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محمية الشوف المحيط الحيوي 
نشاطات وإنجازات  ٢٠١٠ –٢٠١١ – ٢٠١٢

مقدمة 
التخطيط وا)دارة 

الحماية 
ا�بحاث والمراقبة 
التوعية البيئية 

السياحة البيئية 
التنمية الريفية 

رفع القدرات والتدريب  
ملخص مالي 
آراء وإقتراحات 

الخاتمة
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مختبر  هي  الحيوي  المحيط  الشوف  محمية   
الجامعة  جائزة  على  حازت  المحلية  للتنمية  طبيعي 
العربية لJدارة البيئية في العام ٢٠١٠ وكذلك جائزة ميشال 
باتيس للعام ٢٠١١ وهي جائزة فخرية تقدمها اليونسكو» 
في  مميزة  لمبادرة  الحيوي»  والمحيط  ا)نسان  برنامج 
وكانت  العالم.  في  الحيوي  المحيط  محميات  إدارة 
مبادرتنا، إنخراط المجتمع المحلي في إدارة المحمية التي 
تساهم بتأمين الكثير من فرص العمل عبر النشاطات 
ا)قتصادية وا)جتماعية التي تعتمدها المحمية كوسيلة 
جائزة  على  المحمية  حصلت  كذلك  الطبيعة،  لحماية 
تكريم  مبادرة  تقدمها  جائزة  وهي   ٢٠١٢ للعام  تكريم 
التي أسسها ا)عالمي ريكاردو كرم ولجنة الحكم مؤلفة 
سبيل  على  العربي  العالم  في  مرموقة  شخصيات  من 
المثال ال الحصرالملكة نور الحسين والشيخة مي خليفة 

والسيد كارلوس غصن والكاتب أمين معلوف وغيرهم.

التي  ا)نجازات والنشاطات  التقرير على أهم  يحتوي هذا 
حققتها المحمية خالل ا�عوام ٢٠١٠ و٢٠١١ و ٢٠١٢ على صعيد 
كل من التخطيط وا)دارة، والحماية ومراقبة الحياة البرية، 
البنية التحتية، والسياحة البيئية، والتنمية الريفية وبناء 

القدرات.
إنخرطت المحمية وتكاملت أكثر مع المخططات المحلية 
وإدارة  والطبيعة  البيئة  حماية  في  المرتبطة  والوطنية 
ا)قتصادية  النشاطات  مستوى  على  وكذلك  الغابات 

وا)جتماعية وخاصة التنمية الريفية والسياحة البيئية.
 إستطاعت المحمية تجديد خطتها ا)دارية التي شملت

البيئية  السياحة  إستراتيجية  أهمها  إستراتيجيات،  عدة 

با)ضافة  الريفية  التنمية  لمنتجات  الترويج  وإستراتيحية 
الى خطة متكاملة لمراقبة الحياة البرية وخطة لتنظيم 

الرعي.
أما  زائر  ألف   ٧٠ حوالي   ٢٠١١ العام  في  المحمية  إستقبلت 
قامت  كما  ألف   ٦٥ حوالي  الزوار  عدد  فكان   ٢٠١٢ العام 
بالكثير من التحسين للبنى التحتية التي يحتاجها هذا 
العدد الكبير من الزوار بأقل تأثير ممكن على الطبيعة، 
الشوف  معاصر  في  المحمية  بيت  البنى:  هذه  أهم 
الذي  عميق)  (طاولة  عميق  في  المحمية  بيت  وكذلك 
هو من أكثر البيوت الخضراء في لبنان والذي يستعمل 
في  للمحمية  وإدارة  معلومات  وكمركز  بيئي  كمطعم 
الجهة الشرقية ومستنقع عميق. هذا با)ضافة الى بيوت 
الضيافة الستة المنتشرة في القرى المحيطة بالمحمية 
با)ضافة  أصبحت  التي  ا)جر  دروب  ٢٥٠ كلم من  وحوالي 
 ٢٠،٠٠٠/١ خرائط  على  موجودة  ا�خرى  الخدمات  كل  الى 
بشكل مفّصل  ورزمة ”Google Earth“ التي هي ا�ولى 

من نوعها في لبنان.
على  تحتوي  التي  الحيوي  المحيط  الشوف  محمية 
 rنموذج والتنمية) هي  العزل  الحماية،   ) الثالثة  المناطق 
لJدارة المتكاملة لآلراضي في لبنان حيث نتوجه بالشكر 
يحمونها  الذين  المحمية  هذه  �هل  وا)متنان  الجزيل 
بها  ويفتخرون  المقبلة  لwجيال  عليها  ويحافظون 
من  لبنان  زوار  وكل  اللبنانيين  الضيوف  الى  لتقديمها 

كافة الجنسيات.

عن  عامة  لمحة   rربط مرفق  المعلومات  من  لمزيد 
المحمية – مرفق ١ 
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على  البيئة  وزارة  مع  بالتعاون  المحمية   عملت 
– ٢٠١٧) جمع  إعداد خطة إدارية لمدة خمس سنوات (٢٠١٣ 
الدين  عز  ابو  فيصل  االستاذ  المحمية  مستشار  اجزاءها 
كل  مع  التشاورية  الطريقة  إعدادها  في  إعتمد  الذي 
الشركاء على المستويات: المحلية، ا)قليمية والدولية. 

هي  الحيوي،  المحيط  الشوف  لمحمية  ا)دارية  الخطة  إن 
المحيط  الشوف  محمية  تصف  ومعممة  مكتوبة  وثيقة 
إدارة  تواجه  التي  المتاحة  والفرص  الصعوبات  الحيوي، 
البشرية  والموارد  الخالبة  والمناظر  الطبيعة  حماية 
محددة  زمنية  فترة  ا�هداف خالل  تحقيق  من  تمكن  كما 

وتحتوي هذه الخطة على عدة مرفقات أهمها: 
 

الخطة المتكاملة لمراقبة الحياة البرية  
إستراتيجية السياحة البيئية 

إستراتيجية التسويق لمنتجات التنمية الريفية 
مؤشرات التقييم والمراقبة 

خطة تنظيم الرعي
 

الرؤية المستقبلية للخطة 
محمية محيط حيوي على المستوى العالمي  حيث ا)رث 
كثروة  بها  معتنى  والموارد  مصان  والثقافي  الطبيعي 
قبل  من  مدارة  والتنمية  المستدام،  لJستثمار  قابلة 

المحليين، رجال ا�عمال وإدارة المحمية. 

