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 قائمة الجداول

 توزيع السوان وفقاً للعمر، والينس، ونسبة الذكور إلى اإلناث، والشرائح العمرية   1اليدول 

 الثروة الحيوانية والنباتية في لبنان مقارنة بالعالم   2اليدول 

 بيعية في لبنان المحميات الط  3اليدول 

 حماية وزارة البيئة ل الخاضعةالمواقع الطبيعية   4اليدول 

 التقديرات الخاصة بمعّدل الفقر   5اليدول 

 كل نظام إيوولوجي  على التبعات  6اليدول 

نان االولى العائدة للب NBSAPاالتستراتييية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل  مواضيع وأهداف وغايات 7اليدول 

 1998الصادرة في العام 

االولى  NBSAPللتنوع البيولوجي وخطة العمل  العقبات التي حالت دون التنفيذ الوامل لالتستراتييية الوطنية  8اليدول 

  1998لعام الصادرة في اللبنان  العائدة

 مجاالت األولوية، واألهداف الوطنية، وأهداف أيشي   9الجدول 

 

 الرسوم التوضيحيةقائمة 

 لبنان اإلدارية  خريطة   1 لرتسما

 لبنان ضمن المنطقة الساخنة في المتوتسط   2 الرتسم

 المحميات الطبيعية في لبنان   3 الرتسم

 المناطق المهمة للطيور في لبنان   4 الرتسم

 التغييرات والتحّوالت في النظم اإليوولوجية في لبنان عبر الزمن  5 الرتسم

 خفضة للغاية لتلبية الحاجات األتساتسية لميمل السوان، على صعيد المحافظة النسبة المنخفضة والمن  6 الرتسم

  2000الدفيئة في لبنان للعام  الغازاتموجز عن انبعاثات   7 الرتسم

 خدمات النظم اإليوولوجية المهمة في لبنان   8 الرتسم

 (1950إنتاج االتستزراع المائي في لبنان )منذ العام   9 الرتسم

2020 للعام التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي –المسح االلوتروني نتائج   10 الرتسم
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 اليهة المقّدمة للتقرير

 

  الوطني المنسق

 لبنان –وزارة البيئة  اتسم المؤتسسة بالوامل

 اتسم ومنصب المسؤول عن االتصال

 اآلنسة الرا تسماحه

 يوولوجيةاألنظمة اإل دائرةرئيسة 

 الوطنية ليهة اتفاقية التنوع البيولوجي سقةالمن

 7اللعازارية، بلوك أ، الطابق  ىمبن

 2727-11ص. ب: 

 العنوان

 لبنان -بيروت 

 417الرقم الداخلي:  55 65 97 1 (0) 961+الهاتف: 

 35 65 97 1 (0) 961+الفاكس: 

 a@moe.gov.lbl.samah البريد اإللوتروني

  رفع التقرير

 توقيع المسؤول عن رفع التقرير الوطني
 السيد محمد المشنوق

 وزير البيئة

 2015 /أغسطسآب تاريخ رفع التقرير

mailto:l.samaha@moe.gov.lb
mailto:l.samaha@moe.gov.lb
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 المصطلحاتقائمة 

ADELNORD مشروع دعم التنمية المحلية في شمال لبنان 

ABS الوصول إلى المنافع وتقاتسمها 

AFDC  (محلية والتنمية )منظمة غير حووميةجمعية الثروة الحرجية 

AFED المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

AIDS متالزمة نقص المناعة الموتسب 

ALI جمعية الصناعيين اللبنانيين 

APJM جمعية حماية جبل موتسى 

AQI مؤشر جودة الهواء 

AUB في بيروت اليامعة األمريوية 

BAU بيروت العربية جامعة 

BCS البيولوجي للتنّوع الوطنية الدراتسة 

BDL مصرف لبنان 

CAS اإلدارة المركزية لإلحصاء 

CBBIA راوتقييم األث البيولوجي بناء القدرات في ميال التنوع 

CBD اتفاقية التنوع البيولوجي 

CBNRM اإلدارة الميتمعية للموارد الطبيعية 

CDR ميلس اإلنماء واإلعمار 

CGLU/BTVL حدة في لبنان / الموتب الفني للمدن اللبنانيةتوومات المحلية المموتب المدن والح 

CHM آلية تبادل المعلومات 

CITES اتفاقية االتيار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

CMS اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة 

CNRS المركز الوطني للبحوث العلمية 

CoM ميلس الوزراء 

COP مؤتمر األطراف 

CSO منظمة الميتمع المدني 

DGA المديرية العامة لآلثار 

DGUP  المدني نظيمللتالمديرية العامة 

EFIMED الموتب اإلقليمي المتوتسطي التابع للمعهد األوروبي للغابات 

EIA تقييم األثر البيئي 
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ELARD شركة اتستشارية( .ل.م.ش للموارد المتطورة للتنمية االرض شركة( 

ERML مراقبة الموارد البيئية في لبنان 

ESCWA اللينة االقتصادية واالجتماعية لغربي آتسيا 

EU االتحاد األوروبي 

FAO والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة 

FNR التقرير الوطني الخامس 

FSAA كلية العلوم الزراعية والغذائية 

GDP  المحليإجمالي الناتج 

GEF مرفق البيئة العالمي 

GHG غازات الدفيئةال 

GIS اليغرافية المعلومات نظم 

GMOs  ًالوائنات المحّورة وراثيا 

GoG يونانيةالحوومة ال 

GoL الحوومة اللبنانية 

HCH الميلس األعلى للصيد البري 

IAIA راالدولية لتقييم األث المؤتسسة 

IAS الغازية األنواع الدخيلة 

IBA منطقة مهمة للطيور 

IBSAR اليافة المناطق في البيولوجي التنّوع دراتسات مبادرة 

ICARDA المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق اليافة 

ICZM اإلدارة المتواملة للمناطق الساحلية 

ILO منظمة العمل الدولية 

INCAM ةاإلدارة المتواملة للبيئة وللنظم البيئية الساحلي 

IOE معهد الدراتسات البيئية 

IPM اآلفات لموافحة اإلدارةالمتواملة 

IPTEC لطاقة ل "أي بي تي" مركز 

IRD معهد البحوث من أجل التنمية 

ISF قوى األمن الداخلي 

ISSG الغازية باألنواع المتخصصة الميموعة 

ISWM اإلدارة المتواملة للنفايات الصلبة 

IT تونولوجيا المعلومات 
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IUCN الطبيعة لصون الدولي االتحاد 

IWRM اإلدارة المتواملة للموارد المائية 

LARI مصلحة األبحاث العلمية الزراعية 

LEDA وكاالت التنمية االقتصادية المحلية 

LEF البيئة لحماية للبنانيا التيمع 

LEPAP مشروع موافحة التلوث البيئي في لبنان 

LIVCD  القطاعات اإلنتاجية في لبنانبرنامج تنمية مشروع 

LPA لبنان في البترول قطاع إدارة هيئة 

LRA لنهرالليطاني الوطنية المصلحة 

LRI مشروع التحريج في لبنان 

LSGC مختبر إنبات البذور والحفاظ عليها 

LU اليامعة اللبنانية 

LULC الغطاء األرضي يضااتستخدام األر / 

MAB لحيويبرنامج اإلنسان والمحيط ا 

MAP النباتات الطبية والعطرية 

MD إعالن األلفية 

MDG األهداف اإلنمائية لأللفية 

MDGR تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية 

MEHE وزارة التربية والتعليم العالي 

MEU جامعة الشرق األوتسط 

MLF الصندوق المتعدد األطراف المنشأ بموجب بروتوكول مونتريال 

MoA زراعةوزارة ال 

MoC وزارة الثقافة 

MoE وزارة البيئة 

MoET وزارة االقتصاد والتيارة 

MoEW وزارة الطاقة والمياه 

MoF وزارة المالية 

MoI وزارة الصناعة 

MoIM وزارة الداخلية والبلدبات 

MoInf وزارة اإلعالم 

MoJ وزارة العدل 
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 آثارهو التهديدات التي يتعّرض لهاو اتجاهاتهو بيولوجيحالة التنوع التحديث ل :1 الجزء

 اإلنسان رفاه على

 لمحة عامة

 الطبيعي اإلطار الجغرافي

(، اً شرق '50°35، خط طولشماالً  '00°33من المتوتسط )خط عرض  في الشرق األوتسط، في الطرف الشرقي نيقع لبنا

تحّده تسوريا شماالً وشرقاً وإتسرائيل جنوباً. إنّه مقّسم إلى ثماني مناطق إدارية تُدعى محافظات: بيروت، جبل لبنان، شمال 

، مع متوتّسط عرض يبلغ 2كم 10،452يغطي لبنان مساحة  نبطيه.الهرمل، وال-لبنان، جنوب لبنان، البقاع، عّوار، بعلبك

 (. 1رتسمالكم ) 225كم وطول  48

 غرافية البالدوديم

 3.76، كان عدد السوان في لبنان مقّدراً بحوالى 2007عام 

فلسطيني )تقريباً في  260،000مليون نسمة، إضافة إلى 

ين ( يعيشون في المخيمات وعمال مهاجرين آخر2009العام 

بفعل الحرب األخيرة في تسوريا، زاد (. 2012)يعقوب وبدر، 

عدد السوان في لبنان بشول غير مسبوق. في نهاية شهر 

، قُّدر عدد الالجئين السوريين المسيلين 2014آب/أغسطس 

في مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بما 

 34،000مليون في لبنان، مع ما يناهز  1.1يتياوز 

الجئ فلسطيني أتوا من تسوريا.  53،000تظرون التسييل وين

لبنان الذين ال  ال يشمل ذلك األعداد الوبيرة للسوريين في

 هؤالء يودون أن يتسيلوا، وبالتالي لم يتم احتسابهم. كان عدد

شخص. تيدر اإلشارة إلى أن  250،000مقّدراً بما يقارب 

السوان  % من ميمل عدد25عدد الالجئين يساوي أكثر من 

. تراجع معدل حيم األتسرة (أUNHCR ،2014في لبنان. )

أفراد لألتسرة الواحدة في  5.4في لبنان، بشول إجمالي، من 

أفراد عام  4.3، إلى 1997أفراد عام  4.8و، 1970العام 

-2004لظروف المعيشية لألتسر، لالمسح الوطني ) 2004

فهي  أما الظاهرة التي تستحق تسليط الضوء عليها، (.2005

أن زيادة عدد السوان في لبنان يعود إلى تدفق الالجئين، بما 

أدناه  1أن عدد السوان الوطنيين يتراجع. يبيّن اليدول 

غرافية في لبنان بين الينسين، والفئات العمرية وهرم والديم

 .األعمار

 اإلدارية لبنانخريطة   1 رسمال

 (2006المصدر: ستوت إ. ج. وعبود م. )

شمال 

 لبنان

 بيروت

 البقاع
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 العمرية حشرائللعمر، والجنس، ونسبة الذكور إلى اإلناث، وال توزيع السكان وفقا    1الجدول 

 المجموع اإلناث الذكور الشريحة العمرية
معّدل نسبة الذكور إلى 

 1اإلناث

0-4 4.2 3.7 8.0 113.7 

5-9 4.7 4.3 9.0 111.1 

10-14 5.3 5.0 10.3 107.0 

15-19 5.1 4.8 9.9 107.0 

20-24 5.1 4.9 9.9 104.4 

25-29 3.8 4.1 7.9 92.3 

30-34 3.6 3.8 7.3 94.9 

35-39 3.1 3.7 6.8 85.1 

40-44 3.0 3.7 6.7 80.0 

45-49 204 2.7 5.2 89.3 

50-54 2.2 2.2 4.4 99.0 

55-59 1.7 1.9 3.7 91.2 

60-64 1.6 1.8 3.4 90.3 

65-69 1.5 1.5 3.0 101.8 

70-74 1.2 1.1 2.2 107.5 

75-79 0.7 0.7 1.3 98.6 

80-84 0.4 0.4 0.7 100.9 

 85.1 0.2 0.1 0.1 وما فوق 85

 99.0 100.0 50.2 49.8 السوان أجمعون

 (2005-2004لظروف المعيشية لألتسر )لالمصدر:المسح الوطني 

                                                             

1
( في هامش الخطأ الناجم عن 4-0شريحة العمرية )% داخل ال113.7التعداد. ويومن السبب وراء رقم % في 107% و103تتفاوت عادة نسبة الذكور إلى اإلناث عند الوالدة بين 

 رى.اختيار العيّنات، مع مراعاة حيم العيّنة األتساتسية من جهة، وحيم العيّنة الصغير نسبياً في ما يتعلق بهذه الشريحة العمرية من جهة أخ
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 حالة التنوع البيولوجي

إن التنوع البيولوجي هو "تنّوع الحياة على األرض"، ويشمل ميموعة متنّوعة من النظم اإليوولوجية واألنواع واليينات 

ان التنوع يعني "تباين الوائنات العضوية الحية  التنوع البيولوجي، وفقاً التفاقية تدعمها. التيوالعمليات اإليوولوجية 

المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن امور اخرى، النظم االيوولوجية األرضية والبحرية واألحياء المائية والمركبات 

 ألنواع وبين األنواع والنظم االيوولوجية".االيوولوجية التي تعد جزءاً منها، وذلك يتضمن التنوع داخل ا

يتمتع لبنان بتنوع بيولوجي غني جداً وفريد من نوعه. يعود ذلك بشول خاص إلى موقعه اليغرافي في الطرف الشرقي 

. ويشّول لبنان جزءاً من منطقة المتوتسط التي للبحر المتوتسط، وإلى تضاريسه اليبلية والتنّوع الوبير في ظروفه المناخية

وتسانداالند واألنواع المستوطنة، بعد منطقة األنديز المدارية ليهة التنوع النباتي  ةصنَّف ثالثتومنطقة تساخنة" تُعتبر "

 (.2 الرتسم)

 

 لبنان ضمن المنطقة الساخنة في المتوسط  2 رسمال

 www.cepf.netالمصدر: 

 

لتنّوع الوطنية ل دراتسةال)نوعاً(  4،630) اتنوعاً( والنبات 4،486) اتنوعاً معروفاً من الحيوان  9،116يحتوي لبنان على 

لى خمس مناطق (، تتوّزع ع1996مرفق البيئة العالمي، وزارة الزراعة / برنامج األمم المتحدة للبيئة /  –البيولوجي 

 جيومورفولوجية:

وتسفوح جبال لبنان حتى  تشمل الخط الساحلي واليرف القاري، إضافة إلى السهول الساحلية المنطقة الساحلية: .1

 كم؛ 250متراً. وتمتد على  250المرتفعات التي تصل إلى 

تشمخ في االرتفاع  اً.متر 250تشمل مناطق االرتفاعات الوتسطى والعالية ما فوق  ة:جبال لبنان الغربيسلسلة  .2

 3،088مع  اإلى أعلى قممه هذه السلسلة صلتجبل عامل.  تاللمن عوار في الشمال امتداداً إلى الينوب حيث 

بين  كم وعرضها 160. يبلغ طول السلسلة )وهي أعلى قمة في لبنان( يالشمال لبنان فيمتراً في القرنة السوداء 

 كم؛ 40و25

ألرض يفصل جبل لبنان عن تسلسلة جبال لبنان الشرقية. يتألف من ممر خصب إنه انحدار في ا سهل البقاع: .3

نهر  ويحيط بسهل البقاعكم من الشمال إلى الينوب.  120كم ويبلغ طوله ما يناهز  12و 8عرضه يتراوح بين 

 العاصي من الشمال ونهر الليطاني من الينوب؛

http://www.cepf.net/where_we_work/regions/europe_central_asia/mediterranean/Pages/default.aspx
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متراً  2،600ارتفاع نية السورية وتسّيل أعلى قممها تمتد على طول الحدود اللبنا سلسلة جبال لبنان الشرقية: .4

جبل الشيخ )جبل حرمون(، الذي يعترض )تلة موتسى(. وتشمل األقسام الينوبية من تسلسلة جبال لبنان الشرقية 

 مطار في لبنان وتسوريا وفلسطين؛مستيمعات لألمياه األمطار ويعيد توزيع المياه إلى ما ال يقل عن ثالثة 

شّول هضبة مرتفعة تمتد على مسافة قصيرة في الداخل، من السواحل الغربية لينوب لبنان إلى ي جنوب لبنان: .5

وتمر في هذه المنطقة عّدة جداول موتسمية تتدفق من الغرب إلى الشرق وتصب تسفوح جبل حرمون في الشرق. 

 في البحر المتوتسط.

% من 0.007يغطي لبنان ة أرض محدودة جداً. من بين السمات األهم في لبنان وجود هذا التنوع البيولوجي في قطع

عدد األنواع في لبنان لول من األصناف  2% من األنواع في العالم. يبيّن اليدول  0.8السطح البري للعالم ويحوي حوالى 

إن التنوع العالي في مساحات صغيرة جلّي على مستوى نسبة األنواع  الوبرى والحصة التي تمثلها على الصعيد الدولي.

 0.25، ويبلغ البقعة األرضية، فالغطاء النباتي في لبنان يتمتع بمعدل مرتفع جداً ليهة نسبة األنواع إلى البقعة األرضيةإلى 

نوعاً / كم
2

وتمتد على مساحات أوتسع بوثير  أكبر، مقارنة بالبلدان األخرى التي من المفترض أنها تحوي أراض  خضراء 

/ كم 0.0044في البرازيل  بقعة األرضيةغ نسبة األنواع إلى المن المساحات في لبنان )مثالً، تبل
2

وفي جنوب أفريقيا ، 

/ كم 0.0081
2

/كمنوعاً  0.028في لبنان مرتفعة كذلك مع  البقعة األرضيةوتُعتبر نسبة الحيوانات إلى  .(
2

، مقارنةً بالبلدان 

نوعاً / كم 0.019المياورة )تبلغ النسبة في تسوريا مثالً 
2

 (.2010 واالتياهات الواقع: لبنان في بيئةتقريرال( )

 بالعالموانية والنباتية في لبنان مقارنة الثروة الحي  2الجدول 

 األصنوفة
عدد األنواع الموصوفة في 

 لبنان

النسبة المئوية للنوع 

 على األرض
 المرجع حول عدد األنواع

 1996الدراتسة الوطنية للتنوع البيولوجي،  7.06 610 المياه العذبة

 2002هراوي وآخرون،  0.8 54 الزواحف

 2008جرادي وآخرون،  - رمضان 4.06 395 الطيور

 1996الدراتسة الوطنية للتنوع البيولوجي،  1.20 367 األسماك البحرية

 2008جرادي وآخرون،   - رمضان 1.38 59 الثدييات

 1996الدراتسة الوطنية للتنوع البيولوجي،  1.5 3،790 النباتات األرضية

 1996الدراتسة الوطنية للتنوع البيولوجي،  0.27 3،835 الالفقاريات

 2001هراوي وآخرون،  0.15 6 البرمائيات

 

 التنوع البيولوجي األرضي

 34% نادرة )1.3نوعاً(،  221% منها مستوطنة )8.5% من األنواع النباتية هي أرضية؛ 81تشير التقارير إلى أن 

فاالتستيطان منتشر في لبنان، بفعل . (2010 واالتياهات الواقع: لبنان في تقريرالبيئةاً( )نوع 69% مهددة )2.7نوعاً( و

%( من األنواع 12التنوع الييومورفولوجي واألثر االنعزالي لطوبوغرافيته المتنوعة. يضم لبنان نسبة مئوية مرتفعة )

ع في أعالي قمم تسلسلتي اليبال، التسيّما في جبل كامل، تقليالت أن معظم األنواع المستوطنة النباتية المستوطنة. وتبيّن التح

خزاناً لألنواع اليبلية  إن االنعزال الذي يميّز هذه القمم ييعل من المرتفعاتجبل صنين، القموعة، إهدن وجبل حرمون. 

لوكويزيل، المستوطنة. بالتالي، تم إحصاء أكثر من مئة نوعاً خاصاً بيبل حرمون وتسلسلة جبال لبنان الشرقية )ميدي

%( من النباتات ذات 10.8نوعاً ) 224وجود  مسح للنباتات االقتصادية في األراضي القاحلة وشبه القاحلةاظهر (.1997

(. وتظهر 1999، مسح للنباتات االقتصادية في األراضي القاحلة وشبه القاحلةاألهمية االقتصادية تتوزع في أنحاء لبنان )

أنواع من  7أرضية وأن هي % من األنواع الحيوانية 46( أن 1996تنوع البيولوجي، التحليالت )الدراتسة الوطنية لل

% من األنواع على 7.5% معرضة للخطر، و20% من الثدييات الموجودة هي نادرة، و31و الثدييات قد انقرضت أصالً،

 وشك االنقراض.
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الخد أزرق وروار، والالمتّوجة خرشنةطائرالاختفى اثنان منها )نوعاً،  394تسّيل لبنان في ما يتعلق بالطيور، 
2

( من لبنان، 

تشمل  ،2007للعام  (IUCN) الطبيعة لصون الدولي االتحادوفقاً للقائمة الحمراء لدى  % نادر.32ومهدد، منها % 6.3و

 نوعاً قريباً من التهديد 15أنواع معرضة للخطر، و 8أنواع الطيور المهددة في لبنان نوعين مهددين باالنقراض، و

 (.2008جرادي وآخرون،  –)رمضان 

، الخروب، البطم األطلسي، الصنوبر الخشن، عناصر هامة من الغطاء النباتي المتوتسطي )القطلبعلى وي لبنان تيح

بقايا معّمرة من الغابات القديمة التي كانت تسائدة في حوض المتوتسط قبل مليوني  ، وهيالبلوط األتسود، والغار اإلغريقي(

البالد  علموتسط الموضوعة في ل ما في البالد ماضياً وحاضراً. من بين األركان الرئيسة واألنواع النباتية أفضتسنة وتمثل 

ب. لذا، يُعَرف لبنان يليباني( التي بدأ اتستغاللها مع نشوء الحضارة في الهالل الخص األرزة اللبنانية الشهيرة )تسيدروس

 لألغذية المتحدة األمم منظمة% )10األراضي الحرجية األخرى % من األراضي، فيما تغطّي 13بغاباته التي تغطي 

(، 1998، الغطاءاألرضي/  يضااألر اتستخدامكثيفاً ) نسبة الغطاء الحرجيمن ميمل  %65يُعتبر  (.2010، والزراعة

ارة %( )وز6%( والنبطية )9%(، يتبعهما جنوب لبنان )37%( وجبل لبنان )30في شمال لبنان )كثافة تتواجد أعلى و

%( 0.15%(، فيما يحتل شير السرو )52.42أكبر المساحات الحرجية )السنديان تحتل غابات  (.2003الزراعة، 

أنواع نباتية عدة  المعّمرةاألرز والشوح  وتتضمن غابات %( أصغر مساحات الغطاء.1.76%( والشوح )0.83واألرز )

% 14.91%، فيما تبلغ نسبة غابات الصنوبر 17.98تلطة اقتصادية. تشّول الغابات المخذات اهمية مستوطنة ومهددة و

 أ(. – 2012)وزارة البيئة،  3%8.74والعرعر 

 والساحلي البحري التنوع البيولوجي

% من كل األنواع البحرية العالمية يتواجد 6لون ما يناهز % من تسطح المحيطات في العالم. 1تشّول المياه اللبنانية أقل من 

. يمون تفسير هذه الظاهرة من خالل عوامل تاريخية (2010الواقع واالتياهات   : لبنان في رالبيئةتقريفي هذه المياه )

بعض  لديها انمامتوتسطية  هي أتساتساً  النباتات اللبنانية الساحلية والبحرية ان. قديمة جغرافية - جوفيةووإيوولوجية 

ميالً بحرياً( وجرف  12)حتى  اللبنانية اإلقليمية ياهفي الم 2كم 4،702 إضافة إلى أنه ضمن الخصائص شبه االتستوائية.

السنوي )باتستثناء االتستزراع المائي( للسمك البحري والرخويات/القشريات  صيدال، يبلغ معّدل 2كم 1،169بحري من 

 (.2000ووزارة الزراعة،  والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمةطناً موعباً على التوالي ) 200و 3،646

 البيولوجي في المياه العذبة التنوع

تعيش ميموعة متنوعة من الوائنات الحية في النظم اإليوولوجية للمياه العذبة في لبنان، بما فيها الالفقاريات والرخويات 

% من ميمل التنوع البيولوجي الحيواني في البالد، فيما 16تشّول األنواع الحيوانية في المياه العذبة  واألتسماك وغيرها.

تيدر اإلشارة إلى أن خمسة بالمئة من % فقط من ميمل األنواع النباتية في لبنان. 6ل األنواع النباتية في المياه العذبة تشوّ 

(. وكانت السموة المستوطنة 1996% مستوطنة )وزارة الزراعة،1.3الحيوانات في المياه العذبة في البالد مهددة و

(، لون تمت 1996لمنوة، قد اعتُبرت منقرضة في البالد )وزارة الزراعة، تسمك االوحيدة في المياه العذبة في لبنان، 

 نظمالعديد منها من إبادة جرى (. 2001الحقاً أقلّه في بحيرة اليّمونة، ونهر الليطاني وبحيرة القرعون )الزين، مشاهدتها 

لمائية الداخلية في لبنان: ضخ المياه، كما توثر الضغوط على النظم اإليوولوجية ا نهرية خاصة بسبب الصيد المائي اليائر.

والتلوث من مصادر مختلفة. ما ينتج عنه معدل وفيات مرتفع بين الحيوانات السموية )تسمك في قنوات توجيه األنهر

الشبوط، أتسماك اليرو، وشعاعيات الزعانف( في خالل موتسم اليفاف وترك مناطق وضع البيض المفضلة )الزين، 

2002.) 

 ةالمناطق المحمي

( خطوة مهمة باتياه االعتراف بالتراث الوطني اإليوولوجي والثقافي. منذ الثالثينات PAالمناطق المحمية ) تحديديُعتبر 

أتساتساً التصنيف محمية، وكانت مسؤولية كمناطق  المواقع والمناظر الطبيعيةبتحديد وتصنيف من القرن الماضي، بدأ لبنان 

 ضمن صالحية وزارة االقتصاد الوطني.

                                                             

2
 أتسماء األنواع العلمية والشائعة المستخدمة في التقريربقائمة كاملة  5 المرفقيقّدم 

3
 (2005) والزراعة لألغذية المتحدة منظمةاألمم( و2003حتسب النسب المئوية بناًء على بيانات من وزارة الزراعة )تُ 
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هي ضمن صالحية فئة محددة البيئة، فيما الى وزارة  المناطق المحميةانشاء إتسناد تم ، 1993ومنذ إنشاء وزارة البيئة عام 

 وزارة الزراعة.

 :تنقسم المناطق المحمية الحالية في لبنان إلى ثالث فئات

 دناه(؛أ 3اليدول راجع ) 1992المحميات الطبيعية التي أنِشئت بموجب قوانين منذ العام  -1

أو مراتسيم  من وزير البيئة بموجب قراراتوقد تم تصنيفها تحت حماية وزارة البيئة  الموضوعة المواقع الطبيعية -2

( 08/07/1939واقع الطبيعية )المو المناظر على قانون حماية اتستناداً  البيئةعلى اقتراح وزير صادرة بناًء 

 أدناه(؛ 4اليدول  )راجع

المحافظة على قانون بناًء على  1996 العام قبلالزراعة، وزير جب قرارات من بمووصنفت الغابات المحمية  -3

أصبحت مباشرة تحت مظلة  1996(، وبعد العام 1991من العام  85)القانون رقم االحراج والثروة الحرجية 

اعة لزرومن خالل قرارات وزارية لوزارة ا ،(24/07/1996بتاريخ  558)القانون رقم  قانون حماية الغابات

 .تُصدر وفقاً لهذا القانون

بفعل حاجتها للحماية الوطنية؛ وهذه المواقع معددة مناطق محمية ة مناطق طبيعية مرشحة لتصبح إضافة إلى ذلك، تبرز عد

 .4في المرفق 

رتها انشائها، إدا حيثمن ضمن المناطق المحمية في البالد، من األفضل من  الفئة "المحميات الطبيعية"، تُعتبر حالياً 

خمس حتى هذا التاريخ لبنان  أنشأ. بهدف حماية الموائل الطبيعية واألنواع المستوطنة والمهددة باالنقراض، تها،ودراتس

 (.3 الرتسمو 3عشرة محمية طبيعية )اليدول 

، وأهدافها، والنشاطات اليغرافية حدودهاتحدد نطاقها ومن خالل نصوص تشريعية  المحميات الطبيعية نشاءييرى إ

والعقوبات متراً،  500تمتد من حدود المحمية حتى مسافة محظورة والمقبولة داخل المحميات وضمن منطقة عازلة ال

إضافة إلى الليان اإلدارية التي توون مسؤولة عن المحميات. حتى هذا التاريخ، تمتلك تست للمخالفات داخل المحمية، 

 (.3إدارية )اليدول  خطةمحميات فقط من أصل خمس عشرة 

نوعاً  370 وعاً بيولوجياً غنياً مع ما يناهز( وتشمل تن3% من مساحة البالد )اليدول 2.7تغطي المحميات الطبيعية حوالى 

المحميات تتضمن نوع من النباتات واألزهار البرية، والعديد منها مستوطن في لبنان. كما  2000مختلفاً من الطيور و

 والسناجب. والنيصا الذئاب والضباع والقطط البرية نوعاً من الثدييات، بما فيه 30الطبيعية 

حماية الموارد الطبيعية، ال تسيما التنوع البيولوجي، وإدارتها بشول مستدام. إضافة في  مهماً تؤدي المحميات الطبيعية دوراً 

ل السياحة مون من خالهاالزوار الذين يساتستضافة إلى أنها تشّول عنصراً أتساتسياً في التنمية المحلية والريفية، من خالل 

وتعمل الليان الخاصة بالمحميات دوماً المحميات الطبيعية. محيط المحلية التي تعيش في  الميتمعاتالبيئية في زيادة دخل 

من خالل إشراك السوان المحليين في وذلك المحمية الحاق اي ضرر بعلى تعزيز منافع الميتمعات المحلية، من دون 

من السوان المحليين المدربين في  وهمشي داخل المحمية واللزيارات ل كل من يعمل كدليلثال، إن نشاطاتها. على تسبيل الم

محمية  ين ومالوي المراكب المحليين، أمابواتسطة الصياد الطبيعية تتم جزر النخلمحمية ، والزيارات إلى جميعهاالمحميات 

والمنتيات الغذائية عرض على الزوار األعمال الحرفية المحلية فطبٌّقت مشروعاً للتنمية الريفية حيث تُ الطبيعية أرز الشوف 

 المصنفة كمنتيات من المحمية.المنتيات المحلية هذه ويمونهم شراء التقليدية 

باألنواع النباتية والحيوانية الئحة إضافة إلى ذلك، تؤدي المحميات الطبيعية في لبنان دوراً توعوياً وتربوياً كبيراً. وتتوفر 

مية، كما تستمر المشاريع البحثية كيزء من نشاطات المحمية، وتُنقل المعارف من خالل المواقع اإللوترونية لول مح

ربوية. على تسبيل المثال للمحميات والوتيّبات والوراتسات والوتب والمقابالت التفزيونية والميالت والصحف والنشاطات الت

طبسون" وكتباً  التي نشرت كتاباً لألطفال عنوانه "طبسون( APJMجمعية حماية جبل موتسى ) يمون ذكر ال الحصر

 نشاطات تتضمن كما تيري اليمعية عدة " و"ألبوم التنوع البيولوجي".االشيارللراشدين، ال تسيّما؛ "دليل النباتات"، "دليل 

ل التنوع البيولوجي في المدارس الخاصة والرتسمية المختلفة، وقد نشرت أكثر من مئة وخمسين مقاالً حو الرتسوم المتحركة

محمية  ، هيفي جبل موتسى. ومن بين األمثلة األخرى أيضاً عن محمية طبيعية تعمل بقوة على تعزيز الوعي والتربية

بصمات التنوع البيولوجي الغني في المحمية ويتعلمون قراءة  إلىيتم تعريف الطالب ، حيث الشوف المحيط الحيوي

على الشوف نشاطاً توعوياً تسنوياً عنوانه "تسباق الطبيعة"، وهدفه تعريف الطالب رز ا. وتنظّم محمية الحيوانات وآثارها

 المحمية آثارأهمية الغابات والتنوع البيولوجي وبناء معارفهم حولها؛ وإعادة ربط األجيال الشابة بالطبيعة؛ واتستوشاف 

 .وطرقاتها
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أعدت الوزارة نظاماً تصنيفياً جديداً للمناطق المحمية يعّرف  بإدارة المناطق المحمية،تفعيل في إطار تسعي وزارة البيئة إلى 

مشروع وزارة البيئة مسودة أولى لاعدت ، 2002. في العام إدارتها  وطرقكل فئة، إضافة إلى أهدافها إلنشاء بالمعايير 

ع التالية مع أهداف . وشمل التعديل الفئات األرب2012وأيضاً عام  2006خضعت للتعديل عام وقانون المناطق المحمية؛ 

 :خاصة لول منهاإدارية 

والمواطن من أجل الحفاظ حماية النظم اإليوولوجية  تتطلبتُعّرف بأنها منطقة برية أو بحرية  :المحمية الطبيعية -1

ان  )النادرة، المحصورة االنتشار اليغرافي، المهددة باالنقراض(. ذات األهمية الخاصة فيها على الوائنات

بشول حيث تدعو الحاجة، تستلزم نشاطات الصيانة أو التأهيل  قدهذه األنواع والنظم اإليوولوجية المحافظة على 

بهدف ضمان المحافظة على هذه الموائل وذلك خطة إدارية،  عليها في المنصوصوأهداف الحماية و يتالءم

 . هاالتي تأويواألنواع 

جزئياً، ولديها تراث طبيعي وثقافي اتستثنائي، معترف مأهولة  ،شاتسعة: يعّرف بأنه أرض ريفية المنتزه الطبيعي -2

منطقة محمية أن يشمل . بإموان المنتزه الطبيعي الطويلالحماية على المدى وجديرة ب على الصعيد الوطنيبها 

 .او مناطق مرشحة لتصبح مناطق محميةواحدة أو أكثر أو 

تيدر أهمية اتستثنائية  ذاتطبيعية او معالم  منطقة تحتوي على معلمإنها تعني  :المواقع والمعالم الطبيعية -3

 .حمايتها نظراً لندرتها أو طابعها التمثيلي او صفاتها اليمالية

( يعزز سبل العيش المستدامة، CBNRM) الطبيعية للموارد مجتمعيةال دارة: ُتعّرف بأنها نظام لإلىالحم -4

 األمم لجامعة التابع والصحة والبيئة المياه دمعهوالمحافظة على الموارد، وحماية البيئة ألجل رفاه اإلنسان )

فيها في حال القرى التي لم ينشأ  تكون الحمى تحت إشراف البلدية، أو اتحاد البلديات أو القائمقام (.المتحدة

 .4بلديات

 تاريخ 8045القانون اإلطاري للمناطق المحمية إلى مجلس النواب من خالل المرسوم رقم  شروعماحالة تم 

 الموافقة النهائيةفيتم انتظار، وناقشته اللجان البرلمانية التي وافقت على تعديالته األخيرة، أما حالياً 25/4/2012

حدد اإلطار القانوني لفئات المناطق المحمية  الذي ي لهذا القانونمرسوم تطبيق شروعموتم اعداد ايضاً . الستصداره

 الطبيعية المنتزهات ستدير التي للهيئات يتيح ما –ليات التمويل المختلفة بما فيها األهداف، والتصنيف واإلدارة وآ

 .الخاص القطاع مع والعمل قروض على للحصول التقدم المستقبلية

                                                             

4
 ظ.س القضاء ويعمل بالتعاون مع المحافالشخص الذي تعيّنه الحوومة على رأيُقّسم لبنان إلى محافظات، كل منها ينقسم إلى وحدات إدارية تعرف بالقضاء. والقائمقام هو 
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 المحميات الطبيعية في لبنان  3الجدول 

المحمية 
 الطبيعية

الصك 
 القانوني

 تاريخ اإلنشاء
 المساحة التقريبية

 )هكتار(

مناطق 
االرتفاع 
 )باألمتار(

 تسميات الدوليةال
خطة 
 إدارية

 إهدنحرج 
القانون 

121 

آذار/مارس  9

1992 
1،740 

1،200 - 

1،900 
 نعم منطقة مهمة للطيور

 جزر النخل
القانون 

121 

آذار/مارس  9

1992 
417.73 

مستوى 

 البحر

، منطقة تتمتع مسارارموقع 

 تتمتع ةمنطقبحماية خاصة، 

 في أهمية وذات خاصة بحماية

 منطقة، (SPAMI) المتوتسط

 للطيور مهمة

 نعم

 كرم شباط
القرار 

14/1 

تشرين  6

األول/أكتوبر 

1995 

520 
1،400 - 

1،900 
 ال غير موجودة

 أرز الشوف
القانون 

532 

تموز/يوليو  24

1996 
 15،647 

900 - 

2،000 

 منطقةمحمية محيط حيوي، 

 للطيور مهمة

 

 نعم

 صور شاطىء
القانون 

708 

تشرين  5

الثاني/نوفمبر 

1998 

3،889.25 

)األرض: 

، الرمال: 176.32

6.12 ،

 (3،706.81المياه:

مستوى 

 البحر

 تتمتع ةمنطق، مسارارموقع 

 في أهمية وذات خاصة بحماية

 المتوتسط

 نعم

 بنتاعل
القانون 

11 

شباط/فبراير  20

1999 
 نعم للطيور مهمة منطقة 800 - 250 75.31

 ةاليمون
القانون 

10 

شباط/فبراير  20

1999 
2،100 

1,400 - 

2،000 
 ال غير موجودة

 غابة أرز تنورين
القانون 

9 

شباط/فبراير  20

1999 
195.48 

1،300 - 

1،800 
 نعم للطيور مهمة منطقة

 وادي الحجير
القانون 

121 

تموز/يوليو  23

2010 
 ال غير موجودة 400 - 250 3،595

 مشاع شننعير
القانون 

122 

تموز/يوليو  29

2010 
 ال دةغير موجو 530 - 500 27

 اكفر
القانون 

198 

تشرين  18

الثاني/نوفمبر 

2011 

 ال غير موجودة 650~ 40

 اميةر
القانون 

199 

تشرين  18

الثاني/نوفمبر 

2011 

 ال غير موجودة 650~ 20

 دبل
القانون 

200 

تشرين  18

الثاني/نوفمبر 

2011 

 ال غير موجودة 600~ 25

 بيت ليف
القانون 

201 

تشرين  18

الثاني/نوفمبر 

2011 

 ال غير موجودة 550~ 20

 أرز جاج
القانون 

257 

نيسان/أبريل  15

2014 
 ال غير موجودة  1،650~ 20

 2015المصدر: وزارة البيئة، 
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 حماية وزارة البيئةل ةالخاضعالمواقع الطبيعية   4الجدول 

 موقعال التوصيف التاريخ رقم القرار / المرسوم #

 كسروان الطبيعي في قضاء كسروان فقرا تغيير في محيط جسرإحداث أي أو عمل منع أي  1995 15/1القرار  1

 بشري وادي قاديشا 1997 151القرار  2

 جبيل المصب حتىمن المنبع نهر ابراهيم  1997 34القرار  3

 نالبترو المصب حتىمن المنبع نهر اليوز ميرى وادي  1998 22القرار  4

 الشوف المصب حتىمن المنبع نهر الدامور ميرى  1998 29القرار  5

 كسروان المصب حتىمن المنبع نهر الولب ميرى  1998 97القرار  6

 بيروت وجبل لبنان المصب  حتىمن المنبع نهر بيروت ميرى  1998 130القرار  7

 صيدا المصب حتىمن المنبع نهر األولي ميرى  1998 131القرار  8

 1998 132القرار  9
وبرجين؛ غابة الشيخ عثمان؛ محيط دير المخلص؛ ، الدبية -داريا -بين عين الحورالمواقع التالية الواقعة في منطقة الشوف: الحرش 

 عين بالوادي أغميد، وادي ؛ آبار كفرا؛ المالمحيط مستشفى عين وزين؛ غابة دلبون؛ وادي 

 الشوف

 شمال لبنان جبل المومل 1998 187القرار  10

 عوار من المنبع الى المصب هعرقنهر ميرى  1998 188القرار  11

 الهرمل من المنبع حتى المصب  نهر العاصيميرى  1998 189القرار  12

 عوار منطقة القموعة 2002 19القرار  13

 زغرتا القراقيروادي  2002 21القرار  14
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 موقعال التوصيف التاريخ رقم القرار / المرسوم #

 الشوف ونهدلحرج  2002 22القرار  15

 تنورين بالوع بعتارة 2004 8 القرار 16

 كسروان جبل موتسى 2012 7494المرتسوم  17

 المتن مغارة كسارات 2014 11949المرتسوم  18

 2015المصدر: وزارة البيئة، 
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مواقع على تسبيل المثال الهيئات واالتفاقيات الدولية ؛  تم تصنيف بعض المواقع الطبيعية من قبلعلى المستوى الدولي، 

، والمناطق دوليةالهمية ألللمناطق الرطبة ذات ا رامساربموجب اتفاقية  رامسارالمي من قبل اليونسوو، مواقع التراث الع

بروتوكول بموجب  المتوتسط في أهمية وذات خاصة بحماية تتمتع مناطقو ،لطيورل الميلس العالمي من قبلالمهمة للطيور 

 المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي.

 :كمحميات محيط حيويلليونسوو ثالثة مواقع  الحيوي والمحيط اإلنسان برنامجّدد ح

 في عّميق  واألراضي الرطبة الطبيعيةمحمية أرز الشوف (، وتضم 2005) الشوف في الحيوي المحيط محمية

 قرية محيطة بها؛ 22إضافة إلى 

 (؛ 2008جبل موتسى ) في الحيوي المحيط محمية 

 (.2007جبل الريحان ) في الحيوي المحيط محمية 

 

 .ونسووللي في التراث العالمي ةثقافي ةظر طبيعيافُمدرجان كمن في بشري أرز الربة أما وادي قنوبين وغاب

 رامسار: اتفاقية أراضي رطبة ذات أهمية دولية ضمنك أربعة مواقعتم اعالن في لبنان، 

  (16/4/1999) 978األراضي الرطبة في عّميق: موقع رامسار رقم 

  (16/4/1999) 979راس الشقعة: موقع رامسار رقم 

  (16/4/1999) 980: موقع رامسار رقم صور الطبيعية شاطىءمحمية 

  (3/8/2001) 1079محمية جزر النخل الطبيعية: موقع رامسار رقم 

 

ما يلي ومبيّنة  كمناطق مهمة للطيور، وهي معددة في خمسة عشر موقعاً ل لطيورمن قبل الميلس العالمي ل إضافة إلى إدراج

 أدناه: 4الرتسم في 

 إهدن الطبيعيةحرج محمية  -1

 الطبيعية جزر النخلمحمية  -2

 األراضي الرطبة في عميق -3

 محمية أرز الشوف الطبيعية -4

 عنير / كفرزبد ىحم -5

 بحيرة القرعون -6

 جبل ريم/صنين -7

 محمية بنتاعل الطبيعية -8

 أرز تنورين الطبيعية غابة محمية -9

 إبل السقيحمى  -10

 بك شبه الصحراويةأراضي راس بعل -11

 وادي نهر بيروت -12

 جبال عوار/الضنية أعالي -13

 جبل موتسى -14

 وادي الرملية -15

بروتوكول المناطق ، بموجب "المتوسط في أهمية وذات خاصة بحماية تتمتعالمناطق التي "من بين  نيموقع وتم ادراج

 :المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي

  صور الطبيعية شاطىءمحمية 

  النخل الطبيعيةمحمية جزر 
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 المناطق المهمة للطيور في لبنان  4الرسم 

 (2014)لبنان  الطيور والمناطق المهمة للطيور في حالةالمصدر:
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 لبنان في واتجاهاته البيولوجي التنوع واقع في األساسية التغييرات

وهذه التحوالت مبيّنة في لى مر السنين. عرف التنوع البيولوجي في لبنان تغييرات وتحّوالت كبرى، إييابية وتسلبية، علقد 

 أدناه ومدرجة من اليسار إلى اليمين أي من األقدم إلى األحدث. 5الرتسم

 

 

 التغييرات والتحّوالت في النظم اإليكولوجية في لبنان عبر الزمن 5 الرسم

 2010 واالتياهات الواقع: لبنان في تقريرالبيئةالمصدر: 

 

في ما يلي التغييرات األتساتسية في إدارة التنوع البيولوجي التي حصلت على الصعيد الوطني منذ التقرير الوطني الرابع، 

كما ، وتساهمت في المحافظة على التنوع البيولوجي في لبنان. 2009الذي ُرفع إلى اتفاقية التنوع البيولوجي في تموز/يوليو 

 .نيازات والمشاريع الياريةالتغييرات واإل 3و 2يعرض اليزءان 

 ؛3والرتسم 3اليدول  راجع –( 15( إلى خمس عشرة )9في عدد المحميات الطبيعية من تسع ) زيادة .1

تصنيفاً  االقانون هذ مشروعطرح . يلهي مرتسوم تطبيق شروعمولمناطق المحمية لقانون إطاري  شروعم إعداد .2

( 4، وطبيعي ومعلم ( موقع3( منتزه طبيعي، 2يعية، ( محمية طب1: يشمل اربع فئات جديداً للمناطق المحمية

 (؛اعاله التنوع البيولوجيالة حالقسم حول  راجع) ىحم

( الذي أتى 2013تسبتمبر،  19"( )نُشر في المتن األعلىمنتزه ميثاق )" طبيعي الميثاق األّول لمنتزه اعداد .3

 ؛ين آخرينيثاقين آخرين لمنتزهماعداد بمفهوم المنتزهات الطبيعية إلى لبنان ومهّد الطريق أمام 

البيولوجي )مفّصلة في القسم حول المحافظة على التنوع في  همااالتستراتيييات والمشاريع التي تساعداد   .4

 امج والمشاريع األتساتسية أدناه(؛ االتستراتيييات والبر

 المصادقة على وتنفيذ: .5

 (؛8633/2012تقييم األثر البيئي )المرتسوم رقم  اصولالمرتسوم الخاص ب 

  الخاص  (، وهو المرتسوم األول8213/2012المرتسوم الخاص بالتقييم البيئي االتستراتييي )المرتسوم رقم

، تم إجراء لغاية تاريخه الشرق األوتسط وشمال أفريقيا.منطقة في صدر بالتقييم البيئي االتستراتييي الذي 

البيئي في القطاعات الوطنية المهمة:  ونشر ثالثة تقييمات بيئية اتستراتييية في لبنان تسمحت بدمج االعتبار

( التقييم البيئي االتستراتييي لالتستراتييية 2( التقييم البيئي االتستراتييي لألنشطة النفطية في المياه اللبنانية، 1

ويتم حالياً إعداد ( التقييم البيئي االتستراتييي لقطاع الطاقة المتيددة. 3اليديدة لقطاع المياه في لبنان، و

 مخططات التنمية اإلقليمية؛ و بالتزامن معات البيئية االتستراتييية التقييم

  مرتسوم االلتزام البيئي للمنشآت الذي ينظّم األنشطة كافة في المنشآت المصنفة التي يمون أن تسبب التلوث

 (.8471/2012المؤذي والتدهور البيئي )المرتسوم رقم 
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 األساسية والمشاريع والبرامج االستراتيجيات

 زات المجلس األعلى للصيد البريإنجا

 وزير الميلس األعلى للصيد البري تحت وصاية وانشأالصيد في لبنان  580/2004رقم  اليديد نظّم قانون الصيد البري

 ما ينص عليه قانون الصيد البري:أبرز وزارة البيئة مسؤولية تنظيم الصيد البري في لبنان. وفي ما يلي لالبيئة، وأوكل 

 الحيوانات والطيور، وفي اثناء عبورها نحو اماكن  تواثرتينّباً لمواتسم  محددلصيد إال في موتسم ال يسمح با

 ؛تواثرها او اثناء رعايتها لصغارها

  كما ينبغي حماية أنواع معيّنة يُسمح فقط للصيد أثناء موتسم الصيدوحيوانات تحديد طرائد طيور ييب ،

 ؛والنادرة الطيور والحيوانات المهددة

 الصيد امتحان تصدرها وزارة البيئة بعد النياح في تسنوية الصياد الحصول على رخصة صيد على  يينبغ

وبعد ، 580/2004رقم الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة أالولى بعد صدور القانون 

 د؛الصي بالغير من جراء ممارتسة تغطي األضرار التي قد تلحقتسنوية اتستحصاله على بوليصة تأمين 

  والحدائق العامة ومحالت التنزه يحدد القانون األماكن التي يُمنع فيها الصيد منعاً باتاً: المدن والقرى

 محالت السون ودور العبادة متراً من 500، وضمن االماكن المصنفة تراثياً والمحميات الطبيعية و

البيئة الى وزارة طلب يقّدمه ذلك إضافة إلى أراض  خاصة وعامة بناًء على ؛ والمنشآت العامة والخاصة

 األراضي و/أو البلديات لحظر الصيد على أراضيهم؛هذه مالوو 

  ؛خارج السيارات وعلى الطرقات العامة الطرائد المصطادةعرض يمنع القانون 

 يحدد القانون أدوات الصيد المسموحة والممنوعة؛ و 

 المخالفين بحق تنظيم محاضر ضبط وعنالبري الصيد  ضبط مخالفات اليهات المسؤولة عن القانون يحدد ،

 التابعين لوزارة الزراعة، وحّراس المحميات الطبيعية االحراجقوى األمن الداخلي، حراس عناصر ال تسيّما 

 .ضمن نطاق المحميات شرط ان يوونوا حائزين على افادة تأهيل صادرة عن الميلس االعلى للصيد البري

القرارات  2012أصدر وزير البيئة في العام  ،المشار اليه اعاله 580/2004رقم  الصيد البرينظام بناًء على قانون 

 بعد اتستشارة الميلس األعلى للصيد البري؛ ال تسيّما: ، وذلكبقانون الصيد البريالمتعلقة التنظيمية التالية 

  أراضيهم  يد فياو مستثمريها بمن فيهم البلديات لمنع الص ألراضيمالوي اطلبات من قبل اإلجراءات لتقديم

 ؛(2012للعام  236/1البيئة رقم وزير  )قرار

  االمتحان التي يخضع له كل طالب رخصة صيد إجراء المخولة  الخاصة نواديالاإلجراءات ألجل تحديد

 (؛2012للعام  71/1البيئة وزير )قرار للمرة االولى 

  البيئةوزير )قرار  للمرة االولى والمعايير الجراء االمتحان التي يخضع له كل طالب رخصة صيداالشروط 

 (؛2012للعام  212/1رقم 

 (؛ و2012للعام  245/1البيئة وزير الصيد البري )قرار  ةرخص آلية اتستصدار 

  في  افادة تأهيل لتنظيم محاضر ضبط لمخالفي نظام الصيد البرياإلجراءات لمنح حراس المحميات الطبيعية

 (؛2012للعام  199/1يئة رقم البوزير محيط المحميات الطبيعية )قرار 

 القرارات التالية التي أصدرتها وزارة المالية بناًء على اقتراح وزارة البيئة والميلس األعلى للصيد البري:ذلك إضافة إلى 

  (؛ و2012للعام  900/1المالية رقم وزير ؛ )قرار البري الصيد طابعوتفاصيل عناصر تحديد 

  (؛2012للعام  901/1المالية رقم وزير ر )قراالبري تحديد رتسم رخصة الصيد 

 كما أن الميلس األعلى للصيد البري قد حدد ما يلي:

  كانون الثاني/يناير؛ ةأيلول/تسبتمبر حتى نهاي 15موتسم الصيد من 

 البري وعددها خالل رحلة الصيد الواحدة أنواع الطيور والحيوانات التي يُسمح صيدها خالل موتسم الصيد .

