الرئيسية والفاعلون الرئيسيون وأصحاب المصلحة التي تدمج شؤون حفظ  ◊  99

 وفي برامجها التثقيفية وآذلك في خططتها القطاعية والشاملة لعدة لقطاعات المتصلة بالموضوع وبرامجها وسياساتها في هذا في ممارستها
  ) من الخطة االستراتيجية 4-4 والغاية 4/10المقرر (المجال ؟

  ال  )أ (  

x  ) أدناهالمرجو إعطاء التفاصيل  (نعم  )ب(  

 في التنوع الحيويالمجموعات الرئيسية  والفاعلون الرئيسيون وأصحاب المصلحة التي تدمج شؤون حفظ عن المبادرات التي تبذلها مزيد من التعليقات 
  .ممارستها وفي برامجها التثقيفية وآذلك في خططتها القطاعية والشاملة لعدة لقطاعات المتصلة بالموضوع وبرامجها وسياساتها في هذا المجال

 ،في نشاطاتهم التنوع الحيوي المحافظة على راجدات غير حكومية محلية ومؤسسات أآاديمية إلجمعي افة قامت بهمختل  مبادرات بدعم وزارة البيئةتقوم
 . التابعة لهمةوعيتبرامج الهم ومشاريع

 :اليآالتهذا الدعم يمكن تلخيص 
في ايضا م ودامستالخدامه  وإستحيويالتنوع الالمحافظة على تعلق ب ت مقترحاتمشاريع في بلورة  والجامعاتحكوميةال غير الجمعياتدعم  •

 .جهات المانحة المعنيةإلى ال  المشاريعتقديمخالل من وذلك  الضروريتمويل  الالبحث عن
 .التنوع الحيوي مجالفي   والنشاطاتالمشاريع والبرامجنفيذ حكومية لتال غير والجمعيات ةاألآاديميدعم المؤسسات  •
 .التنوع الحيويقضايا بالمختلفين  هتمينالم من قبل ةنفذلما المختلفة  واألحداثةوعيت الحمالتدعم  •

ة المعنية حكومية، المؤسسات األآاديميال غير الجمعيات: المث( في لبنان التنوع الحيويمجال ن في ي الرئيسينياشط والنزارة البيئةتنسيق بين والان 
 .مستمرةبطريقة يتم  )اخرينو

  .نشاطات االولويةالبراز  الزارة البيئة في وعيةالتولدائرة االرشاد و لةمااتيجية شستر في اطار اهذه المبادراتسيتم ادراج 
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 ويقوم بعقد الصالت المناسبة بعقد التثقيف من اجل التنمية 2010 لعام التنوع الحيوييقوم بلدآم بتوصيل العناصر المختلفة لهدف هل  100

  ؟ CEPAبـ المستدامة في تنفيذ برامجكم وأنشطتكم الوطنية الخاصة 
x  ) ال  )أ  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(ولكن بعض البرامج يجرى وضعها ، ال  )ب (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(بعض البرامج تم وضعها وتبذل أنشطة لهذا الغرض  نعم،   )ج (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(البرامج الشاملة تم وضعها وبذلت آثير من األنشطة لهذا الغرض  نعم،   )د (  

  وإنشاء صالت بعقد التثقيف من أجل التنمية المستدامة 2010 لعام التنوع الحيويعن بشأن إيصال العناصر المختلفة لهدف مزيد من التعليقات 
السنوية الشاملة خالل خطط العمل من خالل المشاريع أو من ين أما تطريقا بهج ليروالت يتم و،ةمداالمستهي التنمية مبادرة بيئية  القوة الدافعة أليإن 

  .ةوعيتالمع لحظ لعنصر تتم بلورتها التي 
 

   52  المربع
  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 التفاقيةاالسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية ل )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

 التنوع الحيويولقد تم تناولعهما في جميع مشاريع  2005ة للتنوع البيولوجي  في ملحق االستراتيجية والخطة الوطنيالعامةالتثقيف والتوعية لحظ تم 
  . العالمية المنفذة في لبنان ونشاطات اخرى في لبنان

  : نتائج النشاطات المختلفة المنفذة في لبنان هيابرز ان 
ونشاطات  مختلفة  والتي تم نقلها الى جماعات مختلفة في اطار مشاريعالتنوع الحيويزيادة المعلومات حول  -

  في هذا السياق في لبنانعديدة 
  للعامةزيادة عدد مناشير المعلومات المحضرة والمنشورة -
 زيادة حجم المعلومات المنشورة على مواقع االنترنيت -
  من خالل ادراج قضاياه في مخططات وبرامج وقوانين القطاعاتالتنوع الحيويالترويج للمحافظة على  -
 .مداالمستخدامه  وإستالمحافظة عليه وأهمية التنوع الحيوي حول قضايا اأآثر إدراآهي إن الجماعات المعنية  -

  من غايات األلفية للتنمية7حقيق الهدف آما تشاهم في الخطة االستراتيجية لالتفاقية من غايات  4ان النشاطات المذآورة اعاله تساهم في تحقيق الهدف 
  .)اإلستمرارية البيئيةأمين ت(

 : آما يلية هيوعيالتعام ونشاطات ال التثقيفتواجه التي الرئيسية قات معوالان 
 .) مالية، موارد بشريةواردم (لقدراتحاجة لمصادر أخرى وال -
 التنوع الحيويالمحافظة على  فْهم الناس حول قضايا تزيد ولْن ا أهدافهتحققلن فهي كافية؛ ب عامة بسيطة ليست ةوعيتحملة إن  ، في بعض الحاالت-
 الجماعاتو األراضي أصحاب ومن جهةصادف في اإلتصال بين الحكومة التي تالصعوبات : ومثال على ذلك. ير في سلوآهميتغالى ؤدي تن بالتاي لو

ء انشاعملية في لحظ   في هذا الصددواحدهناك مثل . همفي مناطقمحافظة نشاطات عندما يتم تخطيط في بْعض الحاالت وذلك  من جهة أخرى، ةالمحلي
وآان هناك حاجة  ، في البدءبل السكان المحليينقن م التنوع الحيويالتي تتعلق بالمحافظة على حلول  فلقد تم رفض العديد من ال:حميات الطبيعيةلما
 . عامة شاملة ومنظمة لهذا الغرضةوعيتحمالت ل
 واالستخدام التنوع الحيوي محافظة على في الة العامةوعيتالهام مدى اس لمعرفة والعامة على ةوعيت والالتثقيفصعب قيْاس تأثير نشاطات ي أحيانا، -

  . لهمداالمست
  



  تقييم التأثيرات وتقليل التأثيرات العكسية – 14المادة 
هل طور بلدك التشريعات التي تتطلب تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات المقترحة المحتمل أن يكون لها تأثيرات  ):أ( 14.1في المادة   ◊ 101

  ؟التنوع الحيويعكسية على 
  ال  )أ (  
  ال، ولكن التشريعات مازالت في المراحل األولى من التطوير  )ب (  
  ال، ولكن التشريعات في مراحل متقدمة من التطوير  )ج (  
x  ) من فضلك وضح ذلك أدناه(نعم، يتم تطبيق التشريعات   )د(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم، مراجعة التنفيذ متاحة  )ه (  

التنوع للمشروعات المحتمل أن يكون لهتا تأثيرات عكسية على ) EIA(معلومات حول التشريعات التي تتطلب تقييم التأثيرات البيئية مزيد من ال
  .الحيوي

ها مبدأ تقييم  العديد من المبادىء البيئية من ضمن4الذي لحظ في المادة ) 444/02رقم (تم ادراج مفهوم تقييم االثر البيئي في اطار قانون حماية البيئة 
 تناولتم . وقد نص القانون على ضرورة استعمال هذا المبدأ آوسيلة تخطيط وادارة لتجنب التلوث والتقليل من تدهور الموارد الطبيعية. االثر البيئي

  : من القانون آما يلي23 و22، 21في البنود بالتفصيل االثر التقييمي 
قطاعين العام والخاص يجب ان تقوم بتقييم بيئي اولي او دراسة تقييم االثر البيئي للمشاريع التي من  نص على ان المؤسسات المعنية في ال21البند 

وتقوم وزارة البيئة بمراجعة الدراسات وبناء عليه تمنح . مهالممكن ان يكون لها تأثيرات عكسية على البيئة بسبب مداهم طبيعتهم اثرهم اونشاطات
  .قهم واالستراتيجية البيئية واستدامة الموارد الطبيعيةتوافحول موافقتها بعد التدقيق 

ء او مثيله، آل النشاطات التي تؤثر على البيئة الطبيعية من خالل او طمر ا يتمحور حول عالم المشاريع ويشمل آل النشاطات المتعلقة بالبن22البند 
تتضمن المشاريع ايضا اي . ن تؤثر على منطقة لبنانية معينة او قطاع باآمله، دراسة، استثمار او ادارة ممكن االموارد الطبيعية، او اي مشروع مقترح

يتم تمويل دراسات التقييم البيئي االولي و دراسات تقييم االثر البيئي . تغيير، زيادة، توسيع، اعادة تأهيل او انهاء اي من النشاطات التي سبق ذآرها
  .على نفقة صاحب المشروع

  بالمشاريع التي يجب ان تخضع لدراسة اخرى قائمة جرد ويقترحد بالمشاريع التي يجب ان تخضع لدراسة تقييم بيئي اولي يقترح قائمة جر23البند 
  .  البيئيتقييم االثر

هذه . ا، تمت بلورة مسودة مرسوم حول تقييم االثر البيئي التي تم تقديمها من قبل وزارة البيئة الى مجلس الوزراء القراره444بناء على القانون 
اضافة، تلحظ هذه ).  مراجعة ورصدمالحظة،غربلة، (المسودة تتناول تفاصيل تتعلق بمختلف المراحل المطلوبة في اطار نظام لتقييم االثر البيئي 

 وذلك التنوع الحيويالمسودة ضرورة الخضوع لدراسة تقييم االثر البيئي في مجاالت مشاريع التنمية البنية التحتية او الصناعة بشكل يلحظ االثر على 
  .بهدف الترويج لنشاطات المحافظة قبل منح الموافقة على تنفيذ المشروع

  
هل طور بلدك آليات لضمان إعطاء االعتبار الالزم للنتائج البيئية للبرامج والسياسات الوطنية المحتمل أن يكون لها  ):ب( 14.1في المادة  ◊ 102

  ؟التنوع الحيويتأثيرات عكسية واضحة على 
  ال  )أ (  
  ال، ولكن اآلليات مازالت في المراحل األولى من التطوير  )ب (  
  ال، ولكن اآلليات في مراحل متقدمة من التطوير  )ج (  
x  ) نعم، اآلليات مطبقة  )د  

ضار آبير على مزيد من التعليقات عن اآلليات التي تم وضعها لكفالة النظر في العواقب البيئية للبرامج والسياسات الوطنية التي يمكن أن يكون لها وقع 
  التنوع الحيوي

تنفيذ مشروع استراتيجية التقييم البيئي الممول ب، بدأت وزارة البيئة 2002ففي اواخر . ان استراتيجية التقييم البيئي هي في بداية طور التبلور في لبنان
ويهدف المشروع الى ادراج االعتبارات البيئية . 2005نة والذي يمتد حتى اواخر سبرنامج األمم المتحدة للتنمية  العالم الثالث باشراف ايسياليف من 

قام المشروع بتحضير مسودة مرسوم لتنفيذ استراتيجية التقييم ) 444/02قانون (وبناء على قانون حماية البيئة . في مخططات القطاعات والبرامج
ا يتم اصدارها، سوف يؤدي تنفيذها تلقائيا الى التقليل من التأثيرات وحينم. البيئي على الصعيد الوطني والتي تم تقديمها الى مجلس الوزراء القرارها

  .التنوع الحيويالعكسية للمخططات، والبرامج والسياسات على 
ة التقييم وتأتي استراتيجي. اضافة الى االطر القانونية، اقترح المشروع هيكلية مؤسساتية واطر اليات لتنفيذ استراتيجية التقييم البيئي على الصعيد الوطني

 فان استراتيجية التقييم البيئي تعتبر وسيلة الدراج االستدامة ؛ المتمحور حول تحسين االستدامة البيئية7البيئي متوافقة مع هدف االلفية للتنمية رقم 
  .البيئية في المخططات العامة وصنع القرارات

، قام مشروع استراتيجية التقييم البيئي برصد المال من قبل المؤسسة العالمية  في اليات تقييم االثرالتنوع الحيوياضافة، وبناء على ضرورة ادراج 
ولقد تم .  في استراتيجية التقييم البيئي وتقييم االثر البيئيالتنوع الحيويلتقييم االثر بهدف بلورة ارشادات عملية في اطار دليل تدريبي من اجل ادراج 

بيئي بلورة الدليل التدريبي من قبل جمعية ؟؟؟ بالتعاون مع وزارة البيئة ومشروع استراتيجية التقييم البيئي وبالنيابة عن مشروع استراتيجية التقييم ال
  .2005والذي تم انهاؤه في ايلول 

  
على أو متعددة األطراف حول األنشطة التي يحتمل أن تؤثر بوضوح /أو إقليمية و/هل ينفذ بلدك اتفاقيات ثنائية و ):ج (14.1في المادة  ◊ 103

   خارج حدود بلدك؟التنوع الحيوي
x  ) ال  )أ  
  يجري تقييم الخيارات ولكن ال،  )ب (  

من فضلك اذآر التفاصيل (نعم، تم االنتهاء من بعض االتفاقيات والزال البعض اآلخر قيد المناقشة   )ج (  
  )أدناه

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم  )د (  
 خارج التنوع الحيويأو متعددة األطراف حول األنشطة التي يحتمل أن تؤثر بوضوح على /قليمية وأو اإل/مزيد من المعلومات حول االتفاقيات الثنائية و

  .حدود بلدك
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 منطقة األطراف من التنوع الحيوي الخطر أو التلف الذي ينشأ في منطقتكم على لهل طبق بلدك آليات لمنع أو تقلي ):د (14.1في المادة  ◊ 104
  جاوز الحدود الوطنية؟األخرى أو في المناطق التي تت

x  ) ال  )أ  
  ال، ولكن اآلليات مازالت في المراحل األولى من التطوير  )ب (  
  ال، ولكن اآلليات في مراحل متقدمة من التطوير  )ج (  
  نعم، يتم تطبيق اآلليات بناء على المعرفة العلمية الحالية  )د (  

  
التنوع  لألنشطة أو األحداث التي تمثل خطرا جسيما ووشيكا على هل وضع بلدك اآلليات الوطنية لالستجابة الطارئة ):هـ (14.1في المادة  ◊ 105

   ؟الحيوي
  ال  )أ (  
X  ) ال، ولكن اآللية مازالت في المراحل األولى من التطوير  )ب  
  ال، ولكن اآللية في مراحل متقدمة من التطوير  )ج (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، يتم تطبيق آلية  )د (  

  .التنوع الحيويالوطنية لالستجابة الطارئة لألنشطة أو األحداث التي تمثل خطرا جسيما ووشيكا على مزيد من المعلومات حول اآلليات 
ضرورة بلورة خطة عمل طوارىء لكل من المناطق اللبنانية المتعددة آجواب الي نشاط من الممكن ينص على ) 444/02رقم (ان قانون حماية البيئة 

  .بعدة هذه الخطة  ولكن لم تتم بلور؛التنوع الحيوي ىاو علان يؤثر سلبا على البيئة عامة 
. ولكن من جهة اخرى يتم تناول التدابير في هذا االطار من خالل مخططات وبرامج استراتيجية التقيم البيئي ودراسات تقييم االثر البيئي للمشاريع

  .لتقنيات والموارد البشريةوالجدير ذآره ان متابعة تنفيذ التدابير الالزمة ما زالت محدودة بسببب قلة ا
  . هناك حاجة لمبادرة تعاونية بين الخبراء القانونيين والتقنيين، في التشريعات الوطنيةالتنوع الحيويادراج عناصر في ما يتعلق ب

  
م الوقع االستراتيجي ، آما  في تشريع أو عمليات تقييم الوقع البيئي وفي تقييالتنوع الحيوي هل يقوم بلدآم بتطبيق اإلرشادات إلدماج قضايا  ◊ 106

  )6/7القرار  ()14/7المادة ( ؟14 من المادة 1 في سياق تنفيذ الفقرة 6/7جاء ذلك في المرفق بالمقرر 
  ال  )أ (  
  تطبيق عن إرشادات قيد البحثال، ولكن   )ب (  
x  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(يجرى تطبيق بعض الجوانب ، نعم  )ج(  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(يجرى تطبيق جوانب رئيسية  نعم،   )د (  

   التعليقات عن تطبيق االرشادات مزيد من
  . اعاله102 والسؤال 101الرجاء مراجعة السؤال 

  
هل قام بلدآم بوضع تشريع أو تدابير إدارية أو تدابير سياسية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي عن األضرار الناشئة على ) 2(14في المادة  107

  ؟ يالتنوع الحيو
  ال  )أ (  
X  ) المرجو إيضاح هذه التدابير (نعم   )ب(  

التنوع عن التشريع الوطني والتدابير اإلدارية والسياسية الوطنية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي عن األضرار الناشئة عن مزيد من التعليقات 
  الحيوي

 من عدة مبادىء، قطاعات وميادين تتعلق بالبيئة ولدرجة معينة 444قانون ويتالف ال. مبدأ الملوث يدفع) 444/02رقم (لقد تناول قانون حماية البيئة 
  بالتفصيل والستصدار مراسيم تطبيقية لدراسات االثر البيئي آتدابير هامةالتنوع الحيوي ولكن ما زال هناك حاجة لتناول عناصر التنوع الحيويب

  .لتجنب االثر السلبي على البيئة
 قامت وزارة البيئة بتنفيذ مشروع حول تعزيز تنمية التشريعات البيئية وانظمة التطبيق في لبنان 2005لغاية ايلول و 2003في الفترة الممتدة من اذار 

وهدف هذا البرنامج الى ما . آوستو وجامعة البلمند- في االونيسكوالبيئية وبادارة مدير وحدة التنقية العالم الثالثايسياليف برنامج الممول من ) سيلداس(
  :ليي
  . في لبنان ولهذا الصدد تم نشر آتاب حول النتائجالتنوع الحيويتشخيص الواقع التشريعي الحالي المتعلق ب -
 الوزارات ،ثالث تدريبات واربعين حملة توعية للقطاع العام (عقوبات تنظيم دورات تدريبية وحمالت توعية حول المسودات القانونية وتنفيذ ال-

  ) مؤسسات استشارات قانونية ومؤسسات استشارات بيئية، قطاع خاص، منظمات،عيات غير حكومية جم، اآاديميين،المعنية
لتثقيف حول القوانين البيئية من خالل ادراج صفوف قانونية في مدارس القانون المتعددة ومن خالل التنسيق مع وزارة التربية حول المنح الترويج ل -

  البيئية
  )6/6/2003 تاريخ 10245قرار(هواء ا حماية نوعية ال بلورة مسودة قانون دليلية حو-

  



  
   ؟التنوع الحيويهل قام بلدآم باتخاذ أية تدابير لمنع اإلضرار ب 108

  ال  )أ (  
  بعض التدابير يجرى وضعها ال، ولكن   )ب (  
X ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(هناك بعض التدابير قائمة  ، نعم  )ج(  
  )و إعطاء التفاصيل أدناهالمرج(توجد تدابير شاملة قائمة   نعم،   )د (  

    التنوع الحيوي المعلومات عن التدابير القائمة لمنع اإلضرار بمزيد من
  :تم تناول التدابير التالية) 444/02رقم (في اطار قانون حماية البيئة 

   تناول مبدا الملوث يدفع4 المادة
   تناوال تقييم االثر البيئي23 و21 المادتان
  التنوع الحيويلوا  تنو49 و48، 47 المواد
   تناول ضرورة بلورة خطة عمل طوارىء 50 المادة
  مسؤوليات تناولت ال53 و52، 51 المواد
  ةي البيئالمخالفات تناولت العقوبات حول 63 و62 ،61، 58، 57، 56، 55، 54 المواد

  
 وهل يقوم التنوع الحيويلة دون إلحاق ضرر بهل يقوم بلدآم بالتعاون مع األطراف األخرى لتعزيز القدرات على الصعيد الوطني للحيلو 109

  )6/11المقرر (؟بإنشاء وتنفيذ أنظمة تشريع وطني واتخاذ تدابير سياسية وإدارية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي
  ال  )أ (  
   ولكن التعاون قيد البحث، ال  )ب (  
  ، ال  )ج (  
X  ) دناهمن فضلك اذآر التفاصيل أ (نعم ، هناك بعض أنشطة التعاون يجرى بذلها   )د(  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم، تبذل أنشطة تعاون شاملة   )ه (  

  تعليقات عن التعاون ومع األطراف األخرى لتعزيز القدرات على منع الحاق الضرر بالتعاون بالبيولوجي مزيد من 
 METAPار مشاريع ممولة من قبل ط البيئة في ااالثر البيئي من قبل وزارةومسودة مرسوم تقييم ) 444/02رقم (تمت بلورة قانون حماية البيئة 

  اضافة تم تبادل الخبرات في هذا االطار؛ولقد تم خالل بلورتهما مراجعة االنظمة التشريعية المثيلة المعتمدة من قبل دول الجوار. وبادارة البنك الدولي
    . المتعلقة بذلكاالثر البيئي واالنظمة القانونية والسياسات تقييم لمناقشة الياتمع دول اخرى من خالل مشارآة لبنان في اجتماعات اقليمية 

  : آما يليمن جهة اخرى قامت وزارة البيئة برصد اموال من ممولين عالميين لتنفيذ مختلف المشاريع التي تتضمن بلورة قوانين وطنية
ر على اية القدرات الوطنية في ما يتعلق بتجنب االضرمت عالمية لتن قام لبنان بالتعاون مع منظما،من خالل العديد من المبادرات االقليمية والعالمية

مشروع ميدويت : امثلة عن هذه المبادرات. اعادة الوضعالمسؤوليات وسياسات وتدابير ادارية حول و وبلورة وتنفيذ تشريعات وطنية التنوع الحيوي
الممول من  SISPAMسيسبام  مشروع ؛وطنية للمستنقعات في لبنان ورقة تحضيرية لبلورة وتنفيذ سياسة FFEMى آوست الذي حضر بتمويل من

 ببلورة تشخيص وضع ايسياليف  من ل الذي قام بتمويالطبيعية؛ مشروع سيلداسالمحميات ادارة  يقوم ببلورة مسودات سياسات حول  الذيايسياليف 
رد المالية المتوفرة من المانحين في اطار مشاريع عالمية تساهم في تشخيص اسس وبناء عليه ان الموا.  في لبنانالتنوع الحيويالقوانين البيئية المتعلقة ب

  . التشريع وفي بلورة مسودات لقوانين وتدابير جديدة في لبنان
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   53  المربع
  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد

  الوقع الناشئة عن الخطوات المتخذةالنتائج و  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ي التنفيذما صودف من ضغوط ومصاعب ف  )و (

  :من ابرز النتائج ما يلي
ضرورة استعماله آوسيلة تخطيط وضرورة التداول بمبدئه ووبنوده المتعلقة بتقييم االثر البيئي ) 444/02رقم (القانون الوطني :  بلورة نظام قانوني-

ر مسودة مرسوم حول تقييم االثر البيئي ومسودة مرسوم  تم تحضي444وبناء على القانون . تدهور الموارد الطبيعيةوالتقليل من  وادارة لتجنب التلوث
 سؤولة عنؤسسة الوطنية المان وزارة البيئة هي الم. قرارهمامن قبل وزارة البيئة آما تم تقديمهما الى مجلس الوزراء الحول استراتيجية االثر البيئي 

  . واستراتيجية االثر البيئي على الصعيد الوطنيتقييم االثر البيئي  اليات
   في استراتيجية االثر البيئي واليات تقييم االثر البيئيالتنوع الحيويالدراج  اصدار دليل عملي -
   تنظيم تدريبات ومؤتمرات للمهتمين حول مبادىء تقييم االثر البيئي-
  واسع للجماعات العامة في مشاريع تقييم االثر البيئي المتعددة  بلورة اشراك -
  التنوع الحيوي مرافق  تحسين الوعي العام حول-
   والموارد الطبيعيةالتنوع الحيوي زيادة عدد المشاريع البيئية التي لها اثر اقل على -
 من غايات 7 تساهم بتنفيذ الهدف  المنفذة في هذا االآارالنشاطاتو. 2010هدف عام ن االطر القانونية والمؤسساتية الحالية تساهم آخطوة في تحقيق ا

   .مواقعها الطبيعيةتعدد االنواع وتنوع خاصة لجهة المحافظة على  وغايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية) تامين االستدامة البيئية (األلفية للتنمية
  : ان ابرز المعوقات هي

  ية الدراج مسودتي مرسوم تقييم االثر البيئي و استراتيجية االثر البيئي ل طول اال-
  التنوع الحيويايير لتقييم االثر الممكن على ة معلرقلة المعطيات العلمية لبلو -
 في اليات تقييم االثر البيئي و التنوع الحيوي لتحسين وتفعيل ادراج عناصر التنوع الحيويالحاجة الى خبراء متخصصين في مختلف ميادين  -

  استراتيجية االثر البيئي والدراسات المتعلقة فيها
   الجامعات لتحسين المنهجية التعليمية حول تقييم االثر البيئي و استراتيجية االثر البيئي المتخصصين والحاجة لمواد معينة فيقلة  -
  المبلورة  والتقارير المتبعةثر البيئي من ناحية االساليب تقييم االالياتقلة المستوى في -

 
  الوراثيةللموارد  الوصول – 15المادة 

 في سبيل االستعماالت السليمة بيئيا من جانب األطراف األخرى على اساس القبول وراثيةالهل سعى بلدآم إلى تسهيل الوصول إلى الموارد  ◊ 110
  ؟15 من المادة 5 و 4 و 2المسبق عن علم وعلى أساس شروط متفق عليها تبادليا وفقا للفقرات 

  ال  )أ (  
x  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (نعم  )ب (  

 لالستعماالت السليمة بيئيا من جانب األطراف األخرى على الوراثيةسهيل الوصول إلى الموارد مزيد من المعلومات عن الجهود المبذولة من بلدآم لت
  أساس القبول المسبق عن علم وعلى أساس الشروط المتفق عليها 

التنوع مبادرة دراسات اون مع  وذلك بالتعالوراثية والحيويةلقد انتهت وزارة البيئة من اعداد مسودة قانون لتنظيم الوصول وتشارك الفوائد من الموارد 
وآان قد تم تحضير المسودة بتمويل من المرفق العالمي للبيئة في اطار برنامج . في الجامعة االمريكية في بيروت) ابصار(  في المناطق الجافةالحيوي

  .لبنان-ة االمم المتحدة للتنميبرنامجمع  ة المنفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاونيمرحلة ثان-التنوع الحيوي
 لهذا الهدف في اطار القسم قسيمة في لبنان عليه بتعبئة الوراثية والحيويةان آل شخص او آيان يبغي الوصول الى الموارد  ،وفقا لمسودة القانون

 سيتم تجميع ويجب ارفاق القسيمة برخصة الموافقة من قبل صاحب او اصحاب الملكية او الموقع من حيث. المخصص لهذا الشأن في وزارة البيئة
واذا ما آانت االرض ملكا خاصا للدولة او اذا ما آانت ارضا بحرية او موقع مياه عذبة او محمية .  المذآورة في القسيمةالوراثية والحيويةالموارد 
   . المعنية الحصول على الموافقة المسبقة من قبل الوزارة او الجهة المسؤولة ،شخص او الكيان المكترث بالموارد فعلى ال،طبيعية

صاحب او اصحاب االرض او ويوقع مع الوزارة، صص في وزارة البيئة على جعل صاحب العالقة خ يعمل القسم الم،الطلبعندما يتم الموافقة على و
تفاق الموقع وبموجب اال. باسرع وقت ممكنوذلك  اتفاقية الوصول وتشارك الفوائد ، علىالوراثية والحيويةالجماعات المحلية حيث توجد الموارد 

  . رسميةالوراثية والحيويةتصبح الموافقة للمعني بالوصول الى الموارد 
  :مكن تصنيفها آما يلييلقد نصت مسودة القانون على اربعة اشكال من االتفاقيات التي 

  اتفاقية بحث اآاديمي-
   الوراثية والحيويةاتفاقية المحافظة على الموارد -
  اتفاقية بحث تجاري-
  ستثمار تجارياتفاقية ا-

  
 التي يقدمها أطراف أخرى تم تطويرها الوراثيةهل اتخذ بلدك تدابير ليضمن أن أي أبحاث علمية تقوم على الموارد  ):6(15في المادة  ◊ 111

  وتنفيذها بالمشارآة الكاملة لتلك األطراف؟
x  ) ال  )أ  
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب (  
  ) فضلك اذآر التفاصيل أدناهمن(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج (  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د (  



 والتي يقدمها أطراف متعاقدة أخرى تم تطويرها وتنفيذها الوراثيةمزيد من المعلومات حول التدابير التي تضمن أن أي أبحاث علمية تقوم على الموارد 
  . المتعاقدةبالمشارآة الكاملة لتلك األطراف

  
 

هل اتخذ بلدك تدابير ليضمن المشارآة العادلة والمالئمة لنتائج األبحاث والتطوير والفوائد الناتجة عن االستخدام التجاري وغيره للموارد   ◊ 112
   ؟)7(15 وفقا للمادة  مع أي طرف متعاقد يقدم مثل هذه المواردالوراثية

  ال  )أ (  

  راجعةال، ولكن التدابير المحتملة قيد الم  )ب (  

  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء( نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج (  

x  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء( نعم، توجد تشريعات شاملة مطبقة  )د (  

  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء( نعم، يتم تطبيق سياسة تشريعية أو تشريع فرعي شامل  )ه (  

  ) التفاصيل أدناه إعطاءالمرجو( نعم، يتم تطبيق سياسة شاملة وتدابير إدارية  )و (  

  حول التدابير المتخذةمزيد من المعلومات 
فان ، 110 التي تمت مناقشتها في السؤال الوراثيةعن االستخدام التجاري وغيره للموارد وفقا لمسودة قانون الوصول والمشارآة العادلة للفوائد الناتجة 

 الوراثية والحيويةتجارب او تنمية الموارد الري صادرة عن الوصول او استخدام او البحث او  الصيدلي او التجا، الطبي، نتائج على الصعيد العلميةاي
في  الوراثية والحيويةيجب مشارآتها بشكل عادل ومنصف مع الدولة وصاحب او اصحاب االرض المحليين والجماعات التي تم استخدام مواردها 

التي على  وب ان يتم في اطار اتفاقية الوصول وتشارك الفوائد التي تصف طريقة تشارك الفوائدتشارك هذه النتائج يجان .  الطلبمقدمنشاطات اطار 
  . من الفائدةاالطراف الموقعين على االتفاقية الموافقة عليها وعلى حصة آل واحد منهم
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لدآم في حسبانه النظام المتعدد األطراف للوصول  وتقاسم المنافع هل أخذ بالوراثيةعند وضع التدابير الوطنية لمعالجة الوصول إلى الموارد  ◊ 113

  ؟ النباتية لألغذية والزراعةالوراثية وتقاسم المنافع الموضوعة في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثيةإلى الموارد 

x  ) ال  )أ  

  )التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء ا(نعم،   )ب (  

 وتقاسم المنافع آما قررتها الوراثيةنظر إلى النظام المتعدد األطراف للوصول إلى الموارد عن التدابير الوطنية المتخذة التي تمزيد من المعلومات 
  . النباتية لألغذية والزراعةالوراثيةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد 

  
مشارآة الفوائد، هل يستخدم بلدك توجيهات بون عند تطوير ووضع مسودات التدابير التشريعية واإلدارية والسياسية حول الوصول و ◊ 114

  والعقود والترتيبات األخرى بموجب الشروط المتفق عليها بين الطرفين للوصول ومشارآة الفوائد؟
  ال  )أ (  
  ال، ولكن جاري اتخاذ خطوات للقيام بذلك  )ب (  
x  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم  )ج(  

  المرجو إعطاء تفاصيل وتوضيح النجاح والمصاعب في تنفيذ توجيهات بون
 لم يتم اختبار توجيهات ، ولكن بما ان القانون ما زال مسودة؛ في بلورة مسودة القانون الوطني حول الوصول وتشارك الفوائدتوجيهات بونستخدام تم ا

  .بعد لتبيان النجاحات او المعوقاتبون 
  

لكية الفكرية باالرتباط مع ترتيبات الوصول هل طبق بلدك سياسات أو تدابير وطنية، بما في ذلك التشريعات، والتي تتناول مسألة حقوق الم 115
المنبع القانوني للموارد وفقا لحقوق الملكية الفكرية عندما يكون موضوع /المصدر/أي قضية آشف النقاب عن المنشأ (ومشارآة الفوائد

   في استحداثه؟الوراثيةالطلب يخص أو يستعمل الموارد 
x  ) ال  )أ  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(ير المحتملةال، ولكن تم تحديد السياسات أو التداب  )ب (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(  قيد التطويرال، ولكن السياسات والتدابير ذات الصلة  )ج (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، يتم تطبيق بعض السياسات أو التدابير  )د (  
  )ل أدناهالمرجو إعطاء التفاصي (نعم، يتم تطبيق سياسات أو تدابير شاملة  )ه (  
  مزيد من المعلومات عن السياسات التي تعالج دور حقوق الملكية الفكرية في الوصول إلى الموارد وترتيبات تقاسم المنافع

  اذ سوف يتم تناولهما في مرحلةحقوق الملكية الفكريةالتقليدية ومسودة القانون الوطني حول الوصول وتشارك الفوائد لم تلحظ وعن قصد المعرفة ان 
  .WIPOالحقة من قبل وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة بالتشاور مع 

  
  ؟ وتقاسم المنافع الوراثيةهل بلدآم مشارك في أنشطة بناء القدرة المتصلة بالوصول إلى الموارد  116

x  ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم   )أ(  
  ال  )ب (  

مشارآتكم آبلد مانح أو بلد متلقى ، والفاعلين الرئيسين الضالعين في الموضوع، والجمهور ( عن أنشطة بناء القدرة المرجو إعطاء مزيد من المعلومات
المستهدف، والفترة الزمنية واألهداف والغايات ألنشطة بناء القدرة، والمجاالت الرئيسية لبناء القدرة التي يغطيها األمر، وطبيعة األنشطة 

 وتقاسم المنافع التي الوراثيةتحددوا أيضا هل هذه األنشطة قد راعت خطة العمل بشأن بناء القدرة على التوصل إلى الموارد والمرجو أن ).المبذول
   واو7/19أقرها المؤتمر السابع لألطراف وهي خطة عمل متاحة في المرفق بالمقرر 

راحل لتنمية القدرات لالطراف المعنية بالمواضيع آما انها اعتمدت على  تضمنت مالوصول وتشارك الفوائد بلورة مسودة قانونان االلية المعتمدة ل
ولقد تم اعتماد االستشارات الخارجية . ف نشر الوعي واستخالص اراء من مختلف فئات المجتمعداالجتماعات الوطنية التشارآية الدائمة وذلك به

 قبل خبراء عالميين اسهمت في بناء القدرات وبناء الفرق في مجال القيمة التجارية اضافة، ان ورش العمل الوطنية المنعقدة من. لتوسيع قاعدة المعرفة
   . آما اسهمت في بلورة مواضيع تتعلق بالوصول وتشارك الفوائد وحقوق الملكية الفكريةالممكنة للتنوع البيولوجي واستعماالته الممكنة

 
   54  المربع

  :ا يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وم
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   حيويالتنوع الالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (



بقي امر الوصول  ،تهائ هيوعلى الرغم من آونه عضوا في النباتية العالمية للتغذية والزراعة الوراثيةلموارد اعلى الرغم من توقيع لبنان على اتفاقية 
 بلورة مسودة قانونمن  وزارة البيئة حديثا انتهتفلقد . من قبل صانعي القرارآاولوية   لغاية االناعتبارهلم يتم و  جديدا على لبنانالوراثيةالى الموارد 

   . في لبنانالوراثية والحيويةمن الموارد  الوصول وتشارك الفوائد تنظم
بنان ان يمال قسيمة مرفقة بموافقة مسبقة للحصول على في ل الوراثية والحيويةلوصول الى الموارد اآل شخص يبغي على   ان،وفقا لمسودة القانون

ولقد نصت المسودة على اربع انواع من . موقعة من قبل مقدم الطلبان الموافقة تعطى على شكل اتفاقية  .من القسم المعني في وزارة البيئةرخصة 
    : آما يلياالتفاقيات

  اتفاقية بحث اآاديمي -
  الوراثية والحيوية اتفاقية المحافظة على الموارد -
   اتفاقية بحث تجاري-
   اتفاقية استكشاف تجاري-

 وادارة الموارد الطبيعية في لبنان ، حماية الطبيعة،التنوع الحيوي الزراعي بمراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالتنوع الحيوياضافة قام مشروع 
 بتحضير مشروع مقترح النشاء برنامج موارد نباتية جينية في  المشروع قام، وبناء عليه؛ةلهيكلية التنظيمية للمؤسسات العامة المعنيآما قام بمراجعة ا

 من خالل ارساء اطر علمية، ادارية، مؤسساتية وقانونية لهذا القطاع على ضوء الوراثيةتنظيم المحافظة وتبادل الموارد النباتية  يهدف الى لبنان
  . ن قبل لبناناالتفاقيات العالمية واالقليمية الموقعة م

  :نتائج اخرى تغطي االتفاقيات الثنائية والمتعددة االطراف والتعاون آما يلي
والحق في الوصول الى  لتنوع البيولوجيم لداالمستللمحافظة واالستخدام لترويج ل منح يتم رصدالملكية آيو تفاقية تعاون بين لبنان وحدائق في اطار ا -

حول  ة ملزمةقانوني إتفاقية على، للبذور ةاأللفي بنك مشروعخمسة عشر من شراآات ال الحدىاهذه الشراآة وترتكز . بنان والنباتية في لالوراثيةالموارد 
تقنية على ين فلموظل وتدريب  الصغيرةروبذات للزيجهت  بشكل تامينر،وذ للباأللفية بنك مشروعويتم تشارك الفوائد في اطار . فوائدرك الاشالوصول وت

  .مصلحة األبحاث العلمية الزراعيةإلى بل حدائق آيو  من قروالبذ
 الجامعة االمريكية المنفذ من قبل ثالث مؤسسات اآاديمية سمح بتبادل مواد النباتات بين مؤسسة اآاديمة خاصة في لبنان،مشروع التحقيق البيولوجي  -

  لخمس سنوات2001 آان قد بدأ في Mercy Corpsع الممول من قبل فالمشرو. في بيروت وجامعتي اوهايو وتوليدو في الواليات المتحدة االمريكية
التنوع ( وانتاج منتجات نباتية تجارية جديدة من النباتات االصلية المحلية اللبنانية ،تكنولوجياووهدف الى االعتماد على البحث التعاوني واستعمال البي

تتميز بمقدرات التي نواع النباتية الرئيسية بلورة قائمة جرد باالتحديد و المشروع على وايضا سيعمل .وتنويع ملف التصنيع الغذائي في لبنان) الحيوي
وفي اطار هذا النشاط ان أي فائدة تجارية محتملة . النواع النباتات المنتقاةى دراسة مقدرات السوق آما سيعمل علاو تزيينية /او خاليا ناشطة وطبية 

  . رك فوائد خاصةتنتج عن البحث سترتكز على اتفاقية تشا
ولكن المعوقة االساسية المواجهة حاليا تتعلق بطول الية اقرار القانون من . لم يتم تحديد المعوقات بعد في هذا االطار بسبب ان القانون ما زال مسودة

  . لاضافة هناك قلة الموارد المالية للتدريب وتنمية القدرات وقلة الخبراء في هذا المجا. المجلس النيابي قبل 
 وغايات األلفية للتنمية؛ آما تتوافق مع االهداف المعتمدة في 2010الخطة االستراتيجية لالتفاقية وهدف ان هذه التدابير المتخذة حديثا تتوافق و

  .  وفي وثائق وطنية وقطاعية اخرىالحيويةاالستراتيجية الوطنية للمحافظة واالستخدام المستدام للموارد 
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  ل إلى التقنية ونقلها الوصو– 16المادة 
هل اتخذ بلدك تدابير لتوفير أو تيسير الوصول إلى ونقل التقنية المناسبة للمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  ):1(16في المادة   ◊ 117

    وعدم التسبب في ضرر واضح للبيئة؟الوراثيةلألطراف األخرى، أو االستفادة من الموارد 
  ال  )أ (  
  تدابير المحتملة قيد المراجعةال، ولكن ال  )ب (  
x  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د (  
 للتنوع البيولوجي لألطراف مزيد من المعلومات حول هل تدابير توفير أو تيسير الوصول إلى ونقل التقنية المناسبة للمحافظة واالستخدام المستدام

  . بما ال يسبب ضررا محسوسا للبيئةالوراثيةاألخرى، أو االستفادة من الموارد 
 الوراثية والحيوية الى الموارد الوصول حول 2005في اطار مسودة القانون المحضرة من قبل وزارة البيئة والصادرة في ايار تدابير تم تناول هذه ال

 التزم لبنان بتنفيذ ، للغذاء والزراعةالوراثيةاضافة وعند توقيع االتفاقية العالمية للموارد  .الفادة الناتجة عن استعماالتهافي لبنان وحول تشارك ا
   . التنوع الحيويهمية لحماية االل نقل التقنيات ذات يسهعمل على تمما القرارات 

 
 الوصول إلى، ونقل التي تستفيد من هذه الموارد، الوراثية التي تقدم الموارد هل اتخذ بلدك تدابير حتى يتم منح األطراف ):3(16في المادة  ◊ 118

  وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين؟
x  ) ال  )أ  
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب (  
  نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج (  
  نعم، توجد تشريعات شاملة مطبقة  )د (  
   فرعي شاملنعم، يتم تطبيق سياسة تشريعية أو تشريع  )ه (  
  نعم، يتم تطبيق سياسة شاملة وترتيبات إدارية  )و (  
  ال ينطبق  )ز (  

 في الوراثية والحيوية الى الموارد الوصول حول 2005في اطار مسودة القانون المحضرة من قبل وزارة البيئة والصادرة في ايار تدابير تم تناول هذه ال
 .لبنان وحول تشارك االفادة الناتجة عن استعماالتها

  
هل اتخذ بلدك تدابير حتى ييسر القطاع الخاص الوصول للتطوير المشترك ونقل التقنية ذات الصلة لصالح المؤسسات  ):4(16في المادة  ◊ 119

   الحكومية والقطاع الخاص في الدول النامية؟
  ال  )أ (  
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب (  
  )صيل أدناهالمرجو إعطاء التفا (نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج (  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه (نعم، توجد تشريعات شاملة مطبقة  )د (  
x  ) ال ينطبق  )ه  

 مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة 



   55  المربع
  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد

  الناشئة عن الخطوات المتخذةالنتائج والوقع   )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  فيذما صودف من ضغوط ومصاعب في التن  )و (

بالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع  في ما يتعلق ةلمي بين المؤسسات العلمية والخبراء من مختلف الميادين العلميعالتعاون ال االبرز هيان النتائج 
 وحيث 1996لتي تمت سنة تعاون تجميع البذور بين مصلحة االبحاث العلمية الزراعية وبنك بذور آيو امبادرة  ، هناكفعلى سبيل المثال. البيولوجي

وتجهيز مختبر البذور يتم دوريا نقل تقنيات لبذور من خالل تدريب موظفي مصلحة االبحاث العلمية الزراعية .  دورا حافزا للتعاوننقل التقنياتلعب ي
  . تاتمتاحف نباوانشاء نفاخة البذور، العدسات المكبرة، وبرادات وتجهيزات لحفظ البذور  في المصلحة بمكنات مثل

 واالستخدام المستدام له ويتضمن فقرة حول نقل التنوع الحيويتم رصد اموال للمحافظة على  ،الملكيةحديثة بين لبنان وحدائق آيو التفاقية في اطار اال
تفاق قانوني حول الوصول  احدى الخمسة عشر اتفاقية المعقودة في مشروع بنك البذور االلفي مبنية على ا،هذه االتفاقية. آةرالتقنيات للدول المشا

هي من ضمن هذا المشروع من آيو الى مصلحة االبحاث العلمية الزراعية على المؤمنة من مشروع بنك البذور االلفي ان الفوائد . وتشارك الفوائد
  .شكل تجهيزات للبذور الصغيرة الحجم وتدريبات للموظفين حول تقنية البذور

 
  ا والتعاون فيهابرنامج العمل بشأن نقل التكنولوجي

  )7/29المقرر ( ؟هل قدم بلدآم مساندة مالية وتقنية للتدريب على المساعدة على تنفيذ برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها 120
  ال  )أ (  
  يجرى وضع بعض البرامجال، ولكن   )ب (  
x  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (البرامج يجرى تنفيذهانعم، بعض   )ج (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (رامج شاملة يجرى تنفيذهاتوجد بنعم،   )د (  
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  .التعليقات عن تقديم المساندة المالية والتقنية والتدريب للمساعدة على تنفيذ برنامج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون فيها مزيد من 
 في اطار نشاطات بعض المشاريع رنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيهامساندة مالية وتقنية للتدريب على المساعدة على تنفيذ بلقد تم تقديم 

  :العالمية واالتفاقيات الثنائية الرزها
  :تعاون بهدف تجميع البذور بين مصلحة االبحاث العلمية الزراعية وآبنك بذور آيو -

جهود مبذولة لنقل تكنولوجيا البذور الى مصلحة االبحاث العلمية الزراعية حيث فهناك .  ومن اهدافها نقل التكنولوجيا1996تنفذ هذه المبادرة منذ سنة 
يتم في اطارها تنظيم دورات تدريبية لموظفي مصلحة االبحاث العلمية الزراعية حول تكنولوجيا البذور آما يتم تجهيز مختبر البذور في مصلحة 

منفخ للبذور وعدسات تكبيرية وبرادات او ثالجات لحفظ البذور؛ آما يتم تزويد المختبر :  مثلاالبحاث العلمية الزراعية ببعض المكنات المتعلقة بالبذور
  .  بذور وانشاء متحفبمعدات لحفظ ال

  ):المرفق العالمي للبيئة/مشروع االمم المتحدة للتمية/مصلحة االبحاث العلمية الزراعية( الزراعي التنوع الحيويمشروع  -
 وتضمن من بين نشاطاته المتعددة انشاء مشاتل لالشجار المثمرة النتاج حوالى 1999  سنة مدار خمس سنوات بدأ في هذا المشروع الممتد على

ويتم االشراف والعمل في المشاتل من قبل . ا واالستخدام المستدام لها شتلة بالسنة من االصناف البرية او المحلية االصلية بهدف المحافظة عليه10000
 تم تمويل دورة تدريبية اقليمية في ايكاردا حول انشاء وادارة بنك ،وفي اطار هذا المشروعاضافة، . ة محلية، جمعية عرسال للتنميةجمعية غير حكومي

  االبحاث والدراسات االمريكيومؤخرا تم انشاء بنكا للبذور في مرآز. بذور شارك فيها الموظفون الوطنيون من مصلحة االبحاث العلمية الزراعية
ل المعرفة والتقنية ق، نذا المرآزه  المحلية من المنطقة ومن احدى اهدافاالنواع  وحفظ نماذج منبع للجامعة االمريكية في بيروت حيث يتم تجميعالتا