الهدف ا�ول: ا)هتمام برأس المال (الحياة البرية)
 

المحيط  الشوف  لمحمية  والحضاري  الطبيعي  ا)رث  إن 
لبنان  على  يجب  ومميز  فريد  رأسمال  يعتبر  الحيوي 
المحافظة عليه لما فيه من منفعة ومصلحة لمواطنيه 
من ناحية والمجتمع الدولي من ناحية أخرى. هذا الهدف 
سيدعم محافظة وإحياء التنوع الحيوي والسالمة البيئية 
وخدمات النظام البيئي بواسطة ا�بحاث العلمية المبنية 

على العمل الميداني.
 

القيود التي تعيق تنفيذ الهدف ا�ول:

الخطة ا�دارية

مالكي  مع  محتمل  نزاع  الحدود/  ترسيم  غياب  قيد١- 
ا�راضي الخاصة

قيد٢- محدودية التمويل للتنوع الحيوي وأعمال الحماية
ا)يكولوجية  بالعمليات  الكاملة  المعرفة  عدم  قيد٣- 

وخدمات النظام البيئي
قيد٤- حرائق الغابات التي تهدد النظام البيئي/ا�راضي 

المتدهورة المعرضة للتصحر

المشاريع التي تساعد على تنفيذ الهدف ا�ول:
مشروع ١- رسم حدود منطقة الحماية لتجنب المشاكل 

والنزاعات
التنوع  وحماية  تأهيل  )عادة  عمل  خطة   -٢ مشروع 

البيولوجي - الطبيعي
مشروع ٣- خدمات النظام البيئي وقيمته ا)قتصادية

مشروع ٤- إعادة الزرع والتحريج 

الهدف الثاني: تعزيز قدرات فريق العمل
 

على  القيمين  والنساء  الرجال  من  العمل  فريق  يتألف 
حماية رأس المال، إضافة إلى أصحاب ا)ختصاص والخبراء 
هذا  الحيوي.  المحيط  الشوف  محمية  )دارة  الداعمين 
خالل  من  العمل  فريق  فاعلية  من  يزيد  سوف  الهدف 
الالزمة  والموارد  والمعدات  والقدرات  التسهيالت  تأمين 

للقيام بعمل أفضل.
 

القيود التي تعيق تنفيذ الهدف الثاني:
كفاية  عدم  ا)داري،  الهيكل  تحديد  ضعف   -٥ قيد 
الموظفين الدائمين، النقص في قدرات بعض الموظفين
الخاصة   التحتية  والبنية  التسهيالت  في  نقص   -٦ قيد 

بالزوار والموظفين والباحثين
المشاريع التي تساعد على تنفيذ الهدف الثاني:

مشروع ٥ - بناء القدرات
بيت  (ب)   - المعاصر  في  المحمية  بيت  (أ)   -  ٦ مشروع 
المحمية في نيحا «مركز معلومات» - (ت) بيت المحمية 

في عّميق
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الهدف الثالث: دعم الشركاء المحليين
 

يستفيدون  الذين  ا�شخاص  هم  المحليون  الشركاء 
في  يعتمدون  والذين  طبيعي  كرأسمال  المحمية  من 
 ٢٢ سكان  وتضم  وإنتاجيته،  سالمته  على  معيشتهم 
قرية تحيط بمحمية الشوف المحيط الحيوي. هذا الهدف 
ا�كثر  ا)جتماعية  والفئات  الريفية  المشاريع  يدعم  سوف 
ضعفا (النساء، الشباب والعاطلين عن العمل) من خالل 
تعزيز ا�عمال والمرافق التجارية المستدامة التي تتعلق 

بالسياحة والزراعة والمنتوجات التقليدية. 

القيود التي تعيق تنفيذ الهدف الثالث:
rقيد ٧ - إرتفاع مستوى الفقر بين ا�فراد ا�كثر ضعف

قيد ٨ - عدم إستفادة المجتمعات المحلية من اساليب 
التسويق الحديث

المشاريع التي تساعد على تنفيذ الهدف الثالث:
ا�رز -  (ب) مشاتل  المنتوجات من أرض  (أ)  مشروع  ٧ - 

وحدائق نباتات 
مشروع ٨ - برامج تمويل وقروض صغيرة

الحيوي  المحيط  الشوف  محمية  وضع  الرابع:  الهدف 
على الخارطة العالمية

 
ا)مكانيات  الحيوي  المحيط  الشوف  محمية  تمتلك 
والمؤهالت لتصبح محمية عالمية، ولكن قلة في لبنان 
من  قلة  كذلك  كنوزه،  في  ومعرفة  علم  على  وخارجه 
سيرفع  الهدف  هذا  لبنان.  خارج  يعرفونها  الذين  الناس 
صورة المحمية عاليا على المستويين الوطني والعالمي 
ويجعلها وجهة رائدة للسياحة، نموذجr لحماية الطبيعة، 
ومثاالً على النظام البيئي القائم على التكيف مع التغير 
في وضع  يساعد  الهدف  هذا  إّن  المنطقة.  في  المناخي 

لبنان على خارطة المحميات العالمية.

القيود التي تعيق تنفيذ الهدف الرابع:
ذات  المواضيع  على  ترتكز  ال  البيئية  السياحة   -  ١ قيد 

ا�ولوية.
والقرى  المحمية  على  يؤثر  المناخي  التغير   -  ٢ قيد 

المجاورة.
المشاريع التي تساعد على تنفيذ الهدف الرابع:

مشروع ٩ - أرض ا�رز – وجهة سياحية وبيئية عالمية
التغير  مع  التأقلم  على  قائم  بيئي  نظام   -  ١٠ مشروع 

المناخي 
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وبالتالي  البيئية  وزارة  موافقة   على  حازت  ا)دارية  الخطة  إّن 
رفعها إلى مجلس الوزراء لتبنيها. وهذا يساعد المحمية وكل 
أكثر فعالية وسهولة. على  شركائها على تطبيقها بشكل 
صعيد آخر قام مدير المحمية بتقييم ذاتي �داء فريق العمل 
وأهمها  إيجابية  النتائج   وكانت  الماضيين  للعامين  وتطوره 
إستعداد  على  طاقاته  بكل  المحمية  يعطي  الذي  الفريق  أن 
لJستمرار بهذا العطاء وزيادته وأشاد الجميع بالتقدم الملفت 