 في كل موتسم.للتعديل ئمة أن تخضع القالهذه ويمون 

 24في  "عقد الضمان ضد االخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارتسة الصيد البري"مرتسوم صدر جهة أخرى، من 

 البيئة واالقتصاد والتيارة. اتوزار بناًء على اقتراح( 11987/2014)المرتسوم رقم  2014أيار/مايو 
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 "في لبنان الهامة واع البحريةالدعم إلدارة الموائل واألنمشروع "

وهدف إلى دعم تطوير شبوة من المحميات ، الطبيعة لصون الدولي االتحادوزارة البيئة و ه من قبلتنفيذتم إن هذا المشروع 

اتستراتييية  تم اعداد ضمن اطار هذا المشروعالبحرية في لبنان وبرنامج رصد مرتبط بها لتقييم فعالية المحميات. 

وتسعى االتستراتييية إلى إقامة شبوة للمحميات البحرية في لبنان، تتأتسس  .2012عام ال في حرية في لبنان،المحميات الب

 البحر والبيئة البحرية في لبنان بهدف:وضع وتُدار ضمن إطار متوامل لإلدارة البحرية يعزز 

  ؛وإنشائهانظامية لتخطيط المحميات البحرية أكثر مقاربة خلق 

 ل إدارة المحميات البحرية ومراقبتها؛تعزيز التعاون ألج 

 شبوة المحميات البحرية وفهمه لها ومشاركته فيها؛ وحول لدى الميتمع المحلي  وعيزيادة ال 

 .ربط شبوة المحميات البحرية في لبنان بالشبوات المتوتسطية 

 الثماني عشرة التالية:في المواقع محميات بحرية انشاء اقترحت االتستراتييية 

مواقع الساحلية المقترحة في الالمحميات 

 :والبحرية

 الناقورة

 صخور صيدون

 منحدرات وكهوف الروشة

 المنصة الخارجية لمرفأ بيروت

 جبيل

 المنطقة الصخرية في المدفون

 اليدار الفينيقي في البترون

 راس الشقعة منحدرات

 خليج أنفه

 االنهر: مصباتالمحميات المقترحة في 

 الليطانينهر مصب 

 األولينهر مصب 

 الدامورنهر مصب 

 مصب نهر ابراهيم

 العريضةنهر مصب 

 المحميات المقترحة في اعماق البحار:

 خندق بيروت

 السان جورج أخدود

 جونية أخدود

 صور أخدود

 

الميدانية للتنوع البيولوجي في تست من المحميات البحرية  اتالتوصيف اإليوولوجي من خالل المسوح اجراء تمّ  وقد

(، من 2013، والناقورة وصخور صيدون وصخور صور عام 2012)أنفه، راس الشقعة، والروشة عام  الهالمقترحة أع

 للمناطق اإلقليمية مركزاألنشطةنفذه الذي ، "المتوتسط في والساحلية البحرية المحميات شبوة" خالل المشروع اإلقليمي

 هابالتنسيق مع وزارة البيئة في لبنان، ونُشرت نتائيه المسوحات المذكورة اعال. نُفّذت في المتوتسط خاصة بحماية المتمتعة

 ".في لبنان عليها التوصيف اإليوولوجي للمواقع ذات األهمية للمحافظةوعنوانه " 2015في تقرير صدر عام 

 "المهاجرة الطيورالمحلّقةتعميم المحافظة على مشروع "

نتاجية اإلقطاعات الأنواع الطيور المهددة عالمياً في  يهدف مشروع الطيور المحلقة المهاجرة إلى ضمان المحافظة على

 10على مدى خمس تسنوات، من االقليمي . اتستمر المشروع تساتسية على طول الوادي المتصدع/مسار البحر األحمراأل

الفعالّة المحافظة  تأمين فيالعام للمشروع ويومن الهدف . 2014كانون األول/ديسمبر  31إلى  2008حزيران/يونيو 

يموعات الطيور المحلقة المهمة والمهددة عالمياً التي تهاجر على طول الوادي المتصدع/مسار البحر األحمر. يُعرض مل

 من هذا التقرير. 2المزيد عن هذا المشروع في اليزء 

اإليكولوجية البحرية  ةنظماإلدارة المستدامة لأل القوانين من أجل دمج وتطويرمشروع "سياسات التسويق 

 "ية في لبنانوالساحل

. يمّوله مرفق 2016تشرين األول/أكتوبر  31ويتوقع أن يُختم في  2013تشرين الثاني/نوفمبر  1إنه مشروع جار ؛ بدأ في 

المحافظة على التنوع البيولوجي البحري برنامج األمم المتحدة للبيئة ، ويهدف إلى وتنفذه ووزارة البيئة والبيئة العالمي 

اتسطة تسياتسات وإصالحات قانونية، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، وتعميم أولويات التنوع والساحلي وحمايته، بو

 من هذا التقرير. 2البيولوجي في الخطط والبرامج الوطنية. يُعرض المزيد عن هذا المشروع في اليزء 
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 "انتعميم إدارة التنوع البيولوجي في عمليات إنتاج النباتات الطبية والعطرية في لبنمشروع "

ممول من  هو مشروع "تعميم إدارة التنوع البيولوجي في عمليات إنتاج النباتات الطبية والعطرية في لبنان"مشروع إن 

 (،2012-2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )مع  نبالتعاو الزراعية العلمية األبحاث مصلحة مرفق البيئة العالمي ونفذته

لنباتات الطبية والعطرية في لبنان، من خالل تطوير النباتات الطبية والعطرية ل المرتفعتنّوع ال الحفاظ على بهدف

من هذا  2الوطنية. يُعرض المزيد عن هذا المشروع في اليزء وللتنمية المحلية  للميتمعاتكقاعدة للموارد التستخدامها 

 التقرير.

 الموائل الحرجية اعادة تأهيل

 اليائر حصادوالزراعة والالتمدد العمراني واتستغالل البشر وعانت كثيراً بسبب لطالما تعّرضت الغابات في لبنان لتدخل 

واألضرار الناجمة عن الرعي اليائر والحرائق. نتيية لذلك، أثناء السنوات الخمسين األخيرة، تم فقدان جزء كبير من هذه 

الموتب )اليابسة في لبنان مساحة % من 7و % من الغطاء الحرجي أ35الغابات. تشير التقديرات المتفائلة إلى فقدان حوالى 

 (.Europe Aid ،2014األوروبي للمعونة 

تنفيذ تم البدء بالوطنية، كما الثروة مؤخراً، اكتسب القطاع الحرجي أهمية واهتماماً كبيرين وأصبح يُعتبر أكثر فأكثر من 

 األتساتسية: ةاألربعالمبادرات مبادرات إعادة التحريج؛ وفي ما يلي 

 (SRLWR) الحرجية لبنان موارد تأهيل عادةإوحماية  مشروع -1

(. 2014-2009مرفق البيئة العالمي )وتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  بادارةنفّذت هذا المشروع وزارة البيئة، 

ة نفذها قّدم نتائج ثالث ميموعات مختلفة لتيارب ميداني ر فنيتقري 2014صدر عن المشروع في كانون األول/ديسمبر 

إعادة التحريج مرتفعة حالياً في لبنان كلفة تقنيات مختلفة إلعادة التحريج، علماً أن حول مواقع تيريبية  8المشروع في 

. وكان هدف التيارب الميدانية األتساتسي في الهوتار(غرتسة  800دوالر أمريوي للهوتار الواحد )مع كثافة  7000بوتُقّدر 

هي النتائج الواعدة احدى اكثر ومن  .منخفضة وإذا أمون من دون ريّ بولفة لتحريج في لبنان النياح في إعادة امدى تقييم 

 (.2014منخفضة )وزارة البيئة، بولفة في بعض الحاالت ممون اتستخدامها مباشرة من دون ري  البذورنشر  ان عملية

 برنامج األربعين مليون شجرة -2

من توجيه باللبنانية مشروع األربعين مليون شيرة، وهي مبادرة وطنية ، أطلقت الحوومة 2012في كانون األّول/ديسمبر 

–هوتاراً من األراضي العامة في غضون العشرين تسنة القادمة  70،000مليون شيرة في  40وزارة الزراعة ألجل زرع 

راف على تطوير تم تشويل لينة مشتركة بين الوزارات لإلش %.20بهدف زيادة ميمل المساحة الخضراء في لبنان لتبلغ 

خارطة تقترح و ،طويل األمدالهذا  تحضير خارطة طريق لبرنامج إعادة التحريجب للينةا وقد قامتالبرنامج وتنفيذه، 

الشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة. أعيد إحياء المشروع في  مثلالمسؤوليات وآللية تنسيقية  تسبل لمشاركة الطريق

، وأطلِقت خارطة الطريق في كانون والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة بمساعدة 2014تشرين الثاني/نوفمبر 

 .2014الثاني/ديسمبر 

 (USFS) المتحدة الواليات في الغابات مصلحةالبرنامج الدولي ل -3

 لبنان في التحريج مشروع مديرّية األحراج األميركّية ت، أطلق2011في العام 

 مليون دوالر أمريكي. تهدف 12 موازنتهوتبلغ الذي يمتد على عدة سنوات 

في لبنان،  محلية في مناطق مختلفةغرسة  300،000المبادرة إلى زراعة 

الحرائق الحماية من حول وزيادة التوعية االغراس نوعية تحسين وإلى 

كما يشجع ابات واألراضي التي أعيد تحريجها. والمسائل المشابهة في الغ

 ك المجتمعات على المستوى البلدي.المشروع على مقاربة ال مركزية إلشرا

 ما يلي: لبنان في التحريج مشروع، حقق 2015في حلول حزيران/يونيو 

 في أرجاء البالد، ودعم المشاتل في إنشاء  لألشيار المحليةمشاتل  10ما يناهز ممارتسات اإلنتاج في  تطوير

القادرةعلى ليمعية الوحيدة حالياً اوهي (، CNTPL) لبنان في الحرجية األغراس لمنتيي التعاونية اليمعية

 شتلة عالية اليودة إلعادة التحريج وفقاً للمعايير الدولية؛ 400،000إنتاج حوالى 
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  بالتعاون مع البلديات والمنظمات نوعاً من األشيار المحلية،  20ألكثر من  شتلة 545،000زرع أكثر من

راضي العامة الموزعة في المحافظات اللبنانية هوتاراً من األ 750على أكثر من غير الحوومية المحلية، 

 كافة؛

  ما يُعتبر تحسناً كبيراً؛2014% بحلول العام 76بتحقيق معدل إجمالي لبقاء الشتول المزروعة ، 

  تقنيات إعادة التحريج والبروتوكوالت الخاصة بلبنان للوشف على جودة الزرع أثناء موتسم إعادة تحسين

 ؛حية المزروعة بقاء الشتول تسنوية للتأكد منانية ميد مراقبة جراءالتحريج وال

 " نظام فايروايزتوييف Firewise  السياق اللبناني، الى  "إشراك الميتمع في الوقاية من الحرائقحول

 ميتمعات محلية؛ 3والنياح في تطبيقه في 

  ة في حماية جهود الميتمعات المحلياشراك بغية وذلك إشراك الميتمع حول تطوير اتستراتييية خاصة بلبنان

 تورارها؛ التحريج والمحافظة عليها و ةإعاد

  الخارطة اإللوترونية األولى المتوفرة على اإلنترنت، وهي أداة وخلق تحديث خارطة الغطاء النباتي للبنان

ميموعات تحديد تحديد المواقع المحتملة إلعادة التحريج، و علىإعادة التحريج ب اليهات المعنية تساعد

 مخاطر الحريق في أي موقع في البالد.تحديد ت المالئمة لول منطقة، والنباتا

 إدارة المخاطر الخاصة بحرائق الغابات في لبنان

 كتساب من التيربةالبّرية في لبنان: اال –حو تقييم وإدارة أفضل لخطر الحرائق عند الواجهة المدنية نإن مشروع: "

 الوكالة، وتمّوله لبنان ،جامعة البلمند في معهد الدراتسات البيئيةالطبيعية في برنامج االراضي والموارد يديره  األمريوية"

 ، باالتفاق مع األكاديمية الوطنية للعلوم في الواليات المتحدة.الدولية للتنمية ويةألمريا

 –دنية الواجهة الميسعى المشروع إلى تطوير قدرة أصحاب المصلحة في لبنان على تقييم مخاطر حرائق الغابات في 

في لبنان وإدارتها، في ضوء التغير المناخي في المستقبل والتطّور البشري في المناطق البرية. ويومن الهدف األولي  البّرية

والبلديات، بشأن  عات المحليةماللبحث في تطوير المعرفة والفهم على صعيد مدراء األراضي وطالب اليامعات والي

أن تزّود مدراء هذا البحث من شأن نتائج  في لبنان.البّرية  –الواجهة المدنية طبيعة حرائق الغابات ومخاطرها في 

 بمعلومات أتساتسية. ،األراضي والبلديات المولفة بالحد من الخطر المتزايد لنشوب حرائق في المناطق البرية

ت بين التغير التفاعالول يتنا التحري عن جدوى تطوير نموذج يشمل حرائق الغابات والمناخ في لبنان( 1أهداف البحث: )

تحديد ( 2؛ )البّرية –الواجهة المدنية توتسع التطور البشري إلى المناطق البرية ومخاطر حرائق الغابات في المناخي و

( 3)و ؛في المستقبل نموذج شامل لحرائق الغابات والمناخ في لبنانالحاجات ليهة البيانات والشراكات الضرورية لتطوير 

 من اجل اللبنانيينأصحاب المصلحة  بشول مويّف من قبلكيفية اتستخدام هذا النموذج تي يمون أن تبيّن تطوير المواد ال

في مراعاةً للتغيرات المناخية والتغيرات في اتستخدام األراضي  البّرية –الواجهة المدنية إدارة مخاطر حرائق الغابات في 

 .المستقبل

الوي م، وحرائقالإدارة ابالمؤتسسات المعنية  على تسبيل المثالالمهتم ) ( تطوير قدرة الميتمع4األهداف التربوية: )

 البّرية –الواجهة المدنية في المنازل، والمخططين الميتمعيين/اإلقليميين( لتقييم وإدارة مخاطر الحرائق في الغابات 

التربوية التي تزيد من فهم المواد في  ( دمج النتائج البحثية5البديل والتطورات السونية مستقبالً؛ و) التغير المناخي بموجب

الذين ال يأخذون قرارات  ،ال تسيّما الطالب وأفراد الميتمعمخاطر نشوب حرائق الغابات )حول األوتسع ومعارفه  الميتمع

 حرائق الغابات ومخاطر نشوبها، والطاقم اإلداري في الغابات العامة والمحميات الطبيعية(.على بشول فاعل تؤثر 

(، وهو تطبيق على اإلنترنت يُصدر تقارير مفصلة FireLab"مختبر الحرائق" ) زات المشروع األتساتسية إطالقومن إنيا

 (.firelab.balamand.edu.lb-http://ioe)والقرى عن حرائق الغابات على مستوى البالد 

http://ioe-firelab.balamand.edu.lb/
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 (ERML) انلبن في البيئية الموارد مراقبة

والبقعة النفطية التي خلّفها على الشواطئ اللبنانية، خصصت الحوومة  2006آب/أغسطس  -تموز/يوليوحرب  رداً على

وزارة البيئة،  ،وقد نفذتهتنفيذ مشروع لمراقبة البيئة في لبنانمليون دوالر أمريوي للحوومة اللبنانية ألجل  1.64اليونانية 

وانتهى في العام  2009ة للبيئة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. بدأ المشروع عام إدارة برنامج األمم المتحدب

2013. 

النوعية البيئية في لبنان وتبعاتها على السوان، من خالل تطوير برامج المراقبة وتنفيذها، تفعيل بالتالي، كان هدف البرنامج 

 مالئمة للمراقبة. ومراجعة التشريعات الموجودة، ووضع اتستراتيييات

 ( عناصر علماً أن لول عنصر أهدافه الخاصة:3عالج المشروع ثالثة )

  تطوير قدرة وزارة البيئة على فهم البيئات الساحلية والبحرية، من خالل مراقبة الموارد وإدارتها؛:1العنصر 

  نان )المعروفة أيضاً تطوير اتستراتييية إلدارة اتستخدام األراضي في المنطقة الساحلية في لب: 2العنصر

 ( لتعزيز الفرص االجتماعية االقتصادية؛الساحلية للمناطق "الخضراء" المتواملة اإلدارةباتستراتييية 

  نوعية الهواء في لبنان من خالل تطبيق نظام وطني لمراقبة نوعية زيادة قدرة وزارة البيئة على فهم : 3العنصر

 الهواء.

 زات والمنشورات كالتالي:في ما يختص بالنتائج، كانت اإلنيا

وعلى اإلنترنت تعمل اوتوماتيوياً محطات  5الهواء تتألف من  جودة لمراقبة وطنية تنفيذ شبوة  اإلنجازات

 اليوية.الهواء ومحطتين لألرصاد نوعية لمراقبة 

 ألجل  لوزارة البيئة وللقطاع الخاص والمؤتسسات البحثيةتدريب فني على التشغيل والصيانة  تنظيم

 ء القدرات الموجودة.بنا

  الشراكات مع مؤتسسات القطاعين العام والخاص في نشاطات مراقبة جودة الهواء.خلق 

 .التحقق من البيانات ورفع التقارير بموجب شراكة مع جامعة القديس يوتسف 

 العنصر أ المنشورات

 تحديد وتقييم المناطق الساحلية الحساتسة في لبنان 

 اإليوولوجي في البيئة الساحلية البحرية في لبنان المراقبة القائمة على النظام 

  ة المناطق الساحلية والبحرية وإدارتهابوالقانونية لمراقالمؤتسساتية تحليل األطر 

 العنصر ب

  لألراضي والنشاطات االجتماعية االقتصادية في المنطقة الساحلية الحالي التستخداملتحليل اجراء 

  تعزيز الفرص االجتماعية االقتصادية في المنطقة من أجل اتستراتييية إدارة اتستخدام األراضي

 الساحلية للبنان.

 العنصر ج

  حالة لبنان –الهواء نوعية تقييم 

 تحديد المناطق الساخنة لتلوث الهواء وتطوير برنامج للمراقبة ورفع التقارير في لبنان 

  ي لبنانالهواء وإدارتها فنوعية والقانونية لمراقبة المؤتسساتية تحليل األطر 

 وثائقي حول المشروع

 باللغة العربية

4XTg2https://www.youtube.com/watch?v=gnRBZx 

 باللغة اإلنيليزية

Ak2e57jaba1https://www.youtube.com/watch?v= 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gnRBZx2XTg4
https://www.youtube.com/watch?v=gnRBZx2XTg4
https://www.youtube.com/watch?v=1jaba57e2Ak
https://www.youtube.com/watch?v=1jaba57e2Ak
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 القيمة االقتصادية لمحمية الشوف المحيط الحيوي

ويشّول يُعتبر التقييم االقتصادي للتنوع البيولوجي عملية جديدة في لبنان. 

تقييم المحميات الطبيعية وتعميم التنوع البيولوجي ضمن القطاعات 

جرائهما الذين تم ااالقتصادية الميالين األتساتسيين لتقييم التنوع البيولوجي 

 في لبنان.

"القيمة االقتصادية لمحمية الشوف المحيط  دراتسة ، نُشرت2015في أبريل 

تهدف الدراتسة إلى احتساب القيمة االقتصادية رتسمي. بشول الحيوي" 

لمحمية الشوف المحيط الحيوي، وهي المحمية الطبيعية األكبر في لبنان، 

الحطب )إنتاج ، وتوفير الوقود احتياز الوربونمع التركيز على 

(، وتوفير المياه، وتوفير األغذية، والسياحة، والخدمات الثقافية المضغوط

 والقيمة التراثية. بيّنت النتائج أن المنافع االقتصادية التي ولّدتها المحمية

وهو رقم دوالر أمريوي في السنة،  مليون 21.3و 16.7تتراوح حالياً بين 

محمية )حوالى مليون دوالر أمريوي بما يتخطى بوثير الموازنة التشغيلية لل

 اتستثماران  بعبارات أخرى، .1إلى  19 بمعادلةفيه االتستثمار والصيانة(، 

دوالر أمريوي من  19حوالى يوون مردوده كل دوالر أمريوي في المحمية 

 المنافع للمنطقة وتسوانها.
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 المخاطر األساسية على التنوع البيولوجي

وجلسة عمل  الدراتسات والتقارير السابقةمن مراجعة  انطالقاً  ة على التنوع البيولوجي في لبنانتم تحديد المخاطر األتساتسي

 مع عدة خبراء في الميال.

 

 يلي المخاطر األتساتسية التي جرى تحديدها: في ما

 فقدان الموئل وتشرذمه ودماره 

 االستغالل غير المستدام للموارد الطبيعية 

 التلّوث 

 األنواع الغازية 

  أصناف جديدة مطّورة )التنوع البيولوجي الزراعي(إدخال 

 التغير المناخي 

 غياب البيانات 
 

 

 .مناقشة كل من هذه المخاطر أدناهتم ت 

 

 المخاطر واألسباب

 فقدان الموئل وتشرذمه ودماره

نواع، بما أن وتدهوره وفقدانه من األتسباب األتساتسية لتشرذم النظام اإليوولوجي والتناقص في األالموطن يُعتبر تحويل 

اإليوولوجية. في حال لم يُحّول الموئل أو يُدّمر  لموائلها الالزمةالمستلزمات والعناصر جميع توفّر لألنواع المواطن 

 ظروف دون المستوى األمثل.بالوامل، يتدهور إلى 

ات التالية األتسباب الرئيسة فقدان الموائل وتشرذمها ودمارها. وتعّدد الفقرمن يعاني النظام اإليوولوجي األرضي باتستمرار 

 وراء هذه الظاهرة.

السبب الرئيس لفقدان النظم اإليوولوجية األرضية وموائلها  وغير المنظم المد العمراني العشوائييُعتبر في لبنان، 

مراني المد الععديدة هي العوامل التي تساهمت في (. 2010 واالتياهات الواقع: لبنان في تقريرالبيئةوتشرذمها ودمارها )

 العشوائي، التسيّما:

  غير الشرعي، للبناء فاليوم، في غياب التخطيط المدني المالئم، ومع العدد الوبير . غرافي الوبيروالديمالضغط

مفوضية األمم المتحدة السامية ) 2014عام  1،144،706الذي وصل إلى  والزيادة في عدد الالجئين السوريين

على التنوع البيولوجي مشولة كبيرة. إن الموائل تُفقَد أو تتشرذم أو  (، أمسى الضغط2014لشؤون الالجئين، 

 للتيدد؛تُدّمر، وأحياناً من دون أي إموانية 

  قانون البناء بالشول المناتسب؛وعدم تطبيق قانون الميراث غير المالئم 

 المضاربات في الميال العقاري؛ 

  التوعيةغياب. 
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منطقة بعض هذه األراضي من  تالذي يتبعه الرعي اليائر. وقد تشرذمعمراني المد التتأثر المراعي بشول أتساتسي بفعل 

أحراج كثيفة
5

اجباب اقل كثافةبمنطقة ، مروراً 
6

ارض تسليخ، وصوالً إلى 
7

من شأن أي تدهور إضافي في هذه األراضي . 

 في تقريرالبيئةتحويه أتساتساً ) غير قادرة على تحّمل التنوع البيولوجي الذي كانتيعلها ان ياألنشطة غير المستدامة  بفعل

 (.2010الواقع واالتياهات   : لبنان

تعود أتسباب هذه الحرائق ن دمار مساحات كبيرة تضم عدة موائل في النظام اإليوولوجي. الغابات مسؤولة ع كما أن حرائق

الدفاع المدني عناصر عددنقص في ، إضافة إلى وتطبيق القوانين إدارة الغابات، والوقاية من الحرائقنقص في إلى 

والوعي غير الوافي على صعيد اليمهور. في لبنان، غالباً ما تتأثر النظم اإليوولوجية لغابات الصنوبر بالحرائق )إن كانت 

وحرائق  المد العمراني( مهدداً بشول أتساتسي بفعل بينوس بينياوأصبح الصنوبر المثمر ) طبيعية أو من صنع اإلنسان(.

هوتاراً من الغطاء النباتي في  4،200إلى فقدان  2008و 2007الغابات التي نشبت في الفترة ما بين  أّدت حرائقالغابات.

(، في أحد أيام تشرين األول/أكتوبر 2007( )محلية )منظمة غير حوومية والتنمية الحرجية الثروة يمعيةل لبنان. وفقاً 

كانت هذه الحرائق السبب تسنة.  17ة على مدى المشيرثالثة أضعاف المساحة توازي مساحة  غطت الحرائق، 2007

لتشرذم الغابات وفقدان خدمات النظم اإليوولوجية المرتبطة بها. بالتالي، تأثّر تسبيل عيش الميتمعات المحلية الرئيسي 

، ريةالفاكهة الب جمع( 1، ألنها كانت تعتمد على الغابات ألجل ميموعة من السلع والخدمات بما فيها بطريقة دراماتيوية

المواد لألدوات ( 3( الحطب للطهو، للتسخين، وللبيع؛ 2والدرنيات، واليذور واألوراق لألغذية واألدوية؛ واألزهار، 

جمع مروحة من منتيات الغابات غير الخشبية والقابلة ( 5( رعي الماشية، و4الزراعية، وبناء المنازل، والتسييج؛ 

 للتسويق.

من أ(. -2012% في السنة )وزارة البيئة، 0.4ب، وتُقّدر اودماره ائل وتشرذمهالفقدان المو اً تشّول إزالة الغابات تسبباً إضافي

نظراً قطع األشيار التستخدام الخشب كوقود في فصل الشتاء ، والفقر )التوعية وتطبيق القوانين مسبباتها اليذرية غياب

اشيار االقتصادية )مثل قطع ، والعوامل فّعال بشولبالغابات  ةالخاص تطبيق القوانينوغياب تسعار الوقود المرتفعة(، أل

لطالما شّول اإلنتاج غير المضبوط للفحم وقطع األشيار  وأنواع االسنديان المختلفة ألجل إنتاج الفحم غير الشرعي(.اللزاب 

غابات بشول كامل حصاد ال كونه كان يتمألجل خشب الوقود، المستخدم أتساتساً للتدفئة، خطراً كبيراً على الغطاء النباتي، 

ينبت ميدداً. ذلك إضافة إلى ما أن بدأ الغطاء النباتي  وترافق ذلك مراراً مع الرعي الوثيف حتى على المنحدرات السحيقة.

أصدرت وزارة الزراعة أن خطر نشوب الحرائق في الغابات كان مرتفعاً جداً أثناء عمليات إنتاج الفحم. نتيية لذلك، 

تاً إنتاج الفحم؛ لون اإلنتاجات غير الشرعية اتستمرت. وبعد تسنوات من الحظر، يُسمح حالياً بإنتاج مرتسوماً يمنع منعاً با

الفحم وفقاً لشروط معيّنة وفي فترات زمنية محددة. تيدر اإلشارة إلى أن هذه األنظمة مطبٌّقة حالياً وأن تأثيرات إنتاج الفحم 

 على األحراج والغابات تقّل أكثر وأكثر.

آلية التضاريس األنشطة الترفيهية، مثل وتُعتبر الغابات المتناقصة خطر الرعي اليائر الذي يمونه منع التيدد. جه كما توا

 والمركبات الرباعية الدفع، والصيد، والتخييم، أتسباباً إلزالة الغابات.، ATVالمختلفة 

في لبنان حساتسة. المقالع ه. لطالما كانت نشاطات أيضاً عامالً مهماً يؤدي إلى فقدان الموئل وتشرذمه ودمارالمقالع تشّول 

الغابات والنظم اإليوولوجية  المقالع نحو ومن جهة أخرى، يُعتبر زحفضرورية لدعم قطاع البناء. المقالع من جهة، 

 حفراً الى اجراء ورش صغيرة اّدت ، لون تسرعان ما المقالعتم السماح في الماضي بعمل عدد من الزراعية مشولة كبرى. 

تم الشروع بعدد من المبادرات، بما فيها  .اعادة التأهيلهائلة في قلب اليبال، بطريقة ال تتيح الميال ألي شول من أشوال 

لون معظم هذه واالعتماد على االتستيراد.  جميع المقالع أو حظرفي تسلسلة جبال لبنان الشرقية المقالع تحديد موقع محاولة 

 المقالعفي جميع أنحاء البالد، من  مقلع 1،300حوالى ينتشر ى. في الوقت الحالي، المبادرات أخفق بسبب غياب اليدو

وبالتالي التآكل تسريع عمليات المقالع من شأن الواتسعة النطاق التي تغذي صناعتي اإلتسمنت والبناء. المقالع المحلية إلى 

قبل، وتغيير أنماط المناظر الطبيعية وتسالمتها،  وتغيير النظم اإليوولوجية الموجودة منالصالحة للزراعة، األراضي  تدمير

(، إضافة إلى تغيير الموارد 2004؛ خاطر، 2003مقاطعة التعاقب الطبيعي )خاطر وآخرون، ، وةئل الطبيعياالمووتدمير 

 (. 2001؛ اإلتسووا، 2000اليينية )الفاضل وآخرون، 

                                                             

بوثافة، مثل  إنماء الينيبات الدائمة الخضرةمن وحدة إحيائية من الينيبات في منطقة المتوتسط، ويتألف إجماالً  هو كثيفةالحراج األمنطقة إن  5

 يحان. السنديان دائم الخضرة، والسنديان الفلسطيني، ونبات الخلنج، وشير الفراولة، والمريمية، والعرعر، والنّبق، وزيتون الشبرم، والر

هي بمثابة منطقة إيوولوجية وميتمع نباتي من األجباب المنخفضة والناعمة الورق في الغابات واألحراج "قل كثافةاالجباب الامنطقة "إن  6

 متدهور. والوحدات اإلحيائية المتوتسطية للشييرات. إنها تتواجد في التربة الولسية حيث المناخ المعتدل. إن الغابة الحرجية هي حرج تسنديانيات

 هي الغابة الحرجية المتدهورة. سليخالرض الا7
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هوتاراً من  676المراعي، وهوتاراً من  738 ،2005و 1989في لبنان بين عامي للمقالع بالتالي، دّمر االنتشار الواتسع 

المقالع تعود أتسباب عمل (. 2010هوتاراً من أراضي الغابات )درويش وآخرون،  137األراضي الصالحة للزراعة، و

الذي  المد العمراني، وإلى تطبيق فّعال للقوانين، وإلى غياب لمقالعامستدام إلى غياب الوعي لدى مالوي الوغير  الوثيف

الفساد ، إضافة إلى العوامل االجتماعية االقتصادية )المدخول من  وجود لبناء المنازل، وإلىالمقالع يحتاج إلى الصخور من 

 بيع الصخور(.

في األراضي الزراعية وتوتّسع البقعة الزراعية يضران إلى حد كبير بهذه النظم  زراعة االشيار من اجل الخشبكما أن 

في بعض الحاالت، تتداخل  أجل إنتاج الخشب.من  في المزارع أو المنازل ُزِرع فقطالزراعات  . فبعضاإليوولوجية

وتومن األتسباب اليذرية في الربح المنخفض من الغابات والنظم . المشاعيةامتيازات الخشب التياري مع الغابات 

لميتمع المدني(، وخدمات التوتسع، وغياب اإليوولوجية الطبيعية، وفي غياب الوعي على صعيد صنع القرار )السياتسيين وا

 السياتسات الخاصة بالتنمية الريفية والسياتسات الحرجية الزراعية، إضافة إلى التخطيط الزراعي.

، والتخطيط المدني الضعيف، والحروب، غرافيوالديمال تتمتع األشغال العامة الواتسعة النطاق بالتوامل الوافي، نتيية للنمو 

 النظم اإليوولوجية.على  هذه األنشطة التأثير تسلباً ل. يمون السياتسي وعدم االتستقرار في النظاموالحروب األهلية، 

وما يسمح بهذه األنشطة هو ييرى ايضاً اتستخراج الرمال من الشواطئ ألهداف البناء، ما من شأنه تهديد هذه الموائل. 

 .قوانينتطبيق لل الضغط السياتسي والربح العالي من الحصى والرمال/الحيارة، وغياب

غياب االتستثمار جوهرية عالية، بسبب قيمة بال تحظى خدمات التنوع البيولوجي والنظم اإليوولوجية إضافة إلى ذلك، 

 النظم اإليوولوجية وموائلها.على خارج قطاع البناء، ما يؤثر بشول غير مباشر 

رذمها. ويومن السبب اليذري وراء ذلك في غياب يُعتبر الضغط الترفيهي تسبباً إضافياً لفقدان الموائل ودمارها وتش

الحاق االذى إن األنشطة الترفيهية هي أنشطة للتسلية يمارتسها أشخاص يمونهم، في بعض الحاالت، اتستراتييية مالئمة. 

 هم في فقدان الموائل ودمارها وتشرذمها:ايلي أمثلة على األنشطة الترفيهية التي تس في ما. البيئة المحيطة بهمب

 ناء المنتيعات على الشواطئ والفنادق في المناطق الساحلية؛ب 

  البحر، إلقامة المطاعم والمساحات لألنشطة الخارجية؛بالقرب من اتستصالح األراضي، خاصة 

 توتسيع منتيعات التزلج؛ 

 في اليبال؛ و الريفية بناء المنتيعات واألندية 

  ورمي النفايات.ابات التخييم والنشاطات الخارجية التي تؤدي إلى حرائق الغ 

األنظمة الخاصة ونقص في تطبيق المنتيعات، انشاء تعود أتسباب هذه الحوادث إلى غياب اتستراتييية مالئمة إلدارة 

 .تقييم األثر البيئي، وغياب الوعيتوصيات دراتسات تطبيق بالبناء، غياب 

 غير المستدام للموارد الطبيعية االستعمال

العالمية األتساتسية للطيور المهاجرة. لألتسف، رغم أن الصيد البري ممنوع رتسمياً إلى حين على أحد الممرات  يقع لبنان

 صيدها وعدد طرائد الطيور المسموحتحديد أنواع مع افتتاح موتسم الصيد بشول رتسمي في كل تسنة من قبل وزارة البيئة، 

، ما يؤدي بالتالي غير المستدامةو السيئة لبريفقط أثناء موتسم الصيد، إال أن عدة مخالفات تُسّيل بسبب ممارتسات الصيد ا

 بأعداد كبيرة.الطيور المهاجرة ميموعات من إلى قتل 

يفية لمعالية األمراض إضافة إلى مالحظة الحصاد الوثيف لألشيار، والنباتات الطبية المستخدمة في المناطق الر

تبلغ القيمة المقّدرة في  دمة في المطبخ اللبناني.، إلخ.(، والنباتات العطرية المستخاليهاز الهضميأمراض )الحروق، 

 في البيئة تقريرمليون دوالر أمريوي في السنة ) 29.6بالسوق للنباتات الطبية والعطرية التي تنتيها الغابات في لبنان 

(، تتوزع SEPASAL) القاحلة وشبه القاحلة لألراضي االقتصادية النباتات مسحوفقاً ل(. 2010 واالتياهات الواقع: لبنان

(. تتضمن االتستخدامات االقتصادية األخرى االتستهالك SEPASAL ،1999نبتة ذات أهمية اقتصادية في لبنان ) 224

النباتات المعّسلة(، والمناظر الطبيعية المواد الغذائية األتساتسية والنباتات البرية القابلة لألكل(، وإنتاج العسل )المحلي )

التربة، مؤشرات التلوث األحيائية، معالية الزراعة الحرجية، ، تعرية التربةضبط مات البيئية )(، واالتستخداالزينة)نباتات 

 إلخ.(.
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يمون تفسير  مع زيادة عدد السوان، تفاقم الضغط على المياه اليوفية ألغراض الري، ما يشّول خطراً على المياه العذبة.

فرط للمياه اليوفية ألغراض الري. وينتج ذلك عن تيّمع عدة االتستهالك غير المستدام للمياه من خالل االتستخدام الم

اإلدارة عوامل، مثل غياب الوعي والحوافز، الدعم الحوومي غير الوافي، غياب التأقلم مع التغيير المناخي، وغياب 

 (.IWRMالمتواملة للموارد المائية )

ويتميّز الفقرفي لبنان  البقاء لديهم.مستدامة لتلبية حاجات يُعتبر الفقر عامالً رئيساً في دفع الناس إلى التصرف بطريقة غير 

كما أن الفقراء يعيشون، إجماالً، بعيداً عن والقطاع غير النظامي.  وقطاعية. تزداد حّدته في الزراعة بفوارق جغرافية

 فقيرة تتوتسع وتغّذي الفقر.األحياء الفي الشمال والبقاع، علماً أن  محيطيةالمراكز األتساتسية في البالد، أي في المناطق ال

، اتستخدمت 2008وفي العام  .2005-2004تعود نتائج آخر مسح وطني رتسمي حول الظروف المعيشية لألتسر إلى العام 

مقاربة الحاجات ، وطبّقت 2005-2004دراتسة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الشؤون االجتماعية مسح العام 

% من 29.7البديلة، ووجدت أن نسبة األتسر التي لم تُلبَّ حاجاتها األتساتسية بلغت مؤشرات الًء على األتساتسية غير الملبّاة بنا

 % من السوان(. 30.9ميمل األتسر )

% من السوان( 3.9% في الحرمان الشديد، أي أن تلبية الحاجات األتساتسية منخفضة للغاية )4.4تسر، يعيش األ هذه من بين

 (.6الرتسم ( )2007 ، وفق دراتسة تسابقة اجريت في العامائي ووزارة الشؤون االجتماعية)برنامج األمم المتحدة اإلنم

 

 المحافظة صعيدالنسبة المنخفضة والمنخفضة للغاية لتلبية الحاجات األساسية لمجمل السكان، على   6الرسم 

(2014-2013المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )  

 4ب، قُدِّر خط الفقر الوطني 2005-2004اد إلى المسح األخير للموازنة األتسرية عام أيضاً باالتستنإضافة إلى ذلك، 

دوالر أمريوي في اليوم  2.4كما جرى احتساب خط فقر أدنى مع  %.27دوالرات أمريوية في اليوم، مع معّدل فقر بلغ 

زية لإلحصاء، وبرنامج األمم المتحدة اإلدارة المرك( )وزارة الشؤون االجتماعية، 5 يدول% )ال8بومعّدل للفقر المدقع 

 (.2004اإلنمائي، 

 التقديرات الخاصة بمعّدل الفقر  5الجدول 

 1995  2004 

   مؤشر الظروف المعيشية

مع تلبية منخفضة  الذين يعيشون األفراد

 للغاية لحاجاتهم األتساتسية
6.6% 4.2% 

وحاجاتهم األتساتسية الذين يعيشون األفراد 

 ية منخفضة ومنخفضة للغاية(غير ملبّاة )تلب
34.0% 25.6% 

   خط الفقر الوطني

دون خط الفقر األدنى  الذين يعيشونالسوان 

 $ في اليوم(2.4)
10.1% (1997) 8.0% 

دون خط الفقر  الذين يعيشونالسوان 

 $ في اليوم(4األعلى )
33.7% (1997) 28.6% 

2014-2013المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
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للبالد، أي المناطق الحضرية كما الريفية البعيدة عن العاصمة، في الشمال النائية والحدودية يترّكز الفقر في المناطق 

الفقر حول المدن انتشار كما أفضى هذا النزوح المستمر بين المناطق الريفية والحضرية إلى والينوب بشول أتساتسي. 

تبرز الفوارق اليغرافية مثالً عند وتي تضم عدداً كبيراً من الفقراء. اللشمال في اطرابلس مدينة الوبرى غير العاصمة، مثل 

حيث % في شمال لبنان )عوار وطرابلس(، 52.6% مقابل 5.8مستوى الفقر األدنى. في بيروت يبلغ المعّدل النظر في 

 في ظروف الفقر المدقع.% 17.7يعيش 

والوبار في السن، واألتسر التي الحاجات الخاصة هّمشة أيضاً، مثل ذوي في لبنان، يرتبط الفقر بالميموعات االجتماعية الم

% لألتسر 23% منها محرومة، مقابل 36تعيلها النساء، تُعتبر من بين األتسر التي  النساء )غالباً النساء األرامل(. تعيلها

 (.2007التي يعيلها الرجال )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الشؤون االجتماعية، 

غير متساو  إلى حد كبير، أّن توزيع اإلنفاق  2005-2004تبيّن مؤشرات عدم المساواة األخرى القائمة على بيانات 

%، ما 43% األكثر ثراًء 20ل% فقط من االتستهالك اإلجمالي، فيما يستهلك ا7% األكثر فقراً يستهلوون 20لفالسوان ا

)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة الشؤون االجتماعية،  اً فقركثر ألمرات حصة ا 6تساوي  كثر ثراءً يعني أن حصة األ

2008.) 

الوقود التي ال تنفك  تغطية كلفةأجل التدفئة لعدم تمونهم من من  بسبب الفقر، يقطع الناس األشيار بطريقة غير شرعية

 المداخيل البديلةفقر اليذرية إلى غياب ترتفع. كما أن بعض الناس يحرقون الغابات ليمع الخشب وبيعه. وتعود أتسباب ال

ومن األتسباب األخرى لهذا الخطر جشع  وتُعتَبر إزالة الغابات نتيية إضافية للفقر وتعود بشول أتساتسي إلى غياب الوعي.

وتعود الممارتسات السيئة في الحصاد وفي إدارة . القوانين والمراقبةغياب تطبيق  يضاف اليهمااللذان  الناس وكبرياؤهم

إضافة إلى أن غياب المناطق الوافية المخصصة المراعي بشول أتساتسي إلى غياب الوعي الثقافي والرعي غير المضبوط. 

هذا الموضوع مهمل ، وللرعي بسبب الثغرات في التخطيط التستخدام األراضي يسبّب االتستغالل المفرط للموارد الطبيعية

هواية، ويراه  بعض األشخاص يعتبرون أن اصطياد األنواع البريةي، بالنسبة للصيد البربسبب غياب التربية المالئمة. 

دون هذا النشاط من دون التمييز بين األنواع ومن خالل اصطياد عدد كبير من األنواع، ويمارتسون البعض اآلخر رياضة، 

، تطبيق القوانيناب وغي وااللتزام باالنظمة والقوانين ذلك إلى غياب الوعييعود  يمون أنوعواقب أفعالهم. لمراعاة 

 . والتنافس بين الصيادين، والربح االقتصادي )الدخل المرتفع جراء بيع الحيوانات البرية(

وتُعتبر معدات ووتسائل الصيد المفرط والممارتسات غير الشرعية،  تتعرض األنواع البحرية لألذى بسبب أنشطة الصيد

بما فيها اتستخدام ئج التعليم والوعي الثقافي غير الوافيين، البحري غير الشرعية من مسببات هذا الخطر، وهي من نتا

فيبلغ معّدل الصيد السنوي )من دون جمع الرخويات بوثرة. . كما يتم الصغيرة ذات الثقوب باك الصيدشِ و ،الديناميت

ي من الحوض طناً مترياً على التوال 200و 3،646احتساب االتستزراع المائي( لألتسماك البحرية والرخويات/القشرويات 

كم 4،702البحري )
2

كم 1،169~القاري ) ( واليرف
2

 (.2010الواقع واالتياهات   : لبيئة في لبنانتقريرا( )

من بين األتسباب المختلفة التي تؤدي إلى االتستغالل غير المستدام للموارد الطبيعية البحرية، غياب البيانات بسبب انعدام 

الموارد الطبيعية البحرية وعلى الحد من اإلتساءة مراقبة شول كبير في القدرة على التمويل واإلرادة السياتسية، ما يؤثر ب

أما األتسباب اليذرية اإلضافية التي تؤثر . وهي بحاجة الى تحديثتشّول تحدياً آخر  االقديمةاألنظمة إليها. أضف إلى أن 

بين المؤتسسات المختلفة، وغياب تبادل يي المنهالموارد البحرية فهي تشمل غياب الوعي، التنافس، غياب التعاون على 

ووزارة النقل واألشغال العامة بين الوزارات المعنيّة )خاصة وزارة البيئة ووزارة الزراعة بشول منهيي المعارف 

 خبرات وموارد بشريةاإلعالم ووزارة الطاقة والمياه( والقطاع الخاص والمؤتسسات األكاديمية، والحاجة إلى ووزارة 

 .في هذا الميالثر اكمتخصصة 

 التلّوث

الفقرات التالية تتناول في النظم اإليوولوجية األرضية والبحرية والساحية والمياه العذبة. يؤثر التلّوث من المصادر المختلفة 

 األتسباب وراء هذه الظاهرة.

 النظام اإليوولوجي األرضي ما يلي:من مصادر تلّوث 

 سبب غياب البنية التحتية ومعامل التورير وغياب السياتسات المالئمة؛غير المعالَية بالمبتذلة المياه  تصريف 

  ؛للمصانع الُمعالَج بسبب الربح االقتصادي الدفق الصناعي غيرتصريف 
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 بطرق غير مالئمة، من خالل إنشاء   إلخ.، التخلص من النفايات الصلبة الناتية عن الماشية والمزارع

 موبات مفتوحة غير مضبوطة؛

 ما يسبب مشاكل تلّوث لنفطلتُستخَدم فيها المواد الويميائية غير الشرعية ويحصل فيها تسّرب  الحروب التي ،

 كبرى؛

  .الصناعات الزراعية التي تستخدم كميات مفرطة من مبيدات الحشرات واألتسمدة والمواد الويمائية الزراعية

، بمعدل 2002طناً من األتسمدة عام  78،840، اتستهلك لبنان والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمةلوفقاً 

 كغ من األتسمدة للهوتار الواحد؛ 414وتسطي بلغ 

  .فالزراعة تزداد اعتماداً على االتستخدام المباشر للزيوت تُعتبر الزراعة قطاعاً يستهلك الوثير من الطاقة

ن السائل والوهرباء البنزين والبروباوالوقود، لتشغيل المركبات واآلليات في المزارع؛ إضافة إلى اتستخدام 

 الميففات والمضخات واألنوار وأجهزة التسخين والتبريد واالتستخدام غير المباشر للوقود األحفوريلتشغيل 

. إن لم تُدار الزيوت والوقود والمواد الويميائية األخرى )يُستخَدم الوقود األحفوري في إنتاج األتسمدة(

، يمون أن توون مصدراً لتلويث البيئة المحيطة وأن تُسهم في المستخدمة في القطاع الزراعي بالشول المالئم

 التغيّر المناخي )إصدار الملّوثات(؛

 ف إجماالً في البيئة من دون أي معالية تسابقة؛  النفايات من مؤتسسات الرعاية الصحية التي تُصرَّ

 ( 7الرتسم انبعاثات الغاز من الصناعات وعمليات الحرق والسيارات والنقل.) 
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 ر انبعاثات وازالة الغازات الدفيئةمصاد

انبعاثات ثاني 

 أكسيد الكربون

(Gg) 

إزالة ثاني 

أكسيد 

 الكربون

(Gg) 

 الميثان

(Gg) 

 Gg)الميثان 

CO2 eq.) 