  .بين المؤسسات االآاديمية والجماعات المحلية
ا للتعاونيات والتجمعات النسائية في مواقع المشروع قام المشروع بعدة دورات تدريبية حول التصنيع الغذائي في ممتلكات ارد ،عالوة على ذلك

  .عرسال، حام، معربون ونبحا
فلقد قام بانشاء عدة مواقع دليلية في عرسال ونبحا البراز اثر الحماية واعادة . اضافة قام المشروع بتنفيذ نشاطات تتعلق باعادة وضع وتاهيل المراعي

  .اعيردة تاهيل الما المياه على اعالتبذير باصناف بقوليات محلية وتقنيات تجميع
لقد امن المشروع نقل التقنيات المتعلقة بالزراعة العضوية من خالل تنظيم ورش عمل حول الزراعة العضوية للمزارعين من مواقع المشروع الثالث 

  .نمعربون ونبحا آما قدم صفا تدريبيا حوا ادارة البساتين وتقنيات ما بعد الحصاد للمزارعي\عرسال حام
  :يضا بمشروع المحميات الطبيعيةاالمعروف  مستدامة للتنوع البيولوجي األصلي لحمايةتعزيز القدرة الوطنية والمحافظة في الموضع مشروع  -

من خالل تعاون منعدد االطراف الى لجان ادارة المحميات في ثالث محميات  نقل تقنيات تصنيف ورصد الغطاء النباتي ،في اطار المشروعتم، 
ولقد تم تنفيذ هذا النشاط من قبل جمعية الخط االخضر غير الحكومية الذي . غابتي ارز الشوف واهدن  والمحمية البحرية في جزر النخيل: بيعيةط

تماد مبدأ تضمن بلورة متاحف نباتية محلية في آل محمية اذ تم نقل التقنيات واليات انشائها في اطار ورش عمل تدريبية زيارات ميدانية اسبوعية واع
  .التشارآية لتصنيف النباتات في متحف بوست في الجامعة االمريكية في بيروت

، تم اختيار الجامعة اللبنانية من قبل مشروع المحميات الطبيعية للقيام بتقييم ورصد لالنواع في الثاللث محميات المذآورة اعاله وفي محمية اضافة
 بالتعاون مع لجان ادارة 2003 في اب التنوع الحيويوآانت قد بدأت دراسة تقييم . ية الخاصةصور الطبيعية وفي مستنقعات عميق ذات الملك

  . المحميات وبالتالي تم نقل تقنيات تقييم ورصد النباتات ولحيوانات لهم
 للمناطق الساحلية حيحةص وادارة التنوع الحيويالذي هو جزء من مشروع اقليمي يهدف الى حماية ) 2005-1999(لبنان -مشروع ميدويت آوست -

  . محمية ساحل صور الطبيعية ومستنقعات عميق:  يغطي موقعين.والمستنقعات
 للجماعات المحلية لتزويدهم بالمعرفة الالزمة والتقنيات الضرورية للتمكن من دور المرشد السياحي البيئيقام المشروع ببرنامج تدريبي حول االرشاد 

  ).2005ران حزي\ايار(في المحميات الطبيعية 
عالوة على ذلك قام المشروع بتريبات حوا الزراعة العضوية للمزاعين المحليين في عميق وصور للمساعدة في التخفيف من استعمال المبيدات 

   . من االثار الضارة للمبيداتالتنوع الحيويالكيماوية مما يساهم في حماية 
  

  . يات حول تخطيط االدارة من خالل دورات تدريبيةتم نقل تقنية التقنية الضرورية للجان ادارة المحم
  :وسط الذي هو جزء من مشروع اقليمي المت االبيض منطقة البحرفي لبنان بالتعاون مع دول اخرى فيمشروع االدارة المتكاملة لغابات االرز  -

 االمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة بالتعاون مع برنامجفيذ من  بتمويل من المرفق العالمي للبيئة بتن2004لقد بدأ العمل في المشروع في لبنان في تموز 
-من اشجار غابة ارز تنورين% 70د على ثالث سنوات الى تقييم المخاطر الجدية التي تهدد تويهدف هذا المشروع المم. الجامعة االمريكية في بيروت

  .نانحدث الجبة احدى اآبر غابات االرز من اصل االثني عشر الصامدة في لب
  .عات هذه الحشرةويجري البحث حاليا لتحديد اسباب تفشي الحشرة ولبلورة وسائل الدارة مجم

  االبيضالبحرفي منطقة  االرزمن ضمنها تقييم لدرجة تفشي الحشرة في غابات غابات لالدارة المتكاملة لل وسيعمل المشروع على بلورة خطة عمل
 لمكافحة وادارة هذا المرض  المطلوبينالسلوباية الضرورية لدول بحر متوسطية اخرى حول المنهجية و بناء على نتائجه نقل التقنوسيتم المتوسط

  .ادي أي تفشي مستقبليفالجدي وذلك بهجف ت
 

المقرر ( ؟هل يتخذ بلدآم تدابير إلزالة العوائق غير الضرورية لتمويل المبادرات المتعددة البلدان لنقل التكنولوجيا وللتعاون العلمي والتقني  121
7/29(  

  ال  )أ (  
x  ) بعض التدابير قيد البحثال، ولكن   )ب  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (توجد بعض التدابير قائمة نعم،   )ج (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (توجد تفاصيل شاملة نعم،   )د (  

  .دة البلدان لنقل التكنولوجيا وللتعاون العلمي والتقني  التعليقات عن التدابير إلزالة العوائق غير الضرورية لتمويل المبادرات المتعدمزيد من 
 تزويد المؤسسات المختلفة، الجامعات، الجمعيات غير الحكومية بامكانية استعمال التعاون العالمي في العلوم ،احدى اهداف وزارة البيئةمن 

  . واستضافة ورش عمل معينة في الوزارةوالتكنولوجيا وتشجيعهم على التعاون في ما بينهم وذلك من خالل اقرار مشاريع 
  

هل قام بلدآم بأية تقييمات تكنولوجية تعالج احتياجات التكنولوجيا والفرص والعوائق في القطاعات ذات الصلة بالموضوع وآذلك تعالج  122
  )7/29المقرر ( ؟االحتياجات الخاصة ببناء القدرة  



  ال  )أ (  
  بعض التقييمات جاريةال، ولكن   )ب (  
x  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (ت تقييمات أساسية  إجرينعم،   )ج (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (إجريت تقييمات شاملة نعم،   )د (  

التعليقات عن تقييمات التكنولوجيا التي تعالج االحتياجات التكنولوجية والفرص والعوائق في القطاعات المتصلة بالموضوع وآذلك التي تعالج مزيد من 
  .المتصلة ببناء القدرة   االحتياجات 

 االمم المتحدة للبيئة والمرفق العالمي للبيئة والمنفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون برنامجان مشروع بلورة اطار وطني للسالمة االحيائية الممول من قبل 
وي  مع مرآز مبادرة دراسة     وع الحي ذ شباط      التن ة من اطق الجاف ه    2004 في المن اول في مرحلت د تن رامج       ق ا واالبحاث والب يم البيوتكنولوجي ى تقي  االول

  :النتائج حول الحاجات والمعوقات المفندة من خالل االحصاءاتابرز وفي ما يلي . االنمائية والقدرات المحلية على الصعيد الوطني
  تنمية قدرات وتدريب تقنيين في المجال المعني •
  مؤسساتية للسالمة االحيائية واالبحاث البيوتكنولوجيةتشجيع وتحسين تنمية وانشاء مراآز بحث الرساء اطر  •
  ارساء تعاون بين البرامج العالمية القائمة •
  اشراك القطاع الخاص •
زات     . ختبارواالالتعيير   ،الميترولوجيتفنيد المساعدات التقنية والتجهيزات واالرشادالت الالزمة في مجال          • تم   اذ ان شراء التجهي يجب ان ي

   االمكانياتلتجديدبعثة االوروبية تووافق وارشادات الشراء اطار الية في 
  ان البيوتكنولوجيا محصورة بالقطاع االآاديمي •
  نقص في التمويلهناك  •
  نقص في المختبرات المتخصصةهناك  •
  معلومات لتبادل المعلومات ونشرهانقص في مكاتب الهناك  •

ان المشروع الذي بدا في . األوروبي الموقع في اطار االتحاد 2احد من مشاريع الميدا مشروع النوعية المنفذ من قبل وزارة االقتصاد والتجارة هو وان 
  مساعدة حكومة لبنان في زيادة حجم الصادرات من المنتجات اللبنانية السواق االتحاد االوروبي الىهدف ي2007 ويمتد الى 2004 تشرين االول 25

ذا التي تم تناولها في هقطاعات األولوية ان ال .هذا الخصوصفي وروبي نفذ من االتحاد االتمهيدي   تقييم مليون اورو وباالرتكاز على15بتمويل قدره 
المفروشات تغليف، ال وتعريفالكيماوية والمنتجات البناء والكهربائية ومنتجات السلع الصناعات المواد الغذائية الزراعية، : ليي امسبعة آهي البرنامج 

التي ستتم مناقشتها في  اما بالنسبة للعناصر. الجمعية الصناعية اللبنانية والشرآات الخاصة المْعنية من قبل هذه المجاالت ولقد تم تحديد؛ minاج وانت
ثانيا،  للمنتجات اللبنانية؛ تفويضين حس القوانين بهدف تتعديليجب العمل على تحديث والتشريع الوطني حيث هذا البرنامج فهي مختلفة منها اوال 

تحاد اال منالمحدد  مستوى المعايير  اطار ذاتفيبهدف العمل م ينظتدارة والفي مجاالت االقدرة يجب العمل على تنمية الالمؤسساتي حيث اإلطار 
النشاء هذا الصدد خطط  مواصفات التصدير ولحولالبيانات تحسين تبادل قاعدة  وةالصناعيلتعزيز البنية التحتية الهيكلية المؤسساتية  ا،لثااألوربي؛ وث

  . للنوعيةمرآز وطني 
إلْختيار المختبرات اساس قاعدة توفير  في مختبرات اإلختبار الخاصة والعامة لة الوطنيةالتحتيالقيام بتقييم البنية هذا البرنامج ل ةرئيسيال اتمكونمن ال

خبراء أوروبيين لمتابعة اربعة خبراء محليين وعشرة مْن  للنوعية وحدة إستشارية الهدف تم تشكيل لهذا. تفويضمنحها الوتجهيزها والمحتملة 
، معهد البحث الصناعي، Libnorوزارة اإلقتصاد والتجارة، (المجاالت والقطاعات المْختلفة من  لجنة إستشارية مْن ممثلين آما شكلتالمشروع، 

لجمعية الصناعية اللبنانية، جمعية المستهلك اللبنانية، زراعة، االصناعة والاللجنة الوطنية لحماية المستهلك، مختبرات خاصة، إتحاد غرف التجارة و
 مصلحة االبحاثزراعة، وزارة المالية، وزارة السياحة، ال، نقابة المهندسين، قطاع صناعة، وزارة الصناعة، وزارة الصحة، وزارة ينخبراء أآاديمي

علق بمراقبة بما يتشراف على أهمية المشروع االمسؤولة عن )  لإلستثمارات، المختبر المرآزي، المؤسسة اللبنانية للترويجة اللبنانيةالزراعيالعلمية 
 .سابقاالمختلفة المذآورة  في القطاعات ةالتحتيية الجودة وتْقوية البن

لصناعة لة مستقبليالالحاجات الحالية وابراز ساعد على مما   سؤاال32من مؤلف إستفتاء جدول ستعمال با 2005حزيران \ايارفي الحصائي لمسح تم ا
 معتمدة مختبراتوإختيار محددة؛ وتحديد وأسواق قطاعات لمنتجات التصديق ومتطلبات  االختبار مختبرات؛ تحديد العالميةما يتعلق باألسواق  في

 .وسائل اختبار مصدقةعالميا تعمل على تامين 
  .ط لهخطنتائج في الوقت المسيتم نشر ال و شامالة اللبنانياتإشتراك المختبرولقد آان 

  
المختبرات دفتر شروط الختيار معايير وعلى تحديد تقييم الفجوات وباالرتكاز على مسح ى بلورة خريطة ل اورو االستة ماليينولقد هدف مشروع 

مختبرات عشرة دعم بالمشروع سيقوم .  أو األوروبيةعالميةتفويض مْن الوآاالت الالحصول في وقت الحق على المحتملة إلستالم األجهزة المطلوبة و
وبناء عليه تم تزويد فجوات ولهذا الهدف، تم تحديد ال. اإلختباراتعلى بلورة تحليل الفجوات وقدرة المختبر وفقا ل مختبر ISO  17020طبقا ل

 . المختبرات بالتدريبات الالزمة
مكونات كهربائية والدهان المكونات ال، الباطونسمنت، اإل ختبار النفط،ية اأو محدود توفرئي تعلقت بعدم قطاع غير الغذا التي حددت في الالفجواتان 

 ات، في حقل الملوث)أحماض أمينية (proximatesفي حقول : فلقد تم تمييز ما يلي من الفجواتأما بالنسبة إلى قطاع الغذاء، . المبيدات
)nitrosamines غريبة، سموم، محسسات، مواد إتصال غذاء، طب، هورمونات، مروجو نمو، منشطات، أجسام، aflatoxins, ochratoxins( ،

  واختباراتاالجسام المحورة جينيا،إختبار  (ى اخر حقولوفي) جزيئةالأجسام غريبة، حجم  (يات، في حقل المجهر)اتكهمن(في حقل اإلضافات 
 ).صالة الغذاءواختبارات أل ريولوجية 

 وزارة اإلقتصاد  من قبلالقانوني المعالج: ْربط هياآل النوعية الثالثةي المنهجيةات انون لمختبرق الحاجة ل،من ناحية الفجواتما تم تمييزه أيضا 
 .معاهد البحوث من قبل عالجالمالشرآات الخاصة واإلطار العلمي  من قبل والتجارة؛ الصناعي المعالج

 
ح اقترا وخطة عمل سنوية ي تشخيصيتقرير إستهالل: وبناء عليه تم انجاز ما يليتسليم منتجات وخدمات الى هدف المشروع وفقا لما ورد اعاله 

 على دراسة ملتم العضافة ا. بيواإلتحاد األورالمتوافقة ومعايير خالل وضع المعايير من المنتجات نوعية وجودة   ورصدراقبةلمقانون مسودة ل
ردود فعل أصحاب تقييم توصيات وز ابربهدف افة بحث حول الصناعات في مجاالت مْختلدراسة ق، اسواالتفويض تقييم طحينة واختبار المنهجيات 
، دراسة  المختبراتتوافق نتائج بلورة تقييم حولمؤسسات، الجامعات وال حول معايير النوعية في المدارس وةعيتوج للالتروي البرنامج، حولالحصص 

 .سعة المختبرات الخاصة والعامةلتقييم و
 ISOا في تدريب حول ن مختبريعشرشارك موظفون من ما يتعلق بالنوعية على سبيل المثال  في يةتدريبدورات الالتم تنظيم العديد من اضافة 
 مختبرات ة عشرشارك موظفون من الذرية؛ أيضا ةقطاوالوآالة الدولية للالمجلس الوطني للبحوث العلمية مطلوب للتفويض في التنسيق مع ال 17025
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تم العمل على أيضا وضمن إطار دراسة المختبر، . للحصول على التفويضالمطلوبة ات وعلى المعايير لمختبرتفعيل الترا حول اإلدارة وكتدريب في إنب
حاليا ور مياه المجاريو  االسمنتفي مجاالت) ة خاص2و عامة 2(أربعة مختبرات وبهذا الصدد فحصت  إلختبار البراعة اتمختبرالبرنامج مقارنة بين 

نقطة المراقبة الحساسة تحليل المخاطر و  حولاتاضافة، آان هناك تدريب. مختلفةتقبلي في مجاالت ختبار مس مختبرات مقترحة الةهناك عشر
HACCP وضمن إطار إضافة. سوقال اتتفويض  واختبارمسحلجهة  المختبرات  مقياسية لكلمعاييروضع حول تدريبات  المياه وادارة لسلطات 
إلفتتاح في اطار ا ومؤتمر اخر   ISOمعايير وإجراءات  حول )جنوب لبنان(يم مؤتمر في صيدا تم تنظ مثالتم عقد العديد من المؤتمرات المشروع، 

المْختلفة للترويج إلنجازاتها في حقل النوعية على عالمية  المحلية أو المعارضشارك المشروع في ال عالوة على ذلك .الرسمي للمشروع في البقاع
 ةالتجارمرآز معرض وفي  ؛ برنامج لبنانأدلة حولتم توزيع ع الغذائي الزراعي حيث يصنالتمعهد في  في ألمانيا معرضسبيل المثال اإلشتراك في 

 .2005أيلول  في اخر العالمي
العمل ويتم . التقدم وإنجازات المشروع الفصلية المنشورة البراز  Quality Infoومجلة يحصطالاال ABCأما بالنسبة إلى المنشورات، هناك دليل 

 العملية يةمنهجالالمنظمات األوروبية لتوحيد مع مستمر نسيق  أيضا هناك ت؛جامعاتالمعاهد والنوعية في المدارس والبرنامج  مادة حول على ادراج
 . وإستطالعات السوقةالداخلي

 .للمدارساخرى للبحث وة يليها اطاق جائزة اخرى وطنية للصناع سيتم اطالق جائزة الجودة الضمن إطار المشروع
  .2005بي في نهاية وتحاد األوروسيتم تقديمها الى االالتحضير فهي قيد ، 2006  لعام يتعلق بالخطة السنويةما في

  
المقرر ( ؟هل قام بلدآم بأية تقييمات وتحليل للمخاطر المتصلة بالمنافع والمخاطر المحتملة والمرتبطة بتكاليف إدخال التكنولوجيات الجديدة   123

7/29(  
x  ) ال  )أ  
  بعض التقييمات جاريةال، ولكن   )ب (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (إجريت بعض التقييمات نعم،   )ج (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (إجريت تقييمات شاملة نعم،   )د (  

  . الجديدة    التعليقات عن التقييمات وتحليل المخاطر المتصلة بالمنافع والمخاطر المحتملة والتكاليف المرتبطة بإدخال التكنولوجياتمزيد من 
 ولكن قامت بعض المؤسسات الخاصةدخال التكنولوجيا الجديدة با  المحتملة المتعلقةتكاليفوالليل للمخاطر المتصلة اوتحوطنية تقييمات ال يوجد 
  .في هذا االطارجراء تقييمات ابقانونية وحيادا عن المؤسسات الوطنية واالتفاقيات ال والكبيرة

  
تنفيذ أية تدابير لوضع أو تعزيز أنظمة إعالمية مالئمة لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها، بما في ذلك تقييم احتياجات بناء هل قام بلدآم بتبين و 124

  )7/29المقرر (القدرة ؟ 
  ال  )أ (  
  يجرى وضع بعض البرامج ال، ولكن   )ب (  
x  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (توجد بعض البرامج قائمة ويجرى تنفيذها نعم،   )ج (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (توجد برامج شاملة يجرى تنفيذها  م، نع  )د (  

  .التعليقات عن التدابير لوضع أو تعزيز أنظمة إعالمية مالئمة لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها    مزيد من 
 والمرفق العالمي للبيئة بلورة نظام اعالمي حدة للبيئةبرنامج االمم المتلقد تمت وفي اطار مشروع بلورة اطار وطني للسالمة االحيائية الممول من قبل 

تامين هدف الى  وآان قد  على موقع وزارة البيئةذا النظامه ولقد تم ادراج. للسالمة االحيائية مبني على اساس نعلومات مجمعة من نشاطات المشروع
 المعدلة الوراثية تحليل المخاطر وادارة الموارد ،لبيوتكنولوجيا حول ا ووثائقمعلومات حول تنفيذ بروتوآول قرطاجة في مرحلة الحقة ومعلومات

  . ومعلومات اخرى مرتبطة بهذه المواردوراثيا
 على موقع سيعمل على نشر هذا النظام. بعناصر مفندة التنوع الحيوي نظام اعالمي حول بلورة تمرحلة ثانية، تم–التنوع الحيويوفي اطار مشروع 

آما سيتم . التنوع الحيوي المعلومات حول المواضيع المتعلقة باتفاقية بادلتبلورة ارضية ل  منههدفسيكون الوعين المقبلين ووزارة البيئة خالل االسب
 واالستخدام التنوع الحيوي في المحافظة على ة القدرات والتطبيقات الجيدات الوطنية لحاجات واولويات تنميةتقييمال لمعلومات تتعلق ب مستمرعرض
نقل  في قدرات والقصص الناجحةم تم تناول النقل التكنولوجيا والتعاون فيهاوفي اطار تقرير موضوعي حول . نقل التكنولوجيا والتعاون فيها ،المستدام

وذلك من قبل  نقل التكنولوجيا والتعاون فيها بلورة استراتيجية الدراج يعمل على ، وبناء عليه وفي هذه المرحلة؛التكنولوجيا والتعاون فيها في لبنان
  .اخصائيين وطنيين

  
  
  

 من برنامج العمل بصفة ذلك مرحلة إعدادية لوضع وتنفيذ أطر وطنية مؤسسية وإدارية 2-3هل اتخذ بلدآم أية تدابير محددة تحت الهدف  125
  )7/29المقرر (فاقية ؟ وتشريعية وسياسية لتسهيل التعاون وآذلك لتسهيل الحصول على الموارد والتواؤم مع التكنولوجيات المتصلة باالت
x  ) ال  )أ  
  بعض التدابير قيد البحث ال، ولكن   )ب (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (بعض التدابير قد اتخذت فعال  نعم،   )ج (  
  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء (اتخذت تدابير آثيرة  نعم،   )د (  

طر الوطنية والمؤسسية واإلدارية والتشريعية والسياسية لتسهيل التعاون التعليقات عن التدابير المتخذة آمرحلة إعدادية لوضع وتنفيذ األمزيد من 
  . والتواؤم مع التكنولوجيات المتصلة باالتفاقية    الوراثيةوآذلك لتسهيل الحصول على الموارد 

  
  

   56  المربع



  :ي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يل
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  ية االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنم  )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

فمشروع المحميات الطبيعية ساعد السلطات البنانية في . ان التقنيات حول حماية وادارة المواقع هي متبادلة ومنقولة على الصعيدين الوطني واالقليمي
ع المدني والمرافق االجتماعية االقتصادية م المجتراكاشالية تحضير مخططات االدارة وتبادل المعلومات وزيادة المعرفة حول مرافق خاصة مثال 

  .الدارة المواقع
  .مصلحةنقل تقنيات البذور الى المصلحة االبحاث العلمية الزراعية وبنك بذور آيو ساعد في ان التعاون بين 

  .عية من ضمن المشروعفي اطار تعاوني متعدد االطراف تم نقل تقنيات تحديد وتصنيف النباتات للجان ادارة المحميات الطبي
  . على انتقاء مناق الطيور المهمة وفقا لمعاييرها  لتشخيص المواقع وعملت بيرد اليف انترناسيونالمنهجيةادرج مشروع ميدويت آوست 

ن االسباب المؤخرة الحديثة ولكن م الوصول الى التقنياتعلميين وتقنيين قادرين على اطالق خبراء تخصصيين لقد عمل لبنان على بناء على ما سبق  
  .لتنفيذ التقنيات الالزمة هي محدودية االموال

  .غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية من 2ان النشاطات المذآورة اعاله تساهم في تحقيق الهدف 
 التنوع الحيوي مشروع ،ية اخرى لمصلحة االبحاث العلمية الزراعيةومع مواقع الكترون lb.gov.moe.www لوزارة البيئةان الموقع االآتروني 

     .ساهم في تبادل المعلومات وزارة الزراعة والجمعيات غير الحكومية ت،الزراعي
  .)تامين االستدامة البيئية (غايات األلفية للتنمية من 7ان النشاطات المذآورة اعاله تساهم في تحقيق الهدف 
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  دل المعلوماتتبا – 17ة الماد
 بقصد المساعدة على تنفيذ االتفاقية وتعزيز هل اتخذ بلدك تدابير لتيسير تبادل المعلومات من المصادر المتاحة علنا: )1(17في المادة ◊ 126

  ؟التعاون التقني والمحلي
  ال  )أ (  
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب (  
x ) نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج  
  شاملة مطبقةنعم، توجد تدابير   )د (  

تم تناول مبدأ اشراك المجتمع الذي يلحظ من ضمن امور ) 444/02قانون (قانون حماية البيئة ففي تم ادراج تبادل المعلومات في التشريعات الوطنية؛ 
   . والتنظيمات المعتمدة الحق في الوصول الى المعلومات البيئية وذلك في اطار القوانينكل مواطنلاخرى ان 
تبادل  الترويج ل الذين سيصبحان فعالين قريبا وسيعمالن علىوالسالمة االحيائية للتنوع البيولوجي  نظام المعلوماتمت وزارة البيئة ببلورةاضافة، قا

مي للبيئة في لتنوع البيولوجي بتمويل من المرفق العالنظام المعلومات لوآان قد تم انشاء مرآز . التنوع الحيويالمعلومات ويساهمان في تنفيذ اتفاقية 
 والمرفق العالمي برنامج االمم المتحدة للتنمية في اطار لسالمة االحيائيةل  نظام المعلوماتمرحلة اولى وتم انشاء مرآز-التنوع الحيوياطار مشروع 

  . لبنان-برنامج االمم المتحدة للتنميةللبيئة الذين تم تنفيذهما من قبل وزارة البيئة باشراف 
:  معلومات الصفحات االآترونية دورا فعاال في بعض المؤسسات الحكوميةلعبت لغاية االن ولكن هماليتفعيتم  لم ين المنشأينلمرآزعلى الرغم من ان ا
 خاصة التنوع الحيوي يتضمن معلومات حول مشاريع وبرامج وتقارير وتشريعات تتعلق بالبيئة و الذي www.moe.gov.lbموقع وزارة البيئة

الذي يتضمن  lb.gov.agriculture.www موقع وزارة الزراعة. SOERيولوجي وتقارير اخرى والب العمل الوطنية للتنوع التراتيجية وخطةساال
موقع مصلحة االبحاث .  لبناني فللتنوع البيولوجيمعلومات عامة حول الزراعة والدراسة الوطنية ومعلومات حول قوانين ومخططات زراعية في لبنان 

 امحطات المصلحة المختلفة في لبنان واهدافهحول و،  الحاليةالذي ينشر معلومات حول مشاريع البحث التعاونية lb.gov.lari.www   الزراعيةالعلمية
هذا الموقع االخير ينشر معلومات .  الزراعي الممول من المرفق العالمي للبيئةلتنوع الحيوياموقع مشروع مع   الكترونيةوصلةآما يتمتع هذا الموقع ب

دريبات حول التربية تالقدرات والتنمية  والمشاريع بالعربية واالنكليزية خاصة في ما يتعلق ب العمل توثيقات فرق، نشراته،نشاطاته ،حول المشروع
غطاء االراضي في مواقع المشروع، تحديد المناطق /، استعماالت االراضيالوراثية، برامج حول الموارد الب المدارسطالبيئية المعطاة الساتذة و

  .واالستشعار عن بعد، تربية النحل، الخ GISلجافة باستعمال نظام المعلومات الجغرافي ا الزراعي في المناطق التنوع الحيويتقييم زراعيا وايكولوجيا، 
 يلعب دورا هاما في نشر المعلومات بين مختلف المؤسات العامة والخاصة في ميادين الذي lb.edu.cnrs.www ث العلميةموقع المجلس الوطني للبحو

ة ينشر معلومات حول ان موقع المجلس الوطني للبحوث العلمي.  ومهمة الطاقة الذريةجيوفيزياء، علوم البحار، واالستشعار عن بعد: بحث مختلفة
  . برامج علمية مختلفةوابحاث ومشاريع تعاون وطنية، اقليمية وعالمية 

عه في لبنان آما تعمل على نشر حمالتها ونشاطاتها ق وواالتنوع الحيوي حول  عامةهناك مواقع الجمعيات غير الحكومية التي تعمل على نشر معلومات
 .في هذا المجال



  ه للدول المتقدمةموج )128(التالي السؤال 
 17هل تضع هذه التدابير في االعتبار االحتياجات الخاصة للدول النامية وتتضمن فئات من المعلومات الواردة في المادة  ):1(17في المادة  ◊ 127

  مات وغيرها؟، مثل األبحاث الفنية والعلمية واالقتصادية االجتماعية وبرامج التدريب والمسح، والمعرفة المتخصصة وإعادة المعلو)2(
  ال  )أ (  

، مثل األبحاث الفنية والعلمية )2 (17نعم، ولكنها ال تتضمن فئات المعلومات الواردة في المادة   )ب (  
  واالقتصادية االجتماعية وبرامج التدريب والمسح، والمعرفة المتخصصة وإعادة المعلومات وغيرها

ثل األبحاث الفنية والعلمية ، م)2 (17نعم، وهي تتضمن فئات المعلومات الواردة في المادة   )ج (  
  واالقتصادية االجتماعية وبرامج التدريب والمسح، والمعرفة المتخصصة وإعادة المعلومات وغيرها
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   57  المربع
  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد

   الخطوات المتخذةالنتائج والوقع الناشئة عن  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

  : االتفاقية ما يلي من نتائج واثارالمثلة الجيدة حول جعل الوصول الى المعلومات سهال للمساعدة في تنفيذ بعض ا
 بعض التحسينات في خلق وصول افضل للمعلومات مثل قواعد البيانات المنشورة على الصفحات االآترونية والمواقع االآترونية وانظمة المكتبات -

  مة والوصول المحسن مثل االنترنيتالمحسنة والبنية التحتية عا
واالثر لتغيرات /ا سهلة االستعمال في عمليات تحليل السببجعلهالعمل على و)  بعدة غير مكتملاعلى الرغم من آونه( تجميع آم آبير من المعلومات -

 الجزء االبرز ر نشوالعمل على. انواع قليلعدد ل والبيئية المواقع واالنظمة ،جماعاتال ،على مستوى المجموعات الطويلة االمد وذلك التنوع الحيوي
 بين مختلف اتبادله هذه المعلومات واستعمال والعمل على امكانية. من هذه المعلومات على شكل منشورات من الممكن الوصول اليها من قبل المجتمع

  . عمليةبطريقة  المحافظة نشاطالترويج لهذه المنشورات تساهم في ف.  دون أي محدوديةا عالمياالمراآز او تبادله
قانون حماية -رآة المجتمعاحق آل مواطن لبناني بالوصول الى المعلومات البيئية وفقا للقواعد والتنظيمات المتبعة في القوانين الوطنية مبدأ مشادراج  -

  ).2002البيئة في 
  :  ما يليان النشاطات المذآورة اعاله تساهم في

   . وذلك جزئيا من خالل نظام المعلوماتالخطة االستراتيجية لالتفاقيةغايات  من 4 و2 ينتحقيق الهدف -
 ).تامين االستدامة البيئية(غايات األلفية للتنمية  من 7تحقيق الهدف  -
  من خالل تبادل فعال للمعلومات2010تحقيق هدف  -
 17تنفيذ المادة  -
   العمل الوطنية للتنوع البيولوجيتنفيذ اهداف االستراتيجية وخطة -

هي غياب التنسيق على الصعيد الوطني اذ ال يوجد اطار موحد لجمع المعلومات  المواجهة في تنفيذ مشاريع البحث الناجحة  الرئيسيةلمعوقاتان ا
على ة رونشاتقارير الم هناك معوقة اخرى تتعلق ب،اضافة. لمعلوماتال يتلقيان جميع االمجلس الوطني للبحوث العلمية فوزارة البيئة او . وادارتها

   .خبراءتبقى حصرية ببعض ال المبلورة من قبل بعض االفراد والمميزة بفرادتها ايضا هناك بعض المعلومات .مراجعدون ذآر لتواريخ او االنترنيت 
 

  التعاون الفني والعلمي – 18المادة 
  لمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟هل اتخذ بلدك تدابير لتشجيع التعاون الدولي الفني والعلمي في مجال ا ):1(18في المادة  ◊ 128

  ال  )ح (  
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ط (  
X  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ي(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )ك (  

  .الدولي الفني والعلميمزيد من المعلومات حول إجراءات تشجيع التعاون 
التي تشمل ولتنوع البيولوجي  لدامالمستخدام واإلستفظة حام باللقةعالمتالبلدان األخرى ضمن سياق المشاريع اإلقليمية مع نفذ التعاون التقني والعلمي 

  :لبنان
 يمتد. فلسطينواألردن، سوريا بسوة اطق الجافة أالزراعي في المنالبيولوجي لتنوع م لداالمستمحافظة واالستخدام المشروع شريك في هو  لبنان -

ج موبرنافي لبنان  يةالزراعالعلمية  األبحاثوتنفيذ مصلحة المرفق العالمي للبيئة ل من قبل بتموي) 2004-1999(خمس سنوات على مدار المشروع 
 غير مؤسسات االآاديمية ومراآز االبحاث والجمعياتالعدد من ومن الجهات المنفذة . عدة منظمات دوليةضم يهو ايضا و تنميةاألمم المتحدة لل

 مكنة المواإلستعماالت الوراثي التنوع اسةدرحديد وتصنيف الغنى الزهري ولن الخبراء في هذا المشروع لتمشترك العديد ولقد ا. المحليةحكومية ال
 .ةنتقاالم عانوالل

وتقنيات  ر آلياتاختبإ وة من خالل إدخالع الزراعيانو لاليةدلباألصناف ال وةهملما برية الاالصول للمحافظة وحماية ترويجالى اليهدف المشروع 
منهجيات ال و، التقنيات المشارآة بتبادلألربعةاالبلدان وتقوم .  في لبنانالبقاعفي سهل دليلية  في ثالثة مواقع حقلالفي ع وضموالفي ة فظحامال
على   وإجتماعات موضوعية عملورشنظم العديد من الدورات التدريبية وفي هذا االطار، و .يوجبيوللتنوع اللم داالمستخدام  اإلستبهدفمعلومات الو

  . اإلقليميالصعيد
 التنوع الحيويحماية الى أيضا ألبانيا، مصر، المغرب، فلسطين وتونس، ويهدف  يشملمشروع إقليمي الذي هو  في ميدويت آوستشريك هو  لبنان -

في تور دي فاال في مستقرة ال التسهيل اإلقليمية اسطة وحدةبو هقينستاإلقليمي وشروع  المةداروتتم ا. عاتق والمستنيةلمناطق الساحللوإدارة صحيحة 
وذلك من خالل ، اهمواقععلى  وهددة باالنقراضأنواع معلى  ةعالميال ةفظاحهو الملبنان في  ميدويت آوستمشروع لالعام التنموي هدف الإن . فرنسا
 قضايا ناولتحكومية لال الحكومية وغير منظماتن قدرة اليحستوالعمل على  ،ةتداممسالنمية البشرية تللنصر مكمل هي عطبيعة الاية حمان ف بارتعاال

التمويل المشروع في لبنان من قبل يتم تمويل . عميق ومستنقعات ساحل صور الطبيعية محميةموقعين رئيسيين،  في التنوع الحيويالمحافظة على 
  .هي وزارة البيئةاال والجهة المحلية تنفيذ  وتنميةج األمم المتحدة للم برناةداربإ، FFEM لبيئة العالميةالفرنسي ل

 ، المغرب، لبنان، قبرص،الجزائرشمل يالبحر األبيض المتوسط من  أخرى دول  معتعاونبال لغابات األرز في لبنان  المتكاملةةدار اإل مشروع-
وزارة البيئة  وللبيئةج األمم المتحدة مبل برناقن متنفيذ و، المرفق العالمي للبيئةمن قبل بتمويل ، 2004 تموزنان في بدأ في لب الذي  وترآيا،سوريا

من أشجار  % 70يؤثر على الذي جدي التهديد الالى تناول ثالث سنوات ويهدف هذا المشروع الممتد على . بيروتفي الجامعة األمريكية مع تعاون الب
  حولليس فقطيتمحور هذا المشروع لالهدف الرئيسي . أآبرها ضافي لبنان وأياالرز االثني عشر المعمرة  غابات إحدى وحدث الجبة،ات تنورين غاب
  .هذا الموقع المهمل خطة عمل لإلدارة المتكاملة نشاء إا حوللكن أيضو البيئي هذا التهديدحديد االسباب الموجبة لت

 



ك وطور طرقا للتعاون لتطوير واستخدام التقنيات، بما في ذلك التقنيات األهلية والتقليدية، وفقا ألهداف هل شجع بلد ):4(18في المادة   ◊ 129
  االتفاقية؟

  ال  )ل (  
X  ) يجرى وضعهاال، مازالت الطرق   )م  
  موجودة، الطرق نعم  )ن (  
  نعم، الطرق مطبقة  )س (  

  
  ة لتطوير التقنيات المناسبة ألهداف االتفاقية؟هل شجع بلدك إقامة برامج بحثية مشترآة ومشروعات مشترآ ):5(18في المادة  ◊ 130

  ال  )ع (  
X  ) من فضلك اذآر بعض األمثلة أدناه (نعم  )ف(  

  .أمثلة إلقامة برامج بحثية مشترآة ومشروعات مشترآة لتطوير التقنيات المناسبة ألهداف االتفاقية
 نتضمآما ت لتنوع البيولوجيم لداالمستمحافظة واالستخدام للرويج لتل منح يتم من خاللها رصدالملكية آيو إتفاقية تعاون بين لبنان وحدائق هناك 
 ، إحدىلبنانفي  ومصلحة االبحاث العلمية الزراعية الملكيةآيو هذه الشراآة بين حدائق وترتكز . ارآةشم الالبلدانالى نقل التقنية  يتناول اعنصر

 في اطار  الفوائدتم تشاركوي. فوائدرك الاشحول الوصول وت ة ملزمةقانوني إتفاقية على، للبذور ةاأللفي بنك مشروعمن خمسة عشر شراآات الال
مصلحة األبحاث العلمية إلى  من قبل حدائق آيو روتقنية البذعلى ين فلموظل وتدريب  الصغيرةروبذات للزيجهت  بشكل تامينر،وذ للباأللفية بنك مشروع
   .الزراعية
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كومية والقطاع الخاص وغير ذلك من المؤسسات التي تملك قواعد بيانات هامة أو تقوم بعمل هل أنشئ بلدآم صالت بالمنظمات غير الح 131

  )5/14المقرر (؟ من خالل آلية تبادل المعلومات التنوع الحيويمحسوس بشأن 
  ال )ص (  

ال، ولكن هناك تنسيق جار مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص وغير   )ق (  
  )فضلك اذآر بعض األمثلة أدناهمن  (ذلك من المؤسسات

X  ) نعم، إنشئت صالت مع المؤسسات غير الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص وغير ذلك من   )ر
  المؤسسات

 
  الدول المتقدمة موجه إلى) 133(لسؤال التالي ا

 علومات في مجال التعاون العلمي والفني؟هل طور بلدك آلية التبادل لمساعدة الدول النامية والدول ذات االقتصادات التحولية للوصول إلى الم 132
  )5/14المقرر (

  ال  )ش (  
  نعم، باستخدام فرص التمويل  )ت (  
  نعم، من خالل الوصول إلى ونقل التكنولوجيا  )ث (  
  نعم، باستخدام مرافق التعاون البحثي  )خ (  
  نعم، باستخدام إعادة المعلومات  )ذ (  
  نعم، باستخدام فرص التدريب )ض (  
  لمؤسسات أو المنظمات المعنية والقطاع الخاصباستخدام تشجيع االتصاالت مع ا  )غ (  

  )حددهامن فضلك  (نعم، باستخدام وسائل أخرى  )ظ (  

مزيد من التعليقات حول تطوير آلية التبادل لمساعدة الدول النامية والدول ذات االقتصادات التحولية للوصول إلى المعلومات في مجال التعاون العلمي 
  .والفني

  
  

  )5/14المقرر (؟ تبادل المعلومات إلتاحة المعلومات بطريقة أفيد للباحثين وصانعي القرار هل استعمل بلدآم آلية 133
  ال  )أ أ (  
  المبادرات في هذا الشأن قيد البحثال، ولكن   )ب ب (  
X  ) التفاصيل أدناهالمرجو إعطاء(نعم،  )ج ج (  

  .التعليقات عن تنمية المبادرات المتعلقة بالموضوعمزيد من 
  . البلورةفي مراحلها االخيرة منهي للبنان سالمة االحيائية لبيولوجي والللتنوع اهناك انظمة معلومات 

  
هل قام بلدآم بوضع وتقديم وتقاسم الخدمات واألدوات لتعزيز وتسهيل تنفيذ غرفة تبادل المعلومات وتحسين التضافرات بين االتفاقيات  134

  )5/14المقرر (؟ التنوع الحيويالمتصلة ب
  ال  )د د (  
  ) التفاصيل أدناهءالمرجو إعطا(نعم ،   )ه ه (  

  . التنوع الحيويالتعليقات عن الخدمات واألدوات لتعزيز وتسهيل تنفيذ آلية تبادل المعلومات وتحسين التضافرات بين االتفاقيات المتصلة بمزيد من 
  .شهر القادمةفي االولكن سيتم اطالقه اآلن، لم يبدأ تفعيل نظام المعلومات لغاية 



   58  المربع
  :ا بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيم

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيوي العمل الوطنية في مجال التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط  )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

 واالستخدام المستدام له والتي التنوع الحيوييتم التعاون التقني والعلمي مع بلدان اخرى في اطار االتفاقيات العالمية والمشاريع االقليمية المتعلقة ب
التعاون مع دول البحر ب الزراعي، ميدويت آوست، االدارة المتكاملة لغابات االرز في لبنان التنوع الحيويمشروع : من ابرزها. شارك فيها لبناني

 المحميات المملكة المتحدة، اطار السالمة االحيائية، مشروع–الملكيةآيو  في اطار اتفاقية شراآة بين لبنان وحدائق المتوسط، بنك البذور االلفي
  الطبيعية وآامب، الخ

، تالوسائل، االمثوالتبادل ،  والخبراتزيادة الوعي، تنمية القدرات، انشاء مراآز معلومات ومواقع الكترونية، تبادل المعلومات: من ابرز النتائج
لطات اللبنانية المهتمة س ساعدت النتائجهذه ال. ، الطرق المتعلقة بدراسة وتقييم وتشخيص المواقع وتحديد وتصنيف ورصد االنواع الختجاربال

مثل اشراك المجتمع والمرافق حول قضايا متخصصة وزيادة المعرفة حول  وتبادل معلومات بالمحافظة على الطبيعة في اليات بلورة مخططات ادارة
  . االجتماعية واالقتصادية الدارة المواقع

خاصة لما يتعلق بمقدرة البلد على تنفيذ المهام االولوية  غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقيةمن  2ان النشاطات المذآورة اعاله تساهم في تحقيق الهدف 
 خاصة 2010التقدم نحو هدف عام هذه النشاطات تساهم ايضا بتحقيق . المحددة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وملحقهما

   . غايات األلفية للتنميةاسهاما في تحقيق هذه النشاطات ايضا وتعتبر . 11 و9 ،8 ،7 ،5 4،االهداف 
  : آما يلي المواجهة في تنفيذ مشاريع متعلقة بالتعاون العالمي العلمي والتقني هي الرئيسيةان المعوقات

  اقتصاديةوالصعوبة في ترجمة نتائج االبحاث االآاديمية بمرافق عملية واجتماعية -
   وخاصة لجهة المرافق المشترآة التنوع الحيويق بين االتفاقيات العالمية المتعلقة بغياب سياسة وطنية للتنسي-
  غياب وسائل تبادل معلومات على الصعيد الوطني-
    هذه المشاريع المشاريع المنفذة او بينضمنليب تقرير متوافقة ومنسقة ااسغياب -

 
  وتوزيع فوائدها الحيوية التعامل مع التقنية – 19المادة 

 بواسطة األطراف المتعاقدة التي تقدم الحيويةهل اتخذ بلدك تدابير لضمان المشارآة الفعالة في أنشطة أبحاث التقنية  ):1(19في المادة ◊  135
   لمثل هذا البحث؟الوراثيةالموارد 

  ال  )أ (  
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب (  
x  ) نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج  
  ملة مطبقةنعم، توجد تشريعات شا  )د (  
  نعم، يتم تطبيق سياسة تشريعية وتشريع فرعي شامل  )ه (  
  نعم، يتم تطبيق سياسة شاملة وتدابير إدارية  )و (  
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هل اتخذ بلدك آافة التدابير العملية لتشجيع ودعم الوصول ذي األولوية بواسطة األطراف، على أساس عادل ومالئم،  ):2(19في المادة  ◊ 136

   المقدمة بواسطة هذه األطراف؟الوراثية بناء على الموارد الحيوية التقنيات للنتائج والفوائد الناتجة عن
  ال  )أ (  
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب (  
x  ) نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج  
  نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د (  

 
   59  المربع

  : الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 الخطة االستراتيجية لالتفاقيةاالسهام في تنفيذ غايات   )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  ايات األلفية للتنمية االسهام في تحقيق غ  )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

  : ان النتائج الرئيسية هي آما يلي
) بروتوآول السالمة االحيائية قيد التوقيع (لسالمة االحيائيةا الهيئة الوطنية لتنسيق وانشاءمسودة اطار وطني للسالمة االحيائية اول بلورة  •

 الموثوقة حول شؤون البوتكنولوجيا  العلميةا يتعلق بالبيوتكنولوجيا اذ انه ما زال هناك نقص بالمعلوماتالمبدأ االحترازي بم تااعتمداللتين 
 .ةشقنام قيد ال قانونيةيتم العمل على بلورة سياسة للسالمة االحيائية وهناك مادة سالمة احيائية. خاصة لجهة تاثيرها على المدى الطويل

  والسالمة االحيائيةالتنوع الحيويبشؤون يتعلقان  - من قبل وزارة البيئةين آل على حدىتخصصم ين معلومات وطني نظاميبلورة مرآز •
انشاء مرآزي المعلومات  ولقد تم. التنوع الحيويسيتم تفعيلهما قريبا وسيساهمان في التشجيع على تبادل المعلومات وتنفيذ اتفاقية الذين 
مشروع : برنامج االمم المتحدة للبيئةني في اطار امرحلة ثانية والث-التنوع الحيوياطار مشروع االول في  من المرفق العالمي للبيئة لبتموي

 .لبنان-برنامج االمم المتحدة للتنميةمن قبل وزارة البيئة بادارة  تنفيذ المشروعين  تموآان قد. االطار الوطني للسالمة االحيائية
 اقامة ، استعمال، الناتجة عن الوصولن قبل وزارة البيئة تلحظ ضرورة تشارك النتائجبلورة مسودة قانون حول الوصول وتشارك الفوائد م •

 التي تم استغالل ماعاتاصحاب االراضي المحليين او الج/صاحببشكل عادل مع الدولة و الوراثية الحيويةبلورة الموارد  وا تجارب ،بحث
 .   ان يتم تشارك هذه النتائج في اطار اتفاقية حول الوصول وتشارك الفوائدويجب. صاحب الطلب- من قبل المنفذالوراثية والحيويةمواردها 

 النباتية في لبنان والى الوراثيةبرنامج وطني لتبادل الموارد  الزراعي يهدف الى انشاء التنوع الحيويمشروع مقترحات من قبل مشروع  •
ة وتفعيل االطر العلمية واالدارية والمؤسساتية والقانونية لهذا القطاع على  النباتية من خالل بلورالوراثيةتنظيم المحافظة وتبادل الموارد 

 . ضوء االتفاقيات العالمية واالقليمية المعقودة من قبل لبنان
يات ح بتبادل الموارد النباتية بين الجامعة االمريكية في بيروت وجامعتي اوهايو وتوليدو في الوالمتنفيذ مشروع التحقيق البيولوجي الذي س •