للمحمية على كل ا�صعدة.@ 
يظهر  التقييم  لهذا  الكاملة  النتائج  عن  ملخص  @مالحظة: 

تباعr في الفقرات المتتالية لهذا التقرير. 
لجنة محمية ارز الشوف: شارل نجيم، بهيج أبو حمزة، ميشال 
سكاف، فيصل أبو عز الدين، إيلي نخلة، إدوار مغبغب، جوزيف 
ناصر  حداد،  سامي  البتلوني،  رجا  هدير،  أبو  حسان  ملكون، 

زيدان، نسيم ا�شقر
الهيئة ا)دارية لجمعية أرز الشوف: وليد جنبالط، أكرم شهيب، 
سكاف،  ميشال  نجيم،  شارل  حمزة،  أبو  بهيج  جنبالط،  نورا 
فيصل ابو عز الدين، إيلي نخلة، حسان أبو هدير، سامي حداد، 

فؤاد محمود
فريق العمل: نزار هاني، سامر ذبيان، فاتن غيث، طالل ريمان، 
أكرم محمود، شفيق مرشاد، حسام العيد، رمزي بريك، حسام 
غانم، شادي كرباج، وسام محمود، ميرنا ريمان، رزق ا� محمود، 
معين  العبني،  إيهاب  عمر،  عباس  عزام،  اجود  زيدان،  شوقي 

كليب، تانيا الزعر، كمال أبو عاصي   
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المحمية على وضع خطة للحماية هدفت  عملت 
عدد  من  والتقليص  التوعية  نشر  إلى  خاللها  من 
المخالفات والتعديات وا�عمال المخالفة للبيئة والمنافية 

بالتالي لمبدأ المحمية ورسالتها.

الشأن،  بهذا  المرسومة  الخطة  تلك  بتنفيذ  بدأت  وقد 
من حيث عقد ا)جتماعات مع المعنيين من مسؤوليين 
أمنيين ورؤساء بلديات ومخافر درك ومأموري أحراج ودفاع 
مدني وشرطة بلدية وغيرهم. هذا فضًال عن المتطوعين 
وفعاليات  مواطنين  من  وشركائها  المحمية  وأصدقاء 
وجمعيات أهلية وبيئية ناشطة، حيث توالت ا)جتماعات 
واللقاءات للوصول ليس بالمحمية فحسب بل بمحيطها 
الحيوي ومنطقة الشوف عامة إلى منطقة بيئية خضراء 

لتكون نموذجا يحتذى به.

وفي هذا السياق تم التنسيق مع كل من قيادة الجيش 
كامل  أبدتا  حيث  الداخلي،  ا�من  قوى  ومديرية  اللبناني 
ا)ستعداد للتعاون وأرسلت كل منهما ممثًال للمشاركة 
في  ُعقد  والذي  الحماية»  لتفعيل  تنسيقي  «إجتماع  في 

بيت المحمية بتاريخ ٢٠١١/٤/٢١. 

وفي العام ٢٠١٢ استتبع ذلك بخطوات ميدانية فاعلة حيث 
استمر  الصيد  موسم  خالل  مكثفة  دوريات  تسيير  جرى 
طيلة شهرين تقريبr امتد من أيلول إلى تشرين الثاني 
ا�سبوعية وتسيير  العطل  أيام  التركيز على  حيث جرى 
دوريات صباحية ومسائية وذلك بحسب تواجد الصيادين 
نورا  السيدة  شاركت  وقد  مسبقة.  مراقبة  على  بناء 
جنبالط في تلك الحملة وقامت بجوالت  ميدانية مواكبة 
لفريق عمل المحمية والقوى ا�منية، مما القى ا�ثر الفاعل 
كذلك  الحملة.  تلك  على  أكثر  وجدّية   rحماس وأضفى 
المحمية  زار  البيئة حيث  وزير  لمعالي  لفتة كريمة  كانت 
العالمي وكان  البيئة  يوم  بمناسبة  يوما كامًال  وأمضى 
لجنة  إلى  إضافة  وليد بك جنبالط  استقباله معالي  في 

محمية أرز الشوف.

الحماية

العمل  تم تجهيز فريق  اللوجستي فقد  الصعيد  وعلى 
 ،GPS الموحد،  الزي  مثل  ضرورية  ومعدات  بتجهيزات 
الحياة  لمراقبة  متخصصة  كاميرات  مراقبة،  نواظير 
أرشيف  وإغناء  الصور  اللتقاط  إلى كاميرات  إضافة  البرية 
البيولوجي  والتنوع  الطبيعية  المناظر  بصور  المحمية  

على اختالفه.

وقد تبع هذا ا)جتماع تواصل دائم مع المعنيين من أجل 
التنسيق والتقدم، حيث أثمرت تلك اللقاءات عن تعاون 
في معالجة كافة التعديات من صيد ورعي وحرائق وقطع 
فهي  وجدت  وإن  التي  المخالفات  من  وغيرها  اشجار 
أماكن  أو  عددها  صعيد  على  كان  إن  محدودة  أصبحت 

حدوثها.

- على صعيد آخر، ومن باب التواصل مع أبناء المجتمع 
المحمية  المحلي كل في نطاق عمله واهتمامه، عملت 
على تنظيم ملف الرعي. فقد تم عقد لقاءات وإجتماعات 
والغربي،  الشرقي  المحمية  مقلبي  في  الرعاة  كافة  مع 
نظرهم  وجهات  إلى  وا)ستماع  النقاش  تم  حيث 
المحمية  نظر  بوجهة  إعالمهم  تم  كذلك  وهواجسهم، 
واهتماماتها ورؤيتها حول أهمية تنظيم موضوع الرعي 

وليس منعه إال في  بعض مناطق الحماية.