أكسيد 

 النيتروجين

(Gg) 

 أكسيد النيتروجين

(Gg  CO2 eq.) 

 إجمالي االنبعاثات

(Gg CO2 eq.) 

صعيد إجمالي االنبعاثات وعمليات االزالة على ال

 الوطني
15،570.13 -143.87 89.82 1886.22 3.39 1050.90 18507.25 

 13،786.19 الطاقة
 

1.62 34.02 0.11 34.10 13،854.31 

 5،752.89 صناعات الطاقة
 

0.23 4.83 0.05 15.50 5،773.22 

 2،830.60     أنشطة التصنيع والبناء
 

0.06 1.26 0.02 6.20 2،838.06 

 3،929.40 النقل
 

1.14 23.94 0.03 9.30 3،962.64 

 1،273.30 قطاعات أخرى
 

0.19 3.99 0.01 3.10 1،280.39 

 1،780.98 العمليات الصناعية
 

- - - - 1،780.98 

 1،652.98 المنتيات التعدينية
  

- - - 1،652.98 

 128.00 الصناعات المعدنية
 

- - - - 128.00 

 الزراعة
  

6.60 138.60 2.99 926.90 1065.50 

 - التخمر المعوي
 

6.03 126.63 - - 126.63 

 - معالية الروث
 

0.51 10.71 0.34 105.40 116.11 

 - التربة الزراعية
  

- 2.65 821.50 821.50 

 - حرق البقايا الزراعية في الميدان
 

0.06 1.26 - - 1.26 

  تغيير استخدام األرض والغابات
 

-143.87 2.90 60.90 0.02 6.20 67.10 

لتغييرات في الغابات وغير ذلك من أرصدة الوتل ا

 االحيائية الخشبية
- -807.60 - - - - - 

 663.73 تحويل الغابات والمراعي
 

2.90 60.90 0.02 6.20 730.83 

 2.96 النفايات
 

78.70 1،652.70 0.27 83.70 1،739.36 

 - موبات النفايات الصلبة
 

78.10 1،640.10 - - 1،640.10 

 - لمياه المبتذلةمعالية ا
 

0.60 12.60 0.27 83.70 96.30 

 2.96 حرق النفايات
 

- - - - 2.96 
 

 2000الدفيئة في لبنان للعام  اتغازالموجز عن انبعاثات   7 رسمال

 2011 تغيرالمناخ بشأن االطارية المتحدة األمم اتفاقيةالمصدر: البالغ الوطني الثاني للبنان إلى 
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حول التمويل، والوعي والمعرفة غير الوافيين نقص في وتطبيق القوانين بشول فّعال األخرى غياب التلوث تتضّمن أتسباب 

 النظام اإليوولوجي األرضي.على تاثيرات التلّوث 

 يلي مصادر تلويث النظام اإليوولوجي البحري والساحلي: في ما

 النصوص تطبيق تسية، وعن الضعف في النفايات الصناعية )السائلة والصلبة( الناتية عن غياب اإلرادة السيا

 ، وغياب اإلدارة للنفايات وبنيتها التحتية؛القانونية

  ؛المبتذلةالمنزلية بسبب غياب معالية المياه النفايات 

  ة النفطية المقصودة الوبيرة أثناء الحرب اإلتسرائيلية على لبنان عألتسباب جغرافية، مثل البقالمحتملة التسربات

 اب خطة طوارئ للنفط والغاز؛، وبسبب غي2006عام 

  واالجراءات المتعلقة  ،إلى غياب األنظمةالشحن وتصريف مياه الصابورة الذي يتضمن ملّوثات، ويعود السبب

 ؛بالبحار

 ؛النفايات الزراعية )مبيدات الحشرات، إلخ.( المياه البحريةتصريف  يلّوث  

 ( بسبب النقل واألنشطة الصناعية.تلّوث الهواء )التحّمض 

موبات مفتوحة للنفايات النقص في تطبيق القوانين والوعي والسلوك االجتماعي ) ومن األتسباب اليذرية األخرى

 ، الرعي اليائر، صيد السمك المفرط، البناء غير الشرعي، إلخ.(.مبتذلةوالمياه ال الصلبة

 مصادر تلويث النظام اإليوولوجي للمياه العذبة: يلي في ما

  بسبب الحوكمة الضعيفة، واألموال غير الوافية،  الصلبة والمبتذلة النفايات المنزليةلية تيميع ومعاالنقص في

والنمو السريع للسوان، وغياب التنسيق الوافي بين ميلس اإلنماء واإلعمار ووزارة الطاقة والمياه/السلطات 

النفايات قدرات البشرية. وتؤثّر القوانين الموجودة وفي التطبيق ، والضعف في القديمالبلدية، واإلطار القانوني 

، والحشائش البحرية والسالحف البحرية، وتغيّر موائل السمك والطيور في جودة المياه العذبة والمبتذلة الصلبة

 توزيعها ونمّوها؛ تؤثر علىوالثدييات، كما 

  وزارة ل عيين التابعينالمرشدين الزراعدد  قلةاالتستخدام المفرط للمبيدات الحشرية واألتسمدة في الزراعة، بسبب

يون لها ع التيريبية التي لم يالزراعة، ونظام اإلدارة الضعيف، والدخول غير الشرعي للمواد الويميائية، والمشار

 ؛اآلفات لموافحة المتواملة اإلدارةلمبادرات التمويل ولضعف الترويج  مستدام لغياب تأثير

  وعن غياب الحوافز والغرامات الفعالة، وعدم القوانينالتلوث الصناعي الناتج عن غياب المحاتسبة وتطبيق ،

ث يدفع" الذي يحّمل األشخاص مسؤولية أفعالهم؛  تطبيق "مبدأ الملوِّ

  ونقص في  الشركات السياحيةالمباالة السيّاح، وغياب الوعي لدى يعود الى األنشطة السياحية  الناتج عنالتلّوث

 .ةالسياحي اتخص النشاطمرتبطة برُ ، وغياب الشروط البيئية التطبيق القوانين

 األنواع الغريبة الغازية

إن األنواع الغريبة الغازية هي األنواع غير المحلية التي أدخلتها النشاطات البشرية وأخذت تتواثر وتنتشر بطريقة مستقلة 

لمحلية، فتهدد موائلها في أنحاء البالد. تنمو األنواع الغازية ويتوتسع انتشارها بسرعة، وهي على صراع مع األنواع ا

 قاعدةل للموقع اإللوتروني وفقاً إلى فقدان التنوع البيولوجي المحلي. يؤدي  وتنافسها على الموارد المطلوبة لبقائها، ما 

الغازية لألنواع العالمية البيانات
8

ى الالنباتات والحيوانات الغازية تدخل غالباً ما نوعاً غريباً غازياً.  24،يحتوي لبنان على 

من خالل اتستيراد النباتات التزينية والنباتات الحرجية الممنوحة التي ترافقها حشراتها، إضافة إلى التيارة لبنان 

الغريبة من األقفاص، ودخول أنواع بحرية غير محلية بعد وفرار أنواع من الطيور الشرعية/غير الشرعية بالحياة البرية، 

                                                             

8
، قاعدة البيانات العالمية لألنواع الغازية . الموقع اإللوتروني: الطبيعةلصون  الدولي االتحادفي  األنواع ببقاء المعنية، التابعة للينة الغازية باألنواع المتخصصة الميموعةتدير 

http://www.issg.org/database/welcome/ 
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تهديداً كبيراً على التنّوع البيولوجي  ما زال ال يتم اعتبارها حتى اليوم ريبة الغازية. األنواع الغ1869فتح قناة السويس عام 

لضعف فهم الخطر الذي تشّوله بسبب في لبنان، كما أنه ال يُعتَرف بها كعنصر أتساتسي في تطوير االتستراتيييات، ربما 

لذا يقّل العمل الياري لتحديد أو  (.2010 التياهاتوا الواقع: لبنان في تقريرالبيئة)التقييمات والدراتسات ذات الصلة غياب 

حيث  ضبط أو متابعة إدخال األنواع الغريبة، ولم تُؤخذ أي تدابير جدية في هذا الصدد باتستثناء التدابير في المناطق المحمية

بعض األنواع الغازية  ليهةويتم تنفيذها للمحميات اإلدارية موجودة الخطط يحظّر القانون إدخال األنواع الغريبة، كما أن 

 األنواع المستوطنة.التي تهدد 

 أضف إلى أن األتسباب التالية تساهم أيضاً في ظهور األنواع الغريبة الغازية:

 األنظمة والقواعد الضابطة بسبب البنية الحوومية التحتية والمعرفة الحوومية غير الوافيتين، وغياب تطبيق  غياب

ريط الترميز الوراثي(، والحاجة إلى المزيد من الخبرات الفنية والباحثين شالضبط الالزم على الحدود )مثل 

المخرجات المطلوبة والنتائج المحددة. في الوقت الحالي، تنحصر األنظمة والضوابط  اعطاءة على والمختبرات القادر

 باألنواع الغريبة الغازية بما يلي:المتعلقة 

o  لحظر اتستيراد وإدخال أي بذور أو شتول أو  1995بتمبر في أيلول/تس 108/1وزارة الزراعة رقم قرار

نباتات من األرز. أُصِدر هذا القرار اتستيابةً لإلدخال غير المضبوط لألشيار من نوع األرز من خالل 

 ؛ادخال النباتات التزيينية

o  االتيار اتفاقيةالمتعلقة بوزارة الزراعة بشأن اتستيراد األنواع وتصديرها من خالل إصدار الرخص أنظمة 

باالنقراض المهددة البرية والنباتات الحيوانات بأنواع الدولي
9

، علماً أن لبنان صادق على االتفاقية بواتسطة 

 ؛22/10/2012 تاريخ 233 رقم القانون

  لتعرف إلى األنواع الغريبة الغازية ا المتخصصين في هذا الميال للتمون منعدد الموظفين القليل في وزارة الزراعة

 ق األنظمة الموجودة؛وتطبي

  .جرت دراتسة عدد قليل من األنواع الغريبة التي تسبب قلقاً كبيراً. قلّة األبحاث المرتبطة باألنواع الغريبة الغازية

منشورات علمية حول تقييم المخاطر التي تطرحها هذه األنواع  ليس هناكتنحصر هذه الدراتسات بتحديد األنواع لون 

 ا يُعتبر حقيقياً؛في لبنان، رغم أن تهديده

 غياب الخبرة الفنية والباحثين المتصلين باألنواع الغريبة الغازية؛ 

  غياب المراقبة الوطنية لألنواع، ما يعود أتساتساً إلى التنسيق غير الوافي بين اليامعات والوزارات، إلى جانب

 محدودية التمويل لألبحاث؛

  بسبب تبّدل الظروف المناخية وغياب خطط الطوارئ؛التغيّر المناخي الذي يعزز حركة األنواع الغازية 

  حافزاً التستيرادها وإطالقها؛ ويشول القيمة االقتصادية المرتفعة لبعض األنواع الغريبة الغازية، ما 

  بيئات  المائية، ما ينيم عنه ميسماتالجريان المياه الزراعية ونفايات الصرف الصحي غير المعالَية في تصريف

 نوعمن ظهور نبتة "زهرة النيل" ) خير دليل على ذلك تعزز وجود بعض األنواع الغريبة الغازية. بالمغذياتغنية 

وحوادث ، ناقالت األمراضل أولية موائل( في حوض نهر الوبير، نتيية النسداد قنوات الري، ونشوء اإليوهورنية

 الفيضانات التي تؤذي األراضي الزراعية طوال ميرى النهر.

في اتستبدال/فقدان األنواع المحلية التنّوع البيولوجي والنظم اإليوولوجية على تساتسي لألنواع الغريبة الغازية يومن األثر األ

بالموائل الطبيعية، ويترافق ذلك أحياناً مع تبعات اجتماعية اقتصادية. مثالً، التراجع في اإلنتاج الزراعي  خاللوفي اإل

القدرة اإلنتاجية لألراضي على أن تؤثّر تشارها بالقرب من األراضي الزراعية، حيث يمون األنواع الغريبة الغازية، عند ان

 تهديد توفّر الغذاء.من خالل رفاه اإلنسان  يؤثر علىمن تساعات العمل في الزراعة، ما  وأن تزيد

                                                             

9
 أنواع محددةوشراء وتقيّد بيع األنواع البرية  " تيارةباالنقراض المهددة البرية والنباتات لحيوانات ا بأنواع الدولي االتيار اتفاقيةتنظّم "
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 )التنوع البيولوجي الزراعي( حّسنةجديدة م أصنافإدخال 

المستخدمة والوائنات العضوية الميهرية من الحيوانات والنباتات  ويالتأصناف وتشإن التنوع البيولوجي الزراعي هو "

إنها تتضمن موارد وراثية مباشرة أو غير مباشرة لألغذية والزراعة، بما فيها المحاصيل والماشية والغابات والمصائد.

كما  .مستحضرات الصيدالنيةلتسالالت( وأنوعاً مختلفة تُستخَدم لألغذية والعلف واأللياف والوقود واأصناف، متنّوعة )

والملقحات(، الضواري، التي تدعم اإلنتاج )الوائنات العضوية الميهرية في التربة،  غير المحصودةأصناف األنواع  تشمل

بالمراعي، الحرجية، المائية(،  الخاصة ،يةواألصناف في البيئة األوتسع التي تدعم النظم اإليوولوجية الزراعية )الزراع

أ(. جرى إدخال 1999، والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمةلتنّوع في النظم اإليوولوجية الزراعية" )إضافة إلى ا

 لثالثة أتسباب رئيسة:أصناف جديدة محّسنة 

 جية أفضل تقود إلى مدخول أفضل. والسبب اليذري هو الربح االقتصادي؛إنتا 

  لتالي األمن الغذائي؛، ما يساعد بااألحيائي / الالأحيائي جهادافضل  لإلتحّمل 

 للحفاظ على األصناف المحلية للحيوانات والنباتات، ويعود السبب اليذري إلى غياب الوعي  غياب الحوافز

 واإلدراك.

هذه األنواع اليديدة ليمون األصناف المدخلة مؤخراً موان األصناف التيارية المحلية ويمون أن يصعب التحّوم بها. تأخذ 

 اليينات قد تتأثر بذلك في نهاية المطاف فتقّل.، كما أن انتشار التنوع البيولوجي المحلي إلى الحد منتؤدي أن 

 التغيّر المناخي

في اليو، ما أثّر بشول كبير في أشوال الحياة المختلفة على األرض، تتزايد غازات الدفيئة ال اصبحتمنذ الثورة الصناعية، 

هرة بشول أتساتسي إلى غياب مصادر الطاقة البديلة، وإلى االتستخدام المفرط التنّوع البيولوجي. وتعود هذه الظا ابما فيه

إضافة إلى أن التويف غير الوافي مع التغيّر المناخي يُعتبر تسبباً  للوقود األحفوري، وغياب خيارات النقل العام البديلة.

 ينتج عن غياب التنسيق والوعي وعدم توفّر البيانات.وإضافياً 

تسيتضرر بعد أكثر بسبب اشتداد التغيّر أن التنوع البيولوجي، المتدهور أصالً في البلدان العربية،  تيدر اإلشارة إلى

لدى البلدان العربية عّدة % من األنواع كافة. 40إلى انقراض تسيؤدي المناخي. فإن ارتفاع الحرارة بدرجتين مئويّتين 

والمانغروف في قطر، مثل غابات األرز في لبنان وتسوريا،  توّونات فريدة تتأثر بشول خاص بفعل مخاطر التغير المناخي،

ومستنقعات القصب في العراق، وتسالتسل اليبال العالية في اليمن وُعمان، إضافة إلى تسالتسل اليبال الساحلية على البحر 

 (.2009، والتنمية للبيئة العربي المنتدىاألحمر )

حتى لو أن التبعات ملموتسة ، خاصة وأنر المناخي من األولويات الرئيسةفي لبنان، يبقى على السلطات الوطنية اعتبار التغيّ 

علماً أن تساقط المطر أكثر  –وتراجع تساقط المطر في الشتاء وعدم انتظامه  ففصول الصيف األطول الدرجات منخفضة.

لموارد المائية الناتج عن )تسبب درجات الحرارة التبخر أكثر من التسّرب(، إضافة إلى تقلّص ا -أرجحية من تساقط الثلوج

 ذلك، كلّها تأثيرات اجتماعية وبيئية واضحة للتغيّر المناخي.

متخصصة، تستعرف تغيّرات في التوزيع وفي ال شك أن المرتفعات في لبنان، التي تؤّمن المليأ لعّدة أنواع ونظم إيوولوجية 

أرز لبنان : من الشير الصنوبريلتوزيع نوعين  يشول لبنان الحد االقصى الينوبيبعض الحاالت اختفاء بعض األنواع. 

عهما، بسبب االرتفاع في درجات الحرارة، بخطوط العرض المرتفعة والمرتفعات يينحسر نطاق توزّ وتسيوالشوح الصقلي، 

 (.2009، والتنمية للبيئة العربي المنتدىالعالية في المنطقة )

فستتويّف بشول أكثر تسهولة مع التغيّر المناخي مقارنةً مقاومة لليفاف  أما بالنسبة إلى النظم اإليوولوجية التي تضم أنواعاً 

فئران الحقول، فئران من المناخات األكثر حراً أن تسبب ارتفاعاً في عدد القوارض ) يُتوقَّعبالنظم اإليوولوجية األخرى. 

 القوارضدي أيضاً إلى زيادة في أعداد من شأن هذه الظاهرة أن تؤى كامل األراضي اللبنانية. لالمنازل، اليرذان، إلخ.( ع

منقرضة بسبب فقدان الموئل  الثدييات الهامشيةتستصبح ، إلخ. إضافة إلى ذلك، النمسابن آوى والثعلبو المفترتسة، مثل

( )مثل ثعالب الماء في األراضي الرطبة في عّميق( والثدييات األخرى التي لوترا لوتراتلك هي حال ثعالب الماء )والغذاء. 

كما أن (. 2009المائية وتستنحسر موائلها بشدة بسبب التراجع في الموارد المائية )وزارة البيئة،  ميسماتعتمد على الت

ان تغيّر المناخ لويمون الحشرات والميموعات ناقالت األمراض. ارتفاع درجات الحرارة تسيؤّدي إلى انتشار وتوتّسع بقعة 

ة إلى ارتفاعات أعلى، ما تسيؤثّر أتساتساً في زواحف وبرمائيات مختلفة )فرج هللا، بانتقال المناطق األحيائية المناخييتسبب 

2008.) 
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الظواهر األحيائية ( 2وظائف األعضاء لدى الميموعات، ( 1التأثيرات األخرى للتغيّر المناخي التغييرات في من بين 

 التوزيع اليغرافي لألنواع.( 3الموتسمية للنظام اإليوولوجي، و

توّزعها درجات الحرارة تقيّد إضافة إلى أن ميموعات الطيور، التي وخطوط هيرتها وأيضاً باتياهات الطيور تسيخّل ذلك 

الطيور في لبنان أن بعض  مراقباتتشير باردة، تستُيبَر على زيادة عددها عن العدد الطبيعي مع ارتفاع درجات الحرارة. ال

شبه القاحلة، من خالل التنافس  القاعأراضي مر المنطقة الهشة في أنواع الطيور في المناخ الصحراوي الحار بدأت تستع

 في تقريرالبيئةومن المتوقّع أن تصل عدة أنواع جديدة من الطيور شبه الصحراوية إلى لبنان ) .مع أنواع الطيور المحلية

 (.2010 واالتياهات الواقع: لبنان

ومبيدات مبيدات الحشرات األنواع النباتية أن تقاوم تستسمح الزيادات في درجات الحرارة لبعض إضافة إلى ذلك، 

 األعشاب.

 غياب البيانات

ال يمون التنوع البيولوجي علماً أنه، مع البيانات غير المناتسبة وغير الوافية، دراتسة  عقبة في ميال البياناتيشّول غياب 

اإليوولوجية بشول فّعال، ويمون أن يوون لذلك تحديد الثغرات والمشاكل المتعلقة بالوضع الحالي للتنوع البيولوجي والنظم 

 إيياد الحلول المالئمة. في ما يلي أتسباب غياب البيانات حول التنّوع البيولوجي والنظم اإليوولوجية:تبعات على 

  بسبب غياب الرؤية االتستراتييية واإلرادة السياتسية؛التمويل غياب 

 ؛المؤتسساتي غياب الخبرات بسبب الوعي غير الوافي على المستوى 

  بوضع إطار وطني إلدارة التنّوع البيولوجي في لبنان على المدى البعيد. ويعود ذلك إلى قلة تسمح غياب رؤية

 تحديد رؤية معيّنة؛الوافية من اجل  البيانات وقلةاالهتمام الُمولى للتنّوع البيولوجي 

  ؛ وواألنظمة في الصالحيات بسبب التداخل  االفّعالةغياب المسؤوليات 

 واضحة.الصالحيات اللعمل بسبب غياب اطاقم  النقص في 

، تتعدد المخاطر على التنّوع البيولوجي في لبنان وييب معاليتها بشول طارئ بغية الحد السابقةكما أشارت إليها الفقرات 

وية نفسها على المستوى ال تتمتع المخاطر كلّها باألول من التأثيرات السلبية التي ال يمون العودة عنها في بعض األحيان.

تؤثر المخاطر كلّها الوطني، مثل التغيّر المناخي الذي ال يزال على السلطات الوطنية اعتباره من بين األولويات الرئيسة.

يتبعه التلوث الويميائي، والصيد البري تقريباً في النظم اإليوولوجية كافة حيث يبدو أن فقدان الموائل هو األكثر بروزاً، 

 (.2009)وزارة البيئة،  واالضطهادشرعي غير ال

 التبعات

للمخاطر المفّصلة في القسم حول المخاطر واألتسباب تبعات مختلفة على التنّوع البيولوجي، بما فيه الضغوط المباشرة على 

( ية، إلخلوجانقراض األنواع، انحسار التنّوع الوراثي، التراجع في صالبة النظم اإليوواألنواع والنظم اإليوولوجية )

والضغوط غير المباشرة والتبعات على رفاه اإلنسان )التأثيرات في الصحة، وزيادة الووارث الطبيعية، وفقدان المدخول 

تبعات المخاطر المختلفة المذكورة آنفاً لول نوع أتساتسي من النظم اإليوولوجية:  6من السياحة، إلخ.(. يبيّن اليدول 

 العذبة. األرضي، البحري/الساحلي، والمياه

 يمون تلخيص التبعات األتساتسية كما يلي:

 )اضطراب وظائف النظام اإليوولوجي )الغطاء النباتي، فقدان التربة، التآكل 

 )تراجع التيديد الطبيعي )الرعي اليائر 

 الغذائية لسالتتغيير الس 

  والتغذوي الصحة والرفاه / الالأمان الغذائي علىالتأثيرات 

 الحيد الوراثي الحد من التنّوع الوراثي / 
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  :السوق المتوفر في عرضالتسياحة أقل، تراجع في اإلنتاجات الزراعية، وتقلّص التنّوع في الخسائر االقتصادية 

 ، إلخ.التياري

 انقراض األنواع / زيادة خطر انقراض األنواع 

  ،السميّة وتنافس األنواع المحلية والمستوطنةزيد من تتس التيزيادة األنواع الغازية 

 البحري العام يالإلى الماموانية الوصول ان فقد 

 زيادة تدفق الحشرات 

 الزراعة األحادية واتستبدال األصناف التيارية المحلية بأصناف جديدة محّسنة 

 زيادة المقاومة بوجه بعض مبيدات األعشاب / مبيدات الحشرات 

 األمد( خطر التلّوث الوراثي من الوائنات المحّورة وراثياً )من التبعات الطويلة 

  ،األمطار الحمضية، إلخ.(التملّح، زيادة المخاطر الطبيعية )الفيضانات 

 ( وفي ممارتسة الضغوط ألجل المحافظةبسبب غياب البيانات والدافعالصعوبات في إعداد الخطط اإلدارية ) 
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 كل نظام إيكولوجيعلى  التبعات  6الجدول 

 ري/الساحليالنظام اإليكولوجي البح النظام اإليكولوجي األرضي
النظام اإليكولوجي الخاص بالمياه 

 العذبة

 انقراض األنواع / زيادة خطر انقراض األنواع

 التأثيرات في الصحة والرفاه

 - الغذائي والتغذوي ماناألغياب 

 زيادة األنواع الغازية التي تستزيد من السميّة وتنافس األنواع المحلية والمستوطنة

 فرط المغذيات تغيير السلسالت الغذائية الحد من التنّوع الوراثي

النظم ب المتعلقة نظمةأل فيا اضطراب

 اإليوولوجية

إلى الميال اموانية الوصول فقدان 

 البحري العام
 الخسائر االقتصادية )تسياحة أقل(

 المس بنقل المغّذيات الحيد الوراثي
التقلبات في الدورات المائية )أنظمة 

 التدفق(

 زيادة التآكل اتالحشرتدفق زيادة 
االنحسار والتغير البنيوي في موائل 

 المياه العذبة )اضطراب لألنواع(

 فقدان أرضيات المشاتل الفقر الشديد
فقدان خدمات النظام اإليوولوجي 

 التنقية، إلخ.()

االختالل في وظائف النظام 

اإليوولوجي )الغطاء النباتي، فقدان 

 التربة، والتآكل(

 افيةفقدان القيمة الثق
فقدان األنواع التي تعيش في المياه 

 والبرمائياتالعذبة 

 تغيير في الشبوة الغذائية التملّح واألمطار الحمضية 
التأثير في النظم اإليوولوجية البحرية 

 والساحلية

 التراجع في توفّر الموارد المائية تراكم المخاطر في الغذاء تراجع التيدد الطبيعي )الرعي اليائر(

 الصعوبات في إعداد الخطط اإلدارية اجع في اإلنتاجات الزراعيةالتر

الحياة البرية األرضية )مياه  علىاألثر 

أقل للنباتات والنظم اإليوولوجية 

 األرضية(

اختالل في الموائل الطبيعية / النظم 

 اإليوولوجية

صعوبة ممارتسة الضغوط ألجل 

 المحافظة

 التي تصل التغيير في األنظمة التغذوية

 إلى المنطقة الساحلية

الحاجة إلى اتستخدام المزيد من 

 المغذيات )التلّوث(

صعوبة تطبيق االلتزامات اإلقليمية / 

 الدولية

ازدياد المخاطر الطبيعية )الفيضانات، 

 إلخ.(

 نشوء مناخ محلي موضعي الحافز لصنع القرار واليمهور تصدير المنتيات الزراعية

 الزراعة األحادية
هتمام في تطوير البرامج غياب اال

 األكاديمية
 

   اضطراب الدورات األحيائية

زيادة المقاومة بوجه بعض مبيدات 

 األعشاب / مبيدات الحشرات
  

   النمو المضخم )ثاني أكسيد الوربون(

المحّسنة  صعوبة معالية األصناف

 المضافة مؤخراً 
  

  اتستبدال األصناف التيارية المحلية 
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 ري/الساحليالنظام اإليكولوجي البح النظام اإليكولوجي األرضي
النظام اإليكولوجي الخاص بالمياه 

 العذبة

 ّسنةبأصناف جديدة مح

تراجع انتشار األصناف المحلية مثل 

 البذور
  

   تناقص األصناف النموذجي

   تقلّص التنّوع في عرض السوق

خطر التلّوث الوراثي من الوائنات 

المحّورة وراثياً )من التبعات الطويلة 

 األمد(

  

   المشاكل االجتماعية االقتصادية

   التراجع في صالبة النظم اإليوولوجية

   التراجع في نوعية الموارد

 

 



 التقرير الوطني الخامس للبنان إلى اتفاقية التنوع البيولوجي

 

 47 

 اإليكولوجية والنظم البيولوجي التنّوع خدمات

فالوائنات الحية  تُعتبر المحافظة على التنوع البيولوجي جزءاً أتساتسياً من صون أنظمة الدعم للحياة البيولوجية على األرض.

نحتاج إلى األكسيين للتنفس، والمياه النظيفة ، كافة، بما فيها البشر، تعتمد على هذه األنظمة لضروريات الحياة. مثالً 

للشرب، والتربة الخصبة إلنتاج األغذية، والمواد المادية للمليأ والوقود. يمون وصف هذه الضروريات جماعياً على أنها 

التنوع  ويدعم هذه الوظائففي النظم اإليوولوجية السليمة. تحصل خدمات النظم اإليوولوجية التي تنتيها الوظائف التي 

ظم اإليوولوجية الحماية بوجه وتركيبها وتفاعالتها. تقّدم النووفرتها النسبية، وتسماته، بما فيه عدد األنواع، البيولوجي 

توفر خدمات مختلفة لطبيعية واألمراض، وتحافظ على المسارات األتساتسية للحياة على األرض، من خالل ارث االوو

  والثقافي واالقتصادي.وأتساتسية لرفاهنا المادي واالجتماعي 

وييرى وصف هذه الخدمات بالتفصيل في أدناه موجزاً عن خدمات النظم اإليوولوجية المحددة في لبنان.  8 الرتسميقّدم 

 للبحوث الوطني لمركزل خرائط اتستخدام األراضي األقسام التالية حسب النوع الفرعي لول نظام إيوولوجي تم تحديده في

 تشمل:، و2013للعام  العلمية

 األراضي الزراعية؛ 

 األراضي الحرجية؛ 

 األجباب والمراعي؛ 

 األراضي اليرداء واألراضي الصخرية؛ 

 الميسمات المائية الداخلية واألراضي الرطبة؛ 

 المياري المائية؛ و 

 .الميسمات المائية البحرية واألراضي الساحلية 

 

 

 لوجية المهمة في لبنانخدمات النظم اإليكو  8الرسم 
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 الزراعية األراضي

، 2011و 1997خَدم للرعي أيضاً. بين عامي تساصيل الزراعية كما الصناعية، وتُ األراضي الزراعية الموارد للمحتؤّمن 

)برنامج األمم المتحدة  2011% من إجمالي الناتج المحلي عام 4اتستمّرت حّصة الزراعة بالتراجع، ووصلت إلى 

، 2014المنافسة الدولية. في العام من إال بحماية محدودة (. ال يتمتع القطاع الزراعي في لبنان 2014-2013اإلنمائي، 

(. 2014% )وزارة الماليةـ 4قُّدرت مساهمة الزراعة والغابات وصيد السمك في إجمالي الناتج المحلي في لبنان بحوالى 

لالتستغالل يقع % من الزراعة القابلة 31. كما أن ما يناهز % منها مرويّ 50% من األراضي اللبنانية مزروعة، و26.5

%(، وشير 22الحبوب مع )% من إجمالي األراضي الزراعية المستخدمة، تتبعها 31في البقاع. وتحتل أشيار الفاكهة 

عية، % فتحتلّها المحاصيل الصنا9%(.أما باقي األراضي الزراعية التي تشّول 16، والخضار مع )%(22مع ) الزيتون

% من 40% إلى 30لما بين %(. تُعتبر الزراعة مصدر الدخل األتساتسي 4%( ومحاصيل أخرى صغيرة )5مثل التبغ )

 السوان في لبنان كمعّدل.

راعية في لبنان، ظهرت السياحة الزراعية كاتستخدام جديد لألراضي لية والثقافية المهمة لألراضي الزبفعل القيم اليما

ة الزراعية المدخول، واتستخدام المنشآت الموجودة، والمحافظة الطبيعية، والترفيه والتربية للسوان السياحتوفّر  الزراعية.

ال تزال السياحة الزراعية مياالً تسياحياً جديداً ومحدوداً في لبنان، وإنها ترتبط أتساتساً في المناطق الحضريّة والريفية. 

في البترون(، وأنشطة اقتطاف الفواكه الموتسمية )خاصة التفاح  مصانع النبيذ )خاصة في البقاع ومؤخراً بالرحالت إلى 

العصر( التي تنظّمها وكاالت السياحة البيئية. في أيلول/تسبتمبر والورز(، ورحالت صنع زيت الزيتون )من االقتطاف إلى 

"اتستراتييية السياحة الريفية في لبنان"، جرى تطوير 2014
10

وتدابير عملية يمون تقّدم االتستراتييية توجيهات أتساتسية .

 في السنوات الخمس المقبلة بغية االرتقاء بتنافسية السياحة الريفية في لبنان، بما فيها السياحة الزراعية.تطبيقها 

 الحرجية األراضي

%. تضم األراضي 11% من ميمل المساحات في لبنان، فيما تغطّي األراضي الحرجية األخرى 13تغطّي الغابات 

%(. في ما يتعلق 1.6%(، وأرز لبنان )20.3%(، الصنوبر )41.6) السنديان رئيسة: ثالثة أنواع  الحرجية في لبنان

أراضي المشاع% منها إلى هيئات رتسمية )65بملويات األراضي، تعود ملوية 
11

% إلى 35وأراضي الدولة( فيما تعود  

/وزارة الزراعة، للغابات األوروبي للمعهد تابعال المتوتسطي اإلقليمي الموتبالقطاع الخاص )الملويات الخاصة والدينية( )

2013.) 

% من 0.02% من إجمالي الناتج المحلي للبالد وتوظّف 0.93من وجهة نظر اقتصادية، تساهم األراضي الحرجية في 

ود نشطة االقتصادية األتساتسية المرتبطة باألراضي الحرجية، وهي إنتاج خشب الوقاأل يلي في ما.العاملة الوطنية قوىال

، والنباتات الخروب، والعسلقرون ، والصنوبر حبوب للبيع في األتسواق( ومنتيات الغابات غير الخشبية مثل)والفحم 

 (.2013/وزارة الزراعة، للغابات األوروبي للمعهد التابع المتوتسطي اإلقليمي الموتبالطبية والعطرية )

منزلياً. فالخشب هو المصدر الوحيد األهم للطاقة المتيددة تشّول األراضي الحرجية مصدراً مهماً للطاقة التي تستخدم 

لبنان  مثل% من إجمالي اإلمداد بالطاقة األولية للطهو و/أو التسخين والتدفئة، خاصة لدى األتسر في البلدان النامية 9ويوفّر 

والذي يمون تحّمل كلفته.  ويمثل مصدر الطاقة الوحيد المتوفر محلياً  (.2013، والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة)

، على أن يستوفي محايداً مناخياً القابلة لالتستمرار اجتمعياً ونا هذا مصدراً للطاقة المتيددة ومويُعتبر خشب الوقود في ي

 الشروط التالية:

 الخشب الناتج عن مصادر مدارة بشول مستدام )الغابات، األشيار خارج الغابات، إلخ.(؛ 

 ( ؛خصائص مالئمة للوقود).محتوى المياه، قيمة السعرات الحرارية، الشول، إلخ 

 الحرق أو التغويز الفعاالن اللذان يحّدان من االنبعاثات الداخلية والخارجية؛ 

  االتستخدام األقصى لأللياف الخشبية، تفضيل االتستخدام المادي، إعادة االتستخدام وإعادة التدوير قبل اتستخدام

 الطاقة.

                                                             

10
( بالتشاور مع فاعلين في السياحة الريفية، Beyond Beirut( ومنظمة بيوند بيروت )DAIمؤتسسة ديفالومبانت ألترناتيفز إينووربوبايتد التنموية )أعّدتها وزارة السياحة بالتعاون مع 

 .الدولية للتنمية االميركية الوكالة( الممّول من قبل LIVCD) لبنان في اإلنتاجية القطاعات تنمية برنامج مشروعضمن 
11

 أراضي المشاع هي أراض  تملوها البلديات.
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جية مناطق للرعي ألجل الحيوانات الميتّرة، علماً أن أنشطة السياحة البيئية واألنشطة الترفيهية كما تقّدم األراضي الحر

 .وروحية وجمالية أيضاً  متأّصلةتُمارس أحياناً في هذه األماكن. وتتمتع األراضي الحرجية بقيم ثقافية و

 والمراعي األجباب

لهذه النظم اإليوولوجية أصول  .الشييرات باتي تسيطر عليهتي تتّسم بغطاء نإن األجباب هي ميموعة من النباتات ال

 في بيئة تتغييراالبشر  أحدثصطناعية حيث تظهر األجباب اال متنّوعة، يمون أن توون طبيعية، اصطناعية، أو االثنين.

إجماالً جّراء مزيج  ر التغيييحصل هذا كانت األشيار تسيطر عليها في السابق، إلى درجة أن البيئة لم يعد بإموانها تحّملها؛ 

 النمو الهائل إزالة الغابات إلى أّدت وحرقها والّرعي، مما يؤدي إلى تدهور التربة. في بعض الحاالت،  ازالة االشيار من 

وقد تحّولت الوثير  التي شّولت األجباب الوثيفة لدرجة أنه لم يعد بإموان األشيار التي كانت تسائدة أصالً العودة.للشييرات 

األشيار والرعي اليائر، خاصة من قبل الماعز، والحرق المتورر،  ازالة ألراضي من غابات إلى أجباب بسبب من ا

عند والسنديان احتلّت األجباب موان الغابات الدائمة الخضرة من الصنوبر ، الطرق بهذه وتآكل التربة الناتج عن ذلك. 

تُعتبر الحرائق أتساتسية لصحة معظم األجباب. من دون الحرق واألطراف المتوتسطية الشمالية من إتسبانيا إلى لبنان. 

عدد كبير من األجباب؛ إذ يمون أن يتطّور بعضها تدريياً ليصبح غطاًء نباتياً تسوده  ةتركيبتتغيّر المنتظم، يمون أن 

 (.2015األشيار )تسميث، 

وغالباً ما تحّولت ن مستمراً من األعشاب. غطاء يواد يوويطغى عليه الغطاء النباتي فيها  حيث إن المراعي هي األراضي 

المراعي إلى أراض  للمحاصيل تنمو فيها الحبوب القابلة لألكل؛ مما يسمح بأخذ األغذية للبشر مباشرة من المراعي نفسها 

(. بعبارات أخرى، تُستخدم 2015المراعي )تسميث، بدالً من المرور عبر الحيوانات التي ترعى األعشاب المحلية في 

وتُعرف هذه األنواع الفرعية للنظم اإليوولوجية بأنها مصادر عظيمة  .وعلف للماشية جباب والمراعي للرعي والزراعة األ

للطاقة، بفعل كتلتها األحيائية المرتفعة الحساتسة للنار، كما لها قِيَم ثقافية وجمالية. في بعض الحاالت، يتم الليوء إلى 

ستخدم بعضها لصناعة مستحضرات التيميل، فيما يوفّر البعض اآلخر المليأ للبشر ويُ األجباب والمراعي ألغراض طبية. 

إضافة إلى اتستخدام هذه األراضي ألنشطة السياحة البيئية واألنشطة الترفيهية، مثل التخييم وللوائنات الحية األخرى. 

 .في الطبيعة والمشي لمسافات طويلة

 الصخرية والمناطق الجرداء األراضي

، واألغذية ومياه الشفة، وغالباً ما يزورها المقالعراضي اليرداء والمناطق الصخرية مواد البناء من خالل أنشطة توفّر األ

. في بعض الحاالت، يتم في الطبيعة السياح واألشخاص اآلخرون المهتمون باألنشطة اليماعية مثل المشي لمسافات طويلة

وولوجية ألغراض طبية ولصناعة مستحضرات التيميل. غالباً ما تُيرى اإليمنالنظم  الليوء إلى هذه األنواع الفرعية

الرياضات الشاقة ممارتسة أنشطة السياحة البيئية واألنشطة الترفيهية في األراضي اليرداء والمناطق الصخرية، ال تسيّما 

 عرة.وقيادة المركبات في المناطق الومثل ركوب الدراجات الهوائية عبر اليبال، وتسلّق الصخور، 

 الرطبة واألراضي الداخليةسطحات المائية الم

ضمن الحدود البرية، ويمون أن توون عذبة، مالحة، أو وموجودة تُعتبر الميسمات المائية الداخلية بيئات متأثرة بالمياه 

؛ والبحيرات ليّمونة(في لبنان البحيرات الطبيعية )مثل بحيرة ا وتشمل الميسمات المائية الداخلية مزيياً من االثنين.

المبنية ألجل الطاقة الوهرمائية الترفيهية )مثل بحيرة بنشعي( و/أو ألغراض الري )مثل بحيرة عيون السمك  االصطناعية

ردة بها؛ ج ال يوجد رغم األهمية البيولوجية لألراضي الرطبة في لبنان، إال أنه وبحيرة القرعون(؛ واألراضي الرطبة. 

% من مساحة لبنان. في ما 0.1، تغطّي المستنقعات واألراضي الرطبة اللبنانية األراضي لترتيب الشاملة الخطةبحسب 

 :يلي، األراضي الرطبة الثالثة األكثر شهرة في البالد

علماً أنها من بقايا مستنقعات وبحيرات تبقى األراضي الرطبة في عّميق األكبر والوحيدة التي خضعت للدراتسة،  .1

الميلس  منطقة مهمة للطيور في الشرق األوتسط )جرى اعالنها ق في وادي البقاع. أوتسع كانت موجودة في الساب

 لصون الدولي االتحاددليل األراضي الرطبة في الشرق األوتسط )(، وأُدرجت في 1994، للطيور العالمي

راضي األ بشأن ضمن اتفاقية رامسار 1999عام  978رقم كموقع رامسار الموقع (، وأُعلن1995، الطبيعة

محيط حيوي" محمية ، مع محمية أرز الشوف الطبيعية، "2005عام صنفّت فيكما  ،دوليةالهمية األلرطبة ذات ا

 من قِبل اليونسوو.
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شمسين ومسايا ونهر غزيل. كما لنبعي كفر زبد في وادي البقاع، وتشّولت نتيية  -تقع األراضي الرطبة في عنير .2

 األفريقية الطيور هيرة مساراتعلى طول لطيور المهاجرة تُعتبر هذه األراضي الرطبة موقعاً أتساتسياً ل

الميلس العالمي  بناًء على معايير 2004عام  "منطقة مهمة للطيور"، كما أُعلن الموقع اآلتسيوية األوروبية

 .للطيور

بين إن أراضي أيحا الرطبة ال تظهر إال كل بضع تسنوات في راشيا جنوبي محافظة البقاع، وتقع في حوض  .3

 بالقرب من جبل حرمون والحدود السورية. ال تتمتع األراضي الرطبة في أيحا بأي وضع حماية. اليبال

وتعيد تعبئة إمدادات المياه اليوفية، كما تزيل تغّذي هذه النظم اإليوولوجية المياه أتسفل النهر، وتحصر مياه الفيضانات، 

ه الشرب ومياه الري، ولها دور في تنظيم التغيّر المناخي من التلّوث، وتتيح امتصاص المغذيات وإعادة التدوير، وتوفّر ميا

حبس نسبة ضخمة من الوربون المثبّت وإطالقه في المحيط الحيوي. إضافة إلى هذه الخدمات، تشّول الميسمات خالل 

ك، السالحف، المائية الداخلية، ال تسيّما األراضي الرطبة، موائل مهمة ألصناف متنّوعة من النباتات والحيوانات )السم

كما  وطائر النعار السوري(؛ثعالب مياه األنهر، السالطعين، الطيور، والثدييات( إلى جانب أنواع معّرضة لالنقراض )

أهمية خاصة ليهة الحفاظ  لديها األراضي الرطبة في لبناناضافةً الى ذلك، الطيور المهاجرة. التستراحة تُعتبر مواقع مهمة 

وعدد من المنظمات البيئة ال تسيّما: الزراعة، المصائد، واإلمداد بمياه الشرب. تعزز وزارة  على اتستمرارية تسبل العيش،

 ي.في األراضي الرطبة، تسعياً لدعم الميتمعات المحلية ونشر الوعي البيئغير الحوومية السياحة البيئية والتربية البيئية 

 المائية المجاري

طة صيد السمك، ومياه الشفة ومياه الري، كما أنها مصدر مهم للطاقة المتيددة توفّر المياري المائية األغذية من خالل أنش

ميغاواط، لون تسعة  280الطاقة الوهرمائية(. تصل قدرة مصانع الطاقة الوهرمائية في لبنان في يومنا هذا إلى حوالى )مثل 

عّدة عقود. وتأتي إموانات القدرة اليديدة من ميغاواط، بما أن عدداً من المصانع كان في الخدمة ل 190التوليد الفعلية تبلغ 

في ورقة الومية وكانت قد ُحدِّدت بناء مصانع جديدة، في توليد الطاقة الوهرمائية إما من إعادة تأهيل المصانع الموجودة أو 

 ميغاواط كهربائي. 120إلى  40من نطاق ( ضمن 2010تسياتسة القطاع الوهربائي )

تي تقّدمها المياري المائية، توفير المياه للري ولالتستخدام المنزلي والصناعي. ال شك أن من الخدمات المهمة األخرى ال

% في 85الزراعة هي أكبر مستهلك للمياه في لبنان، مع اتستخدامها أكثر من ثلثي المياه المطلوبة، وتصل إلى أكثر من 

فعلية على األنهر الرئيسة مثل العاصي والوبير بأغلبيتها. في غياب مخططات الري المتواملة وال بعض المناطق الزراعية

وتشير والحاصباني والوزاني والبارد وغيرها، يبقى مصدر الري األتساتسي نهر الليطاني وشبوة الليطاني األّولي. 

 (.2004. درويش، ع% من مياه الري يأتي من المياري المائية )54.3التقديرات إلى أن ما يناهز 

ات المائية واألنشطة الترفيهية في هذه المياه، خاصة أثناء الصيف )ركوب الزوارق، والتيديف، غالباً ما تُمارس الرياض

 وكرة الماء، إلخ.(. ناهيك عن أن المياري المائية تتمتع بقيم فنية وروحية وجمالية أيضاً، وتقّدم المليأ للحيوانات والنباتات.

 البحرية والساحلية المناطق 

وثيق على المحيطات العالم في المناطق الساحلية، ويعتمد الناس في جميع أنحاء العالم بشول يعيش أكثر من ثلث تسوان 

كم،  25(.يمتد الساحل اللبناني على 2006والسواحل والموارد التي تؤّمنها، ألجل االتستمرار في الحياة والرفاه )دافي، 

مليون نسمة  2.6ساحلية، حيث يعيش % من مساحة لبنان( من السهول والهضاب ال16هوتار ) 162،000ويغطي 

في هذه المنطقة التي تسهم بأكثر من ثالثة أرباع الّدخل يتركز النشاط االقتصادي في لبنان % من ميموع السوان(.70)

القومي
12

. 

 1،200، وفقاً لوزارة الزراعة، كان معّدل اإلنتاج السنوي لسمك السلمون المرقّط يُقّدر بحوالى 2014و 2013عامي في 

مليون دوالر أمريوي. وهذا أقل بوثير من إموانات اإلنتاج التي يمون بلوغها بفعل  4طناً، فيما بلغت قيمة اإلنتاج ما يناهز 

، حيث تفترض عدة دراتسات أنه يمون الدفع قدماً بإنتاج السلمون الظروف المؤاتية في لبنان لتربية تسمك السلمون المرقّط

ر بالشول المناتسب في اليانبين الفني والتسويقي. 4،000أو  3،000المرقط ليصل إلى   طن، ما إذا طُوِّ

                                                             

12
 نييب صعب: الساحل اللبناني،  ميلّة البيئة والتنمية
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 لألغذية المتحدة األمم منظمة( إجمالي إنتاج االتستزراع المائي في لبنان، وفقاً إلحصاءات 9الرتسم يبيّن الرتسم البياني أدناه )

 .والزراعة

 

 (1950إنتاج االستزراع المائي في لبنان )منذ العام   9 الرسم 

 (2005) والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمةمصدر: ال

 

ترتدي الميسمات المائية البحرية أهمية بالنسبة إلى الميتمع واالقتصاد. وتمثّل شوالً من أشوال رأس المال الطبيعي الذي 

نية، والزيوت وتدفقها، مباشرة مثل ثمار البحر، والمستحضرات الصيدال يوفّر القيمة من خالل مخزون السلع والخدمات

والمضافات، ومياه الشفة )على نطاق صغير(، ومواد البناء )اتستخراج الرمال(. كما تمّد بعّدة خدمات، بعضها جّد أتساتسي 

 .القيمة اليمالية ولوجي، والتنّوع الوراثي، وتقديرلصحة اإلنسان، مثل صالبة النظام اإليو

هي تيتذب الوثير من السياح، ما يساهم بشول كبير في اقتصاد ، والشاطىءعلى طول الساحلية يمون إيياد المنتيعات 

 لبنان.