وهدف الى االعتماد على البحث   لخمس سنوات2001 آان قد بدأ في Mercy Corpsفالمشروع الممول من قبل . المتحدة االمريكية
وتنويع ملف ) التنوع الحيوي(التعاوني واستعمال البيتكنولوجيا وانتاج منتجات نباتية تجارية جديدة من النباتات االصلية المحلية اللبنانية 

 .لغذائي في لبنانالتصنيع ا
، )1994 و1991، 1978(مصلحة االبحاث العلمية الزراعية ) 1977(حكومة لبنان : اتفاقيات موقعة بين ايكاردا والمؤسسات التالية في لبنان •

ملية بهدف تامين اراض للتجارب الع) 1994(والجامعة اللبنانية آلية العلوم الزراعية ) 1999، 1991(الجاآعة االمريكية في بيروت 
  .  والتقنيات والمعلوماتالوراثيةوتبادل الخبرات الموارد 

ار بلور لبنان طفي هذا اال.  الممكنينلمستعملينبراءة االختراع لجهة ما يتعلق باشان البيوتكنولوجيا وتقاسم فوائده على مراقبة حقوق الملكية ويعتمد 
.  ولكن لم يتم تناول البيتكنولوجيا في اي من هذه القوانين2000في  مع تجديداتختراع براءة االوقوانين  1924قانون حول حقوق الملكية الفكرية منذ 

  .تصنيف السلع والخدماتواتفاق نيس لضبط مؤشرات خاطئة او مضللة حول السلع  ل، اتفاقية مدريد)نص لندن(وقع لبنان اتفاقية باريس ولكن 
 ادراجها ال يتمبقى مشكلة في لبنان خاصة وان المكونات او المنتجات الصيدلية ي ءة االختراع فهذاذ وتطبيق قوانين حقوق الملكية وبرايتعلق بتنفي في ما

  . في براءات االختراع
االجسام المتحورة جينيا التي من الممكن ان تكون لحظ  فلم يتم اعتبار ،وانواع النباتاتنباتات المجهرية يلحظ البراءة االختراع على الرغم من ان قانون 

الملكية في ضوء التطورات المستجدة في هذا االطار في العقد المنصرم العمل على تجديد قانون وبناء عليه يجب .  في براءات االختراعديدا للبيئةته
ما يتعلق  اما في .ضرورية لحل عدد من المشاآل االخالقية في هذا االطارهذه الخطوة تعتبر . آما يجب العمل على تنسيقها مع القوانين العالمية

اية اصناف النباتات ماتحاد ح( UPOVبالقانون الوطني المتعلق بحماية الملكية الفكرية فيجب العمل على تغييره وفقا لتوصيات مؤسسات عالمية مثل 
   ).الجديدة

 من خالل تناول 2010حو هدف عام الخطة االستراتيجية لالتفاقية وجزئيا تساهم في تحقيق التقدم ن من 4 و3ان النشاطات المنفذة تتناول الهدفين 
من غايات األلفية ) تامين االستدامة البيئية (7والهدف ) محاربة الفقر والجوع (1حقيق الهدف تمقدرات البيوتكنولوجيا المهمة ومخاطرها آما تساهم في 

  .للتنمية
  :ان المعوقات الرئيسية هي آما يلي

ؤسسات، وقلة الموارد البشرية، وطول االليات القرار التشريعات المقترحة، وضعف في تفعيل ان القدرة المحدودة للتنفيذ المسببة من ضعف الم
  .19وتطبيق القوانين، وقلة نقل التقنيات والخبرات، وقلة القدرات المناسبة لالبحاث العلمية تعتبر عوائق لجهة تنفيذ مناسب وفعال للمادة 

  
   الموارد المالية– 20المادة 

   60  المربع



، التنوع الحيويلكمية والموارد المالية لكل من البنود التالية، داخليا وخارجيا، والتي تم االستفادة بها لتنفيذ االتفاقية المتعلقة بمن فضلك وضح ا
  .على أساس سنوي، منذ أن أصبح بلدك طرفا في االتفاقية

التشجير ة اعاد لتنفيذ برنامج ا امريكيا مليون دوالر17، قامت حكومة لبنان برصد 2001في سنة 
الخمسي الوطني في جميع المناطق اللبنانية بهدف زيادة المساحات الخضراء في لبنان خاصة في 

  . من قبل وزارة البيئةاعادة التشجيريتم تنفيذ برنامج . رضةقمناطق الغابات المن

تخصيصات الميزانية   )أ (
بواسطة الحكومات الوطنية 
والمحلية باإلضافة إلى الوزارات 

   مستوى القطاعاتالمختلفة على
 آان من قبل المرفق التنوع الحيويان المصدر الرئيسي للتمويل الذي حصل عليه لبنان لتنفيذ اتفاقية 

  :العالمي للبيئة الذي امن التمويالت التالية لتنفيذ مشاريع عالمية
 استراتيجية وخطة عمل): نظام المعلوماتمن ضمنه دعم  (مرحلة اولى-التنوع الحيويمشروع -أ

  ا امريكيا دوالر154500: وطنية للتنوع البيولوجي والتقرير الوطني لمؤتمر االطراف
التنوع في مجال تنمية القدرات ووضع اولويات الحاجات تقييم : مرحلة ثانية-التنوع الحيوي مشروع -ب

  ا امريكيا دوالر100000:  الوطنيةالحيوي
بهدف  والبنى التحتية الوطنية للمحافظة المحلية تنمية وتعزيز القدرات:  مشروع المحميات الطبيعية-ت
  ا امريكيا دوالر2500000: ماية المستدامة للتنوع البيولوجيحلا
  ا امريكيا دوالر160000:  الوطني للبنانالسالمة االحيائيةبلورة اطار : السالمة االحيائيةمشروع -ث
 الزراعي واالستخدام نوع الحيويالتالمحافظة على : )االقليمي ( الزراعيالتنوع الحيويمشروع -ج

  ا امريكيا دوالر1500752: المستدام له في المناطق الجافة في الشرق االدنى
مشروع االدارة المتكاملة لغابات االرز في لبنان بالتعاون مع دول البحر المتوسط مع الترآيز على -ح

  حدث الجبة-غابة ارز تنورين
مشروع بلورة ( المستدام للموارد الطبيعية في اليمونة مشروع زيادة الدخل من خالل االستخدام-خ

  ا امريكيا دوالر25000): تمويل أ
 في اليات انتاج النباتات الطبية التنوع الحيويادراج ودمج اليات ادارة : مشروع النباتات الطبية-د

     ا امريكيا دوالر323775): مشروع بلورة تمويل ب(في لبنان وفلسطين والعطرية 
 وتقييم افضل الطرق للمحافظة المحلية على االصناف البرية المهمة اختباروتخطيط ع مشرو -ذ

  ا امريكيا دوالر30000حصة لبنان ): مشروع بلورة تمويل ب(اقتصاديا 
  :اضافة الى الموارد المالية من قبل الممولين التاليين

   لمشروع ميدويت آوست FFEMالتمويل الفرنسي للبيئة العالمية-ر
  )سيسبام( الدارة المحميات الطبيعية ثابتةهيكلية مؤسساتية  العالم الثالث لمشروع اليف ايسي-ز
  )CoDel( لمشروع مكافحة التصحر في لبنان GTZ -س
مستنقعات عميق :  موقعينلدراسة الحيوية االقتصادية الدارة RSGFتمويل رامسار الصغير  -ش

  .2004ومحمية ساحل صور الطبيعية في آانون الول 
لنشاطات توعية وبنية تحتية في  SRI من خاللUSAIDوآالة التنمية االمريكية   تمويل -ص

  . المحميات الطبيعية

  موارد الميزانية اإلضافية  )ب (

المساعدة الثنائية من   )ج (  
  المتبرعين

النشاء المرفق العربي للبيئة ) آامري(لمجلس وزراء العرب المسؤول عن البيئة قدم لبنان اقتراحا 
AEFان االقتراح ينتظر االقرار من قبل آامري. مين تمويل للمشاريع البيئية في المنطقة العربية لتا.  

 لمناقشة االقتراح حيث تم تحديد شبكات اقليمية 2005وتم تنظيم طاولة مستديرة في بيروت في ايلول 
  ). في ما يلي61الرجاء مراجعة المربع (

المساعدة اإلقليمية من   )د (
  المتبرعين

ة متعددة األطراف المساعد  )ه (  
  من المتبرعين

الموارد الخاصة من   )و (  
  المتبرعين

  
الموارد التي تم توليدها من   )ز (

خالل األدوات المالية، مثل فرض 
  التنوع الحيويرسوم الستخدام 

  
   61  المربع

  .دك أو برامج محددة تم إعدادها في بلالتنوع الحيويمن فضلك وضح بالتفصيل أي برامج تمويل رئيسية، مثل صندوق ائتمان 

  :التنوع الحيوية المختلفة من ضمنها ي الموثوق للمشاريع البيئلاقترح لبنان انشاء المرفق العربي للبيئة ليقوم بدور التموي
م لوزارةا اقترح المدير الع2003 في بيروت في حزيران ت عقدتيال) آامري( الجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب الثالثيني الدورة فف
  :يئة اللبناني مشروعينالب

  انشاء المرفق العربي للبيئة لتمويل المشاريع البيئية -
  ة المختلفةئتنمية وتعزيز القطاع الخاص لالستثمار في مجاالت البي -

  .وبناء عليه، قدم لبنان لسكرتاريا الكامري خطتي عمل حول المشروعين المقترحين
  . تمت الموافقة على المشروعين المقترحين من قبل لبنان2003آانون االول  8 مصر في  فيت عقدالدورة السادسة عشر للكامري التيوفي 
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شروعينم مقترحات الة اقترح لبنان استضافة دائرة مستديرة لمناقش2004 ايلول 26 في ت عقدتيالثالثين للمكتب التنفيذي للكامري الوورة الثانية دوفي ال
  .االقتراحولقد وافق الكامري عى . المذآورين اعاله

يلحظ الموافقة على عقد الطاولة المستديرة في لبنان في اقرب وقتاصدر الكامري قرارا  2005التي عقدت في آانون االول وفي الدورة السادسة عشر 
   .يناسب لبنان

 قبل وزارة البيئة اللبنانية برعاية رئيس وآان قد تم تنظيم الحدث من2005 ايلول 8 الى 6ائرة المستديرة في بيروت من دوبناء عليه، استضاف لبنان ال
االسبق للمرفق العالمي للبيئة، منسق الشرف للتمويل المتعدد  العام التنفيذياعدالمس، برنامج االمم المتحدة للبيئةالوزراء وبحضور المدير التنفيذي االسبق ل

  .عنية، جمعيات غير حكومية، مراآز اآاديمية اضافة الى خبراء ومهتميناالطراف لبروتوآول مونتريال، ممثلين من الكامري، الوزارات اللبناية الم
  :ولقد تم تناول ما يلي في اطار ورشة العمل

 الموارد المطلوبة النشاء المرفق العربي للبيئة في ما يتعلق بالتقنيات، التمويل، القوانين والموارد البشرية -1
ص لالستثمار في مجاالت البيئة المختلفة لجهة ما يتعلق بتنمية وتطوير لتنمية وتعزيز القطاع الخاالمطلوبةسبل الطرق وال -2

  . االسواق العربية لالستشارات وااللتزامات البيئة، وايضا من خالل انشاء هيئة للتعاون البيئي الخاص
ة والتي تنتظر موافقة الكامري وجامعة الدولوبناء عليه، قامت الدائرة المستديرة ببلورة رؤوس اقالم الستراتيجية بهدف انشاء المرفق العربي للبيئ

  .العربية
  .عند الموافقة، ستتم بلورة خطة عمل مفصلة تفند االولويات واليات عمل المرفق العربي للبيئة

  

  هل قدم بلدك دعما ماليا وحوافز لألنشطة الوطنية التي قصد منها تحقيق أهداف االتفاقية؟ ):1(20في المادة   ◊ 137

  ال  )أ (  

  )من فضلك اذآر قائمة بمثل تلك الحوافز أدناه (وافز فقطنعم، ح  )ب (  

x ) نعم، دعما ماليا فقط  )ج  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، دعما ماليا وحوافز   )د (  

  .مزيد من التعليقات حول الدعم المالي والحوافز المقدمة

  ). ا امريكيا مليون دوالر17(ارة البيئة من قبل حكومة لبنان الوطني الممتد على خمس سنوات والمنفذ من وزاعادة التشجير تم تمويل مشروع 
  .وتقوم حكومة لبنان بتأمين مساهمات عينية واحيانا مادية لكل المشاريع المنفذة من قبل لبنان بالتعاون مع مؤسسات عالمية وممولين

لالسهام في مصاريف ادارة )  موزعين على ست محمياتاريكي اما دوالر380000تقريبا (تقوم وزارة البيئة برصد تمويل سنوي للمحميات الطبيعية 
  .المحميات

، االموال 2001في سنة  (التنوع الحيويذ مشاريع تتعلق بمجال البيئة ومن ضمنه ي للجمعيات غير الحكومية لتنفتقوم وزارة البيئة برصد تمويل سنوي
  ).ا امريكيا دوالر467816المرصودة آانت بقيمة 

  
  

  للدول المتقدمةموجه ) 139 (السؤوال اآلتي
هل قدم بلدك موارد مالية جديدة وإضافية لتمكين أطراف الدول النامية من الوفاء بالتكاليف المتزايدة التي تم االتفاق عليها  ):2(20في المادة  ◊ 138

  لية المؤقتة؟والخاصة بتنفيذ تدابير تفي بالتزامات االتفاقية، طبقا لما تم االتفاق عليه بين بلدك واآللية الما
  ال  )أ (  
  )من فضلك وضح مقدار الموارد المالية الجديدة واإلضافية السنوية التي قدمها بلدك(نعم   )ب (  

  .مزيد من التعليقات حول الموارد المالية الجديدة واإلضافية المقدمة
  

  



  للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة التحول االقتصاديموجه ) 140(السؤال التالي 
هل تلقى بلدك موارد مالية جديدة وإضافية لتمكينه من الوفاء بالتكاليف المتزايدة الكاملة التي تم االتفاق عليها لتنفيذ تدابير  ):2(20 المادة في ◊ 139

    تفي بالتزامات االتفاقية؟
  ال  )أ (  
x  ) نعم  )ب  

  
  هل ناقش بلدك طرق ووسائل دعم تنفيذ أهداف االتفاقية في حواره مع مؤسسات التمويل؟ ◊ 140

x  ) ال  )أ  

  ال، ولكن يجرى وضع اإلجراءات  )ب (  

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم  )ج (  

  .رصد المساندة المالية للتنوع البيولوجي بما في ذلك الدعم المقدم من القطاع الخاصمزيد من  التعليقات حول طرق ووسائل 
ولكن هناك بعض التدابير الداخلية وقواعد متبعة في وزارة . ومنظمةان رصد ومتابعة طرق ووسائل الدعم المادي للمشاريع ال يتم بصورة منتظمة 

ووفقا لهذه القواعد، يقوم المسؤول الوطني للمشروع في الوزارة . تنفيذ مشاريع عالميةرصد ومتابعة الدعم المالي الموفر من المانحين لالبيئة تتعلق ب
  .بتأمين المراقبة والمتابعة المالية للمشروع المعني

  
  )5/11المقرر (؟التنوع الحيويلتبرعات المتعلقة بلتشجيع ااإلعفاءات الضريبية في األنظمة الضريبية الوطنية أية تدابير قبل ل درس بلدك ه ◊ 141

  ال  )أ (  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(ال، ولكن اإلعفاءات قيد التطوير   )ب (  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق إعفاءات   )ج (  

  .التنوع الحيويمن التعليقات حول اإلعفاءات الضريبية للتبرعات المتعلقة بمزيد 
ة     التنوع الحيويبا على لاالنظمة الضريبية على نشاطات قد تؤثر سطار تلحظ لدرجة معينة   ان القوانين الموجودة في هذا اال      اك حاجة لمراجع  ولكن هن
  . هذه القوانين وتجديدها وتنفيذها

ة         4لحظ الضرائب المالية في المادة      ) 444/02قانون  (نون حماية البيئة    من جهة اخرى، ان قا     ة لنشاطات تحمي البيئ  في حين انه لحظ التدابير التحفيزي
  . 20في المادة 

 . اه فيالتنوع الحيوي والدراج  له يلحظ اطرا وارشادات عامة ولكن هناك حاجة الستصدار مراسيم تطبيقية444ان القانون وتجدر االشارة الى 
 

هل راجع بلدك الميزانيات الوطنية والسياسات النقدية، بما في ذلك فعالية المساعدة الرسمية للتطوير المخصصة للتنوع البيولوجي، مع  ◊ 142
  )6/16المقرر (االهتمام الخاص بالحوافز اإليجابية وأداؤها باإلضافة إلى الحفاظ على الحوافر وطرق ووسائل إزالتها أو تخفيفها؟
  ال  )أ (  
  ال، ولكن تجري المراجعة حاليا  )ب (  
  )من فضلك اذآر نتائج المراجعة (نعم  )ج (  

  .مزيد من التعليقات حول مراجعة الميزانية الوطنية والسياسات النقدية، بما في ذلك فعالية المساعدة الرسمية للتطوير
 قامت الحكومة بنقلة نوعية في ما يتعلق ببلورة ، في هذا االطارووفقا للمراجعة االخيرة.  سنوياالميزانيات الوطنية والسياسات النقديةتتم مراجعة 

  . آانت تعتمد على الحاجات الوطنية لبلورتهان الحالي على البرامج لبلورة السياسات النقدية بعد اتقوالميزانيات اذ تعتمد في ال
موال السنوية الدارة المحميات الطبيعية وللجمعيات غير الحكومية  في مبادرات الحكومة اللبنانية في ما يتعلق برصد االالتنوع الحيويلقد تم ادراج 

  .اعادة التشجير ولبرنامج 
 ولكن يجب العمل على استصدار 20 المادة 3في الفصل ) 444/02قانون (لقد تم تناولها في قانون حماية البيئة ف ،في ما يتعلق بالتدابير التحفيزية

  .مراسيم تطبيقية لتنفيذها
  

 في تطوير وتنفيذ مبادرات التطوير الدولية الرئيسية، باإلضافة إلى التنوع الحيويلدك إجراءات ملموسة لمراجعة ودمج اعتبارات هل يتخذ ب 143
  )7/21المقرر  (خطط التطوير المستدام الوطنية وسياسات وخطط القطاعات ذات الصلة؟

  ال  )أ (  
  ال، ولكن تجري المراجعة حاليا  )ب (  
x  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(الخطط نعم، في بعض المبادرات و  )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في المبادرات والخطط الرئيسية   )د (  

  . في المبادرات والخطط والسياساتالتنوع الحيويمزيد من التعليقات حول مراجعة ودمج اعتبارات 
( ة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وبتقديم هذه المشاريع الى الممولين تقوم وزارة البيئة وبشكل دوري باعداد مخططات مشاريع تتعلق بالمحافظ

 في العديد من المشاريع التنوع الحيويلقد تم ادراج اضافة، ).  المنفذة من خالل مبادرات عالمية في المربع اعالهالتنوع الحيويلقد تم ذآر مشاريع 
، مشروع استراتيجية االثر )EPAUمشروع (تحسين االرشاد والتوعية البيئية في وزارة البيئة : ل المثالالعالمية التي تعنى بالبيئة والتنمية فعلى سبي

  .MSC-IPPالبيئي، 
التنوع اما بالنسبة للسياسات والمخططات، فان وزارة البيئة قد قامت وتقوم بمراجعة عدد من السياسات الوطنية والمخططات وعملت على ادراج 

، مسودة )MSC-IPPفي اطار البلورة في مشروع (، خطة العمل البيئية الوطنية )444/02قانون (قانون حماية البيئة : سبيل المثال فيها وعلى الحيوي
مرسوم لكل من استراتيجية االثر البيئي وتقييم االثر البيئي، مسودة قانون الدارة المناطق الساحلية وخطط عمل محلية للتنمية المستدامة للمناطق 

  .لورة في اطار مشروع الليدو، الخ، مؤشرات مب)مبلورة في اطار مشروع آامب(لية الساح
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  : في المبادرات التاليةالتنوع الحيوياما في ما يتعلق بالوزارات االخرى، فلقد تم ادراج 
 التنوع الحيوية تعنى بالمحافظة على ون مع مؤسسات عالمياتقوم وزارة الزراعة ومصلحة االبحاث العلمية الزراعية ببلورة وتنفيذ المشاريع بالتع

لمكافحة التصحر حيث تم الوطنية العمل الذي بلور خطة ) CoDel(مشروع مكافحة التصحر في لبنان  الزراعي والتنوع الحيويمشروع خاصة 
  .التنوع الحيوي قضاياادراج 

قوم   وي.غابات في لبنانحول الزارة الزراعة ببلورة قوائم جرد الممول من الفاو والمنفذ من قبل و) FRAفرا (م مشروع تقييم موارد الغابات وقي
تم رصد ومتابعة وستتم بلورة سياسة غابات وطنية باالستناد على نتائج الدراسة آما سي. المشروع بتقييم آل الخدمات والمنتجات المتوفرة من الغابات

  .قوائم الجرد المبلورة في هذا المشروع آل خمس سنوات
مجلس  وزارة البيئة و بالتعاون معIAURIFمن قبل دار  SDATL ، تم البدء بمشروع لبلورة مخطط اداري الستعمال االراضي 2002آذار ي ف

 طخطالم تم اطالق ،ستراتيجياتختيار االالية والسيناريوهات الممكنة لبلورة واعلقت بالتشخيص واالشكوبعد مرحلتي تحليل ت. االنماء واالعمار
  . ولكن ما زال بانتظار االقرار2004 في اذار  االراضيستصالحاالداري ال

ية متوازنة في جميع انحاء البلد مع العمل ووهدف هذا المشروع الى بلورة اطار تنفيذي وطني لمخطط استعمال االراضي بهدف الترويج لفرص تنم
 : تم تحديد ثالث معوقات، في ما يتعلق بتنفيذ االستراتيجية.وطنيعلى االستغالل المثالي للموارد الطبيعية والترويج للمحافظة على البيئة واالرث ال

ولقد تمحور السيناريو االول حول اعتماد المخطط والعمل  2030-2000 سيناريوين لفترة وبناء عليه تمت بلورةاالجتماعية واالدارية \افيةق الث،المالية
تمحور حول اعتماد المخطط مع العمل فلقد  ريناريو الثاني الذي وصف بالسيناريو المنتظعلى اعادة هيكلية تامة للتنظيمات واالليات العملية؛ اما الس

خطيط المدني التتنظيمات المناطق المحرومة من  :ربعة محاوراليل تحتم ولقد . تقبة حول النهضة المنوي تنفيذهارعلى تدابير تخفيفية للمقاومة الم
في اطار هذه السيناريوهات تتعلق بالنمو ان العناصر المدروسة . الستثمارات والالمرآزيةاالية تنظيم والستباق التنمية المدنية  العملية الوسائلو

.  العامة االجتماعيةاةقتصاد والحي اال، على التمويلذه العناصره تقييم هذين السيناريوين على اثارارتكز  النقل والبنية التحتية بينما ، التجهيزات،المدني
ففي الواقع، .   SDATLحول آيفية اعتماد استراتيجية  بلورة تتم ، له فوائد اآثر على المدى الطويل وبناء عليه1ئج ان السيناريو برزت النتااولقد 

 ،قيةي مراسيم تطب، قوانين مالية، ادخال بنود جديدة، من قانون البناء17 شكل قوانين تتعلق بتغيير المادة التنظيمات على) 1: يجب العمل على صعيدين
يات لالمؤسسات بما يتعلق بادراج قوانين حديثة او مجددة واال) 2. ؛ناطق الساحليةم قانون المحميات الطبيعية وقانون ال، قانون للجبال،تنظيم مدني

ة، العمل على ال الالحقة لها في وحدة التخطيط في مجلس االنماء واالعمار، تنظيم العمل الوزاري، تعزيز العمل المدني، تعزيز التنمية االقتصادي
   . مرآزية القدرات المدنية

  



  
  )7/21المقرر  (؟ في برامج التنمية القطاعية والمساعدة على تلك التنمية التنوع الحيويقوم بلدآم بتعزيز إدماج هل ي 144

  ال  )أ (  
  يجرى وضع البرامج الخاصة بهذا الموضوعال، ولكن   )ب (  
x  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (ة في بعض البرامج التنمية والمساعدة القطاعينعم،   )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (في البرامج الرئيسية للتنمية والمساعدة علىالتنمية نعم،   )د (  

   في برامج التنمية والمساعدة على التنمية التنوع الحيويعن إدماج مزيد من التعليقات 
  

  
  الدول المتقدمة موجه إلى) 146(السؤال التالي 

أو الدول التي تمر بمرحلة /في الجدول أدناه المجاالت التي قدم فيها بلدك دعما ماليا للدول النامية و" ×"ك وضح بوضع عالمة من فضل 145
  .من فضلك وضح ذلك في المساحة الموجودة أدناه إذا لزم األمر .التحول االقتصادي

  المجاالت  الدعم المقدم
  )6/8القسم  (MEAر عمل إجراء تقييمات وطنية أو إقليمية داخل إطا  )أ (  
  )5/16القرار (المحافظة على الموقع الطبيعي   )ب (  
  )6/10القرار (تحسين القدرة الوطنية لوضع وصيانة اآلليات لحماية المعرفة التقليدية   )ج (  
  )5/26القرار (المحافظة خارج الموقع الطبيعي   )د (  
  )6/9القرار (تنفيذ االستراتيجية العالمية للمحافظة على النباتات   )ه (  
  )6/24القرار (تنفيذ توجيهات بون   )و (  
  )5/5القرار ( الزراعي التنوع الحيويتنفيذ برنامج العمل المتعلق ب  )ز (  
  )6/17القرار ( الحيوانية في العالم الوراثيةإعداد التقرير األول حول حال الموارد   )ح (  
  )6/27القرار (ه اإلقليمية دعم عمل آليات التنسيق اإلقليمي الحالي وتطوير شبكات األعمال اإلقليمية وشب  )ط (  

 لألراضي التنوع الحيويإيجاد شراآات ووسائل أخرى لتوفير المساندة الالزمة لتنفيذ برنامج العمل بشأن   )ي (  
  )7/2المقرر (الجافة وشبه الرطبة 

  )7/9المقرر (المساندة المالية لعمليات آلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف   )ك (  
  )7/19المقرر  (7/19نفيذ خطة العمل بشأن بناء القدرة آما جاءت في المرفق بالمقرر المساندة لت  )ل (  
  )7/27المقرر ( للجبال التنوع الحيويالمساندة لتنفيذ برنامج بشأن   )م (   

  )7/28المقرر (المساندة لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية   )ن (  
  )7/30المقرر (المساندة لوضع المؤشرات الوطنية   )س (  
  )المرجو تحديدوها(شؤون أخرى   )ع (  

  .عن المساندة المالية المقدمة للبلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقاليمزيد من المعلومات 
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  والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي موجه إلىالدول النامية )147(التالي السؤال 
االت التي قدم فيها بلدك طلبا للحصول على تمويل من مرفق البيئة العالمي في الجدول أدناه المج" ×"من فضلك وضح بوضع عالمة  ◊ 146

)GEF (من فضلك وضح ذلك في  .قد يوجد أآثر من مصدر للدعم المالي لنفس المجال .أو من مصادر أخرى/أو من الدول المتقدمة و/و
  .المساحة الموجودة أدناه إذا لزم األمر

  تم تقديم طلب للحصول على تمويل من
مصادر 
  أخرى

اتفاقية 
  GEF  ثنائية

  المجاالت

    x  ) أو خطط العمل الوطنيةالتنوع الحيويإعداد استراتيجيات   )أ   
    x  ) 6/27القرار (التقييم الذاتي للقدرة الوطنية لتنفيذ االتفاقية   )ب(  
  )5/9القرار ) (GTI(اإلجراءات ذات األولوية لتنفيذ مبادرة التصنيف العالمية   )ج (      
    x  ) 5/16 (الموقع الطبيعيعلى المحافظة   )د(  

تطوير االستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية للتعامل مع األنواع الغريبة   )ه (      
  )6/23القرار (

خارج الموقع  وإنشاء وصيانة مرافق المحافظة الموقع الطبيعيالمحافظة خارج   )و (      
  )5/26القرار  (الطبيعي

) التثقيف والوعي الجماهيري (13المشروعات التي تشجع تدابير تنفيذ المادة   )ز (      
  )6/19القرار (

    x  ) 6/25 و5/19 و3/9القرارات (إعداد التقارير المالية   )ح(  

FFEM     ) مشروعات المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي المائي الداخلي   )ط
  )4/4القرار (

    x  ) 5/5ر القرا(أنشطة المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي   )ي(  
    x  ) 6/26القرار  (الحيويةتنفيذ بروتوآول آارتجينا حول السالمة   )ك(  
  تنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف  )ل (      
  تنفيذ مبادئ وإرشادات أديس أبابا لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي  )م (      
  )المرجو تحديدها(غير ذلك من األمور   )ن (      

  .طلب الدعم المالي حول مزيد من المعلومات
  



   62  المربع
  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد

 النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويفي تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التقدم   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

اتفاقيات  والتنوع الحيوية تفاقيلتنفيذ ا ممولين مختلفين خاصة المرفق العالمي للبيئة فلقد تلقى الدعم من ،ان لبنان هو بلد في مرحلة تحوليةنظرا الى 
وآنتيجة لهذه المبادرات تمت . تنمية القدراتالستخدام المستدام له وا والتنوع الحيوي ونشاطات تتعلق بالمحافظة على التنوع الحيوياخرى تتعلق ب

  .  الضروري للحصول على التمويل الوطنيةقدرةزيادة ال
 التنوع الحيويبالمحافظة على   تمويل في ميزانيتها السنوية للمؤسسات المعنية لتنفيذ نشاطات تتعلقاما بالنسبة للتمويل الوطني، فالحكومة تقوم برصد

 التنفيذ المنظم لالستراتيجية وخطة العمل واجه ،وبناء عليه. ولكن لم يتم لحظ حماية الطبيعة من ضمن اولويات رصد االموالواالستخدام المستدام له 
يتمتع بتنوع بيولوجي غني تتم حمايته وادارته البتمويل من مصادر تمويل ثنائية او لبنان ولكن ما زال  .موارد الماليةالوطنية معوقات بسبب قلة ال

  . متعددة االطراف
  .)تامين االستدامة البيئية ( من غايات االلفية للتنمية7ان التشاطات المذآورة اعاله تساهم في تحقيق الهدف 

وهذا آان بسبب .  بالترويج الي تدبير تحفيزي بهدف تسهيل الوصول الى مساعدة اآبر من اشخاص او شرآات خاصةلم يقم لبنانعالوة على ذلك، 
 ترغب الشرآات والمستثمرين الخاصين بتمويل ،في الوقت عينه. ف تامين تنمية اقتصادية وازدهار في البلددتامين اموال الحكومة بهبرغبة الحكومة 

  . على الطبيعةحافظةمنشاطات تهدف الى ال
آما تتناسب واالهداف الملحوظة في ايات األلفية للتنمية غ، و2010غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية، هدف عام آل هذه التدابير تتوافق و

  .  ي لبنان قطاعية اخرى فوثائق وفي واالستخدام المستدام له التنوع الحيويالمحافظة على  العمل الوطنية في مجال ة وخطةستراتيجياال
  . والحاجة الى استراتيجيات تمويل طويلة االمدالتنوع الحيويفي مجال المحافظة على  االساسية المواجهة في هذا المجال تتعلق باالستثمار ةان المعوق
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   المجاالت المواضيعية-دال
التنوع التنوع ((يذ البرامج المواضيعية من العمل في ظل االتفاقية يذ البرامج المواضيعية من العمل في ظل االتفاقية المرجو استعمال السلم المبين أدناه لبيان مستوى التحديات التي يواجها بلدآم في تنفالمرجو استعمال السلم المبين أدناه لبيان مستوى التحديات التي يواجها بلدآم في تنف  147147

  )) البحري والساحلي، والزراعي، والغابات، والمياه الداخلية، واألراضي الجافة وشبه الرطبة والجبال البحري والساحلي، والزراعي، والغابات، والمياه الداخلية، واألراضي الجافة وشبه الرطبة والجبالالحيويالحيوي
  تحدي آبير= 3  تحدي منخفض= 1
  تحدي متوسط= 2  تم التغلب بنجاح على التحدى= 0

  ال ينطبق= ل ي 
  برنامج العمل

األراضي الجافة   الجبال
  وشبه الرطبة

نظام المياه 
  الداخلية

  زراعي  غابات  بحرى وساحلي 
  التحديات

النقص في اإلرادة   )أ (  3  3  3  2  2  3
  والمساندة السياسية

مشارآة محدودة من جانب   )ب (  3  2  3  2  2  2
  الجمهور وأصحاب المصلحة

نقص تنسيق وإدماج   )ج (  2  2  3  3  2  2
 في التنوع الحيويقضايا 

  اعات األخرى القط
النقص في التدابير   )د (    2  2  2  3  3

  التحوطية والتقدمية 
عدم القدرة الكافية على   )ه (  2  3  2  2  3  3

  العمل بسبب الضعف المؤسسي
النقص في نقل التكنولوجيا   )و (  1  1  1  1  1  1

  والخبرة
  ضياع المعرفة التقليدية  )ز (  1  2  1  1  3  2
    )ح (  2  2  2  3  1  2
    )ط (  2  1  2  3  1  1
    )ي (  2  2  2  3  2  2
    )ك (  2  2  3  2  2  2
النقص في   )ل (  2  2  2  1  2

البحث العلمي 
الوافي بسبب عدم 
القدرة على مساندة 

  جميع األهداف

    )م (

النقص في   )ن (  2  3  2  3  3
المعارف 

والمعلومات التي 
 يمكن الوصول إليها 

النقص في الموارد المالية  )س (
  والبشرية والتقنية 

النقص في   )ع (  3  3  3  3  3
الثقافة العامة 
وتوعية على جميع 

  المستويات 

النقص في تدابير الحفز  )ف (
  االقتصادي

عدم   )ص (  3  2  2  3  3
االستعمال الكامل 
لما يوجد من 
معارف علمية 

  وتقليدية 

  النقص في تقاسم المنافع  )ق (

التنوع ضياع   )ر (  2  2  2  2  2
 وما يقابله الحيوي

من سلع وخدمات 
أمر غير مفهوم 
فهما جيدا وال توجد 
الوثائق الوافية 

  بشأنه

النقص في تضافر الجهود  )ش (
   المستويين الوطني والدوليعلى

النقص في التعاون األفقي   )ت (  2  2  3  2  2  3
  بين أصحاب المصلحة

النقص في الشراآات   )ث (  2  3  2  1  3  3
  الفعلية

النقص في إلتزام المجتمع   )خ (  2  2  2  2  1  2
  العلمي 

النقص في السياسات   )ذ (  2  3  2  2  2  3



  والقوانين المالئمة 
  الفقر  )ض (  2  3  2  2  3  3
  سكانيالضغط ال  )غ (  2  3  3  2  3  3
االستهالك واالنتاج بإنماط   )ظ (  3  3  3  3  3  3

  غير مستدام 
النقص في القدرات لدى   )أ أ (  2  2  3  2  2  2

  المجتمعات المحلية
النقص في المعرفة   )ب ب (  2  3  3  3  2  3

والتطبيق في النهوج المتعلقة 
  على صعيد اإلدارة البيئيبالنظم 

ضعف القدرة على   )ج ج (  3  2  3  3  3  3
  تنفيذ القانون

كوارث الطبيعية والتغير ال  )د د (  1  2  2  0  1  1
  البيئي

المرجو (غير ذلك   )ه ه (            
  )تحديدها
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   للمياه الداخليةالبيئيةاألنظمة 
  ))44//77المقرر المقرر ((قام بلدآم بإدماج أهداف وأنشطة برنامج العمل في المجاالت اآلتية وهل قام بتنفيذها ؟ قام بلدآم بإدماج أهداف وأنشطة برنامج العمل في المجاالت اآلتية وهل قام بتنفيذها ؟   148148

نعم، تم إدراجها وتنفيذها   ال ينطبق
  بالكامل

ولكن نعم، جزئيا تم إدراجها 
  لم يتم تنفيذها

االستراتيجيات والسياسات   ال
  والخطط واألنشطة

    x   ) استراتيجياتكم وخطط   )أ
  التنوع الحيويعملكم الخاصة ب

    x    ) السياسات واالستراتيجيات   )ب
  الخاصة باألراضي الرطبة

    x     ) يجرى وضع إدارة   )ج
متكاملة لموارد المياه وخطط 
الستعمال المياه بكفاءة بما 

 من خطة 25رة يتمشى والفق
تنفيذ القمة العالمية للتنمية 

  المستدامة 
      x  ) تنسيق معزز ومزيد من   )د

التعاون بين الفاعلين الوطنيين 
 البيئيةالمسؤولين عن األنظمة 

 للمياه الداخلية للتنوع البيولوجي 
  مزيد من التعليقات عن إدماج أهداف وأنشطة برنامج العمل 

ن ادارة المياه والمحافظة ن المنبع الى المصب يتضممعلى بلورة مخطط الدارة متكاملة لحوض نهر الدامور CAMPآامب عمل مشروع  2002سنة 
 .عليها

اعتماد مبادرة ميدويت آوست :  بعدة خطوات هامة تتضمن في لبنان قامت وزارة البيئة،على ضوء التزام لبنان باتفاقية رامسار على الصعيد الوطني
تمويل اد مشروع مشروعا اقليميا وتحضير استراتيجية وسياسات وطنية  للمستنقعات وبلورة استراتيجيات وسياسات وطنية واعتاالقليمية التي تمثل م

  .RSGFرامسار الصغير 
 على المستنقعات في لبنان ضرورية للجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة للمحافظة ر استمراريةبيعت RSGFرامسار الصغير تمويل مشروع ان 

 رآيزة انعتبرذين ي يتناول الحيوية االقتصادية وتقييم محمية ساحل صور الطبيعية ومستنقعات عميق الRSGF  روعشمفهذا ال. القتصاديةا اوالستدامته
بر مكملة تماما تعت RSGF ان ابرز نتائج هذا المشروع ،عالوة على ذلك. اساسية الدارة واستدامة الموقعين حيث يتم تنفيذ مشروع ميدويت آوست حاليا

   .لنشاطات االدارة في مشروع ميدويت آوست في آال الموقعين
ولقد بلور مشروع ميدويت موست مخططات ادارة شاملة لكل من محمية ساحل صور الطبيعية ومستنقعات عميق آما قام في الوقت عينه بتنفيذ نشاطات 

  : المخططات التي رآزت على المحاور التاليةضمنعديدة 
  ةالمحافظ .1
  التوعية .2
  السياحة البيئية .3
   المحليشراكالتنمية االجتماعية واال .4
  االرث الثقافي .5
  االستدامة المالية .6
  االستدامة التقنية .7

 في آل من التنوع الحيوي تمت دراستي تشخيص مواقع في آل من محمية ساحل صور الطبيعية ومستنقعات عميق غطتا ،في اطار ميدويت آوست
  .ينالموقع

 ومن ضمن ؛للموقعين الوطنية والعالمية والتعاون لتامين الخبرات التقنية واالستدامة ،بلور ميدويت آوست العديد من الشراآات المحليةعالوة على ذلك، 
ع  مشرو، البنك اللبناني الكندي،الرؤية العالمية ،ةي الصحالسلة، SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان ، ا الشراآة مع اروش،هذه الشراآات
  . مشروع الميثيل برومايد وميداسيت، الزراعيالتنوع الحيوي

 .قام المجلس الوطني للبحوث العلمية ببعض الدراسات حول الماآروفيت في نهر الليطاني ومستنقعات عميق
ني للبحوث العلمية وجامعة ، اجري بحث من قبل مرآز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بتمويل من المجلس الوط2005 -2004في 

وهدف هذا البحث الى دراسة وتصنيف جميع انواع السمك الموجودة في المياه العذبة اللبنانية خاصة في نهر العاصي آما يهدف الى تقييم تنوعها . سورية
 . والنظام الغذائي خاصة للترويت قوس القزح الدورة الجنسية،المجموعات ديناميكية ،البيولوجي
آوست في  ميدويت ؤتمرات االقليمية لمشروع في اطار الم2004م مؤتمر تقني اقليمي حول االستراتيجيات الوطنية والسياسات للمستنقعات في تم تنظي

لية سط حول المستنقعات والمناطق الساح بخطوة تهدف الى تسهيل تبادل التجارب والخبرات في البحر االبيض المتو وذلكاطار عنصر تنمية القدرات
او تعزيز الية بلورة /وتامين العناصر الالزمة للبلدان المشارآة لبدء ولقد هدف المؤتمر الى . البيض المتوسطاتامين صورة شاملة حول دائرة البحر ل

  :وبالتفصيل لقد تناول المؤتمر ما يلي. مستنقعاتوطنية للت اسياسة وطنية وفي ما بعد تنفيذ سياس
  بلورة وتنفيذ السياسات الوطنية للمستنقعاتوحضير ة رامسار لتيعرض الرشادات اتفاق •
ة واستراتيجيات يسياسات وطنلتحضير هي بصدد العرض للتجارب الوطنية لعدد من البلدان خاصة دول البحر االبيض المتوسط التي  •

  للمستنقعات
  اسات المستنقعات الوطنية في بلدان تنفيذ ميدويت آوستيمراجعة الوضع الوطني لس •
   او االستراتيجيات/نية وطاو تعزيز سياسات المستنقعات الو/وللبدء بالية بلورة في آل من بلدان تنفيذ ميدويت آوست ت بلورة خطوا •

  . ة الوطنية للمستنقعات في لبنانساي تم تحضير ورقة عمل تحضيرية حول بلورة وتنفيذ الس،في اطار مشروع ميدويت آوست
 بالترويج لمبدأ مناطق الطيور المهمة )جمعية غير حكومية شريكة لبيرد اليف انترناشيونال (SPNLان المحافظة على الطبيعة في لبنجمعية تقوم 

 الطيور المحلقة ومواطنها امتدادا من مناطق التزاوج في الشمال سلسلةللمحافظة على الطيور المحلقة من خالل مشروع اقليمي يهدف الى المحافظة على 
  .بالترآيز على المواقع االآثر ضعفا ضمن السلسلةالى مناطق االشتاء في الجنوب 



التي تم دعمها من قبل وزارة الزراعة مثل مبادرة نهر العاصي،  المتعلقة بالتربية في المياه العذبة و ذآره انه هناك بعض المبادرات الخاصةومن الجدير
  .عكار، بسكنتا، رشعين، عنجر وخمسين مزرعة اخرى في البقاع

  
بتين أولويات لكل نشاط وارد في برنامج العمل ، شامال الجداول الزمنية فيما يتعلق باألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية هل قام بلدآم  149

  )7/4المقرر (؟
X  ) ال  )أ  
  األهداف الموجهة نحو نتائج فعلية تم وضعها ولكن لم يتم بذل األنشطة ذات األولوية   )ب (  
  م يتم وضع األهداف الموجهة نحو النتائج الفعليةاألنشطة ذات األولوية تم وضعها ولكن ل  )ج (  
  نعم، توجد أهداف شاملة موجهة نحو النتائج الفعلية وتم وضع األنشطة ذات األولوية   )د (  

  ) إذا آان قد تم وضعها(عن إقرار أهداف موجهة نحو نتائج فعلية ووضع أولويات لألنشطة ، شاملة وضع قائمة باألهداف مزيد من التعليقات 
  

 
 –رامسار ( وآذلك تنفيذ خطة العمل المشترك رامسارهل يقوم بلدك بدعم التكامل بين هذا البرنامج واألنشطة األخرى ذات الصلة وفقا التفاقية  150

  )7/4المقرر ( على المستوى القومي؟التنوع الحيوي

  )ليس البلد طرفا في رامسار(الينطبق   )أ (  

  ال  )ب (  

 x ) مكنة للتعاون وآذا التنفيذ المشتركال،  ولكن تم تحديد التدابير االم  )ج.  