التي  المعلومات  إلى  وبا)ستناد  اللقاءات،  لهذه  نتيجة 
خارطة  وضع  تم  عدة.  ميدانية  زيارات  وبعد  جمعها  تم 
خاصة بالرعي حيث تم تحديد المناطق المتاحة ومواسم 
الرعي فيها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدكتور منير 

  .Massimo Gherardi ا)يطالي GIS  ابي سعيد وخبير

والجدير ذكره، أن نسبة الثلوج المتراكمة في العام ٢٠١٢ 
مما  ا�ماكن،  بعض  في  أمتار  ثمانية  عن  يزيد  ما  بلغت 
الحالة  لجهة  السيما  الطبيعي  التوازن  باستعادة  يبشر 
الصحية �شجار ا�رز إضافة إلى ما يتعلق بالحشرات التي 
ظهرت في السنوات ا�خيرة مثل دودة الصندل وغيرها 
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من الحشرات التي كان تزايدها نتيجة التغيرات المناخية 
التي حصلت وكمية الثلوج القليلة ونقص الجليد.

المحمية  قامت  الحرائق،  من  الحماية  صعيد  على   -  
بالتعاون  وذلك  القيمة  والخطوات  ا)نجازات  من  بالعديد 
في  ا)يطالي  التعاون  ومكتب  ا)يطالية  السفارة  مع 
بيروت. حيث تم تأهيل سيارة إطفاء  مقدمة من النائب 
الغابات كما  أعماق  إلى  الوصول  نعمة طعمة تستطيع 
تم تركيب محطات  لمراقبة الطقس موزعة على امتداد 
حيث  للحرائق.  مبكر  إنذار  بجهاز  ومرتبطة  المحمية 
ا�ماكن  يبين  بتقرير  يومي  بشكل  تزود  المحمية  كانت 
إلى  تعمد  حيث  الحريق.  لحدوث  والمعرضة  المحتملة 
استنفار فريق العمل لديها وتبليغ مراكز الدفاع المدني 
والبلديات والمعنيين والمتطوعين بتلك النتيجة لتكون 

على أهبة ا)ستعداد عند وقوع الخطر.

في  السيارة  لتلك  ملحوظة  فعالية  من  كان  ولما 
سيارة  تجهيز  على  المحمية  عمدت  فقد  ا)طفاء  مجال 
شفرولي اخرى مقدمة من قبل مؤسسة الغانم الكويتية 
تلك  تجهيز  جرى  وقد  ا)طفاء  عمليات  في  للمشاركة 

السيارة عبر الوكالة الفرنسية للتنمية 
في ا)طار نفسه ونظر� لwهمية البالغة لموضوع الحرائق، 
الدفاع  مراكز  مع  والتواصل  اللقاءات  من  العديد  حصل 
الحريق،  نشوب  عند  التدخل  كيفية  في  للبحث  المدني 
قدم  وقد    LARI الري  مؤسسة  مع  التواصل  تم  كذلك 
العديد من الخبراء ا)يطاليين لهذا الغرض حيث تم وضع 
CIMA Foundation  وتبع  جهاز ا)نذار المبكر من قبل 
عناصر  شارك  حيث  تدريبية  ودورات  خبرات  تبادل  ذلك 
إيطاليا حول  تدريبية في  بدورة  المحمية  من فريق عمل 
كانون  في  جرى  ثم  ومن  الحرائق.  مع  التعامل  كيفية 
ا�ول من العام ٢٠١١ مناورة حية )طفاء الحرائق حيث قدم 
مجموعة من الخبراء والمدربين ا)يطاليين لJشراف على 
للمحمية  الشرقي  المقلب  في  جرت  التي  المناورة  تلك 
بمشاركة فريق العمل وعناصر الدفاع المدني والبلديات 

المعنية. القت تلك المناورة النجاح والتعاون كما سلطت 
الضوء على بعض الثغرات وشددت على أهمية التنسيق 

وتشكيل غرفة عمليات ميدانية )دارة الحريق.
 

كليب  معين  توظيف  تم  أكثر  الحماية  أعمال  ولتعزيز 
بموجب اتفاقية شراكة بين بلدية نيحا والمحمية ليهتم 
بأعمال الحماية في نيحا والجوار وهذا نموذج يمكن تكراره 

مع القرى ا�خرى. 

مرفق٣-١: رسم بياني عن المخالفات 
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الخطوات الالحقة:

تشكيل وحدة من قوى ا�من الداخلي التي بدأ العمل
على تشكيلها ولم ينته بعد، حيث تكون مهمتها
مكافحة المخالفات والتعديات ومساندة فريق عمل

المحمية وخاصة فيما يتعلق بأمن الزوار
فصل أحد عناصر فريق العمل ليتولى موضوع الحماية

والدوريات وإرسال التقارير اليومية إلى بيت المحمية
)دخالها في قاعدة البيانات وقد أبدى كل فريق العمل

ا)ستعداد الكامل للمشاركة في الدوريات 
تنظيم جوالت دائمة على كافة أرجاء المحمية خصوصا

عند ا�طراف في كل من نيحا جنوبr وعين زحلتا وصوال
إلى ضهر البيدر شماالً.



16



Annual Report | Page 17

الحيوي في  التنوع  البرنامج على مراقبة  عمل هذا 
المحمية وتسجيل ا�نواع الموجودة من نباتات وحيوانات 
وحشرات وزواحف وغيرها...، وقد تمت ا)ستعانة بمجموعة 
من الخبراء المتخصصين لوضع برنامج مراقبة متكامل 

 «Integrated Monitoring Program» للحياة البرية
وجرت  نيحا  قلعة  في  الطبسون  وجود  تسجيل  تم 
مراقبته حيث سجل تزايد� في عدده كما تمت مشاهدته 

بأحجام وأعمارمختلفة.
 

من  اثنين  تعرض  حيث  الذئب  وجود  تسجيل  تم  كذلك 
المعبدة  الطرق  على  بالسيارة  صدم  لحادثي  الجراء 

المحيطة بالمحمية.

في  البري  الهر  من  بها  البأس  أعداد�  تسجيل  تم  كذلك 
كافة أرجاء المحمية فضال عن سقوط البعض منها في 
الباروك حيث تمت معالجة ذلك  ا)صطناعية في  البركة 

فيما بعد لتفادي سقوطهم.