 المبتزلة، حيث يتم تصريف النفايات الصناعية والمياه الميسمات المائية البحرية كموباتفي بعض الحاالت، تُستخدم 

 والنفايات الصلبة في المياه البحرية من دون أي معالية مسبقة.
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 التنوع وتعميم تنفيذها العمل، وخطة البيولوجي للتنوع يةالوطن االستراتيجية: 2 الجزء

 البيولوجي

االولى التي اعّدتها  العمل خطةو البيولوجي للتنوع الوطنية االتستراتيييةبإعطاء الخطوط العريضة حول  2يبدأ اليزء 

 هذه التقدم في مراجعة إلى أي درجة تم تنفيذها إلى اآلن. كما يقّدم لمحة عن ويعرض  1998وزارة البيئة في العام 

وتحديثهما لتتماشيا والخطة االتستراتييية اليديدة للتنوع البيولوجي  العمل وخطة البيولوجي للتنوع الوطنية االتستراتييية

المرتبطة بها. في ما يلي تدابير  البيولوجي للتنوع أيشي أهدافو ،2020و 2011للفترة بين  البيولوجي التنوع اتفاقيةضمن 

ونتائج هذه التدابير، بما فيها كيفية دمج التنوع  للتنوع البيولوجي ذت لتنفيذ االتفاقية منذ التقرير الوطني الرابعأخرى اتُخ

 البيولوجي في االتستراتيييات والخطط والبرامج القطاعية وما بين القطاعية ذات الصلة.

 لىاالو العمل وخطة البيولوجي للتنوع الوطنية االستراتيجية وغايات أهداف

 1998 العام في الصادرة للبنان العائدة

، 1998(. في العام 360/94)القانون رقم  1994وصادق عليها عام  1992عام  البيولوجيع وقّع لبنان على اتفاقية التنو

 يولوجيالب للتنوع الوطنية االتستراتييية ومرفق البيئة العالميطّورت وزارة البيئة بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

أ من االتفاقية التي تدعو األطراف المتعاقدة إلى "تطوير االتستراتيييات أو الخطط أو البرامج -6، تلبيةً للمادة العمل وخطة

الوطنية ألجل المحافظة على التنوع البيولوجي واتستخدامه المستدام". كانت هذه الخطوة مهمة للغاية؛ علماً أنها كانت المرة 

فيها مبادرة تخطيطية شاملة وواتسعة النطاق إلى هذا الحد ليهة إدارة الموارد الطبيعية على المستوى األولى التي تُتخذ 

الضوء على المواضيع واألهداف والغايات  العمل وخطة البيولوجي للتنوع الوطنية االتستراتيييةالوطني. وتسلّطت 

 .7تساتسية في التنوع البيولوجي، كما هي مبيّنة في اليدول األ
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 العائدةاالولى  NBSAP العمل وخطة البيولوجي للتنوع الوطنية االستراتيجية مواضيع وأهداف وغايات 7ول الجد

 1998في العام  الصادرة لبنانل

االستراتيجية موضوع 

الوطنية الصادرة في 

  1998العام 

االستراتيجية الواردة في غاية""ال

 1998العام الوطنية الصادرة في 

الستراتيجية الوطنية الصادرة في ا "الهدف" الوارد في

  1998العام 

النظم اإليكولوجية 

األرضية والموائل 

 الطبيعية

حماية التنوع البيولوجي األرضي في 

 والتأكد من توفّرهلبنان من التدهور 

 واالقتصادية للمنافع البيئية

إقامة توازن إلتاحة االتستقرار للنظم اإليوولوجية، تأمين 

 إيوولوجي

 ألجل اإلنتاجية واالتستدامة والمراعيالغابات إدارة 

المحافظة على التنوع 

 البيولوجي البحري

حماية التنوع البيولوجي الساحلي 

والبحري وتطوير الموارد الساحلية 

 والبحرية بشول مستدام

والبحرية والتنّوع الساحلية حماية النظم اإليوولوجية 

 المرتبط بها البيولوجي

البحرية والساحلية بشول مستدام، من  اتستخدام الموارد

 ال تسيّما شراكات مع األطراف المعنية، ال خلقخالل 

 الميتمعات المحلية

المحافظة على التنّوع 

البيولوجي في المياه 

 العذبة

المحافظة على التنّوع البيولوجي في 

المياه العذبة، وإدارة موارد المياه العذبة 

بطريقة وواتستخدامها بشول حويم 

 ستدامةم

إنقاذ التنوع البيولوجي في النظام اإليوولوجي للمياه العذبة 

 واتستخدامه ودراتسته

التدابير العامة ألجل 

المحافظة على التنوع 

البيولوجي الزراعي في 

 لبنان

 

حماية التنّوع الزراعي في لبنان من 

التدهور، والمحافظة على توفّر الموارد 

البيئية  تعظيم المنافع إلى جانبالزراعية، 

 كما االقتصادية

حماية النظم اإليوولوجية الزراعية والمحافظة على التنّوع 

 البيولوجي المحلي

حماية التنوع البيولوجي الزراعي من الممارتسات الزراعية 

يلة إلى اآلممارتسات السياتسات وال، وتطوير وتنفيذ الضارة

 الحد من الخسائر في التنّوع الوراثي

للتنوع البيولوجي ألجل التوثيق  وطنية ياناتة بدإنشاء قاع

 ورصد التنوع البيولوجي

تطوير الشراكات مع الميتمع البيئي على المستويات 

 الوطنية واإلقليمية والدولية

المحافظة على التنّوع 

موقعه داخل البيولوجي 

 في لبنان الطبيعي

 

المحافظة على التنّوع البيولوجي ضمن 

إنشاء نظام الطبيعية، والظروف 

إيوولوجي متوازن تتطّور فيه النباتات 

 والحيوانات بشول طبيعي

األرضية  البيئات توتسيع نظام المناطق المحمية وإدارته في 

 والبحرية والمياه العذبة

 

المحافظة على التنّوع 

 المدني البيولوجي 

ظة على التنوع البيولوجي خارج المحاف

االموانات ، بواتسطة الطبيعيعه موق

 المتوفرة

اتستخدام  المواقع من خالل حماية األنواع المستوطنة 

 المناظر الطبيعيةب السونية  المحاطة

 السالمة األحيائية
حماية النظم اإليوولوجية الطبيعية من 

 األنواع الغازية

حماية النظم اإليوولوجية الطبيعية والتنّوع البيولوجي 

أو الحيوانية  الوراثي األصلي من إدخال األنواع النباتية

إطالقها  خالل الغريبة أو المحّورة جينياً عن قصد أو من

 عن طريق الخطأ

 

 التعاون الّدولي

المسؤوليات العالمية ليهة  المشاركة في

اتستخدام التنوع البيولوجي والمحافظة 

 عليه وإدارته

ضمان المشاركة الفاعلة في االتفاقيات والبروتوكوالت 

واإلقليمية المتعلقة فنية الدولية واالتفاقات والبرامج ال

 بالتنوع البيولوجي

 االستراتيجيةتنفيذ 
والمنافع مع والتواليف تشارك المعارف 

 األفراد والميتمعات

تطبيق االتستراتييية وخطة العمل بالشراكة مع كل 

 المنظمات ذات الصلة
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االتياهات ات والسياتسات بغية التفوير بالشول المالئم في كانت النتيية األتساتسية لهذا اإلنياز المهم أنه قّدم أتساتساً للمعلوم

وحسب لعملية التخطيط، في انتظار لعملية لونها كانت بداية  وبغية تحديد األولويات ليهة التنوع البيولوجي. االتساتسية

 الخطوة األتساتسية وهي تحويل االتستراتييية إلى أفعال.

داخل الموقع تقدماّ إييابياً في المياالت التالية: المحافظة  1998لعام إنيازات االتستراتييية الوطنية لمراجعة  تأظهر

وث، والتدريب، ونشر الوعي والتربية، والتشريعات البيئية، والتعاون الدولي، وتعميم التنوع البيولوجي إلى حوالب، الطبيعي

 وتقييم األثر البيئي. االتستراتييي البيئي التقييم

بالمياالت المواضيعية التفاقية التنوع البيولوجي،  مقارنةً  1998لالتستراتييية الوطنية للعام  فيما أظهر تقييم أكثر حداثة

في عّدة نواح : الرصد، األنواع الغريبة، اً ناقص االتستراتيحية كانتنفيذ ، أن 2005االتستراتييية عام مراجعة أُجري أثناء 

دابير التحفيزية، الموارد الوراثية، نقل التونولوجيا، التعاون الفني ، االتستخدام المستدام، التالطبيعيالمحافظة خارج الموقع 

 والعلمي، التونولوجيا األحيائية وتبادل المعلومات.

للعام  العمل وخطة البيولوجي للتنوع الوطنية التستراتيييةل 2015في العام والتحديث الياريين حالياً  المراجعةفي إطار 

 المحدثتين للبنان"(، العمل وخطة البيولوجي للتنوع الوطنية االتستراتييية"حول  قسم)المفّصلة بشول أكبر في ال 1998

ل أثناء إحدى ورش التي واجهت التنفيذ الوامل لالتستراتييية وخطة العم والصعوباتلإلنيازات والعقبات  أُجري تقييم

في محاولة للتغلّب عليها في وبات والصعالعمل التشاورية. وكان الهدف من هذا التمرين التعّرف إلى هذه العقبات 

المحّدثتين. واجهت األطراف المعنية بشول أتساتسي مشولة في تقييم  العمل وخطة البيولوجي للتنوع الوطنية التستراتيييةا

و اعتُبرت واتسعة جداً. أما العقبات األتساتسية فتتمثّل في غياب الموارد الفنية أ  1998العام  وغايات نسب التنفيذ، ألن أهداف

 البشرية أو المالية.

 وخطة البيولوجي للتنوع الوطنية تستراتيييةاللالتنفيذ الوامل  حالت دونأدناه لمحة عامة عن العقبات التي  8اليدول  في

 عدد من األطراف المعنيّة. حدّده، وفقاً لما 1998للعام  العمل
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 1998لعام الصادرة في ا للبناناالولى العائدة  وخطة العمل وطنيةالعقبات التي حالت دون التنفيذ الكامل لالستراتيجية ال   8الجدول 

 الرئيسالموضوع 

ي ف الغاية" المنصوص عليها"

االستراتيجية الوطنية للعام 

1998 

"الهدف" المنصوص عليه 

االستراتيجية الوطنية في 

 1998للعام 

 يذها بالكامل: العقبات أمام تنف1998للعام وخطة العمل تحليل االستراتيجية الوطنية 

النظم اإليكولوجية 

األرضية والموائل 

 الطبيعية

حماية التنوع البيولوجي األرضي 

في لبنان من التدهور والتأكد من 

توفّره ألجل المنافع البيئية 

 واالقتصادية

 

تأمين االتستقرار للنظم 

اإليوولوجبة إلتاحة إقامة 

 التوازن اإليوولوجي

 

 واتسع جداً وغير محدد –المدة ومحدد وذاصلة تحقيقه ويمون لقياسل وقابالً  محدداً لم يون هدفاً  (1

 ( غياب األبحاث2

 قة )الحروب والوضع اليغرافي السياتسي(واف( أولويات غير مت3

فّعال النظم اإليوولوجية األرضية وال تطبيق المتعلقة بالقوانين من  عدد كافيتم تحسين ( لم 4

 للقوانين القائمة

 الوعيقص في ن( 5

 ( التنسيق بين الوزارات غير كاف6

 المواردنقص في ( 7

 أطولكان بحاجة لوقت الهدف ا اتحقيق هذ( 8

 ( تخطيط غير مناتسب إلدارة اتستخدام األراضي9

 المراعي إدارة الغابات و

 ألجل اإلنتاجية واالتستدامة

 

 للقوانين الخاصة بالغاباتفًعال ال تطبيق  (1

 والقيمة المنخفضة المعطاة للغاباتالمد العمراني ( 2

 ( الفقر3

 المعارف والوفاءات الفنية على المستوى المحلينقص في ( 4

 لألراضييوجد تصنيف مالئم ( ال5

 ( إدارة غير مستدامة للغابات6
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 الرئيسالموضوع 

ي ف الغاية" المنصوص عليها"

االستراتيجية الوطنية للعام 

1998 

"الهدف" المنصوص عليه 

االستراتيجية الوطنية في 

 1998للعام 

 يذها بالكامل: العقبات أمام تنف1998للعام وخطة العمل تحليل االستراتيجية الوطنية 

 األراضي ملوية( 7

 وولوجية الحرجيةالوعي حول قيمة خدمات النظم اإلي نقص في( 8

 بحاث بشأن إدارة الغاباتاألنقص في ( 9

 ( األبحاث غير ميموعة في قاعدة بيانات واحدة10

المحافظة على التنوع 

البيولوجي في المياه 

 العذبة

المحافظة على التنوع البيولوجي 

في المياه العذبة، وإدارة موارد 

المياه العذبة واتستخدامها بشول 

 ةمستدامة بطريقحويم و

 

إنقاذ التنوع البيولوجي في 

النظام اإليوولوجي للمياه 

 العذبة واتستخدامه ودراتسته

 

 المشاريع( التأخير في تنفيذ 1

 التنوع البيولوجي في دراتسات تقييم األثر البيئي وتقاريرهالمتعلقة ب( ضعف األجزاء 2

 ليهة تقييم التنوع البيولوجي ( ينقص دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع نطاقاً محدداً 3

 ( اإلفراط في ضخ المياه )الضغط على موارد المياه العذبة(4

 ( ممارتسات الري غير المستدامة5

 ( غياب دمج التنوع البيولوجي في مشاريع السدود6

 المنفّذة يهاتالمشاريع والاصحاب غياب التعاون بين ( 7

 ة المالئمة )السدود، شبوات مياه الصرف الصحي، الطرقات، إلخ.(البنية التحتينقص في ( 8

، على غرار وزارة من قبل الوزارات األخرى توجيهات وزارة البيئةنقص في تنفيذ ( 9

 صدار اإلفادات والرخص الصناعية وتيديدهاإ، عند الصناعة

 ذبةالخطط اإلدارية التفصيلية لمختلف ميسمات المياه العنقص في ( 10

 األنهارمياري ع الحالي للبناء غير المشروع في ( غياب الدراتسات بشأن الوض11
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 المياه ليهة الدفق والتصريف والنوعية ومصدر التلوثمياري ( قلة الدراتسات حول 12

 على تصريف مياه الصرف الصحي في مختلف ميسمات المياه العذبةمراقبة ( ال 13

 د النظم اإليوولوجية بشول منتظم( غياب آليات رص14

 الدراتسات بشأن النظم اإليوولوجية للمياه العذبة وكيفية تفاعلهانقص في ( 15

المحافظة على التنوع 

 البيولوجي البحري

حماية التنوع البيولوجي الساحلي 

والبحري في لبنان وتطوير 

 موارده بشول مستدام

 

حماية النظم اإليوولوجية 

بحرية والتنوع الساحلية وال

 البيولوجي المرتبط بها

 

 ( قلّة الرصد واألبحاث1

)التي  لمحميات البحريةحول ا( ما من محميات بحرية جديدة، علماً أن االتستراتييية الوطنية 2

موقعاً مرشحاً ليوون  14( حّددت 2012الطبيعة عام  لصون الدولي وزارة البيئة واالتحاداعّدتها 

في أعماق البحار(، وأن وزارة البيئة تعمل ية )إضافة إلى المحميات البحرية من المحميات البحر

 محميتين بحريتين جديدتين حالياً على إعالن 

 ( ضعف اإلطار القانوني3

اتستخدام الموارد البحرية 

والساحلية بشول مستدام من 

الشراكات مع خلق خالل 

األطراف المعنية، ال تسيّما 

 الميتمعات المحلية

 

 ( غياب الرؤية االتستراتييية1

 ( ما من تسياتسة حول االتستخدام المستدام2

 ( الوضع السياتسي واألمني في لبنان3

 ( غياب البرامج التربوية والتوعوية على المستوى الوطني4
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التدابير العامة ألجل 

المحافظة على التنوع 

البيولوجي الزراعي في 

 لبنان

ي في لبنان حماية التنوع الزراع

من التدهور، والمحافظة على 

توفّر الموارد الزراعية، إلى 

جانب تعظيم المنافع البيئية كما 

 االقتصادية

 

حماية النظم اإليوولوجية 

الزراعية والمحافظة على 

 التنوع البيولوجي المحلي

 

وتدجين بعض ية تدابير، مثل إنشاء بنوك اليينات، وزيادة عدد المحميات الطبيعاللقد نُفِّذت بضع 

 النباتات. أما العقبات فوانت:

 الزراعة األحادية (1

 ليست أولوية (2

 ال وتسائل أو موارد (3

 ال توجيهات أو إرشادات وطنية بشأن الزراعة (4

 دمار الموائل بسرعة (5

 والزراعة والخطة لألغذية المتحدة األمم غياب التطبيق الصحيح لتوصيات منظمة (6

 اللبنانية األراضي لترتيب الوطنية

 لدراتسات المحدودة حول التخطيط التستخدام األراضي على المستويات المحليةا (7

 اتستخدام مبيدات الحشرات من دون أي ضوابط (8

 الوضع السياتسي واألمني في لبنان (9

حماية التنوع البيولوجي 

الزراعي من الممارتسة 

، وتطوير الضارة الزراعية 

السياتسات والممارتسات وتنفيذ 

لخسائر اآليلة إلى الحد من ا

 في التنّوع الوراثي

 

 والتدريب ونقل التونولوجياالتوعية ( عدم كفاية أنشطة 1

 المراعاة من قبل المزارعيننقص في ( 2

 وزارة الزراعةل المرشدين الزراعيين التابعين( محدودية 3

اع المائي ( غياب المعايير والقوانين والسياتسات الوطنية التي تنظّم صيد السمك واالتستزر4

 والتنوع البيولوجي الزراعي

 اإلدارة ألنشطة الصيد واالتستزراع المائينقص في ( 5

تحديد التنوع الزراعي الذي يحتاج للحماية، إضافة إلى المناطق اليغرافية واألنواع نقص في ( 6

 التي تم ادخالها 
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 رب من قيعان األنهر واليداولالمعايير بشأن اتستخدام المواد الويميائية بالقنقص في ( 7

 الحوافزنقص في ( 8

 ضبط الميموعات الوراثية( غياب 9

إنشاء قاعدة بيانات وطنية 

للتنوع البيولوجي ألجل 

التوثيق ورصد التنوع 

 البيولوجي

 

 التمويل إلقامة قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي والتستدامتهانقص في ( 1

 لتحديث قاعدة البيانات الوافية د البشريةالموار قلة( 2

لمزارعين من قبل ا، إلى قاعدة البيانات المتوفرة بشأن التنوع البيولوجيالوصول ( غياب 3

 والبلديات واليمهور

 ( ال تُعتبر المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي أولوية وطنية4

 د المالية واإلرادة السياتسية(( غياب األبحاث والرصد )لحاجتها للموار5

تطوير الشراكات مع الميتمع 

البيئي على المستويات 

 الوطنية واإلقليمية والدولية

 

 لقد بدأ لون لم يُستومل بعد. وكانت العقبات:

 ال شفافية (1

 عدم نشر المعلومات (2

 التنوع البيولوجي الزراعي ليس أولوية (3

 الوعي أو المراعاةنقص في  (4

 التنسيقالتواصل ونقص في  (5

 الوضع السياتسي واألمني في لبنان (6

 غياب اتستراتييية على المستوى الوطني (7
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المحافظة على التنوع 

البيولوجي داخل موقعه 

 في لبنانالطبيعي 

 

المحافظة على التنوع البيولوجي 

الطبيعية وإنشاء الظروف ضمن 

 نظام إيوولوجي متوازن تتطّور

النباتات والحيوانات بشول  فيه

 طبيعي

 

وتسيع نظام المناطق المحمية ت

األرضية البيئات وإدارته في 

 والبحرية والمياه العذبة

 

المدة،  ومحددة الصلة وذات تحقيقها ويمون للقياس وقابلة لم تُحدَّد الغاية انطالقاً من معايير محددة

ة، المناطق المحميلون يمون القول إن وضع المناطق المحمية في لبنان قد تطّور: ازدياد عدد 

ن إدارة المحميات الطبيعية، وتطوير تشريعات جديدة ذات الصلة، إلخ. لون يمون تسليط يوتحسّ 

 الضوء على بعض العراقيل:

 غياب مخططات التويف مع التغير المناخي والحد منه (1

 قلّة المناطق المحمية للمياه العذبة (2

مهمة، منطقة  يومنا هذا، لم يتم بعد إعالن مستنقعات العميق، وهي أراض رطبةإلى  (3

 محمية رتسمياً بما أنها ملوية خاصة

الملوية الخاصة لألراضي )يُعتبر االتستثمار الخاص أولوية مقارنة بالمحافظة  (4

 وبتقييمات األثر البيئي للمشاريع الساحلية والبحرية(

المحافظة على التنوع 

 المدني البيولوجي 

المحافظة على التنوع البيولوجي 

بواتسطة  ،الطبيعيخارج موقعه 

 المتوفرةاالموانات 

 

من حماية األنواع المستوطنة 

 المواقع السونية خالل اتستخدام

 المناظر الطبيعيةبالمحاطة 

 

 عدم توفّر األنواع المستوطنة في المشاتل، بسبب: (1

 دورة الحياة القصيرة لألنواع المستوطنة 

 في بيولوجيال التنّوع دراتسات المبادرات والبحوث الضيقة النطاق، مثل مبادرة 

 اليافة )اليامعة األمريوية في بيروت(، ال بّد من جهود إضافية المناطق

 غياب الوعي 

لهيئات العامة أن تتحوم باألنواع المستخدمة في لقلة مساحات الملك العام/البلدي حيث يمون  (2

 والمناظر الطبيعية البيئة السونية

 ما من تسوق ألنواع الشير المحلية والمستوطنة (3

القوانين والمراتسيم الخاصة بالمناظر الطبيعية التي تحدد األنواع المسموح بها نقص في  (4

 وتلك غير المسموح بها لمنع انتشار األنواع الغازية
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حماية النظم اإليوولوجية الطبيعية  السالمة األحيائية

 من األنواع الغازية

 

حماية النظم اإليوولوجية 

الطبيعية والتنوع البيولوجي 

 إدخال صلي منالوراثي األ

األنواع النباتية أو الحيوانية 

الغريبة أو المحّورة جينياً عن 

إطالقها  خالل قصد أو من

 عن طريق الخطأ

 

القانون الخاص بالحير الصحي الزراعي المؤرخ في ( تبرز الحاجة لزيادة تطبيق 1

مؤرخ في ال 12301المنفّذ بموجب المرتسوم رقم  البيطريوقانون الحير الصحي  10/6/1948

20/3/1963. 

 

ينشئ قانون الحير الصحي الزراعي مصلحة الحير الصحي الزراعي في وزارة الزراعة 

المناط بها منع دخول النباتات التي يمون أن تحمل أمراضاً أو مشاكل مرتبطة بسالمة النباتات. 

وردة إلى الحيوانات والمنتيات الحيوانية كافة، المست ،يُخضع قانون الحير الصحي البيطري

 لبنان، لفحص بيطري صحي لتفادي تسّرب األمراض إلى األراضي اللبنانية

 غياب الضوابط على األنواع الغازية من قناة السويس( 2

جزئياً على الصعيد القانوني )على تم تحقيقها على صعيد التنفيذ لون  الهدفلم يتم تحقيق ( 3

المعد من قبل ) 2006-778رقم وتدابير الصحة النباتية  الحير النباتيمن قانون  14غرار المادة 

 وتسموم التي تحظّر اتستيراد النباتات المحّورة جينياً التي بإموانها إدخال أمراضوزارة الزراعة( 

وزارة البيئة، ومشروع  اطّورتهالتي للسالمة األحيائية  ةالوطنيوالهيولية إلى البالد؛ جديدة 

إلى ميلس الوزراء، مؤخراً  وقدمته حيائية الذي طّورته وزارة البيئة المرتسوم الوطني للسالمة األ

 (27/11/2014 تاريخ  38رقم الميلس وتمت الموافقة عليه من خالل قرار 

 ( ال تدابير كافية بشأن األنواع الغازية4

 ( غياب قائمة وطنية باألنواع الغازية5

 ( غياب البحوث والخبرات6

 ضوابط والمعالية لمياه الصابورة قبل التصريفغياب ال( 7

 ( غياب الضوابط عن صناعة أحواض األتسماك8

 ( التشريعات غير المالئمة بما يختص باألنواع الغريبة الغازية9
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المسؤوليات العالمية مشاركة  التعاون الدولي

ليهة اتستخدام التنوع البيولوجي 

 والمحافظة عليه وإدارته

 

في اركة الفاعلة المشضمان 

االتفاقيات والبروتوكوالت 

واالتفاقات والبرامج الفنية 

الدولية واإلقليمية المتعلقة 

 بالتنوع البيولوجي

 

، وكان التطبيق جرى توقيع كل االتفاقيات الدولية األتساتسية المرتبطة بالتنوع البيولوجي (1

 ة التي لم يُصادق عليها بعدالمهاجر البرية الحيوانات أنواع حفظ جزئياً، باتستثناء اتفاقية

 غاية ال توافق بين الموضوع وال (2

هذا على التنوع البيولوجي، حتى لو كانت تؤثر ب تتعلق قيات التي ال االتفامراعاة نقص في  (3

 التنّوع

التعاون مع البلدان المياورة بشأن النظم اإليوولوجية المتقاطعة إقليمياً )مثل نهر نقص في  (4

 العاصي(

لتوصيات االتفاقات واالتفاقيات الدولية في الوقت المناتسب والفّعال  الوافيغياب التطبيق  (5

 على المستوى المحلي

 ابناء القدرات ونقل التونولوجينقص في  (6

يتوفر تشريع وطني لبعض االتفاقيات والبروتوكوالت الموقّعة ) يةعدم إصدار مراتسيم تطبيق (7

وطني ينتظر اعتماده حول المناطق  حول الصيد البري ولول محمية طبيعية قائمة، وتشريع

وتقاتسمها، والسالمة األحيائية، وحرائق الغابات، وصيد  المنافع إلى والوصولالمحمية، 

 اإلدارةالسمك واالتستزراع المائي، إضافة إلى مشروع قانون تم تطويره مؤخراً حول 

 الساحلية( للمناطق المتواملة

ليف والتواتشارك المعارف  االستراتيجيةتنفيذ 

 والمنافع مع األفراد والميتمعات

تطبيق االتستراتييية وخطة 

العمل بالشراكة مع كل 

 المنظمات ذات الصلة

( تنفّذت االتستراتييية بطريقة اعتباطية من خالل مشاريع مع وزارة الزراعة، ووزارة البيئة 1

 والمؤتسسات األكاديمية والبحثية

 1998كلّها لالتستراتييية الوطنية للعام ع األهداف والغايات ي( لم تغطّ المشار2

 التمويلنقص في ( 3

 الموارد البشريةنقص في ( 4

 ( عدم تحديد األولويات ليهة مسائل التنوع البيولوجي على صعيد صنع القرار5

 المسؤولياتوتوزيع ( عدم تحديد األطراف المعنية 6
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 )التبعات القضائية( تطبيق القوانين ( غياب المتابعة ليهة7

 تنفيذية ( غياب خطط8

المسائل على ( غياب الليان البيئية المتخصصة التي يمون أن توون مسؤولة عن اإلشراف 9

 المرتبطة بالتنوع البيولوجي ومتابعتها

 ةمحددالتحقيقها وذات الصلة و الممونغياب األهداف والمؤشرات المحددة والقابلة للقياس ( 10

 المدة

 ( غياب القيادة لتعزيز الشراكة11
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 للبنان المحّدثتان العمل وخطة البيولوجي للتنوع الوطنية االستراتيجية

 العمل وخطة البيولوجي للتنوع الوطنية االتستراتيييةمراجعة على  (2016-2015) يعمل لبنان في الوقت الحالي

المرتبطة باتفاقية التنوع البيولوجي، مع  2020-2011وجي االتستراتييية للتنوع البيولمع الخطة وتحديثها، لتتماشى 

الحيّز الخاص بلبنان والقدرة المهنية الحالية ومستويات مراعاة الحاجات والتطلعات العالمية والمحلية، والسعي إلى إظهار 

 الوعي.

ة ذات الصلة من خالل ضمن مسار تشاوري موتّسع مع األطراف المعنيطبقت تساتسية مراحل أ قُّسمت العملية على أربع

 :للميموعات المعنية مرّكزة تنظيم ورش عمل واجتماعات 

وتغطي أهمية التنوع البيولوجي في لبنان؛ ، مرحلة االستعراض والتقييم -1

وقيم التنّوع البيولوجي وخدمات النظام اإليوولوجي؛ والمخاطر األتساتسية 

التنوع  على التنوع البيولوجي؛ وتسبب المخاطر وتبعاتها على فقدان

 أيشي أهداف وتعريف على جي؛ اتستخدام الموارد واتستدامتها؛البيولو

 .البيولوجي للتنوع

، بما فيها تطوير رؤية للتنوع البيولوجي مرحلة األهداف والمؤشرات -2

، وتحديد وخطة العمل حول اإلطار الزمني اليديد لالتستراتييية الوطنية

ف أيشي، إضافة اهدأشى ومياالت األولوية، وتطوير أهداف وطنية تتماال

 األهداف الوطنية. تحقيق إلى تحديد المؤشرات لرصد درجة 

، وتغطي تطوير خطط العمل الوطنية )بما فيها تحديد مرحلة خطط العمل -3

الرزنامات الزمنية المناتسبة، والمسؤوليات والموارد الضرورية( لول من 

 البيولوجي للتنوع الوطنية االتستراتيييةاألهداف الوطنية، ما يتيح تنفيذ 

 .العمل وخطة

تطوير خطط لبناء القدرات ألجل تنفيذ ، بما فيها مرحلة التنفيذ والمراقبة -4

،وحشد والتواصل بشأنها وتوصيلها ،وخطة العمل االتستراتييية الوطنية

ت التنسيق الوطنية، وآلية تبادل الموارد. كما تشمل هذه المرحلة هيوليا

 والتقييم. ، وإجراءات المراقبةالمعلومات
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 بالتنوع الخاصة التوجيهية والمبادئ الرؤية

 البيولوجي

"تحديث االتستراتييية الوطنية للتنوع من بين نتائج عملية 

تطوير رؤية تستييب الحتياجات  البيولوجي وخطة العمل"

البالد ليهة التنوع البيولوجي وتعالج المسائل الحساتسة؛ ال 

وجي، اإلدارة المستدامة التنوع البيولتقدير قيمة تسيّما: 

على التنوع البيولوجي بمستوياته المختلفة للموارد، المحافظة 

)األنواع، والموئل، والنظام اإليوولوجي(، الحد من المخاطر 

 .وتقاتسمها المنافع إلى العادل الوصول، والبشرية والضغوط

المبادئ التوجيهية لالتستراتييية واعتماد جرى اإلبقاء 

 . 1998للعام البيولوجي وخطة العمل  للتنوعالوطنية 

 وأصبحت بذلك الرؤية المطّورة كالتالي:

 

 

 األولوية المجاالت

المتوفرة حول وضع االتساتسية معلومات البناًء على تحليل 

المخاطر التي تواجه المحافظة على والتنّوع البيولوجي، 

التنوع البيولوجي، وعلى أتسبابها ونتائيها، إضافة إلى 

( مياالً من 13البالد؛ تّم تحديد ثالثة عشر ) احتياجات

 األولويات إلى هذا التاريخ:

 المبادئ التوجيهية

 يعترف اللبنانيون بأن:

 .التنّوع البيولوجي موّون أتساتسي لتراثنا الثقافي 

 وجية أجدادنا اتستخدموا التونولوجيا البيول

التستخراج الصباغ األحمر من المحار؛ والتين 

 أنقذ حياة الوثيرين في فترات النقص في الغذاء.

 

 نفخر بعيشنا في لبنان، حيث:

  باإلموان التزلج على الثلج وعلى المياه في اليوم

 نفسه.

  أمطار الشتاء األكيدة ومواتسم الصيف الحارة

 واليافة هي حيوية.

 اراً ممتازة وتوون تعطي النباتات المعتدلة ثم

 المحاصيل شبه االتستوائية باللذة نفسها.

   تسمح النظم اإليوولوجية المتغيّرة إلى حد كبير

 بتواجد جميع أشوال الحياة  وازدهارها.

  الهواء النظيف والمياه العذبة الصحية هما

 المعيار.

 

 نعترف وندرك أّن:

  المحافظة على التنّوع البيولوجي مسؤولية

تغذيتها فتزدهر على صعيد األفراد  أخالقية ييب

 والمؤتسسات والسلطات العامة.

  )قيم التنوع البيولوجي )المعروفة والميهولة

ييب أن يُعترف بها على المستويات االجتماعية 

 واالقتصادية والوطنية.

  مستخدمو موّونات التنوع البيولوجي بطريقة

مستدامة يستحقون الموافأة. أما الملوثون أو 

 لتدهور فييب أن يُغّرموا.مسببو ا

  ،ًبرامج التنمية ييب أن توون تسليمة إيوولوجيا

وأن  يتم فّحص أثرها على البيئة والتنوع 

 البيولوجي عن كثب.

 

 إننا نتطلّع إلى:

  دراتسة اليبلة الوراثية الغريبة بحذر، والتعامل

.  معها بتأن 

  رصد انتشار وتنافسية المواد البيولوجية  التي

 الى النظم البيئية. يتم ادخالها

التنّوع  ، تسيوون2050"بحلول العام 

ومدارا  بشكل  مثّمن افي لبنان  البيولوجي

نظمه  على المحافظةألجل  مستدام

التي والموائل واألنواع  اإليكولوجية

تأويها، بغية االتستيابة بالشول المالئم 

، الطبيعيةو للضغوط البشرية 

للمواطنين الوصول العادل ولضمان

سلع النظم اإليكولوجية  لبنانيين إلىال

 ".وخدماتها
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 الوطنية األهداف

 للتنوع الوطنية االتستراتييية تحديث عمليةكيزء من  تم تحديدها مؤخراً األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي، التي  ان 

ر المخاطتغطّي التحقق منها مع عدد من األطراف المعنية من القطاعات المختلفة، والتي جرى  العمل وخطة البيولوجي

وورش العمل التي تم تحديدها بناًء على نتائج مراجعة التقارير والدراتسات ذات الصلة  األتساتسية على التنوع البيولوجي

أيشي للتنوع البيولوجي القابلة وغايات  أهداف كافة ، كما تغطيالعمل وخطة البيولوجي للتنوع الوطنية االتستراتيييةحول 

إضافة إلى أنها مفّصلة بناًء على مياالت األولوية، ومصاغة بطريقة تتيح لها أن توون محددة وقابلة للقياس للتطبيق. 

 قدر اإلموان. (SMART) ويمون تحقيقها وذات الصلة ومحددة المدة

 .الذي يتوافق مع كل منها دف أيشيهامع أدناه األهداف الوطنية المحددة  9يبيّن اليدول 

 األنواع المهددة .1

 التنوع الوراثي .2

 المناطق المحمية .3

 النظم اإليكولوجية والموارد الطبيعية واستخدام  االستدامة في إدارة .4

 إعادة تأهيل النظم اإليكولوجية .5

 وتقاسمها المنافع إلى الوصول .6

 األنواع الغريبة الغازية  .7

 ة الجمهورالتربية وتوعي .8

 تعميم التنوع البيولوجي في السياسات والخطط الوطنية .9

 التغير المناخي .10

 األبحاث ونقل المعارف .11

 والقانونيي اإلطار المؤسسات .12

 حشد الموارد .13
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 أيشي وأهداف الوطنية، واألهداف األولوية، مجاالت   9 الجدول

 هدف أيشي ذات الصلة الهدف الوطني مجال األولوية

تطبيق تدابير يتم تية والحيوانية المعروفة، و% من األنواع النبا75تحديد وضع يتم ، 2030بحلول العام  .1 األنواع المهددة

  % من األنواع المهددة50ة على المحافظ

 التنّوع الوراثي

% من الحيوانات والنباتات المهمة اقتصادياً 50لالمحافظة على التنّوع الوراثي يتم ، 2030بحلول العام  .2

 وخارجهالطبيعية ا هاداخل مواقع

 التشريع الوطني الخاص بالسالمة األحيائية يتم تطبيق وتنفيذ ، 2030بحلول العام  .3
 

 ناطق المحميةالم

أنواع النظم  تتمثّل % على األقل من النظم اإليوولوجية الطبيعية و20تحمى ، 2030بحلول العام  .4

 اإليوولوجية كافة في شبوة المناطق المحمية

 % على األقل من مساحة لبنان5إلى لتصل المحميات الطبيعية مساحة إجمالي تزداد ، 2030بحلول العام  .5
 

االستدامة في إدارة 

النظم اإليكولوجية واستخدام 

 والموارد الطبيعية 

بشول  ومراعاتها تدار بشول مستدام ويتم % من النظم اإليوولوجية الطبيعية 50، 2030بحلول العام  .6

 في تنفيذ التخطيط التستخدام األراضي مناتسب

لوجية بهدف الحد من الثغرة بين البصمة اإليوولوجية للبنان والقدرة البيويتم ، 2030بحلول العام  .7

 التوّصل إلى وضع متساو  

للحد  الخطوات لتنفيذ خطط اإلنتاج واالتستهالك المستدامين قد اتخذ ، القطاع الخاص2030بحلول العام  .8

اتستخدام الموارد جراء من االيوولوجية  على القدرة االتستيعابية لالنظمةالتأثيرات السلبية تفادي من أو 

 الطبيعية

 

 

 

 

 

النظم اعادة تأهيل 

 ةاإليكولوجي
تسيحافظ  مام% من المواقع المتدهورة، 20خطط إعادة التأهيل على األقل في تنفّذ ، 2030بحلول العام  .9

  خدمات النظم اإليوولوجية مستدامة ل على انتاجية

الوصول إلى المنافع 

 وتقاسمها
 وجية واليينيّة اللبنانيةالحصول على الموارد البيول يقّر القانون الوطني بشأن ،2003بحلول العام  .10

  ويتم تطبيقه وتقاتسم المنافع الناتية عن اتستخدامها

البيئة الى الة لضبط إدخال ونشر األنواع الغريبة الغازية التدابير الفعّ تتّخذ ، 2030بحلول العام  .11 األنواع الغريبة الغازية

  وانتشارها
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لديهم % من اليمهور على األقل 60رس واليامعات و% من طالب المدا100، 2030بحلول العام  .12 الجمهورتوعية 

  ه وضرورة المحافظة عليه واتستخدامه بشول مستدامتأهمية التنوع البيولوجي وقيمالوعي حول 

تعميم التنوع البيولوجي في 

السياسات والخطط والبرامج 

 الوطنية

منافعه ، وعلى التنوع البيولوجية تأخذ باالعتبار المحافظ المعنية ، الهيئات الحوومية 2030بحلول العام  .13

، والتدابير التي يمونها اتخاذها للمحافظة على هذا التنوع واتستخدامه عليه للناس، وللضغوط التي تؤثر

 بشول مستدام في عملياتها المتعلقة بصنع السياتسات وتطبيقها
 

 ذخطط التويّف وتنفّ وتطّور التغيّر المناخي، د النظم اإليوولوجية الضعيفة أمام تحدّ ، 2030بحلول العام  .14 التغير المناخي
 

 األبحاث ونقل المعارف

في منصة مركزية )من المؤتسسات العامة ويتم مشاركتها األبحاث في لبنان تحّسن ، 2030بحلول العام  .15

 )آلية تبادل المعلومات( إليهاالوصول تخضع للتحديث ويمون اليمهور ووالخاصة(، 

يهود للمحافظة على وتوثيق المعارف واالتستخدامات التقليدية وممارتسات بذل الت، 2030بحلول العام  .16

للموارد من خالل دميها في البيولوجي واالتستخدام المستدام التنوع المتعلقة بالميتمعات المحلية 

 ذات الصلة رويج لها في القطاعات االقتصاديةالسياتسات ذات الصلة والت

 

والقانوني والسياتسات الحوومية وتحديثها وتعزيزها المؤتسساتي اإلطار يتم مراجعة  ، 2020العام  بحلول .17 والقانونيالمؤسساتي اإلطار 

 حيث الضرورة، لضمان فعالية المحافظة على التنوع البيولوجي واتستخدامه بشول مستدام

 تداخل بين ميال األولوية والهدف

 يتوافق واألهداف األخرى كافة

تطبيق هذه االتستراتييية، إلى لالموارد ولحشد  قوية  اتستراتييية قد طّور لبنان ،2020بحلول العام  .18 الموارد حشد

  جانب آلية مستدامة لتمويل المبادرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
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 الرابعالوطني  التقرير منذ االتفاقية لتطبيق لبنان اتخذها التي التدابير

ر االتستيابات والتدابير الوطنية ألجل تطبيق اتفاقية التنوع البيولوجي، في منذ التقرير الوطني الرابع، جرى في لبنان تطوي

 تسعي إجمالي إلى حماية التنوع البيولوجي في البالد والحد من المخاطر التي تضغط عليه.

رية ألجل تُعتبر هذه االتستيابات والتدابير، الموجزة أدناه، بشول أتساتسي تدابير اتستراتييية لتطوير الظروف البيئية الضرو

على تركيزاً أكثر وهي التنوع البيولوجي،  علىحماية التنوع البيولوجي. كما تشمل التدابير التي تؤثر بشول غير مباشر 

 خدمات النظم اإليوولوجية، مثل إدارة النفايات واالتستيابة للتغير المناخي.

 الدولية البيئية واالتفاقات والبروتوكوالت المعاهدات

 االتيار اتفاقيةللحوومة اللبنانية باالنضمام إلى  يييزالذي  22/10/2012المؤرخ في  233قم إصدار القانون ر .1

 .باالنقراض المهددة البرية والنباتات الحيوانات بأنواع الدولي

 ةنقرطاجللحوومة اللبنانية باالنضمام إلى بروتوكول  يييزالذي  23/10/2008المؤرخ في  44إصدار القانون رقم  .2

 مة البيئية.حول السال

المؤرخ في  206وإصدار المرتسوم رقم ، 2012شباط/فبراير  1توقيع الحوومة اللبنانية على بروتوكول ناغويا في  .3

بروتوكول  ابراملحوومة اللبنانية القاضي باالجازة لقانون الميلس النواب مشروع  الىالذي أحال  10/07/2014

اتسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن اتستخدامها الملحق باتفاقية ناغويا بشأن الحصول على الموارد اليينية والتق

 .التنوع البيولوجي

البروتوكول حول  باالنضمام إلىاللبنانية  للحوومة يييزالذي  18/09/2014المؤرخ في  639إصدار المرتسوم رقم  .4

حماية البيئة البحرية برشلونة حول اتفاقية في المتوتسط، نتيية للتعديالت في  الساحلية للمناطق المتواملة اإلدارة

 .10/6/1995التي اعتُمدت في  والمنطقة الساحلية في البحر المتوتسط

المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة  للحوومة اللبنانية االنضمام إلى البروتوكول يييزتقديم مشروع قانون  .5

المتعلق بالمناطق تعديل للبروتوكول  ذاوهبرشلونة )اتفاقية الملحق ب والتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوتسط

في  292القانون رقم  بموجبالذي صادقت عليه الحوومة اللبنانية في المتوتسط  المتمتعة بحماية خاصة

22/2/1994.) 

 والموافقة على نظامه للحوومة اللبنانية باالنضمام إلى االتحاد العربي للمناطق المحمية يييز تقديم مشروع قانون .6

 الداخلي.

 حفظ اتفاقيةالملحق بفي أفريقيا وأوروبا وآتسيا ) المهاجرة الطيورالمحلّقةتوقيع مذّكرة تفاهم حول المحافظة على  .7

المؤرخ في  51رقم ه(، بناًء على موافقة ميلس الوزراء بموجب قرارالمهاجرة البرية الحيوانات أنواع

14/08/2014. 

 لحماية البيئة بينللتعاون مذكرة تفاهم  تم بموجبه ابرامالذي  28/08/2014المؤرخ في  579إصدار المرتسوم رقم  .8

 جمهورية السنغال.وزارة البيئة في اليمهورية اللبنانية و وزارة البيئة في

 البيئية القوانين

المؤرخ في  251قانون رقم ال) "تحقيق لشؤون البيئةوقضاة  متفرغينعامين  حامينمصيص قانون "تخ اعتماد .9

، يالشماللبنان في تست محافظات )بيروت، جبل لبنان، الذي تم بناًء عليه توليف تست محامين عامين( 15/04/2014

 التوالي؛ (، علىيالينوبلبنان في محافظتين )بيروت وتوليف قاضيي تحقيق وكما ، البقاع، والنبطية( يالينوبلبنان 

خبراء بيئيين الى انتساب ذي يدعو ال 09/10/2014المؤرخ في  1837وزارة العدل رقم  اعالن منإضافة إلى نشر 

 الخبراء المحلفين لدى المحاكم. جدولالى 

 (.15/04/2014المؤرخ في  257)قانون رقم  الطبيعية جاج أرز محميةاعتماد قانون إنشاء  .10

 (.23/7/2010المؤرخ في  121)قانون رقم  الطبيعيةوادي الحيير محميةاعتماد قانون إنشاء  .11
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 (.29/7/2010المؤرخ في  122)قانون رقم  الطبيعيةشننعير محميةاء اعتماد قانون إنش .12

 (.18/11/2011المؤرخ في  198)قانون رقم  الطبيعية كفرا محميةاعتماد قانون إنشاء  .13

 (.18/11/2011المؤرخ في  199)قانون رقم  الطبيعية رامية محميةاعتماد قانون إنشاء  .14

 (.18/11/2011المؤرخ في  200انون رقم )ق الطبيعية دبل محميةاعتماد قانون إنشاء  .15

 (.18/11/2011المؤرخ في  201)قانون رقم  الطبيعية بيت ليف محميةاعتماد قانون إنشاء  .16

عين درافيل، وإعفاؤها من بعض  –اعتماد قانون يحدد مبادئ الحوافز المالية للبلديات في محيط موب عبيه .17

 (.30/04/2004المؤرخ في  280المستحقات المالية )قانون رقم 

تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال االتستمالك العائدة لها في منطقة قانون " الموافقة على مشروع .18

لموازنة. وال يزال القانون ينتظر للمال وامن قبل اللينة البرلمانية  "حوض نهر الليطاني من المنبع إلى المصب

 النهائي من قبل ميلس النواب.اقراره 

 موجبميلس النواب بالى يلس الوزراء على مشروع قانون إطاري حول المناطق المحمية، وإحالته موافقة م .19

 العتماده. 25/4/2012المؤرخ في  8045المرتسوم رقم 

 موجبميلس النواب ب االىالطبيعية وإحالته لزاب الضنية موافقة ميلس الوزراء على مشروع قانون إلنشاء محمية  .20

 لالعتماد. 03/07/2014ي المؤرخ ف 92المرتسوم رقم 

 حرائق الغابات إلى ميلس الوزراء.ادارة مشروع قانون حول من قبل وزارة البيئة تقديم  .21

وتقاتسم اللبنانية البيولوجية واليينيّة الموارد الوراثية الحصول على  بشأنقانون مشروع من قبل وزارة البيئة إعداد  .22

إلى ميلس الوزراء العتماده كآلية تشريعية وطنية وتقديمه ، بشول عادل ومنصف عن اتستخدامها الناتيةالمنافع 

 لتنفيذ بروتوكول ناغويا على المستوى الوطني.