  )من فضلك وضح أدناه. (كنعم، تم اتخاذ بعض التدابير للتنفيذ المشتر  )د (  

  .)من فضلك وضح. (نعم، تم اتخاذ تدابير شاملة للتنفيذ المشترك  )ه ( 

 
– وآذلك تنفيذ خطة العمل المشترك رامسار امساررمزيد من التعليقات حول التكامل  بين هذا  البرنامج  واألنشطة  األخرى ذات الصلة وفقا التفاقية 

  . على المستوى القوميالتنوع الحيوي
  .  اذ ان الجهة المسؤولة عن تنفيذ االتفاقيتين هي ذاتها، وزارة البيئةرامسار واتفاقية التنوع الحيويهناك تعاون بين منسقي اتفاقية 

 المشروع الذي يعتبر مبادرة متوسطية في اطار اتفاقية رامسار يروج للتنسيق مع برنامج هذا ،ان تنفيذ مشروع ميدويت آوست من قبل وزارة الييئة
 اذ انه يهدف الى المحافظة على االنواع المهددة عالميا وعلى مواقعها مع االعتراف بان المحافظة على الطبيعة هي جزء التنوع الحيويعمل اتفاقية 

لعمل بالوقعت عينه على تحسين قدرة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتناول المحافظة في الموضع اساسي من التنمية البشرية المستدامة ومع ا
  . محمية ساحل صور الطبيعية ومستنقعات عميق: للتنوع البيولوجي وادارة الموقعين االساسيين

 حول المياه والنشاطات في اطار اتفاقية رامسار، الحيويالتنوع من االمثلة على مبادرات الجمعيات غير الحكومية للترويج لبرنامج عمل اتفاقية 
 في لبنان SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان المبادرة التي تمت للمحافظة على مستنقع في سهل البقاع من قبل جمعية غير حكومية محلية 

  :التي هي شريك لبيرد اليف انترناسيونال
الذي يعتبر طريق الهجرة الرئيسية لطيور افرقيا اوراسيا ) جزء من الوادي السوري الفريقي(سهل في لبقاع آفرزبد هي مستنقع صغير على مستوى ال

جمعية المحافظة على من خالل بحث . قوية وجافة من الشرق وباراض زراعية في الجهات االخرىالمائية عبر الشرق االدنى محاط بمنحدرات جبلية 
وهي تستعمل هذا الموقع للتزاوج او المور  الميدانية تم تسجيل عدد من انواع الطيور المهددة عالميا او اقليميا  وزياراتهاSPNLالطبيعة في لبنان 

 مما يجعل اعالن هذا الموقع آموقع تسجيل عدد من االنواع المحدودة للبيوموايضا تم ) اللقلق االسود، الشنقب العظيم والنعار السوري (مثلاخرى 
  . مسار قريبا جداطيور هام وآموقع را

يبلغ عدد سكان آفرزبد حوالى عشرة االف نسمة من المسيحيين والمسلمين وتتمتع القرية بنسبة هجرة متدنية وبمعدل فقر مرتفع حيث ان معظم السكان 
رعي غير المراقب طمر وآان المستنقع تحت ضغط قوي من النشاطات البشرية خاصة لجهة الصيد الجائر ال. يعتمدون على الزراعة آمصدر دخل لهم

الزبالة سوء استعمال واستعمال جائر للكيماويات الزراعية واالستصالح والتجفيف البشري للمستنقع وامداد خطوط الطاقة الكهربائية على طول 
  .المستنقع مما قد يشكل خطرا على الطيو المحلقة المهاجرة

 اقتراح  ولقد تم اعالنه آمنطقة حمى باالستناد على. محافظة عليه للطبيعة الطيور والناساهتمامها بال  ان الموقع هو ارض مشاع ولقد ابدت البلدية 
  . من خالل قرار مجلس البلدية آما تم منع صيد الطيور في المنطقةSPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان 

 للقرية من خالل فرق دعم ميدانية الذي قام اعضاؤه بتدريب اولي  بدعم الجماعات المحليةSPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان ولقد قامت 
 النواع التنوع الحيويولقد تم تعزيز هذه المبادرة بوسائل توعية توضح . حول تقنيات االرشاد في الطبيعة تحديد وتصنيف الطيور وادارة الموقع
وبخطوة لرفع قيمة الموقع تم االحتفال بعيد ايوا العاشر في مستنقع . ستنقعاتالطيور فوائد مناطق الطيور المهمة للجماعات واالستخدام المستدام للم

  .آفرزبد في التاسع من نيسان الذي تمت خالله مشارآة واسعة لطالب المدارس وحضور اآثر من الف شخص من بلديات اخرى
ل نشاطات دخل، سياحية بيئية يتم العمل على بناء مرآز لضمان االستدامة لنشاطات المحافظة التي تم البدء فيها في حمى مستنقع آفرزبد من خال

  .والتخييم الخزه نتصغير للزائر على مدخل الحمى يهدف الى تامين العديد من نشاطات االطفال وتوفير مناطق لل
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x      ) السلع والخدمات المقدمة   )أ
 للمياه الداخلية البيئيةمن األنظمة 

  ؟
x      ) االستعماالت والمتغيرات   )ب

االجتماعية االقتصادية المتصلة 
  بتلك السلع والخدمات ؟

    x ) الجوانب الهيدرولوجية   )ج
لتوفير المياه باعتبارها متصلة 

بالحفاظ على وظيفة األنظمة 
   البيئية

    x ) مستويات األنواع وال  )د
  التصنيفية؟

    x ) بشأن التهديدات التي   )ه
تخضع لها أنظمة المياه الداخلية 

  ؟
  .أعاله" نعم "مزيد من التعليقات عن وضع مجموعات البيانات ، والسيما قائمة البيانات في الحاالت التي تكونون قد أجابتم فيها بـ 

تنسيق  المعلومات وبهدف تجميعاجتماعت دورية عقد جمع العلميين ول  العلميةطني للبحوثالمجلس الوبرئاسة تم انشاء هيئة  ،)2003بداية (منذ سنتين 
  .العملاالزدواجية في لتفادي التخطيط 

  :  آما يلي تتم بلورة بعض المبادرات بهذا الخصوص،االقتصادية/في ما يتعلق بالقيمة االجتماعية
  .الفائدة االقتصادية لالسفنجحول يقوم المجلس الوطني للبحوث العلمية حاليا بدراسة 

 لمحميتي ساحل صور الطبيعية ومستنقعات عميق مع الترآيز على ضرورة عمل تجاري، تمت بلورة مخططات RSGF في اطار مشروع رامسار
تنمية ) 1:  محاورثةططات االدارة مع الترآيز على ثالاسهام هذه المخططات بتامين االستدامة المالية للمحافظة على آل من المحميتين وتنفيذ مخ

تنمية الزراعة والتمدد في آل موقع مع دراسات تقييم مالية ) 2 ،م مالية حول السياحة البيئيةة تقييوخارج اطار الموقع مع دراس/ضمناحة والتمدد يالس
  .في آل من الموقعينلمخططات االدارة  عمل تجاري ومخططات )3 حول الزراعة العضوية
  :هيدرولوجي لتامين المياهفي ما يتعلق بالمرفق ال

بالعديد من الدراسات حول مصادر المياه فلقد قامت . لبنان بالمحافظة على موارد المياه في مستنقعات عميق-حكومية اروشاالجمعية غير اللقد ساهمت  
اثني عشر مقياس : موقع التي تضمنتفي ال المنطقة وببلورة المرحلة االولى لبرنامج رصد هيدروجيولوجي آما قامت بوضع اسس برنامج الرصد يف

 قام فريق ادارة مستنقعات ،لبنان-وآملحق لجهود اروشا. سدين ابار عميقة وثالثةو ين،سطحيوبئرين  ، وستة الواح مقياسية،)بيزومتر(لمرونة السوائل 
  .ومياه االبار) بيزومتر(رونة السوائل ومقاييس مسطوح المياه  مياه المذآورة اعاله فيال آل مستويات فيعميق برصد اسبوعي حول المياه 

  :حفرة من شانها ان تؤمن ما يليتصميم  يقوم ميدويت آوست بالتخطيط لتنفيذ دراسة جديدة لتحديد الموقع المناسب و الذي تم،آملحق للعمل
  تحديد التواصل بين المياه السطحية والمياه الجوفية .1
  )لمياه على مدار السنةمستوى ا(للمستنقعات تحديد نظام المياه الجوفية  .2

  :في ما يتعلق بقواعد البيانات الوطنية حول االنواع
 بهدف بلورة وتجديد التنوع الحيوياحصاءات وتقييم  في  تم تناول اربعة محميات طبيعية اضافة لمستنقعات عميق،في اطار مشروع المحميات الطبيعية

  .النواع الموجودة في هذه المواقعالمعلومات حول ا
 بالتنسيق مع جمعية الخط آما قام المجلس. احصاءات حول النباتات والحيوانات في المواقع الخمس 1999 سنة تم المجلس الوطني للبحوث العلميةلقد ا

  .تحديد مؤشرات لبرنامج الرصد ب غير الحكوميةاالخضر
عميق اضافة الى المحميات الطبيعية االربعة آمرحلة ثانية  ورصد مستنقعات التنوع الحيوي بتقييم 2005 لغاية 2003قامت الجامعة اللبنانية منذ 

  . في هذا المجالذة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلميةف المنالميدانيةللدراسات 
للبحوث  قام مرآز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية بدراسة بحث بتمويل من المجلس الوطني 2005-2004في 

ولتقييم تنوعها السماك الموجودة في المياه العذبة اللبنانية خاصة في نهر العاصي ا تهدف الى دراسة وتصنيف جميع انواع ،العلمية وجامعة سورية
   .البيولوجي، وديناميكية مجموعاتها، ودوراتها الجنسية ونظامها الغذائي خاصة لنوع الترويت قوس القزح

التنوع فلقد تم ذآرها بالتقرير النهائي للجامعة اللبنانية حول تقييم ورصد  ، التي تتعرض لها االنظمة اليكولوجية للمياه الداخليةفي ما يتعلق بالمخاطر
  : آما يليالحيوي
  تدهور وتقسيم وتدمير المواطن  •
  والمبيدات الزبالة ،التلوث •
   والمبالغة بحفر االبارتصريف ال،االستغالل الجائر للمياه •
  مناطق الزراعيةتمدد ال •
  المتعمدقتل ال •
  ءغذا معدل توفر الانخفاض •
  البشريلتخريب  على االحساسية •
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x  ) ال، ولكن تمت مراجعة اإلرشادات  )أ  
   مراجعة اإلرشادات ووجدت غير مالئمة ال ، ولكن تمت  )ب (  
  .نعم ، تمت مراجعة اإلرشادات وتطبيقها معلق   )ج (  

  نعم، تم تطبيق اإلرشادات   )د (  
  . للمياه الداخليةالبيئيةمزيد من التعليقات عن تطبيق اإلرشادات بشأن التقييم السريع للتنوع البيولوجي لألنظمة 



شاملة وطنية لم يتم اصدار اي قائمة جرد ، 1996سنة  المنشور من قبل وزارة الزاعة في تسعة اجزاء ويالتنوع الحيالوطني عن  حيادا عن التقرير
  .  مجددةنواع المذآورة في التقرير هي االقائمة حول االنواع في المياه الداخلية ولكن تجدر االشارة الى ان 

في مستنقعات عميق  التنوع الحيوي  ورصدقييم لتباستعمال طريقة التقييم السريع 2004قامت وزارة البيئة بالتعاون مع الجامعة اللبنانية سنة  اضافة،
  . تشخيص موقعبدراسة من قبل مشروع ميدويت آوست  هذه الدراسة تم وصفولقد 

 البيولوجي الموجود في المراقبة والرصد للتنوع ، حيث قامت بالعديد من الدراسات1996منذ  حضور دائم في مستنقعات عميق لبنان-آان لجمعية اروشا
  .المستنقعات والحقول والتالل المجاورة

 وتفنيدها المياه العذبة آروفيت فيمع جامعة مرسيليا تتمحور حول المامنفذة بالتعاون وهناك دراسة ممولة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية 
 بالتعاون مع الجامعة اللبنانية  من قبل وزارة البيئةتنفذتي سة التقييم والرصد ال في درا وتفصيلهاالدراسة جزء من هذه ولقد تم ادراج. آمؤشرات حيوية

 .  من قبل المرفق العالمي للبيئةيلموبت
 

   63  المربع
  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد

  ن الخطوات المتخذةالنتائج والوقع الناشئة ع  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

  . الحماية في البلدتنسيق آخطوة لبلورة خطة عمل للمياه الداخلية ساهم في تحسين تحضيريةحضير ورقة  تان
 تحديد مناطق الطيور برنامجيونال في اطار سبيرد اليف انترناالشريك ميدويت آوست ومشروع يتم العمل على قوائم جرد بالمستنقعات اللبنانية من قبل 

 الجمعيات عزيز واشراكتبالنسبة لاما . انشاء المحميات الطبيعيةوبناء عليه في لبنان المهمة ات عورة المعلومات حول المستنقولقد اسهم ذلك في بل. المهمة
    .  من خالل لجان االدارة التي تتضمن ممثلين من الجماعات المحلية والجمعيات غير الحكوميةذلكتم فلقد  ، في لبنانادارة المياهسياسة  في غير الحكومية

  . الخطة االستراتيجية لالتفاقية  من2و 1 الهدفيناهم في تنفيذ سان النشاطات المذآورة اعاله ت
وارد المياه بمهتمام هناك حاجة لال ،وبناء عليه. صحيح بشكل ذه المواردهعدم ادارة  من  لبنانيشكو ولسوء الحظ ان لبنان يعتبر غنيا بالموارد المائية ولكن

تهدف مختلفة على نشاطات )  ميدويت آوست وآامب،المحميات الطبيعية( مشاريع ة تعمل ثالث،في هذا االطارو. التنوع الحيويمياه و للالبيئية ةنظمواال
  :ومن ابرز هذه النشاطات ما يلي. الى حماية وتشجيع االستخدام المستدام

   االدارة المتكاملة لموارد المياه-
   االدارة المتكاملة لضفاف االنهر -
  البيئيةها تنظمامما يساعد على حماية المياه وقنية التتبادل  و،المي، التعاون الع وتنفيذ االبحاث العلمية، ودعمتنميةعمل على ال -
  التنوع الحيويو السطحية مياهلل رصد وتقييم  وانظمة تنفيذ برامج-
  الترفيه واحةي، الس السمكصيد:  ودعمها اال وهيلطرق التقليدية الستعماالت المياهلترويج ال -
  شاطات من شأنها التقليل من تلوث المياهودعم نترويج ال -
  البيئية واالليات الطبيعي للمواقع الطبيعية للتتاليتأهيل وضع واعادة  -
اهداف الخطة ايضا  ولحيويالتنوع ااتفاقية  ساهمت بتحقيق االهداف الناتجة من ،البيئية المذآورة اعاله والمتعلقة بالمياه السطحية وانظمتها  النشاطاتان

 تحقيق غايات األلفية للتنمية في مناطق ضفاف اضافة ان هذه النشاطات ساهمت في. 2010آما ساهمت في التقدم نحو هدف عام  االستراتيجية لالتفاقية
  .ضمان تنميتهم المستدامةجهة خاصة لواالنهر 

  :ان المعوقات التي صودفت في التنفيذ آانت اسبابها ما يلي
  محلي الدارة المناطق ومتكامل  وواطار قانوني شامل مبدأمفهوم وياب غ -
  تشرذم المسؤوليات وازدواجيتها -
 العملية قانونية والطر  االقدم -
 الخدمة المدنيةعدد موظفي محدودية  -
 مخاطر تلوث المياه العذبة والتاثيرات على الصحة العامة -
  الى تنمية القدراتوالحاجة الى مساعدة تقنية  -

 
   البحري والساحليلتنوع الحيويا

  عمومياتعموميات
 . من فضلك انقر في الخانة أمام آل ما ينطبق على بلدك( هل تشتمل استراتيجيات بلدك وخطط عملها على اآلتي؟  153

x ) تطوير مناطق محمية جديدة بحرية وساحلية  )أ  
x ) تحسين إدارة المناطق المحمية البحرية والساحلية الموجودة بالفعل  )ب.  

x 
اءة داخل البلد للتخطيط وإدارة المناطق البحرية والساحلية المحمية بما في ذلك من خالل برامج تثقيف إنشاء آف  )ج (

  ).في حالة االيجاب المرجو إيراد تفاصيل عن أنواع المبادرات في المربع أدناه(ومبادرات بحثية هادفة 

x 
وذلك من ) لك إدارة مناطق تجمع مياه األمطارويشمل ذ( إنشاء إدارة  محسنة ومتكاملة للمناطق البحرية والساحلية   )د (

  . أجل تقليل الرواسب واألحمال المغذية في البيئة البحرية
x ) حماية المناطق الهامة للتكاثر مثل منانق التناسل والحضانة  )ه  
x ) تحسين الصرف الصحي والطرق األخرى لمعالجة مياه الصرف  )و.  
x ) ةالحد من الصيد المفرط وممارسات الصيد المدمر  )ز.  

x 
  )في حالة اإليجاب المرجو أن تبينوا في المربع أدناه حالة ذلك الوضع حاليا(وضع سياسة شاملة للمحيطات   )ح (
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x 
في حالة اإليجاب المرجو إيراد التفاصيل (إدماج المعرفة المحلية والتقليدية في إدارة الموارد البحرية والساحلية   )ط (

  )ة في المربع أدناه عن أنواع الترتيبات اإلداري
  )المرجو التحديد أدناه(غير ذلك   )ي ( 
  ال ينطبق  )ك ( 

 للبحار والسواحل واالستخدام المستدام التنوع الحيويمن فضلك أور تفاصيل عما سبق وقم بتسجيل أية إجراءات أخرى ذات أولوية مرتبطة بالحفاظ على 
  .  له
لتنوع ل في اطار االستراتيجية وخطة العمل الوطنية الستخدام المستدام لموارده وا البحري والساحليالتنوع الحيوي  استراتيجيات وخطط عملتم تناول) أ

  :آما يليCAMPآامب ومشروع ) سابيو(منطقة البحر المتوسط  في التنوع الحيويمخطط استراتيجي للمحافظة على مشروع التحضير لوفي البيولوجي 
  : نشاطات اولوية آما يلياجي بتحديد هدفين تندرج في اطارهم قامت االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولو-1-أ

  :  الساحلي والبحريالتنوع الحيوي والبيئيةاالنظمة حماية : 1هدف  •
  :            النشاطات

o رضية للتلوث وتحديد النشاطات البشرية المسببة للتلوث مثل البترولاالمصادر التحديد مواقع حساسة و 
o  على الساحل الصناعياالنماءالحد من  
o ادخال تدابير لصناعة نظيفة وسن قوانين مرتكزة على مبدا ان الملوث يدفع 
o  التكريرمحطاتمشاريع تنفيذ القيام بدراسات تقييم االثر البيئي قبيل  
o  بلورة خطة عمل وطنية في اطار خطة عمل البحر المتوسط 
o ريطة استعمال االراضي والقوانينالقيام بمسح شامل لتقييم الوضع في المناطق الساحلية ومراجعة خ 
o البيئةشرطة  أ ووضع الية تنسيق وادخال مبدتفعيل سلطات تنفيذ القانون 
o انشاء خطط متوافقة لمكافحة التلوث والتقليل من االثار الضارة 
o  تاهيل مراآز وضع وفي اعادة او المجلس الوطني للبحوث العلمية والمساعدة تنظيم شبكة لمراآز المراقبة حول المرآز الوطني لعلوم البحار

 االبحاث بشكل عام
o بلورة شراآة وتنسيق نشاطات مع القطاعات العامة والخاصة والقيام بحمالت توعية للعامة 
o المتعددةخبراتالادراج نشاطات في اطار مبادرات عالمية و  
o جغرافية الرئيسيةال-بيئيةحدائق بحرية تمثل المناطق الانشاء محميات طبيعية و 
o رصد بيئي للملوثات ومؤشرات بيولوجية اخرىمتابعة و برنامج بلورة 

  
  بين المهتمين خاصة الجماعات المحليةاتاستعمال الموارد البحرية والساحلية بطريقة مستدامة من خالل خلق شراآ: 2هدف  •

  :           النشاطات
o  ت البكتيرية بهدف تحسين القيمة التسويقية للشواطىء الساحلية للمؤشراتحسين االثر االقتصادي لبرامج الرصد مثل نوعية الرصد

 المحلية والمنتجات 
o  والمخزونالمقدراتالنشاطات، الحاجات، (دراسة قطاع صيد السمك علميا ( 
o  بلورة قانون جديد او تجديد القوانين الحالية في ما يتعلق باوقات صيد السمك، تقنيات الصيد، الخ لحماية السالحف البحرية

 ت البحريةوالثدييا
o  الملح وصيد االسفنجانتاجتحديد وتصنيف آل انواع الصناعات التقليدية مثل  
o خلق شراآة بين الجماعات المحلية خاصة صيادي السمك والبلديات 
o بلورة برامج تدريب وحمالت توعية 
o ةقليلوتحديد االنواع ال تحديد االصناف.  والنباتات والحيواناتوطني حول البيوتوب المحليةمرآز معلومات   وتجديدانشاء 

 أثر اقتصاديالتي تتمتع بمقدرات اإلستعمال أو 
o  مثال مواقع مستعملة لصناعة ادوات الحجارة في (ابراز الطبيعة االحادية للمصاطب البحرية ومواقع التجمعات التاريخية الساحلية

 )الروشة
o  من موارد المياه البحرية او العذبة المقدراتدراسة  
o البحريين من ضمنهم صيادي االسماك مال فرص العمل للعشروط  جديدة مثل التربية البحرية بهدف تحسين بلورة قطاعات

 )التعاونيات(
o التقليدي والفني للبحر من خالل تشجيع الرياضات التقليدية غير المدمرة،ابراز المعنى الثقافي  
o بلورة وتفعيل الية تنسيق للمهتمين  

خطة /برنامج االمم المتحدة للتنمية() سابيو( في منطقة البحر المتوسط التنوع الحيويخطط استراتيجي للمحافظة على مشروع التحضير لمفي اطار  -2-أ
  : قامت وزارة البيئة بالتعاون مع خبراء وطنيين بالتحضير لخمس خطط عمل آما يلي،)راآسبا-)MAP(عمل البحر المتوسط 

  لى المواقع الساحليةانشاء استراتيجيات للمحافظة ع: 1 خطة عمل -أ-
  :النشاطات
o حماية المصاطب  
o حماية ما تبقى من الشواطىء الرملية والكثبان الرملية  
o حماية مواقع مصبات االنهر  
o مجموعاتتاثير تقنيات صيد السمك على انواع السمك وديناميكية ال 

  حري والساحلي البالتنوع الحيويبلورة وتجديد قانون وطني يتعلق بالمحافظة على : 2 خطة عمل -ب–
  :النشاطات
o مراجعة القوانين الوطنية الحالية المتعلقة باالستعمال الساحلي 
o  نواع النباتية المهمةلبحرية واالا والسالحف الحيتانخاصة  بلورة قانون للمحافظة على النباتات والحيوانات البحرية 
o مية الساحلية ولمراقبة النشاطات البشرية التي لديها اثار ضارة على النباتات انشاء محميات بحرية وساحلية وبلورة تدابير قانونية لتقييم اثر التن

 البحرية



o نواع الغازيةمراجعة وبلورة واو تجديد القوانين الوطنية المتعلقة باال 
o  نية وحماية البحر المتوسط من التلوث وبناء عليه بلورة قوانين وطالتنوع الحيوي بةتعلقالمعالمية التفاقيات االمراجعة 
o مجمعات البحرية السياحيةمراجعة القوانين الوطنية ووضع معايير النشاء ال 

  تنظيم حمالت التوعية للجماعات الساحلية اللبنانية والقطاع العام: 3 خطة عمل -ج–
 :  النشاطات

o بلورة ونشر مواد معلومات وارشادات 
o بلورة وتسويق مراقبة الطيور ونشاطات المتابعة والرصد 
o التوعية حول السالحف البحريةدعم برامج  
o دعم وتكثير التسهيالت الموجودة العالم المجتمع حول الحياة البرية البحرية 
o ةالبيئاطالق موقع الكتروني تشارآي حيوي حول الحياة البرية البحرية و 

 رصد مستمر للتنوع البيولوجي البحري: 4 خطة عمل -د–
 :النشاطات

o الل طريقة المؤشرات الحيويةرصد مستمر للتنوع البيولوجي من خ 
o رصد مستمر لنوعي السالحف البحرية المهددين باالنقراض :Caretta caretta & Chelonia mydas 
o رصد مستمر لنوعي :Cymodocea nodosa & Halophila stipulacea 
o  من خالل تقنيات التصوير تحت الماء ما فوق البنفسجي المجموعاترصد مستمر لديناميكية )UVC(  

 بلورة مقاييس فيزيائية للبحر: 5 خطة عمل -ه–
 :النشاطات -3-أ
o ( مرتكزة على مبادىء التنمية المستدامة ومنهجية ايكام استراتيجيةتمت بلورة  ،آامبفي اطار مشروع ) أICCAM ( تناول المحافظة بهدف

 .بنانعية في لجتماتنمية انشاطات قتصادية ولجهة تنفيذ نشاطات اعلى الموارد الطبيعية الساحلية 
 بدراسة على 2003 سنة وطني للبحوث العلمية علوم البحار التابع للمجلس الز قام مرآ،موائل البحريةلوفي ما يتعلق بحماية اعالوة على ذلك  

جودة في مواقع بحرية  للنباتات والحيوانات الموالتنوع الحيوي والبيئية حيوية االنظمة ، الجغرافية،طول الساحل اللبناني حول الجيومورفولوجيا
المجلس الوطني للبحوث العلمية ببلورة استراتيجية حيث تم اقتراح حماية المناطق التي تتمتع بتنوع  قام 2004وفي . محددة في اطار السابيو

  . تمت حماية المصاطب البحرية في اطار مشروع الراآسبا االقليمي2005-2004في . بيلوجي ملحوظ وبوجود سالحف ومصاطب
ترتكز على ) الستيب(ببلورة سياسة علمية تقنية خالقة  كن آان هناك حاجة لدراسة مفصلة ولهذا الغرض قام المجلس الوطني للبحوث العلميةول

وهذه االستراتيجة هي مخطط خمسي سيتم  .الآاديميةالبحثية وامن مختلف المؤسسات ) اآثر من مئة(نتائج ومناقشات العديد من الباحثين والخبراء 
وستحدد هذه االستراتيجة هدف العمل في مختلف المحاالت العلمية للسنوات الخمس القادمة واالليات . 2005اطالقها وتبنيها في تشرين الثاني 

خطيط المنفذة او المخططة من قبل الباحثين المختلفين بهدف تطوير قاعدة صحيحة لتالضرورية للترويج النشاء مرآز فعال للداسات البحثية العلمية 
ن تنفيذ هذه االستاتيجية هي آما ذآرت اعاله متعلقة من اضافة ان النتائج المتوخاة .وتنفيذ االبحاث؛ تبادل المعلومات والخبرات ولتفادي االزدواجية

   .لوطنية ابتوحيد الجهود المبذولة في العلم وبلورة رؤية واضحة سهلة وفعالة الدراج النتائج العلمية في االستراتيجيات والسياسات
o واالبحاث في هذا االطار  تمت بلورة العديد من الدراسات ،في ما يتعلق بتحسين ادارة المحميات الطبيعية البحرية والساحلية الحالية )ب

 :ريع للمحافظة على البيئة واستثمار الموارد الطبيعية؛ من هذه المشا للتخطيطوالمعلومات التي ستنتج عن هذه الدراسات ستكون ذات اهمية
 لمحمية  الذي بلور ونفذ مخطط ادارة ومشروع المحميات الطبيعية صور الطبيعية ساحل ادارة لمحميةط مشروع ميدويت آوست الذي بلور ونفذ مخط–

 . الخ، التنمية االجتماعية، اعادة تاهيل التوعية،وتضمنت نشاطات التنفيذ المحافظة. جزر النخيل الطبيعية
يط للقيام بتنفيذ دراسة حول االسفنج من قبل مرآز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بتمويل مشترك مع  هناك تخط2006-2005في  -

وتهدف هذه الدراسة الى تقييم وتحديد انواع االسفنج الموجودة على طول الساحل اللبناني السوري، . المجلس الوطني للبحوث العلمية وجامعة سورية
فالنتائج قد تساعد في إستعمال اإلسفنج المصنف آمؤشرات حيوية للترآيز المعدني الثقيل في المواقع البحرية . سة األمراض التي تفتك بهمتربيتهم ودرا

 .ومن ناحية اخرى قد يساهم نجاح تقنيات تربية االسفنج في الترويج لمصدر دخل للمستثمرين المهتمين
امعة اللبنانية ومنفذ من قبل مرآز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية ، هناك مشروع ممول من الج2006-2005 في -

  .يهدف الى تقييم النظام الغذائي لبْعض انواع السمك على طول الساحل اللبناني
لس الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية في اطار مشروع لمرآز علوم البحار التابع للمج النيماتودطروحة دآتوراه حول  تم تقديم ا2005 في أيلول -

وتقييم وتحديد دورهم آمؤشرات حيوية في ، النيماتودع انونيف اصتقييم والى تالدراسة وهدفت هذه ). 2005-2003( سنوات در ولثالثممول من قبل سي
 من قبل المجلس الوطني للبحوث قتراحيجري التحضير لمشروع ا وضمن نفس المجال،عالوة على ذلك،  .بيض المتوسطلبحر االلشرقي الحوض ال

 .سنتينى مدى لعالساحل اللبناني على طول  عمسح مواقوالجامعة اللبنانية يهدف الى  العلمية
  
  
بحوث العلمية حول  بالتعاون مع موناآو وبتنفيذ من مرآز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للACCOBAMSتم العمل على دراسة بتمويل من  سي-

ولهذا الصدد تتم المشارآة في العديد من الدورات التدريبية آما يتم احضار االجهزة . تصنيف الدالفين، مراقبتها، وجودها وتقنيات تصويرها الفوتوغرافي
  .المطلوبة

 .ية يتم رصد تلوث المياه بشكل دوري على طول الساحل اللبناني ويتم نشر النتائج في النشرات العلم-
 . في اطار مشروع ميدويت آوست تم البدء بمشروع حول تذييل السالحف البحرية حيث يتم رصد يومي لتواجدها وتفقيسها خالل مواسم التزاوج-
 في اطار مشروع ميدويت آوست تمت بلورة مخططات رصد ايكولوجية لمحمية ساحل صور الطبيعة آما تمت بلورة مخططات تقسيمية للمنطقة من -

؛ اضافة تم الترويج للمحافظة في الموضع واالستخدام المستدام للموارد من خالل تنمية قدرات الجماعات المحلية وادراج تقنيات الزراعة IAURIFقبل 
 .العضوية في المنطقة

في اولى د ههذا المع وما زال .)لبلمندجامعة ا(في مؤسسة اآاديمة خاصة معهد الدراسات البيئية في  تم البدء بقسم الموارد البحرية والمناطق الساحلية -
تقييم انواع السمك التجارية، : مثلة عن هذه المشاريعالطروحات لم تنته بعد ومن االوالمشاريع المنفذة في اطاره هي مشاريع دراسية مراحل تاسيسه 

السالحف البحرية، انشاء متحف من االنواع االآثر ذييل ، تبلورة قائمة جرد بانواع السمك الغضروفية، تقييم تلوث البيئة البحرية، بلورة مؤشرات بيئية
  . حرية بين طالب المدارسبلتوعية حول الحياة الللترويج لشيوعا واآواريوم تعليمي 

  
البحري  ع الحيويالتنوعلى  متعلقة بالمحافظةل العمل الوطنية اطخطت  قام،احليةسالدارة الموارد البحرية وال المبذولة  يتعلق بتنمية القدراتا في م)ج
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  الساحلي والبحريالتنوع الحيوي للمحافظة على ةستراتيجيخطة العمل اال مشروع  في اطار2002 في  اللبنانيةالساحلي المبلورة من قبل وزارة البيئةو
ات طالتجهيزات الضرورية للسلمن ضمنها تامين تنمية القدرات الالزمة وخطط العمل د العديد من ااعتمب )سابيومشروع (  المتوسط االبيضفي البحر

عمل بعض الجمعيات غير المتعلقة بستشارات حول المشاريع العلمية االاضافة تتم تنمية القدرات من خالل .  المهمةيةبحر الئلالمحلية لحماية الموا
   .الحكومية والمدارس

 الذي قام بتدريب مدربين  في اطار مشروع ميدويت آوستتهاامضمان استدو ادارة الموارد البحرية والساحليةجهة ل ولقد تم تناول تنمية القدرات
ومن اهداف المشروع الرئيسية الترويج وبناء القدرات لبلورة سياسات وطنية ووسائل لتناول االسباب الجذرية المتعلقة بالسياسة . الغراض متابعة ورصد

  :ت التدريبية المتعلقة بتنمية القدرات والمنفذة من قبل المشروع ما يليامثلة عن هذه الدوا.  الساحليالتنوع الحيويلجهة خسارة المستنقعات و
 .تدريب لجميع فرق ادارة المحميات الطبيعية ولجانها والوزارات المعنية حول تخطيط االدارة •
  .هذا المخططمن % 75م تنفيذ ت ولغاية االن.  لتحسين ادارة محمية ساحل صور الطبيعيةATENبالتعاون مع برنامج تدريبي  ةلورب •
حول ساحل صور الطبيعية ومحمية الطبيعية وفرق االدارة محمية جزر النخيل يب الالزم للجماعات المحلية رتامين تنمية القدرات والتد •

 .لتمكينهم من العمل آمرشدين والمشارآة في تنفيذ نشاطات السياحة البيئية في المحمياتمتابعة ورصد السالحف البحرية 
اضافة الى تنظيم ) 2005حزيران \ايار( للجماعات المحلية بهدف تمكينهم من العمل آمرشدين حول االرشاد السياحي تدريبي القيام ببرنامج •

بحريتين محمية جزر النخيل الطبيعية ومحمية في المحميات الطبيعية الخمسة التي من ضمنها محميتين ساحليتين جولة لشرآات السياحة 
 .للسياحة البيئية في هذه المناطقللترويج ساحل صور الطبيعية 

 ).نشاط مخطط(تنظيم حمالت توعية لصانعي القرار حول سياسات المستنقعات واالستراتيجيات واهمية المستنقعات  •
 البيئيمنظفي الساحل للمحافظة على المحمية والنظام تنظيم حمالت توعية لصاحبي االآشاك على طول محمية ساحل صور الطبيعية ول •

 .الساحلي
  

 في 2005 لغاية 1997 قامت محمية جزر النخيل الطبيعية بالمساهمة في التقييم الذاتي لحاجات تنمية القدرات منذ ،في اطار مشروع المحميات الطبيعية
  :آما يلية مشروع المحميات الطبيعيتها؛ ومن ورش العمل هذه العديد من تنفيذ دارل وذلك بهدف تلبية حاجات فريق ارش العمواطار العديد من 

  . 1997 تشرين االول IUCN :23-30/ برنامج االمم المتحدة للتنمية/ وزارة البيئة. اول ورشة عمل تدريبية حول ادارة المحميات الطبيعية •
  1998 تشرين الثاني 17 :برنامج االمم المتحدة للتنمية/ وزارة البيئة. التنوع الحيويورشة عمل وطنية ثانية حول  •
  1999 آانون االول EPC :2الخط االخضر . ابعة ورصد الحيواناتورشة عمل حول مت •
  2000 نيسان 22-18: ورشة عمل حول ادارة زوار المحميات الطبيعية •
  2000 تموز 8: التنمية المستدامة دراسة في محمية جزر النخيل الطبيعية •
 .2000 تشرين االول 29: في محمية جزر النخيل الطبيعيةاعادة وضع المحميات الطبيعية البحرية دراسة  •
 .2000 تشرين الثاني 4: بيبلوس. في محمية جزر النخيل الطبيعية دراسة تقييم اقتصادي للموارد في المحميات الطبيعية البحرية •
 .2000 تشرين الثاني 17-14: محمية جزر النخيل الطبيعيةمن ضمنها  لمحميات الطبيعيةورشة عمل حول االدارة التعاونية ل •
 .2000آانون االول : طرابلس. المحميات الطبيعيةول السياحة البيئية في ورشة عمل ح •
محاضرة عن مراقبة الطيور آوسيلة للتحليل . 2002 ايلول 27-25: فكتوريا.  تحليل وتقييم االرث الطبيعي والثقافي حول تدريبيةورشة عمل •

 .والمتابعة والرصد
 ورشة عمل لصيادي المحميات الطبيعية وبالنيابة عن مشروع SPNLالطبيعة في لبنان المحافظة على جمعية قام مرآز المعلومات البيئية و •

 لرفع مستوى وعيهم من جهة حول االستخدام المستدام لالسماك وحماية السالحف البحرية وثدييات البحر؛ 2001االسماك في طرابلس في 
عالوة على . سماك بحماس بصفتهم اصحاب الحصص الرئيسيينومن جهة اخرى تحسين تقنيات فريق االدارة الذي تعاون مع صيادي اال

 ، حول متابعة ورصد الطيورمحمية جزر النخيل الطبيعية بتدريب ميداني في 1999ذلك، قامت جمعية الخط االخضر غير الحكومية في 
 لتنمية محمية جزر النخيل الطبيعية بتنظيم ورشة عمل حول 2002في ) المملكة المتحدة(النباتات والزواحف؛ وقامت حدائق آيو الملكية 

  .القدرات حول ممارسات التصنيف لفريق ادارة المحمية
بورشة عمل تدريبية لتنمية القدرات حول ممارسات التصنيف لمختلف ) 2002-1999( قام مشروع مبادرة داروين حول الغطاء النباتي الساحلي -

  .المهتمين وفرق ادارة المحميات الطبيعية في لبنان
 للبحر في ما يتعلق بتحديد مقدار صيد السمك والجهود السعوية مشروع اقليمي ممول من قبل الفاو ومنفذ من قبل وزارة الزراعة يعنى بتقييم القدرة -

، سيتم وفي اطار هذا المشروع. المبذولة في هذا الصيد وذلك بهدف بلورة مؤشرات مرتكزة على الحاجات مثل الحاجة الى عدد مراآب صيد اضافية
  .  تنظيم ورشة عمل لتدريب الجماعات المحلية على آيفية القيام بالتقييم، وحول تصنيف االسماك وتحديد المراآب المناسبة للصيد لكل نوع من االسماك

ز علوم البحار ووزارة  البحري بالتشاور مع خبراء من مرآالتنوع الحيوي اضافة ومن الجدير ذآره انه هناك مسودة منهجية جديد تدرج مواضيع حول -
  .  ر التربية تتعلق بهذا الموضوعولكن ال يوجد نشاطات بارزة في اطا. التربية

فبدال عن ذلك، هناك الحفريات غير . نظرا الى ان لبنان يتمتع بخلجان مفتوحة، فان موضوع الرواسب في البيئة البحرية ال يشكل مادة لدراسات ابحاث) د
 البحرية واللتين يجب تناولهما البيئيةمنفذة على طول ضفاف االنهر وظاهرة تدهور التربة اللتين تؤثران سلبا على االنظمة المراقبة وغير المرخصة ال

  .ولكن لم يتم تطبيقها فعليا بعدلغاية االن، تم اعتبار االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية نظريا في بعض الميادين العلمية . بجدية
  
  
بحماية المناطق المهمة للتوالد، لم يتم بلورة اية استراتيجية في هذا االطار ولكن تمت بعض الحماية في اطار مشروع المحميات الطبيعية في ما يتعلق   ) ه

ية دقيقة المنفذ من قيل وزارة البيئة؛ وايضا في اطار بعض المشاريع تم تحسين حماية المواقع البحرية مثال قام مشروع ميدويت آوست باعالن تدابير حما
وهناك ايضا مخططات لخلق مناطق يحرم صيد السمك فيها وذلك في . العشاش السالحف البحرية على الشواطىء في محمية ساحل صور الطبيعية

  ).في الساحل الجنوبي في لبنان(المنطقة الممتدة من جنوب الليطاني الى الناقورة 
 وبناء 571ن في لبحر االسود البحر االبيض المتوسط والمنطقة االطانطية المحاذية من خالل القانون اضافة قام لبنان بتوقيع اتفاقية المحافظة على الحيتا

  . عليه يجب ان يلبي لبنان منطلبات االتفاقية وفي هذا االطار تمت بلورة تقرير وطني
  .مة للثدييات البحرية وللترويج لتصنيف ورصد االنواع االسماك والمناطق المهمواقع بيضولكن ما زال هناك نقص بالموارد البشرية والمالية لتحديد 

 :في ما يتعلق بالصرف الصحي والطرق األخرى لمعالجة مياه الصرف  ) و
في لبنان، تم التخطيط لثالث عشرة محطة تكرير في مدن مهمة على طول الساحل ولكن تم تفعيل محطة تكرير واحدة من ضمن هذه المحطات وذلك  -

  .ن قيد التجديد التقني والميكانيكيمنذ عدة سنوات وهي اال



  : بمساعدة ميتاب2002-2001اما بالنسبة الدارة النفايات السامة فلقد تمت بلورة برنامج في هذا الطار من قبل وزارة البيئة في  -
قة حول طبيعة ومصادر النفايات السامة قام المشروع بمراجعة الدراسات الموجودة حول النفايات السامة في وزارة البيئة بهدف تامين المعلومات الدقي

ولقد قام البرنامج ببلورة قانون آما امن مساعدة للصناعة من خالل اقتراح ارشادات للتخلص . خاصة المتعلقة بالنفايات الصناعية واالآيماوية الزراعية
  .الصناعية والسامة والسماح بالتعامل مع النفايات السامةآما قام البرنامج ببلورة ثالثة مراسيم تتعلق بالنفايات الطبية و. من النفايات السامة

 2000 نفذ من قبل وزارة البيئة بتمويل من االتحاد االوروبي بين شباط SPASIآان هناك مشروع حول تنمية نظام التراخيص والمتابعة للصناعات  -
  .2002وايار 

  . نظام التراخيص والمتابعة للصناعات وبلورة المعايير الالزمةومن ابرز نتائج المشروع بلورة مراسيم وتنظيمات تهدف الى تنمية
وآانت ). التصريف الى البحر، المياه السطحية شبكة المجارير( والمياه المبتذلة متكدسةالشعاعات اللقام المشروع بوضع معايير وطنية للنوعية البيئية و

  .اجها آتجربة قبل تقديمها آمرسوموسيتم ادر) 2001 1\8قرار رقم (قد تمت بلورة هذه المعايير من قبل وزارة البيئة 
وعلى الرغم من جهود . في ما يتعلق بمراقبة الصيد الجائر وتقنيات صيد السمك المدمرة، هناك قوانين مثالية في هذا االطار ولكن تطبيقها ضعيف)  ز

لرصد ومراقبة ) طرابلس، جونية، الكرنتينا، صيدا وصور(قع رصد وزارة الزراعة التي عملت بالتعاون مع مرآز علوم البحار على انشاء خمسة موا
تقنيات صيد السمك، فان سلطة حراس الغابات لمراقبة صيد السمك محدودة ببلورة ظبط في حال خرق القوانين المتعلقة بحجم الشباك او استعمال 

عية خاصة في محمية جزر النخيل الطبيعية حيث يعمل الجيش وشرطة ولكن هناك بعض التحسينات التي تمت مالحظتها في المحميات الطبي. الديناميت
  .بة اي خرق قانوني في هذا االطارالسواحل على االسهام بمراق

في ما يتعلق ببلورة سياسة محيطات شاملة، تعمل وزارة الزراعة على تجديد قانون وبلورة مسودة قانون حول صيد السمك يتضمنا شؤون قانون ) ح
قد تم العديد من التشاورات الثنائية والعالمية ومبادرات تعاون واتفاقيات مع وزارة الزراعة السورية، الفاو، الهيئة العامة لصيد السمك في ول. المحيطات

  . ك مكمل وارشادات في هذا االطاربهدف بلورة مسودة قانون صيد سم) GFCM(البحر المتوسط 
ليدية في ادارة الموارد البحرية والساحلية، فانه محدود بمصايد االسماك باغلبيته وبما ان السوق اللبناني ال في ما يتعلق بادراج المعرفة المحلية والتق) ط

يعتبر مستهلكا آبيرا للمنتجات البحرية اذا ما قورن بدول اخرى، ال يوجد هناك دراسات حول المعرفة التقليدية باستثناء دراسة تسويقية منفذة من اربع 
  .؛ الجامعة اللبنانية1999؛ .ف. المساهمة في الواقع الحالي للصيد البحري في لبنان؛ برآات، س: سنوات بعنوان

اما بالنسبة للمعرفة التقليدية المستعملة، فيعتبر صيادو االسماك خبيرين في مجالهم ويتم اخذ معطياتهم بعين االعتبار في المناقشات والتقنيات والبدائل 
  .مختلف المشاريعاالقتصادية في -االجتماعية

 
 تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية

 ؟. البحرية والساحلية البيئيةهل قام بلدآم بإنشاء أو تعزيز ترتيبات مؤسسية وإدارية وتشريعية لتحقيق اإلدارة المتكاملة لألنظمة  154

  ال   )أ ( 

x ) هذا الخطوات في المراحل األولى من وضعها  )ب  

  المراحل المتقدمة من وضعها هذه الخطوات في   )ج ( 

 
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(الترتيبات موجودة فعال   )د (
  

  ال ينطبق  )ه ( 

  مزيد من التعليقات عن الوضع القائم حاليا في تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية
 

 بتمويل من برنامج االمم المتحدة للبيئة وماب 2003 لغاية ايلول 2001من ايلول CAMPآامب قام لبنان بتنفيذ برنامج الدارة المناطق الساحلية 
عزيز تالى المساهمة في التنمية المستدامة واالدارة المتكاملة للمناطق الساحلية اللبنانية وCAMPآامب وتنفيذ من قبل وزارة البيئة؛ وقد هدف مشروع 

في جنوب لبنان من خالل بلورة وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وطرق ووسائل االدارة حلية المؤسسات االدارية البيئية في لبنان وحماية الموارد السا
على الرغم من ان المشروع يهدف الى بلورة استراتيجية .  للنشاطات االقتصادية واالجتماعية التنموية في المنطقةالمتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية
  . ويتضمن خاصة بلديات الدامور الصرفند والناقورة) من خلدة الى الناقورة(ي منطقة ساحل جنوب لبنان وطنية فان التنفيذ الفعلي محدود ف

  :العامة هي آالتاليCAMPآامب ان اهداف 
  المساهمة في التنمية المستدامة واالدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الوطنية -
  تعزيز المؤسسات االدارية البيئية في لبنان -
ارد الساحلية في جنوب لبنان من خالل بلورة وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وطرق ووسائل االدارة المتكاملة للمناطق حماية المو -

  .الساحلية والبحرية للنشاطات االقتصادية واالجتماعية التنموية في المنطقة
  :المباشرة فهي آالتاليCAMPآامب اما بالنسبة الهداف 

 وحلول ووسائل ونشاطات تساهم في التنمية المستدامة وحماية البيئة وتبر استعمال الموارد الساحلية والبحرية تحديد وبلورة استراتيجيات -
  .للبنان مع الترآيز على جنوب لبنان

  تطبيق منهجيات وسائل وطرق وممارسات حول التنمية المستدامة واالدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية -
  وحماية البيئةلقدرات الوطنية والمحلية للتنمية المستدامة واالدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية المساهمة في تنمية ا -
  بالتوافق مع اتفاقية المشروعبلورة نتائج لمشاريع وتجارب واستعمالها في تحديد وتنفيذ نشاطات تلي تلك المشاريع -
 على الصعيدين االقليمي والوطني من الممكن تطبيقها على مناطق اخرىبلورة اساليب تخطيط ادارة وتنفيذ في مناطق المشروع  -

  :وفقا لثالث مستوياتCAMPآامب ولقد تم تحديد مناطق 
  تم تناول آل المنطقة الساحلية الوطنية على الصعيد االستراتيجي -
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  )من خلدة الى الناقورة(على الصعيد التنفيذي تم تناول المنطقة الساحلية جنوب لبنان  -
   تم تناول بلديات الدامور الصرفند والناقورةةصعيد المناطق الدليليعلى  -

وتم تنفيذ المشروع في االطار القانوني ). ايكام(وآانت قد تمت بلورة االستراتيجية المشروع باالرتكاز على منهجية االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 
لتنمية، والمعلومات المتوفرة حول الموارد الطبيعية والشروط االجتماعية االقتصادية واسباب والتخطيطي الوطني الموجود باستعمال وثائق التخطيط وا

  . التلوث ومصادرها واثارها آمعطيات اساسية
  

  :فهي آما يليCAMPآامب اما بالنسبة للنتائج الوطنية االبرز لمشروع 
 ) ICAMايكام ايكام ( تحضير قانون وطني الدارة متكاملة للمناطق الساحلية -
  )ICAMايكام ايكام (الدارة متكاملة للمناطق الساحلية حضير الستراتيجية وطنية  ت-
   تحضير وتجديد دفتر شروط تقني لبلورة مخطط مدني-
   قواعد بيانات لمشروع آامب-
  )ICAMام ايكام ايك( تنفيذ برنامج تنمية قدرات وطني حول شؤون تتعلق بمبدأ االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية -
   االعالن المحتمل لموقعين آمناطق ذات اهمية خاصة على الصعيد الوطني-
 )ICAMايكام ايكام (تساعد في نشر مفهوم االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية )  الكترونية شرائح،آتيبات( تحضير وسائل توعية -

 البحرية والساحلية، تم العمل في هذا البيئيةة لبلورة اإلدارة المتكاملة لألنظمة في ما يتعلق بانشاء واو تعزيز ترتيبات مؤسساتية وإدارية وتشريعي
 ارشادات عامة الدارة المناطق الساحلية ولقد ارتكزت على 30ففي الواقع تمت بلورة مسودة اطار قانوني لحظت في مادتها . االطار في مشروع آامب

اضافة قامت المسودة بادراج مبدأ الجزاء . لية ونادت بانشاء مجلس اعلى الدارة المناطق الساحلية وتضمنت تعريفا للمناطق الساح444مبادىء القانون 
 الساحلي التنوع الحيويوآان قد تم تحضير المسودة بهدف حماية المياه ساحة . باالرتكاز على مبدأ الملوث يدفع آما ادرجت تدابير حافزة للمحافظة

زال هناك حاجة القرار هذه المسودة وبالتالي بلورة المراسيم التطبيقية واالليات الدراج القضايا التقاطعة مع ولكن ما . والبحري واالرث الثقافي
  .الوزارات المعنية

بادارة شروع فهي تؤمن ارشادا لصانعي القرار المعنيين ماما بالنسبة لالستراتيجية الوطنية حول االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المبلورة من قبل ال
 مقاييس سينتحوالمنطقة الساحلية اللبنانية بهدف تخطيط ووضع وبلورة برامج وسياسات تهدف الى المحافظة الحكيمة على موارد المنطقة الساحلية 