بشكل  العام  هذا  ظهر  الذي  السنجاب  إلى  با)ضافة 
ملفت وتم رصد كميات كبيرة منه ومن بأعمار مختلفة 

ا�بحاث والمراقبة 

وخاصة في غابة أرز المعاصر.
ضمن  البرية  الحياة  مراقبة  على  العمل  استمر  وقد 
الصور  من  العديد  التقاط  تم  وقد  المتوفرة،  ا)مكانيات 
البرية  الحياة  صحة  إلى  يشير  مما  المحمية  أرجاء  في 
ومدى فعالية الحماية حيث تكاثرت معظم ا�نواع وتمت 
السنجاب،  الطبسون،  مثل  متزايدة  بأعداد  مشاهدتها 
ا�نواع  من  العديد  وغيرها  البري  الهر  البري،  الخنزير 
قاعدة  انشاء  على  العمل  وتم  المحمية.  في  المتواجدة 
بيانات حيث تم ادخال كافة المشاهدات في الميدان من 

تنوع بيولوجي ومخالفات مع شرح دقيق ومفّصل.

الّنظم  لتأهيل  بتجارب  المحمية  قامت  ا)طار،  هذا  وفي 
االسبانية   Montaraz شركة  مع  بالتعاون  ا)يكولوجية 
بهدف مواجهة المخاطر ا)جتماعية وا)قتصادية والتغير 
الحيوي  والتنوع  والطبيعة  البيئة  يهدد  الذي  المناخي 
المتوسط.  البحر  حول  المحمية  والمساحات  والمناطق 
للبذر  ومخطط  المشاتل  )نتاج  مخطط  وضع  تم  وقد 
ممول  مشروع  ضمن  من  وذلك  الشتول.  وزرع  المباشر 
من MAVA يتم تنفيذه في المحمية ومحمية اخرى في 

ايطاليا.
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التنوع  حول  توفرت  التي  المعلومات  رغم 
الحيوي في المحمية وما تم تسجيله من أنواع 
المراقبة  خطة  مع  وبالمقارنة  أنه  إال  ومخالفات 
دون  إليها  التوصل  تم  التي  النتيجة  تبقى 
الطبيعي  للغنى  نظر�  المطلوب  المستوى 
الّشاسعة للمحمية فضال  الموجود والمساحة 
التي  وا)قتراحات  الّنصوص  تطبيق  عدم  عن 
تضمنتها الخّطة. وقد يعود ذلك إلى عاملين 

أساسيين:
 

�عمال  للّتفرغ  البشري  العنصر  نقص 
العالية  المادية  الكلفة  عن  فضًال  الحقل 

لهذا النشاط.
بهذا  للقيام  عدم وجود عنصر متخصص 
بهذا  الموضوعة  الخطة  وتطبيق  النشاط 

الشأن. 
 

مرفق ٤-١: رسم بياني عن مراقبة الحياة البرية 
 

حيوي،  تنوع  من  تسجيله  تم  لما  الصور  بعض  هذه 
بالصور  والزواحف وكلها موثقة  والنباتات  الطيور  مثل 
العديد  يوجد  حيث  لها.  الجغرافية  والنقاط  والتاريخ 
من  للمزيد  مرار�.  مشاهدتها  تمت  التي  ا�صناف  من 

المعلومات مرفق ربطr تقارير التنوع البيولوجي.
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الخطوات الالحقة:

متابعة رصد الحياة البرية.
تتأثر  أن  يمكن  التي  ا�رز  حشرات  مراقبة  متابعة 

بالتغيرات المناخية.
النظم  تأهيل  حول  والدراسات  التجارب  متابعة 

.MAVA ا)يكولوجية من خالل مشروع
دراسة الفطريات في المحمية.

دراسة خدمات النظم ا)يكولوجية في المحمية
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التوعية البيئية 

تستمر  البرنامج،  هذا  نشاطات  سلسلة  ضمن 
الشوف  محمية  بها  تقوم  التي  البيئية  التوعية  حملة 
لزيادة  المحيطة  القرى  المدارس في  الحيوي مع  المحيط 
الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي بشكل عام والطالب 
سبيل  على  موحد  عنوان  أو  شعار  تحت  خاص،  بشكل 

المثال:
٢٠١١ والتي ركزت على أهمية  العالمية للغابات  السنة   –
ا�شجار المعمرة في القرى والغابات الموجودة في محمية 

أرز الشوف.

 Rally for) الطبيعة  في  سباق  في  الحملة  إختتمت 
طالب   ٥٠٠ من  مجموعة  مع  أيام  استمرثالثة   (Nature
المحيطة  المدارس  مدرسة من   ١٢ على  وطالبة مقسمة 
بالمحمية بدء� من نيحا حتى عين زحلتا، وذلك في غابتي 
الباروك وعين زحلتا - بمهريه. للتعرف على ا�شجار، كما 
قصص  يتضمن  كتيب  بإصدار  النشاط  هذا  استكمل 
ا�شجار  حول  آرائهم  عن  معبرين  الطالب،  بقلم  وصور 

المعمرة وتأثيرها البيئي وا)جتماعي عليهم.
 

أما العام ٢٠١٠ كانت الحملة حول السنة العالمية للتنوع 
نقطة  إنشاء  الحملة،  هذه  إنجازات  أهم  البيولوجي، 
الباروك  أرز  للمراقبة بالقرب من البركة الجبلية في غابة 
وهي من تصميم عدد من الطالب (٣٠ طالب) ومعلميهم 
ا)يطالي    BRAMA فريق  مع  أيام  عدة  عملوا  الذين 
مشاريع  الى  عمرانية  مشاريع  تحويل  في  المتخصص 
توعية بيئية، وأهم ما تعلمناه خالل هذه الورشة أن حدود 
المحمية تبدأ من حدود حدائق منازلنا ومدارسنا ومواقع 
المدارس  لكل  قيمة  جوائز  المحمية  قدمت  كما  عملنا. 

التي شاركت في الحملة 
 

الئحة بهذه الجوائز:
مدرسة الباروك (عرفة لwلعاب)

مدرسة عين زحلتا (واجهة ألمينيوم لجزء من الملعب)
مدرسة الخريبة (جهاز صوت كامل)

 (LCD projector – كومبيوتر مع آلة عرض) مدرسة نيحا
أصحاب  بعض  المحمية  في  التوعية  برامج  شملت  كما 

الحاجات الخاصة.