 إلى ميلس النواب. وتربية االحياء المائية في لبنان المائي الصيدوزارة الزراعة مشروع قانون حول من قبل تقديم  .23

 .الساحلية للمناطق لمتواملةا اإلدارةوزارة البيئة لمشروع قانون حول من قبل تطوير  .24

 .محمية الناقورة الطبيعية البحريةإحداث وزارة البيئة لمشروع قانون حول من قبل تطوير  .25

 محمية راس الشقعة الطبيعية البحرية.إحداث حول وزارة البيئة لمشروع قانون من قبل تطوير  .26

 البيئية المراسيم

 (.8633/2012تقييم األثر البيئي )المرتسوم أصول إصدار مرتسوم  .27

 (.8213/2012)المرتسوم  االتستراتييي البيئي التقييمإصدار مرتسوم  .28

الضار للمنشآت الذي ينظم كل أنشطة المنشآت المصنّفة التي يمون أن تسبب التلوث  البيئي االلتزام إصدار مرتسوم .29

 (.8471/2012والتدهور البيئي )المرتسوم 

)المرتسوم رقم  موقع طبيعيك في بلدة نهر الدهب في قضاء كسروان جبل موتسىتحديد وتصنيف إصدار مرتسوم  .30

 (.2/2/2012المؤرخ في  7494

للبيئة  الوطني يوون الميلس. 24/5/2012المؤرخ في  8157للبيئة بموجب المرتسوم رقم  الوطني الميلس تأليف .31

الموازنات المطلوبة والموافقة  السياتسات وخطط العمل المقترحة والموافقة عليها، وعن تأمين مسؤوالً عن اتستعراض

 عليها.
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لألراضي اللبنانية بموجب المرتسوم خطة تنموية اتستراتييية ب اللبنانية األراضي لترتيب الشاملة على الخطة المصادقة .32

المناطق . وتتضمن الخطة الوطنية الشبوتين الخضراء والزرقاء لحماية 20/6/2009المؤرخ في  2366رقم 

 .والممرات اإليوولوجية وإدارتهااإليوولوجية الساخنة 

موقع طبيعي )مرتسوم رقم ك في قضاء المتن في بلدة نابيهمغارة الوسارات  موقع تحديد وتصنيفإصدار مرتسوم  .33

 (.23/05/2014المؤرخ في  11949

قّدمته الذي ، "عقد الضمان ضد االخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارتسة الصيد البري"إصدار مرتسوم  .34

 (.24/05/2014المؤرخ في  11987تا البيئة واالقتصاد والتيارة )مرتسوم رقم وزار

بموجب قرار الذي قدّمته وزارة البيئة )السالمة األحيائية  بشأنالتدابير موافقة ميلس الوزراء على مشروع مرتسوم  .35

 .(27/11/2014المؤرخ في  53رقم ميلس الوزراء 

اتستيابة لمالحظات ، 251/2014بيئية بناًء على القانون ضابطة شاء إعداد نسخة معّدلة لمشروع المرتسوم حول إن .36

 وزارتي المالية والعدل وميلس الخدمة المدنية.

 للمراجعة وابداء المعنية إلى الوزاراتواحالته المستنفدة لطبقة األوزون إعداد نسخة معدلة للمرتسوم المتعلّق بالمواد  .37

 س الوزراء.بهدف إرتسال النسخة المعّدلة إلى ميل الرأي

 مشروع مرتسوم يصنّف تساحل البترون موقعاً طبيعياً.ميلس الوزراء من قبل وزارة البيئة الى تقديم  .38

"تحديد وتصنيف موقع صخرة الروشة ومحيطها  ميلس الوزراء مشروع مرتسوممن قبل وزارة البيئة الى تقديم  .39

 في تساحل منطقة رأس بيروت كموقع طبيعي الساحلي والبحري

تحديد وتصنيف موقع في بلدة إهمج في قضاء جبيل قبل وزارة البيئة الى ميلس الوزراء مشروع مرتسوم "تقديم من  .40

 ( صوفر تسوتسن النادرة المستوطنة الزهرة يتضمن أرضي موقع )وهوكموقع طبيعي"

 البيئية االستراتيجيات

المؤرخ  52راء بموجب القرار رقم ميلس الوزواقرارها من قبل االتستراتييية الوطنية إلدارة حرائق الغابات إعداد  .41

 .13/5/2009في 

 .2012لمحميات البحرية ونشرها في العام ل اللبنانية تستراتيييةالإعداد ا .42

 .2014إعداد اتستراتييية السياحة الريفية ونشرها في العام  .43

وفقاً لتوصيات اللينة  هامتواملة للنفايات الصلبة بالتنسيق مع اإلدارات المعنيّة، وتعديلالإلدارة لإعداد خارطة طريق  .44

 .30/10/2014المؤرخ في  46الوزارية المعيّنة وموافقة ميلس الوزراء على الخارطة بموجب القرار رقم 

وزارة البيئة مقترحاً إلى ميلس الوزراء يقضي بإعداد خطة رئيسة لحماية قمم اليبال، والمناطق تقديم من قبل  .45

تقييم البيئي ال طلب اجراء الخضراء، واألراضي الزراعية إلى جانب الطبيعية، والمناطق الساحلية، والمساحات

 الخاص بها.االتستراتييي 

لالتستراتييية الوطنية لقطاع المياه بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، وتقديم النتائج  االتستراتييي البيئي التقييمإعداد  .46

 .2014األولية إلى الميلس الوطني للبيئة في آب/أغسطس 

 لقطاع الطاقة المتيددة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه. االتستراتييي البيئي التقييمد إعدا .47

 .لألنشطة النفطية في المياه اللبنانية االتستراتييي البيئي التقييمإعداد  .48
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 الوطنية البيئيةالحوكمة 

ماليين  8ي قدم هبة قيمتها ، بتمويل من االتحاد األوروبي الذ"البيئية الحوكمة–" دعم االصالحاتإطالق مشروع  .49

 يورو.

التوقيع على مذكرات التعاون بين وزارة البيئة والعديد من الوزارات، بهدف تعزيز الحفاظ على البيئة وحماية  .50

الموارد الطبيعية، وذلك بناًء على مبادئ التنمية المستدامة. حتى اآلن، تم التوقيع على مذكرات تعاون مع وزارتي 

وموتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، ووزارة اإلعالم ووزارة االقتصاد والتيارة  الصناعة والزراعة،

 ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة ووزارة الثقافة.

وم والتونولوجيا"، في التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة البيئة واليامعة اللبنانية، ممثَلة بـ "مدرتسة الدكتوراه للعل .51

 ما يتعلق بفرص التعاون العلمية والتقنية.

موتب المدن والحوومات المحلية المتحدة في بين وزارة البيئة و 18/11/2014تاريخ بالتوقيع على مذكرة تعاون  .52

المسائل (، بهدف تعزيز التعاون مع البلديات واتحاداتها حول CGLU/BTVLوالموتب الفني للمدن اللبنانية ) لبنان

 البيئية.

المعلومات البيئية المشمولة في الوتيبات الرتسمية التي نشرها المركز التربوي للبحوث واإلنماء مراجعة االنتهاء من  .53

 والتي اعتمدتها المدارس الرتسمية، واقتراح التعديالت من أجل دميها في المنشورات.

في إطار وذلك ، 14/5/2014في  ي وطني"تحت شعار "بيئتالحوومي في السراي توعوي تنظيم حدث تربوي  .54

 .البرنامج األتسبوعي المعنون "موعد في السراي"

تنظيم االجتماع الثالث للينة الفرعية المعنية بالشراكة بين لبنان واالتحاد األوروبي من أجل تناول موضوع النقل  .55

وذلك ضمن إطار خطة عمل تسياتسة اليوار  والطاقة والبيئة )بما فيها المياه(، بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتيارة،

. وقد غطى االجتماع أبرز التطورات في ميال السياتسات والتشريعات المتعلقة 15/10/2014األوروبي بتاريخ 

 .بالنقل والطاقة والبيئة والمياه والتغير المناخي

 الداخلية البيئيةالحوكمة 

 ئة الثالثة )ما يقارب ثلث العدد اإلجمالي من موظفي الوزارة(.الف –وزارة البيئة  في 2011 العام موظفاً في 21تعيين  .56

نشر دعوة على ، 30/10/2014بتاريخ  24رقم بموجب القرار على قرار ميلس الوزراء ميلس الوزراء موافقة  .57

% تقريباً من الوظائف 40وظيفة من الفئة الثالثة، ما يشول  27للترشح إلى الوظائف الشاغرة في وزارة البيئة )

 لمخصصة لهذه الفئة(.ا

 الدولية البيئية الحوكمة

، الذي يطالب 2014كانون األول/ديسمبر  20-19بتاريخ  63/212اعتماد قرار اليمعية العامة لألمم المتحدة رقم  .58

للبنان، تعويضاً عن البقعة النفطية الناتية عن قصف محطة اميركي مليون دوالر  856.4إتسرائيل بدفع مبلغ قيمته 

 .2006وهرباء في اليية خالل حرب تموز عام توليد ال

 والمياه لألراضي البيولوجي التنوع: لبنان في الطبيعية الموارد على الحفاظ

 األراضي:

تم على وقد  ،تقديم طلب من وزارة البيئة إلى ميلس الوزارة من أجل تعديل المخطط التوجيهي للمقالع والوسارات .59

ط توجيهي جديد. وتتألف اللينة من وزير األشغال العامة والنقل، ووزراء أتساتسه تعيين لينة وزارية إلعداد مخط

ميلس الصحة العامة والمالية والزراعة والبيئة والعدل والداخلية والبلديات والصناعة، ويترأتسها نائب رئيس 

 الوزراء.

ف إلى تنظيم القطاع. وذلك يشمل بها الميلس الوطني للمقالع برئاتسة وزير البيئة، والتي تهديقوم متابعة األنشطة التي  .60

اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل وضع حد لألنشطة غير القانونية وتفتيش المواقع التي انتهت فيها األنشطة من أجل 
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موقعاً تيريبياً إلعادة التأهيل،  15إطالق عملية إعادة تأهيلها. في الوقت نفسه، تم التعاقد مع مستشار الختيار 

 تحضير وثائق المناقصة الالزمة لذلك.والمستشار يقوم ب

عقد مؤتمر صحفي مشترك مع جمعية درب اليبل اللبناني من أجل تسليط الضوء على األهمية البيئية واالجتماعية  .61

كيلومتراً تقريباً من مرجعيون في الينوب إلى  470واالقتصادية لحماية الدروب اليبلية التي تمتد على مسافة 

 مال، مع العمل على منع االنتهاكات في هذا الميال.عندقت في الش–القبيات

، بالتعاون 2014حتى  2008 لول عام من عن حرائق الغابات  ةتسنوي ةوتحليلي ةرير احصائيانشر وزارة البيئة لتق .62

 قوى األمن الداخلي بتعبئتها فيعناصر البيئة في جامعة البلمند، بناًء على المعلومات التي قامت  الدراتسات مع معهد

 ميلس رئيسل يتعميمالوتاب البموجب  لمقّروفقاً لنموذج البطاقة االقة، والمحرلالراضيبطاقات التعريف الموحدة 

 .1/3/2008بتاريخ  256الوزراء رقم 

نشر "المخطط الوطني لضمان اتستدامة الوتلة الحيوية للغابات في لبنان: تعزيز الطاقة المتيددة واإلدارة المسؤولة  .63

في معهد البيئة في جامعة البلمند االراضي والموارد الطبيعيةبرنامج  من قبل. وقد تم تطويره 2015ام للغابات" في ع

الطاقة المتيددة اتستهالك كفاءة تحسين في لبنان، بالشراكة مع جامعة ليدا في إتسبانيا، وذلك ضمن إطار مشروع 

 (.UNDP/CEDROفي إطار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) لنهوض لبنان

، الذي تم في الحرجية لبنان موارد اعادة تأهيل وحماية إعداد ونشر تقرير تقني يشمل النتائج والتوصيات لمشروع  .64

التي تساعد في تخفيض تواليف الري وتحقق أفضل النتائج. وقد تم تنفيذ التحريج إطاره فحص عدد من أتساليب إعادة 

هوتاراً(، مما حقق نتائج إييابية في العديد من  25جمالي مساحتها عدة تيارب في األراضي البلدية الواتسعة النطاق )إ

 المناطق اللبنانية.

-2002وزارة البيئة في جميع المحافظات اللبنانية كما يلي: المرحلة األولى ) التحريج المنفذة من قبلأنشطة إعادة  .65

 هوتار 100(: 2014-2010الثة )هوتار، المرحلة الث 300(: 2006-2004هوتار، المرحلة الثانية ) 300(: 2004

رعاية وزارة الزراعة إلطالق حملة "مليون شيرة ألجل لبنان"، بدعم من شركة دياجيو التي التزمت بالتبرع بمليون  .66

 شيرة للعديد من البلديات والمنظمات بما في ذلك غير الحوومية منها، في مختلف المناطق اللبنانية.

 التنوع البيولوجي:

رأس هضبة في لبنان: أنفه،  اليديرة بالحماية ذات األهميةالبحرية يوولوجي للمواقع اإلتوصيف النشر اتقرير " .67

الشقعة، الروشة، صيدا، صور والناقورة"، والمبني على نتائج المسوحات الميدانية حول التنوع البيولوجي في هذه 

"شبوة المشروع االقليمي ي إطار ف 2013و 2012المحميات البحرية المرشحة. وقد أجريت هذه المسوحات عامي 

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية ( الذي ينفذه MedMPAnetالمحميات البحرية المتوتسطية" )

بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع وزارة البيئة. وقد انضمت إلى  واجريت هذه المسوحات،(. RAC/SPA) خاصة

لصون يدانية ميموعة خبراء من المؤتسسات التالية: االتحاد الدولي في هذه المسوحات الم RAC/SPAخبراء 

 .في اتسبانيا (، والمركز الوطني لعلوم البحار، وجامعة أليوانتيIUCNالطبيعة )

إطالق عملية إنشاء محمية القموعة الطبيعية عبر التواصل مع البلديات واليماعات المعنية من أجل التوصل إلى  .68

 المدرجة في مشروع القانون. المحمية القترحةحدود اتفاق نهائي حول 

بتاريخ  29أيار/مايو، من خالل قرار ميلس الوزراء رقم  5إعالن اليوم الوطني للسالحف البحرية الواقع في  .69

، واالحتفال بهذا اليوم عبر تنظيم كلية العلوم في اليامعة اللبنانية لورشة عمل تيمع ممثلي وزارة البيئة 19/3/2015

ات الطبيعية البحرية والمركز الوطني للبحوث العلمية والخبراء العلميين والمنظمات غير الحوومية، فضالً والمحمي

صور، وعمل المنظمات غير الحوومية على  شاطىءعن تنظيم فرق المحميات البحرية ألنشطة في جزر النخل و

 التوعية حول السالحف البحرية.

كل آذار/مارس عبر اإلعالن عن أتسبوع المحميات الطبيعية في  10يعية في االحتفال باليوم الوطني للمحميات الطب .70

ودعوة الطالب والمصورين والمواطنين إلى زيارة هذه المحميات مياناً، وعبر تنظيم ورشة  2015و 2014من عام 

ة شننعير بهدف تبادل الخبرات والتيارب حول المحميات الطبيعية في لبنان، وذلك في محمي 2013عمل وطنية عام 

 الطبيعية بالتعاون مع لينة محمية شننعير الطبيعية.
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وخطة العمل وإعداد التقرير الوطنية للتنوع البيولوجي األنشطة التمهيدية لمراجعة االتستراتييية " مشروع إطالق .71

 ."الوطني الخامس التفاقية التنوع البيولوجي

 إعداد ونشر أطلس الطيور. .72

 ر".الطيو لتمييز إعداد ونشر "دليل .73

 لصياد".ا دليلإعداد ونشر " .74

 الصيد" اتامتحاندليل إعداد ونشر " .75

 إعداد ونشر "حالة الطيور والمناطق المهمة للطيور في لبنان" .76

 إعداد ونشر الدليل الميداني حول الطيور المحلقة في لبنان. .77

يد للطيور"، وقد أقيم لطيور لبنان تحت شعار "عيد تسع 2014 العام فيالذي كان مخّصصاً رعاية مهرجان "جبلنا"  .78

 محمية أرز الشوف الطبيعية.محيط في  2014هذا المهرجان خالل شهري آب/أغسطس وأيلول/تسبتمبر من العام 

مخصصة لحراس المحميات الطبيعية في معهد قوى األمن  2014تنظيم ورشة عمل تدريبية في حزيران/يونيو  .79

)وقرار  580/2004رقم البري في لبنان الصيد نظام  قانونعلى  بناءً ر، اتستيابةً لطلب وزارة البيئة االورو–الداخلي 

وكيفية تنظيم ، الصيد المذكورقانون تطبيق  كيفية تناول التدريب(. 3/10/2012بتاريخ  199/1رقم وزير البيئة 

لمخالفات الصيد البري في  من أجل وضع حدوذلك ، وإحالتهم إلى السلطات المختصة محاضر ضبط بحق المخالفين

 محيط المحميات الطبيعية.

التابعين لوزارة الزراعة، وحراس االحراج قوى األمن الداخلي وحراس عناصر تنظيم ورش عمل تدريبية ل .80

فيما  2015، ولقوى األمن الداخلي بشول خاص خالل عام 2013و 2012و 2011 االعوام المحميات الطبيعية في

 .الطيوروتمييز طرائد الصيد  لفاتمخاوضبط البري قانون الصيد بتفعيل تطبيق يتعلق 

 المناطق الساحلية / أحواض األنهار / المسطحات المائية:

مليون يورو من أجل الحفاظ على الموارد المائية واتستخدامها  19االتحاد األوروبي بقيمة من هبة الموافقة على  .81

 المستدام في لبنان.

شراف على عملية تنفيذ خارطة الطريق الهادفة إلى موافحة تلوث والبلديات المعنية لإلاالدارات تعيين لينة تتألف من  .82

. تيتمع اللينة شهرياً بدعوة من 9/5/2014الصادر بتاريخ بحيرة القرعون، وذلك بموجب قرار ميلس الوزراء 

 المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

دوالر، من أجل تنفيذ المرحلة األولى مليون  50بقيمة من البنك الدولي قرض يتعلق  بلمضي قدماً في إعداد اتفاق ا .83

. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على االدارات المعنيةمن خارطة الطريق لموافحة تلوث بحيرة القرعون، بالتعاون مع 

 .2015هذا االتفاق في منتصف عام 

جل اإلدارة المستدامة من أاميركي مليون دوالر  3.2 لصالح وزارة البيئة بقيمة مرفق البيئة العالمي قبول هبة من  .84

  .)المشروع بعنوان "اإلدارة المستدامة لألراضي في حوض القرعون"( لحوض نهر الليطاني

 5الوزراء، بمناتسبة اليوم العالمي للبيئة )ميلس تنظيم طاولة مستديرة في السراي الوبير تحت رعاية رئيس  .85

 ة تلوث بحيرة القرعون وحوض نهر الليطاني.حزيران/يونيو( من أجل مناقشة طرق تنفيذ خارطة الطريق لموافح

اقتراح توصيات لمعالية مسألة ندرة المياه، في إطار عمل لينة الطوارئ التي تم تنظيمها من أجل معالية حاالت  .86

 10نقص المياه. وذلك يشمل نشر تعميم يشيع على خفض اتستهالك المياه ويحث بلدية بيروت على توفير مبلغ قيمته 

 من أجل حفر اآلبار التي تساعد في تلبية الطلب على المياه لدى تسوان المدينة.اميركي ماليين دوالر 

 (والعالج الوقاية) البيئية المخاطر إدارة

االتحاد األوروبي من خالل مشروع بتمويل من  "إصدار "تقييم لبنان البيئي للنزاع السوري والتدخالت ذات األولوية .87

، وبدعم فني من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. يسلط التقرير الضوء StREG "ةالبيئي الحوكمة -دعم االصالحات "

على الوضع في القطاعات البيئية األربعة التي تأثرت بالنزاع السوري: إدارة النفايات الصلبة، وإدارة المياه ومياه 
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ق التقرير رتسمياً في السراي الصرف الصحي، وجودة الهواء، واتستخدام األراضي والنظم اإليوولوجية. وقد تم إطال

. كما تم عرض نتائج التقرير فيما يتعلق بالوضع البيئي الطارئ في لبنان في ميلس الوزراء 26/9/2014الوبير في 

 .9/11/2014البيئة الذي عقد في مدينة جدة في المملوة العربية السعودية بتاريخ شؤون العرب المعنيين ب

 وغيرالخطرة الخطرة النفايات

، ونشر تقرير عن التقدم المنيز اضافةً الى تأهيل مواقع اخرى حديقة عامةلبعة إعادة تأهيل موب صيدا لتحويله متا .88

بعد عام من األعمال في الصحف وعلى مواقع االنترنت. من المتوقع انتهاء أعمال إعادة التأهيل في تشرين 

 .2015األول/أكتوبر 

 فايات الصلبة في قضاء بعلبك.لإلدارة المتواملة للن توجيهيمخطط إعداد  .89

إعداد الخطة ووثائق المناقصة الالزمة من أجل معالية النفايات الناجمة عن التلوث النفطي بسبب حرب تموز  .90

 ، بانتظار مناقصة االتحاد األوروبي.2006

( في PCBsنيل )مليون دوالر من مرفق البيئة العالمي من أجل إدارة المركبات ثنائية الفي 2.5قيمتها هبة اتستقطاب  .91

 قطاع الوهرباء، بالتعاون مع شركة كهرباء لبنان.

ألف دوالر تقريباً من مرفق البيئة العالمي، من أجل تحديث برنامج العمل الوطني حول  180قيمتها هبة الموافقة على  .92

 ( المنتية عن غير قصد.POPsالملوثات العضوية الثابتة )

لطلب المعلومات عن األتساليب التي تعتمدها هذه المستشفيات للتخلص من مستشفًى خاصاً وحوومياً  88التواصل مع  .93

مراكز )المتعلق بتحديد أنواع النفايات في  13389/2004ة، بما يتماشى مع المرتسوم رقم يالنفايات الخطرة والمعد

 مذكور.الصحية وأتساليب معاليتها(، وتفتيش المستشفيات الخاصة للتأكد من امتثالها للمرتسوم ال الرعاية

 والنقل الطاقة، التغيرالمناخي،

مأتسسة تقارير انبعاثات الغازات الدفيئة من القطاع الصناعي بالتعاون مع وزارة الصناعة، تمهيداً لتحسين آلية تقديم  .94

 .اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخالتقارير إلى 

 ئة في ميال التغير المناخي.إطالق الموقع االلوتروني الخاص بمشاريع وزارة البي .95

 اتستومال الموجز لصانعي السياتسات: تقييم االحتياجات التونولوجية للتخفيف من آثار التغير المناخي والتويف معه. .96

إنشاء مشاريع تيريبية في الدامور والعمروتسيةوكفرمسحون، بهدف ترشيد اتستهالك المياه عبر تركيب أنظمة  .97

ات الزراعية من أجل اتستخدام المياه في ري المحاصيل. تساهمت هذه المبادرة على الحصاد المائي على أتسقف الدفيئ

ألف لتر تقريباً من مياه األمطار في يوم واحد، وتلك الومية من المياه كافية ألربعة أيام من  15تسبيل المثال في جميع 

 الري.

لى صحتك وبيئتك"، في إطار الحملة الوطنية رعاية حملة التوعية الوطنية بعنوان "كن تسائقاً صديقاً للبيئة وحافظ ع .98

للطاقة  أي بي تي"”للحد من تلوث الهواء في لبنان من خالل االتستخدام الفعال للطاقة في النقل البري، بتنظيم مركز 

(IPTEC وبدعم من وزارة البيئة واإلتسووا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بتاريخ )15/9/2014. 

فاهم مع اليامعة اللبنانية ووزارة الدفاع الوطني وثانوية رفيق الحريري في صيدا وبلدية التوقيع على مذكرات ت .99

الهواء وتشغيلها في حرم جامعة الحدث، ومعهد التعليم التابع للييش نوعية زحلة، من أجل اتستضافة محطات رصد 

طار مشروع رصد الموارد البيئية اللبناني في بعلبك، وثانوية رفيق الحريري وحديقة الممشية في زحلة، وذلك في إ

المنفذ من قبل وزارة البيئة وبرنامج االمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة ( ERMLفي لبنان )

الهادف إلى تحسين قدرات الرصد لدى الوزارة، خاصةً في ما يتعلق برصد جودة الهواء من خالل تصميم االنمائي، و

 ية لرصد جودة الهواء.وتنفيذ الشبوة الوطن

الهواء. يتم تحديث هذا المؤشر يومياً ويمون إيياده على موقع وزارة نوعية اعتماد "الحرباء كميل" كرمز مؤشر  .100

 .ERML erml.moe.gov.lbعلى موقع مشروع كذلك و www.moe.gov.lbالبيئة 

http://www.moe.gov.lb/
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والبرامج ذات الصلة، على  تراتيجيات والخططالتنوع البيولوجي في االس تعميم

 المستوى القطاعي وبين القطاعات

إن األتسباب اليذرية والنتائج لفقدان التنوع البيولوجي تمر بميموعة واتسعة من القطاعات االقتصادية. لذلك من المهم 

يها في برامج مستقلة. والتحدي األكبر تسياتسات التنمية وعمليات التخطيط بدالً من العمل عل على"تعميم" التنوع البيولوجي 

في عملية الدمج أو "التعميم" هذه هو إشراك قطاعات التنمية األخرى، خاصةً وزارات الحوومة ووكاالتها المسؤولة عن 

 التنمية الوطنية.

عمل معظم  التنوع البيولوجي في السياتسات والتشريعات والقوانين التي تنظم مسائلتم بذل جهود حثيثة من أجل إدراج 

 القطاعات المنتية في البالد: الزراعة والسياحة والصناعة والطاقة والنقل وغيرها.

 الصناعة قطاع على البيولوجي التنوع على المحافظة تعميم

(، وهو مبادرة مشتركة بين وزارة البيئة ووزارة LEPAPإطالق مشروع موافحة التلوث البيئي في لبنان ) .1

من أجل دعم وزارة  LEPAPالتعاون االيطالي. وقد تم تصميم  موتببنك الدولي والمالية ومصرف لبنان وال

الذي ينظم  – 8471/2012البيئة في تطوير آلية تدعم الشركات الصناعية في امتثالها ألحوام المرتسوم رقم 

 –راً بيئياً المصنفة )كالصناعية منها(، والتي قد تسبب تلوثاً مضراً وتدهو العائدة للمؤتسسساتجميع األنشطة 

وإنشاء آلية تدعم االتستثمارات في موافحة التلوث على المستويين التقني والمالي. وتمتد فترة تنفيذ المشروع على 

 ضع خطة عمل لالمتثال باألحوامووتمصنع  36 تدقيق بيئي لـ خاللهاييري (، 2015 – 2012ثالثة أعوام )

 .ذات الصلة

لتي تمر عبره نحو المصارف التيارية والمؤتسسات المالية بهدف تمويل دعم مصرف لبنان للتسهيالت المالية ا .2

التدخالت اآليلة إلى موافحة التلوث الصناعي في إطار التعاون بين وزارة البيئة ومصرف لبنان لتعزيز هذا النوع 

 من التدخالت.

إلى تونولوجيا مراعية إنياز مشروع إعادة تحويل التونولوجيا في شركة ليماتيك )التبريد وتوييف الهواء(  .3

)تونولوجيا الهيدروفلوروكربون(، وذلك في إطار خطة العمل  HFC-410Aلألوزون والبيئة باتستخدام المبّرد 

في وتم تنفيذه ، اميركي ألف دوالر 768الوطنية لوحدة األوزون في وزارة البيئة. تبلغ قيمة موازنة المشروع 

 .2014وآذار/مارس  2012الفترة بين أيار/مايو 

إنياز مشروع إعادة تحويل التونولوجيا في شركة دالل للصناعات الحديدية )الفلين الصلب(، إلى تونولوجيا  .4

مراعية لطبقة األوزون والبيئة باتستخدام السيولوبنتان )تونولوجيا الهيدروكربون(، في إطار خطة العمل الوطنية 

في الفترة بين وتم تنفيذه ، اميركي ألف دوالر 25ليون ولوحدة األوزون في وزارة البيئة. تبلغ موازنة المشروع م

 .2014ونيسان/أبريل  2012أيار/مايو 

من الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، اميركي ألف دوالر  150قيمتها هبة الموافقة على  .5

هذه الخطة خالل الفترة  . تستنفذHCFCبهدف التمهيد للمرحلة الثانية من خطة التخلص التدرييي من مبّرد 

 ماليين دوالر تقريباً. 4. ومن المتوقع أن تبلغ موازنة تنفيذ هذه المشاريع 2025و 2015الممتدة بين 

 في( MAP) والعطرية الطبية النباتات إنتاج عمليات على البيولوجي التنوع إدارة تعميم

 لبنان

، UNDPمنها مستوطنة في المنطقة ) 47في لبنان، وامها اتستخدنوعاً من النباتات الطبية والعطرية يتم  365حوالي 

LARI ،GEF ،2014 ًعوامل عدة، بما فيها الحصاد المدمر واليائر. فإن جراء عدة (. وتواجه هذه النباتات تهديداً كبيرا

سياق تشول تهديداً % تقريباً من تسوق النباتات الطبية والعطرية. لوّن الممارتسات الحالية في هذا ال98األنواع البرية تشول 

على قاعدة إمدادات هذا السوق، وعلى قيم التنوع البيولوجي األتساتسية عالمياً. لذلك، فإن مشروع "تعميم إدارة التنوع 

 LARIنفذته مصلحة األبحاث العلمية الزراعية البيولوجي على عمليات إنتاج النباتات الطبية والعطرية في لبنان" الذي 

، هدف إلى ضمان أمن تنوع GEFمرفق البيئة العالمي بتمويل من و UNDPألمم المتحدة اإلنمائيرنامج اببالتعاون مع 
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التنمية من اجل و تهممعيشمن اجل تأمين الدخل للسوان المحليين وتحسين تسبل هذه النباتات عبر تطويرها كقاعدة موارد 

 .2012وانتهى عام  2009الوطنية. انطلق المشروع عام 

إدراج أهداف الحفاظ على النباتات الطبية والعطرية الهامة عالمياً في عملية جمعها ومعاليتها  تسعى المشروع إلى

وتسويقها. فإن الحصاد غير المدمر والدخل الذي يينيه السوان المحليون من فرص التيارة التي تقدمها هذه النباتات، 

عالمياً من هذه النباتات، والتي تخضع للتداول التياري  يساهمان في الحفاظ على المخزون البري لألنواع المستوطنة الهامة

 وتواجه تهديداً من ممارتسات الحصاد الحالية.

 السوري الزباع ،"فروتيووتسا تسالفيا" أو المريمية القصعينالمشروع تسبعة أنواع من النباتات الطبية والعطرية: اتستهدف 

البنفسج  ،"ليبانوتيوا ميوروميريا" اللبناني زوفاال، "انيفوليومأوريغ تسيولوتريسيوم"عشبة القلب ، تسيرياكوم" أوريغانوم"

 (.UNDP ،2011) "إيهرينبرجي أوريغانوم" إهرنبج زباعوال، داماتسين" "السيا الشام خاتمية، ليبانوتيوا""فيوال  اللبناني

 الرئيسية االنتاجيةالقطاعات  في( MSBعلى الطيور المحلقة المهاجرة ) ةحفاظمتعميم ال

الرئيسية على االنتاجية االقليمي إلى ضمان الحفاظ على أنواع الطيور المهددة عالمياً في القطاعات  MSBمشروع  يهدف

والبحر األحمر. وقد امتد المشروع على فترة خمس تسنوات بين األول المتصدع وادي الفي الطيور المهاجرة معبر مسار 

. الهدف األتساتسي من المشروع هو ضمان الحفاظ على 2014كانون األول/ديسمبر  31و 2008من حزيران/يونيو 

والبحر األحمر. ويتم تنفيذ المتصدع وادي الاليوي بين مسار الميموعات الطيور المحلقة المهددة عالمياً التي تهاجر عبر 

تريا والبحر األحمر:جيبوتي ومصر وإريالمتصدع وادي الدولة تقع ضمن مسار الطيور الذي يمر فوق  11المشروع في 

 وإثيوبيا واألردن ولبنان وفلسطين والسعودية والسودان وتسوريا واليمن.

(، بتمويل من مرفق البيئة العالمي. وينفذ من خالل 2015-2010في لبنان ) MSBتتولى وزارة البيئة تنفيذ مشروع 

لبنان، جمعية حماية الطبيعة في في  "الميلس العالمي للطيور"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ويلقى دعماً فنياً من شريك 

في لبنان بعض المنشورات التي تدعم وزارة البيئة في إدارة قطاع الصيد.  MSB(. وقد أصدر مشروع SPNLلبنان )

الصيد، باإلضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل  اتلهذه الغاية، تساهم المشروع في تطوير دليل الصياد ودليل امتحان

المسؤولة عن قمع يهات الفي مختلف مناطق لبنان من أجل بناء قدرات  2013و 2012و 2011 االعوام التدريبية في

 حول كيفية تطبيقوحراس المحميات الطبيعية( االحراج قوى األمن الداخلي وحراس عناصر ) البري الصيدمخالفات 

التي ييب اتباعها لدى اآللية يد على . كما تم تدريب نوادي الصوالطيور المحمية الطيوروتمييز طرائد  الصيد البري قانون

)بما أنها اليهة المسؤولة عن إجراء هذه االمتحانات(. في الوقت نفسه، عمل المشروع  البري إجراء امتحان رخصة الصيد

خاص من أجل اجراء امتحانات الصيد على أجهزة الومبيوتر في نوادي الصيد المعتمدة، الوتروني على إنشاء برنامج 

حويل النتائج مباشرةً إلى وزارة البيئة. كما تم تطوير صفحة خاصة على االنترنت بحيث يتم ت

(http://hunting.moe.gov.lb ،من أجل إعالم الصيادين عن اجراءات امتحان الصيد والسماح لهم بالتسيل لالمتحان )

المتعلقة  وإبالغهم عن المنشورات اليديدة رخص الصيد وكيفية الحصول عليها، كما واعالمهم عن اجراءات تقديم طلبات

 .بتنظيم الصيد البري وبالمحافظة على الطيور

الطيور،  لتمييز ذلك، أصدر المشروع المنشورات التالية المتعلقة بالحفاظ على الطيور: أطلس الطيور، دليل اضافةً الى

 MSBمشروع اتستهدف . في لبنان، والدليل الميداني حول الطيور المحلقة في لبنان حالة الطيور والمناطق المهمة للطيور

بالتعاون مع ميلس اإلنماء  (SDATTL) اللبنانيةي ضااألرلترتيب  الشاملةكذلك قطاع الطاقة ، وذلك عبر تحديث الخطة 

طة الوطنية الشاملة لترتيب في الخعنق الزجاجة (، من خالل دمج المناطق المهمة للطيور ومناطق CDRواإلعمار )

في هذه المناطق من أجل الحد من المخاطر التي تواجهها الطيور  لالنشآتاألراضي اللبنانية، وتحديد شروط خاصة 

 المحلقة عندما تعبر أجواء لبنان خالل هيرتها.

http://hunting.moe.gov.lb/
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اإليكولوجية  ةنظماإلدارة المستدامة لأل دمجمن أجل  القوانينوتطوير  التسويق سياسات

 حرية والساحلية في لبنانالب

تشرين  31، ويتوقع انتهاؤه في 2013ما زال هذا المشروع قائماً. وقد انطلق في األول من تشرين الثاني/نوفمبر 

برنامج األمم المتحدة للبيئة. ويهدف وزارة البيئة و. يلقى تمويالً من مرفق البيئة العالمي وينفذ من قبل 2016األول/أكتوبر 

ع البيولوجي البحري والساحلي وحمايته من خالل إصالح السياتسات والقوانين ذات الصلة، وتعزيز مشاركة إلى حفظ التنو

 أصحاب المصلحة وتعميم أولويات التنوع البيولوجي على المخططات والبرامج الوطنية. ويشمل المشروع العناصر التالية:

 من أجل تعميم اإلدارة المستدامة للتنوع مراجعة أطر السياتسات واألطر التشريعية وتعزيزها وتطويرها ،

 البيولوجي البحري والساحلي في لبنان؛

  تحسين وبناء قدرات أصحاب المصلحة الذين يساهمون في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في

 لبنان، وتعزيز التعاون بينهم؛

 ري؛تعزيز المعرفة والفهم للوضع الحالي للتنوع البيولوجي البح 

 إنشاء قاعدة بيانات وبرنامج رصد للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ 

 .توعية الرأي العام حول أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، والقيم التي يحملها 

 األراضي استخدام تخطيط في البيولوجي التنوع على الحفاظ تعميم

، وتمت الموافقة 2005( عام NPMPLTالشاملة لترتيب األراضي اللبنانية )خطة اإلنماء واإلعمار بإصدار ال قام ميلس

، باعتبارها خطة تنمية اتستراتييية لألراضي اللبنانية 2009حزيران/يونيو  20في  2366عليها بموجب المرتسوم رقم 

، وتوضح القواعد اللبنانية مبادئ التنمية في مختلف المناطق NPMPLTالتي تلتزم بها السلطات العامة كافة. تحدد خطة 

األتساتسية التستخدام األراضي فيها. كما تقترح مرافق ومواقع معينة لألنشطة المخطط لها مع تحديد أهدافها وأبعادها 

الحفاظ على التنوع البيولوجي من خالل تطوير شبوة خضراء وزرقاء، وطرح بعين االعتبار ومواقعها. وتأخذ الخطة 

، وتحديد المناطق الساحلية واليبال والوديان التي تحتاج إلى الحماية. باإلضافة إلى ذلك، ثمة يةالمنتزهات الطبيعمفاهيم 

الطيور )المناطق المهمة الحساتسة مناطق التتألف من في الخطة جديدة مناطق من أجل دمج جرت مؤخراً  تنسيق وجهود 

 (.ومناطق عنق الزجاجة للطيور

( SEAs) االستراتيجية البيئية التقييمات خالل من البيولوجي التنوع على الحفاظ تعميم

 (EIAs) األثرالبيئي وتقييمات

إعداد التقييمات البيئية االتستراتييية للخطط والسياتسات الوطنية، مما يضمن أخذ عامل التنوع البيولوجي  .1

لقطاع المياه، وتقييم  باالعتبار في هذه الدراتسات. ومن األمثلة على هذه التقييمات، تقييم االتستراتييية الوطنية

 قطاع الطاقة المتيددة وتقييم األنشطة النفطية في المياه اللبنانية.

تقييم األثر البيئي بناًء على مبدأ الوقاية، وذلك عبر أصول تسعي وزارة البيئة إلى تفعيل تنفيذ المرتسوم الخاص ب .2

 وضمان مشاركة أصحاب المصلحة ضمان خضوع جميع المشاريع التي تهدد البيئة لهذا النوع من الدراتسات،

 فيها، أكانوا من القطاعين الخاص والعام أو الميتمع المدني.

" ونشره. فاألدلة تشير إلى SEAو EIA"كتيب التنوع البيولوجي: أداة لدمج التنوع البيولوجي في تقييمي  اعداد .3

من  هبةعلى ذلك تم الحصول على  أن التنوع البيولوجي هو الحلقة األضعف في التقييم البيئي في لبنان، وبناءً 

( من أجل تطوير مبادئ توجيهية عملية بشول كتيب بهدف دمج التنوع IAIAالرابطة الدولية لتقييم األثر )

بناء القدرات في ميال التنوع البيولوجي . تشول هذا المبادرة جزءاً من "مشروع EIAو SEAالبيولوجي في 

جه لبناء القدرات يهدف إلى تعزيز الممارتسات السليمة في ميال ("، وهو مشروع موCBBIA) وتقييم األثر

التنوع البيولوجي وتقييم األثر. تنفذه الرابطة الدولية لتقييم األثر وتموله الحوومة الهولندية. وهو مبني على العمل 
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التنوع البيولوجي واتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما فيها اتفاقية  الدوليةالمنيز في السابق دعماً لالتفاقيات 

 رامسار واتفاقية األنواع المهاجرة.

على الرغم من كل هذه اليهود، ما زال الحفاظ على التنوع البيولوجي يعتبر مسألة بيئية، وبالتالي ييب دميه بفعالية أكبر 

 :في خطط التنمية الوطنية وعملية صنع السياتسات. تواجه عملية الدمج بعض التحديات، أهمها

بشول والمواطنين نقص الوعي حول اآلثار المحتملة لتدهور التنوع البيولوجي على خدمات النظام اإليوولوجي  .1

عام. ييب بذل جهود كبيرة لفهم وتوقع اآلثار االجتماعية االقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي، على الصعيدين 

 المحلي والوطني.

مسائل التنوع البيولوجي في تسياتسات التنمية األوتسع نطاقاً من  عدم وجود آليات مؤتسسية فعالة تساعد في دمج .2

المخصصات الالزمة من في السياتسات بين القطاعات و التنوع البيولوجي في أجل ضمان التنسيق ودمج

مسؤولية وزارة البيئة  خطة العملييية الوطنية للتنوع البيولوجي واالتستراتتنفيذ يوون الميزانيات. ال يمون أن 

 .المعنية، بل ييب أن يشمل جميع المؤتسسات الحوومية وحدها
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 والمساهمات ،2020 لعام البيولوجي للتنوع أيشي أهداف نحو المحرز التقدم: 3 الجزء

  لأللفية اإلنمائية األهدافذات الصلة من  2015غايات العام  في

راتييية للتنوع البيولوجي التابعة التفاقية التنوع يقدم اليزء الثالث لمحة عامة عن التقدم المحرز في لبنان نحو الخطة االتست

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة؛ كما أنه يتناول مساهمة لبنان في مسار  2020-2011البيولوجي للفترة بين 

بعدها الضوء التنوع البيولوجي؛ ويسلط  على ، مع التركيز على األهداف التي تؤثر 2015تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 

 على العبر المستخلصة من تنفيذ االتفاقية.

لبنان في مسار تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة بين  تقدم

 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة 2011-2020

التي اعدت في  ى في لبناناألول االتستراتييية الوطنية للتنوع البيولوجي و خطة العملفي إطار عملية مراجعة وتحديث 

، تم إطالق مسح لتقييم وجهة نظر أصحاب المصلحة حول تقدم البالد في مسار تحقيق أهداف أيشي للتنوع 1998العام 

( في عملية مراجعة 4الملحق  راجع. هوذا طُّور مسح الوتروني وتم تشاركه مع أصحاب المصلحة )2020البيولوجي لعام 

من أهداف هدف واحد من الخيارات األربعة التالية لول اختيار ها؛ وكان عليهم ثذكورة وتحدياالتستراتييية الوطنية الم

 أيشي:

 تم بلوغه؛ .1

 تسنوات(؛ 10-5يمون بلوغه على المدى المتوتسط ) .2

 تسنوات(؛ 15-10بلوغه على المدى البعيد ) يمون .3

 يصعب بلوغه. .4

أن لبنان قادر على بلوغ أهداف أيشي على المدى  أظهرت النتائج بشول عام أن أصحاب المصلحة المستطلعين يعتبرون

% فقط يعتبرون أن بعضها قد تحقق. يتضمن 3% يعتبرونها قابلة للتحقيق على المدى المتوتسط، و24%(، بينما 49البعيد )

 من أهداف أيشي.هدف أدناه النسب المفصلة لألجوبة المعطاة لول  10رقم الرتسم 
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 2020 للعامالتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي  –روني نتائج المسح االلكت 10 الرسم 
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لوّن لبنان قد بذل جهوداً حثيثة وحقق إنيازات بارزة في األعوام األخيرة في تنفيذ الخطة االتستراتييية للتنوع البيولوجي 

 ت.وهدف أيشي. وذلك يثبت أن الميال الذي يحتاج إلى التطوير في البالد هو التواصل ونشر المعلوما

( للمراجعة والتحديث حالياً. NBSAP) الوطنية للتنوع البيولوجي و خطة العمل اتستراتييية لبنانكما ذكر آنفاً، تخضع 

طور اإلعداد. وقد تم  2020لذلك، ما زالت العديد من الخطوات المشمولة في األهداف االتستراتييية وأهداف أيشي 

من هدف شي خالل فترة التقرير الوطني الخامس أدناه، بحسب كل تلخيص تقدم لبنان ومساهمته في كل من أهداف أي

 عند االقتضاء. ذات الصلة ةاتستراتيييضمن كل غاية أهداف أيشي و

األول والثاني من  اليزئين مالحظة: إن الخطط والبرامج والمشاريع المذكورة في خانة األهداف المتنوعة فقط مفصلة بشول أكبر في

 هذا التقرير.

التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن "أ":  ةستراتيجياال الغاية

 طريق تعميم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الحكومة والمجتمع

 

الخطوات التي بالتنوع البيولوجي وعلى علم بقيم ، يوون الناس كحد اقصى 2020بحلول عام  الهدف األول:

 دامه بشول مستدام.اتخاذها للحفاظ عليه واتستخ يمون

تحت رعايتها والمنشورات من أجل والنشاطات أعدت وزارة البيئة ونفذت عدداً من حمالت التوعية والمؤتمرات الصحفية 

التواصل مع الرأي العام والتوعية بشأن قيم التنوع البيولوجي وأهمية الحفاظ عليه واتستخدامه المستدام، ومنها على تسبيل 

 المثال ال الحصر:

 10الحتفال باليوم الوطني للمحميات الطبيعية )ا 

آذار/مارس( وإطالق أتسبوع المحميات الطبيعية ودعوة 

الطالب والمصورين والمواطنين إلى زيارة المحميات 

 مياناً.

  تنظيم ورش العمل المتعلقة بالصيد المستدام ونشر أطلس

 اتامتحانودليل لصياد االطيور ودليل تمييز الطيور ودليل 

د، وحالة الطيور والمناطق المهمة للطيور في لبنان، الصي

 والدليل الميداني حول الطيور المحلقة في لبنان.

  "العام الذي كان مخصصاً في رعاية مهرجان "جبلنا 

"عيد تسعيد للطيور"، علماً أن المهرجان أقيم في شهري آب/أغسطس  لطيور لبنان تحت شعار ،2014

 .2014وأيلول/تسبتمبر 

 يارات المدارس واتستضافة تعزيز ز

الطالب في وزارة البيئة في إطار 

برنامج خدمة الميتمع، من أجل رفع 

مستوى الوعي البيئي ضمن ميتمعهم 

وتعميم المسائل البيئية على قطاع 

 التعليم.

  حول التنوع البيولوجي والتغير وألطفالهمالتواصل مع الشباب عبر تنظيم حدث تعليمي لووادر مصرف خاص ،

 .23/5/2014ناخي والحفاظ على الطاقة بتاريخ الم

  تحت شعار "بيئتي )السراي الحوومي( في السراي الوبير  14/5/2014بتاريخ تنظيم حدث تعليمي وترفيهي

 في إطار البرنامج األتسبوعي المعنون "موعد في السراي".وذلك وطني"، 
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 ار/مايو رتسمياً كاليوم الوطني للسالحف وافق ميلس الوزراء على طلب وزارة البيئة بتحديد الخامس من أي

 البحرية.

 

كحد أقصى، تُدمج قيم التنوع البيولوجي في اإلتستراتيييات الوطنية  2020بحلول عام  :الهدف الثاني

والمحلية للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيط وييري إدماجها، حسب االقتضاء، في نظم الحسابات 

 .القومية ونظم اإلبالغ

 

لم يتم دمج قيم التنوع البيولوجي في اتستراتيييات الحد من الفقر بشول كامل حتى اليوم، لون يتم تعميمها على اتستراتيييات 

. فقد تم إعداد تقييمات بيئية اتستراتييية للمخططات التقييم البيئي االتستراتيييمرتسوم تطبيق التخطيط الوطنية عبر 

ة الوطنية لقطاع المياه، وقطاع الطاقة المتيددة، واألنشطة النفطية في المياه اللبنانية، القطاعية واالقليمية مثل االتستراتييي

 هذه والخطط االقليمية المستدامة التي تم تطويرها مؤخراً. وفي معظم الحاالت، يتم تطوير التقييمات المذكورة بالتوازي مع

. وقد أولت وزارة البيئة في اآلونة األخيرة انتباهاً بشول افضل واتسهل نتائج هذه التقييمات تحسين دمج بهدف الخطط 

 .االتستراتيييةخاصاً إلى األقسام المتعلقة بالتنوع البيولوجي في هذه التقييمات البيئية 

قدمت وزارة البيئة اقتراحاً إلى ميلس اإلنماء واإلعمار يقضي بإدراج عنصر جديد في الخطة الوطنية الشاملة لترتيب 

اتستخدام األراضي. هذا العنصر هو مناطق الطيور تخطيط ، التي تعتبر االتستراتييية الوطنية إلدارة نيةاللبنا األراضي

هذه المناطق بعين االعتبار في المخططات ويتوقع ان تؤخذ (. ومناطق عنق الزجاجةالحساتسة )المناطق المهمة للطيور 

 المستقبلية التستخدام األراضي.

ال البحري وتعتبر مورداً نادراً في لبنان. لذلك، يشدد ميلس اإلنمار واإلعمار على أهمية تقع الشواطئ الرملية ضمن المي

النفايات، وإدارة الشواطئ  ورمي ضمان الدخول المياني لليميع، من أجل حماية هذه الشواطئ من تيريف الرمال 

 والمحافظة عليها.