  . قتصادية تقدر المرافق الساحليةشة لسكان الساحل وادخال نشاطات االمعي
لتزامات اللبنانية حيال االتفاقيات العالمية الموقعة وباالخص اتفاقية برشلونة والبروتوآوالت سلط الضوء على االيفهذه االستراتيجية هي اطار سياسة 

 ارشادا  تؤمن االستراتيجية، اتفاقية رامسار واتفاقية االرث العالمي،التنوع الحيويونظرا الى آون لبنان احدى الدول الموقعة على اتفاقية . المتعلقة بها
  .رات هكذا اتفاقيات قيد التنفيذ خاصة ان هذه القرارات هي ذات اهمية قصوى الستدامة المناطق الساحليةوترآز على اهمية وضع قرا

  : آما يليوتنادي االستراتيجية المقترحة باولويات لسياسة وطنية للمناطق الساحلية
   الترفيهية والبيئية للمناطق الساحلية،اديةوانين والتنظيمات التي تهدف الى ضمان استدامة القيم االجتماعية، االقتصقتفعيل وسائل ال •
  المحافظة على االرث الطبيعي والثقافي وهندسة االراضي وتقديرهم آوسيلة لتحسين الشروط االجتماعية واالقتصادية •
  على المستوى الساحلي ومستوى مناطق التجميع) ايكام(اعتماد وتطبيق مفهوم االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  •
   الساحلي والبحري وتقديرهالتنوع الحيويظة على المحاف •
  تعزيز السلطات المحلية والمجتمع المدني للمساهمة في حماية الموارد الساحلية •
 .تبادل المعلومات وزيادة التوعيةزيادة اليات الحوار والتواصل من خالل  •

طار مثال مشروع سابيو مشروع تخطيط استعمال االراضي قامت عدة توصيات من المشاريع المنفذة في هذا االCAMPآامب اضافة الى مشروع 
ولكن هناك حاجة لسياسة شاملة . مشروع االدارة المتكامل للمناطق الساحلية مشروع داروين حول احصاء الغطاء النباتي في لبنان والمحافظة عليه

يم مهام واضح لتفادي الزدواجية؛ ايضا هناك حاجة ماسة الدراج دراسات االبحاث في القواعد والتنظيمات بهدف بلورة خطة عمل مفصلة مع تقس
  .للموارد المالية

  )سوريا(والالذقية ) لبنان( االدارة المتكاملة الساحلية بين جبيل عمشيت -
 من قبل شرآة تنسيقفي اطار برنامج مبادرة ميدا الدليلي وبتمويل من قبل االتحاد االوروبي ب 2005 لغاية سنة 2000 تنفيذ هذا المشروع منذ سنة تم

بلورة وادخال مخطط ادارة متكامل للساحل ولقد هدف المشروع الى . وزارة البيئةتم تنفيذ هذا المشروع باشراف  ؛ وفي لبنانEnvirotechخاصة 
تدريبات دارة السياحة آما قام ب حول معالجة المياه المبتذلة وارة ادلة ارشاديةبلو: ولقد حقق المشروع النشاطات التالية في لبنان. في منطقة المشروع

  .لصانعي القرار مثل رؤساء البلديات ومؤسسات اخرى معنية
مرافق استعالمية   سياحية،آراسات، خرائطتمت بلورة ولقد . قام المشروع بتخطيط حول السياحة البيئية في مدينة انفة الساحلية والبحريةاضافة، 

 في انفة  مع البلدياتبالتنسيقمج حيوي حول دليل مخطط االدارة بهدف تطوير فعال للسياحة  وقرص مدمسطحاتمحلية، موقع الكتروني، ثالث 
  . جماعة المحليةالجمعيات غير الحكومية والو

 تخدم ولقد تضمن هذا النشاط انشاء محطة تكرير ذات استهالك طاقة خفيف ؛ساحليةالنشاط دليلي حول المياه المبتذلة في مدينة البترون ايضا تم تنفيذ 
الدراسات والتصاميم المطلوبة ها بؤوشرآا Envirotech ولقد قدمت بلدية البترون الموقع وانشات شبكة مجارير في المدينة وقامت. الفي ساآن

  .2005ولقد تم االنتهاء من انشاء محطة التكرير في اوائل تشرين الثاني  . الذي تم اقراره من قبل وزارة البيئةبيئي الثر االتقييم وب
 

 لموارد المناطق البحرية والساحلية ، مثال من خالل التكامل في اإلدارة الساحلية البيئيةهل قام بلدآم بتنفيذ إدارة قائمة على األساس األنظمة  155
  وإدارة أحواض المياه أو من خالل اإلدارة المتكاملة المتعددة االختصاصات العلمية ، الساحلية والمحيطية؟

  
x ) ال  )أ  
  .ي مراحل األولى من وضعهالموضوع ف  )ب ( 
  الموضوع في مراحل متقدمة من وضعه  )ج ( 
  ).المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(الترتيبات موجودة فعال   )د ( 
  ال ينطبق  )ه ( 



  . على صعيد إدارة الموارد البحرية والساحلية البيئيةاالنظمة مزيد من التعليقات عن الوضع القائم حاليا في تطبيق 
 تتعلق ولكن هناك مبادرات قليلة منفذة في المحميات الطبيعية.  البحري يعتبر في مراحله االولى اذ ما زال مادة للنقاشلالقتصاد البيئيةان نهج األنظمة 

 .بهذا االطار
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  ال  )أ ( 
   البحرية والساحليةالبيئيةتوجد فعال خطط لتقييم شامل لألنظمة   )ب ( 
  يجرى في الوقت الحاضر تقييم شامل  )ج ( 

 
المرجو إعطاء التفاصيل ( ويجرى وضع خطط إدارتها  البيئيةتم تبين مكونات أساسية لألنظمة   )د (

  ).أدناه

 
المرجو إعطاء (بحرية والساحلية  الالبيئيةتوجد فعال خطط إدارة للمكونات الرئيسية لألنظمة   )ه (

  ).التفاصيل أدناه
  ال ينطبق  )و ( 

  .وآذلك عن المخاطر التي تهددها . على صعيد الموارد البحرية والساحلية البيئيةاالنظمة مزيد من التعليقات عن الوضع القائم حاليا في تطبيق 
 الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي المبلورة من قبل وزارة الزراعة في  البحري والساحلي على الصعيد الوطني من خاللالتنوع الحيويتم تقييم 
ومن بعدها لم يتم اي تقييم وطني للنواع ولكن تم تقييم ومتابعة ورصد النواع .  المرفق العالمي للبيئة\ بتمويل من برنامج االمم التحدة للبيئة 1996

من جهة اخرى . تين والساحليتين، ساحل صور وجزر النخيل من خالل مشروع المحميات الطبيعيةالمحميتين الطبيعيتين البحريفي الحيوانات والنباتات 
  .تمت بلورة مخططات ادارة للمحميتين السابقتين

ظمة  بتقييم ومتابعة ورصد وبحث حول االن التابع للمجلس الوطني للبحوث العلميةاضافة يقوم العديد من العلميين والباحثين من مرآز علوم البحار
  .االايكولوجية البحرية والساحلية واالنواع

 2002 سنةساحلي في لبنان البحري و الالتنوع الحيويحول تقرير وطني تمت بلورة ظام البيئي البحري والساحليلى النعالتهديدات ما يتعلق بتحديد في 
البحري  التنوع الحيويللمحافظة على  اإلستراتيجية عملالخطة  تحضيرمساهمة رئيسية ل التقرير الوطني  ولقد شكل ،سابيوخالل مشروع من 

 :ويهدف الى ما يليالمستوى الوطني، تي تم تنفيذها على ج الرئيسي للعمليات التايشكل التقرير الن. والساحلي
 القصوى او التقريبية هاأسبابوساحلي البحرية و الالتنوع الحيوي تهديدات التي تؤثر علىالمشاآل وال حديدت -
  النسبيةاميته أهييمتق -
 ة الوطنيةفظاحم أولويات الحديدت -
 :ما يليعالجية مثل تحديد نشاطات  -

المهددة، موائل الالمحافظة على حماية خاصة؛ خطط المجموعات من خالل  / ةهددة لالنقراض او المعرضحماية االنواع الفردية الم -
 ة البحرية والساحليةت الطبيعياخلق المحميمن خالل  طبيعيةالمناظر ال، البيئيةنظمة األات، عامجال
  الزمنيةاتض الفتربْعأو / فرض مناطق حظر صيد السمك ومن خالل  بْعض نشاطات صيد السمك حديدت -
 . أخرىنشاطات -

   :المعلومات التالية حول األنظمة البيئية البحرية والساحلية في لبنانلمشروع سابيو وطني التقرير التضمن 
 : البالد فيوضعالحول معلومات اساسية 

 البيئة الطبيعية للمنطقة الساحلية اللبنانية .1
 ةعذبال هايمالمصادر ونوعية   .1.1
 اإلفريز القاري  .1.2
 يةبحرالتيارات  ال .1.3
 العمليات الرسوبية  .1.4
 هايمالتلوث   .1.5
 يةذالمواد المغ  .1.6

 البحري والساحلي التنوع الحيوي  .2
  في البالدةفرمتوالالوثائق والمعلومات  .3

  المستوى الوطنيعلىالنشاطات ذات العالقة التي طبقْت   .4
 الفجوات المميزة  .5
  ةخططالمأو / والمنفذة   ذات الصلةالنشاطات  .6
 موجودة في البالدال أو المؤسسات الوطنية المسؤولة الهيكليات  .7
 لقدرة الوطنية في البالدل  الحاليمستوى ال .8
  العاممستوى الوعي  .9

 اإلدارة المحلية والحكومة مستوى وعي   .10
  ةفظاحمحكومية في عملية الالات غير عيمجدور ال  .11
 شترآوا في العمليةالمنضويين او الذين سيأصحاب الحصص الرئيسيون   .12
 مات القانونية الحاليةنظيالت  .13
   من قبل لبنانةصدقالم / ةوقعالم. ، الخلبروتوآوالتة، إعالمياإلتفاقيات البقائمة   .14
 تحليل الوضع الراهن. الثثا

 لبنانبالبلد عالقة ات القضايا والمشاآل ذ  .1
  لد لبنانبالب المشاآل ذات العالقة عن الناتجةالتهديدات الرئيسية   .2
 :ة التالي هيالوطنييو التي تم تمييزها في تقرير مشروع سابلى األنظمة البيئية البحرية والساحلية عالتهديدات الرئيسية ان 
 مياه الشحن زراعة وتلوث الصناعي التلوث الي، مدنالتلوث ال: تلوثال - 1
 صلوا وقلة التيضاراستمالك اال ة،تحتيتنمية البنية ال ،سكانالنمو : التنمية -2
 ترفيهيةالنشاطات التلوث وال العامة، يضاتطور وإنتهاك األر: سياحةال -3



 ، قلة البياناتالغازيةع انواالشرعية، الحصاد غير تقنيات ال: سمكال صيد -4
 هوسائلو  للبحثتمويلالهتمام من السلطات والمؤسسات األآاديمية، قلة قلة االكافي ، الإلختصاصيين غير اعدد :  قلة البيانات-5
بيئية البرامج ال ،ي مجال التثقيف البيئي البحري المدارس المدربين فمعلمي في المدارس والجامعات، قلة  البحري قلة التثقيف البيئي:قلة الوعي -6
وقلة تفعيل التنظيمات قلة الوعي البيئي في المؤسسات الحكومية  ،محدودية التمويلمدى التزام التثقيف غير الحكومي، متواضعة في االعالم، البحرية ال

  .الموجودة
7-Eutrophication  :في هذا االطار مشاآل لم يتم تسجيل  

 البحرية والساحلية، ذات األهمية القصوى إلداء هذه االنظمة، لم يجر اي تبيان رسمي او وثيقة شاملة تدرج البيئيةق بتبيان عناصر االنظمة في ما يتعل
المبذولة ولكن هناك بعض الجهود . الدراسات المختصة في هذا االطار اال دراسة واحدة تتعلق بديناميكية المجموعات البحرية المنفذة منذ ثالثين سنة

) ت آوستيميدو( من قبل مراآز ابحاث وبعض الجمعيات غير الحكومية العاملة على مشاريع محددة تتعلق مثال بالسالحف البحرية في ساحل صور
) كية في بيروتالجامعة االمري( البحرية المهددة باالنقراض العشاب البحرية الضارةبااو ). ميدوت آوست بالتعاون مع جامعة البلمند(ل ياو جزر النخ

مرآز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث ( موقعا منذ عشرة سنوات اثنين وعشريناو المصاطب البحرية حيث يتم رصد درجة التلوث في 
  .المحميات الطبيعية البحرية ومخططات االدارة في البيئيةايضا هناك مبادرات تتناول عناصر االنظمة ). العلمية

  
  . على آل ما يتم تطبيقهx؟ من فضلك اختر .دك باألنشطة التالية لتطبيق خطط االتفاقية الخاص بالشعب المرجانيةهل يقوم بل 157

غير مطبق وذو   جاري تطبيقه  غير مطبق
  أولوية

غير مطبق وغير ذو 
 األنشطة  أولوية

x    ) للشعب المرجانية ومتابعتهاي البيئالبيئيالتقييم   )أ  .  

X    
 واالجتماعي للمجتمعات التقييم االقتصادي  )ب (

  .والمشارآين ومراقبتهم

x    
اإلدارة ، خاصة من خالل تطبيق إدارة متكاملة   )ج (

ساحلية في للسواحل ووجود المناطق المحمية البحرية وال
  .بيئة الشعب المرجانية

x    
تحديد وتطبيق إجراءات بديلة وإضافية لضمان   )د (

خدمات  معيشة األفراد اللذين يعتمدون بشكل مباشر على
  . الشعب المرجانية

x    
ة المجتمع مشارآة المشارآين وبرامج مشارآ  )ه (

  .وحمالت التعليم العام

x    
توفير التدريب وفرص العمل لخبراء علم التصنيف   )و (

  .وخبراء البيئة البحريين

x    
تطوير أنظمة اإلنذار المبكر للكشف عن تغير لون   )ز (

  . المرجان

x    
لسريعة لتسجيل تغير لون تطوير قدرات االستجابة ا  )ح (

  .الشعب  المرجانية وموتها
x    ) وإصالح بيئات الشعب المرجانية المتآآلة  )ط.  
x    ) من فضلك وضح أدناه. ( نشطة أخرىأ  )ي( 

  .من فضلك قم بتوضيح األنشطة الحالية
 

الموجودة في المناطق الشرقية الجنوبية لحوض  هناك المصاطب البحرية المهمة في لبنان و،ومن جهة اخرى ولكن شعب مرجانيةال يوجد في لبنان 
 2005-2004لسنة ) INOCLE (التقنية حول علم المحيطاتو الشبكة االسالمية العلمية  المتوسط وهناك برنامج اقليمي ممول من االبيضالبحر

 . ستراتيجية ساحلية مشترآةاثنائي مع سوريا لبلورة  هناك مشروع ،ايضا وفي نفس االطار. يهدف الى المحافظة على هذه المصاطب
 

  المناطق المحمية البحرية والساحلية
أي من البيانات اآلتية يمكن ان تكون خير وصف للوضع القائم حاليا للمناطق المحمية البحرية والساحلية في بلدآم ؟ المرجو أن تضع عالمة  158

xلتبين إجابتك .  
  

x ) المرجو بيان عددها أدناه(لها في الجريدة الرسمية هل إعالن المناطق المحمية البحرية الساحلية وإدخا  )أ(  
x ) مع إشراك أصحاب المصلحة في تلك .تم وضع خطط إلدارة هذه المناطق المحمية البحرية والساحلية  )ب

  اإلدارة 
x ) اإلدارة الفعالة قائمة وهي تنطوي على تطبيق ورصد   )ج  
x ) حرية والساحلية يجرى وضع نظام وطني أو شبكة وطنية من المناطق المحمية الب  )د  
x ) تم إيجاد نظام وطني أو شبكة وطنية من المناطق المحمية البحرية والساحلية   )ه  
x ) االستخدام ان النظام الوطني للمناطق المحمية البحرية والساحلية يشمل مناطق تدار ألغراض   )و

  ، مما يقد يسمح باألنشطة االستخراجية المستدام
x ) ة البحرية والساحلية يشمل مناطق محظور فيها االستعماالت ان النظام الوطني للمناطق المحمي  )ز

  االستخراجية 
ان النظام الوطني للمناطق المحمية البحرية والساحلية تحيط به ممارسات من اإلدارة المستدامة على   )ح ( 
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  )المرجو وصف الموضوع أدناه(غير ذلك   )ط ( 
  ال ينطبق  )ي ( 

  . .التعليقات عن الوضع القائم حاليا في المناطق المحمية البحرية والساحلية مزيد من 
بحرية المناطق من الين ت تم اعالن سبعة مواقع آمحميات طبيعية من ضمنها اثن، من قبل وزارة البيئةالمنفذةفي اطار المحميات الطبيعية   ) أ
  . 1998\708المعلنة بقانون رقم  )TCNR(  ومحمية صور الطبيعية1992\121 المعلنة بقانون رقم )PINR (ليجزر النخمحمية : ساحليةالو
 
 صور الطبيعية فلقد تمت  ساحلاما مخطط ادارة محمية؛ 2000تم اعالن وادراج مخطط ادارة محمية جزر النخيل في وزارة البيئة سنة   ) ب

 تم اشراك العديد من ين، االدارة هذيالل تحضير مخططخ. 2005في تشرين الثاني عنه ن عالتم اال وسياطار مشروع ميدويت آوستبلورته في 
 صيادي ،مدارسل تمت بلورة برامج توعية ل،هذين المخططين  وفي اطار.خاصة من الجماعات المحلية والجمعيات غير الحكوميةالمهتمين 

 ،ورش عملوآتيبات و ، تحليليةمناشير بلورة تتمآما .  لتحسين الوعي العام حول اهمية الحاجة للمحافظة البحريةاالسماك و الجماعات المحلية
  . ودورات سياحية الخ، آاسيتات، فيديو،ملصقات ،مؤتمرات

ي اطار فو)  الطبيعيةومحمية جزر النخيل  صور الطبيعية ساحلحميةم(ميات الطبيعية حالرصد في المالمتابعة ويتم تطبيق االدارة الفعالة و  ) ج
  .ولكن ما زال الرصد في اولى مراحله.  والسالحف البحريةدالفين ال،زراعيةال-يويةحال بالنيماتودبعض المشاريع المتعلقة 

الذي و 1999 المنفذ منذ) المجلس الوطني للبحوث العلمية وسيدر(رصد وطني ولكن هناك مشروع فرنسي لبناني متابعة وتتم بلورة برنامج ) د
اضافة يتم حاليا رصد نوعية .  الطبيعيةمحمية جزر النخيلفي عمق البحر وفي مياه  ) الخ،ذليلتصنيف وت(تناول الرصد الدوري لالنواع الساحلية 

  .  مرآز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية من قبل )  الفيتوبالنكتون، الرواسب، الحرارة، الملوحةائية،غذكونات الالم(المياه 
القيام  ،الخبراتو تبادل المعلومات ،لبحريةاالسالحف ذليل  وارساء تعاون بهدف ت االتصال تم،ةأ منش او شرآاتانظمة وطنيةفي ما يتعلق ب) ه
     . صور الطبيعية ساحلومحميةالطبيعية محمية جزر النخيل زيارات ميدانية وتنسيق في اطار ب
 او خطة عمل مبلورة ولكن هناك تطبيق ومتابعةية  تم تناوله باسلوب مثالي في اي مؤتمر او استراتيج، فلقدفي ما يتعلق باالستخدام المستدام) و

  . في الحقول الميدانية في هذا االطارجزئية
 صور  ساحل ولكن في محميةاالستخراجية منع فيها االستعماالتمحمية حصريا ت هناك مناطق  الطبيعية،في ما يتعلق بمحمية جزر النخيل) ز

  .  فهي قيد التحديد،اما بشان مناطق صيد السمك.  حصريا محميةهناك مناطق محددة للرعي والسياحة واخرى ،الطبيعية
مطبق على رصد اقليمي متابعة و ولكن هناك برنامج  ادارة مستدامةممارساتحرية والساحلية الطبيعية لم يلحظ بان النظام الوطني للمحميات ال) ح

ولكن الدراسات ما زالت محدودة خاصة لما يتعلق . هذا االطارطول الساحل اللبناني ومشروع اخر بالتعاون مع جامعة سورية للمتابعة في 
 .بمخزون السمك وآميات الرمل المستخلصة

  
  تربية األحياء البحرية

 البحري والساحلي؟ المرجو التنوع الحيويهل يقوم بلدآم بتطبيق التقنيات اآلتية الرامية إلى تخفيض الوقع الضار للتربية األحياء البحرية على  159
  .مة على آل ما يتصل بهذا الموضوعوضع عال

x ) تطبيق تقييمات الوقع البيئي الخاصة بتنمية تربية األحياء البحرية  )أ  

 
وضع وتطبيق طرائق اختيار فعالة الختيار المواقع في إطار اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية   )ب (

  والساحلية 
x ) وضع طرائق فعالة للتحكم في النفايات   )ج  
   على مستوى مناطق الفقس  الوراثيةة إلدارة الموارد إيجاد خطط مناسب  )د ( 

 
 تكون سليمة في الوراثيوضع طرائق خاضعة للرقابة تنطبق على مناطق الفقس وعلى التوالد   )ه (

  سبيل تفادي عمليات تجميع البذور من الطبيعية  

 
حية البيئية اذا لم يمكن تفادي عمليات تجميع البذور من الطبيعية ، وضع عمليات سليمة من النا  )و (

 لعمليات تجميع صغار المحار وبيضها، بما في ذلك اختيار أدوات صيد األسماك لتفادي االلتفات الجانبي 
x ) استعمال األنواع األصلية واألنواع الفرعية األصلية في تربية األحياء المائية    )ز  

 
وإطالق أنواع وبولبات تنفيذ تدابير فعالية لحماية األطالق العربي ألنواع في التربية البحرية   )ح (
)polypoids ( عرض في تربية األحياء البحرية  

 
استعمال طرائق سوية لتربية الحيوانات البحرية وإيجاد المناطق المناسبة إلطالقها في سبيل   )ط (

   الوراثيصون التنوع 
  اإلقالل من استعمال المضادات الحيوية وذلك بتطبيق طرائق أفضل في تقنيات التربية   )ي ( 

 
مال طرائق انتقائية في الصيد التجاري لألسماك لتفادي االلتقات العارض لألسماك أو االقالل استع  )ك (

  منه

 
النظر في المعرفة التقليدية في حاالت التي ينطبق فيها ذلك ، آمصدر إليجاد تقنيات مستدامة   )ل (

  لتربية األحياء المائية 
  ال ينطبق  )م ( 

  .  البحري والساحلي التنوع الحيويى اإلقالل من الوقع الضار الناشئ عن تربية األحياء المائية على مزيد من التعليقات عن التقنيات التي ترمي إل



 .2003 سنة ةتونسمك تم تقييم االثر البيئي لمزرعة   ) أ
) 2م1000(حيث تم انشاء محطة دليلية  في المراحل االولى من التبلور ت ما زال، فانهااألحياء البحريةفي ما يتعلق بتربية   ) ب

وزارة ( معهد عْلم المحيطات والثروات السمكية في ،المتوسط المدخلةاالبيض لالحياء البحرية لبعض انواع النباتات في البحر 
بحرية اذ ال حاجة القفاص تعمال االسا(ولكن هناك حاجة لدراسة االساليب االقتصادية لتربية االحياء البحرية ). الزراعة
اما بالنسبة لالستثمار في قطاع . تامين الصيانة الخبراء و الحاجة الىاعتبارودارة القطاع؛ الاعتبار بلورة قوانين و؛ )للضخ

 االمر الذي يؤثر على اليات ؛وفقا لوزارة الزراعة فهو محدود اذ يتم اعتبار هذا القطاع آصناعة درجة ثالثة ،االسماك
  .هستثمر في هذا القطاع غير المدعوم من الحكومة وثقة المالتراخيص وعلى آلفة

 . وعبور سريع للسمكتياراتاذ ال يوجد  ومعايير نيانوقغير منظمة بيعتبر حرفة فنية انه  ف،في ما يتعلق بالسمك التجاري)                   ج
  

  الوراثيةاألنواع الغريبة واألنماط 
ساحلية ؟ المرجو وضع عالمة على آل األسئلة التي تنطبق هل أوجد بلدآم آليات لمراقبة ممرات دخول األنواع الغريبة في البيئة البحرية وال 160

  .على بلدآم وان تضعوا مالحظاتكم على أنواع التدابير المتخذة في المكان المخصص أدناه لذلك 
  

x ) ال  )أ  

 
المرجو إعطاء (آليات لمراقبة إمكانيات الغزو الناشئ عن مياه أثقال السفن قد تم إيجادها فعال   )ب (

  ) التفاصيل أدناه

 
المرجو إعطاء (تم إيجاد آليات لمراقبة الغزوات المحتمل حدوثها من جراء تلوثات أجسام السفن   )ج (

  )  التفاصيل أدناه

 
المرجو (تم إيجاد اآلليات لمراقبة الغزوات التي يمكن ان تحدث من جراء تربية األحياء المائية   )د (

  )   إعطاء التفاصيل أدناه

 
المحتملة الناشئة عن اإلطالق العارض مثل اإلطالقات من تم إيجاد اآلليات لمراقبة الغزوات   )ه (

  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(أحواض تربية األحياء المائية ، 
  ال ينطبق   )و ( 

ات مبذولة مزيد من التعليقات عن الوضع القائم حاليا في األنشطة المتعلقة بمنع دخول األنواع الغريبة في البيئة البحرية والساحلية وآذلك عن أية نشاط
  . .الستئصال تلك األنواع الغازية  

ايضا لم يتم اتخاذ تدابير لتشجيع . رصد االنواع او تحديد المخاطرمتابعو ول جهود لذلم تبد وتصنيف االنواع ولكن يان التقنيات المعتمدة محدودة بتحد
  .منشورات علميةب محدودة  هيكل االبحاث في هذا االطارف. تجنب او معالجة الغزوات اذا ما تمت

 تم تحديد ،نواع الغازية يتعلق باالاوفي مولكن . تهدد وجود االنواع)  و غزو او اخرىمرضية(تقييمات لمخاطر او  لم تتم بلورة ارشادات ،ففي الواقع
م البحار التابع للمجلس الوطني مرآز علوها آانواع غريبة من قبل ذييلتم تآما لى الشواطىء اللبنانية ا من قناة السويس ةك اتيم نوع س80وتصنيف 

 تم ،ايضا.  اخراسمكياآل آصنف سمك مهدد اذ انه سمك ياآل البيض و  Fistularia commersonii تم التعرف على ،مثال ؛للبحوث العلمية 
   .تحديد بعض انواع البالنكتون الغريبة وبعض الطحالب والبنتوس

 .في هذا االطارحيح ل صيعحاجة لقوانين حكومية وتفمن الجدير ذآره ال
   64  المربع

  :المرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديد
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010م االسهام في التقدم نحو هدف عا  )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (
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يات الطبيعية الساحلية مشاء المحوعلى الرغم من ان ان.  البحرية في لبنان هي محدودة وغير آافيةالبيئيةاالنظمة ان النشاطات المنفذة في اطار 
 .اهلديهما مخططات ادارية ولقد تم تنفيذ بعض فان الموقعين ،يةالبحرية ومواقع الساحللعن تغطية شاملة ل بعيدينيعدان  موقعين  فقطيتضمنوالبحرية 

من المناطق االآثر تعقيدا في البلد وعرضة للصراع هي ان االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هي ذات اهمية عالية في لبنان اذ ان المناطق الساحلية 
ان . ت وتحتاج للمتابعةأان الية االدارة المتكاملة قد بد. اذ تتمتع بقيم طبيعية عالية مصحوبة بتطلعات حول االستعمال االقتصادي من المجتع المدني

االقتصادية ولكن ترجمة هذه التخطيطات بتنفيذات عملية ما ووية االجتماعية حماية الطبيعة والحاجات التنميجمع بين التخطيط االداري في لبنان  فهومم
   .زالت غير آافية

  .المخاطر وتوفير الخبراتودارة االان المشاآل المواجهة تتعلق ب
  .  من غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية2 و1اهم بشكل قاطع في تحقيق الهدفين سان النشاطات التي تم تنفيذها ت

على مستوى تمت ابحاث ولقد . المتعلقة بادخال االنواع الغريبة الى البيئات البحرية غير مبلورة بشكل آاف ان التدابير القانونية ،الوقت الحاليفي 
  وادارة مياه الشحناالتفاقية العالمية لمراقبة مثال وضع(زيادة الفعالية في حل المشاآل العالمية ان تتم في المستقبل من المتوقع ائي لهذا الشان ودب

   .2010عام هدف تكثيف االبحاث في هذا المجال مما سيؤدي الى تحقيق غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية وو) قيد التنفيذوالرواسب 
  :  التاليةها وهي نشاطات ملحوظة في االهداف بعضتنفيذبدأ ية للتنوع البيولوجي وملحقها عدة نشاطات نتلحظ استراتيجية وخطة العمل الوط

  :المياه العذبةبيئات البحرية ووالبيئات في البيئات االرضية توسيع وادارة نظام المحميات الطبيعية  -1هدف 
  )جردال تجديد قوائم ،تاهيلوضع و اعادة ، حماية،خرائط(عية يتصنيف وتفنيد المحميات الطب-
  مواقع وفقا للحاجات المحلية والمتطلباتالارة دا-

  :التنوع الحيوي الساحلية والبحرية والبيئيةاالنظمة  حماية -2هدف 
  انشاء محميات طبيعية وحدائق بحرية تمثل المناطق االيكوجغرافية الرئيسية-

  انشاء توازن بيئيب للسماح االستقرار تامين -3هدف 
  هابيئت طبيعية مميزة بموائلحماية -
   االراضيبلورة خرائط لتحديد-

  .)تامين االستدامة البيئية ( من غايات األلفية للتنمية7 والهدف 2010 هدف عام تنفيذ تساهم في ان النشاطات المذآورة اعاله
الضغط االجتماعي على بزيادة  المحميات الطبيعية البحرية والساحلية تتعلق بغياب الدعم السياسي ومجالمواجهة في تنفيذ برناالرئيسية ان المعوقات 

القدرة على تطبيق قلة االرادة وقلة قلة التمويل الدارة المحميات الطبيعية، قلة الموارد البشرية، ( البلديات المحدودة ية وقدرةاستعمال الموارد الساحل
 في المدارس والجامعات، قلة  البحري بسبب قلة التثقيف البيئيالتنوع الحيوي البحرية وشؤون البيئية، قلة الوعي حول االنظمة اسلوب االدارة المتكاملة

 برامج بيئية بحرية متواضعة في االعالم، محدودية التمويل وقلة تفعيل التنظيمات ، المدارس المدربين في مجال التثقيف البيئي البحريميمعل
  .)الموجودة

حاجة لنظام هناك حاجة للعمل مع الوزارات المختلفة على خطط عمل وبلوة نشاطات متابعة ورصد لالنواع المهمة في البلد ولكن لهذا الهدف هناك 
  .تعليمي جديد واليات وزارية سهلة

ايضا هناك حاجة التخاذ التدابير الالزمة في حال خرق القوانين وتنفيذ النشاطات الضرورية لتناول الحاجات والفجوات المتعلقة بالمحافظة على 
  . البحرية والساحلية وادارتهاالبيئيةاالنظمة 

  



  الزراعيالتنوع الحيوي
 الناجح لها مما يؤدي إلى االستخدام ق بتطوير خطط وبرامج واستراتيجيات قومية تؤآد تطوير السياسات واإلجراءات والتطبيهل قام بلدك ◊ 161

  . الزراعيالتنوع الحيويالمستدام لمكونات 
  .ال  )أ ( 
  .ال ، ولكن الخطط والبرامج واالستراتيجيات تحت التطوير  )ب ( 
x ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (تيجياتنعم ، تم وضع بعض الخطط والبرامج واالسترا  )ج ( 
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم ، تم وضع خطط وبرامج واستراتيجيات شاملة  )د ( 

  .مزيد من التعليقات حول الخطط والبرامج واالستراتيجيات
تنفيذ العديد من ) MREA(ة االقليمية للمياه والزراعة على الرغم من ان لبنان ال يملك استراتيجية زراعية وطنية فانه يتم ومن خالل البعثة الفرنسي

من جهة اخرى هناك ملحق . بالتعاون مع لبنان بعضها يقع في اطار دعم وزارة الزراعة بتحديد استراتيجية للزراعة اللبنانية 2003النشاطات منذ 
 من شانهما ان يساهما آمرجعية لبلورة االستراتيجية وذلك في  الذي يلحظ نشاطين2005االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي سنة 

  : آما يلي2 آما يلحظ نشاطا من شانه االسهام في االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي في اطار الهدف 1اطار الهدف 
  لزراعي االتنوع الحيويرصد متابعة و وقانشاء نظام معلومات وطني للتنوع البيولوجي لتوثي: 1هدف 
  تقييم الوضع الراهن للتنوع البيولوجي الزراعي على الصعيد الوطني  - أ
  على مر الزمنالبيئيةانشاء مرآز ابحاث بيئية لدراسة التغيرات   - ب

   في محيطهاالتنوع الحيوي الزراعية والبيئيةحماية االنظمة : 2هدف 
   ع من ضمنها التزاوجحيث تتم العديد من النشاطات للحفظ خارج الموضانشاء بنك بذور مرآزي   - أ

  المستدام للتنوع البيولوجي الزراعيخدامتسالللمحافظة واسياسة مقترحات  في اطار المشروع االقليمي للتنوع البيولوجي الزراعي تم تقديم اطار -
اضافة هناك ضرورة لمراجعة . ؤسساتفي الم الوراثيةبرنامج للموارد النباتية ايضا تمت بلورة اقتراح مشروع النشاء . 2005للحكومة اللبنانية سنة 

  : قانون السياسةوفي ما يلي ملخص عما تم تحقيقه لغاية االن بما يتعلق ببلورة . التنوع الحيويالدولية حول الدراسات القانونية لتبني االتفاقيات 
آما قام  في لبنان وارد الطبيعيةوحماية الطبيعية وادارة الم التنوع الحيوي القوانين الوطنية المتعلقة بشروع بمراجعةمقام ال •

  .المؤسسات المعنيةبمراجعة 
  فلقد قام المشروع بمراجعة دقيقة لالتفاقيات العالمية.االتفاقيات العالميةعتماد وتبني الية وطنية القام المشروع بدراسة تقترح  •

المتوقع توقيعها في المستقبل ل لبنان او الموقعة من قبالمتعلقة بالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي 
 الوراثيةالمتعلقة بالمحافظة على الموارد النباتية  قانوني لكل الشؤون ولقد بينت النتائج ضرورة ماسة لتنظيم وتنسيق .القريب

 .والمبلورة اقليميا وعالميااستعمالها وتبادلها خاصة في ضوء االتفاقيات الموقعة 
وتمت بلورة مقترحات اولية لتبني االتفاقيات هذه االتفاقيات العالمية على الوضع القانوني الوطني الحالي تم تحليل عالقة وتاثير  •

 .المعقودة
في لبنان وفقا للدراسة المذآورة اعاله والتي نفذت على الصعيد  الوراثيةبرنامج للموارد النباتية اقتراح قام المشروع ببلورة  •

والهدف من هذا البرنامج تنظيم المحافظة . القوانين والهيكلية التنظيمية للمؤسسات العامة المعنيةالوطني الحالي لجهة ما يتعلق ب
 الوطنية من خالل بلورة اطر علمية ادارية مؤسساتية وقانونية لهذا القطاع في ضوء الوراثية الموارد النباتية على وتبادل

 . االتفاقيات العالمية واالقليمية الموقعة من قبل لبنان
 2005 حزيران 29 في سوريا وفلسطينتم تحضير اتفاقية تفاهم اقليمية وقعت من قبل وزارة الزراعة في آل من لبنان االردن  •

 . بين الدول االربعة الوراثيةوتبادل للموارد النباتية  الزراعي التنوع الحيويللترويج للمحافظة على 
ة على صعيد المزرعة البيتية باستعمال برنامج الخط االفقي باالرتكاز على  سياسخياراتلبلورة وفحص تم القيام بدراسة اولية  •

خاصة المتعلقة التي تم انتقاؤها للفحص ان الخيارات  .المتوفرة من مختلف مواقع المشروعالمعلومات االجتماعية واالقتصادية 
 .التي قام بها المشروعمختلفة من الدراسات الالمعلومات المتوفرة بالطبيعة او السياحة الريفية ارتكزت على 

التي من شانها الترويج للمحافظة  على صعيد المزرعة البيتية والصعيد الوطني سياسةخيارات الاطلق المشروع الوثيقة النهائية ل •
تحليل لى ؛ ولقد تم تناول هذه الخيارات باالرتكاز ع واالدارة المستدامة للموارد الطبيعية للتنوع البيولوجي الزراعيةالمستدام

  . الزراعيالتنوع الحيوي والمؤسساتية التي تؤثر على البيئيةالعوامل االجتماعية واالقتصادية 
      
اما . هي عامة محدودة بنشاطات المشروع الزراعي التنوع الحيويحافظة على ممستدامة والالزراعية التقنيات الان برامج التوعية العامة التي تتناول  -

تتغاضى فهي تي تتم من خالل بعض الجمعيات غير الحكومية البيئية والتي غالبا ما ترآز على الحياة البرية والمحافظة على الطبيعة حمالت التوعية ال
 . ولكن حاليا هناك بعض الجمعيات التي تتناول الزراعة الحيوية.ماشيةاو تتناول جزئيا النشاطات الزراعية ومنتجات ال

 
 

 الزراعي التنوع الحيوي لحماية الوراثيطرق والوسائل لمناقشة اآلثار المحتملة للتقنيات القائمة على حظر االستخدام هل قام بلدك بتحديد ال ◊  162
   الطبيعية وخارجها بما في ذلك األمن الغذائي؟ةواالستخدام المستدام له داخل البيئ

  
  .ال  )أ (

  .ال ولكن التدابير المحتملة قيد الدراسة  )ب ( 
x ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(  التدابيرنعم ، تم تحديد بعض  )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم ، تم تحديد تدابير شاملة   )د ( 

 الزراعي التنوع الحيوي في الحماية الوراثي الطرق والوسائل  لمناقشة اآلثار المحتملة للتقنيات القائمة على حظر االستخدام مزيد من المعلومات حول
  . الطبيعة وخارجهاةتدام له داخل البيئواالستخدام المس
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اما بالنسبة لالجسام المحورة جينيا فيتم .  في لبنانالوراثيةال يوجد اية داللة حول استعمال تقنيات غورت لتناول االثار المحتملة على حظر االستعماالت 
ولكن لقد افضى تطبيق االطار الوطني للسالمة .  اللبنانيمجلس النيابي الي لم يتم توقيعه بعد من قبل ذال في اطار بروتوآول السالمة االحيائية اتناوله

التنمية المستدامة دون اي اثر ان تساهم في خلق توافق بين القانون اللبناني وبروتوآول السالمة االحيائية ومبدأ من شانها االحيائية الى بلورة مسودة 
  . سلبي على الصحة والبيئة

 
   الزراعيالتنوع الحيويامج عمل حول  برن– 5/5مرفق القرار 

    التقييم- من البرنامج 1عنصر رقم 

 النباتية والحيوانية الوراثيةمثل ما يتعلق بالموارد . الزراعيالتنوع الحيويهل قام بلدك بتطوير طرق وتقنيات لتقييم ومراقبة وضع واتجاهات  163
  والملقحات وإدارة اآلفات وتدوير مواد التغذية؟

  .ال   )أ ( 
  . ، لكن طرق وتقنيات التقويم والمراقبة تحت التطويرال  )ب ( 

x 
من فضلك اذآر التفاصيل ذات الصلة أدناه المتعلقة ( نعم ، معظم الطرق والتقنيات تم تطويرها   )ج (

  )بالمكونات وبنتائج التقييم
  . الزراعيالتنوع الحيويمزيد من التعليقات حول تقييمات محددة لمكونات 

تصنيف االنواع النباتية  تحديد وواالحصاءات الديموغرافية البوتانية بهدف تم القيام بالعديد من المبادرات اعير الزع الحيويالتنوفي اطار مشروع 
  ,تقييم عوامل التدهور التي تؤثر على وجود االنواع المرصودةالموجودة في المواقع المنتقاة وبهدف ) ية واالصول البريةدلبالاالنواع (

برية انواع  (حمالق: ولية التي تم تحديدها من هذه المبادرات واالحصاءات والتي تم رصدها في المواقع المنتقاة في لبنان هي آالتاليان االنواع اال
 وبلديةبرية انواع ( ، العدسHordeum spontaneum) بلديةانواع  (، الشعير);.wild Triticum and Aegilops spp)وبلدية

انواع ( لمديكاغو ا wild Lathyrus)انواع برية(السيروس ، ال .wild Vicia spp)انواع برية (لكرسنةا،  .wild Lens spp)اصلية 
خوخ ال ،)اصناف محلية( الكرز ،)اصناف محلية ( المشمش.wild Trifolium spp)انواع برية( برسيم ال.wild Medicago spp) برية

 التين .wild Pistacia spp)انواع برية(  الفستق .wild Pyrus spp) انواع برية(  االجاص .wild Prunus spp)انواع برية (
 ..wild Allium spp) انواع برية ( والثوم)اصناف محلية(
 

لترويج ل )الفاو( اءخبر  في إجتماع1993 سنةالتي تم انشاؤها  MECINET حمضياتللشبكة البحر األبيض المتوسط في  فاعللبنان عضو إن 
وارد  الممهذه الشبكة حماية وإستخدالالهدف الرئيسي وآان . تحسين إنتاج الحمضيات في منطقة البحر األبيض المتوسطول ح دانبلبين اللتعاون ل

 .ةي وبرنامج معلومات وخطة عمل مْوضوعدانبلال بحث عالمي بين  برنامجسيستأخالل من  صلةللحمضيات واألنواع ذات ال الوراثية
 

 من تنظيم  عملالتي أسسْت أثناء ورشة) WANANET (النباتية الوراثيةوارد مللغرب آسيا وشمال أفريقيا  في شبكةل فاعلبنان عضو ان  ،أيضا
IBPGR )حاليا IPGRI( ،فعالةالمحافظة العيق التي ت ائعة المشاآل والقيود الشتحديد:  ما يلي األهداف العامةآانْت و.1992ايار فاو في ال وايكاردا ،

 برامج  تطوير في)NARS’s( الزراعية الوطنية وتلنبات في الدول األعضاء وفي المنطقة ولمساعدة أنظمة البحل الوراثيةوارد مالإستخدام وتقييم 
 .لنباتل الوراثيةوارد مللوطنية 

 
اض طبية غراو ألبل، واستعمل آخضار، تتأولوية ذات ع انواالعلى عدد مْن يعمل  في مشروع 2001  سنة في لبنان منذباالشتراك IPGRI قامت

، Origanum spp)(زعتر ال، )(.Salvia spp خاصة القصعين(لسكان المحليين  وتعتبر مهمة ل وة حاليا مْن البريوهذه االنواع تجمعوأخرى، 
رجة ، دهمتهديدى ع، مستوانوهذه االل الزراعي الجغرافي جدا لتقييم التوزيع مهمهذا المشروع  ).spp Gundelia و) Cichorium spp(هندباء ال

) 1 :يما يل المشروعالتي يتضمنها المواضيع األخرى ومن . خالل التدجين والزراعةمن  الكامل همقييمت من  التي تحدمعوقات وتحليل الهماستعمال
،  أو في الحقلألصليع اضلموة في افظحامال مواقع تحديد) 2 اإلستعمال، ةع القليلانوالل رويجتلبالد لال آافة أنحاء تغطيتطوير األولويات إلستراتيجية 

 ور المحسنةنتاج البذ المحتملالنظام التحليل ) 4ع وانواال اختيار لتحسينالضرورية ستراتيجيات انتقاء اإل والمقترححسين الوراثي التل تحلي) 3
 .ية البراتعوجمثر على المالذي من شأنه تخفيف االاد المْزروعة وو للمشملتعمال اس اشجيعلت زارعينالم توزيعها علىو
 

رآز بشكل رئيسي على توثيق الملفات والتقارير ت في تقدم مستمر ومصلحة االبحاث الزراعية هيفي ية  النباتالوراثيةالموارد نظام توثيق إن مكننة 
 .بيانات التقييمب  بصورة رئيسيةالمتعلقة
در امص للمعهد الدوليمع الالتعاون  بجار المثمرة المحليةوتقييم التنوع الوراثي لألشصنيف بيروت لتفي  عدة دراسات في الجامعة األمريكية تمت

 ).LARI(في لبنان ة ي الزراع العلميةثابحاال ومصلحة، )IPGRI (تنبالل ةالوراثي
 

 رف  واالستخدام المستدام له المشار إليه في المرفقالتنوع الحيويهل يقوم بلدك بتقييم التفاعل بين الخبرات الزراعية والحفاظ على مكونات  164
   والبيئات ، األنواع والمجتمعات ، الجينات ذات أهمية اجتماعية وعلمية واقتصادية؟البيئيةأي األنظمة (  من االتفاقية 1

  ال  )أ ( 
  .نعم ، جاري التقييم  )ب ( 
x ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه.(نعم ، تم االنتهاء من بعض التقييمات  )ج(  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(. .نعم ، تم االنتهاء من التقييمات الشاملة  )د ( 

 والبيئات ، األنواع والمجتمعات ، الجينات ذات أهمية اجتماعية وعلمية البيئيةأي األنظمة  ( التنوع الحيويمزيد من التعليقات حول تقييم مكونات 
  )واقتصادية



خالل اإلستطالعات من في المواقع المختارة ين  المحلينسكامساهمات ال بعين االعتبار تم االخذ، التنوع الزراعي البيولوجيضمن إطار مشروع 
اإلستطالعات ومن . صناف المستوردة باالبرية الولصواألية دلباالصناف الْستْبدال إل ةبهم الجوهرياسبأ بممارسات المزارعين والمتعلقةالمْختلفة 
ة سادراخرى تتعلق بقتصادي و واالجتماعيةاال تتعلق بالوضع ىخروا ،البيئيةواألنظمة موائل تعلق بالاو احصاءات ت جغرافية-بيئية احصاءاتاألخرى 

ستعماالت اإل الزراعي والتنوع الحيويللمحافظة على ترويج ل خطة عمل لوضعبهدف قد تمت هذه اإلستطالعات وآانت . لالصنافالقيم المحتملة 
  . لهمةدامستال

 
 الزراعي التنوع الحيوي واألصيلة في الحفاظ على ةفالحين والمجتمعات المحليهل قام بلدك بتنفيذ تقييم معرفة وابتكارات  وخبرات ال 165

   الزراعية إلنتاج الغذاء واألمن الغذائي؟البيئيةوخدمات األنظمة 
  ال  )أ ( 
  .نعم ، جاري التقييم  )ب ( 
x ) من فضلك وضح مكان استرجاع المعلومات أدناه. ( نعم ، تم االنتهاء من التقييم   )ج(  

  . ت حول تقييم معرفة وابتكارات وخبرات الفالحين والمجتمعات المحلية األصيلةمزيد من التعليقا
  