والتحضير  المساهمة  في  ا�برز  الدور  للمحمية  كان  و 
 ٢٠١٢ أيار   ١٣ بتاريخ   عميق  في  البيئي  المطعم  )فتتاح 
للتوعية  ومركزا  للمحمية  الشرقي  المدخل  يعتبر  الذي 
لبنان  في  أخضر  مبنى  أكثر  بكونه  يمتاز  حيث  البيئية 
من  عديدة  بخصائص  ويمتاز  للبيئة  صديق  مبنى  فهو 

حيث مواصفات بنائه إلى إدارته والطعام الذي يقدمه.
شاركت  وكعادتها،  البيئية  والتوعية  السياحة  إطار  في 
المحمية بالعديد من المهرجانات المحلية التي تنظمها 
البلديات وا�ندية الناشطة في القرى المحيطة بالمحمية، 
إلى  ميدانية  وزيارات  توعوية  محاضرات  نظمت  حيث 
المرشدين  قبل  من  للزائرين  الشرح  وجرى  المحمية 

والمتطوعين على مداخل المحمية

كما شاركت المحمية في المعارض الثقافية والمؤتمرات 
المدارس  في  توعية  محاضرات  عدة  ونظمت  العلمية 
حول  والعامة  الخاصة  والمؤسسات  والجمعيات  والقرى 
وذلك  الصيد  ومكافة  الغابات،  لحرائق  الوقائية  البرامج 
الطبيعي  ا)رث  على  الحفاظ  في  المحمية  دور  )براز 

والحضاري المحيط بالمحمية.

المدارس  المحمية باستقبال عدد كبير من طالب  قامت 
إعالمية،  علمية،  أبحاث  )جراء  خاص  بشكل  والجامعات 
سياحية، ثقافية وتسويقية للمحمية. إضافة إلى موظفي 
والجمعيات  والسفارات،  الكبرى،  والشركات  البنوك، 

وكشافة لبنان.
 

خاصة  برامج  وتنظيم  إعداد  على  المحمية  عملت  كما 
بالتالميذ بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية تتضمن : 

تناول وجبة الفطور التي تشمل كافة أنواع المناقيش 
على الصاج في بيت المحمية أو في إحدى القرى

زيارة ميدانية لغابات ا�رز(عين زحلتا- بمهريه، الباروك، 
معاصر الشوف ومدخل قلعة شقيف نيحا)

المحيطة  القرى  في  جوالت  مرشد،  مع  ميدانية  زيارة 
بالمحمية للتعرف على ا)رث الحضاري

على  للتعّرف  المحمية  حول  بيئية  ألعاب  مع  زيارة 
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التنوع البيولوجي الموجود
محاضرة ومشاهدة فيلم وثائقي عن المحمية

تناول وجبة غداء في أحد بيوت الضيافة

 
في محاولة لتطوير التوعية البيئية، استقبلت المحمية 
ا�لماني  الجغرافي  الخبير  أسابيع  ثالث  امتداد  على 
غونثر  الدكتور  البيئية  التوعية  بنشاطات  المتخصص 
SES ا)لمانية  Dr. Gunther Dress من مؤسسة  دريس 
(Senior Expert Service) حيث أقام في بيوت الضيافة 
وقته  معظم  وأمضى  المحمية  من  مختلفة  أماكن  وزار 
خبراته  بادله  الذي  العمل  فريق  مع  المحمية  بيت  في 
وتجاربه وأبدى إعجابه بالمستوى الموجود لدى فريق عمل 
المحمية وما لديها من إنجازات وخبرات على كافة الصعد، 
قرى  في  محلية  رسمية  مدارس  لعدة  بزيارات  قام  كما 
المحيط الحيوي للمحمية. وقد جرى تتويج النشاط بورشة 
المحمية  عمل  فريق  من  كل  فيها  شارك  تدريبية  عمل 
من  ومعلمات  ومعلمين  الناشطة  البيئية  والجمعيات 
مختلف المدارس المحيطة بالمحمية إضافة إلى زمالء من 
المحميات الطبيعية المختلفة والمركز التربوي للبحوث 
وذلك بالتعاون والتنسيق مع GIZ ممثلة بالسيدة لميا 

منصور.

وتاريخه  ا�رز  عن  كتاب  )صدار  المحمية  تعمل  كما 
يتم  حيث  عزالدين  بو  فيصل  ا�ستاذ  إعداد  عبرالعصور 
عقد اجتماعات واالطالع على العديد من المراجع القديمة 
واستخدام  ا�رز  عن  والرسومات  والصور  المعلومات  �خذ 

خشبه.

الصيد مكافحة  حول  الحملة  كانت   ٢٠١٢ العام  في  أما 
نظر� لعدد الطيور المهاجرة الهائل هذه السنة وا)قبال
الكثيف على الصيد، وارتكزت هذه الحملة على التوعية
تم كما  المحمية  بزيارة  قاموا  الذين  والطالب  بالمدارس 
تفي بندقية  يحمل  لعصفور  مركبة  صورة  تصميم 

ا)جتماعي التواصل  شبكات  على  وعرضها  بالغرض، 
خالل والمتطوعين  العمل  فريق  قبل  من  وحملها 

مشاركتهم في ماراثون بيروت ٢٠١٢. 
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الخطوات الالحقة:
إستحداث وحدة من المتطوعين 

ا�لعاب  تطوير  على  للعمل  بخبراء  وا)ستعانة 
البيئية 

التوعية  نشاطات  في  التحريج  نشاطات  إدخال 
للعام ٢٠١٣ 

إصدار كتيب يحتوي على ألعاب بيئية عملية
.«Memoires of a Cedar» إصدار كتاب ا�رز

المستلزمات  كل  وتأمين  التطوع  وحدة  خلق  إن 
العلمي  الصعيد  على  النشاطات  بإبراز  يساعد  لها 
وتوصيل الكم الهائل من المعلومات لمختلف المراحل 
المدرسية بطرق حديثة، وربط ا�هداف ا�ساسية بدمج 

المعلومات مع الوقائع الموجودة.
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السياحة البيئية  

استراتيجية السياحة البيئية

أهدافها 
إن أهداف السياحة البيئية في المناطق المحمية ينبغي 
أن تركز دائما على المحافظة على البيئة، تحسين نوعية 
السياحي  المنتج  المحلية وتحسين  للمجتمعات  الحياة 
تصبح  البيئية  السياحة  نشاطات  أن  بحيث   والخدمات، 
إن  إلى فوائد اجتماعية واقتصادية.  عملية ناجحة  تؤدي 
محمية الشوف المحيط  الحيوي، قد تمكنت من تحقيق 
مستوى معين من الفوائد ا)جتماعية وا)قتصادية إضافة 
إلى الحماية - على الرغم من االحداث االمنية  التي جلبت 
الدمار على لبنان وانخفاض هائل في عدد زوار المحمية. 