 

بما فيها اإلعانات، الضارة بالتنوع  كحد أقصى، تُلغى الحوافز، 2020بحلول عام  :الثالث الهدف

البيولوجي، أو تزال تدرييياً أو تعدل من أجل تقليل أو تينب التأثيرات السلبية، وتوضع وتُطبق حوافز 

إييابية لحفظ التنوع البيولوجي واتستخدامه المستدام، بما يتماشى وينسيم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية 

 .االقتصادية الوطنية-اة الظروف االجتماعيةاألخرى ذات الصلة، مع مراع

 

 وااللغاء قدر المستطاع تعتبر المبادرات والمشاريع التالية أمثلة على مسعى لبنان لتوفير الحوافز التي تساعد في تقليص

 اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي واتستخدامه غير المستدام:

 ( مشروع موافحة التلوث البيئي في لبنانLEPAP الهادف )

إلى تنظيم أنشطة المنشآت الصناعية التي قد تؤدي إلى تلوث 

مضر وتدهور بيئي، وإنشاء آلية لدعم االتستثمارات في 

الفني والمالي. وفي إطار الناحيتين ميال موافحة التلوث من 

هذا المشروع، تم تقديم عمليات تدقيق بيئي وخطط امتثال 

 المشاركة.للمؤتسسات مياناً 

  موافقة( مصرف لبنانBDL على تقديم التسهيالت المالية للمصارف التيارية والمؤتسسات المالية من أجل )

تمويل تدخالت موافحة التلوث الصناعي في إطار التعاون بين وزارة البيئة ومصرف لبنان الهادف إلى دعم هذا 

 النوع من التدخالت.

 منح القروض للمشاريع المراعية للبيئة، وقدم حوافز  التمويل األخضر: اعتمد مصرف لبنان تسياتسة جديدة لتيسير

جديدة للقروض المعطاة لتمويل مشاريع بيئية في قطاعات الطاقة )الطاقة المتيددة وفعالية الطاقة والمباني 

 .من القطاعات غير المتعلقة بالطاقة ايضاً  المراعية للبيئة( وغيرها
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ن الحوومات وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة على كحد أقصى، توو 2020بحلول عام  :الهدف الرابع

جميع المستويات قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط أو توون قد نفذت خططاً من أجل تحقيق اإلنتاج 

واالتستهالك المستدامين وتوون قد تسيطرت على تأثيرات اتستخدام الموارد الطبيعية في نطاق الحدود 

 .األيوولوجية المأمونة

 

اج واالتستهالك المستدامين في لبنان من خالل تعميم الحفاظ على التنوع البيولوجي على القطاعات المنتية، يتم تطوير االنت

 ومن خالل توتسيع نطاق الوظائف الصديقة للبيئة، ويشمل ذلك:

 .تعميم إدارة التنوع البيولوجي على عمليات إنتاج النباتات الطبية والعطرية 

 المهاجرة على القطاعات المنتية الرئيسية. تعميم الحفاظ على الطيور المحلقة 

 .تعميم اإلدارة المستدامة للنظم اإليوولوجية البحرية والساحلية 

  تعميم الحفاظ على التنوع البيولوجي على عمليات التخطيط التستخدام

 األراضي.

  وزارة السياحة التستراتييية لبنان للسياحة  2014اعداد من قبل في العام

التستراتييية على تعزيز االتستخدام األمثل للموارد البيئية التي الريفية. تعمل ا

تشول عنصراً حيوياً في تطوير السياحة، وتساهم في الحفاظ على العمليات 

 االيوولوجية األتساتسية وعلى اإلرث الطبيعي والتنوع البيولوجي.

 ى اتستعادة اليودة البيئية، تعزيز الوظائف الصديقة للبيئة: قدم لبنان طوال قرون وظائف خضراء تساعد عل

معظمها في ميال الزراعة )إنشاء المصاطب الزراعية( وإعادة التحريج )الخطة الخضراء( والتصنيع )الحرف 

للوظائف الخضراء الممونة في لبنان، وقد نظر في أربعة قطاعات  2010اليدوية(. أجري تقييم أولي في عام 

ابات وإدارة النفايات )منظمة العمل الدولية/برنامج األمم المتحدة عمل رئيسية: الطاقة والبناء والزراعة/الغ

(. وقد قامت الدراتسة بتقييم إموانية التوظيف الحالية والمتوقعة في هذه القطاعات في لبنان، مع 2010اإلنمائي، 

ة خضراء جديدة وظيف 24،300انتقال البالد تدرييياً إلى اقتصاد أكثر مراعاةً للبيئة. وتتوقع النتائج اتستحداث 

 أ(.-2012)وزارة البيئة،  2020بحلول عام 
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خفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز "ب":  ةاالستراتيجي الغاية

 االستخدام المستدام

 

، يخفَّض معدل فقدان جميع الموائل الطبيعية، بما في ذلك الغابات، إلى 2020بحلول عام  :الهدف الخامس

قل، وحيثما كان مموناً إلى ما يقرب من الصفر، ويخفض تدهور وتفتت الموائل الطبيعية النصف على األ

 بقدر كبير

 

في إطار اليهود اآليلة إلى الحد من فقدان الموائل الطبيعية، بات 

لبنان يسلط اهتماماً أكبر على قطاع الغابات باعتباره ثروة وطنية، 

واألربع الرئيسية هي وقد أطلقت عدة مبادرات إلعادة التحريج، 

"خطة وزارة البيئة الوطنية إلعادة التحريج"، و"مشروع المحافظة 

وإعادة تأهيل موارد لبنان الحرجية"، و"برنامج األربعين مليون 

شيرة"، و"مشروع التحريج في لبنان". هذا، وقد تم إعداد مشروع 

ه للموافقة عليالوزراء قانون حول حرائق الغابات ورفعه إلى ميلس 

 وإقراره.

أما بالنسبة إلى الحد من تدهور المواقع غير الحرجية وتيزئتها، فيتم 

عدد  من األنشطة الهادفة إلى إعادة تأهيل موبات النفايات البلدية الصلبة والمقالع. كما أن الميلس الوطني للمقالع متابعة 

المشروعة وتفتيش المواقع التي أنيزت فيها برئاتسة وزارة البيئة يعمل على تنظيم القطاع عبر توقيف األنشطة غير 

موقعاً تيريبياً إلعادة  15األنشطة، من أجل إطالق عملية إعادة تأهيلها. في الوقت نفسه، تم التعاقد مع مستشار الختيار 

جيهي التأهيل، وهو يعمل حالياً على إعداد وثائق المناقصة الالزمة. ويتم بذل جهود حثيثة من أجل تعديل المخطط التو

للمقالع والوسارات. أما بالنسبة إلى النفايات البلدية الصلبة، فقد تم إعداد خارطة طريق لإلدارة المتواملة للنفايات الصلبة، 

. من المتوقع انطالق عملية إعادة تأهيل موب صيدا وتحويله 2014ووافق عليها ميلس الوزراء في تشرين األول/أكتوبر 

 .2015األول/أكتوبر  إلى حديقة اتستيمام في تشرين

 

، يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة السموية 2020بحلول عام  :الهدف السادس

والالفقاريات والنباتات المائية، بطريقة قانونية وبتطبيق النُهج القائمة على النظام األيوولوجي، وذلك لتينب 

اع المستنفدة، وال يوون لمصايد األتسماك تأثيرات الصيد المفرط، ووضع خطط وتدابير إنعاش ليميع األنو

ضارة كبيرة على األنواع المهددة باالنقراض والنظم األيوولوجية الضعيفة، وأن توون تأثيرات مصايد 

 .األتسماك على حيم الثروة السموية واألنواع والنظم األيوولوجية في نطاق الحدود األيوولوجية المأمونة

 

 الشباك ونظمت أنشطة لعيون لصيد بالديناميت وشباك الير، وفرضت حيماً أدنى حظرت وزارة الزراعة ا

 تدابير الحماية هذه. الوافية لتطبيق الغوص. لوّن الوزارة ال تملك المعدات والموارد البشرية الالزمة

  2009تم إعداد مشروع شرق المتوتسط التابع لمنظمة األغذية والزراعة أو الفاو )بين أيلول/تسبتمبر 

( بالتعاون مع وزارة الزراعة وبتمويل من اليونان وإيطاليا والمفوضية األوروبية، وهو 2014وآب/أغسطس 

إلدارة مصايد األتسماك بين دول شرق المتوتسط. ويهدف المشروع إلى متناتسقة اقليمياً يدعم تطوير خطط 

الوطنية وحماية تسبل عيش كل من  المساهمة في اإلدارة المستدامة للمصايد البحرية وبالتالي دعم االقتصادات

 يعمل في قطاع المصايد.

  تم إعداد تقرير يتضمن تقييماً اجتماعياً اقتصادياً لألنشطة البحرية، وقد أصدرته وزارة البيئة في كانون

في إطار الخطة الزرقاء لألنشطة االقليمية في المتوتسط. يسلط التقرير الضوء على أهمية  2015الثاني/يناير 

التستزراع المائي البحري ويعرض اآلثار المترتبة على التنوع البيولوجي البحري بسبب التلوث والصيد قطاع ا

المائي اليائر وأتساليب الصيد المائي غير القانونية. كما يقدم التقرير ميموعة من التوصيات التي تساعد على 
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مواقع صيد مائي جديدة، مثل أراضي دام اتستخالمستدام للثروات الموجودة وينظر في إموانية االتستخدام تحسين 

 المياه العميقة والمياه الساحلية تسعياً وراء أنواع األتسماك السطحية الوبيرة.

 حول الصيد المائي وتربية االحياء المائية في لبنان، وقدمته أنيزت وزارة الزراعة مشروع قانون إطاري جديد 

 .لالقرارميلس النواب ميلس الوزراء ومنه الى إلى 

  الطبيعة  لصون يعمل االتحاد الدولي( والموتب االقليمي لغرب آتسياIUCN ROWA مع جمعية إنماء القدرات )

( على تنفيذ مشروع "اإلدارة المستدامة للمصايد من أجل محليةوهي منظمة غير حوومية  –ADRفي الريف )

سة دروتسوس. يهدف المشروع ، بتمويل من مؤتس2014لبنان" منذ عام  –في صور  الصيادينتحسين تسبل عيش 

إلى مساعدة أعضاء نقابة صيادي األتسماك في صور وعائالتهم من أجل تحسين تسبل معيشتهم. يعتبر قضاء 

صور جزءاً من محافظة الينوب، وهذه األخيرة هي ثاني أفقر محافظة في لبنان، يبلغ فيها معدل الفقر العام 

ك ميموعة فرعية مميزة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وهي %. في هذا السياق، يشول ميتمع صيادي األتسما42

فقيرة للغاية على الرغم من أنها عالية التخصص وثابتة عبر األجيال. يشمل المشروع كذلك عدة عناصر هامة 

بينها رصد السمك الموضوع على الشاطئ وأنشطة صيادي األتسماك وغيرها. نتييةً لهذا المشروع، قامت بلدية 

ر الصيد بالديناميت على شاطئ صور. كما يتم رصد الثروة السموية، وقد لوحظ ارتفاع في هذه صور بحظ

 الثروة على الرغم من أن عملية الرصد ما زالت في مراحلها األولى.

 

، تدار مناطق الزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة على نحو مستدام، 2020بحلول عام  :الهدف السابع

 .لتنوع البيولوجيلضمان حفظ ا

 

  مشروع قانون حول "إدارة الموارد الوراثية النباتية  2015أنيزت مصلحة األبحاث العلمية الزراعية في عام

 لألغذية والزراعة".

  ًبتاريخ  179/1)القرار رقم  الزعتر والقصعين تعلق باتستثمار وتصدير يأصدر وزير الزراعة قرارا

3/3/2012.) 

  من قبل  2014" عام لألغذية والزراعةالموارد الوراثية النباتية  لحفظ وادارة الوطنية تطوير "االتستراتييية

 وزير الزراعة.شولها"اللينة الوطنية المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"، التي 

  طورت وزارة الزراعة البرنامج الوطني للغاباتNFP (2015-2025وقد وضع اتستراتييية لل ،) غابات

القوانين واألنظمة الحالية وإنفاذها. إن هدف الوزارة األتساتسي هو تلبية بشول خاص بتطبيق المحمية ، وتعنى 

احتياجات الشعب أوالً، مع حماية الغابات وضمان اتستدامتها. وفي هذا السياق، تسيقوم هذا البرنامج بتوجيه 

تلف أنحاء لبنان وحمايتها، مع اعتبار احتياجات الشعب وتعزيز أنشطة الوزارة الهادفة إلى إدارة الغابات في مخ

 أولوية في الوقت نفسه.

 

، يخفَّض التلوث، بما في ذلك التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى 2020بحلول عام  :الهدف الثامن

 .مستويات ال تضر بوظيفة النظم األيوولوجية وبالتنوع البيولوجي

 

خطط والمشاريع اآليلة إلى موافحة التلوث بهدف حماية وظائف النظم اإليوولوجية والتنوع تم تطوير العديد من ال

 البيولوجي، وتشمل التالي:

 .إعداد خارطة الطريق لموافحة تلوث بحيرة القرعون، وإطالق عملية تنفيذها 

 .إطالق مسار تطوير خارطة الطريق لموافحة تلوث حوض نهر الليطاني 
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 أنشطة رصد لتقييم مستويات التلوث، أهمها: فضالً عن ذلك، أطلقت

  2009أجريت حمالت بحرية على متن تسفينة "قانا" التابعة للمركز الوطني لعلوم البحار بين أيلول/تسبتمبر 

 .ال تسيما الحيتان، الدالفين والفقمة ، بهدف رصد بعض أنواع التنوع البيولوجي البحري2012وآب/أغسطس 

، كما أنها الوائناتت بيانات أتساتسية لتطوير اتستراتيييات تهدف إلى حماية هذه يوفر هذا النوع من الدراتسا

ضرورية من أجل دراتسة أثر العوامل البشرية المنشأ على هذه األنواع، وتقييم مستويات المعادن الثقيلة 

 والملوثات العضوية فيها.

 ضع إلدارة مشتركة من برنامج األمم تنفيذ وزارة البيئة لمشروع "رصد الموارد البيئية في لبنان" الذي يخ

(، بهدف تحسين فهم 2011المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بتمويل من الحوومة اليونانية )منذ عام 

اليودة البيئية وتأثيرها على الصحة والنظم اإليوولوجية، عبر رصد المناطق الساحلية والبحرية وإدارتها 

 الهواء ورصدها )العنصر الثاني(.نوعية م )العنصر األول( وتقيي

 

، تعّرف األنواع الغريبة الغازية ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب 2020بحلول عام  :الهدف التاتسع

األولوية، وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو يتم القضاء عليها وتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع 

 .إدخالها وانتشارها

 

( جديداً وقيد التطوير في IASال ميال األنواع الغريبة الغازية )ما ز

لبنان. فإن قوائم اليرد لهذه األنواع في لبنان محصورة تقريباً بالطيور 

عّميق العائدة لمستنقع ة يداراإلخطط الواألنواع البحرية. وتشمل 

صور الطبيعية، لوائح تتضمن األنواع الغازية  شاطىءمحمية لو

ات الرصد واإلدارة الخاصة بالطيور )وزارة البيئة، وبعض ممارتس

ج(. ويعمل المركز الوطني لعلوم البحار حالياً على األنواع -2012

 البحرية الغازية.

تم اكتشاف نوع غاز  نباتي في محمية شاطئ صور الطبيعية، وهي 

المعروفة بعشبة الوافور، ويعتقد أن  تسوباكسيالرس هيتيروثيوا

ج(. -2012اآلتية من فلسطين )وزارة البيئة،  مصدرها هو الطيور

اتستيابةً لذلك، قامت جامعة القديس يوتسف التي تعتبر شريواً في 

، بتنظيم حدث خالل شهر أيار/مايو ECOPLANTMEDمشروع 

دعي فيه الناس لالنضمام إلى فريق من الخبراء في المحمية، لالطالع على تأثير النبتة الغازية  2015

 على المحمية الطبيعية في المدينة وعلى األنواع المحلية، لوي يساهموا في إزالة هذه النبتة. اكسيالرسهيتيروثيواتسوب

صورة لمحمية صور التي اجتاحتها عشبة 
 الكافور
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تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم "ج":  ةاالستراتيجي الغاية

 األيكولوجية، واألنواع والتنوع الجيني

 

لمائة على األقل من المناطق األرضية ومناطق في ا 17، يتم حفظ 2020بحلول عام  :الهدف الحادي عشر

في المائة من المناطق الساحلية والبحرية، وخصوصاً المناطق ذات األهمية الخاصة  10المياه الداخلية و

للتنوع البيولوجي وخدمات النظام األيوولوجي، من خالل نظم مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بالترابط الييد، 

ناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة، وإدماجها في وممثلة أيوولوجياً للم

 .المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوتسع نطاقاً 

 

 إن عملية الحفاظ على التنوع البيولوجي في الموقع تتطور وتتقدم بشول مستمر في لبنان:

 وادي 2014و 2010اني في البالد، تم إنشاء تسبع محميات جديدة بين عامي إلى جانب المحميات الطبيعية الثم :

الحيير، شننعير، بيت ليف، دبل، رامية، كفرا وأرز جاج. وهناك 

محمية ثامنة جديدة بانتظار موافقة البرلمان، وهي محمية لزاب الضنية 

 الطبيعية.

 على"، المتن األ منتزه )"ميثاق عائد لمنتزه طبيعيميثاق  أول تطوير

المنتزهات ( الذي عرض مفهوم 2013أيلول/تسبتمبر  19وقد نشر في 

آخرين من هذا لمنتزهين الطبيعية للبنان ومهد الطريق لتطوير ميثاقين 

 (.الضنيةوالهرمل وعوار أعالي منتزه جزين ومنتزه النوع )

 البحرية، التي تهدف إلى اللبنانية للمحميات تستراتييية الإعداد ونشر ا

في لبنان. وقد حددت االتستراتييية المحميات البحرية شبوة من إنشاء 

منها مناطق تساحلية  9ميموعةً من المناطق المرشحة في لبنان: 

 منها في أعماق البحار. 4إلى  1منها مصبات أنهار و 5وبحرية، و

  إعداد مشروعي قانون إلنشاء محميتين بحريتين جديدتين وخطط

 ة والناقورة.: هضبة رأس الشقعلهما يةإدار

موقع تصنيف تحديد وتقديم مشروع مرتسوم إلى ميلس الوزراء يرمي إلى 

ومحيطها الساحلي والبحريفي تساحل منطقة رأس صخرة الروشة 

 كموقع طبيعي محمي.بيروت 

  مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصةتنفيذ من قبل 

(RAC/SPA) مسوحات ميدانية بيئة مع وزارة ال تنسيقالو لتعاوناب

للتنوع البيولوجي في تست محميات بحرية مرشحة وهي: أنفه وهضبة 

، والناقورة وصخور صيدا 2012رأس الشقعة وصخرة الروشة عام 

من خالل مشروع ، وذلك 2013وصخور صور عام 

MedMPAnet  االقليمي الذي تنفذهRAC/SPA إلى جانب خبراء .

RAC/SPAدانية خبراء من المؤتسسات ، شارك في المسوحات المي

الطبيعة والمركز الوطني لعلوم البحار  لصون التالية: االتحاد الدولي 

يوولوجي التوصيف اإلفي التقرير المعنون " 2015. نُشرت نتائج المسوحات عام في اتسبانيا وجامعة أليوانتي

صور  ،صيدا ،الروشة،الشقعة اليديرة بالحماية في لبنان: أنفه وهضبة رأسالبحرية ذات االهمية للمواقع 

 .2015نيسان/أبريل  14في بيروت بتاريخ حفل نظم والناقورة". وقد أعلن وزير البيئة عن هذا التقرير في 
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  قدمت وزارة البيئة اقتراحاً إلى ميلس الوزراء، يقضي بإعداد خطة توجيهية لحماية قمم اليبال والمناطق

العائد التقييم البيئي االتستراتييي  مع طلب اجراء واألراضي الزراعية. الطبيعية والساحلية والمساحات الخضراء 

 له.

 ( ثمة جهود متواصلة إلنشاء ثالث محميات نباتية صغيرةPMR )

في إهمج وتسردا وبسونتا. تهدف هذه المحميات إلى الحفاظ على 

 الموائل الصغيرة النادرة واألنواع النباتية الموجودة فيها، والتي 

. يتضمن موقع إهمج الزهرة منطقة معينةفي محدود انتشار لها

، وقد اقتُِرح تصنيفه موقعاً طبيعياً النادرة تسوتسن صوفرالمستوطنة 

 بموجب مشروع مرتسوم تم رفعه إلى ميلس الوزراء.

  تقديم مشروع قانون يخول الحوومة اللبنانية االنضمام إلى البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة

اتفاقية برشلونة )وهو تعديل للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة ب الملحقالتنوع البيولوجي في المتوتسط و

 (.22/2/1994بتاريخ  292الحوومة اللبنانية بموجب القانون رقم صدقّته بحماية خاصة، الذي 

 نظامه ناطق المحمية والموافقة على تقديم مشروع قانون يخول الحوومة اللبنانية االنضمام إلى االتحاد العربي للم

 الداخلي.

 

، منع انقراض األنواع المعروفة المهددة باالنقراض وتحسين وإدامة 2020بحلول عام  :الهدف الثاني عشر

 .حالة حفظها، وال تسيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهوراً 

 

 اتخذ لبنان الخطوات التالية في مسعاه لتحسين وضع األنواع المهددة:

  رتسمياً على مذكرة التفاهم حول الحفاظ على الطيور المحلّقة المهاجرة في أفريقيا موقّعة أصبح لبنان دولة

اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة(، بناًء على موافقة ميلس الوزراء بموجب الملحقة بوأوروبا وآتسيا )

 .14/8/2014بتاريخ  51قرار الميلس رقم 

 اتفاقية االتيار الدولي بأنواع وقعاً رتسمياً على أصبح لبنان م

( في CITES) الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

 .2013أيار/مايو  26تاريخ 

  في إطار تنفيذ خطة العمل الهادفة إلى الحفاظ على السالحف

البحرية في المتوتسط، ومن أجل تحديد مسارات هيرتها، تم تتبع 

 2012باألقمار الصناعية في شهر تموز/يوليو السالحف البحرية 

صور الطبيعية، بالتعاون مع مركز األنشطة االقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة شاطىءفي محمية 

(RAC/SPA ،)ووزارة البيئة، وبلدية صور. ومركز "أنتون دورن" لعلم الحيوان في نابلس في إيطاليا ،

ود الرصد واألبحاث عن السالحف البحرية في المحمية، يتم إنشاء مركز باإلضافة إلى ذلك، وبهدف تعزيز جه

 إنقاذ التستضافة السالحف البحرية التي تحتاج إلى عناية، ثم إعادتها إلى البيئة الطبيعية لوي تستعيد صحتها.

  هو اعاله شر الهدف الحادي عضمن تنفيذ إن أحد األهداف األتساتسية للمحميات النباتية الصغيرة الثالث المذكورة

 بينها نبتةتوفير الحماية لألنواع النباتية النادرة والمهددة التي تواجه ضغطاً بسبب الممارتسات غير المستدامة، 

، وهي نبتة الحمة يمون إييادها في المستنقعات والسباخ، (Drosera rotundifolia) الندية مستديرة األوراق

 (.Iris sofarana( وتسوتسن صوفر )Iris cedretiiاألرز )فضالً عن نوعين من السوتسن المستوطن: تسوتسن 
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  إنشاء مرفق لضمان عملية جمع آمنة وطويلة األمد لبذور األنواع النباتية اللبنانية المستوطنة المهددة والهامة التي

 األنواع النباتية. وذلك ممون من خالل مشروع بنك األلفيةالتسترجاعالمحتملة نشطة األتستخدم في األبحاث،و

هيئة حدائق كيو النباتية الملوية أنشأته للبذور. هذا األخير مبادرة للحفاظ على النباتات البرية في لبنان، وقد 

 .الطبيعي لألنواع النباتية الموقعضمن لوي يوّمل جهود المحافظة  LARIومصلحة األبحاث العلمية الزراعية 

 باتية الملوية في ادنبره، وذلك في إطار برنامج المركز المحافظة على بذور لبنان المهددة في مركز الحديقة الن

 .الصنوبرياتالدولي للحفاظ على 

 

، الحفاظ على التنوع الييني للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع 2020بحلول عام  :الهدف الثالث عشر

ت القيمة االجتماعية والحيوانات األليفة والتنوع الييني لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع األخرى ذا

 واالقتصادية فضالً عن القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ إتستراتيييات لتقليل التآكل الييني وصون تنوعها

 .الييني

 

، الطبيعي إلى جانب األنواع المعرضة للخطر والمهددة لالنقراض في لبنان، يتم الحفاظ على التنوع الوراثي خارج الموقع

 بذور:من خالل إنشاء بنوك ال

 ( إنشاء مختبر إنبات البذور وحفظهاLSGC نتيية الشراكة بين منظمة غير حوومية محلية مورتسة للتحريج )

داغر خراط،  بوماجدا برئاتسة د.  LSGCوتدعى جذور لبنان، وكلية العلوم في جامعة القديس يوتسف. إن مختبر 

 نها:العديد من أنشطة البحث األتساتسي والمطبق في عدة مياالت، مينفذ 

o  الحفاظ على البذور وإنبات األنواع النباتية المحلية من أجل تعزيز عملية تيدد األراضي الحرجية

 وإدارتها في اليبال اللبنانية.

o  النظم اإليوولوجية عبر إنشاء محميات صغيرة في المناطق المهددة ذات التنوع البيولوجي اعادة تأهيل

حلة من أجل موافحة تفاقم التصحر، خاصةً في شمال شرق الوبير، وإعادة التحريج في المناطق القا

 لبنان.

o ( تطوير قاعدة البيانات االلوترونية للحياة النباتيةflora.org-http://www.lebanon التي تهدف )

يانات ونتائج األبحاث، وتوفير مساحة إلى تأمين الوصول السهل إلى األنواع النباتية اللبنانية وتشارك الب

 للتناقش ما بين خبراء النبات.

  الهدف الثاني عشر أعاله يهدف أيضاً إلى اليمع والمحافظة على بذور ضمن إن بنك األلفية للبذور المذكور

 31تاريخ األنواع الطبية والعطرية والصالحة لألكل والقيّمة اقتصادياً. وقد أطلق مشروع بنك البذور رتسمياً في 

نوعاً  881ميموعة بذور تمثل  1380، وتم تعيينه كبنك البذور الوطني في لبنان. وهو يضم 2014تموز/يوليو 

برياً لبنانياً، وقد تم تخزينها لحفظها على المدى الطويل، مع وجود بذور مطابقة لها في بنك األلفية للبذور في كيو 

الحفاظ على عدد كبير من األصناف المحلية من الشعير والقمح، وأصناف التابع للحدائق النباتية الملوية. كما يتم 

قية في مصلحة األبحاث العلمية الزراعية باعتبارها ميموعات يوالبوالحمص محسنة من القمح والشعير والعدس 

 ، ويتم تيديدها بانتظام كل خمس تسنوات.الطبيعي خارج الموقعيتم حفظها 

  للسالمة االحيائية، وقد رفعت إلى ميلس الوزراء مشروع  ةالوطنيالهيولية  2005أعّدت وزارة البيئة عام

بتاريخ  53، وقد وافق عليه ميلس الوزراء بموجب القرار رقم "السالمة االحيائيةالتدابير بشأن"مرتسوم 

27/11/2014. 

http://www.lebanon-flora.org/
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عزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم ت"د":  ةاالستراتجي الغاية

 كولوجيةاألي

 

، اتستعادة وصون النظم األيوولوجية التي توفر خدمات أتساتسية، بما 2020بحلول عام  :الهدف الرابع عشر

في ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وتسبل العيش والرفاهة، مع مراعاة احتياجات النساء 

 .والميتمعات األصلية والمحلية والفقراء والضعفاء

 

م اإليوولوجية الحرجية في لبنان دوراً بارزاً في حياة تسوان القرى والمدن، باعتبارها مصدراً مباشراً للسلع )مثل تؤدي النظ

الفحم وحبات الصنوبر والعسل( والخدمات )مثل تأمين الحاجات األتساتسية وحماية مستيمعات األمطار واحتياز الوربون(. 

تساهم أيضاً اعاله الهدف الخامس ةضمن تنفيذ إعادة تأهيل الغابات المذكورلذلك، يمون القول إن جميع مبادرات التحريج و

 في الهدف الرابع عشر.

يعتبر توفّر مياه الشرب إحدى أهم خدمات النظم اإليوولوجية، كما تساهم مشاريع موافحة التلوث في بحيرة القرعون 

 وحوض نهر الليطاني في تأمين المياه النظيفة.

إعطاء قيمة اقتصادية للنظم اإليوولوجية من أجل ضمان تعافيها وحمايتها. وفي هذا السياق، أجري فضالً عن ذلك، ييب 

وتبين أن لول دوالر واحد يتم اتستثماره فيها، هناك  2015عام  فيتقييم اقتصادي لمحمية المحيط الحيوي في الشوف 

 "االتستراتييية والبرامج والمشاريع الرئيسية"(.اليزء األول،  راجعدوالراً للمنطقة وأهلها ) 19ة قيمبمردود فوائد 

 

، إتمام تعزيز قدرة النظم األيوولوجية على التحمل ومساهمة 2020بحلول عام  :الهدف الخامس عشر

في المائة  15التنوع البيولوجي في مخزون الوربون، من خالل الحفظ واالتستعادة، بما في ذلك اتستعادة 

ية المتدهورة، مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتويف معه على األقل من النظم األيوولوج

 .وموافحة التصحر

 

2أنيز لبنان تقرير البالغ الوطني الثاني حول تغير المناخ )
nd

 NC اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ( إلى 

لغابات في لبنان ومدى تويفه. وبحسب هذا التقرير، تساهم القطاع وقام بنشره. وقد أجرى التقرير تقييماً لمدى هشاشة قطاع ا

. كما تم تقييم قدرة الغابات المختلفة في لبنان على 2000جيغاغرام عام  807.60في خفض كمية ثاني أكسيد الوربون بـ 

ت اآلفات، وقدرتها على عتها في وجه الحرائق وهيمااالتويف أمام التغير المناخي، وأهميتها االجتماعية االقتصادية، ومن

التقييم أن الغابات الصنوبرية في المناطق العليا وأظهر التنقل نحو األعلى والموارد الالزمة للتويف مع التغير المناخي. 

( تملك أدنى قدرة طبيعية على التويف مع اللزاب( والتشويالت الحرجية في اليبال العالية )الشوح الوليوي)األرز اللبناني و

عة الطبيعية لدى الغابات، اجراءات تويف من أجل دعم المنال اتاقتراحالتركيز على ات الحالية والمستقبلية. وقد تم التوجه

 وتوقع التغيرات المستقبلية وتعزيز المساحات الطبيعية. من أبرز هذه االجراءات:

  مناخي؛من أجل دمج االحتياجات المتعلقة بالتغير ال والمؤتسساتيتعزيز اإلطار القانوني 

 دمج تخطيط مستويات المناظر والمساحات الطبيعية في خطط التنمية المحلية/االقليمية؛ 

 زيادة مستوى الوعي والتثقيف ودعم األبحاث؛ 

 .إعداد خطط إلدارة الغابات للنظم اإليوولوجية األكثر هشاشة 

، ويتوقع انيازه بحلول كانون أن تغير المناخاتفاقية األمم المتحدة االطارية بشيتم حالياً إعداد بالغ لبنان الثالث إلى 

 .2015األول/ديسمبر 
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، يسري مفعول بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد اليينية 2015بحلول عام :الهدف السادس عشر

 .والتقاتسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن اتستخدامها، ويتم تفعيله، بما يتماشى مع التشريع الوطني

 

بشأن الحصـول على الموارد اليينية والتقاتسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن  بنان على بروتوكول ناغوياوقّع ل

بتاريخ  206المرتسوم رقم  وبعدها صدر، 2012في األول من شباط/فبراير  ،الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي،اتستخدامها

 ،.بروتوكول ناغوياابرام لحوومة اللبنانية اليياز لأجل  الذي يحيل مشروع قانون إلى البرلمان من 10/7/2014

وتقاتسم المنافع  الحصول على الموارد البيولوجية واليينيّة اللبنانية قامت وزارة البيئة بإعداد مشروع قانون وطني حولكما 

لالقرار، وهو يعد االطار  ، واحالته الى ميلس النوابإلى ميلس الوزراء للموافقة عليه قدمته، وقد الناتية عن اتستخدامها

 .التشريعي الوطني لتطبيق بروتوكول ناغويا على الصعيد الوطني
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تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف "ه":  ةاالستراتيجي الغاية

 وبناء القدرات

 

لسياتسة، وبدأ في ، يوون كل طرف قد أعد واعتمد كأداة من أدوات ا2015بحلول عام  :الهدف السابع عشر

 .تنفيذ إتستراتييية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث توون فعالة وتشاركية ومحدثة

 

في لبنان تخضع للمراجعة والتحديث حالياً. وقد تم عرض عملية  االتستراتييية الوطنية للتنوع البيولوجي و خطة العملإن 

 المراجعة في اليزء الثاني من هذا التقرير.

 

 

، احترام المعارف واالبتوارات والممارتسات التقليدية للميتمعات 2020بحلول عام  :هدف الثامن عشرال

األصلية والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واتستخدامه المستدام، واحترام اتستخدامها المألوف 

، وأن تدمج وتنعوس بالوامل في للموارد البيولوجية، رهناً بالتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة

تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الواملة والفعالة للميتمعات األصلية والمحلية، وذلك على جميع المستويات ذات 

 .الصلة

 

 العائدة  ، من خالل القرارات البلديةات المحليةإنشاء ميموعة الحمى التالية باعتماد مقاربة قائمة على الميتمع

، منيز، رويمة معبور األبيض، خربة قنافار، قارون، الفاكهة، الشربين، قيتولي، روم، إبل عندقت: للقرى التالية

 السقي، القليلة، والمنصوري.

  إنشاء أول حمى يعتمد مقاربة قائمة على الميتمع: حمى الفاكهة في تسلسلة جبال لبنان الشرقية. ومن أجل تسليط

حمى في كالفاكهة، أعلنت البلدية المعنية المناطق التالية من القرية الضوء على األهمية اإليوولوجية لمنطقة 

حمى القرار بلدي عبر اعتماد مقاربة إصدار : الفاكهة واليديدة والزيتون والمعلقة. كما تم 2013نيسان/أبريل 

للرعي المستدام )بناًء على  المحلي قائمة على الميتمعال

السياحة البيئية. نظام الرعي التقليدي(، والصيد المنظم و

وقد أطلِق مشروع لتموين المرأة مرتبط بالحمى 

واالتستخدام المستدام لموارده، حيث تعمل النساء على 

دعم ميتمعهن من خالل األنشطة المتعلقة بالحرف 

التقليدية والمنتيات الغذائية والسياد المصنوع يدوياً 

 باتستخدام حليب الماعز والصوف كمواد أولية.

 ت السلطات المحلية المذكورة أعاله، أدرجت بعد مبادرا

الخاص بالمناطق  وزارة البيئة في مشروع القانون

للموافقة  2012الذي ُرفع إلى البرلمان عام  المحمية

بنظام اإلدارة الميتمعية للموارد الطبيعية حددت متعلقة بالحمى، وقد من المحميات الطبيعية عليه، فئة 

(CBNRMوهو يعزز تسبل العي ،) .ش المستدامة والحفاظ على الموارد وحماية البيئة من أجل رفاه اإلنسان

 .فيها بلدياتالقرى التي لم ينشأ في حال  يخضع الحمى إلشراف البلدية أو اتحاد البلديات أو القائمقام
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علقة ، إتمام تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتونولوجيات المت2020بحلول عام  :الهدف التاتسع عشر

بالتنوع البيولوجي، وقيمه، ووظيفته، وحالته واتياهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاتسم هذه المعارف 

 .والقاعدة والتونولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطاق واتسع

 

اإلدارة من أجل مشروع تحسين قدرات التقييم والرصد الوطنية هو ، الحالية المشروع الوطني للرصد القائم في الفترةان 

 (.CNRS(، وقد نفذه المركز الوطني للبحوث العلمية )INCAM)المتواملة للبيئة وللنظم البيئية الساحلية 

في تعزيز قدرات لبنان في معالية المسائل البيئية الملحة، بناًء على مقاربة اقليمية تقيّم اآلثار  INCAMيساهم مشروع 

جل تحقيق الهدف المتمثل بتحسين قدرات التقييم والرصد لحماية البيئة وإدارة المناطق البشرية على الموارد الطبيعية، من أ

وذلك من خالل تعزيز ودعم دور المركز الوطني للبحوث العلمية من خالل بناء القدرات والمؤتسسات ، الساحلية في لبنان

، وقد تمون من جمع البيانات على 2011في كانون الثاني/يناير  INCAMوتدريب كوادره وتثقيفهم. تم إطالق مشروع 

المستوى الوطني بفضل عملية تحقيق شامل في المعلومات الموجودة عن الوضع الحالي للموارد الطبيعية، وذلك يشمل 

التقارير المنشورة عن المياه والنظام اإليوولوجي البحري والتربة والحياة النباتية والمخاطر الطبيعية والبشرية المنشأ، 

صفحة  328التنمية البشرية والتشريعات ذات الصلة. وبعد إنشاء قاعدة البيانات هذه، تم نشر كتاب يتألف من ومؤشر 

وعنوانه "اتستعراض ومناظير مختلفة للدراتسات البيئية في لبنان". ويشمل أربعة عشر فصالً يغطي معظم المسائل الحيوية 

 التي يواجهها لبنان.

لوطني الفرنسي للبحوث العلمية ومعهد البحوث من أجل عالوةً على ذلك، عمل المركز ا

( فيها، من أجل OREMEعبر مرصد العلوم الوونية ) 2( وجامعة مونبلييه IRDالتنمية )

التعاون مع المركز الوطني اللبناني للبحوث العلمية والعديد من اليامعات اللبنانية والفرنسية 

نانية وجامعة البلمند وجامعة القديس يوتسف )جامعة تولوز وجامعة غرونوبل واليامعة اللب

واليامعة األميركية في بيروت وجامعة الروح القدس الوسليك وجامعة بيروت العربية 

، أو المرصد البيئي O-LiFEواليامعة اللبنانية األميركية(، وذلك بهدف إنشاء مرصد 

 اللبناني الفرنسي. ولديه األهداف التالية:

  ي الوقت نفسه: المراقبة والبحوث والتدريب والتثميناألمور التالية فتنفيذ 

 توحيد المهارات من خالل األدوات واألغراض المشتركة 

 تنظيم البيانات البيئية وتشاركها والحفاظ عليها وتعزيزها 

 

، كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة محسوتسة في المستويات الحالية 2020حلول عام ب :الهدف العشرون

من جميع المصادر  2020-2011لمالية للتنفيذ الفعال للخطة اإلتستراتييية للتنوع البيولوجي لحشد الموارد ا

ووفقاً للعملية الموحدة والمتفق عليها في إتستراتييية حشد الموارد. ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتماداً 

 على تقييمات االحتياجات إلى الموارد التي تستعدها األطراف وتبلغ عنها

 

ارة البيئة تعمل باتستمرار مع اليهات المانحة، بما فيها الصناديق البيئية والحوومات األجنبية والهيئات الدولية، من ن وزا

أجل ضمان تأمين األموال الالزمة للقروض الميّسرة والمنح، مما يسمح بمواصلة تنفيذ الخطط واألنشطة المختلفة 

 وتطويرها. في ما يلي بعض األمثلة على ذلك:

 دوالر. وقد حصل المشروع  2،255،000الحرجية "، وموازنته  لبنان موارد وإعادة تأهيل وع "حمايةمشر

مليون دوالر، وهي  12األكبر قيمتها والهبة على العديد من المنح والمساعدة من أجل إعادة التحريج في لبنان. 

، وهذا لمساحات الحرجية في لبنان، بهدف العمل على تنمية اUSAIDمن الوكالة األميركية للتنمية الدولية 

 ةقيمب لصالح وزارة البيئة قبول هبةاالميركية. مديرية االحراج قبلمن المشروع االخير ينفذ مباشرةً في لبنان 

 في ميال التنوع البيولوجي. مشاريعمليون دوالر لدعم  1.5
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  مركبات الوربون لوطني للتخلص من مليون دوالر لتنفيذ البرنامج ا 2.5بقيمة  قبول هبة لصالح وزارة البيئة

 ومتابعة عملية التنفيذ. الهيدروكلورية فلورية

 توفير لتنفيذ مشروع مليون يورو، مخصصة  19 بقيمة لصالح وزارة البيئةمن االتحاد األوروبي  قبول هبة"

 .للموارد البحرية في لبنان" الحماية والتنمية المستدامة

  نان واتستخدامها بشول مستدام.في لبللحفاظ على الموارد البحرية 

  البيئية الحوكمة –دعم اإلصالحات "مشروع وزارة البيئة لإطالق" (StREG)  الممول من االتحاد األوروبي 

 ماليين يورو. 8قيمتها  هبةب

 مليون دوالر لإلدارة المستدامة لحوض نهر  3.2بقيمة  لصالح وزارة البيئة ميمن مرفق البيئة العال قبول هبة

 )المشروع بعنوان "اإلدارة المستدامة لألراضي في حوض القرعون"(انيالليط

  9.3بلدية من أجل تنفيذ مشاريع بيئية تبلغ قيمة كل منها  69، وقعت وزارة البيئة على عقود مع 2012في عام 

يئة مليون دوالر. وتأتي هذه المساعدة في إطار خطة عمل مشتركة بين الوزارة والبلديات من أجل حماية الب

وإنفاذ الحلول المناتسبة للمشاكل التي تواجهها، من خالل شراء حاويات النفايات ومضخات مبيدات اآلفات، وبناء 

 خزانات اتسمنتية ليمع المياه التي تساعد في موافحة الحرائق.

 قيمتها  تلغتنفيذ خطة إعادة التحريج الوطنية بقيادة وزارة البيئة، وبتمويل من الموازنة الوطنية اللبنانية. ب

(، وقد 2006-2004( والثانية )2004-2002مليون دوالر وتشمل المراحل التالية: المرحلة األولى ) 16.67

 ( من خالل عقود مباشرة مع البلديات.2014-2010شركات خاصة ، والمرحلة الثالثة )تلزيم أنيزتا من خالل 
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 اإلنمائية هدافاأل من الصلة ذات 2015 العامغايات  تحقيق في لبنان مساهمة

 لأللفية

دولة بما فيها لبنان.  191، اعتمدت اليمعية العامة لألمم المتحدة إعالن األلفية. وقد صادقت عليه 2000في أيلول/تسبتمبر 

مؤشراً، بما في ذلك الحد من  58غاية و 21. وتشمل األهداف 2015وتعهد هذا اإلعالن بتحقيق ثمانية أهداف بحلول عام 

اء على اليوع، وتحقيق تعميم التعليم لليميع، وتعزيز المساواة بين الينسين، وتحسين الرعاية الصحية الفقر والقض

 لألمهات واألطفال، والوقاية من األمراض المعدية، وحماية البيئة، وتعزيز الشراكات العالمية للتنمية.

وفي إطار األهداف اإلنمائية لأللفية، أنيزت الحوومة اللبنانية حتى 

(، MDGR( تقارير عن األهداف اإلنمائية لأللفية )3ن ثالثة )اآل

 بدعم من وكاالت األمم المتحدة في البلد:

  إلى إنشاء وضع أتساتسي الذي هدف  2003تقرير عام

حول ما وقدم توجيهات ورصد التقدم المنيز حتى يومها، 

 ييب فعله.

  تقييماً للتقدم المحرز في الذي أجرى  2008تقرير عام

األهداف اإلنمائية لأللفية، بناًء على بيانات وطنية تحقيق 

 2008برزت بعد التقرير األول. وقد تسلط تقرير عام 

الضوء على اليهود المبذولة من أجل تحقيق األهداف، 

وحدد التحديات والفرص الرئيسية، كما قدم توصيات 

لصانعي القرار وأصحاب المصلحة اآلخرين من أجل 

م يتم بلوغ عدد بارز من الغايات تحقيق هذه األهداف. ول

خالل الفترة التي تلت نشر التقرير األول، بسبب عدم 

اتستقرار الوضع السياتسي في البلد )اغتيال رئيس الحوومة 

وحرب اتسرائيل  2005رفيق الحريري في شباط/فبراير 

 (.2006على لبنان في تموز/يوليو 

  ذا أداء لبنان في هالذي يستعرض  2014-2013تقرير عام

الميال، على غرار التقريرين السابقين. وينظر في تيربة 

لبنان والعبر المستخلصة في هذا السياق، من أجل المساهمة 

 .2015في صياغة خطة تنمية جديدة لما بعد عام 

( واألهداف أظهر التقرير األخير عن األهداف اإلنمائية لأللفية أن لبنان بلغ غايات الهدف المتعلق بالتعليم )الهدف الثاني

الثالثة المتعلقة بالصحة، خاصةً من ناحية تخفيض معدل وفيات األطفال واألمهات، أي الهدفان الرابع والخامس. مع ذلك، 

ليس من المتوقع تحقيق هدف الحد من الفقر )الهدف األول( وهدف االتستدامة البيئية )الهدف السابع(. إلى جانب الظروف 

اتسية المتعددة األوجه والتي تتطلب تغييرات هيولية، واجه لبنان في تقدمه نحو تحقيق األهداف االجتماعية االقتصادية والسي

المذكورة، عدة تحديات أهمها الوضع السياتسي المعقد وتداعيات األزمة السورية، خاصةً من ناحية تدفق األعداد الوبيرة من 

 الالجئين.

فالة االتستدامة البيئية"(، لون الهدف األول )"القضاء على الفقر الهدف السابع متصل مباشرةً بالتنوع البيولوجي )"ك

 المدقع"( والهدف الثاني )"تحقيق تعميم التعليم االبتدائي"( يعتبران من المسائل المتداخلة في التنوع البيولوجي:

 ( 1الهدف األولMDG :) إن الفقر يدفع تم ربط الفقر بفقدان التنوع البيولوجي بسبب تيزئة الموائل وتدميرها. ف

الناس إلى التصرف بطريقة غير مستدامة من أجل تلبية احتياجاتهم األتساتسية للبقاء )قطع األشيار غير القانوني، 

 والرعي اليائر، والصيد المائي اليائر على تسبيل المثال(.
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 ( 2الهدف الثانيMDG :)  الضروري ضمان يعتبر التعليم عامالً حيوياً في الحفاظ على التنوع البيولوجي. من

من المهم في الوقت نفسه تعميم الحفاظ على التنوع البيولوجي على ووصول جميع األطفال إلى التعليم االبتدائي، 

حس بالمسؤولية تياه البيئة ينمولديهم  األطفال المتعلمينفاألطفال. زيادة التوعية لدى البرامج المدرتسية من أجل 

طبيعة والحيوانات والمحافظة على نظافة محيطهم. كما أن التعليم يمنع التي تحيط بهم. وذلك يشمل احترام ال

بيئتهم والتصرف بشول العقالني )قطع األشيار غير القانوني، والتلوث، واالتستغالل الحاق الضرربالناس من 

 غير المستدام للموارد الطبيعية، وتدمير الموائل والنظم اإليوولوجية، وغيرها(.

 )الهدف االول والثاني والسابع( ( المذكورة أعاله3ة أدناه الخطوات المتخذة لتحقيق األهداف الثالثة )تعرض األقسام الفرعي

لهدف لبالنسبة بينما  ،للهدفين األول والثاني، يتم عرض الخطوات المتخذة للهدف العامبالنسبة ورفع التحديات القائمة. 

، بما أنه الهدف الوحيد الذي يؤثر مباشرةً على ن هذا الهدفضم تخص كل غاية على حدةلتي الخطوات فيتم عرض السابع

 التنوع البيولوجي.

 (: القضاء على الفقر المدقع والجوعMDG 1األول ) الهدف

 الممارسات السليمة المعتمدة لتحقيق الهدف األول

لى وجود إرادة تسياتسية في هذا بدأت الحوومات اللبنانية المتعاقبة مؤخراً بإدراج الفقر في الئحة أولوياتها، مما يشير إ

 :الميال. في ما يلي المبادرات الرئيسية التي تم إطالقها في لبنان من أجل موافحة الفقر

  اقترحت الخطة ميموعة من اجراءات شبوات األمان االجتماعية  (:2007االجتماعية ) 3خطة عمل باريس

يق األهداف اإلنمائية لأللفية كهدف رئيسي من لموافحة الفقر وتحسين المؤشرات االجتماعية، ونظرت إلى تحق

تنسيق جهود  االتساتسية مهمتهاخالل ميموعة التدخالت المقترحة، بما فيه إنشاء لينة مشتركة بين الوزارات 

 الحوومة وتطوير اتستراتييية اجتماعية عامة.

 ( االستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعيةNSDS– 2011:)  قوي،  تسياتسيبيان ة هذه االتستراتيييتضمنت

ووضعت رؤية جديدة للتنمية االجتماعية في لبنان عبر قطع وعد على المواطنين بضمان حقوقهم االجتماعية 

واالقتصادية، ومعالية الفقر المتعدد األبعاد بشول خاص، والسعي إلى تحقيق عدد من أهداف التنمية التي تتداخل 

 مع األهداف اإلنمائية لأللفية.

 البرنامج ا(  لوطني الستهداف األسر األكثر فقراNPTP– 2013 :) يعتبر هذا البرنامج النتيية الرئيسية

لالتستراتييية الوطنية للتنمية االجتماعية، ويهدف إلى إنشاء آلية اتستهداف يمون للحوومة اتستخدامها من أجل تقديم 

عيش دون عتبة الفقر الدنيا المتمثلة بنسبة ألف أتسرة ت 80المساعدات والخدمات االجتماعية لألكثر فقراً )أي قرابة 

ألف  74، تقدمت 2013%( واألكثر هشاشةً، باتستخدام آلية اتستهداف واختبار بالوكالة. ومنذ آب/أغسطس 8

 دوالر 3.84منها كأتسر مستفيدة )أي أتسر تنفق أقل من  18،801أتسرة تقريباً لاللتحاق بالبرنامج، وتم تصنيف 

إلى  2004، بعد تعديله بحسب التضخم من 2004، وهذا هو خط الفقر المدقع للعام لول فرد في اليوم اميركي

2011.) 

 ( 2012مشروع تنمية المجتمع:)  كان هدف المشروع توفير خدمات في مياالت مختلفة، من الزراعة والبنى

حلية وعدة التحتية إلى األنشطة الثقافية ودورات التدريب، عبر إنشاء شراكات مع منظمات غير حوومية م

مشروعاً، وقد نيحت المشاريع بدرجات متفاوتة. تساهم  324، تم تنفيذ 2008و 2006بلديات. خالل الفترة بين 

المشروع في خلق فرص عمل وعزز التنمية الزراعية، مما ترك أثراً إييابياً في الميتمعات المحلية. على تسبيل 

جحة. والعوامل الرئيسية التي حددت مستوى النياح % من المشاريع في ميال الزراعة اعتبرت نا75المثال، 

واالتستدامة كانت تتعلق بطبيعة القطاع الذي شهد تدخالً، ونوع العقد والموازنة، ومنطقة الفقر، وخصائص منظمة 

 الميتمع المدني الشريوة.

 )مشاريع لتنمية  ينفذ الصندوق :الصندوق االقتصادي واالجتماعي المستمر للتنمية )بتمويل االتحاد األوروبي

الميتمع من خالل الشراكات مع البلديات والقطاع الخاص. وقد أعطى الصندوق قروضاً للمشاريع الصغيرة 

 310، بات الصندوق يساهم في تحسين تسبل عيش 2012والمتوتسطة الحيم من أجل اتستحداث الوظائف. وعام 
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 4مشروع وأدت إلى اتستحداث  6500كثر من آالف نسمة تقريباً. كما أن القروض التي قدمها الصندوق دعمت أ

آالف وظيفة جديدة
13

. 

 مشروع دعم التنمية المحلية في شمال لبنانADELNORD (2009:)  مشروع يهدفADELNORD 

إلى دعم التنمية المحلية في شمال لبنان، وذلك من خالل شراكة بين اليمهورية اللبنانية )ميلس اإلنماء 

مقاربة قائمة على ثالثة قطاعات تدخل: تطوير  ADELNORD مشروع ويعتمد واإلعمار( واالتحاد األوروبي.

 البنى التحتية في الزراعة، وتنمية الميتمع، واإلدارة المستدامة للموارد البيئية.

 ( وكاالت التنمية االقتصادية المحليةLEDA)  في أربع مناطق تدخل تعتبر األكثر حاجةً: شمال لبنان، جنوب

مبني على التنمية االتستراتييية االقتصادية للمنطقة. ويبدأ  LEDAواحي بيروت. فإن مفهوم لبنان، البقاع وض

بتنمية القطاعات المحددة في مياالت اإلنتاج والصناعة، ويركز على مختلف األقسام الفرعية لسالتسل القيم في 

 كل قطاع.

 التحديات والعقبات

البرنامج للتنمية االجتماعية و خطة العمل االجتماعية بشول كامل. وما زال  االتستراتييية الوطنية كلحتى اآلن، لم يتم تنفيذ 

( يواجه تحديات عدة في إبراز األنشطة المختلفة ذات الصلة ورفع مستوى NPTP) الوطني التستهداف األتسر األكثر فقراً 

قد توون خدمات عامة محدودة ويوفر  NPTPالوعي وتعزيز اآلليات التشغيلية واالتستدامة في إطار مالي محدود. كما أن 

ال يستفيدون من الخدمات التعليمية ،أفراد األتسر المسنين الذين ليس لديهم أوالد غير مفيدة ليميع األتسر الفقيرة )مثالً 

 وبالتالي يحصلون على دعم أقل(. نتيية لذلك، فإن إدراج البرنامج في اتستراتييية اجتماعية شاملة يصبح حيوياً.

 االبتدائي التعليم تعميم تحقيق(: MDG 2) الثاني الهدف

 الممارسات السليمة المعتمدة لتحقيق الهدف الثاني

حقق لبنان الهدف الثاني من األهداف اإلنمائية لأللفية والمؤشرات ذات الصلة )معدل القيد الصافي في التعليم االبتدائي، 

معرفة القراءة والوتابة المرحلة االبتدائية، ومعدل ونسبة الطالب الذين يصلون من الصف األول إلى الصف األخير من 

عاماً، رجال ونساء(. المشاكل المتعلقة بتعميم التعليم االبتدائي كانت موضوع دراتسة أجرتها  24إلى  15لدى أبناء الـ 

-2010ليم خطة تنمية قطاع التعباتت من األركان األتساتسية في أدميت و(، وقد MoEHEوزارة التربية والتعليم العالي )

برامج  10، بحسب 2015. تتضمن الخطة اتستراتييية تنفيذ تشمل خمس أولويات، ويتوقع إنيازها بحلول العام 2015

 .التنفيذذات صلة ومؤشرات لألداء في 

 تشمل األولويات اآلتي:

 توفير التعليم على أتساس الفرص المتساوية؛ 

 ة؛تعزيز التعليم النوعي الذي يساهم في بناء ميتمع معرف 

 تعليم يساهم في الدمج االجتماعي؛ 

 تعليم يساهم في التنمية االقتصادية؛ 

 .تعزيز إدارة التعليم 

كافة. كما يتم تزويد المستهدفة  183، وتمت إعادة تأهيل المدارس الـ برنامج تطوير البنى التحتيةتم تحقيق تقدم إضافي في 

مختبراً، وأعمال إعادة تأهيل مراكز الحضانة ما زالت  46في  المختبرات العلمية بالمعدات، وقد أنيزت البنى التحتية

، فقد تم وضع المعايير الوطنية للمعلمين وتمت تيربة مقياس للتقدم. التأهيل المهني للكوادر التعليميةقائمة. أما بالنسبة إلى 

                                                             

 http://www.esfd.cdr.gov.lb/news/Achievementsع الصندوق االقتصادي واالجتماعي للتنمية على االنترنت: موق 13
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لك، تمت صياغة مراتسيم (. فضالً عن ذMoEHE ،2013المذكورين لم يحظيا بالتأييد الوامل بعد ) المبادرتينلوّن 

 خاصة بقانون إنفاذ التعليم اإللزامي حتى تسن الخامسة عشرة.تطبيقية 

 التحديات والعقبات

شاملة ويتوقع أن تحقق مخرجات إييابية. لونّها تواجه تحدياً كبيراً، هو: "كيف  2015و 2010إن الخطة لألعوام بين 

ات اللبنانيين واحتياجاتهم، مع تأمين مسون لألوالد الالجئين السوريين يمون إبقاء التقدم على المسار الصحيح وتلبية طموح

 (.UNDP-CDR ،2014؟" )2013ألفاً بحلول نهاية العام  550بسن الدراتسة، والذين من المتوقع أن يزداد عددهم إلى 

 البيئية االستدامة كفالة(: MDG 7) السابع الهدف

 لوجي، ويشمل الغايات األربع التالية:الهدف السابع مرتبط مباشرةً بالتنوع البيو

 فقدان الموارد البيئيةوانحسار .أ: دمج مبادئ التنمية المستدامة في السياتسات والبرامج الوطنية، 7الغاية  -1

 2010بحلول عام  فقدان التنوع البيولوجيمعدل من بشول ملموس .ب: الحد 7الغاية  -2

لشرب وخدمات صالحة ل مياه الحصول باتستمرار على  تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمونهم.ج: 7الغاية  -3

  2015النصف بحلول عام  الصرف الصحي األتساتسية إلى 

من تسوان األحياء  شخص مليون  100لمعيشة ما ال يقل عن  2020تحقيق تحسين كبير بحلول عام  .د:7الغاية  -4

 الفقير

بيولوجي، على التوالي( تأثير مباشر على الحفاظ على .ب )الحفاظ على الموارد البيئية وعلى التنوع ال7.أ و7للغايتين 

.د )الحد من التلوث والحد من الفقر، على التوالي( تؤثران بشول إييابي غير 7.ج و7التنوع البيولوجي، بينما الغايتان 

 مباشر على التنوع البيولوجي وتضمن الحفاظ عليه.

 .ب7.أ و7الممارسات السليمة المعتمدة لتحقيق الغايتين 

السلطات  ه ال يزال هناك حاجة ليهود اضافية منمع أن لبنان قد حقق بعض التقدم في اعتماد مسار أكثر اتستدامةً، إال أن

-MoE ،2012اإلنيازات البارزة الرئيسية التي حققتها وزارة البيئة ) يلي في ماوالميتمع المدني والميتمعات المحلية. 

 ب(:

 :في خطة إعادة التحريج الوطنية أجل صون الغطاء الحرجي، اتستأنف لبنان من  الحفاظ على التنوع البيولوجي

)بعد الحرب االتسرائيلية(. وقد  2010و 2006وتوقفت بين عامي  2002، علماً أنها أطلقت عام 2010عام 

في مختلف المناطق اللبنانية على المتدهورة شملت هذه الخطة عدة أنشطة إلعادة التحريج في مناطق الغابات 

هوتار،  300(: 2006-2004هوتار، المرحلة الثانية ) 300(: 2004-2002لشول اآلتي: المرحلة األولى )ا

مبادرة إلعادة  2010في عام هوتار. باإلضافة إلى ذلك، تم إطالق  100(: 2014-2010المرحلة الثالثة )

حرائق الغابات المدمرة التي التحريج ممتدة على خمس تسنوات ، بهدف تقوية المشاتل الحرجية في لبنان. وبعد 

مجلس الوزراء واقّرها استراتيجية وطنية إلدارة حرائق الغابات، ، طّور لبنان 2008و 2007اندلعت في عامي 

قانون يحظر استغالل تمت الموافقة على  2010، وفي عام 13/5/2009بتاريخ  52بموجب القرار رقم 

ذا يهدف إلى ردع المخربين الذين كانوا يشعلون الحرائق في . وكان القانون هالمساحات المحروقة من الغابات

وزارة قدمت (. كذلك، UNDP ،2010و MoEاألرض واتستغاللها )وجهة اتستعمال بعض الحاالت بهدف تغيير 

 هيئة وطنية عليا حرائق الغابات، يقترح إنشاء  دارةالبيئة إلى ميلس الوزراء مشروع قانون إطاري وطني ال

المعنية، من أجل تعزيز التعاون والتنسيق ات لغابات، ويشمل ممثلين من جميع الوزارات والمؤتسسدارة حرائق اإل

تقع ضمن صالحية العديد  فحرائق الغاباتبين مختلف الوزارات والمؤتسسات ذات الصلة لمواجهة هذه المشولة، 

لعامة للدفاع المدني، ووزارة من اإلدارات. ويحدد مشروع القانون اجراءات تساهم في تعزيز قدرات المديرية ا

( جمع البيانات 2حرائق الغابات، الوقاية من ( 1الزراعة، والبلديات، مع وضع اجراءات خاصة لآلتي: 

( 6( إعادة التأهيل، 5، الحريق ( الحد من انتشار 4، تقليص الخطر واليهوزية المسبقة( 3ليل، اث والتحابحواأل

 ( التوعية وبناء القدرات.7، وأخيراً والغرامات اتوالعقوب المالحقةمعاينة المخالفات و
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 يؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير اتستراتييية إلدارة تلوث الهواء  الهواءلنوعية برنامج رصد  الهواء: نوعية

لنوعية في البالد. في العقد األخير، بدأت عشرات البلديات واليامعات باتستثمار مواردها في توفير أدوات رصد 

الهواء. وفي السياق نفسه، فإن الحظر الوامل على البنزين المزود بالرصاص بنوعية وتدريب خبراء  الهواء،

يعتبر اجراءاً إييابياً جداً للحد من تلوث الهواء، بما أن فوائده كبيرة على الصحة العامة والبيئة. على نحو مماثل، 

ت التحويلية )صناعات االتسمنت بشول رئيسي( في تساهمت المبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة البيئة للصناعا

 ضبط الغازات الدفيئة وغيرها من االنبعاثات الناتية عن التصنيع.

 التحديات والعقبات

تعتبر جميع مبادرات التخطيط الواردة أعاله ممارتسات مفيدة تدعم االتستدامة البيئية. مع ذلك، تعتمد اتستدامة النياح على 

عة المستمرة. فإن قدرة وزارة البيئة وباقي الوزارات والوكاالت الحوومية على االلتزام بالمخططات التنفيذ الصارم والمتاب

مرتبطة مباشرةً بالشروط السياتسية والتغييرات في المناصب الوزارية، كما هي الحال في العديد من الدول األخرى. ومع 

 (.UNDP ،2010و MoEها )كل تغيير جديد، تتم إعادة النظر في هذه الخطط وإعادة صياغت

 .ج7الممارسات السليمة المعتمدة لتحقيق الغاية 

على أعمال البنى التحتية. وكان هدفها الرئيسي تحسين التغطية  خطة العمل لإلصالح االقتصادي واالجتماعيركزت 

لمفقودة في الشبوات وتوتسيع واإلمداد المستمر بالمياه في جميع مناطق لبنان، عبر زيادة قدرة التخزين والحد من الوميات ا

نطاق تغطية الري، مع تعزيز عمليات جمع مياه الصرف الصحي ومعاليتها. كما قامت وزارة الطاقة والمياه ببلورة 

استراتيجية . كذلك، أطلقت الوزارة 2012، حصلت على موافقة ميلس الوزارة عام استراتيجية وطنية لقطاع المياه

بخطة العمل . كما أّن ميلس اإلنماء واإلعمار قد مضى قدماً 2012كانون األول/ديسمبر في  وطنية لمياه الصرف الصحي

لالنتهاء من إعادة تأهيل إمدادات المياه الصالحة للشرب وتوسيع نطاقها في جميع المناطق اللبنانية مع زيادة مصادر 

 المياه في جميع المحافظات.

وأحاله  مشروع قانون حول اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبةوزراء على وفي إطار قطاع النفايات الصلبة، وافق ميلس ال

 إلى البرلمان.

 التحديات والعقبات

صيغت التقييمات والمعارف المتعلقة بالمشاكل البيئية بالشول المناتسب، وُوضعت العديد من الخطط، ونظرت الحوومات 

تسية والموارد الالزمة للتنفيذ ما زالت غير موجودة. كما أّن مشروع المتعاقبة إلى هذا القطاع كأولوية. لوّن اإلرادة السيا

القانون حول اإلدارة المتواملة للنفايات الصلبة لم يُقّر بعد؛ وما زال لبنان يعمل على أتساس خطة الطوارئ إلدارة النفايات 

 ، وهي خطة قديمة لم تعد فعالة.1997الصلبة المعتمدة عام 

 .د7مدة لتحقيق الغاية الممارسات السليمة المعت

 حتى اآلن، لم يتم إيياد حل للتوتسع المستمر لألحياء الفقيرة والمخيمات. وما زالت تحضن األكثر هشاشةً وفقراً.

 التحديات والعقبات

ت تشول مخيمات الالجئين الفلسطينية والسورية تحدياً كبيراً للحوومة اللبنانية، وال توجد خطط لتحديد مستقبل هذه المخيما

 والتيمعات.
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 لبنان في االتفاقية تنفيذ من المستخلصة الدروس

، التي تهدف 1998عام  االتستراتييية الوطنية للتنوع البيولوجي و خطة العملأدى تنفيذ االتفاقية في بادئ األمر إلى تطوير 

اء بنوك اليينات واتستئناس بعض إلى تعزيز التنوع البيولوجي. وقد تم تحقيق العديد من اإلنيازات منذ ذلك الوقت، مثل إنش

النباتات، وإنشاء قاعدة وطنية للتنوع البيولوجي من أجل توثيق التنوع البيولوجي ورصده، فضالً عن الشراكات مع 

 الميتمع البيئي على المستوى الوطني واالقليمي والدولي، وزيادة عدد المحميات، إلخ.

مقاربة عبر القطاعية الشاملة، وقد تم اعتماد هذه من خالل الالتنوع البيولوجي المسائل المتعلقة بتعزيز تم البدء في لبنان ب 

 تنفيذ االتفاقية، خاصةً من حيث تعميم التنوع البيولوجي على القطاعات المنتية واالقتصادية. كيزء منفي البالد  االمقاربة

لبيولوجي وخطة العمل في لبنان من أجل فضالً عن ذلك، ثمة عملية مراجعة وتحديث لالتستراتييية الوطنية للتنوع ا

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة. وقد تسمح  2020-2011مواءمتها مع الخطة االتستراتييية للتنوع البيولوجي 

، كما تسمح بتسليط الضوء على القيود والعوائق التي ييب 1998عام التي اعدت في ذلك بإجراء تقييم داخلي لهذه الخطة 

جهتها أو تينبها. وحتى اليوم، تشمل أبرز المياالت المحددة للتدخل بهدف تعزيز تنفيذ االتفاقية على الصعيد إما موا

 الوطني، العناصر التالية:

 زيادة التمويل لتعزيز األبحاث؛ 

 بة الغازية وأعماق البحار وغيرها؛توجيه األبحاث نحو المياالت الفقيرة بالبيانات، مثل األنواع الغري 

 في جميع مياالت السياتسات ذات الصلة، بما فيها الزراعة ومصايد األتسماك،  مترابطة تسياتسة حوومية ضمان

 والتعاون الدولي والسياتسة البيئية، وتسياتسات الصناعة والتيارة؛

 ضمان التقسيم المناتسب لألراضي؛ 

 لغازية؛تعزيز أنشطة الحير الصحي من أجل حماية النظم اإليوولوجية الطبيعية من األنواع ا 

 ضمان نشر المعلومات؛ 

 إعطاء مسائل التنوع البيولوجي األولوية على مستوى صنع القرارات؛ 

 إدارة أنشطة صيد األتسماك واالتستزراع المائي؛ 

 .إنشاء ليان متخصصة في البيئة ومسؤولة عن اإلشراف على مسائل التنوع البيولوجي ومتابعتها 
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 المالحق
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طرف المقدم للتقرير وإعداد التقرير الوطني معلومات عن ال –الملحق األول 

 الخامس

 الطرف المقدم للتقرير

 نقطة االتصال الوطنية

 لبنان –وزارة البيئة  إسم المؤسسة الكامل

 السيدة الرا سماحة إسم ومنصب المسؤول عن االتصال

 األنظمة اإليوولوجيةدائرة رئيسة 

 ينقطة االتصال الوطنية باتفاقية التنوع البيولوج

 

 مبنى اللعازارية، المبنى "أ"، الطابق السابع العنوان

 2727-11صندوق البريد 

 لبنان –بيروت 

 417الفرع الهاتفي:  55 65 97 1(0) 961+رقم الهاتف: 

 35 65 97 1(0) 961+رقم الفاكس: 

 l.samaha@moe.gov.lb البريد االلكتروني

 تقديمال

 السيد محمد المشنوق توقيع المسؤول عن تقديم التقرير الوطني

 وزير البيئة

 

 2015آب/أغسطس  تاريخ التقديم

 

mailto:l.samaha@moe.gov.lb
mailto:l.samaha@moe.gov.lb
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 الخامس التقريرالوطني إعداد

ي "أنشطة تعزيز التنوع البيولوجتم إعداد التقرير الوطني الخامس إلى اتفاقية التنوع البيولوجي في إطار مشروع 

(، وإعداد التقرير الوطني الخامس إلى NBSAPلمراجعة/تحديث االتستراتييية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل )

 ("، الذي نفذته وزارة البيئة اللبنانيةCHMأنشطة آلية تبادل المعلومات )وتفعيل (، CBDاتفاقية التنوع البيولوجي )

 .GEF( وبتمويل من مرفق البيئة العالمي UNEPبالتعاون مع برنامج االمم المتحدة للبيئة )

"وزارة المنفذة اليهة (، نيابةً عن ELARD)لتنمية المتطورة للموارد ش.م.ل. شركة االرض لمن قبل هذا التقرير أعد 

، اآلنسة ، وبالتعاون والتنسيق الوثيقين وبمشاركة نقطة االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي في وزارة البيئة"البيئة

تيريل جزءاً من فريق  الرا تسماحة التي تساهمت بفعالية في إعداد هذا التقرير. كما كان المستشار الدولي السيد تريستان

 .التوجيه والمراجعةاإلعداد الذي قدم 

البيولوجي  منهيية في إعداد التقرير الوطني الخامس على أتساس المبادئ التوجيهية التي قدمتها اتفاقية التنوعاعتماد تم 

، والتي توصي بأن تشمل األطراف المعنية بإعداد التقارير الوطنية، ميموعة واتسعة الوطنية الخامسة ريراالتقحول اعداد 

من أصحاب المصلحة من أجل تينب المساهمات غير الموضوعية من قبل الفريق االتستشاري، وإضفاء حس بالمسؤولية 

 ن مقاربة تشاركية وشفافة في عملية إعداد التقرير.على الوثيقة على المستوى الوطني، وضما

 تم التركيز في منهيية العمل على المهام األربع التالية:

 مراجعة التقارير والمبادئ التوجيهية المحلية والدولية الموجودة .1

لمبادئ واالمحلية والدولية الموجودة تتضمن الخطوة األولى من المشروع عملية جمع واتستعراض شاملة للتقارير 

االجتماع العاشر مقررات ، مثل تحديثات اتفاقية التنوع البيولوجي ومبادئها التوجيهية ومنشوراتها، باإلضافة إلى التوجيهية

 والتقارير الوطنية والمنشورات العلمية وغيرها.مقرراً،  47التي يبلغ عددها لمؤتمر األطراف 

 ة.يشمل الملحق الثاني الئحة بيميع الوثائق المستخدم

 تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين .2

إن الشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة عامل أتساتسي في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي على المستوى الوطني، كما 

أّن مشاركة أصحاب المصلحة في جمع البيانات عنصر رئيسي في المشروع. ويتضمن نموذج التقرير الوطني الخامس 

 التي تحتاج إلى تعليقات أصحاب المصلحة وأجوبتهم.الئحة طويلة باألتسئلة 

لذلك، فإن القيمة المضافة الوبرى في العملية هي حشد أصحاب المصلحة وتعزيز حس المسؤولية. وقد تم تحديد عدة 

أصحاب مصلحة بما في ذلك الحوومة والمؤتسسات األكاديمية والبحثية، والمنظمات غير الحوومية والميتمع المدني 

" حيث يتم التركيز على أصحاب المصلحة ذوي اهتمام وتأثير أصحاب المصلحةع الخاص، بناًء على "مصفوفة والقطا

كما مشاركة أصحاب المصلحة المتعلقةب مصفوفةنشر هذه الالتأثير والمصلحة العاليين ويعتبرون األكثر أهمية. وقد تم 

 .هذا التقريرمن  جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الملحق الرابعالئحة و

فضالً عن ذلك، تم إنشاء لينة توجيهية تتألف من ممثلي المؤتسسات العامة المعنية ومراكز البحوث واألكاديميين بهدف 

ييية الوطنية االتستراتتعزيز حس المسؤولية ومشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في إعداد التقرير الخامس الوطني و

دثة في لبنان. وتم تنظيم عدة اجتماعات للينة التوجيهية خالل فترة تنفيذ المشروع، المح خطة العملللتنوع البيولوجي و

ورش العمل ومخرجاتها  برامجوكانت اللينة تهتم بشول رئيسي بتسهيل عملية جمع البيانات، وتقديم المشورة حول 

 الرئيسية.

 جمع البيانات والتشاور مع أصحاب المصلحة .3

تساتسي الذي يسمح بتحديث عملية إعداد التقرير الوطني الخامس. بعد تحديد أصحاب يشول جمع البيانات الموون األ

، ييب إجراء مقابالت معهم لإلجابة على األتسئلة الواردة في التقرير المبينة أعاله المصلحة الرئيسيين خالل المهمة الثانية

 الضرورية. الوطني الخامس، واألتسئلة األخرى التي وضعها الفريق من أجل جمع البيانات
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أجريت مقابالت واتستقصاءات الوترونية من أجل جميع وتحديث المعلومات المتعلقة باإلنيازات األبرز في ميال التنوع 

التنفيذ البيولوجي منذ التقرير الوطني الرابع )من حيث التشريعات والدراتسات الفنية وتنفيذ األنشطة والمشاريع قيد 

 لك المنيزة...(.واالتستراتيييات قيد التطوير أو ت

تم إشراك أصحاب المصلحة خالل ورش العمل المنظمة أيضاً إلطالعهم على التقدم الذي حققه المشروع، وعملوا في 

 من كلٍّ منهم بناًء على ميال اختصاصه. واآلراءميموعات مركزة على المواد والتمارين المعدة، مما تسمح بيمع البيانات 

 تحليل البيانات وإعداد التقرير .4

التقرير هذا واجتماعات أصحاب المصلحة الفردية وورش العمل، تم إعداد  مراجعة التقارير والدراتسات المتوفرةبناًء على 

الملحقان األول والثاني، من ثم اعداد والثالث، و الثاني اعداد اليزئيناألولى في بادئ األمر، ثم اعداد اليزء على مراحل )

من قبل وزارة البيئة والمستشار الدولي. كذلك، تم إنياز تقارير عن ورش  ةداخلي راجعةلم يليهما الملحق الثالث( وخضع 

 العمل وأرتسلت إلى المشاركين من أجل التحقق من المعلومات الميمعة.

 ، تم إنياز التقرير وتشاركه مع اتفاقية التنوع البيولوجي.المراجعاتبعد االنتهاء من هذه 
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 للمعلومات ةإضافي مصادر – الثاني الملحق

 وقطاع المياه في لبنان. جمعية الخط األخضر.المائية موارد ال(. المياه حق من حقوق اإلنسان: تقييم 2004ع. درويش. )

تقرير بعثة التقييم  –(. تعميم إدارة التنوع البيولوجي على عمليات إنتاج النباتات الطبية والعطرية، لبنان 2014أ. رجال. )

 .UNDP/LARI/GEFالنهائي. 

(. ACCOBAMS( .)2003اتفاقحفظحوتياتالبحراألسودوالبحراألبيضالمتوسطوالمنطقةاألطلسيةالمتاخمة )

مستخرجمن: 

&I68view=category&layout=blog&id=http://accobams.org/index.php?option=com_content&

53temid=. 

(. مستخرج من: AEWA( .)2014اآلتسيوية المهاجرة )-األوروبية-االتفاق المتعلق بحفظ الطيور المائية األفريقية

aewa.org/-http://www.unep.. 

، مؤتسسة ROSSالتعاون اإليطاليمن خالل برنامج موتبوضع غابات لبنان.  (.2007جمعية الغابات والتنمية والمحافظة. )

 ص.128، بيروت. UNDP ،IUCNهانس تسيدل، 

. تم دخوله في lebanon-press-http://jabalmoussa.org/news(. مستخرج من: 2009جمعية حماية جبل موتسى. )

 .2015كانون الثاني/يناير،  19

 (. ميثاق األراضي المستدامة في المتن األعلى.2013س. عبدهللا وآخرون. /اتحاد بلديات المتن األعلى. )

 ،للغابات األوروبي عرض خالل الندوة العلمية للمعهد –مليون شيرة  40(. هدف إنمائي جديد للبنان: الـ 2013. مهنا )ش

 .EFIMED/MoAللمتوتسط.  اإلقليمي الموتب

(. العمل الوطني للمحميات: الرتسائل الرئيسية لتحقيق هدف أيشي CBD( .)2012اتفاقية التنوع البيولوجي ) تسر أمانة

 .11للتنوع البيولوجي رقم 

(. تقرير ورشة عمل للورشة االقليمية للهادئ حول تحديث االتستراتيييات الوطنية للتنوع 2012. )CBDتسر أمانة

 وإدراج العمل على التثمين والتدابير الحافزة. –العمل البيولوجي وخطط 

ما أهميته؟ مستخرج من:  –. التنوع البيولوجي في المياه الداخلية CBDتسر أمانة

http://www.cbd.int/waters/importance/default.shtml 2015كانون الثاني/يناير  20، تم دخوله في. 

CBD :بروتوكول ناغويا. مستخرج من .http://www.cbd.int/abs/nagoya 

protocol/signatories/default.shtml. 

(. مستخرج من: CITESتات البرية المهددة باالنقراض )اتفاقية االتيار الدولي بأنواع الحيوانات والنبا

700http://cites.org/eng/node/. 

(. مستخرج من: 2015. )CMSاتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة

mou-raptors-unepcms-signatory-new-2015004http://www.cms.int/en/news/. 

(. خطة التنمية االتستراتييية لألراضي في 2012/ اتحاد بلديات الضنية. )UNDP/CDRمعهد االتستشارات والبحوث/

 منطقة الضنية.

 ، لبنان.USAIDمج تنمية القطاعات اإلنتاجية في لبنان. مشروع برنا(. 2014شركة بدائل التنمية وبيوند بيروت. )

http://accobams.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=53
http://accobams.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=53
http://www.unep-aewa.org/
http://www.unep-aewa.org/
http://jabalmoussa.org/news-press-lebanon
http://www.cbd.int/waters/importance/default.shtml
http://www.cbd.int/waters/importance/default.shtml
http://www.cbd.int/abs/nagoya%20protocol/signatories/default.shtml
http://www.cbd.int/abs/nagoya%20protocol/signatories/default.shtml
http://www.cbd.int/abs/nagoya%20protocol/signatories/default.shtml
http://cites.org/eng/node/700
http://cites.org/eng/node/700
http://www.cms.int/en/news/2015004-new-signatory-unepcms-raptors-mou
http://www.cms.int/en/news/2015004-new-signatory-unepcms-raptors-mou
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ECODIT( .2009 تقييم المحافظة على التنوع البيولوجي والغابات في لبنان .)–  أمر المهمة رقم  –التقرير النهائي

EPP-I-86-06-00010-00. 

مشروع  –اقليمي  –ديدة في لبنان (. تقييم بيئي اتستراتييي التستراتييية قطاع المياه الي2014. )ECODITبقيادة تيّمع 

 تقرير منقح للتقييم البيئي االتستراتييي. – 4تقديم المنتج رقم –اإلدارة وتوليد المعارف 

ELARD( .2011خطة عمل لموافحة تلوث بحيرة القرعون .)–  التقرير الرئيسي–LB-EQM-UND-CPQ-10. 

ELARD/LDK( .2014 توفير الخدمات المهنية من أجل إعداد .) التقييم البيئي االتستراتييي لقطاع الطاقة المتيددة في

 لبنان.

 (. قطاع المياه في لبنان، إطار تشغيلي من أجل إجراء اإلصالحات التشريعية والمؤتسسية. اإلتسووا.2007ف. قمير. )

لحوض المتوتسطي. (. تحليل المناطق الساخنة للمحافظة على التنوع البيولوجي النباتي في ا1997ف. ميداي وبـ. كيزيل. )

 .127-112 :84آن. ميسوري بوت. تسيالت حديقة ميسوري النباتية، 

الحمراء بالنباتات اللبنانة: ورشة  IUCN(. قائمة 2014كلية العلوم، حرم العلوم والتونولوجيا، جامعة القديس يوتسف. )

 عمل شاملة.

 اعي. بيروت.(. النتائج العالمية لإلحصاء الزر2000. )MoAالفاو ووزارة الزراعة 

 ص.34. روما. الفاو. FRA2005/059لبنان.  –للموارد الحرجية الشامل للتقييم الوطني (. التقرير 2005الفاو. )

 (. االتستعراض الوطني لقطاع االتستزراع المائي.2005الفاو. )

 .2010(. التقييم العالمي للموارد الحرجية 2010الفاو. )

 16. تم دخوله في /http://www.fao.org/forestry/energy/enخرج من: (. الطاقة الخشبية. مست2013الفاو. )

 .2015كانون الثاني/يناير، 

(. أتسماك بحيرة القرعون في الحوض األعلى لليطاني في لبنان. اليوم الخامس والعشرون لليمعية 2002. الزين، )غ 

 لألتسماك المحلية.الفرنسية 

 . الزين. "دراتسة منهيية حول البلمة اللبنانية، نوع تسموي مستوطن في لبنان".غ 

 (. النباتات في تسوريا وفلسطين وتسيناي.1896-1883ج.إ. بوتست، )

. القطاة 2007-1999(. قائمة مرجعية منقحة لطيور لبنان 2008جرادي، ت. بارا، م. رمضان=جرادي. )-ج. رمضان

30 (1 :)22-69. 

تقييم وتحديد للتدابير الرئيسية التي تساعد الطيور  –(. تأثير التقلب المناخي على طيور لبنان 2011جرادي. )-ج. رمضان

 .2، رقم 12على التويف مع التغيير. ميلة العلوم اللبنانية، الميلد 

. 2007-1999بنان (. قائمة مرجعية منقحة لطيور ل2008جرادي، ت. بارا، م. رمضان=جرادي. )-ج. رمضان

Sandgrouse30 (1 :)22-69. 

 جرد وتوزيع جغرافي وارتفاعي.قائمة (. برمائيات لبنان: 2001بلوكيت، ر. صادق، ر. جيز، )-س. هراوي

(. برمائيات لبنان: بيانات جديدة حول توزيعها. علم 2002بلوكيت، ر.أ. صادق، ر. تسينداكو، أ. فينشي )-س. هراوي

 .46-35: 27وتسط الحيوان في الشرق األ

http://www.fao.org/forestry/energy/en/
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(. تقرير بعثة الدعم: تحديد الوضع والدور والوظائف 2012إ. بيلين، د. نورماند، م. بو صادر، س. زخيا، س. خاطر. )

مشروع  –الطبيعية الوطنية والمحلية في لبنان، وإعداد اإلطار التنظيمي ذي الصلة المنتزهات واآلليات المرتبطة بإدارة 

 (.ADELNORDمال لبنان )دعم التنمية المحلية في ش

 تقرير تيميعي. –(. تقييم الوظائف الخضراء في لبنان 2011. )UNDP(/ILOمنظمة العمل الدولية )

(. خدمات النظم اإليوولوجية البحرية. مستخرج من: 2006ج. دافي. )

154472article/http://www.eoearth.org/view/ 2015كانون الثاني/يناير،  20. تم دخوله في. 

(. التنوع البيولوجي لألتسماك المتوتسطية. علم األحياء البحرية المتوتسطية. 2000ج.ب. كينيارد، ج.أ. توماتسيني. )

7(3:)1-66. 

 زراعة.الوائنات التقرير الثاني حول وضع الموارد الوراثية لألغذية وال (2007) شلق، ن. صبرا ل.

( الوضع الحالي 2011شلق، ج نون، هـ. رزق، ر. عاصي، ج. عطيه، ف. معلوف، م. أبي انطون، و ن. صبرا ) ل.

 للتنوع البيولوجي الزراعي في لبنان والتحديات المستقبلية.

 (.LARI. الوائنات المعدلة وراثياً في لبنان. اليامعة اللبنانية ومصلحة األبحاث العلمية الزراعية )شلق ل. 

(. أداة تقييم الموائل على ضفاف 2012م. عبود، ج. مخزومي، س. كلوب، ر. زريق، س. جوري، س.ن. تلحوق. )

 (: دراتسة حالة نهر ابراهيم.RiHATاألنهار اللبنانية )

ئي في (. النباتات البرية الصالحة لألكل: تعزيز التنوع الغذا2007، ن. قباني، س. تلحوق. )حويالم. بطل، س. حمادة، ن. 

 .026052رقم المشروع:  –التقرير الفني األخير  –الميتمعات الفقيرة في لبنان 

مشروع برنامج تنمية القطاعات (. 2014م. بطيش، ن. أبو غزاله، م. شومان، ر. بطيش، مع مساهمة ر. موتسري. )

 اتستراتييية السياحة الريفية في لبنان. –( LIVCDاإلنتاجية في لبنان )

تأثير التغير المناخي على الدول العربية. تقرير  –(. التغير المناخي في البيئة العربية 2009و. صعب. )م.ك. طلبة، ن.

 المنتدى العربي للبيئة والتنمية.

(. رصد األنواع البحرية الغازية في المحميات البحرية 2013م. أوتيرو، إ. تسيبريان، ب. فرانوور، ب. جليل، د. تسافيني. )

 صفحة. IUCN .136اتييية ودليل عملي للمدراء. ماالغا، إتسبانيا: اتستر –المتوتسطية 

 .2014الخاص بلبنان الوطني (. الموجز 2014وزارة المالية. )

 محمية طبيعية في لبنان تشول ثروة جمالية وثقافية وتسياحية. 14(. 2014وزارة اإلعالم. ) –اليمهورية اللبنانية 

(. المسح الوطني حول األحوال 2005-2004رة المركزية لإلحصاء. )، اإلداUNDPوزارة الشؤون االجتماعية، 

 الخصائص الديموغرافية للسوان. –(. الفصل األول 2005-2004المعيشية لألتسر. )

، المشروع UNEP. الوطنيةتقرير الدراتسة  –(. التنوع البيولوجي في لبنان MoA( .)1996وزارة الزراعة )

GF/6105-92-72 ص.255. 9. المنشورة رقم 

MoA( .2013.برنامج العمل الوطني لموافحة التصحر، بيروت، لبنان .) 

MoA( .البرنامج الوطني للتحريج وإعادة التحريج 2013/الفاو .)–  مليون شيرة. 40برنامج زراعة 

MoE وUNDP( .2010 .) الواقع واالتياهاتلبنان في البيئةتقرير :. 

MoE( .2006 مشروع .)SISPAMحمية في لبنان.. المناطق الم 

http://www.eoearth.org/view/article/154472
http://www.eoearth.org/view/article/154472
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MoE( .2009.تقرير لبنان الوطني الرابع إلى اتفاقية التنوع البيولوجي .) 

MoE( .2011 بالغ لبنان الوطني الثاني إلى .)اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC.) 

MoE( .2012- :التنوع البيولوجي والغابات. مستخرج من .)أ-http://www.moe.gov.lb/Sectors/Biodiversity

Forests.aspx 2015كانون الثاني/يناير  20، تم دخوله في. 

MoE( .2012- المشاريع واإلنيازات .)2012-2011ب. 

MoE( .2012- التقرير الوطني إلى رامسار. مؤتمر األطراف .)11ج. 

MoE( .2014دليل .) الطيور. تمييز 

MoE( .2014مشروع حماية .) الحرجية / توصيات من أجل تحسين ممارتسات إعادة التحريج  لبنان موارد واعادة تأهيل

 تقرير فني. –في لبنان بناًء على نتائج التيارب الميدانية 

MoE/( جمعية الثروة الحرجية والتنميةAFDC( .)2009اتستراتييية لبنان .) .الوطنية إلدارة حرائق الغابات 

MoE االتحاد األوروبي/EU/UNDP( .2014.تقييم لبنان البيئي للنزاع السوري والتدخالت ذات األولوية .) 

MoE/IUCN( .2012.اتستراتييية لبنان للمحميات البحرية .) 

MoE/UNDP/GEF/BirdLife/SPNL( .2014 .) ان.الطيور والمناطق المهمة للطيور في لبنحالة 

MoE/UNDP( جمعية حماية الطبيعة في لبنان/SPNL االتستراتييية الوطنية للسياحة البيئية في لبنان .)–  تعميم مسائل

 الطيور المحلقة المهاجرة على السياحة البيئية.

MoE/UNDPجامعة البلمند/UoB( .2012 تحليل االتستخدام الحالي لألراضي واألنشطة االجتماعية االقتصادية في .)

 لمناطق الساحلية.ا

MoE/UNDP/UoB( .2012 تحليل األطر .) والقانونية لرصد المناطق الساحلية والبحرية وإدارتها.المؤتسساتية 

MoE/UNDP/UoB( .2012.تحديد المناطق الساحلية الحساتسة في لبنان وتقييمها .) 

MoE/UNEP/GEF( .2014تسياتس .) اإليوولوجية  ةنظمة المستدامة لألاإلدارالقوانين من أجل دمج ق وتطوير يسوتالات

 البحرية والساحلية في لبنان.

MoE/EC/LIFE( .2006 المناطق المحمية في لبنان .)–  .اتستراتييية متواملة لإلدارة المستدامة. تقرير غير مختص

 .SISPAMمشروع 

ية قطاع التعليم، نيسان/أبريل (. تقرير عن التقدم المحرز في خطة تنمMoEHE( .)2013وزارة التربية والتعليم العالي )

 .2013نيسان/أبريل  -2012

(. تقييم بيئي اتستراتييي لألنشطة النفطية في المياه 2011-2012) RPS Group(/شركة MoEWوزارة الطاقة والمياه )

 .0المراجعة  RPT-ALL-0002-2197اليزء األول من تقرير التقييم البيئي االتستراتييي  –اللبنانية 

(. المسح الوطني لألحوال 2004. )UNDP( وCAS(، االدارة المركزية لالحصاء )MoSAون االجتماعية )وزارة الشؤ

 المعيشية لألتسر.

(. التقرير الوطني إلى مؤتمر األمم المتحدة حول التنمية المستدامة )ريو زائد 2012السيد ك. اليسر واآلنسة س. شبارخ. )

 والرؤية. التنمية المستدامة في لبنان: الوضع –( 20

http://www.moe.gov.lb/Sectors/Biodiversity-Forests.aspx
http://www.moe.gov.lb/Sectors/Biodiversity-Forests.aspx
http://www.moe.gov.lb/Sectors/Biodiversity-Forests.aspx
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 عن وضع إدارة النفايات الصلبة في لبنان.الوطني (. التقرير 2012هللا والسيد ب. صباغ. ) السيد م. رزق

 معلومات أتساتسية. –(. اليفويب، التعبير عن االهتمام بتقديم الدعم المالي 2013ل الطبيعية. )لينة محمية جزر النخ

مشرق، النشر في بيروت، توزيع الموتبة الشرقية في بيروت، لبنان. الميلد بول م.، النباتات اليديدة في لبنان وتسوريا؛ ال

 ص.589ص.، والثالث، 646األول، 

 دراتسة حالة في المتوتسط. -ر. تستوري. تقييم تدفق المياه اليوفية والسطحية في أرض عّميق الرطبة

 ./:www.ramsar.orghttp/(. مستخرج من: 2014رامسار. )

(. آثار تسيناريوهات الري والتيفيف واإلنتاج المختلفة 2010س. س. عطاهلل، إ. الصليبي، ر. بعلبوي، س. ن. تلحوق. )

، وهو نوع غالباً ما يتم اإلفراط في جمعه في للزباع السوريعلى اإلنتاجية وجودة ما بعد الحصاد واليدوى االقتصادية 

 ل بحثي.مقا –البّريّة في لبنان 

SEPASAL( .1999 ،مسح للنباتات االقتصادية للنباتات اليافة وشبه اليافة. الحدائق النباتية الملوية، كيو، ريتشموند ,)

 المملوة المتحدة.

w.shoufcedar.org/Environmentalhttp://ww-(. مستخرج من: 2013المحيط الحيوي. ) الشوف محمية

Awareness 2015كانون الثاني/يناير  19. تم دخوله في. 

. تم http://web.stanford.edu/~stimby/TOS/PDF/commonتستانفورد. الئحة باألتسماء الشائعة. مستخرج من: 

 .2015نون الثاني/يناير، كا 16دخوله في 

(. التأثير البيئي للمقالع على الموارد الطبيعية 2010ت. درويش، س. خاطر، إ. جمعة، ر. تستيهوير، أ. شعبان، م. حمزه. )

 في لبنان.

ت. روزان يونغ، مع مساهمات من الدكتور ف. بايلت، ب. بالزكيوكز، ن. شيشاكوي، الدكتور أ. غارانه، ل. حيدر، و. 

(: تسليط الضوء على ABS(. تغطية الوصول إلى المنافع وتقاتسمها )2009. باتون، أ. تسافاريسي، ر. وينبرغ. )ناصر، س

تسياتسة  –ABSدراتسات وأبحاث مشروع  –ABSضرورة الدمج القطاعي واليغرافي والقانوني والدولي في نظام 

IUCN  67/5البيئية وبحث القانون رقم. 

the-http://www.unccd.int/en/about-(. مستخرج من: 2012) (.UNCCDاتفاقية موافحة التصحر )

Convention.aspx-the-convention/Pages/About.. 

UNDP وCDR( .2014 تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية في لبنان .)2014-2013. 

UNDP وMoSA( .2007 تطّور رصد األحوال المعيشية في لبنان: رصد مقارن بين .)2004و 1995. 

UNDP وMoSA( .2008.الفقر والنمو وتوزيع الدخل في لبنان .) 

UNEP وMoE( .2013 اإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل من خالل تطوير السياتسات .)

 التشريعي من أجل التعميم في لبنان. والتطوير

(. جرد لموارد المياه 2013. )BGRاإلتسووا والمعهد الفيدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية  –األمم المتحدة 

 حوض النهر الوبير. -المشتركة في غرب آتسيا. الفصل الثامن

 تستيابة االقليمية لالجئين في تسوريا.(. االUNHCR( .)2014مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )

http://www.ramsar.org/
http://www.shoufcedar.org/Environmental-Awareness
http://www.shoufcedar.org/Environmental-Awareness
http://www.shoufcedar.org/Environmental-Awareness
http://web.stanford.edu/~stimby/TOS/PDF/common
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/About-the-Convention.aspx
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/About-the-Convention.aspx
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/About-the-Convention.aspx
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( حول تقييم GEFالدورة السادتسة لمرفق البيئة العالمي ) (. اتستبيان من قبل2011عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي. )

 الحاجات المالية

 سالمة االحيائيةالطرف في بروتوكول ال 165لبنان اصبح البلد الـ -بيان (.2013عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي. )

(. اتستبيان عن ورشة العمل لبناء القدرات في الدول النامية اليزرية الصغيرة 2014عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي. )

 بهدف تحقيق هدف أيشي التاتسع للتنوع البيولوجي في ميال األنواع الغريبة الغازية.

 رضي وعلوم التربة، الميلد األول.األالغطاء  -(. اتستخدام األراضي 1998و. ه. فيرهيه. )

 .LB-62266التقرير رقم  –(. التحليل البيئي الوطني2011قسم التنمية المستدامة. ) –البنك الدولي 

-68313التقرير رقم  –لدعم قطاع المياه في لبنان الوطنية (. االتستراتييية 2012قسم التنمية المستدامة. ) –البنك الدولي 

LB. 

 (. دراتسة أثر حول المشاريع الفرعية المنفذة في إطار مشروع التنمية الميتمعية.2012البنك الدولي. )

 . مقاربة اإلدارة البشرية المتواملة.UNU-INWEH(. السوان واإلتسوان في لبنان 2012نيوى يعقوب، ل. بدره. )
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 تنفيذ البرامج المواضيعية للعمل والمسائل المتداخلة –الملحق الثالث 

( لدى إنياز التقرير الوطني الخامس، يظهر اليدول أدناه عناصر التنفيذ NBSAPلبنان كان ال يزال يعمل على تحديث اتستراتيييته الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل ) نظراً إلى أن

بين تقديم التقرير الوطني الرابع )تم تقديمه إلى اتفاقية التنوع البيولوجي عام  متدةالم الرئيسية للبرامج المواضيعية للعمل والمسائل المتداخلة الخاصة باتفاقية التنوع البيولوجي خالل الفترة

 .1998عام أعدت ، والتي للبنان NBSAPبحسب األهداف والغايات الموضوعة في أول اتستراتييية  المنفذة والخطوات الوطنية نشطةاأل. وقد تم إدراج 2015( ونيسان/أبريل 2009

من أبرز األعمال  ميموعة إطار مياالت البرامج المواضيعية. يشمل اليدول أدناه  ضمن لبنان واألعمال التي تم تنفيذها في ألنشطةليميع ا شاملة الالئحة ال تعتبر يرجى المالحظة أن هذه

 واإلنيازات.