تحاد االمشروع  ("في لبنانقطاع زيت الزيتون ل جمعتالتفاقية إل  الشامل االثرتقييم ": مشروعطبقْت في لبنان مثلالتي في العديد مْن المشاريع 
دراسة تأثير "ومشروع ، )IPGRI ،2001مشروع  (" اإلستعمالة والقليلةل المهمليصال المح إستعماادة وزيةفظْاحالم"  ومشروع،)2002وروبي، اال

م يقيتحول  المشاريع  الرئيسية لهذههدافاألإحدى تمحورت . ، الخ)IPGRI ،1992مشروع  (" المزارعينيشالمحاصيل البسيطة على حياة وع
 .ةحالييع الالتصننشاطات الة في آافة أنحاء البالد ويزراعالالممارسات 

 
ضمن ة  المحليحول الظروف المعيشية للجماعات 2001 سنة مسحتم  االصليةبالمعرفة وفي ما يتعلق  التنوع الزراعي البيولوجي إطار مشروع في

حول المعرفة  ة المحليالجماعاتمع مسح آخر أجري  ،أيضا. مواقع المشروعفي  الطبيعية واردرآز على إستعماالت الم ،المواقع المختارة للمشروع
لزراعة في ااألصلية ية لنبات االوراثيةوارد مالأهمية حول   عملورشةأقيمت  واضافة، ؛عمل المشروعستعماالت النباتات في مناطق تعلقة باالم االصلية
  .محليةالحكومية المنظمات غير الو) ا مشارآنوست يلاوح(ن ون المحليولمزارعاحضرها  دامةالمست

 
 الزراعي منذ دخول االتفاقية حيز التنفيذ في عام التنوع الحيويقبة التدهور الكلى  أو الوضع الراهن أو إعادة وإصالح  هل يقوم بلدك بمرا 166

  ؟ 1993

  ال  )أ ( 

  )الوضع الراهن(نعم ، ال توجد تغيرات   )ب ( 

x ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم ، وجد تدهور شامل  )ج(  

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (املنعم ، تمت مالحظة إصالح وإعادة انعاش ش  )د ( 

  .مزيد من التعليقات عن المالحظات
صنفْت و على المواقع المختارة التدهور عوامل ة لتأثيرنتظمم ةراقبتمت م، التنوع الزراعي البيولوجي وضمن نشاطات مشروع 1999  سنةمنذ

 .يضارصالح الزائد لال واإلستةأجنبي/ جديدة إدخال اصناف  ر، الرعي الجائالجفاف،:  آما يليالتصاعدية تهاأهمينسبة الى العوامل 
 بشكل رئيسي بسبب ةهددمع انوهذه اال. هي بقوليات علفية التنوع الزراعي البيولوجيمشروع التي يدرسها ع انو العديد مْن اال انعالوة على ذلك،
  المياهتقنيات حصادو المحلية البقولياتإعادة بْذر وتأثير الحماية،  براز الحاعرسال ونب في دليلية عدة مواقع  بانشاءالمشروعولقد قام . الرعي الجائر

 .االراضي الرعويةعلى إعادة تأهيل 
 

. اإلتجاهات متعدد اسلوبخالل من ل اْستْعم االةقليلالو ةالمهمل اتع النباتانوأل  الترويجتناولعمل تجريبي ب IPGRIبالتعاون مع و 2001 سنةبنان قام ل
حاليا مْن تجمع هذه االنواع وأخرى، إستعماالت  واغراض طبية او ألل، واب آخضار، تةستعملالمع األولوية انواالز المشروع على عدد مْن رآولقد 
 Gundeliaو Cichorium sppهندباء ال، Origanum sppزعتر ال، .Salvia spp خاصة القصعين(لسكان المحليين ل مهمة بالنسبةتعتبر و ةالبري
spp(. البريةجموعاتالم على بشريالضغط الآما تبين ان . في لبنان هذه االنواع حولبحث  وأفظة احو مأ تسويق منظم،  يوجد أياللقد تبين انه و  

هذه ل فيالجغرا-البيئيتوزيع ال  بتقييمهذا العملولقد قام . دوارالميهدد استمرارية وجود هذه غير مستدام لى نحو متزايد عهي ع انواالالتي تحوي هذه 
  .خالل التدجين والزراعةمن  الكامل همقييمتتحد من  التي معوقاتتحليل الآما قام ب هم درجة استعمالهم،تهديدى مستووع، انواال

 

   اإلدارة التواؤمية– من البرنامج 2عنصر رقم 

عي البيولوجي وتقلل من أثاره السلبية وتزيد من هل قام بلدك بتحديد خبرات وتقنيات وسياسات إدارية تزيد من اآلثار اإليجابية للتنوع الزرا 167
  اإلنتاجية وتحافظ على أسباب المعيشة؟

  ال  )أ ( 
  .ال ، لكن يتم اآلن تحديد السياسات والتقنيات والممارسات المحتملة  )ب ( 
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. ( نعم ، تم تحديد بعض السياسات والتقنيات والممارسات  )ج ( 



183  

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (ات وتقنيات وخبرات شاملةنعم ، تم تحديد سياس  )د ( 
 
 
 
 

  .مزيد من التعليقات حول ممارسات وتقنيات وسياسات اإلدارة
، إنتهاك المستنقعات، تصريف هايتربة، التلوث الكيميائي للمال بتآآل ةرتبطمالمشاآل ال مثل لتنوع البيولوجي اخرى لنواحتأثير الزراعة على  تم تحديد

 قطبالمالنباتات األصلية من خالل زراعة رمل ال انت آثبيثبت: ما يليطبق في العديد مْن الحاالت مثل فتالحلول أما  ات؛إدارة النفاي و، التلوثلعمرانا
تصريف مراقبة  ،ةوعيتحمالت ال و القانونتفعيل خالل من  هايلملكيميائي التلوث  المراقبةساحل صور الطبيعية، بواسطة الفريق اإلداري لمحمية 

، ميدويت آوست ومشروع ةات الطبيعيمحميال مشروع بينجهد مشترك من خالل  عميق عاتمستنق لكْسب أراض زراعية في من المستنقعات هايالم
ريع مشاو، وآالة التنمية االمريكيةو ميدويت آوستة بواسطة مشروع وعيالت والحيوية من خالل الترويج للزراعة المبيداتمواجهة استعمال 

YMCA ، وآالة التنمية االمريكيةبمساعدة ات نفايالإدارة تحسين.  
قانون الى  حولعلى خطة عمل أولية ستالزراعي  التنوع الحيويمل مشروع ع، أمين المعيشة بتحسين القدرة لتةتعلقالمما يتعلق بإصدار السياسة  في
على سبيل المثال أن تنظيف  فقد تبين أما بالنسبة إلى الممارسات وتقنيات اإلدارة .الزراعيالبيولوجي لتنوع  لاالستخدام المستدامتروج للحماية وسو
ممارسات الما يتعلق ب أيضا فيو .ع الجديدةاْنوالبا ااستبدالهمن الممكن التقليل من ذلك بناء على و % 15نسبة  بازيد محصولهي يةدلب االصناف الروبذ
دورات تم تنظيم العديد من ال، ذلكوعالوة على . هو طريقة مناسبةتبين ان تجميع المياه قد لفمثمرة الشجار األع المحلية مْن اْنووبشكل محدد لال ةيداراإل
  .ين واالراضي الرعويةتابسالإدارة ممارسات لحشرات، لمكافحة المتكاملة  حول الالمحليينمن السكان  نمشارآيالللموظفين أو  يةتدريبال

 مزارع في لواحد وعشرينتدريبيتين بتنظيم دورتين عالمية الرؤية لقامت مؤسسة ا USAIDوآالة التنمية االمريكية و في اطار الملف الزراعي للبنان
التقنيات  حول )الشوف( جون في ا طالبوعشرين )صيدا(م يلسا في درب اطالبمئة وسبعة واربعين  لةوعيت، باإلضافة إلى جلسات النبطية ومرجعيون

لمئة وسبعة  ةوعيتجلسات آما تم تنظيم . ىقصوانتاجية  للحصول علىوقائية ضد األمراض والحشرات الجراءات اال ،الزراعية للعنب والزيتون
 .زراعية ومنافع الزراعة العضويةالممارسات الو، ل الزراعة العضويةحو 9 و8، 7صفوف  في الاطالبوستين 

 

  بناء القدرة– للبرنامج 3عنصر 

لفالحين والمجتمعات المحلية واألصيلة ومؤسساتهم والمشارآين اآلخرين للحفاظ على تنوع بيولوجي زراعي هل قام بلدك بزيادة قدرات ا 168
   الزراعي واالستخدام المستدام له وإدارته في البيئة الطبيعية الداخلية؟ التنوع الحيويمستدام وتطوير استراتيجيات وطرق للحفاظ على 

  ال  )أ ( 

 
لمكون والمجموعات المستهدفة ذات القدرة نعم، من فضلك وضح المنطقة أو ا  )ب (

   .المتزايدة
  .مزيد من التعليقات حول القدرات المتزايدة للفالحين والمجتمعات المحلية األصيلة ومؤسساتهم والمشارآين اآلخرين

الذي (الزراعي  التنوع الحيويروع نشاطات مشالخاضعة ل والباحثين في المناطق ةالمحلي جماعات للعملال تدريب وورشجلسات تم تنظيم العديد من 
د ا ْحصتقنياتن، يتابسال إدارة طرقعضوية، الزراعة اللحشرات، لالمتكاملة  مكافحةال :ما يلي ت التدريباتتضمنولقد ).  شخص800 أآثر مْن يفيد
 واردمبيدات، إدارة مللمن اآلصحيح والعمال ستاإل، ذات جودة عاليةر و، إنتاج بذالزراعي  التنوع الحيويإلدارة عن بعد   اإلستشعار، تطبيقالماء

ن تقنيات تربية النحل، يحستطبيعية، ال واردمال وإدارة يضاراأل استصالححكومية، الات غير جمعي، إدارة الاتنباتالالمياه والتربة، عْلم تصنيف أنواع 
 األشجار مشاتلإدارة انشاء و، دامة األصلية في الزراعة المستاتاتلنبل الوراثيةوارد مال أهمية المحافظة في الموضع، غذائي،ال زراعيال تصنيعال

المستوى على  اتتدريبعدة لمشارآة في مزارعين لعشرة باحث وعشرين  يلاحوبدعم المشروع قام إضافة، . مشاتلها ويعامرالادارة المثمرة، 
  .اإلقليمي

 وإستثمارات ضمن سياسة موجهة اتالتقني من خالل مجموعةمن ت البيئية الهامة لبنان بالتحسينا زويدبتUSAIDوآالة التنمية االمريكية  برنامج  يقوم
عادة وضع  وإاتلنفايل دامةمستحكومية لتطبيق إدارة ال غير اتعيمجالالجماعات المحلية ، اتبلديال  قدرات بعمل على تعزيزالبرنامجف. عيرامشلا

  ).ائق وأدلة توجيهنشر وث (التطبيقتدريب والخالل من لنظام البيئي ممارسات ا
قدرة  بتنمية ، ملحوظنجاح وبممارسة إجراءات اإلدارة البيئية المالئمةتحسين تطبيق  ومجتمعوعي التحسين ل YMCA-IRDP برنامج قام

  .التطويرفي  يرآسلوب التشااال واالحتياطيتدريب ال خالل المجموعات المعنية من
 
 

قبل عدد آبير من مجموعات المشارآين لتطوير شراآات حقيقية تساهم في تطبيق برنامج هل قام بلدك بوضع آليات جاهزة للمشارآة من  169
  .  الزراعيالتنوع الحيويالعمل حول 

  ال  )أ ( 
  .ال ، لكن تم تحديد اآلليات المحتملة  )ب ( 
x ) ال ، لكن اآلليات تحت التطوير  )ج.  
  .نعم ، اآلليات يتم تطبيقها  )د ( 

 



 .لى ترتيبات المشارآة في الفائدة والتدابير الحافزة لدعم اإلدارة المحلية للتنوع البيولوجي الزراعي؟هل قام بلدك بتحسين سياسة بيئية تشتمل ع 170
  

x ) ال  )أ  
  ال ، لكن تم تحديد بعض التدابير والترتيبات  )ب ( 
  .ال ، لكن التدابير والترتيبات تحت التطوير  )ج ( 
  )اهمن فضلك حدد أدن. ( نعم ، التدابير والترتيبات قيد التنفيذ اآلن  )د ( 

  .ةمزيد من التعليقات حول التدابير التي تم اتخاذها لتحسين الساسة البيئي
المرفق  وبتمويل من ،)ابصار(بيروت في األمريكية  مؤسسة أآاديمية خاصة، الجامعة ينتمون الىمجموعة خبراء من  تقنية ساعدة وزارة البيئة بمقامت

 على بلدسيادة الهي  القانون  مسودةفيلحوظة المإحدى المبادئ الرئيسية ومن  . الفوائدركاشت والوصولحول قانون مسودة ببلورة  العالمي للبيئة
السلطة  التنوع الحيويخالل قسم ومن  زارة البيئةو  القانونوتحدد مسودة. فالدولة تمارس حقا باسم الجماعات المحلية وفائدتهاالحيوية؛  واردالم

 القانون خْلق لجنة إستشارية  مسودةقترحوت.  المعنيةالوزارات األخرىمع التنسيق بق وتنفيذ بنود القانون، تكون مسؤولة عن تطبيلالوطنية المؤهلة 
تطبيق وتنفيذ ب وزارة البيئةبمساعدة اللجنة اإلستشارية وستقوم هذه  .الجماعات المحليةمن ممثلين مْن الوزارات والمنظمات وتتضبرئاسة وزارة البيئة 

  .ةبيئعلى وزارة ال هاأو رفضعليها  ةموافقالواقتراح   الفوائدركاشت والوصول مطالب في مراجعة ا رئيسيادورها لسيكون والقانون، 
 لمولكن . حول التدابير الحافزة ا معينفصاللحظ الذي ) 444/02قانون (قانون حماية البيئة تم تناولها في اطار قد لف ،أما بالنسبة إلى اإلجراءات المحفزة

 .مرسوم التطبيق عدم اصدار  اآلن بسببلغايةها تطبيق يتْم
زراعة لل يتم الترويج حيث للتنوع البيولوجي صديقة ةطريقبهم ية إلدارة أرضات الطبيعيالمزارعين في المحمي دعمب وزارة البيئة تقوم، من جهة اخرى

آحافز الزراعي  التنوع الحيوينشاطات مشروع خالل مْن  ةريفيالتنمية لل مالدعساهم لقد و. دارية بمساعدة السلطات اإل لهاقيسوتالعضوية وال
  .ريفيةالمناطق النزوح من الحد من تماعي يججراء اوآا التنوع الحيويلمحافظة على ل

 
   الدمج– من البرنامج 4العنصر رقم 

دام له في خطط وبرامج القطاعات  الزراعي واالستخدام المستالتنوع الحيوي وخطط للحفاظ على تهل يقوم بلدك بدمج وتوحيد استراتيجيا 171
  وما بين القطاعات؟

  ال  )أ ( 
  . ال ، لكن جاري المراجعة  )ب ( 
x ) ال ، تم تحديد اإلطارات واآلليات الالزمة  )ج.  

 
من . (نعم ، تم دمج وإضافة خطط أو استراتيجيات قومية  لخطط وبرامج القطاعات  )د (

  )فضلك حدد أدناه

 
ومية  للخطط والبرامج الكبرى  على نعم ، تم دمج وإضافة خطط أو استراتيجيات ق  )ه (

  ) من فضلك حدد أدناه. ( مستوى القطاعات 
  .مزيد من التعليقات حول ضم وتوحيد خطط أو استراتيجيات قومية  لخطط وبرامج القطاعات وخطط وبرامج ما بين القطاعات

 ؛وطنيةالخطط الستراتيجيات واإلالسياسات، في تطوير قدرته عن بنان لبرهن  ،زراعيال لتنوع البيولوجي لاالستخدام المستدامة وفظحامما يتعلق بال في
 محددقطاع ة بتعلقالميف المكونات المْختلفة يتطبيق النشاطات وتك وألولوياتحول ا مع ترآيز واضح مدة االبعيدة إلى رؤي يفتقر  لبنانما زالولكن 

عادة إل  الخمسيبرنامجال إطار التي يتم تنفبذها في بْعض المبادرات المعينة ى هناكمن جهة اخر.  المختلفة للوزارات والمؤسساتتراتبيةاألنظمة الب
  .استعمال االنواع المحلية حيث يتم وزارة البيئةمن قبل المنفذ  التشجير

 
 

ية وخطط العمل هل يقوم بلدك بدعم أطر مؤسساتية واليات تخطيطية وسياسية لدمج التنوع الزراعي البيولوجي في االستراتيجيات الزراع 172
  وضمها إلى استراتيجيات وخطط عمل أثر شمولية للتنوع البيولوجي؟

  ال  )أ ( 
  . ذات الصلةتنعم،  من خالل دعم المؤسسات في القيام بالتقييما  )ب ( 
x ) نعم، من خالل تطوير إرشادات السياسات والتخطيط  )ج.  
  .نعم، من خالل مواد التدريب  )د ( 
  .  السياسية والتقنية والمحليةنعم، من خالل بناء القدرة  والمستويات  )ه ( 

 
نعم، من خالل دعم التعاون في تطبيق خطط العمل المتفق عليها ودعم التعاون بين   )و (

  .التقييمات الجارية والعمليات الحكومية البينية
 . تعليقات إضافية حول الدعم المقدم للهيكل المؤسسي ووضع السياسات واليات التخطيط

التنوع  بالبيئة وْةالمجاالت المتعلقمختلف  في  المطلوبةحاول اإللتزام بالتعليماتيهو  و مختلفةيةعالممعاهدات وإتفاقيات دة على عبالتوقيع  لبنان قام
يتم التي سو التنوع الحيويعن بمكونات واضحة  الجهود نحو إستراتيجية شاملةتوحيد دة مشاريع ومبادرات لهذا الغرض تمت بلورة عول. الحيوي

ه تم وضع  أناذآر سابق فلقد ،الزراعي التنوع الحيويأما بالنسبة إلى .  ضمن إطار مشاريع تتمجهودالمعظم  ،ولكن. الوزارات األخرى ها فيراجإد
  .لتنوع الزراعي البيولوجي لاالستخدام المستدامة وفظحامإلدارة المؤسساتية للل  اختياريةسياسة

 
 بتشجيع األنشطة في سبيل الحفظ داخل الموضع وخارج الموضع الطبيعي في أراضي في حالة مراآز المنشأ في بلدآم، هل يقوم بلدآم 173

  لتلك الموارد  ؟) wild( المتنوعة لألغذية والزراعة، بما في ذلك األقارب اآلبدة الوراثيةالمزراع، للموارد 
  

  ال  )أ ( 
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  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه(نعم،   )ب ( 
  . المتنوعة لألغذية والزراعة في مرآز منشأهااثيةالورمزيد من التعليقات عن حفظ الموارد 

الزراعي  التنوع الحيويضمن إطار مشروع وفي مواقع المشروع الثالثة تابعة ورصد  منطقة م22 تم اختيار، عوضمال في بالمحافظةما يتعلق  في
الزراعي بانشاء بنوك بذور للعلفيات  التنوع الحيويروع مشلقد قام ف، المحافظة والمتابعة خارج الموضعأما بالنسبة إلى . بإنتظامتمت متابعتها 

 .السوداء ايكاردافي صناديق والحبوب 
 

   65  المربع
   للملقحاتاالستخدام المستدامالمرجو إعطاء بيانات عن التدابير التي اتخذتها بلدآم لتنفيذ خطة العمل في سبيل المبادرة الدولية للحفظ و

فراشات ل اما بالنسبة لالنواع الملقحة االخرى آا.  حول التلقيحبحاث التي افيدت في اطار دراسات االتمن المجا النحل  مجالفي لبنان يعتبر
ء الملقحين ان قلة الخبرات في هذا المجال مجموعة مع واقع عدم ايال. آمجموعات تلقيح والعصافير وانواع حشرات اخرى فلم تتم دراستها الوطاويطو

  من الصعب مأل،وبناء عليه. ادرة العالمية للمحافظة واالستخدام المستدام للملقحينمبلة في تنفيذ خطة العمل لل تشكل مشك،لبلدااهمية اولوية في 
معلومات آما ان هناك حديد التصنيفات لمجموعات الملقحين تعلق بتلجهة ما يمتوجبات المطلوبة في هذا االطار اذ ان هناك معرفة قليلة بالموضوع ال

  . الزراعي وقلة وسائل ماليةالتنوع الحيويقلة استراتيجات للمحافظة على وؤسسات االبحاث مبعثرة بين مختلف م
 على ايكتوبرازيت(الفاروا من في لبنان التي تهدف الى حماية النحل  العديد من دراسات االبحاث  تنفيذ فلقد تم،ولكن على الرغم من هذه المعوقات

زيادة التوعية العامة حول دورهم في ل النحل ولدرجة معينة من قبل الفراشات او  المجموعات منتها من قبل هذه او لتحديد النباتات التي تتم زيار)النحل
  .البيئة

  .يتم اتخاذ أي تدبير من قبل لبنان لتحسين خطة العمل للمبادرة العالمية للمحافظة واالستخدام المستدام للملقحين وبناء على ما سبق لم
  

   66  المربع
  :يما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا ف

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويطط العمل الوطنية في مجال التقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخ  )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

  :  يلحظ ما يلي2005ان ملحق استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في 
  .لبيولوجي الزراعي من خالل تقييم الوضع الراهن له على الصعيد الوطني لتوثيق ورصد التوع االتنوع الحيويانشاء نظام معلومات وطني حول  -1
  بنك بذور مرآزي حيث يتم القيام بعدة نشاطات  الملحق بها من خالل انشاء التنوع الحيوي الزراعية والبيئيةاالنظمة حماية  -2
ل انشاء مزارع تؤمن وتنتج االنواع التقليدية والموروثة او االصناف  المحلي من خالالتنوع الحيوي الزراعية واالبقاء على البيئيةاالنظمة حماية  -3

  .التي تم استبدالها بانواع حديثة
 من الوراثيمن التقنيات الزراعية التي تدهور الغطاء والعمل علة بلورة وتنفيذ سياسات وتطبيقات للتقليل من التوع  الزراعي التنوع الحيوي حماية -4

  ئبية تحفيزية وتدابير عواقبيةخالل بلورة تدابير ضرا
  . زراعية الساحلية محميات طبيعيةضرورة اعالن ما تبقى من االراضي اليشدد على ) 2(ان خطة العمل لمشروع سابيو 

  .الزراعي تعتبر واعدة التنوع الحيوي المتعلقة بالمحافظة على تنظيماتان الجهود المبذولة حديثا لتجديد ال
 الزراعي الحيوي بالتعاون التنوع الحيوي الزراعي في المناطق الريفية آان نتيجة تنفيذ مشروع التنوع الحيويالمحافظة على ان التقدم الملحوظ لجهة 

  .مع الجماعات المحلية والجمعيات غير الحكومية
  :في هذا االطار هي آما يليان النتائج الرئيسية 

  .ت الوطنية والمخططات المتفرعة منها الزراعي في االستراتيجياالتنوع الحيويتم ادراج شؤون -
  تم تنفيذ العديد من النشاآات في هذا االطار بالتعاون مع الفاو-
  ات المزارعين في المناطق الريفيةتم نشر الوعي آما تمت تنمية قدر-

 في تنفيذ التنوع الحيويارآة خبراء في ان النشاطات المذآورة اعاله تساهم في تحقيق االهداف االربعة للخطة االستراتيجية لالتفاقية من خالل مش
 الزراعي المحلي على مستوى البيوت التنوع الحيوي الزراعي الحيوي ومن خالل بلورة خيارات لسياسات تدعم المحافظة على التنوع الحيويمشروع 

  .الفردية وايضا من خالل تبني اتفاقيات عالمية موقع عليها
 الزراعي ونشاطاته آان من ابرز الوسائل الفعالة لتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع ع الحيويالتنوولكن ومن الجدير ذآره ان مشروع 

  .في هذا القطاعالبيولوجي 
راعية على  تنمية الجماعات الريفية وبلورة تقنيات زا تساهم في آم من غايات األلفية للتنمية7ان النشاطات المذآورة اعاله تساهم ايضا في تنفيذ الهدف 

  .المدى الصغير
 وقلة القدرات التقنية والبشرية للمشاريع المواجهة في التنفيذ تتعلق بقلة مخططات التنمية الريفية ومحدودية القدرات المؤسساتيةان المعوقات الرئيسية 

   .الحيويالتنوع  الزراعي وقلة التدابير التحفيزية لضمان زراعة صديقة والتنوع الحيويالعلمية المتعلقة ب



   للغاباتالتنوع الحيوي
 عموميات

 وفي التنوع الحيويهل قام بلدآم بإدماج أجزاء برنامج العمل ذات الصلة بالموضوع في ما لديكم من استراتيجيات وخطط عمل تتعلق ب 174
  برامجكم الوطنية الخاصة بالغابات؟

  .ال  )أ ( 
  ال، المرجو أن تصفوا أدناه العملية المستعملة  )ب ( 
x ) رجو أن تصفوا المصاعب والعوائق التي صودفت في هذه العملية نعم، الم  )ج  
  نعم، المرجو أن تصفوا الدروس المستفادة   )د ( 
  نعم، المرجو ان تصفوا أهداف التدابير ذات األولوية في برنامج عملكم  )ه ( 

  .. في بلدآم وفي برامج الغاباتالتنوع الحيوي بمزيد من التعليقات عن إدماج أجزاء برنامج العمل ذات الصلة في استراتيجيات وخطط العمل المتعلقة
 البيئيةاالنظمة هدفا للمحافظة على الغابات في اطار الدراسات الموضوعية المتعلقة بلقد لحظت االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

من - االرضي في لبنان التنوع الحيويحماية لبيولوجي قد هدفت الى وآانت االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع ا. االرضية والمواقع الطبيعية
  . لفوائد البيئية واالقتصاديةآما هجفت الى تاآيد وجوده لمن التدهور  - للغاباتالتنوع الحيويضمنه 

  :تضمنت خطة العمل ما يلي
   تجنب ومكافحة حرائق الغابات-
  تثقيف بيئيحمالت توعية ومتالزمة مع  انشاء سياحة ايكولوجية -
  ثقافية اجتماعية او /و تاريخية ،حماية مواقع ذات اهمية خاصة تتمتع بقيمة ايكولوجية -
   لرصد وتقييم انظمة االدارةقاعدة بيانات مفصلةبلورة  -
  اعادة تاهيل المناطق المتروآة او المتدهورة -
  نواع التي تستعمل في التشجيرالتشجير، وادارة الغابات، وانشاء مشاتل النباتات وانتقاء االاعادة  -
 المحلية االصلية يةنواع العلفاالاالستخدام المستدام لمنتجات الغابات غير الخشبية من ضمنها دراسة  التنمية وبلورة تقنيات ودراسات علمية لتشجيع -

 آبديل للرعي الجائر
 لغاباتلبلورة مخطط ادارة  -
 التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية -

عملت حديثا على اعتماد وزارة الزراعة ببلورة برنامج شامل لحماية الغابات وادارتها آما  قامت ، ال يوجد سياسة او خطط عمل وطنية للغاباتفي حين
  .مبدأ التشارك مع الجماعات المحلية في مختلف المناطق في لبنان

 معلومات حول الغابات قاعدةبلورة او والمنفذ من قبل وزارة الزراعة على الممول من الف )FRAفرا  (العمل من خالل مشروع تقييم موارد الغابات يتم
  . بناء على النتائجسيتم بلورة سياسة وطنية للغاباتو. ويعمل المشروع على تقييم آل الخدمات والمنتجات المتوفرة من الغابات. في لبنان

  . برية اصتاف محلية اصلية واصول اصناف باستعمالتاهيل المواقع وضع و  في اعادة2002الخمسي الذي بدأ سنة اعادة التشجير لقد ساهم مشروع 
منفذ من قبل وزارة البيئة لوابرنامج األمم المتحدة للتنمية الممول من المرفق العالمي للبيئة و) 1996باب، (تم العمل من خالل مشروع المحميات 

وعلى بلورة مسودة قانون الدارة المحميات الطبيعية مع االخذ بعين ) الغابات(طيعية على انشاء هيكلية للمحميات ال IUCNبالتعاون التقني من قبل 
  .االعتبار اشراك الجماعات المحلية

  : ولكن ما زال هناك معوقات مصادفة على مختلف االصعدة وهذا يعود الى
  وتدهور الموارد الطبيعيةبات  للغاالبيئيةاالنظمة التي تدمر اثر النشاطات البشرية عدم اعطاء بدائل للتقليل من  -
  صنع القرارالية التاثير السياسي على حماية الغابات وعلى  -
  ةيالحكومالمؤسسات قلة التوعية وقلة التنسيق بين الجماعات المحلية و -

 للغابات وسيلة تعلم التنوع الحيويتعلق ب؛ فلقد آانت جماعات التدريب في لبنان في ما يفي هذه االثناء تعلم العديد من الدروستم  انه وتجدر االشارة الى
 .التنظيميةالتدابير اقرار التشجير او اعادة عالن المحميات الطبيعية او في  المتعلقة بامستمر من خالل اليات التنفيذ
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ية تدابير أخرى تستعملها بلدآم لتنفيذ وتقييم وأ) السياسة العامة، التخطيط، اإلدارة ، التقييم، القياس (المرجو ان تبينوا ما هي األدوات المطبقة حديثا 

   هي األدوات والقياسات التي من شأنها ان تساعد على التنفيذ ماالمرجو ان تبينوا. برنامج العمل
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  : آما يليفي هذا االطار ولكن هناك العديد من المبادرات 1966ان المعلومات المتوفرة حاليا عن الغابات تعود الى تحقيقات تمت سنة 
حول دراسات تتعلق بمواقع برنامج األمم المتحدة للتنمية  والممول من قبل من قبل وزارة الزراعة المنشور في تسعة اجزاء التنوع الحيويتقرير  -

    . للغاباتالتنوع الحيوي امن ضمنه للتنوع البيولوجي ة واالقتصادية االجتماعيوالمرافقمختلفة، نباتات وحيوانات، 
   من قبل وزارة الزراعة2003ة لمكافحة التصحر تمت بلورتها في  خطة عمل وطني-
القراره  الى وزارة البيئة هاميقدتم ت التنوع الحيوي تتوافق وبرنامج عمل اتفاقية  للغاباتالتنوع الحيوي حول  الموسع مسودة تقرير حول برنامج العمل-

  .2005في تشرين الثاني 
 د ولق.تقييم وطني للغابات واالشجار في لبنان: عنوانه) 2005-2004(ار مشروع من الفاو لزراعة في اطوزارة ا من قبل هاذينفمبادرة اساسية يتم ت -

الغابات في لبنان وآل الخدمات والمنتجات المتوفرة منها وتقييم وضع الغابات في لبنان بهدف بلورة وتجديد خريطة موارد تضمن المشروع تقييم 
  .غابات

  ).مراجعة اعالهالرجاء ( وترتكز على مشروع تقييم موارد الغابات البلورة هي قيد سياسة غابات وطنية -
آما تمت بلورة خطة .  تم العمل على برنامج تدريب ودورات توعية من قبل وزارة الزراعة لحراس الغابات لتحديد وتصنيف الحشرات واالمراض-

  . الرصدووسائلتعلم تقنيات مكن حراس الغابات من  باعمال رصد مستمر لالفات بشكل يءعمل للسنة القادمة للبد
يهدف الى ايجاد الهيكلية المؤسساتية المثلى الدارة ) SISPAM سيسبام(هيكلية مؤسساتية ثابتة الدارة المحميات الطبيعية  هناك مشروع بعنوان -

  .التقنية للهيكلية وللمحميات الطبيعية القانونية و، ايضا الى تامين االستدامة المالية المشروعويهدف. المحميات الطبيعية
والهادف الى ادراج برنامج األمم المتحدة للتنمية  بادارة ايسياليف بتمويل من   استراتيجية التقييم البيئي الذي نفذ من قبل وزارة البيئة مشروعفي اطار -

التنوع تقييم البيئي الستعماالت االراضي والتي من ضمنها تم تناول  تم العمل على دراسة استراتيجية ال،الشؤون البيئية في مخططات وبرامج القطاعات
    .   للغاباتالحيوي

 وبعنوان ايسياليف  بتنفيذ مشروع على مدى ثالثة اعوام ممول من  AFDCجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية قامت جمعية حماية وتنمية الغابات -
ورآز المشروع على تجميع المعلومات وادارتها آما رآز على دور الجماعات المحلية في مكافحة . "اننحو اليات مستدامة لمكافحة الحرائق في لبن"

 تم ، وزارة البيئة ووزارة الداخلية؛ اضافة،حرائق الغابات وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعةتحدد مخاطر  تمت بلورة خريطة ،وبناء عليه. الحرائق
   .  وطنية للغاباتالعمل على ادراج النتائج في مؤسسة
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المرجو ان تبينوا إلى أي مدى وتبينوا أيضا الكيفية التي قام بها بلدآم بإشراك المجتمعات األصلية والمحلية وقام بإحترام حقوقهم ومصالحهم في تنفيذ 
  برنامج العمل

مختلف دا او تصور التشارك االداري المحلي للغابات في  الى عدم ادراج مبوذلك يعود . هناك مبادرات محدودة قامت بهدف اشراك الجماعات المحلية
   . للغاباتالتنوع الحيويالوسائل المعتمدة في برنامج 

  : ما يليابرز المبادرات في هذا االطارمن 
 اعات المحليةالجمواقتراحات  حاجات ولكن ما زال اعتبار مكاتب محلية في مختلف المناطق في لبنان متصلة بقسم الغابات في وزاة الزراعة -
  .ا جزئيااشراآهو
الذي عمل على اشراك الجماعات ) IUCN 1996 ،وزارة البيئة ،برنامج األمم المتحدة للتنمية ،المرفق العالمي للبيئة (مشروع المحميات الطبيعية -

  .مبلور الدارة المحميات الطبيعيةالطار االمة في دالمحلية في مراحله المتق
خمسي المنفذ من قبل وزارة البيئة الذي لحظ الجماعات المحلية في اطار مخططات مبلورة مع االخذ بعين االعتبار الشروط التشجير الاعادة مشروع -

التجمعات ، والمشاآلو ،االولوياتمع االخذ بعين االعتبار  وايضا ؛االجتماعية واالقتصادية للمنطقة وفقا للجماعات المحلية والجمعيات غير الحكومية
  . البيئي التشجير وبلورة النظام  اعادةاالقتراحات حول طريقةوة االجتماعي

 بالتعاون مع دول البحر المتوسط الممول من المرفق العالمي للبيئة والمنفذ من قبل وزارة ن في اطار مشروع االدارة المتكاملة لغابات االرز في لبنا-
اآبر غابة ارز في منطقة الشمال في (ممثلين عن الجماعات المحلية في غابة ارز تنورين  تم اشراك ،البيئة بالتعاون مع الجامعة االمريكية في بيروت

  . ويتم االخذ بارائهم في عملية صنع القرار المعينةفي الهيئة الحكومية) لبنان
التي ستاخذ بعين االعتبار و) الزراعةالفاو ووزارة ( آجزء من مشروع تقييم موارد الغابات 2006 سنة تهابلورالتي ستتم   السياسة الوطنية للغابات -

  . المعرفة التقليدية ومقترحات من الجماعات المحلية مجتمعة خالل دراسات التقييم الميدانية
ار التي سيعمل على تفعيلها في اطو اطار الهيئة الحكومية المعينة المنشاة يواالعتماد عليها فسيتم احترام الجماعات المحلية والمعرفة التقليدية  -

ومن اهداف هذا المشروع ايجاد الهيكلية المؤسساتية المثلى الدارة ). SISPAM سيسبام(هيكلية مؤسساتية ثابتة الدارة المحميات الطبيعية مشروع 
وزارة البيئة وآان قد بدأ سنة بل قيتم تنفيذ هذا المشروع من .  القانونية والتقنية للهيكلية وللمحميات الطبيعية،المحميات الطبيعية وتامين االستدامة المالية

2005 .  
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  المرجو ان تبينوا ما هي الجهود التي بذلها بلدآم نحو بناء القدرة في مجال الموارد البشرية والرأسمالية في سبيل تنفيذ برنامج العمل



على الرغم من غياب افق مع نشطات مشاريع عديدة بالتوالية ممبذولة بهدف بناء القدرات في مجال الموارد البشرية والاللجهود اتم استثمار وتفعيل 
  .  متوافقة بهذا الصددغياب انظمةبرامج وطنية منسقة بين مختلف المؤسسات و

  الرصد وتسجيل، التشجير اعادةجلب فرص لتنمية قدرات الموظفين في وزارة البيئة في مجاالت التشجير الخمسي عمل على  اعادةوعران مش -
ويتمحور المشروع حول انتقاء مواقع من . راضي المتدهورةتاهيل الغابات واالو  وضع آما عمل على رصد اموال العادة؛مدةالطرق الجيدة المعت

ها تامين الموارد البشرية والمهندسين نيتم تنفيذ االلية من خالل التعاقد مع شرآة خاصة التي من شا. تشجيرها باصناف محلية اصليةاعادة المشاع و
     .   التشجير التي تتم متابعتها بالتعاون مع البلديات مما يسهل عملية نقل التقنيات اليهم اعادةالعمالالزمين الزراعيين ال

 CIHEAM GTZمن الفاو بتمويل في اطار تدريبات ثنائية واقليمية وعالمية تمت  لتنمية قدرات موظفي وزارة الزراعة  المنفذةمبادراتال ان -
JIKA  مريكية وآالة التنمية االUSAID وفرنسا؛ من ابرزها:  

 ، تم من خالل هذه المبادرة ولقد.وزارة الزراعة لمكافحة حرائق الغاباتلتقني ومالي توفير دعم  بمساعدة لبنان من خالل قامت الحكومة الفرنسية -1
  .ربين فرنسيين ومهندسين لبنانيينمهندسين في فرنسا ولبنان بتعاون بين مدول تنمية القدرات ولقد تم تدريب بلورة برنامج شامل ح

  . الممول من اليابان2005التدريب حول االدارة المستدامة للغابات سنة  -2
  سوريا -الذقيةال تدريب مرآز الغابات والمراعي العربي -3
عوام ممول من اي سي اليف بتنفيذ مشروع على مدى ثالثة ا AFDCجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية قامت جمعية حماية وتنمية الغابات  -

ورآز المشروع على تجميع المعلومات وادارتها آما رآز على دور الجماعات المحلية في .  نحو اليات مستدامة لمكافحة الحرائق في لبنان:وبعنوان
ة البيئة ووزارة الداخلية؛ اضافة يتم  وزار، حرائق الغابات وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة لمخاطر تمت بلورة خريطة،وبناء عليه. مكافحة الحرائق

صفوف، (وآانت هذه االجمعية قد عملت على العديد من النشاطات الهادفة الى تنمية القدرات . العمل على ادراج النتائج في مؤسسة وطنية للغابات
  .التشجيراعادة وسائل مكافحة حرائق الغابات وتقنيات وعلى سبيل المثال ) مؤتمرات، ورش عمل، الخ

هناك استراتيجية لتنمية القدرات قيد البلورة في وزارة البيئة ستهدف الى تقييم الموارد البشرية والمالية اتي تحتاجها الجمعيات غير الحكومية -
  .)تقييم، تصنيف، ورصد، ومتابعة، الخ(والوزارات في ما يتعلق بمجاالت تخصصية مختلفة 
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   70  المربع
مثال التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون بين الشمال والجنوب والتعاون بين الجنوب والشمال ( بلدآم بالتعاون المرجو ان تبينوا الكيفية التي قام بها

والمرجو أن تبينوا أيضا ماهي المصاعب . مع غيره من الحكومات والمنظمات اإلقليمية أو الدولية في تنفيذ برنامج العمل ) والتعاون والشمال والشمال 
  .ات التي تم تبينهاأو االحتياج/و

 ،في اطار العديد من المؤتمرات واالجتماعات العالمية واالقليمية شارك فيها ممثلون عن وزارة البيئةلقد تمت ترجمة التعاون العالمي بين المناطق 
ات ساهمت في التشجيع هذه المبادر .، الخUNAYSLVA  وشبكةميدفورآساجتماعات و ،وزارة الزراعة ومؤسسسات مختلفة مثل مؤتمر الغابات

  . للغابات آما فتحت ابوابا لتعاون طويل االمدالتنوع الحيويعلى تبادل الخبرات والطرق الجيدة في 
تم تمويل .  التشجير على طول السلسلة الجبلية المشترآة بين البلدين اعادةينفذ من خالل مشروعهناك تعاون اقليمي بين سوريا ولبنان  -

  .ونفذ من قبل وزارة الزراعةالمشروع من قبل الفاو 
بادارة مرآز غابات في منطقة البحر المتوسط في لبنان  AFDCجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية  جمعية حماية وتنمية الغاباتتقوم  -

 وادارة  وادارة مخاطر الحرائق، اقليمية تتعلق بادارة الغاباتيةتدريبنشاطات ويعمل المرآز على تامين فرص ل. WWFبتمويل من 
 . والسياحة الريفية، الخ،والسياحة البيئية ،المحميات الطبيعية

 بتنفيذ مشروع مناطق الطيور المهمة الذي يهدف الى  وبيرد اليف انترناسيونالSPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان تقوم  -
  حماية هذه المناطق من ضمنها الغابات

  :ان المعوقات المواجهة هي آالتالي
  )مع وزارة البيئةبرنامج األمم المتحدة للتنمية الفاو مع وزارة الزراعة و(حدودية وحصرية مبادرات التعاون ببعض الجهات م -
  تحديد اولويات مواضيع وبرامج مشاريع -

  :بناء عليه، هناك حاجة الى
  ادراج الجهود في اطار استراتيجية شاملة الدارة الغابات-
  ات والقطاع الخاصتحسين التنسيق بين الوزار -
  تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات -
التنوع  المتعلقة باالدارة المتكاملة والبيئيةاالنظمة  نهجتنفيذ  و الرصد، بتقييم الغاباتالمتعلقينبلورة اسلوب استراتيجي في نقل التقنيات والتعاون  -

  . للغاباتالحيوي
  

  ات للغابالتنوع الحيويبرنامج العمل الموسع حول 

  . الحفظ واالستعمال وتقاسم المنافع– للبرنامج 1عنصر رقم 

   إلدارة آافة أنواع الغابات؟البيئيةهل يقوم بلدك بتطبيق نهج األنظمة  175

  )المرجو بيان األسباب أدناه.(ال  )أ ( 

x ) المرجو بيان األسباب أدناه.(ال ، لكن يتم اآلن تحديد التدابير الالزمة،  )ب(  

  )اه التدابير التي تم اتخاذهامن فضلك حدد أدن( نعم،   )ج ( 

بما في ذلك فعالية التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على إدارة الغابات، .( إلدارة الغاباتالبيئيةمزيد من التعليقات حول تطبيق نهج األنظمة 
  )والمصاعب، واألدوات ، واألهداف

 المحمياتخاصة ( يتم اعتماده تدريجيا في ادارة المحميات الطبيعية من ضمنها الغابات ،حل بلورته ما زال في اولى مراالبيئية نهج األنظمة نظرا لكون
  ).الطبيعية

يتم تطبيقه بشكل غير  ، فانهالبيئيلنهج االنظام لم يلحظ اي تطبيق  حول الغاباتلمؤتمر االمم المتحدة التقرير الوطني للدورة الخامسة   انعلى الرغم من
ان الوسائل المعتمدة في ادارة الغابات هي متوافقة خاصة مع تطبيق نهج . بات خاصة من خالل التدريبات المعطاة لحراس الغاباتمباشر في الغا

 تاريخ 558قانون  (1996 في المجلس النيابي الصادر عن ) 12/9/1991/ تاريخ 85قانون الغابات رقم (مبادارت قانونية : البيئيةاألنظمة 
 التشجير المنفذ من قبل وزارة البيئة والذي يهدف الى زيادة برنامج اعادةلتشجير في اطار العادة اارشادات (ليمات االقطاعية والتع) 24/7/1996

  .  )مناطق الشالالت الخ
  . بطريقة شاملة واحواض التجميع البيئية تم تناول األنظمة ،في اطار مشروع آامب

 يجب العمل على الية ،معنيين المحليين لتامين طريقة متوازنة للنشاطات المخططةاج العديد من الخبراء والادر يتطلب البيئية ان نهج األنظمة نظرا الى
في  بهذه المبادرة ءولقد تم البد.  المنوي تنفيذهاتلتفادي سيطرة اساليب االدارة الضيقة على النشاطا  واسعة ومفتوحة في النهج المعتمد وذلكمناقشة

  .العديد من المشاريع
مع  البيئية حيث يتم تنفيذ مبادىء نهج األنظمة تقييم االثر البيئي متجسد في البيئيةاالنسب لترجمة تنفيذ نهج األنظمة   النهج البيئيومن المحتمل ان يكون

 يتم ن الية تقييم االثر البيئي تتطلب ان اففي الواقع. البيئيةهناك تاثير سلبي على االليات في حال لمختلف مشاريع التنمية العلم ان تقييم االثر البيئي ينفذ 
للمعلومات المتوفرة من خبراء   شامالتطلب تحليال آما ت وليس فقط على مستوى المواقع الطبيعية او االنواع المهددةالبيئيةعلى مستوى األنظمة التقييم 
    .البيئية في األنظمة احدث تغييرت  انالتي بامكانها تامين ادراج آل المحاور  مختلفين وذلك بهدفميدانيين

 
 هل يقوم بلدك بالحد من التهديدات وآذا  العمليات التي تمثل تهديدا للتنوع البيولوجي للغابات؟ 176

 الخيار X التفاصيل
 والتدابير 2المرجو أن تبينوا أدناه التهديدات الرئيسية التي تم تبينها بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية 

 عمال ذات األولويةالمتخذة النجاز األ
x ) نع  )أ

 م



o للغابات هو في انخفاض بسبب البيئيةاالنظمة التدهور المتعلق برواسب المكونات السامة في ان درجة خطر التلوث الصناعي و 
.  في الصناعة الخ االلكتريكيفلترالر في استعمال تقنيات االحتراق وبسبب التحسن في ادارة النفايات والزامية استعمال يالتغي
  .كن هناك حاجة لتحسين تدابير الرصد التي تساعد في تقييم اثر التلوثول

o بتنمية شبكة الطرقاتهناك خطر جدي متعلق .  
o اراضي مدنية وبشريةةهناك خطر هام ومتزايد اال وهو تقسيم وتحديد االراضي وبلورة هندس .  
o  ولكن تم لحظ تقييم خطر االنواع الغريبة في بسبب جهل تواجدها؛ جدية ان االنواع الغازية في الغابات ال تعتبر مشكلة

  .استراتجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وملحقها
o  منحدرات قوية إن اإلنتاج غير المراقب للفحم آان يشكل خطرا رئيسيا على الغطاء النباتي اذ انه آان يتم قطع الغابات حتى على

وآان خطر حريق الغابات آبيرا جدا خاصة خالل عمليات . اتات بالتفريخ مجددا النبْأوآان هذا يلحق برعي جائر حين تبد. جدا
  .ولكن يتم تفعيل نظام حماية الغابات لمكافحة الحرائق. انتاج الفحم

o  وآان يتم غالبا قطع غير شرعي دون .  ايكولوجية عالية حساسةةنظماان تجميع الحطب والخشب غير المراقب آان يتم في
 تم استصدار قانون كنول.  Cedrus libani, Abies siliqua & Juniperus excelsa ة ألنواع مثلمخططات عمل سابق