أهم هذه ا)نجازات:
 

توفير الدعم المالي للمحمية

وضع  خالل  من  العجز  خفض  إلى  بحاجة  ا)دارة  فريق  إن 
ا�نشطة  من  متنوعة  ومجموعة  جذاب،  مستمر،  برنامج 

المدرة للدخل على مدار السنة

العمل مع الشركاء المحليين

تنظر محمية الشوف المحيط الحيوي الى زيادة وتوطيد 
الشراكات ووضع استراتيجية للسياحة التي تعتمد على 
دعم حكومي أقل بينما تعتمد أكثر على دعم شركائها 
ضروري  أمر  المحليين  مع  الجسور  بناء  إن  المحليين. 
لتحقيق تغييرات إيجابية في المواقف تجاه المحمية. ومن 
المجتمعات  حقوق  احترام  ضرورة  على  نؤكد  أن  المهم 
هناك   حيث  المحمية،  من  بالقرب  تعيش  التي  المحلية 
أراضي  أو  الداخل  في  خاصة  ملكيات  الحاالت،  بعض 
أسفل  من  هي  االستراتيجية  هذه  للمحمية.  متاخمة 
في  المحلية  المجتمعات  )شراك  إدارة  نموذج  أعلى،  إلى 
عملية التخطيط وصنع القرار وعملية التنفيذ وبخاصة ما 
يتصل منها بتوفير الخدمات السياحية الموسمية خاصة 

المنتجات الريفية، والرعي في مناطق خاصة وغيرها.

 

التقليل من ا�خطار الناجمة عن ا�نشطة السياحية

في حين أن عائدات أنشطة السياحة الموجهة  قد تساعد 
في عملية الحماية. إّن السياحة بحد ذاتها، قد تكون ذات 
تأثير سلبي غير مقبول على الصعيد االجتماعي والبيئي 
وبالتالي تهدد القيم التي أنشئت على أساسها المحمية 

إذا لم تكن منظمة ومدروسة. 
 

لتقليل ا�خطار الناجمة عن السياحة، هناك عدة 
نشاطات يتم العمل عليها:

تطوير «الرزم الخضراء» للّسياحة والتي تصل إلى جميع 
أنواع السياح

لتخفيف  تهدف  استراتيجية  وضع  في  النظر  إعادة 
استخدام وسائل النقل داخل وبالقرب من منطقة النواة. 
تحديد أماكن وقوف السيارات إضافة الى إنشاء مواقف 

في القرى المحيطة.
أو   (Hybrid cars) للبيئة  صديقة  نقل  وسيلة  تأمين 

غيرها من الوسائل
و�عداد  حساسية  أكثر  لمناطق  الدخول  رسم  زيادة 

محدودة جّد�.
 

ربط التطبيق بالمبادئ التوجيهية

المتزايد على السياحة في المحمية حاليا يخلق  الطلب 
العمل على تلبية هذا الطلب  تحديات لمدى قدرة فريق 
الثقافية  والقيم  البيئة  على  سلبي  أثر  ترك  دون  من 
للمحمية. إن هذا النقص في القدرات يجب معالجته من 
خالل رفع مستوى المهارات لدى فريق ا)دارة وخاصة قطاع 
السياحة البيئية. ولتحقيق هذا هناك حاجة ملحة لوضع 
تكون  السلوك  لقواعد  مدّونة  و  كاملة  توجيهية  مبادئ 

واضحة ومفصلة قدر ا)مكان.

:(Value Chain) تسلسل القيمة المضافة السياحية

وجه  على  المسؤولة  والسياحة  عامة  بصفة  السياحة 
الخصوص، هي صناعة مجزأة بشكل كبير تتألف من عدة 
نشاطات متصلة ومترابطة. في لبنان سلسلة السياحة 
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مثل  العوامل  من  العديد  بسبب  وظيفيا  كيانا  ليست 
عدم وجود التخطيط، واالفتقار إلى الكفاءة المهنية في 
هذا المجال. هناك حاجة ماسة إلى إشراك وخلق شركات 
محلية صغيرة يملكها سكان القرى  المحيطة بالمحمية.

 
المرتبطة  الفقرة  الذاتي،  التقييم  نتائج  على  بناًء 

بالسياحة البيئية برزت النقاط التالية للعام ٢٠١٣: 
الباروك عبر  أرز  تخفيف عدد السيارات تدريجيr في غابة 

تأمين نقل للزوار الى داخل  المحمية 
لنقل  جاهزة  تصبح  لكي  الشفروليه  سيارة  تحضير 

الزوار في عين زحلتا  
تحضير   ) المداخل  على    Guided toursال إحصاء 

نموذج)
تنويع أكثر وتفعيل رزم السياحة البيئية

مدخلي  على  أكبر  بشكل  ا�خرى  المداخل  تسويق 
الباروك والمعاصر والعكس صحيح

مزيد من توجيه الزوار الى عين زحلتا ونيحا 
تطوير  الزوار(  الى  المقدمة  المعلومات  وتطوير  توحيد 

كتيب المرشد وطبعه لكي يكون بمتناول الجميع )
السياحة  في  والتحريج  الزراعية  النشاطات  إشراك 

البيئية بشكل أكبر 
البيئية  السياحة  لنشاطات  التسويق  خطة  تطوير 

.(Action Plan)
والقرى  المحمية  عن  متقدم  معلومات  كتيب  إعداد 

.(Guide Book) المحيطة
بنك  الحملة مع  التسويق على غرار  المزيد من حمالت 

البحر المتوسط.
إصدار كتاب عن مذكرات ا�رزة في لبنان

.(Memoires of a Cedar) 