برامج المجاالت 

العائدة  المواضيعية

التفاقية التنوع 

 CBDالبيولوجي 

الستراتيجية ل ةالوطني الغاية

وطنية للتنوع البيولوجي ال

 NBSAP 1998وخطة العمل 

الستراتيجية ل الوطني الهدف

الوطنية للتنوع البيولوجي 

 NBSAPوخطة العمل 

1998 

 أنشطة التنفيذ الوطنية/ الخطوات المتخذة أو المخرجات

التنوع البيولوجي 

 الزراعي

حماية التنوع الزراعي في لبنان 

والمحافظة على من التدهور، 

إلى  الموارد الزراعية،توفر 

البيئية كما  جانب تعظيم المنافع

 واالقتصادي

حماية النظم اإليوولوجية 

على  والمحافظة الزراعية 

 التنوع البيولوجي المحلي

 المشاريع:

 تنفيذ من قبل مصلحة االبحاث العلمية الزراعية LARI  بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة

لمشروع "تعميم إدارة التنوع  GEF البيئة العالمي وبتمويل من مرفق UNDPاالنمائي

(. هدف 200902012البيولوجي على عمليات إنتاج النباتات الطبية والعطرية في لبنان")

المشروع إلى إدراج أهداف المحافظة في عملية اليمع والمعالية والتسويق لهذا النوع من 

لنظرية القائلة إن عمليات الحصاد غير النباتات الهامة عالمياً. وكان المشروع مبنياً على ا

المدمرة اضافةً الى الدخل الذي تولده فرص العمل الناتية عن هذه النباتات للسوان 

المحليين، تساهم في الحفاظ على المخازن البرية ألنواع النباتات هذه المستوطنة والهامة 

 سبب ممارتسات الحصادعالمياً، والتي تستخدم ألهداف تيارية وبالتالي تواجه تهديداً ب

 المريمية أو قصعين، القائمة. واتستهدف المشروع تسبعة أنواع من النباتات الطبية العطرية:

والزباع  الشام، خاتمية اللبناني، البنفسج عشبة القلب، الزوفا اللبناني،ي، السور الزباع

 .إهرنبج

حماية التنوع البيولوجي 

الزراعي من الممارتسات 

طوير الزراعية الضارة، وت

وتنفيذ السياتسات والممارتسات 

الحد من الخسارة اآليلة إلى 

 في التنوع الوراثي

إنشاء قاعدة وطنية للتنوع 

 البيولوجي لتوثيقه ورصده
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تطويرالشراكات مع الميتمع 

 البيئي على المستويات

 الوطنية واالقليمية والدولية

 

  حسين تسبل عيش ( مشروع "اإلدارة المستدامة للمصايد من أجل ت2014تنفيذ )منذ عام

الموتب -لبنان"، من قبل االتحاد الدولي لصون الطبيعة –صيادي األتسماك في صور 

)منظمة  ADRوجمعية تنمية القدرات الريفية  IUCN -ROWAاالقليمي لغرب آتسيا 

غير حوومية  محلية(، بتمويل من مؤتسسة دروتسوس. يهدف المشروع إلى مساعدة 

وأتسرهم لتحسين تسبل عيشهم بشول مشترك.  أعضاء نقابة صيادي األتسماك في صور

ومن عناصر المشروع الحيوية رصد السمك المصطاد الموضوععلى الشاطئ وأنشطة 

صيادي األتسماك. نتييةً لهذا المشروع، قامت بلدية صور بحظر الصيد بالديناميت على 

لرغم شاطئ صور. كما يتم رصد الثروة السموية، وقد لوحظ ارتفاع في هذه الثروة على ا

 .من أن عملية الرصد ما زالت في مراحلها األولى

 إنشاء من قبل مصلحة األبحاث العلمية الزراعيةLARI  لبنك األلفية للبذور الذي يهدف

إلى جمع وحفظ بذور األنواع الطبية والعطرية والصالحة لألكل وذات القيمة االقتصادية. 

، وتم تعيينه كبنك 2013وز/يوليو تم 31وقد أطلق مشروع بنك البذور رتسمياً في تاريخ 

نوعاً برياً لبنانياً،  881ميموعة بذور تمثل  1380البذور الوطني في لبنان. وهو يضم 

وقد تم تخزينها لحفظها على المدى الطويل، مع وجود بذور مطابقة لها في بنك األلفية 

عدد كبير من األصناف للبذور في كيو التابع للحدائق النباتية الملوية. كما يتم الحفاظ على 

 المحلية من الشعير والقمح، وأصناف محسنة من القمح والشعير والعدس والحمص

والبيقية في مصلحة األبحاث العلمية الزراعية باعتبارها ميموعات يتم الحفاظ عليها 

 خارج موقعها الطبيعي، ويتم تيديدها بانتظام كل خمس تسنوات.

 منظمة الفاو بعنوان "مسح تيريبي حول جمع البيانات تنفيذ مشروع شرق المتوتسط التابع ل

القائم على المصايد في لبنان بما فيه التدريب"، بالتعاون مع وزارة الزراعة بين 

. وقد طّور المشروع "البرنامج الوطني ليمع 2014وآب/أغسطس  2009أيلول/تسبتمبر 

ادر وزارة الزراعة البيانات بناًء على المصايد الحرفية" في لبنان وقام بتدريب كو

المعنيين. وتعتبر هذه الشبوة نظاماً قائماً على االنترنت يعالج البيانات المتعلقة 
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بالصيد/اليهد بهدف إصدار تقديرات شهرية للصيد واليهد المبذول واألتسعار والقيم 

ومتوتسط حيم األتسماك. كما تساهم المشروع في اإلدارة المستدامة للمصايد البحرية لدعم 

 صادات الوطنية وحماية تسبل عيش كل من يعمل في قطاع المصايد.االقت

 التشريعات الوطنية

  اعداد من قبل وزارة الزراعة لمشروع قانون إطاري جديد حول الصيد المائي وتربية

 االحياء المائية في لبنان. وقد تم تقديم مشروع القانون هذا إلى البرلمان للموافقة عليه.

 بحاث العلمية الزراعيةاعداد من قبل مصلحة األ LARI  لمشروع قانون حول "إدارة

 النباتية لألغذية والزراعة". الموارد الوراثية

  على مشروع المرتسوم حول التدابير 53/2014موافقة ميلس الوزراء بموجب القرار رقم

 االحيائية  الذي أعدته وقدمته وزارة البيئة. السالمة بشأن

 يناميت والشباك اليارفة، وفرض حيم أدنى لعيون حظر وزارة الزراعة للصيد بالد

 الشباك وتنظيم أنشطة الغوص.

 باتستثمار وتصدير الزعتر والقصعين )القرار رقم  إصدار وزير الزراعة قراراً يتعلق

 (3/3/2012بتاريخ  179/1

 االستراتيجيات:

  2014تطوير وزارة السياحة التستراتييية السياحة الريفية في لبنان عام. 

 لألغذية والزراعة"  ر"االتستراتييية الوطنية لحفظ وادارة الموارد الوراثية النباتيةتطوب

من قبل "اللينة الوطنية المعنية بالموارد النباتية الوراثية لألغذية والزراعة"  2014عام 

 التي أنشأها وزير الزراعة.
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التنوع البيولوجي 

 البحري والساحلي

 البيولوجي حماية التنوع

والبحري  الساحلي

وتطويرالموارد الساحلية 

 والبحرية بشول مستدام

حماية التنوع البيولوجي 

والنظم اإليوولوجية الساحلية 

 والبحرية

 المشاريع واألنشطة:

  تنفيذ مشروع "دعم إدارة الموائل واألنواع البحرية الهامة في لبنان" عبر وزارة البيئة

( بهدف دعم تطوير شبوة 2010-2013) IUCNبيعة واالتحاد الدولي لصون الط

 المحميات البحرية في لبنان، إلى جانب مشروع رصد مواز  لتقييم فعاليتها.

  تنفيذ من قبل وزارة البيئة وبرنامج االمم المتحدة للبيئةUNEP  لمشروع " تسياتسات

جية البحرية التسويق وتطوير القوانين من أجل دمج اإلدارة المستدامة لألنظمة اإليوولو

(. يهدف 2013-2016) GEFوالساحلية في لبنان" بتمويل من مرفق البيئة العالمي

المشروع إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي وحمايته من خالل 

اإلصالحات القانونية وإصالح السياتسات، مع تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وتعميم 

 ى الخطط والبرامج الوطنية.أولويات التنوع البيولوجي عل

 ( "تنفيذ وزارة البيئة لمشروع "رصد الموارد البيئية في لبنانERMLتحت إدارة ،) 

 وبالتعاون معوبرنامج االمم المتحدة االنمائي UNEP وبرنامج االمم المتحدة للبيئة

UNDP (2009-2013( يتناول المشروع ثالثة .)عناصر، يتعلق إثنان منها بالنظم 3 )

وولوجية البحرية والساحلية: العنصر األول: تحسين قدرة وزارة البيئة على فهم اإلي

البيئات الساحلية والبحرية من خالل رصد الموارد وإدارتها؛ العنصر الثاني: تطوير 

اتستراتييية إلدارة اتستخدام األراضي في المنطقة الساحلية في لبنان )تعرف أيضاً 

( من أجل تعزيز ICZMإلدارة المناطق الساحلية  باالتستراتييية الخضراء المتواملة

 الفرص االجتماعية االقتصادية. تشمل اإلنيازات البارزة التي حققها هذا المشروع:

  تحديد وتقييم المناطق الساحلية الحساتسة في لبنان 

 البحرية في لبنان /عملية رصد قائمة على النظم اإليوولوجية في البيئة الساحلية 

 والقانونية لرصد المناطق الساحلية والبحرية وإدارتها لمؤتسساتيةتحليل األطر ا 

اتستخدام الموارد البحرية 

من  مستدام، والساحلية بشول

الشراكات مع  خلقخالل 

ال تسيّما ، ف المعنيةاألطرا

 الميتمعات المحلية

على التنوع البيولوجي  المحافظة

الظروف الطبيعية وإنشاء  ضمن

نظام إيوولوجي متوازن تتطور 

النباتات والحيوانات بشول  فيه

 طبيعي

توتسيع نظام المناطق المحمية 

 في البيئات االرضية وإدارته

 والمياه العذبة البحريةو
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  تحليل االتستخدام الحالي لألراضي واألنشطة االجتماعية االقتصادية في المناطق

 الساحلية

  اتستراتييية إلدارة اتستخدام األراضي لتعزيز الفرص االجتماعية االقتصادية في

 منطقة لبنان الساحلية.

 ة المستدامة للمصايد لتحسين تسبل عيش ميتمع الصيادين في تساحل تنفيذ مشروع "اإلدار

، وقد تم تفصيله أعاله ضمن المشاريع الوطنية المتعلقة 2014لبنان" منذ عام  –صور 

 بالتنوع البيولوجي الزراعي.

  إصدار التقرير المعنون "توصيف إيوولوجي للمواقع ذات األهمية التي ييب الحفاظ عليها

، هضاب رأس الشقعة، الروشة، صيدا، صور والناقورة" ونشره في في لبنان: أنفه

. وهو مبني على نتيية المسوحات الميدانية للتنوع البيولوجي في هذه المحميات 2015

من خالل  2013و 2012أجريت هذه المسوحات في عامي  البحرية المرشحة الست، وقد

هذه المسوحات . وقد نفذت RAC/SPAاالقليمي بتنفيذ  MedMPAnetمشروع 

، RAC/SPAالميدانية بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع وزارة البيئة وخبراء من 

 ، والمركز الوطني لعلوم البحار وجامعة أليوانتي في اتسبانيا.IUCNو

 ( إنياز من قبل المركز الوطني لعلوم البحارNCMS مسوحات للتنوع البيولوجي )

ل للحيتان  2012وآب/أغسطس  2009/تسبتمبر البحري على متن تسفينة "قانا" بين أيلول

والدالفين والفقمة. هذه الدراتسات توفربيانات أتساتسية لتطوير االتستراتيييات اآليلة إلى 

حماية هذه الحيوانات ودراتسة تأثير التهديدات البشرية وتقييم مستويات المعادن الثقيلة 

 والملوثات العضوية فيها.

 إجراء من قبل المركز الوطني لعل( وم البحارNCMS لمهمة علمية تتعلق باللثدييات )

 ACCOBAMS(، بالتنسيق مع 2013-2011على متن تسفينة "قانا" طوال تسنتين )

)االتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات في البحر األتسود والبحر األبيض المتوتسط والمنطقة 
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الحماية للموارد المتاخمة من المحيط األطلسي(. والنتيية الرئيسية لهذه المهمة هي خطة 

للثدييات واألتسماك بناًء على التقييم النوعي للحيوانات البحرية. وقد تم إجراء  العائدة

أبحاث ودراتسات عن الثدييات البحرية في المياه اللبنانية، بهدف كشف موائلها ومناطق 

توزيعها وكثافتها وحالتها ونموها وتواثرها وأنماط وطرق هيرتها ومناطق تواثرها 

 طلباتها الغذائية.ومت

  2012إجراء تيربة رصد  بواتسطة األقمار الصناعية للسالحف البحرية في تموز/يوليو 

، ومركز "أنتون دورن" RAC/SPAفي محمية شاطىءصور الطبيعية، بالتعاون مع 

لعلم الحيوان في نابلس في إيطاليا، ووزارة البيئة، وبلدية صور، وذلك في إطار تنفيذ 

اظ على السالحف البحرية في المتوتسط وتحديد مسارات هيرتها. كما يتم خطة العمل للحف

إنشاء مركز إنقاذ التستضافة السالحف البحرية التي تحتاج إلى عناية، وإعادة إطالقها في 

 البيئة الطبيعية التي تسمح بتعافيها.

  كانون  20-19بتاريخ  63/212اعتماد اليمعية العامة لألمم المتحدة للقرار

مليون دوالر للبنان  856.4، الذي يطالب اتسرائيل بدفع مبلغ 2014/ديسمبر األول

تعويضاً عن البقعة النفطية الناجمة عن قصف محطة توليد الوهرباء في اليية خالل حرب 

 .2006تموز 

  مليون يورو من االتحاد األوروبي، من أجل تنفيذ  19الموافقة على هبة قيمتها

 ية المستدامةللموارد البحرية في لبنان".مشروع"توفير الحماية والتنم

  إعالن اليوم الوطني للسالحف البحرية في الخامس من أيار/مايو بموجب قرار ميلس

 .29/2015الوزراء رقم 

 .إعداد التقييم البيئي االتستراتييي لألنشطة النفطية في المياه اللبنانية 

  يم االجتماعي االقتصادي عن التقي 2015إعداد ونشر تقرير في كانون الثاني/يناير

 لألنشطة النفطية في لبنان من قبل الخطة الزرقاء.
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 أنشطة التنفيذ الوطنية/ الخطوات المتخذة أو المخرجات

 ( من الحمى البحرية يتم فيهما اعتماد مقاربة قائمة على الميتمع المحلي، 2إنشاء اثنين )

 بموجب قرارات بلدية: القليلة والمنصوري.

 التشريعات الوطنية:

 حول الصيد  2015ي جديد في عام إعداد من قبل  وزارة الزراعة لمشروع قانون إطار

 القانون إلى البرلمان القراره. المائي وتربية االحياء المائية في لبنان، . وقد تم تقديم

  حول اإلدارة المتواملة  2015إعداد من قبل وزارة البيئة لمشروع قانون جديد في عام

 للمناطق الساحلية.

 إلنشاء محميتين  2015في عام  إعداد من قبل وزارة البيئة لمشروعي قانون جديدين

 بحريتين جديدتين، باإلضافة إلى خطط إدارية لهما: رأس الشقعة والناقورة.

  يصنف  2015اعداد وتقديم من قبل وزارة البيئة لميلس الوزراء مشروع مرتسوم في عام

 كموقع طبيعي. موقع صخرة الروشة في بيروت ومحيطها الساحلي والبحري

 المعاهدات الدولية:

 الذي يخول الحوومة اللبنانية االنضمام إلى بروتوكول  639/2014صدار المرتسوم رقم إ

اإلدارة المتواملة للمناطق الساحلية في المتوتسط، نتييةً للتعديالت التي أجريت على اتفاقية 

 برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في المتوتسط.

 لبنانية االنضمام إلى البروتوكول المتعلق بالمناطق تقديم مشروع قانون يخول الحوومة ال

في المتوتسط الملحق باتفاقية برشلونة )وهو  المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي

تعديل للبروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة، الذي أقرته الحوومة اللبنانية 

 (.22/2/1994بتاريخ  292بموجب القانون رقم 
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 ستراتيجيات:اال

 إعداد ونشر االتستراتييية الوطنية للمحميات البحرية )إعداد وزارة البيئة وIUCN  عام

منها مناطق بحرية  9محمية بحرية مرشحة ) 14(. وقد حددت االتستراتييية 2012

وتساحلية: الناقورة، صيدا، الروشة، اليهة الخارجية من مرفأ بيروت، بيبلوس، المنطقة 

فون، اليدار الفينيقي في بيروت، هضاب رأس الشقعة وشبه جزيرة الصخرية في المد

ثالث مواقع  مصبات أنهار(، علماً أن وزارة البيئة تقوم حالياً بتصنيف 5أنفه، فضالً عن 

 منها: محميتان بحريتان وموقع طبيعي.

 التنوع البيولوجي

 في المياه الداخلية

 

على التنوع البيولوجي  المحافظة

إدارة موارد وفي المياه العذبة، 

واتستخدامها بشول  المياه العذبة

 حويم وبطريقة مستدامة

التنوع البيولوجي في إنقاذ 

لمياه ل اإليوولوجي  نظامال

 العذبة ، واتستخدامه ودراتسته

 على طول الشاطىء اللبناني كل هار على جميع مصبات األن البحري والنهري صيدال حظر

خمسمئة  مسافة  يشمل هذا المنعوزارة الزراعة، بحيث  قرار من من خاللأوقات السنة 

داخل المياه االقليمية وخمسمائة متر كيلومترين ومسافة ، النهر مصب جانبي متر على 

داخل اماكن المنع باتاً ممارتسة الصيد بالقوارب والتيوال  منع منعاً . ويتم صعوداً في النهر

االشخاص الموليين بالمراقبة، وعلماء الطبيعة واالختصاصيين بعد الحصول باتستثناء 

بتاريخ  358/1)قرار وزارة الزراعة رقم  على اذن خاص بالدخول من وزارة الزراعة

26/1/1997.) 

  الصيد المائي حول  2015إعداد وزارة الزراعة لمشروع قانون إطاري جديد في عام

 .لالقرارإلى البرلمان وتقديمه  ية االحياء المائية في لبنانوترب

 ( من حمى المياه الداخلية القائم على مقاربة ميتمعية، بموجب قرارات بلدية: 3إنشاء )

 القرعون وكفرزبد وعنير.

  إعداد التقييم البيئي االتستراتييي لالتستراتييية الوطنية لقطاع المياه بالتعاون مع وزارة

( في NCEمياه، وعرض النتائج األولية على الميلس الوطني للبيئة )الطاقة وال

 .2014آب/أغسطس 

على التنوع البيولوجي المحافظة 

 ،الظروف الطبيعيةضمن 

وإنشاء نظام إيوولوجي متوازن 

لنباتات والحيوانات تتطّور فيه  ا

 شول طبيعيب

 توتسيع نظام المناطق المحمية

 األرضيةفي البيئات  وإدارته

 العذبة والمياهوالبحرية 
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 عمل وزارة البيئة وUNDP  لموافحة تلوث  طريقعلى إعداد خارطة  2011في عام

مليون دوالر مع البنك  50بحيرة القرعون، والمضي قدماً في إعداد اتفاق قرض قيمته 

من خارطة الطريق، وذلك بالتعاون مع المديريات  الدولي من أجل تنفيذ المرحلة األولى

 المعنية.

 المشاريع بعض لتنفيذ  اعتمادات الموافقة على مشروع القانون الهادف إلى "تخصيص

مصب" من الإلى المنبع حوض نهر الليطاني من منطقة في االعائدة لها تستمالك الااعمال و

من قبل  هذا القانون بشول نهائي ر اقراربانتظا". للمال والموازنة قبل اللينة البرلمانية "

 .البرلمان

  مليون دوالر من مرفق البيئة العالمي لإلدارة المستدامة لحوض نهر  3.2قيمتها هبة قبول

 .)المشروع بعنوان " اإلدارة المستدامة لألراضي في حوض القرعون"( الليطاني

 إعداد وزارة( البيئة و قامت االتستراتييية الوطنية للمحميات البحريةIUCN  2012عام )

المقترحة )مصبات الليطاني  14مصبات أنهار من بين المحميات البحرية الـ  5بتحديد 

 .واألولي والدامور ونهر ابراهيم والعريضة(

التنوع البيولوجي 

بما في ذلك  األرضي

الغابات واألراضي 

شبه الرطبة 

 والجبال

 

حماية التنوع البيولوجي 

في لبنان من التدهور  االرضي

والتأكد من توفّره للمنافع البيئية 

 ةواالقتصادي

إدارة الغابات والمراعي ألجل 

 نتاجية واالتستدامة اإل

 المشاريع واألنشطة:

  تنفيذ "خطة إعادة التحريج الوطنية الخاصة بوزارة البيئة" بتمويل من الموازنة الوطنية

( 2004-2002المرحلتين األولى ) مليون دوالر أميريوي. تّم تنفيذ 16.67اللبنانية يبلغ 

بر  تلزيم شركات من القطاع الخاص، والمرحلة الثالثة ( ع2006-2004والثانية )

 ( عبر عقود مباشرة مع البلديات.2010-2014)

 موارد لبنان الحرجية" من قبل وزارة البيئة.وبرنامج  تنفيذ مشروع "حماية واعادة تأهيل

(. في كانون األول 2014-2009) األمم المتحدة اإلنمائي بتمويل منمرفق البيئة العالمي

التيارب الميدانية نفّذها  نتائج ثالث ميموعات مختلفة من تّم إعداد تقرير عن 2014

تأمين االتستقرار للنظم 

 اإليوولوجية، إلتاحة إقامة

 توازن إيوولوجي
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على التنوع البيولوجي  المحافظة

الظروف الطبيعية،  ضمن

 متوازن وإنشاء نظام إيوولوجي

لنباتات والحيوانات  فيها تتطور

 بشول طبيعي

 

 

 

توتسيع نظام المناطق المحمية 

 االرضيةالبيئات  وإدارته في

 والبحرية والمياه العذبة

جديدة مختلفة إلعادة التحريج. بسبب  أتساليب المشروع في ثمانية مواقع تيريبية حول

آالف دوالر  7ارتفاع كلفة عمليات إعادة التحريج حالياً في لبنان بحيث يمون تقديرها بـ 

بالهوتار الواحد(، كان الهدف األتساتسي من التيارب الميدانية  رتسةغ 800بالهوتار )بوثافة 

تقييم االحتماالت الناجحة إلعادة التحريج في لبنان بولفة منخفضة وبدون رّي إذا كان ذلك 

الواعدة في هذا اإلطار يومن في أّن تقنية الغرس عبر نثر البذور  مموناً. وأهّم النتائج

 ابلة لالتستخدام في بعض الحاالت بولفة منخفضة جداً.مباشرةً بدون رّي، هي تقنية ق

  مليون شيرة حرجية في لبنان" في كانون  40إطالق الحوومة اللبنانية "برنامج زراعة

 40. هذا البرنامج هو مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الزراعة ويقضي بغرس 2012األول 

خالل األعوام العشرين  ألف هوتار من األراضي العامة في 70مليون شيرة حرجية في 

 %. 20المقبلة، بهدف زيادة إجمالي المساحة الخضراء اللبنانية لتصل إلى 

  12من قبل  مديرية االحراج األميركية لبرنامج لعدة أعوام بولفة 2011إطالق في العام 

مليون دوالر أميريوي وهو "مشروع التحريج في لبنان". حتى تاريخه أتسهمت هذه 

ين الممارتسات الخاصة باإلنتاج في مشاتل األشيار الوطنية، ومّونت من المبادرة في تحس

% من هدف المبادرة(، وكيّفت نظام "فايروايز" إلشراك  76) ألف غرتسة 545غرس 

الميتمع في الوقاية من الحرائق، وتحديث خريطة الغطاء النباتي في لبنان وإعداد أّول 

التزام الميتمعات المحلية في حماية جهود خريطة منشورةعلى اإلنترنت. كما تّم تعزيز 

 إعادة التحريج والحفاظ عليها وبذل المزيد منها.

  تنفيذ مشروع "تعميم المحافظة على الطيور المحلقة المهاجرة في القطاعات اإلنتاجية

بتمويل من مرفق  الرئيسية" الذي أطلقته وزارة البيئة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

بأن أعداد كبيرة من الطيور  المي. يومن هدف المشروع بشول عام الى  تأمينالبيئة الع

المحلقة المهددة عالمياً باالنقراض والتي تهاجر على طول مسار الوادي المتصدع/البحر 

 األحمر، يتم الحفاظ عليها بفعالية.
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 م القطاع بما متابعة اليهود الذي يبذلها الميلس الوطني للمقالع برئاتسة وزارة البيئة لتنظي

في ذلك العمل على إقفال النشاطات غير المشروعة والوشف على المواقع التي انتهت 

 فيهاهذه النشاطات للتمون من المباشرة بإعادة تأهيلها.

  إنشاء مختبر إلنبات البذور وحفظها عبر الشراكة بين منظمة "جذور لبنان" وهي منظمة

وكلية العلوم في جامعة القديس يوتسف. تتضمن  غير حوومية محلية معنية بإعادة التحريج،

 :أبرز نشاطات المشروع

 الغابات في  الحفاظ على البذور وإنبات أنواع النباتات الوطنية بهدف دعم اتستعادة

 اليبال اللبنانية وإدارتها،

 البيئية عبر إنشاء محميات صغيرة في المناطق المعرضة  االنظمة إتستعادة

بيولوجي، وإعادة التحريج في المناطق اليافة بهدف للخطر والغنية بالتنوع ال

محاربة توتسع عمليات التصحر خصوصاً في المناطق الشمالية الشرقية من 

 لبنان،

  باإلضافة إلى تطوير قاعدة للبيانات اإللوترونية للحياة النباتية اللبنانية

(http://www.lebanon-flora.org التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى )

األبحاث باإلضافة  مختلف أنواع النباتات اللبنانية  ومشاركة المعلومات و نتائج

 .إلى أّن هذا المشروع يشول منصة للنقاش في ما بين الخبراء المعنيين بالنبات

 لوية في إدنبرة، المحافظة على البذور اللبنانية المعرضة للخطر في الحديقة النباتية الم

 كيزء من البرنامج الدولي للحفاظ على األشيار الصنوبرية في الحديقة.

  تقييم مدى هشاشة القطاع الحرجي من خالل تقرير البالغ الوطني الثاني ضمن اتفاقية

 االمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.

http://www.lebanon-flora.org/
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 د، ودليل  امتحانات الطيور، ودليل  الصيا إعداد كتاب أطلس الطيور، ودليل لتمييز

الصيد، وكتيب عن "حالة الطيور والمناطق المهمة للطيور في لبنان" باإلضافة إلى الدليل 

الميداني حول الطيور المحلقة في لبنان، وذلك من قبل وزارة البيئة بواتسطة مشروع 

 الطيور المحلقة المهاجرة.

  ة عن حرائق الغابات وذلك من نشر من قبل وزارة البيئة لتقارير إحصائية وتحليلية تسنوي

التابع لمعهد الدراتسات  بالتعاون مع برنامج التنوع البيولوجي 2014إلى عام  2008عام 

البيئية في جامعة البلمند، لبنان اتستناداً الى المعلومات التي تتضمنها بطاقة التعريف 

موذج البطاقة عناصر قوى االمن الداخلي، وفق ن الموحدة لالراضي المحروقة التي يملئها

 .256/2008لرئيس ميلس الوزراء رقم  الوتاب التعميمي الصادر بموجب

 الوتلة الحيوية للغابات في لبنان: تعزيز  نشر تقرير "المخطط الوطني لضمان اتستدامة

واإلدارة المسؤولة للغابات" الذي طّوره برنامج االراضي والموارد  الطاقة المتيددة

جامعة البلمند، لبنان، بالشراكة مع جامعة  في راتسات البيئيةالتابع لمعهد الد الطبيعية

 الريدا، إتسبانيا في إطار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ مشروع تسيدرو.

  19تطوير أول ميثاق لمنتزه طبيعي )"ميثاق منتزه المتن األعلى"( )الذي تّم نشره في 

بنان ومهّد الطريق لتطوير الطبيعية إلى ل ( مما أدرج مفهوم المنتزهات2013تسبتمبر 

 جزين ومنتزه أعالي عوار والهرمل والضنية (. ميثاقين آخرين )لمنتزه

 وبسونتا.  جهود حالية من أجل انشاء ثالث محميات نباتية صغيرة في إهمج، وتسردا تبذل

تهدف هذه المحميات الصغيرة إلى حماية الموائل الصغيرة واألنواع النباتية التي تتميز بها 

ي  لها توزيع محدودداخل منطقة  معينة. في هذا اإلطار، قدمتوزارة البيئة إلى ميلس والت

الوزراء مشروع مرتسوم يصنف الموقع األرضي في إهمج )الذي يحتوي على الزهرة 

 ( موقعاً طبيعياً.Iris sofranaالمستوطنة النادرة تسوتسن صوفر )
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  كشفت الدراتسة 2015في العام إعداد تقييم اقتصادي في محمية الشوف المحيط الحيوي .

دوالراً أميركياً  19أّن كّل دوالر أميركي يتم اتستثماره في المحمية يعود بأرباح تبلغ 

 للمنطقة والناس.

 ( منطقة حمى أرضية تعتمد مقاربات مستندة 11إنشاء عبر قرارات بلدية إحدى عشر )

خربة قانافار، عين  على الميتمع المحليوهي: عندقت، منيز، رويمة معبور  األبيض،

 زبده، الفاكهة، الشربين، قيتولي، روم، إبل الساقي، وترشيش.

 لورش عمل ضمن مشروع الطيور المحلقة المهاجرة لعناصر تنظيم من قبل وزارة البيئة 

قوى األمن الداخلي وحراس االحراج التابعين لوزارة الزراعة، وحراس المحميات 

قوى األمن الداخلي خصيصاً في عام  لعناصر، و2013، و2012، 2011الطبيعية في 

وضبط المخالفات المتعلقة بالصيد وتمييز  قانون الصيد البري ، وذلك حول تطبيق2015

 .الطيور والطيور المحمية طرائد

 :التشريعات الوطنية

 كل منها محمية طبيعة  تنشىء 2014و 2010قوانين في األعوام  الماضية بين  7صدور

راميا، كفرا، وأرز جاج  دبل، بيت ليف، شننعير، لي: وادي الحيير،أرضية جديدة كالتا

 محمية. 15إلى  8مما يزيد عدد المحميات الطبيعية في البالد من 

  إعداد مشروع قانون وطني لتنظيم الحصول على الموارد البيولوجية واليينيّة  اللبنانية

إحالته إلى ميلس لوزراء و وتقاتسم المنافع الناتية عن اتستخدامها بشول منصف وعادل،

للموافقة عليه واحالته الى البرلمان لإلقرار كآلية تشريعية وطنية لتنفيذ بروتوكول ناغويا 

 على المستوى الوطني.

  إعداد وزارة البيئة مشروع قانون بشأن ادارة حرائق الغابات وتقديمه إلى ميلس الوزراء

 إلقراره. للموافقة عليه وإحالته الى البرلمان
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برامج المجاالت 

العائدة  المواضيعية

التفاقية التنوع 

 CBDالبيولوجي 

الستراتيجية ل ةالوطني الغاية

وطنية للتنوع البيولوجي ال

 NBSAP 1998وخطة العمل 

الستراتيجية ل الوطني الهدف

الوطنية للتنوع البيولوجي 

 NBSAPوخطة العمل 

1998 

 أنشطة التنفيذ الوطنية/ الخطوات المتخذة أو المخرجات

 افقة ميلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء محمية لّزاب الضنية الطبيعية وإحالته مو

 .92/2014إلى البرلمان لإلقرار عبر المرتسوم رقم 

  53/2014التدابير بشأن وفقاً للقرار رقم "موافقة ميلس الوزراء على مشروع مرتسوم. 

 جراء ممارتسة الصيد  إصدار مرتسوم "عقد الضمان ضد االخطار التي قد تلحق بالغير من

 (.11987/2014وزارتا البيئة واالقتصاد والتيارة )المرتسوم رقم  البري"، الذي قدمته

  موافقة ميلس الوزراء على مشروع قانون اطاري للمناطق المحمية وإحالته إلى البرلمان

. تمت مناقشة مشروع القانون في ما بين 25/04/2012بتاريخ  8045عبر المرتسوم رقم 

ن النيابية التي وافقت على آخر التعديالت عليه وهو حالياً قيد اإلقرار النهائي. يحدد الليا

( محمية طبيعية، 1فئات:  4مشروع القانون نظام تصنيف جديد للمناطق المحمية يتضمن 

( منطقة حمى، كما يحدد معايير إنشاء  كل فئة من 4( موقع طبيعي، 3( منتزهطبيعي، 2

 الفئات.

  تحديد وتصنيف جبل موتسى في بلدة نهر الدهب في قضاء كسروان إصدار مرتسوم"

 (.7494/2012كموقع طبيعي" )مرتسوم رقم 

  إصدار مرتسوم "تحديد وتصنيف موقع مغارة الوسارات في بلدة نابيه في قضاء المتن

 (.11949/2014كموقع طبيعي")المرتسوم رقم 

 ف موقع في بلدة إهمج في تقديم مشروع مرتسوم إلى ميلس الوزراء يقضي بتحديد وتصني

 يحتوي على الزهرة المستوطنة النادرة قضاء جبيل كموقع طبيعي، وهو موقع ارضي

 (. Iris sofranaتسوفرانا" ) تسوتسن صوفر "إيريس

  إصدار وزير البيئة بعد موافقة الميلس األعلى للصيد البري القرارات التنظيمية التالية

 :2012الخاصة بقانون الصيد، وذلك في العام 
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برامج المجاالت 

العائدة  المواضيعية

التفاقية التنوع 

 CBDالبيولوجي 

الستراتيجية ل ةالوطني الغاية

وطنية للتنوع البيولوجي ال

 NBSAP 1998وخطة العمل 

الستراتيجية ل الوطني الهدف

الوطنية للتنوع البيولوجي 

 NBSAPوخطة العمل 

1998 

 أنشطة التنفيذ الوطنية/ الخطوات المتخذة أو المخرجات

  تحديد األراضي التي يُمنع الصيد فيها بناء لطلب من مالويها أو مستثمريها بمن

 (.2012بتاريخ  236/1فيهم البلديات )قرار وزير البيئة رقم 

  تحديد النوادي الخاصة الجراء االمتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة

 (.2012بتاريخ  71/1)قرار وزير البيئة رقم  صيد للمرة االولى

  بتاريخ  245/1آلية اتستصدار رخصة الصيد البري )قرار وزير البيئة رقم

2012.) 

 الذي يخضع له كل طالب رخصة تحديد الشروط والمعايير إلجراء االمتحان 

 (.2012بتاريخ  212/1صيد للمرة االولى )قرار وزير البيئة رقم 

  أحوام نظام تنظيم محاضر ضبط من قبل حراس المحميات الطبيعية لمخالفي

 (.2012بتاريخ  199/1الصيد البري )قرار وزير البيئة رقم 

 وزير البيئة والميلس األعلى للصيد، إصدار وزارة المالية القرارات  بناء على اقتراح

 :التالية المتعلقة بقانون الصيد البري

 900/1طابع الصيد البري )قرار وزارة المالية رقم  تحديد تفاصيل وعناصر 

 (.2012بتاريخ 

  (.2012بتاريخ  901/1تحديد  رتسم رخصة الصيد )قرار وزارة المالية رقم 

  موافقة الميلس األعلى للصيد على مشاريع القرارات التنظيمية المتعلقة بقانون الصيد

 والتي تحدد األمور التالية:

  أيلول ونهاية شهر كانون  15موتسم الصيد الذي يمتّد على الفترة الواقعة ما بين

 ني، باإلضافة إلىالثا

 في   رحلة الصيد الواحدة أنواع الطيور والحياوانات المسموح صيدها خالل

 الالئحة للتعديل في كل موتسم. هذه موتسم الصيد. ويمون ان  تخضع
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التفاقية التنوع 

 CBDالبيولوجي 
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وطنية للتنوع البيولوجي ال

 NBSAP 1998وخطة العمل 
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 أنشطة التنفيذ الوطنية/ الخطوات المتخذة أو المخرجات

 :المعاهدات الدولية

  مصادقة الحوومة اللبنانية على اتفاقية االتيار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية

 .233/2012باالنقراض من خالل القانون رقم المهددة 

  تقديم مشروع قانون يمنح الحوومة اللبنانية الحق باالنضمام إلى االتحاد العربي للمحميات

 الطبيعية والموافقة على نظامه الداخلي.

  توقيع الحوومة اللبنانية على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد اليينية

منافع الناشئة عن اتستخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك والتقاتسم المنصف لل

المتعلق بإحالة مشروع  206/2014، وإصدار المرتسوم رقم 2012شباط  1بتاريخ 

 قانون إلى البرلمان يييز للحوومة اللبنانية إبرام بروتوكول ناغويا.

 وأوروبا وآتسيا )ملحقة  توقيع مذكرة تفاهم حول الطيور المحلقة المهاجرة في إفريقيا

باتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة(، اتستناداً إلى موافقة ميلس الوزراء وفقاً 

 .51/2014 لقرار ميلس الوزراء رقم

 

 :الخطط واالستراتيجيات

 ( حدد هذا 2025-2015اعداد البرنامج الوطني للغابات من قبل وزارة الزراعة .)

اصة بالغابات المحمية خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ وتطبيق  البرنامج اتستراتييية خ

القوانين واألنظمة القائمة. وتهدف الوزارة إلى تلبية حاجات الشعب كأولوية فيما يتم 

نشاطات  البرنامج اليديد ارشادات ويعزز ضمان حماية الغابات واتستدامتها. ويقدم

 البالد  مع ابقاء في الوقت نفسه الوزارة المتعلقة بإدارة وحماية الغابات في أرجاء

 الشعب مسألة تتمتع باألولوية. احتياجات

  إعداد االتستراتييية الوطنية إلدارة حرائق الغابات واقرارها  من قبل ميلس الوزراء

 .52/2009بموجب القرار رقم 
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 أنشطة التنفيذ الوطنية/ الخطوات المتخذة أو المخرجات

  إعداد من قبل وزارة السياحة اتستراتييية تطوير السياحة الريفية في لبنان في العام

2014. 

  تقدم وزارة البيئة بطلب إلى ميلس الوزرتء متعلق بتعديل المخطط التوجيهي للمقالع

 والوسارات، وتعيين لينة وزارية إلعداد مخطط جديد في هذا الشأن.

 مساراتها، قّدمت وزارة البيئة اقتراحاً إلى  تسعياً لحماية الطيور المهاجرة على طول

عنصر جديد في الخطة الوطنية الشاملة لترتيب ميلس اإلنماء واإلعمار متعلقاً بإدراج 

للبالد التستخدام األراضي وهو:  األراضي اللبنانية، التي تشول المخطط االتستراتييي

إضافة المناطق الحساتسة للطيور )المناطق المهمة للطيور ومناطق عنق الزجاجة(. وذلك 

المتعلقة باتستخدام أخذ هذه المناطق في االعتبار  في المخططات المستقبلية  تميكي 

 .األراضي

التنوع البيولوجي 

 الُجُزري
المواض يعية تح ت إط ار التن وع البيول وجي ت ل الطبيعي ة، وق د ت م التط رق إل ى ه ذا  المي االليزر الصغيرة ضمن محمية جزر النخ للبنان ميموعة واحدة فقط من ا

 البحري بصفتها محمية طبيعية بحرية
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 على الصعيد الوطني تنفيذ النشاطات واالعمال )أو المخرجات( متداخلة شاملةمسائل 

   ( الذي تم بناًء عليه 15/04/2014بتاريخ  251تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة" )وفقاً للقانون رقم  “إعتماد قانون

لبنان الشمالي، لبنان الينوبي، البقاع والنبطية( كما وتوليف قاضيي تحقيق في  توليف تست محامين عامين في تسّت محافظات )بيروت، جبل لبنان،

الذي يدعو الى انتساب خبراء بيئيين  09/10/2014بتاريخ  1837رقم  باإلضافة إلى نشر اعالن من وزارة العدل محافظتَي بيروت ولبنان الينوبي

. يوون الميلس مسؤوالً 24/05/2012بتاريخ  8157لوطني للبيئة من خالل المرتسوم رقم الميلس ا تأليف الى جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم.

 عن مراجعة خطط العمل والسياتسات  المقترحة والموافقة عليها، وتأمين الموازنة المطلوبة لها والموافقة عليها.

 ( الموافقة على الخطة الوطنية الشاملة لترتيب األراضي اللبنانيةNPMPLTكخطة تط ) وير اتستراتييية لألراضي اللبنانية من خالل المرتسوم رقم

 . تتضمن هذه الخطة شبوات خضراء وزرقاء لحماية النقاط الساخنة والممرات اإليوولوجية وإدارتها.20/06/2009بتاريخ  2366

  ى تعليقات كل من وزارتَي المالية والعدل ، اتستيابة إل251/2014إعداد نسخة معدلة لمشروع المرتسوم المعني بإنشاء ضابطةبيئية وفقاً للقانون

 باإلضافة إلى مالحظات ميلس الخدمة المدنية.

 ساحات تقديم من قبل وزارة البيئة مقترحاً إلى ميلس الوزراء بشأن إعداد مخطط توجيهي لحماية قمم اليبال، والمناطق الطبيعية والساحلية والم

 يم البيئي االتستراتييي العائدلها.الخضراء واألراضي الزراعية مع طلب اجراء التقي

 ية المستدامة. توقيع مذكرة تعاون بين وزارة البيئة ومختلف الوزارات بهدف الترويج لحفظ البيئة وحماية الموارد الطبيعية بما يتوافق مع مبادئ التنم

إلصالح اإلداري، ووزارات اإلعالم، واالقتصاد فحتى اآلن، تم توقيع مذكرات تعاون مع كل من وزارة الصناعة والزراعة وموتب وزير الدولة ل

 والتيارة والعدل والعمل باإلضافة إلى وزارة الشباب والرياضة، ووزارتَي السياحة والثقافة.

  ( وتنفيذه.8633/2012المصادقة على مرتسوم أصول تقييم األثر البيئي )المرتسوم 

  (، وهو أول مرتسوم تقييم بيئي اتستراتييي تّم تفعيله في منطقة الشرق األوتسط 8213/2012المصادقة وتنفيذ مرتسوم التقييم البيئياالتستراتييي )مرتسوم

بالتقييم البيئي االتستراتييي ونشرها في لبنان مما أتاح إدراج اعتبارات بيئية في عدة قطاعات  وشمالي إفريقيا. حتى اآلن تّم إعداد ثالثة دراتسات تتعلق

لالتستراتييية الوطنية اليديدة لقطاع  تقييم بيئي اتستراتييي ( دراتسة2تراتييي للنشاطات النفطية في المياه اللبنانية، تقييم بيئي اتس ( دراتسة1وطنية مهمة: 

بالتوازي  تقييم بيئي اتستراتييي لقطاع الطاقة المتيددة. ويتم اعداد اجماالً دراتسات التقييم البيئي االتستراتييي ( دراتسة3المياه في لبنان، باإلضافة إلى 

 مع خطط تنموية مناطقية.

 وبتدهور بيئي )المرتسوم  إصدار مرتسوم االلتزام البيئي للمنشآت مما ينظم كل النشاطات العائدة للمؤتسسات المصنفة  التي قد تتسبب بتلوث ضار

8471/2012.) 



 التقرير الوطني الخامس للبنان إلى اتفاقية التنوع البيولوجي

 

 130 

 أصحاب المصلحة –الملحق الرابع 

 أصحاب المصلحة  اهتمام وتأثير مصفوفة
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 ونأصحاب المصلحة المشارك
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 التقرير في المذكورة لألنواع والعلمية الشائعة باألسماء الئحة -الخامس الملحق

 االسم الشائع االسم العلمي

Sterna bengalensis خطاف بحر مقنزح Lesser Crested Tern 

Merops persicus الوروار أزرق الخد Blue-Cheeked Bee-Eater 

Arbutus القطلب Strawberry tree/madrone 

Ceratonia الخروب St. John’s Bread/Carob 

Pistacia  البطمPistachio 

Pinus الصنوبر الخشن Bishop Pine 

Quercus  السنديانOak 

Laurus الغار Grecian Laurel 

Cedrus libani  األرز اللبنانيLebanon Cedar 

Phoxinellus libani يالفوكسين Levantine Minnow 

Cyprinidae  كاربCarp Family 

Cyprinodontidae باب فيش Pupfish Family 

Cobitidae تسمك لوت True Loaches 

Pinus pinea  الصنوبر المثمر أو اليوي Umberella or Stone pine 

Canisaureus syriacus ابن آوى Jackal 

Vulpes vulpes palaestina الثعلب Fox 

Martes foina النمس Stone Marten 

Lutra lutra ثعلب الماء Otter 
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 الحماية الوطنيةمواقع ذات أهمية بيئية وطبيعية تستدعي  –الملحق السادس

 طبيعية تستدعي االهتمامأو /مواقع ذات أهمية بيئية و الموقع

 أراضي عميق الرطبة محافظة البقاع

 مغارة الرويس قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

 مغارة أفقا قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

 مغارة عين لبنة قضاء جبيل - نمحافظة جبل لبنا

 مغارة تسالم قضاء كسروان -نان محافظة جبل لب

 مغارة الطراش قضاء كسروان -ان محافظة جبل لبن

 مغارة كفرحيم قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

 مغارة ضهر العين محافظة لبنان الشمالي

 مغارة نبع الرهوة قضاء البترون -محافظة لبنان الشمالي 

 مغارة زود محافظة لبنان الشمالي

 مغارة المطران محافظة لبنان الشمالي

 امغارة الهو محافظة لبنان الشمالي

 مغارة نبع الشتوي محافظة لبنان الينوبي

 مغارة الريحان قضاء جزين -محافظة لبنان الينوبي

 مغارة دير عامص قضاء بنت جبيل - الينوبي محافظة لبنان

 مغارة حريص قضاء بنت جبيل - محافظة لبنان الينوبي

 مغارة دبل قضاء بنت جبيل - محافظة لبنان الينوبي

 مغارة جعيتا قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

 هوة قطين عازار )ترشيش( قضاء المتن الشمالي  -ن محافظة جبل لبنا

 هوة فوار دارا )ترشيش( قضاء المتن الشمالي - لبنانمحافظة جبل 

 هوة مشمشية )ترشيش( قضاء المتن الشمالي - محافظة جبل لبنان
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 طبيعية تستدعي االهتمامأو /مواقع ذات أهمية بيئية و الموقع

 هوة البدوية قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

 هوة العبد )تنورين( قضاء البترون -محافظة لبنان الشمالي 

 )تنورين(هوة القداحة  قضاء البترون -محافظة لبنان الشمالي 

 هوة عثمان الرمحي محافظة لبنان الشمالي

 تسموخيا )الرميش( هوة بالوع قضاء بنت جبيل -محافظة لبنان الينوبي 

 )الرميش( قطمون هوة بالوع قضاء بنت جبيل -محافظة لبنان الينوبي 

 جسر اللقلوق الطبيعي جبيلقضاء  -محافظة جبل لبنان محافظة 

 

كارتسيتية  –صخور كلسية  المناطق التي تحتوي على

مثل مناطق فيطرون وريفون في كسروان ودوما في 

 البترون

 غابة القلة )عوار( قضاء عوار -محافظة لبنان الشمالي 

 )فنيدق( العذر غابة قضاء عوار -محافظة لبنان الشمالي 

 زيتون بشعلة قضاء البترون -محافظة لبنان الشمالي 

 منطقة وادي تسير الضنية الضنية قضاء -محافظة لبنان الشمالي 

 أراضي الشيخ زناد الرطبة محافظة لبنان الشمالي

 جبل الشيخ )الحرمون( قضاء راشيا -محافظة جبل لبنان 

 جبل الريحان قضاء جزين -محافظة لبنان الينوبي 

 جبل الونيسة )بالوعات( -

 جبل صنين -

 لقرنة السوداءا وبشري بقاعصفرين بين  -محافظة لبنان الشمالي 

 محافظة لبنان الينوبي
المنصوري جنوب  –الشاطئ الرملي بين العباتسية 

 الليطاني

 ميرى نهر الليطاني محافظة لبنان الينوبي -محافظة البقاع 

 