 .يمنع آليا قطع اي شجرة صنوبرية حتى ولو ميتة
o تتدخل وزارة الزراعة إلزالة األشجار الميتة وحرقها اذا لزم وذلك ،ن سبب موت الشجرة جرحا او مرضا او حشرةوكي عندما 

 . الشجار وغابات اخرىلتجنب نشر العدوى
o هناك قوانين وطنية صارمة تمنع محو الغابات. 
o فرا  يقوم مشروع تقييم موارد الغاباتFRA الممول من الفاو والمنفذ من قبل وزارة الزراعة ببلورة نظام معلومات حول 

 بلورة سياسة  من خاللهوستتم. آما يقوم المشروع بتقييم آل الخدمات والمنتوجات المتوفرة من الغابات. الغابات في لبنان
 .للغابات مرتكزة على نتائج التقييم

o حيث تم استكشاف االثار 2001سنة برنامج األمم المتحدة للتنمية تم تحضير دراسة حول تغير المناخ من قبل وزارة البيئة و 
اضافة هناك دراسة اخرى حول . الغابات من ضمنها  التيمناخية-يولمناطق البالمتوقعة لتغير المناخ، تدابير الحساسية والتأقلم ل

وتم التباحث بأسباب . UNCCDزراعة حول تنفيذ ل من قبل وزارة ا2002تغيير المناخ افضت بتحضير تقرير وطني سنة 
  .واثار تدهور االراضي آما تمت بلورة بعض التدابير للتخفيف من اثارها

 
 ال  )ب (  )من فضلك أذآر أدناه األسباب(

 
بما في ذلك آفاءة التدابير (ات حول التدابير التي اتخذت للحد من التهديدات وآذا  العمليات التي تمثل تهديدا للتنوع البيولوجي للغاباتمزيد من التعليق

 ) للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف التنوع الحيويالمتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على 
  :ورة في اطار تعديالت آما يليان التدابير المتخذة محص

الذي ينص على ان اشجار االرز، الشوح،  1996الصادر عن المجلس النيابي سنة ) 12/9/1991 تاريخ 85قانون رقم (قانون الغابات  •
 ).24/7/1996 تاريخ 558قانون رقم (لبنان هي محمية وغابات اخرى في  اللزاب واشجار صنوبريات اخرى تعتبر محمية حتما

  )8/8/2002 تاريخ 444قانون رقم ( مشروع في قانون حماية البيئة أييئي قبيل تنفيذ لبثر اتقييم االاجراء حظ ضرورة تم ل •
  مسودة قانون تلحظ حماية وادارة المحميات الطبيعية •
 ان بسببجبال في لبنان ة الشرقية لللمرسوم يمنع نشاطات الكسارات في آل االراضي اللبنانية ما عدا في اربعة مواقع واقعة على السلس •

 ينص هذا المرسوم على نظام التراخيص في هذه المناطق ،اضافة.  وايضا السباب اخرىضئيل جداالموجود في المنطقة الغطاء النباتي 
 )7/10/2002 تاريخ 8803مرسوم رقم (واعادة تاهيل الموارد ويحدد معايير وتدابير الستغالل 

  االنهار من قبل وزارة البيئةومصبات مواقع طبيعية قرارات وزارية يعلن بموجبها حماية •
 )1997 و1995(قرارات وزارية تمنع الصيد في آل الجمهورية اللبنانية  •
 )27/2/1996 تاريخ 92/1قرار (تناول تنظيم تصدير آل النباتات الطبية والعطرية ي من قبل وزارة الزراعة قرار وزاري •
 )1/8/1996 تاريخ 340/1قرار (ول تنظيم حصاد الزعتر والقصعين تناي من قبل وزارة الزراعة قرار وزاري •
 )12/9/1995 تاريخ 108/1قرار (منع استيراد وادخال آل بذور االرز والنباتات ي  من قبل وزارة الزراعةقرار وزاري •
 )580/04رقم (قانون جديد لتنظيم الصيد  •
ولكن هناك حاجة لتنمية القدرات . لزراعة في اطار قانون الغاباتاعالن حماية خمسة عشر غابة بموجب قرارات وزارية من وزارة ا •

 . فعالةطريقة  ب النشاطات الترفيهية واالقتصادية او الكوارث الطبيعية في المحميات ومتابعةلتمكين وزارة الزراعة من رصد
  :مبادرات للتقليل من االثار السلبية

 عدد مراآز مكافحة الحرائق وزارة الزراعة ووزارة الداخلية لزيادة AFDCة جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجيانشاء شبكة بين  •
ولكن هناك حاجة . ي اطار مبادرة من القطاع الخاصف ادليةبولقد تم تزويد هليكوبترات الجيش اللبناني . في الغابات وتنمية قدراتهم

 . للمزيد من الجهود بهدف تجنب ومكافحة حرائق الغابات
  :يسية التي تم تحديدها والتي من شانها التاثير سلبا على غطاء الغاباتان المخاطر الرئ
  حرائق الغابات •
  تقسيم الغابات •
  الرعي الجائر وقطع االخشاب غير الشرعي •
  حصريةة الفظامحال •
 مقالعالكسارات وال •
 التمدد المدني والهجرة •
 اتساع رقعة االراضي الزراعي •
 تغير المناخ •
 قلة الوعي العام •
 تماعية واالقتصادية االجوضاعاال •
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  :ان الحاجات هي ما يلي
  تشجيع التنسيق بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة •
  نشاطات اخرىبمكافحة الحرائق والقيام ب ، رصدها،لمختلف المؤسسات الدارة الغابات تنسيق الجهود واعادة هيكلة دفتر الشروط •
  في الغاباتالتنوع الحيوي في الغابات ورصد بعض مؤشرات يويالتنوع الحزيادة عدد حراس الغابات وتنمية قدراتهم لحماية  •
 عض التقنياتبدائل لبتناول الحاجات االجتماعية واالقتصادية للجماعات المحلية في ما يتعلق ب •
   للغابات واالستعماالت المباشرة وغير المباشرةالتنوع الحيوي محيطتقييم  •
  اطالق تدابير تنظيمية وقوانين •

 
 ؟. للغابةالتنوع الحيوي باتخاذ التدابير لحماية وإصالح واسترداد هل يقوم بلدك 177

 الخيار X التفاصيل
 وان تصفوا التدابير 3المرجو أن تبينوا التدابير ذات األولوية فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الغاية 

 )المتخذة لتحقيق تلك األولويات
x ) نع  )أ

 م
بهدف ) 28/6/2001 تاريخ 326رقم " برنامج قانون"(يون ليرة لبنانية في اطار قانون التمويل الوطني  بل25 قامت الحكومة اللبنانية برصد 2001في 

اعادة التشجير  تم توآيل وزارة البيئة في لبنان باطالق مبادرة مخطط وبناء عليه،. مشروع تشجيري على خمس سنوات على الصعيد الوطنيتنفيذ 
  .طاء الغابات المتدهور من على مر السنينتاهيل غوضع والوطني الهادف الى اعادة 

 ال  )ب (  )من فضلك أذآر أدناه األسباب(
 

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، . ( للغابةالتنوع الحيويمزيد من التعليقات حول التدابير التي اتخذت لحماية وإصالح واسترداد 
 )مصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف  للغابات والالتنوع الحيويوالوقع على 

 مبعثرة  ما زالت فان النشاطات،اعادة التشجير للغابات من خالل مشاريع التنوع الحيويتاهيل  وضع وحماية واعادةلعلى الرغم من الجهود المبذولة 
او اختيار مواقع يلعب دورا في تفعيل التاثير السياسي ان  اعتباره خاصةتنفيذه او حتى  لم يتم البيئيةومزدوجة وغير موجهة بسبب ان تقييم الحاجات 

  . اعادة التاهيل
المنفذ اعادة التشجير  مشروع ، من قبل وزارة الزراعة1996 الوطنية الصادرة في التنوع الحيويامثلة عن هذه المبادرات المتخذة في ما عدا دراسة 
ورية حيث يتم استعمال انواعا محلية وبعض انواع االشجار المثمرة العادة تاهيل هندسة الس-من قبل وزارة الزراعة في سلسلة الجباال اللبنانية

جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية المنفذ من قبل وزارة البيئة وبعض مبادرات القطاع الخاص مثال اعادة التشجير ايضا هناك مشروع . االراضي
AFDC بنانيةل مختلف المناطق اليلف المواقع آما قامت بانشاء مشاتل لالنواع النباتية المحلية فتاهيل لمخت وضع و التي بلورت مخططات اعادة.  
ل مآما تع) من غابات آثيفة او مقسمة% 12ان الغطاء الحالي مقدر ب(الغطاء االخضر من الغابات هذه تعمل على زيادة اعادة التشجير ان برامج 

ولكن هناك حاجة لمخطط ادارة غابات شامل من شانه تناول بلورة قوائم جرد لالنواع الموجودة في . اباتعلى زيادة اهتمام الشباب بالمحافظة على الغ
  . البيئية اشروطهدراسة  وا رصده)نادرة او مهددة(تقييم وضعها ) اقتصاديا، غذائيا، طبيا، ثقافيا واجتماعيا(تقييمها  امختلف المواقع في لبنان، تصنيفه
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 الخيار X التفاصيل
 وان تصفوا التدابير 4المرجو أن تبينوا التدابير ذات األولوية فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الغاية 

 )المتخذة لتحقيق تلك األولويات
X  ) نع  )أ

 م
غذائية التزيينية االقتصادية من خال قوانين الصيدلية الاو استعمال النباتات لجوزيات المرتبط بتجميع ا في الغابات التنوع الحيويتم تنظيم استعمال 

  :ومراسيم
   قانون يمنع قطع اي شجرة صنوبرية حتى ولو ميتة-
  مرسوم ينظم حصاد وتصدير االنواع البرية من الزعتر والقصعين اذ يسمح القانون بحصادهما بعد فترة التزهير بشكل يؤمن االستدامة-

ج دبس االنتCeratonia siliqua واشجار الصنوبراآواز النتاج  Pinus pinea اشجاراضافة تم التشجيع على استغالل . لالنواع
  .مصدر آحلوىالالخروب المستعمل محليا و

موارد الطبيعية والمحافظة  بما يتعلق بادارة الالوراثية ينادي ببلورة نظام لمراقبة الوصول الى الموارد 8قانون حماية البيئة وفي الفصل  -
  .التنوع الحيويعلى 

م الصنوبر اوقامت وزارة الزراعة بوضع سعر لكيلوغر.  Pinus pineaالصنوبر مناآواز  لتشجيع انتاج سياسة ضريبية يتم تطبيقها -
اضافة .  اذ حددت سعرا اعلى لهآما عملت على الحد من تسويق الصنوبر الذات النوعية العالية في االسواق المحلية) الرا امريكيا دو20(

هذه السياسة تشجع االنتاج المحلي وتدفع بالمتهلك العطاء االولوية . عملت وزارة الزراعة على فرض ضرائب على الصنوبر المستورد
  .للصنوبر المحلي

o  ض االماآن مع سهولة زيد في بعيي من الممكن ان ذالالدخول المجاني الى الغابات يشجع استعمال المنتجات غير الخشبية، إن
هناك العديد من  ولكن . بافراطلموارد النباتية االرضيةال استغالتم اذا ما سبب مشاآل من الممكن ان يولكن المواصالت 

 على الصعيد اتجميعهايضا هناك مسالة تتم تغطيتها جزئيا بحماية قانونية والتي االنواع النباتية للغابات المجمعة من البرية 
هي ففي آل انحاء البلد اما بالنسبة للنباتات والحيوانات في المحميات الطبيعية . يتطلب رخصة من وزارة الزراعةذي الالتجاري 

 .مسؤولية وزارة البيئة
o  تنبثق من قانون حماية الصيد  الصيديواناتستعماالت حباتنظيمات تتعلق  

 ال  )ب (  )من فضلك أذآر أدناه األسباب(
 

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على .. (نمية  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للغابةمزيد من التعليقات حول ت
 ) للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف التنوع الحيوي

 لم يتم ، للغابات آمصدر دخلالتنوع الحيوي ات المحلية حول اهميةماعبين الجوالترويج لها حمالت التوعية البدء ب المبذولة في على الرغم من الجهود
اتفاقية (االطار فعلى الرغم من توقيع ثالث اتفاقيات في هذا . وما زالت الموارد الطبيعية مستغلة بشكل جائرتنفيذ مشاريع تتعلق باالستخدام المستدام 



  .  في تنفيذ نشاطات زالت هناك معوقات تتعلق بتفعيل القوانين وادراج خطط العملما) لمناختغير ااتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية  ،التنوع الحيوي
زمة للترويج إلستخدام ال هناك حاجة لتنسيق اآثر بين الوزارات والتعاقد مع خبراء وتأمين التجهيزات ال،وبناء على المبادرات المحدودة في هذا االطار

  .لغاباتال للتنوع البيولوجي في امستدام فع
الطبية مثل القصعين والزعتر او قوانين تتعلق باشجار او /ففي الواقع وبغض النظر عن بعض القوانين التي تمنع قطع بعض االنواع العطرية و

: دراساتامثلة عن هذه ال. امات المستدامة للغابات في لبنانستخدض الدراسات حول االع تمت ب،الصنوبريات او بإستعمال المنتجات غير الخشبية
اطروحة حول دراسة متعددة المرافق تتعلق بتقييم افاق االستخدام المستدام لغابات االرز في لبنان والتي من ضمنها تمت بلورة اسلوب ترتيب لتصنيف 

-2004 .ج. أستوت،(فية  والثفاالحيوية ، االجتماعية،االقتصادية الملكاتباالرتكاز على ) ولمدى معين بعض المواقع الطبيعية االخرى(غابات االرز 
ابو (الجامعة اليسوعية  اطروحة منفذة من قبل الكسليك و-القدس-، اطروحة منفذة من قبل جامعة الروح)الجامعة االمريكية في بيروت–جامعة ريدينغ 

  )..، سديب
  : المنفذة آما يلي حول االستخدامات المستدامة مبادرات القطاع الخاصهناك

  . بيئيةالسياحة اليدوية والعمال اال الرعي، انتاج العسل، مثلنشاطات ترويج لث تمت بلورة مخطط ادارة ومحمية ارز الشوف حي هناك •
اقتصادية وببلورة نشاطات محلية /اجتماعيةت ءاالتي تقوم بإحصا AFDCحماية وتنمية الثروة الحرجية جمعية هناك المراآز المحلية ل •

 .آمصدر دخل
  .بلدمناطق البعض  التي تشجع على التقاليد المحلية في SPNLالمحافظة على الطبيعة في لبنان ة جمعيالحمى من قبل هناك مبادرة  •
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 الخيار X التفاصيل
 مع وصف التدابير 5 الغاية المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف

 المتخذة 
 نعم  )أ ( 

 
 ال  )ب (  X )من فضلك أذآر أدناه األسباب(

 .لم يتم تحديد المشكلة بعد
بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، (لغابة واالستفادة المشترآة منها ل الوراثيةمزيد من التعليقات حول دعم الحصول على الموارد 

 ) للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف التنوع الحيويلى والوقع ع
، مواضعهاتحديد مثل قوائم جرد باالنواع، ( هناك حاجة لدراسات اولية ، للغاباتالوراثيةفي ما يتعلق بالتدابير لترويج الوصول وتشارك الفوائد للموارد 

مرحلة بلورة في  تعتبر وزارة الزراعة وبناء عليه،. لمتخذة لغاية االن هي في اولى مراحل البلورة والتنسيق بين الوزارات خاصة وأن المبادرات ا)الخ
 وبالتالي بلورة االساسيات للترويج للوصول وتشارك الفوائد من  وقواعد بياناتسياسة وبرنامج وطني للغابات من شأنهما تناول بلورة قوائم معلومات

  .هناك مسودة قانون حول الوصول وتشارك الفوائد يتم تحضيرها في االطار الوطني للسالمة االحيائيةفبة لوزارة البيئة، سبالناما .  للغاباتالوراثيةالموارد 
 

  . البيئة المؤسسية واالجتماعية االقتصادية الفاعلة- من البرنامج 2عنصر رقم 
 للغابات واالستخدام المستدام لها، بما في ذلك الحصول على الفوائد يالتنوع الحيوهل يقوم بلدك بدعم البيئة المؤسسية الفاعلة للحفاظ على  180

 المشترآة؟
 الخيار X التفاصيل

 مع وصف التدابير 1المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية 
 المتخذة 

 نعم  )أ ( 

  
 

 ال  )ب (  X )من فضلك أذآر أدناه األسباب(
 . المشكلة بعدلم يتم تحديد

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، (لغابة واالستفادة المشترآة منها ل الوراثيةمزيد من التعليقات حول دعم الحصول على الموارد 
 ) للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف التنوع الحيويوالوقع على 

 هناك ، الوصول وتشارك الفوائدامن ضمنهو له االستخدام المستدام للغابات والتنوع الحيويئة المؤسساتية للمحافظة على يتحسين البفي ما يتعلق بالتدابير ل
  :ما يليلحاجة 
  اعادة التشجيرالية واضحة لرخص  •
  فرض ضرائب  •
   . الخ،حوافزتامين  •

.  للغاباتالتنوع الحيويتتناول استراتيجية  اية اطارجتماعي للجماعات المحلية في  واالقتصاديعلى المستوين االتحفيزية التدابير ال يجب لحظخاصة انه 
 اما بالنسبة لوزارة البيئة.  وزارة الزراعة ومجلس االنماء واالعمارمع يتم العمل على بلورة قانون حول الغطاء النباتي للجبال بالتنسيق  بكل االحوال،ولكن

 اما بالنسبة . مع مختلف المهتمين في هذا المجال في مضمونها ما زال هناك حاجة للتشاورن ولك المستدامخدامالستيتم العمل على بلورة سياسة حول اف
ي يساعد في المحافظة ذ االمر ال1993 سنة ذلجهة تقدير قيمة النباتات الطبية منة من قبلها ذمبادرة منف، فهناك مصلحة االبحاث العلمية الزراعيةل
  . للنباتات الطبية والترويج للتنمية الريفيةاماالستخدام المستدو

 قبل نلغابات مثال في اطار مشروع التحقيق البيولوجي المنفذ مخدام المستدام للتنوع البيولوجي ليذها في ما يتعلق باالستفهناك بعض الدراسات التي تم تن
التي  AFDCجمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية ية الخاصة مثل من خالل مبادرات بعض الجمعيات غير الحكوم واالجامعة االمريكية في بيروت 

  . ادرجت في المؤسسات الحكومية ضرورة انشاء مرآز وطني لمكافحة حرائق الغابات
 

 ؟.للغابة التنوع الحيوي التي تؤدي إلى فقد ت واالقتصادية التي تؤدي إلى اتخاذ القراراةهل يقوم بلدك بمناقشة اإلخفاقات والعيوب االجتماعي 181
 الخيار X التفاصيل

 مع وصف التدابير 2المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية 
 المتخذة 

 نعم  )أ ( 

 
 ال  )ب (  X )من فضلك أذآر أدناه األسباب(

 .م يتم تحديد المشكلة بعدل
بما في ( للغابة التنوع الحيوي التي تؤدي إلى فقد تاعية واالقتصادية التي تؤدي إلى اتخاذ القرارامزيد من التعليقات حول دراسة اإلخفاقات والعيوب االجتم

 ) للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف التنوع الحيويذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على 
 للغابات؛ ولكن تمت هناك بعض المبادرات من قبل وزارة البيئة من خالل بلورة سياسة التنوع الحيويول ة حاقتصادي/اجتماعيةدراسات لم يتم اجراء 

 وزارة الزراعة التي تقوم بمراجعة القانون المتعلق قبلمن قامت بعض المبادرات ايضا للمحافظة واالستخدام المستدام ومن خالل استراتيجية التقييم البيئي؛ 
 ومن الجدير . للغاباتالتنوع الحيويمبادرات خاصة ترآز على شؤون التوعية في ما يتعلق بقبل من ايضا نتاج الفحم وم محددة ال الخشب في مواسقطعب

  . 2080لغاية سنة  على البيئة التلوث وتغير المناخ وخذ بعين االعتبار اثار االنواع الغازيةأ الجهود المبذولة لبلورة استراتيجية وقائية ت،ذآره ايضا
 

 ؟. للغاباتالتنوع الحيويهل اتخذ بلدآم أية تدابير لزيادة تثقيف الجمهور وإشراآه وتوعيته فيما يتعلق ب 182
 الخيار X التفاصيل

 نعم  )أ (  X مع وصف التدابير 3المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية 



 المتخذة 
محلية وزوار غابات اخرين الجماعات ال ،احيسال ،معلمينال ،نشاطات التثقيفية التعليمية موجهة لطالب المدارسلتم تنفيذ العديد من اعلى مر السنين السابقة، 

الت  ونشر عدد من المقاالت في مجاتبيد من الكتيلعدا تم القيام بحمالت توعية، وانتاج ،ار العديد من المشاريعطايضا وفي ا). الرجاء مراجعة ما يلي(
 .اقليمية

 ال  )ب (  )من فضلك أذآر أدناه األسباب(
 

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس ( للغابات التنوع الحيويمزيد من التعليقات عن التدابير لزيادة تثقيف الجمهور وإشراآه وتوعيته فيما يتعلق ب
 )ياجات واألدوات واألهداف  للغابات والمصاعب، واالحتالتنوع الحيويالمستفادة، والوقع على 

عالم؛ على سبيل االمدارس والمشاريع وال في الغابات من خالل وزارة البيئة والتنوع الحيويتتعلق بالتي آة والتوعية رالمشاورويج للتثقيف العام تيتم ال
 اقراص مدمجة ت نشر،التعاون مع دول البحر المتوسطلة لغابات االرز في لبنان بماالدارة المتكامشروع المثال وفي اطار مشروع المحميات الطبيعية و

لمحافظة اتقنيات و)  من قبل وزارة الزراعة1996في الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي (وضع االنواع و ،التنوع الحيوياهمية  تنوعت بين ومنشورات
حمالت في ن ون المستهدفوالمهتموآان %). 13(تاهيل نصفه وضع ولغطاء النباتي الذي تمت اعادة باولكن ليس وخاصة لجهة ما يتعلق بتقسيم الغابات 

  ). مؤسسات اآاديمية وجماعات محلية، قطاع خاص،وزارات( مختلفة ميادينمن  التوعية
، ت والحياة البريةل ادارة الغاباحو لصفوف تعليمية في الجامعات و؛ ليات للتنوع البيولوجي وتشارك الفوائدآما زال هناك حاجة لقوانين تنظم التدابير و

  .اعادة التشجير  تقنيات  عنوتدريباتة يتحديد مخاطر الحرائق وتدابير اداروتصنيف النباتات والحيوانات و للغابات البيئيةاالنظمة  لتدريبات حوو
 

  . المعرفة والتقييم والمراقبة– ج من البرنام3العنصر رقم 
 ؟. للغابةالتنوع الحيوييات عدة لتحسين تقويم وضع واتجاهات هل قام بلدك بتطوير تصنيف عام للغابات على مستو 183

 الخيار X التفاصيل
 مع وصف التدابير 2المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية 

 المتخذة 
 نعم  )أ ( 

 
 ال  )ب (  X )من فضلك أذآر أدناه األسباب(

 .التي من شانها تحسين الوضع هي بعيدة عن آونها آافيةالمشاريع تعتبر مبعثرة اذ ان  للغابات البيئيةظمة االنان المعرفة المتعلقة بوظيفة 
 التنوع الحيويبما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على (مزيد من التعليقات عن تصنيف عام للغابات على مستويات عدة  

 )االحتياجات واألدوات واألهداف للغابات والمصاعب، و
 موقعا 240في اطار مشروع ممول من الفاو حيث تم رصد  للغابات البيئيةاالنظمة  وبتحديد 2005موارد الغابات في قامت وزارة الزراعة بدراسة تقييم 

جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية الراضي؛ ايضا قامت ر واستعماالت ا المخاط،االقتصادية/يم االجتماعيةبطريقة منظمة لتحديد االنواع المتاقلمة، والق
AFDCبالتعاون مع مخاطر الحرائقخرائط خرائط غطاء االراضي وايضا بلورة   بتجديد صور االقمار االصطناعية لتحديد استعماالت االراضي و 

ولكن ما زال .  في اطار مشروع المحميات الطبيعيةالبيئيةاالنظمة ق مبادرة لتصنيف الفلقد عملت على اطاما بالنسبة لوزارة البيئة . جمعية الخط االخضر
ولكن بما انه لم يتم تصنيف االهمية االقتصادية للتنوع البيولوجي في .  في الغابات في مفهومه االوسعالتنوع الحيويلتناول هناك حاجة لبلورة اطار شامل 

  .ودة فان الجهود في هذا االطار ما زالت محد،الغابات آاولوية
 

  للغابة وآذا تطوير الوسائل له؟التنوع الحيويهل يقوم بلدك بتنمية المعرفة حول تقييم حالة واتجاهات  184
 الخيار X التفاصيل

 مع وصف التدابير 2المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية 
 المتخذة 

X  ) نعم  )أ 

تتعلق بمفهومية  تحديد نشاطات ولكن لم يتم) رجاء مراجعة ما يليال(ومشاريع )  اعاله182الرجاء مراجعة السؤال (نشاطات التعليمية تم تنفيذ العديد من ال
   . في الغاباتالتنوع الحيوي لتقييم بمنهجياتاعمق او 

 ال  )ب (  )من فضلك أذآر أدناه األسباب(
 

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، ( للغابة وآذا تطوير الوسائل له التنوع الحيوي حالة واتجاهات مزيد من التعليقات حول تنمية المعرفة  حول تقييم
 ) للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف التنوع الحيويوالدروس المستفادة، والوقع على 
  التحتيةيهدف الى تقييم البنية) 2005تشرين الثاني -2005نيسان ( MSCلتشجير عادة اتقييم القدرات وخطط عمل ال في وزارة البيئة، هناك مشروع

قد و. التنوع الحيويالدارة مستدامة للغابات والتي من شانها ان تتناول بشكل غير مباشر  البشرية والمؤسساتية الضرورية لبلورة خطة عمل بيئية ،الفيزيائية
 تشجير محتملة وقوائم جرد باالنواع  اعادةمواقعمناطق وواطار مؤسساتي جيد، وبتحديد تشجير، ال دة اعاالنشاطات بتحديد تقنيات جيدة وطرقتتعلق ابرز 

  . لشتولتتبع اانشاء مشاتل و والتي من الممكن استعمالها
   .توجههاعدة مرافق تتعلق بالغابات في لبنان من ضمنها وضع الغابات وقام مشروع النياب بتقييم 
  .ؤشرات الدارة استعماالت االراضيام مشروع الليدو الذي هدف الى تحديد مايضا وفي وزارة البيئة ق

 االستخدام المستدامي يساعد في المحافظة وذ تقدير قيمة النباتات الطبية االمر المبادرة حول ذ بتنفي1993 سنة ذ منمصلحة االبحاث العلمية الزراعيةتقوم 
 لالعشاب والنباتات الطبية والعطرية ولكن لم يتم تطبيقه ا قامت المصلحة ببلورة اطار مفهوم الستراتيجيةايض. للنباتات الطبية والترويج للتنمية الريفية

  .وتفعيله بعد
 الجامعة االمريكية في بينبتحديد بعض الدراسات تتعلق باستعماالت حيوية للموارد في اطار مشروع تمويلي تعاوني قام مشروع التحقيق البيولوجي 

  .اوهايوبيروت وجامعة 
  .ل من مجلس االنماء واالعماريوبتماالراضي اللبنانية منهجية تخطيط قام مشروع حول تخطيط استعماالت االراضي بعنوان ، 2002في 

 وع الحيويالتن في الجامعات تتناول موادهناك حاجة لخلق المعنيين بادارة الغابات؛ ايضا تحدد الية واضحة و حاجة لسياسة غابات تحدد كولكن ما زال هنا
        .  ووضع المواردمجرىللغابات؛ بلورة قوائم جردد ووثائق معرفة ل

 
 ؟البيئية للغابة ووظائف األنظمة التنوع الحيويهل يقوم بلدك بتنمية فهم دور  185
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 الخيار X التفاصيل
 التدابير  مع وصف3المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية 

 المتخذة 
 نعم  )أ ( 

 
 ال  )ب (  X )من فضلك أذآر أدناه األسباب(

عمق دراسة ب للغابات لم تسبر البيئيةاالنظمة  في وظيفة التنوع الحيويالى تحسين وتوسيع المعرفة حول دور التي تهدف  المؤسسات والجمعيات ان
   .الغابات

بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على . (البيئيةللغابة ووظيفة األنظمة  التنوع الحيويمزيد من التعليقات حول تنمية فهم دور 
 ) للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف التنوع الحيوي

ولكن . لى انها مورد مهدد بمعنى انها تتطلب الحماية التعامل مع الغابات عأالمبلورة من الوزارات ترآز على مبدخطط العمل ان اغلبية المشاريع المنفذة و
 تاريخ اعالن ،وانه منذ سبعة سنوات خاصة  لهاالستخدام المستداملتي من شانها الترويج لاوطلع لمشاريع حول وظيفة الغابات قدم خطوة والتهناك حاجة للت

  .  الغابات الوقت لالستفادة منن ولقد حا لم يتم تسجيل خسائر بارزة في غطاء الغابات،المحميات الطبيعية
 فلقد تم تنفيذ ،؛ اما بالنسبة للدراسات المتعلقة بهذا المجال يجب على االستراتيجية الجديدة لوزارة البيئة ان تلحظ االستخدام المستدام  للموارد،وبناء عليه

. عقل، م( شمال البقاع ،ي المناطق الجافةفجار البرية المثمرة شال الزراعي حيث تم تقييم االستعماالت الممكنة لالتنوع الحيويبعضها مثال مشروع 
 وتقييم النباتات البيئيام ظوظيفة النواالستعماالت االنتاجية وييم اقتصادي للغابات في لبنان، ق تمت دراسة ت، ايضا وفي اطار دراسات الجامعات.)2002

  .الطبية وانتاج الفحم
 

  الشامل للغابة؟التنوع الحيوي إلدارة البيانات والمعلومات من أجل الحصول على تقييم دقيق ومراقبة هل يقوم بلدك بتطوير البنية التحتية 186
 الخيار X التفاصيل

 مع وصف التدابير 4المرجو أن تحددوا أدناه التدابير ذات األولوية بالنسبة لكل هدف من أهداف الغاية 
 المتخذة 

 نعم  )أ ( 

 
 ال  )ب (  X )من فضلك أذآر أدناه األسباب(

 .هناك قلة قدرات مالية وبشرية
التنوع بما في ذلك آفاءة التدابير المتخذة ، والدروس المستفادة، والوقع على .. (مزيد من التعليقات حول تحسين البنية التحتية إلدارة البيانات والمعلومات

 ) للغابات والمصاعب، واالحتياجات واألدوات واألهداف الحيوي
المعلومات حول تقييم ورصد دقيقين للتنوع البيولوجي الشامل للغابات هي محدودة في اطار قواعد البيانات وخذة لتحسين البنية التحتية إلدارة إن التدابير المت
ارد ولكن لقد نتج عن جهود حديثة لوزارة الزراعة إطالق موقع الكتروني وطني حول قائمة جرد للغابات في اطار مشروع تقييم مو. بعض المشاريع

، تحديد منظم وقواعد بيانات متاحف نباتاتلق بإنشاء عما يت الخبرات في للعمل في العديد من مجاالت ولكن ما زال هناك حاجة. الغابات الممول من الفاو
  .  للغاباتالتنوع الحيويلمواقع النباتات، بلورة سياسة وطنية وبلورة مواد منهجية حول شؤون تتعلق ب

 
   71  المربع

  : فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويوخطط العمل الوطنية في مجال التقدم في تنفيذ االستراتيجيات   )د (
  االسهام في تحقيق غايات األلفية للتنمية   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

ولكن إن هذه التشريعات والقوانين تلبي المتطلبات المذآورة في . النتائج األبرز هي تعديل القوانين وزيادة المعرفة لتحسين المخططات والنشاطاتإن 
  .آتنفيذ للبرنامجبرنامج الموسع ومن الممكن تحليلها ال

أيضا تساهم هذه النشاطات بتحقيق التقدم نحو هدف . إن النشاطات المنفذة والمذآورة اعاله تساهم في تحقيق االهداف االربع الخطة االستراتيجية لالتفاقية
   . ية للتنميةمن غايات األلف) تأمين االستدامة البيئية (7 وتنفيذ الهدف 2010ام ع

 وفي قلة الخبرات المتعددة الميادين والتي هي ضرورية البيئيإن المعوقة االساسية للوضع الراهن تتمحور في المعرفة الضعيفة حول وظيفة النظام 
 انشاء ،التنوع الحيويماية بهدف حالمطروحة د زيادة محدودية استعمال الغابات  تحسن بعأيطرلكن من الممكن ان و. البيئيلتطبيق افضل لنهج النظام 

  .تهاحمايها وصيلأ مبادىء ت، ادارة الغاباتلة واعداد تقارير تقنية واقتصادية حويعيمحميات طب
التي ايضا تنظم مبادىء ادارة الغابات ) مخططات ادارة( خاصة ن المحميات الطبيعية بمخططات حماية يتم تزويد الغابات الواقعة ضمفولقد تم او سو

  . للغاباتالبيئية ةنظم لالالتنوع الحيويز الخاص على المحافظة على مع الترآي



   لألراضي الجافة وشبه الرطبةالتنوع الحيوي
  )7/2و 5/23المقرران (هــل يقوم بلدك بالدعم العلمي والتقني والمادي لألنشطة المحددة في  هذا البرنامج على المستويين اإلقليمي والقومي؟  187

 ال  )أ ( 
x ) ضلك اذآر التفاصيل أدناهمن ف( نعم   )ب(  

  .مزيد من التعليقات حول الدعم العلمي والتقني والمادي لألنشطة المحددة في هذا البرنامج على المستويين اإلقليمي والقومي
حة االبحاث الممول من المرفق العالمي للبيئة والمنفذ من قبل مصل) 2004-1999( الزراعي االقليمي الخمسي التنوع الحيويفي اطار مشروع 
 تم جمع العديد من المؤسسات العالمية آما تم اشراك العديد من ، سوريا وفلسطين، االردن،في لبنانبرنامج األمم المتحدة للتنمية العلمية الزراعية و

آان و. الجافة وشبه الرطبة البيئية االنظمةواع المنتقاة في ن واالستعماالت الممكنة لالالوراثينباتية ودراسة التنوع الالخبراء لتحديد خصائص الثروة 
في الموضع واليات  تقنيات المحافظة  وتجربةمن خالل ادخالالمهمة ية الزراعية دلبواالنواع ال حافظة على االصول البريةالمشروع قد هدف الى الم

. قع دليلية في مناطق جبلية جافة وشبه رطبة في لبنان واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي في ثالث مواالمزرعة المحلية وتقنيات المحافظة
نظام معلومات ولقد تمت بلورة خرائط . اقتصادية ودراسة احصاء بوتانية/ انتقاء المواقع وفقا لمعايير محددة ووفقا لدراسة احصاء اجتماعيةموآان قد ت
بهدف تنظيم دورات تدريبية قصيرة االمد للموظفين من قبل المشروع يب ولقد تم اعتماد العديد من االسال. حول التربة وغطاء االراضي  GISجغرافي

   .اخرى تعمل في نفس المناطقومشاريع التقنيين والمزارعين آما تم العمل على ادراج نشاطات المشروع في اطار نشاطات مؤسسات 
 الزراعي التنوع الحيويلمحافظة على لترويج ل ل2005 سنة سطينل سوريا وف، االردن،لبنانآل من تم توقيع اتفاقية تعهد بين وزارة الزراعة في 

  . النباتية بين الدول االربعةالوراثيةوالنشاء نظام تبادل الموارد 
 

أخرى  تحت برنامج عمل األراضي الجافة وشبه الرطبة إلى خطط العمل واالستراتيجية القومية للتنوع  هل قام بلدك بدمج إجراءات 188
  )7/2 و 6/4و 5/23المقررات ( ؟ UNCCDبرنامج العمل الدولي التابع لـ  أو لCBDالبيولوجي لـ 

  .ال  )أ ( 
x ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم،   )ب(  

 الوطني التنوع الحيويتعليقات أخري عن األنشطة الداخلة في برنامج عمل األراضي الجافة وشبه الرطبة التي أدرجت في خطط العمل واستراتيجيات 
  .UNCCDاضي الجافة وشبه الرطبة أو برنامج العمل أو برنامج العمل الوطني التابع لـ تحت برنامج األر
برنامج ن قبل م في اطار مشروع منفذ من قبل وزارة الزراعة في لبنان بمساعدة تقنية 2003 الوطنية لمكافحة التصحر سنة  العملتمت بلورة خطة

  :لخطة لتتضمنولقد تم تجديد هذه ا. GTZ واألمم المتحدة للتنمية
  المعلومات قواعد البيانات وعيجم ت-
  )آوديس(انشاء مرآز معلومات لمكافحة التصحر -
   استعماالت االراضي والديموغرافيا، الغطاء النباتي، التربة،خا المنمع االخذ بعين االعتبارتحضير خرائط  -
  DPAتحديد المناطق القابلة للتصحر -
  جمعيات اهلية اخرىالتعاونيات ووالللتصحر؛  ات الحكومية؛ الجماعات المحلية في المناطق القابلةوالمنظم استشارات بين المجتمع -

  .لمكافحة تدهور االراضي في لبنانضرورية  الوطنية لمكافحة التصحر اطارا دليليا استراتيجيا حول النشاطات ال العملتعتبر خطة
  :شاريع المقترحة في المفاصل العديدة آما يليتم العمل على بلورة خطط عمل وعلى بلورة موجز عن الم

  االطار المؤسساتي -1
 االطار القانوني -2
 تخطيط استعماالت االراضي -3
 االقتصادية/اطار الشروط االجتماعية -4
 ادارة الغابات -5
 الزراعة المستدامة -6
 ادارة المراعي -7
 المحافظة على التربة -8
 المحميات الطبيعية -9

لألراضي الجافة وشبه الرطبة اذ عمل بهدف االستخدام الحكيم والمستدام يت آوست في برنامج العمل في اطار اتفاقية رامسار ساهم مشروع ميدو
تحويل المستنقعات الى مواقع و، التنوع الحيويحماية و، مياهف اليصرتومن خالل للمستنقعات في لبنان من خالل تجنب االستغالل الجائر للمياه، 

 .ساليب عملية للتعاون ونقل المعرفة والخبراتزراعية ومن خالل ايجاد اطار مثالي وا
 

 الوطنية والعلميات األخرى بموجب UNCCDالجماعي لبرنامج العمل بين عملية /هل قام بلدك باتخاذ التدابير لضمان التنفيذ التعاوني 189
  )7/2 و 6/4 و 5/23المقررات (اتفاقيات البيئة؟ 

  ال  )أ ( 
x ) ذآر التفاصيل أدناهمن فضلك ا( نعم، تم عمل بعض االرتباطات   )ب (  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم تم عمل ارتباطات شاملة   )ج ( 

 الوطنية والعلميات األخرى بموجب UNCCDالجماعي لبرنامج العمل بين عملية /مزيد من التعليقات حول التدابير التي تضمن التنفيذ التعاوني
  .اتفاقيات البيئة
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 بتمويل من المرفق العالمي للبيئة وبادارة 2005 بدأ في تشرين االول NCSAشاملة بيئية للقدرات الدارة هناك مشروع جديد حول تقييم وطني 
االمم اتفاقيات ويهدف المشروع الى تحديد وتقييم المعوقات المتعلقة بتنمية القدرات في اطار تطبيق . وتنفيذ وزارة البيئةبرنامج األمم المتحدة للتنمية 

بناء عليع المتحدة لمكافحة التصحر  ، اطار االمم المتحدة حول تغير المناخ واتفاقية االممالتنوع الحيوياتفاقية : متعلقة بالبيئة اال وهيالمتحدة الثالث ال
وقات اضافة، يهدف المشروع الى تحديد االليات المطلوبة على الصعيدين المؤسساتي والعملي لتناول هذه المع. استراتيجية وخطة عمل وطنيةبلورة 

  :تنفيذ ما يليمن خالله  شهرا وسيتم 18فترة سيمتد المشروع على .  بين االتفاقيات قصوىاتصال وتنسيقولبلورة طرق 
االمم اتفاقيات ايجاد وبلورة طرق اتصال وتنسيق بين مشاريع االدارة البيئية الحالية ومشاريع التنمية المستدامة والبرامج التي تتمحور في اطار -

  لثالث المتعلقة بالبيئةالمتحدة ا
  تفعيل الموجبات الضرورية لتنمية القدرات-
  تجديد القوانين البيئية-
 انشاء انظمة متكاملة لتنمية القدرات-

 
  التقييم: الجزء ألف من البرنامج 

فة الحالية وتحسين الخبرات  لألراضي الجافة والضغوط عليها، لنشر المعرالتنوع الحيويهل قام بلدك بتقييم وتحليل المعلومات حول وضع  190
  وملئ الفجوة المعرفية لتحديد األنشطة الكافية؟

  .ال  )أ ( 
  .ال، لكن جاري التقييم  )ب ( 
x ) المرجو إعطاء التفاصيل أدناه. (نعم، تم القيام ببعض التقييمات  )ج(  
  )المرجو إعطاء التفاصيل أدناه. (نعم، تم اتخاذ تقييمات شاملة  )د ( 

  ..ت ذات الصلة بتقييم الوضع واالتجاهات وآذلك نشر المعارف الموجودة وأفضل الممارساتمزيد من التعليقات عن المعلوما
برنامج األمم تقنية من قبل بمساعدة المنفذ من قبل وزارة الزراعة - UNCCD الخطة الوطنية لمكافحة التصحر المحضرة في اطار مشروع قامت

د في بلورة الخرائط على المعلومات الموجودة وعلى التقييم الحديث ماعتتم االولقد .  للتصحر في لبنان قابلةع بتحديد مواق-GTZ والمتحدة للتنمية
  .اللديموغرافيا والمناخ والفيزيوغرافي

  : رفع تحليل المعلومات هي آالتاليبهدف التي تمت  والمبادراتان الدراسات
الممول من المرفق العالمي للبيئة والمنفذ من قبل مصلحة االبحاث ) 2004-1999( الزراعي االقليمي الخمسي التنوع الحيويمشروع  في اطار -

 سوريا وفلسطين تم جمع العديد من المؤسسات العالمية والعديد من الجهات المنفذة ، االردن،في لبنانبرنامج األمم المتحدة للتنمية العلمية الزراعية و
آما تم اشراك العديد من الخبراء لتحديد خصائص الثروة النباتية ودراسة التنوع . حكوميةمن مؤسات اآاديمية محلية او مراآز ابحاث او جمعيات غير 

ية الزراعية من خالل ادخال دلب البرية واالنواع الوآان المشروع قد هدف الى المحافظة على االصول.  واالستعماالت الممكنة لالنواع المنتقاةالوراثي
ويتم من خالل هذا . لبنانفي لمستدام للتنوع البيولوجي الزراعي في ثالث مواقع دليلية في منطقة سهل البقاع تقنيات المحافظة المحلية واالستخدام ا

في هذا االطار تم تنظيم العديد من التدريبات وورش العمل . امشروع تبادل تقنيات واساليب ومعلومات بهدف االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
من ) ديةلب والاالصول البرية(وفي لبنان، تم الترآيز من خالل المشروع على العديد من المحاصيل . على الصعيد االقليميواالجتماعات الموضوعية 

 2005اضافة تم توزيع في اوائل . واع الثومن التين وا، الفستق، االجاص، الخوخ، اللوز، الكرز،المشمشيضا االنفل وضمنها القمح الشعير العدس 
 ، عرسال،ية الى سبعين مزارع محلي في مواقع المشروع نبحابلد والعدس ال، والحمص، الشعير،ن البذور النظيفة النواع القمححوالى عشرة طن م

  .معربون وذلك من خالل مرآز تنظيف البذور التابع للمشروع/حام
وفي هذا االطار عمل . من الرعي الجائر خاصةة  الزراعي على البقوالت العلفية المهددالتنوع الحيويمن جهة اخرى، تم العمل في اطار مشروع 

مطار في المراعي البقوليات المحلية االصلية وتقنيات تجميع مياه اال نبحا البراز اثر الحماية اعادة زرعومواقع دليلية في عرسال المشروع على انشاء 
  .المعاد تاهيلها

لحظ رصد اموال لتشجيع المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي مع االشارة الى اطار اتفاقية التعاون بين لبنان وحدائق آيو الملكية تم في  -
احدى الخمسة عشر لبنان هي -شراآة بين حدائق آيو الملكية ومصلحة االبحاث العلمية الزراعيةهذه ال. تقييم لالنواع في المناطق الجافة و شبه الرطبة

ويتم تشارك الفوائد على شكل تجهيزات . مبنية على اتفاق قانوني حول الوصول وتشارك الفوائدوهي  االلفياتفاقية المعقودة في مشروع بنك البذور 
في اطار مشروع بنك البذور آيو الى مصلحة االبحاث العلمية الزراعية للبذور الصغيرة الحجم وتدريبات للموظفين حول تقنية البذور موفرة من قبل 

  .االلفي
 المنفذ من قبل وزارة الزراعة والممول من الفاو بتقييم غير مباشر للتنوع البيولوجي في األراضي الجافة )FRAفرا  (رد الغاباتقام مشروع تقييم موا

استعماالتها وويهدف المشروع الى مساعدة الحكومة في تقييم وتحسين ادارة الغابات من خالل قوائم جرد حول الغابات وموارد االشجار . وشبه الرطبة
 36000يغطي المشروع مساحة . ئدها بهدف مساندة الحكومة في تقييم مشاآل ادارة الغابات مما قد يؤدي الى بلورة سياسات وتشريعات الزمةوفوا

تم رصد وسي.  االقتصادية والفيزيوغرافية للمواقع والقرى المجاورة، االجتماعية،الحيويةهكتارا في مختلف المناطق اللبنانية ولقد قام بتحديد الشروط 
 .ومتابعة قوائم الجرد آل خمس سنوات

 
  التدابير المستهدفة : الجزء باء من البرنامج 

 للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة وللتقاسم العادل والمنصف للمنافع االستخدام المستدامهل اتخذ بلدآم تدابير لتعزيز الحفظ و 191
 في األراضي الجافة وشبه الرطبة وعوائق ذلك الضياع االجتماعية التنوع الحيويمكافحة ضياع  ولالوراثيةالناشئة عن استعمال الموارد 

  )9 إلى 7، األنشطة من 5/23الجزء باء من المرفق األول بالمقرر (واالقتصادية؟ 
  ال  )أ ( 
x ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم، اتخذت بعض التدابير    )ب (  
  )ك اذآر التفاصيل أدناهمن فضل(نعم ، اتخذت عدة تدابير   )ج ( 

 للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة وللتقاسم العادل والمنصف االستخدام المستداممزيد من التعليقات عن بلدآم تدابير لتعزيز الحفظ و
رطبة وعوائق ذلك الضياع االجتماعية  في األراضي الجافة وشبه الالتنوع الحيوي ولمكافحة ضياع الوراثيةللمنافع الناشئة عن استعمال الموارد 

  واالقتصادية



  : آما يليمسودات قوانين ومشاريعولقد تم ادراج التدابير المتخذة بشكل غير مباشر في مبادرات مختلفة 
  مسودة قانون حول الوصول وتشارك الفوائد-
  )الفاو ووزارة الزراعة(مشروع تقييم موارد الغابات سياسة غابات مبلورة في اطار -
تشجير على خمس سنوات منفذ من قبل وزارة البيئة يتم من خالله اشراك البلديات في عمليات الرصد واالدارة مما قد يكون مبادرة اعادة  خطة برنامج-

وفي ارساء تأهيل االراضي في األراضي الجافة وشبه الرطبة، وضع و، واعادة التنوع الحيويلتشجيع انخراط الجماعات المحلية في المحافظة على 
 . للمؤسسات وارساء التعاونالالمرآزية 
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  ال  )أ ( 
  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم، اتخذت بعض التدابير    )ب ( 
x ) أدناهمن فضلك اذآر التفاصيل(نعم اتخذت تدابير شاملة    )ج (  

 
من فضلك اذآر التفاصيل (نعم ، تم الوفاء بجميع االحتياجات إلى القدرة التي تم تبينها   )د (

  )أدناه
  مزيد من التعليقات عن التدابير المتخذة لتعزيز القدرات الوطنية بما في ذلك القدرات المحلية لتشجيع تنفيذ برنامج العمل

  :  في مختلف المشاريع آما يليلقد تم تفعيل برنامج العمل من خالل مبادرات
  )الفاو ووزارة الزراعة(مشروع تقييم موارد الغابات  -
  ) االمم المتحدة للتنميةوبرنامج GTZوزارة الزراعة، (خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر  -
  ).IUCNوالبرنامج األمم المتحدة للتنمية المرفق العالمي للبيئة، و( مشروع المحميا الطبيعية -
  ميدويت آوست مشروع -
أراضي  واالستخدام المستدام له في مناطق بعضها التنوع الحيويمشروع ارال الذي هدف في مراحله المتقدمة الى تنمية القدرات المحلية للحفاظ على  -

 من خالل البلدياتجافة وشبه رطبة 
  

   72  المربع
  : مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من

  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  في تحقيق غايات األلفية للتنمية االسهام   )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

موضوع تدهور األراضي الجافة تناول بوبناء عليه قامت وزارة البيئة ووزارة الزراعة في لبنان تعتبر األراضي الجافة وشبه الرطبة مواقع اولوية 
يلحظ صلة بين تدهور االراضي والفقر وبناء  UNCCDفال . فحة التصحر وتغير المناخوشبه الرطبة من خالل عملها في اتفاقيات االمم المتحدة لمكا

وايضا . وفي هذا االطار تعمل وزارة البيئة ؛عليه يشدد لبنان على ضرورة ان تبذل جهود الدراج التدابير االحترازية لتدهور االراضي في اليات التنمية
  . UNCCDان تعمل على ارساء اهداف  ان آل النشاطات المبذولة في لبن،بناء عليهو

بحث  ودراسة  نباتات تجميع تحقيق برامج عملها من خاللان لبنان بموجب آونه واحد من المواقع الجغرافية الثالث لحدائق آيو الملكية ساهم في
يتها باالراضي الجافة وشبه بباغلفي امور تتعلق ا ورصده شؤون البيئةعلى تخدام المستدام للموارد النباتية والمحافظة سواالاساسية حول التنوع النباتي 

   .الرطبة
  وترآز هذه المشاريع؛التنوع الحيويتفاقية توصيات الوصول وتشارك الفوائد ال بالتوافق معان معظم المشاريع في لبنان هي مشاريع اقليمية وتنفذ 

  . على تنمية القدراتخاصة
 الذي يرآز على االراضي الجافة والذي من احدى بنك البذور االلفيراعية هو شريك في مشروع آيو، مصلحة االبحاث العلمية الز  من خاللان لبنان
ويعمل على نقل هذه التكنولوجيا بشكل دوري الى مصلحة االبحاث العلمية .  في تجميع البذور الهادف الى تحسين نقل التكنولوجياالتعاوننتائجه  

مصلحة االبحاث العلمية الزراعية ببعض بذور  مختبرات من خالل تزويدو حول تقنية البذور مصلحة الموظفيبعض الزراعية من خالل تدريب 
  .  النباتاتحفظ البذور وانشاء متاحفلبرادات وتجهيزات و ،العدسات المكبرة نفاخة البذور، مثل التجهيزات

قدرة على التصرف وتنفيذ برنامج العمل بسبب ضعف المؤسسات المعدم  هناك العديد من المعوقات المرتبطة ب،حيادا عن تغير المناخ والتصحر
  .والموارد البشرية، وبسبب النقل المحدود للتقنيات والمعرفة التقليدية وايضا بسبب قلة الموارد المالية وغياب الحوافز االقتصادية

  



   للجبالالتنوع الحيوي
   وتقاسم المنافعاالستخدام المستدامظ و التدابير المباشرة المتعلقة بالحف- من البرنامج 1العنصر 

   للجبال ؟التنوع الحيويهل اتخذ بلدآم أي تدابير لمنع وتخفيف الوقع السلبي للتهديدات الرئيسية على  193
  ال  )أ ( 
  ال، ولكن التدابير المتعلقة بهذا الموضوع في قيد البحث    )ب ( 
X ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم اتخذت بعض التدابير    )ج(  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(م ، اتخذت آثير من التدابير نع  )د ( 

   للجبالالتنوع الحيويمزيد من التعليقات عن التدابير المتخذة لمنع وتخفيف الوقع السلبي للتهديدات الرئيسية على 
بشكل ذة لالحتراز او التقليل من االثر السلبي للمخاطر التدابير المتختم لحظ  حيادا عن انظمة ايكولوجية اخرى ولكن للجبال التنوع الحيويلم يتم تناول 

  :غير مباشر في اطار العديد من المبادرات التي هي آما يلي
على ان اشجار االرز، الشوح، اللزاب واشجار  ينص 1996الصادر عن مجلس النواب في ) 12/9/1991 تاريخ 85قاون ( قانون الغابات -

  ).24/7/96 تاريخ 558قانون ( صنوبريات اخرى تعتبر محمية حتما
  ).8/8/2002 تاريخ 444قانون رقم ( مشروع في اطار قانون حماية البيئة أي دراسات تقييم االثر البيئي المطلوبة قبل المباشرة بتنفيذ -
   مسودة قانون لحماية وادارة المحميات الطبيعية-
.  اربعة مواقع في السلسة الشرقية للبنان وذلك الن الغطاء النباتي هناك مضمحل مرسوم يمنع نشاطات الكسارات في آل المناطق اللبنانية اال في-

 تاريخ 8803مرسوم رقم  (هااعادة ترميمالمواقع واضافة يلحظ هذا المرسوم الية الترخيص في هذه المواقع ويحدد معايير وتدابير الستغالل 
7/10/2002(  
  النهر تحت حماية وزارة البيئة مراسيم وزارية تعلن المواقع الطبيعية وضفاف ا-
  )1997 و1995(د في آل مناطق لبنان ي مراسيم وزارية تمنع الص-
  )27/2/1996 تاريخ 92/1قرار ( النباتات الطبية والعطرية تصدير مرسوم وزاري من قبل وزارة الزراعة يلحظ تدابير واليات -
  )12/9/1995 تاريخ 108/1قرار (رز او نباتات االبذور   مرسوم وزاري من قبل وزارة الزراعة يمنع تصدير او ادخال -
  )25/2/2004 بتاريخ 580قانون (لمنع الصيد قانون جديد  -
ولكن هناك حاجة في وزارة الزراعة .  الغاباتقانوناعالن خمسة عشر غابة محميات بموجب قرارات وزارية من قبل وزارة الزراعة في اطار  -

  النشاطات الترفيهية واالقتصادية او الكوارث الطبيعية التي تتم في المحميات الطبيعية ورصد ابعة لتنمية القدرات بهدف تفعيل مت
 االستخدام المستدامالذي يهدف الى المحافظة وو) لبنان، االردن، سوريا وفلسطين( الزراعي االقليمي المنفذ في اربعة دول التنوع الحيوي مشروع -

لمعلومات ا تشارك على العملية منهجيةتطيبق ذات التعمل الدول االربعة على ي المناطق الجافة الجبلية وحيث  الزراعي فالتنوع الحيويلموارد 
   ها بين في ماوالخبرات

 ينفذ المشروع في. ة والمستنقعاتملة للمناطق الساحلي واالدارة المتكاالتنوع الحيويالذي يهدف الى المحافظة على   مشروع ميدويت آوست االقليمي-
   جبلي نظام ايكولوجيفي لبنان يتم العمل في موقعين احداهما مستنقع يقع في منطقة.  المغرب وتونس، البانيا، فلسطين، مصر،لبنان

التعاون مع اآساد وايكاردا في اطار اتفاقية مكافحة  بROWA  والللبيئةبرنامج االمم المتحدة تنفذ من قبل  SRAPخطة عمل نصف اقليمية  -
  .مشروع نموذجي دليلي حول الزراعة الجبلية من ضمنها ادارة الرعيعلى في لبنان واليمن يتم العمل في اطار هذه الخطة . UNCCD التصحر

  .رة البيئة بالتعاون مع البلدياتالخمسي المنفذ من قبل وزااعادة التشجير مشروع -
  : قيد االصدار وتنظيماتقوانين

 ا قانونيامن شأن هذه المسودة اذا ما اقرت ان تبلور اطار. حضرة من قبل وزارة البيئة وهي قيد االصدارمسودة مرسوم حول تقييم االثر البيئي م-
ولقد تم ادراج مبدا تقييم االثر . الجراء تقييم اثر بيئي لكل مشاريع التنمية، البنية التحتية والصناعة قبيل الموافقة على تنفيذها واعطاء التراخيص لها

 فلقد ) مراجعة ورصدمالحظةفرز و(البيئي تقييم االثر لالمتعلقة بالخطوات المختلفة  اما التفاصيل) 444/02قانون رقم (حماية البيئة البيئي في قانون 
 اذا ما اقرتان هذه المسودة . حاليا على مراجعتها من قبل مجلس الوزراءالعمل تم ادراجها في مسودة مرسوم محضرة من قبل وزارة البيئة يجري 

 بهدف  قبيل الموافقة على تنفيذها واعطاء التراخيص لهازراعة الجراء تقييم اثر بيئي لكل مشاريع التنمية، البنية التحتية وال اطارا قانونيالورستب
  العديد منلقد تمتقييم االثر البيئي فومن الجدير ذآره انه على الرغم من انه لم يصدر بعد مرسوم  .التنوع الحيويالتشجيع على المحافظة على 

   . مشروعأي في هذا المجال خاصة انه تقوم وزارة البيئة بطلب هكذا دراسات قبيل الموافقة على تنفيذ  والتقاريردراساتال
  .نشاء وادارة المحميات الطبيعية في لبنان وهذه المسودة هي قيد االقرارمسودة قانون حوالوزارة البيئة بتحضير قامت  -
  والتشارك في االفادة الوراثيةول الى الموارد مسودة قانون حول الوص -
  
 بتنفيذ مشروع استراتيجية التقييم البيئي آوسيلة الدراج االستدامة البيئية في التخطيط العام 2002 اضافة الى تقييم االثر البيئي قامت وزارة البيئة في -

م تمويل المشروع من قبل ايسياليف العالم الثالث باشراف برنامج األمم ت. وصنع القرار والدراج الشؤون البيئية في مخططات وبرامج القطاعات
وفي اطار هذه المشروع تم تحضير مسودة مرسوم لتنفيذ استراتيجية التقييم البيئي على الصعيد الوطني . 2005المتحدة للتنمية وسيمتد المشروع لغاية 

 برنامج، دراسة او استثمار او تخطيط لمشروع يغطي أيالذي يلحظ ان ) 444/02 رقم قانون(وذلك وفقا للتعريف المذآور في قانون حماية البيئة 
منطقة لبنانية معينة او قطاع انتاجي معبن ومن الممكن ان يؤثر على البيئة ان آان بحجمه، نوعه، اثره او نوع نشاطاته، يجب ان يخضع لتقييم االثار 

  ).22 ومادة 21مادة (هكذا مخططات  اتفاق، زيادة او توسيع او مراجعة لأييضا على هذا يطبق ا. البيئية قبيل الموافقة على تنفيذه
تقلص غطاء الغابات، تدهور التربة واالراضي، الرعي الجائر والنشاطات :  في الجبال في لبنان هيالتنوع الحيويان التهديدات االساسية على 

  .البشرية
  

   للجبال ؟التنوع الحيويإعادة انعاش هل اتخذ بلدآم أي تدابير لحماية واسترداد و 194
  ال  )أ ( 
X ) ال، ولكن بعض تدابير قيد البحث    )ب  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم اتخذت بعض التدابير     )ج ( 
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، اتخذت تدابير آثيرة    )د ( 
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   للجبالالتنوع الحيويش مزيد من التعليقات عن التدابير المتخذة لحماية واستيراد وإعادة انعا
الخمسي المنفذ من قبل اعادة التشجير  للجبال في لبنان تدخل في اطار مشروع التنوع الحيويان التدابير المتخذة حاليا لحماية واسترداد وإعادة انعاش 

  :ولكن هناك تدابير اخرى مقترحة وقيد التنفيذ هي آالتالي. وزارة البيئة
 الذي اخذ بعين االعتبار المحافظة على الموارد الطبيعية  IAURIFبنان المنفذ من قبل مجلس االنماء واالعمار ودار مخطط ادارة االراضي في ل -

آما عمل على وضع . يةووآان المشروع قد عمل على بلورة مخطط فيزيائي وطني وبرامج نشاطات اول. واالستخدام المستدام لها في المناطق الجبلية
  .آما تم العمل على تجديد خريطة استعماالت االراضي وغطاء االراضي. جيات لالستعمال االقصى لموارد االراضيسيناريوهات واستراتي

سيحدد الذي   SPNLجمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان  بيرد اليف انترناسيونال وجمعيةبتعاون بينالمنفذ المهمة لطيور امشروع حول مناطق  -
المناطق  في التنوع الحيويتأهيل وضع وحماية واعادة  تدابير ل وسيتم العمل في اطاره على.جبليةالمواقع الواقع من ضمنها مختلف المهذه المناطق في 

 .)رالطيو (الجبلية
  

  لية ؟ الجبالبيئية في األنظمة الوراثي للجبال وللحفاظ على التنوع الحيوية للموارد االستخدام المستدامهل اتخذ بلدآم أي تدابير لتعزيز  195
  ال  )أ ( 
X ) ال، ولكن بعض تدابير قيد البحث    )ب  
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم اتخذت بعض التدابير     )ج ( 
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، اتخذت تدابير آثيرة    )د ( 

   الجبليةالبيئية في األنظمة الوراثي على التنوع  للجبال وللحفاظالحيوية للموارد االستخدام المستداممزيد من التعليقات عن التدابير المتخذة لتعزيز 
مواد في اطار تمت  الجبلية البيئية في األنظمة الوراثي للجبال وللحفاظ على التنوع الحيوية للموارد االستخدام المستدام التدابير المتخذة لتعزيز ان

  : التاليتينقانونالمسودتي مبلورة في 
  وائدلفمسودة قانون حول الوصول وتشارك ا-
   مسودة قانون حول حماية وادارة المحميات الطبيعية-
  

 آوسائل تحديد للتدابير التي من الممكن ان تشجع على االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي االساسيةما زال هناك حاجة الستعمال التقييم والدراسات 
  :عديد من الدراسات اال وهيفي هذا االطار تم ال. الوراثيةفي الجبال والمحافظة على الموارد 

  2003 في )باري(مشروع حول المنتجات الجبلية المنفذ من قبل الجلس الوطني للبحوث العلمية ومرآز الدراسات الزراعية المتوسطية -
  2003 و2002دراسة حول اللوزيات من قبل الجامعة االمريكية في بيروت في -
  2002من قبل مصلحة االبحاث العلمية الزراعية في ) ثوم، الخالمشمش، اللوز، ال(دراسة حول االصول البرية -

  
   الجبلية ، بما في ذلك حفظ وصون المعارف التقليدية؟الوراثيةهل اتخذ بلدآم تدابير لتقاسم المنافع الناشئة عن استعمال الموارد  196

X ) ال  )أ  
  ال، ولكن بعض تدابير قيد البحث    )ب ( 
  )اذآر التفاصيل أدناهمن فضلك (نعم اتخذت بعض التدابير     )ج ( 
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، اتخذت تدابير آثيرة    )د ( 

   الجبلية ، بما في ذلك حفظ وصون المعارف التقليديةالوراثيةمزيد من التعليقات عن التدابير المتخذة لتقاسم المنافع الناشئة عن استعمال الموارد 
 

  
   وتقاسم المنافع االستخدام المستدامحفظ و من البرنامج وسائل تنفيذ ال2العنصر 

   للتنوع البيولوجي الجبلي ولتنفيذ برنامج العمل هذا ؟االستخدام المستدامهل قام بلدآم بوضع إطار قانوني وسياسي ومؤسسي للحفظ و 197
X ) ال  )أ  
  ال، ولكن بعض األطر يجرى وضعها  )ب ( 
  )صيل أدناهمن  فضلك اذآر التفا(نعم ، هناك وعد األطر القائمة فعال   )ج ( 
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، توجد أطر شاملة قائمة فعال    )د ( 

   للتنوع البيولوجي الجبلي ولتنفيذ برنامج العمل هذااالستخدام المستداممزيد من التعليقات عن وضع إطار قانوني وسياسي ومؤسسي للحفظ و
  193سؤال ال-1الرجاء مراجعة العنصر 

  :المؤسساتية في هذا المجالاالطر من االطر القانونية والسياسات واضافة هناك العديد 
  )وزارة البيئة(الجبال مسودة قانون حول حماية قمم -
  )2005ين الثاني رتش-رة البيئةااستراتيجية وز(تقرير حول حماية المناطق الجبلية -

 . او مخططات عمليةجرد وائم دراسات ملموسة او في ق محدودة في اطر عامة ولم يتم ادراجها بعد فيولكن ما زالت هذه المبادرات

 
 للتنوع البيولوجي االستخدام المستدام الجبلية للحفظ والبيئيةأو العابرة للحدود بشأن األنظمة /هل شارك بلدآم في االتفاقات التعاونية اإلقليمية و 198

  الجبلي  ؟
  ال  )أ ( 
X ) ال، ولكن بعض األطر التعاونية قيد النظر  )ب  
  )ن  فضلك اذآر التفاصيل أدناهم(نعم ،   )ج ( 



 للتنوع البيولوجي االستخدام المستدام الجبلية للحفظ والبيئيةأو العابرة للحدود بشأن األنظمة /مزيد من االمعلومات عن االتفاقات التعاونية اإلقليمية و
  الجبلي  

 .السورية-يةللبناناة الشرقية لعادة تشجير السلس ال2000هناك اتفاقية ثنائية وقعت من قبل لبنان وسوريا في 
  

   وتقاسم المنافع االستخدام المستدام تدابير مساندة في سبيل الحفظ و– من البرنامج 3العنصر 
   الجبلي  ؟التنوع الحيويهل اتخذ بلدآم أية تدابير لتبين ورصد وتقييم  199

  ال  )أ ( 
X ) ال، ولكن يجرى وضع البرامج الخاصة بهذا الموضوع  )ب  
  )من  فضلك اذآر التفاصيل أدناه( التدابير القائمة فعال نعم ، توجد بعض  )ج ( 
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، توجد تدابير شاملة قائمة فعال    )د ( 

 
   الجبلي  التنوع الحيويمزيد من التعليقات عن الدابير لتبين ورصد وتقييم 

.  مشروعأيبيئي قبيل تنفيذ الثر اال الجبلي من خالل التشديد على دراسة تقييم الحيويالتنوع رصد وتقييم متابعة و ولتحديديتم تنفيذ التدابير المتخذة 
  ).444/02قانون رقم (وهذه التدابير ملحوظة في قانون حماية البيئة 

  :وهي من البرنامج اال 3في الوقت الحالي، هناك العديد من المبادرات التي من الممكن اعتبارها دراسة نموذجية في اطار العنصر 
 المياه العذبة ،االرضية( في لبنان البيئيةاالنظمة الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي التي تتضمن قائمة جرد حول النباتات والحيوانات في مختلف -

  ). الزراعيةئلوالموا
تضمنت تحديد وتصنيف االنواع ) قعاتمحميتين طبيعيتين ارضيتين وواحدة مستن(جبلية  ثالثة مواقع  قائمة جرد حول النباتات والحيوانات في-

برنامج االمم المتحدة /وزارة البيئة( مشروع المحميات الطبيعية لمن خالتم تنفيذها  ، واالنواع ذات االهمية االقتصاديةالمستوطنة النادرة او ،المهددة
  .)للتنمية

  ).برنامج االمم المتحدة للتنمية/وزارة البيئة(ع المحميات الطبيعية رصد للتنوع البيولوجي في ثالث محميات طبيعية من خالل مشروو  متابعةبرنامج -
  ع من ضمنها اصول من مناطق جبلية من قبل مصلحة االبحاث العلمية الزراعيةض خارج الموهاحفظتجميع االصول البرية اللبنانية و -
  تم تحضيرها من قبل وزارة الزراعة) بيعية الطارز تنورينمحمية ( قائمة جرد وفهرس حول الحشرات في محمية طبيعية جبلية -
  ))ب(مشروع بلورة تمويل (للبيئة  قائمة جرد اولية حول النباتات والحيوانات في محمية اليمونة الطبيعية في اطار مشروع المرفق العالمي -
وتضمن قائمة جرد بالنباتات الطبية ) ية الزراعيةمصلحة االبحاث العلم(قبل ميشال حايك  حول النباتات الطبية تم تحضيره من اجزاءقاموس من عدة  -

  . فوائدها وطريقة استعمالها، قيمتها،في لبنان مع وصف لخصائصها
رصد موارد الغابات في آل المناطق متابعة وتقييم وقد لحظ  المشروع ؛ وآانام وزارة الزراعة والفاو بنشر نتائج مشروع تقييم موارد الغاباتي ق-

  اللبنانية
  البيئيةرصد مختلف المناطق متابعة و تقييم و،استعماالت االراضي المبلور من قبل مجلس االنماء واالعمار الذي عمل على تحديد مخطط -

 .ولكن لم يتم لغاية االن بلورة مخططات او تنفيذ مشاريع وفقا لهذه الدراسات
  

 للتنوع البيولوجي الجبـلي  االستخدام المستدامء القدرة في سبيل الحفظ وهل اتخذ بلدآم أية تدابير لتحسين البحث والتعاون العلمي والتقني وبنا 200
  ؟

  ال  )أ ( 
  ال، ولكن يجرى وضع بضع البرامج   )ب ( 
  )من  فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، توجد بعض التدابير قائمة فعال   )ج ( 
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، توجد تفاصيل شاملة قائمة فعال    )د ( 

   للتنوع البيولوجي الجبـلي   االستخدام المستداملتعليقات عن تدابير لتحسين البحث والتعاون العلمي والتقني وبناء القدرة في سبيل الحفظ ومزيد من ا
رصد ومتبعة مستدامة للتنوع البيولوجي تم نقل تقنيات تصنيف وحماية  لفي الموضعالمحافظة و القدرات الوطنية تعزيزفي اطار مشروع وطني حول 

 ونفذ من قبل وزارة البيئة بادارة 1996بدأ المشروع في تشرين الثاني . النباتات الى لجان ادارة ثالث محميات طبيعية وذلك من خالل مشروع تعاوني
نوات ومن ثم تم امتد المشروع على فترة خمس س. IUCNبتمويل من المرفق العالمي للبيئة وبمساعدة تقنية من قبل برنامج األمم المتحدة للتنمية 

 التنوع الحيويعلى ادراج حماية )  اهدن حرشرز الشوف ومحميةامحمية (ابتي ارز ولقد عمل المشروع الذي غطى غ. تجديده لسنتين اخريين
؛ ابو عز 1996هول، مج(ها ئلاو المهددة من النباتات والحيوانات آما عمل على حماية مواالمستوطنة والتنمية البشرية المستدامة وعلى حماية االنواع 

وآان المشروع قد هدف في بدايته الى اشراك الجماعات المحلية في مخططات ادارة المحميات وفي مرحلة الحقة عمل على ). 2000الدين، 
محلية العلمية السسات مؤالعالمية والمحلية والحكومية الجمعيات غير ال التعاون النموذجي بين وزارة البيئة، في هذا المشروع فرادةتكمن و. االستدامة

الحياة البرية واالستخدام على ة افظحالمالذي ارسى نشاطات هادفة الى تشجيع اهداف ايكولوجية طويلة االمد واهداف اقتصادية قصيرة االمد تتعلق ب
؛ ابو عز الدين، 1996ل، مجهو(وآانت وزارة البيئة آاطار مؤسساتي حكومي مسؤولة عن االشراف على المشروع . المستدام للموارد الطبيعية

2000.( 
ه هي مهمة جدا خاصة ان ذعملية البحث ه. ببحث حول النباتات الطبية في لبنان)LARI( وتقوم مصلحة االبحاث العلمية الزراعية 1993منذ سنة 

اع المهددة باالنقراض بايجاد قيمة في  يساعد على تقدم الطب في القطاع الزراعي؛ آما يساعد االنويذ الزراعي، االمر الالتنوع الحيويلبنان غني ب
ولكن هناك حاجة اليجاد طرق .  بخلق مصدر دخل جديد للصناعة اللبنانيةا االمرذائي وبالتالي المحافظة عليها؛ اضافة يساهم هذقطاع التصنيع الغ

ق الريفية الفقيرة على العمل وبالتالي يكون له اثر جيد  وضمان استدامتها آموارد لالقتصاد اللبناني بشكل يساعد النساء في المناطه النباتاتذالنتاج ه
تتعلق بالتعاون المحدود بين المؤسسات العلمية المحلية واالقليمية العاملة في مجال ا االطار ذولكن هناك معوقات مواجهة في ه. على التنمية الريفية

  .االعشاب الطبية والنباتات العطرية
تقييم النباتات الطبية :  مفهومي الستراتيجية حول االعشاب، النباتات الطبية والعطرية للبنان تتضمن العناصر التاليةتمت بلورة اطارآره انه ذوالجدير 

والعطرية، بيئتها، تصنيفها، زراعتها، منهجية البحث المعتمدة، التقنيات المستعملة، الفيتوآيمياء، استعماالت النباتات الطبية والعطرية، الصناعة الطبية 
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مرتكزة على النباتات؛ آما تلحظ االستراتيجية اقتراحات لقوانين لبنانية، اليات لمراقبة النباتات الطبية والعطرية، طرق لتحسين انتاجها، اليات لمراقبة ال
  .ه االستراتيجية بعدذولكن لم يتم تفعيل وتطبيق ه. ه النباتاتذالجودة والنوعية، التجارة، اهدافا اقتصادية، واستهالك ه

 ،ارز الشوف( وجمعية الخط االخضر غير الحكومية ولجان ادارة المحميات  االآاديميةالمريكية في بيروتا الجامعة  مؤسسةالتعاون بينفي اطار 
 محلية في آل من المحميات حيث تم نقل تقنيات واليات انشائهم من خالل ورش عمل متاحف نباتاتقامت مبادرة النشاء ) اهدن وجزر النخيلحرش 

ولقد . زيارات ميدانية حقلية للمحميات ودورات تشارآية لتحديد وتصنيف االنواع النباتية في متحف بوست في الجامعة االمريكية في بيروتوتدريبية 
ن نقل التقنية  آافعلى سبيل المثال. عمل بعد انتهاء المشروع على اعمال متابعة من قبل لجان المحمياتتم الآانت االلية ناجحة في هذا االطار وقد 

 انشاء مرآز تعليمي الذي ساعد فياسفر التدريب عن تحديد وتصنيف انواع نموذجية وعن نقل التقنيات حيث في محمية ارز الشوف والمعرفة ناجحا 
  .للمدارس ببرامج مختلفة تتعلق بالتربية حول النباتات والبيئة
 المحميات من قبل اعضاء هذه اللجان خالفا لهدف المشروع االساسي الذي نص على ولقد تم اعتماد برنامج الرصد المبلور بمشارآة لجان ادارة

 جمبرالومتابعة جدية للضمان استمرارية الرصد و. ي المرحلة االولىمتابعة والرصد للنباتات والحيوانات فضرورة متابعة جمعية الخط االخضر لل
ياخذ على الذي   المحميةفريق ادارةمن لخبراء ومن ثم جدي ومستمر لباشراف ارة المحميات الى لجان اد الممارسة تقنياتالنقل  اقتراح تم ،المبلورة

في نفس مراقبين في المحميات الطبيعية  هم اعات المحلية المشترآينمالجاو \الدارة وا فرق  تتعلق بكونسيةيولكن آانت المعوقة الرئ. مهامالعاتقه هذه 
اهمية تتبين ان نقل التقنيات ناجحا ولكن استدامة هذه النشاطات آانت معلقة وبناء عليه ايضا آ. واقع المعينةالوقت اذ يتواجدون طوال الوقت في الم

  .  آوسيلة اساسية واولوية الدارة صحيحة للموارد الطبيعية على المدى الطويل والرصدتوفر التمويل واعتبار برامج المتابعة
 في لبنان ولقد ع الغذائيصنيت تم العمل على ايجاد بدائل لتنويع الملف ال2002عة االمريكية في بيروت  في الجامفي اطار مشروع التحقيق البيولوجي

 قد تم وآان.  المحلية االصلية في لبنانهدف هذه المشروع التعاوني الى االعتماد على البيوتكنولوجيا النتاج منتجات تجارية مستخلصة من النباتات
الواليات المتحدة (جامعة توليدو و) الواليات المتحدة االمريكية( جامعة اوهايو ،)لبنان(جامعة االمريكية في بيروت  الآلياتالتعاون بين مختلف 

 ).االمريكية
  

   الجبلية   ؟البيئيةهل اتخذ بلدآم أية تدابير لوضع وتعزيز ونقل وتنفيذ تكنولوجيات مالئمة في سبيل حفظ األنظمة  201
  ال  )أ ( 
X ) ضع البرامج ال، ولكن يجرى وضع ب  )ب  
  )من  فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، توجد بعض التدابير قائمة فعال   )ج ( 
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ، توجد تفاصيل شاملة قائمة فعال    )د ( 

   الجبليةالبيئيةمزيد من التعليقات عن تدابير لوضع وتعزيز ونقل وتنفيذ تكنولوجيات مالئمة في سبيل حفظ األنظمة 
 الجبلية في اطار البيئية األنظمة المحافظة علىستعمل وزارة البيئة على لحظ تدابير لوضع وتعزيز ونقل وتنفيذ تكنولوجيات مالئمة في سبيل 

 ).2005تشرين الثاني (استراتجيتها 
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  :ا يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها من مقررات مع الترآيز على م
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  لتنمية االسهام في تحقيق غايات األلفية ل  )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

ابرز هذه . الجبلية  الجبلية والى التنمية المستدامة في المناطقالبيئيةاالنظمة  فيالتنوع الحيوينشاطات التي تؤدي الى حماية قام لبنان بالعديد من ال
  :النشاطات ما يلي

  ) بموجب قانونةاصل سبعة معلنخمسة في مناطق جبلية من (دعم انشاء المحميات الطبيعية  -
لمشاريع المقترحات واقرار تنفيذ ات البيئية غير الحكومية من خالل توفير دعم مالي من وزارة البيئة عيمج ال،دعم نشاطات الجماعات المحلية -

   مناسبةمشاريع
  دعم المحافظة على الجبال من خالل حمالت التوعية -
  تدريبات وتنمية القدراتدعم االستخدام المستدام من خالل ال -
 وحفظ المرافق التقليدية للزراعة والزراعة الحيوية، والترويج للسياحة الزراعية، االطعمة الزراعية البيئيةعم المبادرات المتعلقة بالزراعة  د-

  والسياحة البيئية
  تنفيذ ودعم تقنيات صديقة للبيئة -
  دعم التعاون العلمي والتقني واالقتصادي -
  ادارة النفايات وانتاج الطاقةتطوير  -
  .بلورة انظمة تعليمية ومعلومات بيئية وانظمة وصول الى المعلومات البيئية -
  

تمت بلورة العديد  في مناطق الجبال والخطة االستراتيجية لالتفاقية التنوع الحيويمشارآة لبنان في تنفيذ برنامج تجدر االشارة انه بما يتعلق بباختصار 
 في مناطق الجبال في التنوع الحيويجيات والمخططات والبرامج على الصعيدين الوطني واالقليمي حيث تم ادراج المحافظة على من االستراتي

اضافة ان الرامج الهادفة الى بلورة التواصل واشراك الجماعات المقررة حول . 2005الستراتيجيات الوطنية خاصة استراتيجية المحميات اطبيعية في 
 في مناطق التنوع الحيويان الجماعات المحلية هي مشترآة في تنفيذ المحافظة على (يتم تنفيذها والترويج لها  في الجبال البيئيةاالنظمة  تحسين شروط

ان . لتدريب تحسنت آنتيجة لبرامج االقاحلةالتالل  ان القدرة لتشجير. التنوع الحيويحول المحافظة على وبناء عليه ان مستوى التوعية قد زاد . الجبال
  . وانشاء محميات طبيعية جديدة الخحمالت التشجيير االجتماعية تم تنفيذها في المناطق الجبلية مما ساعد على اعادة تاهيل المناطق التاللية المحروقة

  
  :  من خالل2010ان النشاطات المذآورة اعاله ساهمت في تنفيذ التقدم نحو هدف عام 

   الجبليةالبيئيةاالنظمة ية في تخفيض الخسائر من القيم الطبيع
  . الجبلية الذي يهدف الى المحافظة على الهندسة االرضية الطبيعية في الجبالالبيئيةالترويج لالستعمال الحكيم للنظم 

  للمحافظة على المعرفة التقليدية والتقنياتالترويج 
  ).تامين استدامة بيئية (7في مناطق الجبال خاصة لجهة تحقيق الهدف ان النشاطات المذآورة اعاله ساهمت ايضا بتنفيذ غايات األلفية للتنمية 

قلة المشارآة واالهتمام من قبل المجموعات العامة :  في مناطق الجبال تتضمن ما يليالتنوع الحيويتنفيذ برنامج ان المعوقات الرئيسية المواجهة في 
الهجرة الدائمة للعاملين المثقفين الى المدن الكبرى مما يؤدي الى خسارة المعرفة و، حيويالتنوع الفي القرارات والنشاطات المتعلقة بحماية والمحلية 
 هي غير دورية التنوع الحيوي فان الدراسات في مجال المحافظة على ؛هناك ايضا الفرص المحدودة للقيام بدراسات علمية في هذا الصدد. التقليدية

مثل قوائم جرد الدعم الصغير لالبحاث االساسية  هناك  وايضا؛ير الثابتةغمد الموارد التمويلية  بسبب قصر اوتعتبر مساهمة في مجال االبحاث
اضافة ان االمواقع االآترونية ال يتم تاتعتماد عليها لنشر المعلومات حول البيئة خاصة وان التقارير المنشورة  . بالطبيعة وتدابير الرصد والمحافظة

اضافة لكل ذلك هناك الضعف المؤسساتي وقلة الوعي . يجعل القارىء غير مدرك الهميتها الحالية او القديمةتأريخ مما على هذه المواقع تفتقر الى ال
    .وقلة التنسيق بين القطاعات وقلة القدرات البشرية وقلة الموارد المالية التي تعتبر من المعوقات
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  )5/20المقرر .(نشطة اإلقليمية وشبه اإلقليمية من أجل اإلعداد الجتماعات االتفاقية ودعم تنفيذهاهل شارآت بلدك بشكل فعال في األ 202
  .ال  )أ ( 

X ) نعم ، من فضلك بين التفاصيل أدناه  )ب  
  .مزيد من التعليقات عن األنشطة اإلقليمية وشبه اإلقليمية التي تقوم بها بلدك

هو برنامج عالمي يهجف الى تعزيز القدرة ) امج االمم المتحدة للبيئة والمرفق العالمي للبيئةبرن (BPSP التنوع الحيويان برنامج الدعم لتخطيط 
 يهدف الى التخطيط بناء على غنى الخبرة 1999هذا البرنامج المنفذ منذ . التنوع الحيويالوطنية لتحضير وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل تتعلق ب

العالم والترويج لتبادل المعلومات وللتخطيط والتنمية بناء على ارشادات حول الممارسات الفضلى والتبادل  حول التنوع الحيويالمكتسبة من مبادرات 
  .االقليمي والعالمي

 ، االردن، العراق، مصر، البحرين،الجزائر:  دولة عربية17 لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا التنوع الحيويولقد شمل برنامج الدعم لتخطيط 
شبه االقليمي لولقد استضاف لبنان التنسيق .  االمارات المتحدة واليمن، تونس، سوريا، السعودية، قطر، فلسطين، عمان، المغرب، ليبيا،لبنان ،الكويت

  . الشمالية العربيةجزيرةال
  بيةربين اطراف المنطقة العان الهدف الرئيسي للمشروع تامين ارضية لتبادل المعلومات المعرفوة والخبرات حول التخطيط للتنوع البيولوجي 

  :ولقد تضمن المشروع العناصر التالية
  نظام معلومات سهل االستطالع حول بلورة وتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيبلورة  -
 Arabioانتاج ثالثة اعداد من نشرة اقليمية لل  -
 التنوع الحيوية لتبادل ونشر المعلومات حول انشاء قائمة جرد وموقع الكتروني للبيوبالن لتامين قاعد -
والعالمي  االقليمي التنوع الحيويات في  لمساعدة الحكومة على البناء على الخبرالتنوع الحيويتحضير دليل اقليمي حول خدمات  -

 بفعالية 
 التنوع الحيوي من خالل برنامج 2005سنة  تتابعت ادارة ونشر وتحضير قائمة جرد البيوبالن لغاية 2000ان المشروع انتهى في على الرغم من 
   في بيروتغير الحكومية مرآز جمعية الخط االخضر المنفذ في IUCNالموضوعي لل
  :ولقد عملت قائمة جرد البيوبالن على مجموعة  من المخططين والخبراء آما يلي -
  ومنسقيهااالستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي فرق تخطيط  -
   المرفق العالمي للبيئة ونظام المعلوماتالتنوع الحيوين الوطنيين التفاقية المنسقي -
  ) برنامج االمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي،برنامج االمم المتحدة للتنمية(موظفين تقنيين من المؤسسات المنفذة للمرفق العالمي للبيئة  -
  فق العالمي للبيئة المرالتنوع الحيويموظفين تقنيين من سكريتاريا التفاقية  -
  IUCN WWF WRI MEDFOREXخبراء من منظمات مختلفة مثل  -

آان عمليا في لبنان لفترة سنتين ولقد عمل على تحضير منسقين وطنيين للتنوع  IUCNلل الموضوعي التنوع الحيويان برنامج 
ولقد تم تنفيذ هذه المبادرة . تمرات االطرافالبيولوجي وخبراء وطنييت اخرين ومخططين من الدول العربية للمشارآة في اجتماعات مؤ

  .لمؤتمر االطراف في المنطقة  ولكن لم تتم بشكل دوري ومنذ ذلك التاريخ لم يتم اي اجتماع 2002في 
 

المقرر (الصلة؟هل يقوم بلدك بدعم التعاون اإلقليمي وشبه اإلقليمي وتدعيم التكامل وتقوية التعاون مع العمليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية ذات  203
6/27(  

  .ال  )أ ( 
X ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم،   )ب(  

  .مزيد من التعليقات عن التعاون والعمليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية
بادرات  اعاله وفي بعض الم202 المذآور في السؤال التنوع الحيوي من خالل برنامج دعم تخطيط نصف اقليميةتم الترويج لمبادرات تعاون اقليمية و

 .المنفذة من قبل مجلس وزراء العرب المسؤول عن البيئة آامري في اطار الجامعة العربية ومن قبل المراآز االقليمية خاصة اآساد
 

  موجه إلى الدول المتقدمة النمو) 205(السؤال التالي 
  ) باء6/27المقرر (و العمليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية؟ هل يقوم بلدك بمساندة عمل آليات التعاون اإلقليمي الموجدة بالفعل وتطوير الشبكات أ 204

  .ال  )أ ( 
  .ال ، لكن البرامج قيد التطوير  )ب ( 
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم مدرجة في أطر التعاون الموجودة  )ج ( 
  .نعم، جاري تنفيذ بعض أنشطة التعاون  )د ( 

  .اإلقليمي الموجود وتطوير الشبكات أو العمليات اإلقليمية وشبه اإلقليميةمزيد من التعليقات حول دعم عمل آليات التعاون اإلقليمي وشبه 
 

 
 6/27المقرر 0؟ .هل تقوم يلدك بالعمل مع أطراف أخرى لتدعيم اآلليات والمبادرات اإلقليمية وشبه اإلقليمية الموجودة من أجل بناء القدرة 205

  )باء 
  .ال  )أ ( 
  .نعم  )ب ( 

 
  ) باء 6/27المقرر (ليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية لتنفيذ االتفاقية؟ هل قام بلدك بالمساهمة في تقييم اآل 206



  .ال  )أ ( 
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم،   )ب ( 

  .مزيد من التعليقات حول المساهمة في تقييم اآلليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية
 

 
     74  المربع

  : من مقررات مع الترآيز على ما يلي على وجه التحديدالمرجو أن تبينوا فيما بعد تفاصيل تنفيذ هذه المادة وما يرتبط بها
  النتائج والوقع الناشئة عن الخطوات المتخذة  )أ (
 االسهام في تنفيذ غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية  )ب (
  2010االسهام في التقدم نحو هدف عام   )ج (
   التنوع الحيويالتقدم في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال   )د (
  ام في تحقيق غايات األلفية للتنمية االسه  )ه (
  ما صودف من ضغوط ومصاعب في التنفيذ  )و (

  .SBSTTA لديه مشارآة فعالة بمؤتمرات االطراف وال اذ ان لبنان التنوع الحيويهناك تحسن ملموس لجهة مدى استيعاب عمليات اتفاقية 
 التنوع الحيويمن خالل مشاريع اقليمية مثل مشروع بين دول المنطقة  ياخذ مداه التنوع الحيويان التعاون مع اطراف اخرى في اطار اتفاقية 

خاصة ان لبنان هو طرف في العديد من هذه  .الزراعي الحيوي، ميدويت آوست، مشروع االدارة المتكاملة لغابات االرز، المصاطب البحرية الخ
اضافة ان المشارآة في اليات اقليمية وسب اقليمية التي تساهم في تنفيذ . بيولوجيالمتعلقة بالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع ال المشاريع االقليمية

يزود االطراف المعنيين بتنمية القدرات الالزمة وتبادل المعرفة فهكذا تعاون . االتفاقية تتضمن العديد من االليات المختلفة على مستويات مختلفة
  .  واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجيالمحافظةوالخبرات والتعاون القني ونقله لتحسين 

 وغايات األلفية للتنمية وايضا في اهداف 2010، هدف عام ان آل النشاطات المذآورة اعاله هي ملحوظة في الخطة االستراتيجية لالتفاقية
  .ية اخرى وفي وثائق وطنية وقطاعواالستراتيجية الوطنية للمحافظةعلى واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي

  فيتشابكالهي تشعب وتعدد المهام التي تواجهها االدارات الوطنية في مجال المحافظة على الطبيعة وغالبا ايضا ان المشكلة االساسية المواجهة 
التنوع الليات اتفاقية امل بحاجة للتعزيز لتشكيل استيعاب شهي اضافة هناك المقدرة المؤسساتية والبشرية التي . العالميةات العديد من االتفاقيات رمقر

  .وهذا قد يتطلب دعما ماليا وتقنيا ؛الحيوي
   هذه األسئلةحولتعليقات   -واو
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  المرجو أن تقدموا أدناه توصيات لتحسين محتوى هذا التقرير 

 2010تحقيق أهداف  مدى الجهد الذي يبذله األطراف ل لسكرتاريا اإلتفاقيةوضحإلى التقرير الوطني الثالث سي" ب"إن إضافة الجزء  •
 تطلب جهدًا ووقتًا إضافيين لتحضير التقرير ذلكانما  .وسييبين تقدم العمل في مجال تطبيق االستراتيجية العالمية للمحافظة على النباتات

 ختلفة نفسها آمأآثر مما تطلبه تحضير التقرير الثاني، آما تؤدي إلى تكرار في المعلومات ضمن أجزاء مختلفة من المقطع وفي المقاطع الم
 . اإلتفاقيةالمتعلقة بتنفيذعامة النظرة حول ال اخصلماذ يؤمنان  جدا ان مهمالجزئان ج ود •

 
 .ةبولطالم للمعلومات اتواسعة من التفسيرامكانية  امل في حد ذاتهتتحمفتوحة  أسئلة  علىن التقرير ما زال يحتويا •

 
على األقل عشر بالمئة مْن آل  (2010 مْن هدف 1.1هدف ال: ومثال على ذلك. اتلمعلومتفرض ازدواجية في اة كررم اسئلة  هناْكما زال •

الهدف ان في اإلختالف مع مالحظة ، من االستراتيجية العالمية للمحافظة على النبات 4مكرر في الهدف )  عمليامحمية البيئيةمناطق العالم 
 .ناك امثلة مماثلةهايضا ضمن ذلك النباتات؛ وو، التنوع الحيوياع  يْدمج آل أنو2010 مْن هدف 1.1النباتات بينما الهدف بحدد م 4

 
صيغة التقرير يجب من  مربعأي على ر يقرتفي ال -في بْعض الحاالت- العديد منهم ترددمهتمين  التي جمعْت عدة  العمل أثناء ورشةلوحظ  •

 .عمل بهاأْن ي
 

 العديد مْن األسئلة من قبل المشارآين بسبب  هناك صعوبة في فهم على الشاشة، ظهر بأناألسئلةعرض  و العملأثناء ورشةوأيضا  •
. نفس السؤاللفهم مختلف  جوبة من ناس مختلفين حيث بينت األظهرْت نفس المشكلة أثناء المقابالتولقد . اهوطول) لغة قانونية (اغموضه

من قبل البعض " التحدي"تم فهم عالوة على ذلك، . اافه أهدبإستيعاب إستعمال اسئلة بسيطة وقصيرة جدا للسماح للناس قترحوبناء عليه ي
 ".معوقةآ"ومن قبل آخرين " نجازآا"

 
، 2010ى بْعض األسئلة تحت هدف علآإجابة " نشاطات منفذة"و "متخذةإجراءات "  تحتيْتأعطالتي المعلومات المكررة إن  •

 .التقرير يْقرأ  منجزءاي  القارئ يتشوش حول تعية ْجعل الموضورافق والمواد، الماالستراتيجية العالمية للمحافظة على النبات
 

 المشاريع الملحوظة في مختلف اقسام - في بداية التقرير وتفاصيلها جرد بالمشاريعقائمةيجد فريق العمل انه لمن الضروري بلورة وادراج  •
 االمر الذي يعمل )مدة المشروع واهدافه، ةشرفجهة المالالجهة المنفذة،  ،مثل الجهة الممولةتفاصيل ( مرجعية للقارىء  وذلك لتكونالتقرير
نفيذ  التقدم في تمتابعةللقراء المهتمين السماح لنصوص ولتحليل أفضل وتفادي ترداد المعلومات والقيام بحجم الوثيقة، ض يخفعلى ت
 .اإلتفاقية

 
.  السؤال المطابقمربعفي " x"بناء عليه تم ادخال الو. ب مشكلة مجهولة بسب"إآس "عالمةبالفارغة  مربعاتبْعض ال تعليممن  ْمكنت يمل •

 .هذه المسألة على التحليل اإللكتروني تؤثر ْالأن نتمنى و
  

-------  
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