عدد زّوار المحمية
 

استقبلت المحمية خالل العام ٢٠١١  حوالي ٦٧٦٤٧ زائر عبر 
معاصر   – الباروك   – ا�ربعة (عين زحلتا بمهريه  المداخل 
الشوف ونيحا) باالضافة الى الزيارات الغير مسجلة لبيت 

المحمية والقرى المحيطة بالمحمية.
بيان ٦-١ 

 

عدد زوار بيوت الضيافة

بلغ عدد زوار بيوت الضيافة (٣٤٥٢) للعام ٢٠١٢ بالرغم من 
الحركة السياحية المتدنية على الصعيد الوطني، حيث 
زاد عن العام ٢٠١١ بنسبة ١٥٫٢ ٪ . مرفق ربطr جدول لعدد 

الزوار لwعوام ا�ربعة الماضية. ٢٠٠٩ – ٢٠١٠ – ٢٠١١ – ٢٠١٢.
بيان ٦-٢ 

الرزم ( أرز وناس)
 

المحمية  عملت  البيئية  السياحة  استراتيجية  على  بناًء 
ولمنظمي  للزوار  السياحية  الرزم  من  العديد  بتنسيق 
للرزم  تجريبية  مرحلة   ٢٠١١ العام  كان  وقد  الرحالت 
السياحية تحت عنوان ارز وناس حيث تم تنسيق أكثر من 
المحمية والقرى واالقامة في بيوت  زيارة  رزمة تتضمن   ٢٠

الضيافة والعديد من النشاطات القروية.

كما وتم عقد العديد من االجتماعات مع مقّدمي الخدمات 
في محيط المحمية مثل قصر ا�مير أمين، مطعم كفريا، 
طاولة عّميق، Tourist Rest، مطاعم نبع الصفا وغيرها 
معهم  المشتركة  الرزم  بعض  خلق  على  العمل  وتم 
تسويقها  ودعم  لديهم  للمحمية  منشورات  ووضع 

والعكس صحيح.
 

مرفق ٦-٣ و ٦-٤ : رسومات بيانية مفّصلة لعدد زوار المحمية 
وبيوت الضيافة �عوام:  ٢٠١٠\٢٠١١\٢٠١٢

المداخل والبنية التحتية
 

من أهم عناصر السياحة، البنية التحتية. خالل العام ٢٠١١ 
تم افتتاح بيت المحمية الذي لعب دور� كبيرا في خدمة 
يمكن  ومحاضرات  اجتماعات  قاعة  يتضمن  حيث  الزوار 
استخدامها لمشاهدة فيلم المحمية الوثائقي من قبل 
الطالب وكافة الزوار. باالضافة الى صيانة الدروب الموجودة 
حاليا وخلق دروب جديدة وانشاء درب لذوي الحاالت الخاصة 
ودرب وادي نهر الباروك الذي يبدأ من الباروك ويمتد الى 

باتر وذلك بمحاذاة النهر.

التي  الدروب  من  عدد  تأهيل  على  العمل  الى  باالضافة 
«عين  مثال  للمحمية  والغربية  الشرقية  الجهتين  تربط 
صغبين»   – «مرستي  عانا»   – «الباروك  عّميق»   – زحلتا 
والرزم  البيئية  السياحة  برنامج  لربط  وذلك  وغيرها 

السياحية بين مقلبي المحمية.

Visitors per month in 2010/2011/2012
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الخطوات الالحقة:

� جعل المحمية وبيوت الضيافة قابلة )ستقبال �
أصحاب الحاجات الخاصة

� تأمين وسيلة نقل بيئية على مدخل أرز الباروك�
� خلق سلسلة من مواقع التنّزه والتركن�
� الزراعية في � بالنشاطات  البيئية  السياحة  ربط 

المنطقة
� إنشاء مدخل جديد في بلدة مرستي الشوفية�
� حول � الخدمات  لمقدمي  جودة  عالمة  خلق 

المحمية
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وقد تم انشاء كوخ خشبي آخر على مدخل غابة أرز الباروك 
عبر  الزوار  خدمة  وتطوير  ا�خرى  المداخل  تسويق  بهدف 

الخرائط والمنشورات وحضور الفيلم الوثائقي للمحمية.

الشمسية  الطاقة  بواسطة  الكهرباء  تأمين  تم  كما 
المحمية  بيت  تجهيز  وتم  للمحمية  ا�ربعة  للمداخل 
بنظام الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء  باالضافة الى 
شاشة عرض كبيرة في قاعة االجتماعات، كما وتم افتتاح 
برنامج  يخدم  الذي  عّميق)  (طاولة  عّميق  المحمية  بيت 
البيئية وتنمية المجتمع المحلي بشكل كبير  السياحة 
هذا  يساهم  )دارته.  الطيب  سوق  مع  االتفاق  تم  حيث 
المركز في خلق فرص عمل لعدد ال بأس به من سكان 
أبرز  أحد  المشروع  هذا  ويعتبر  الغربي،  البقاع  في  القرى 
قّدمت  حيث  الخاص  والقطاع  المحمية  بين  المشاريع 
من  بدعم  البناء  تمويل  وتم  ا�رض  سكاف  آل  مصلحة 
الوكالة السويسرية حيث تم افتتاحه في منتصف العام 
٢٠١٢  وتتم إدارته من قبل سوق الطيب بموجب عقد لمدة 

خمس سنوات.

و بالتنسيق مع اتحاد بلديات الشوف ا�على، ثم  تجهيز 
البيوت الخشبية الموجودة لتصبح جاهزة الستقبال الزوار 
حيث تم تأمين كافة المتطلبات في قرية بعذران لتجهيز 
خمسة بيوت وبدأ العمل على تسويقها حيث استقبلت 

عدد� من الزوار في النصف الثاني من العام ٢٠١٢.
كما وتم البدء بمشروع تأهيل بعض الدروب لذوي الحاجات 
في  الستقبالهم  الضيافة  بيوت  بعض  وتجهيز  الخاصة 

كل من الخريبة وبعذران.
كما تم تحسين بعض البنى التحتية للطرقات المؤدية 
تم  حيث  الباروك  مدخل  وخاصًة  المحمية  مداخل  الى 
مستوعبات  اخفاء  وتم  كما  الملعب  حائط  تجميل 

النفايات،  إضافة إلى إنشاء موقع للتنزه في بلدة بطمة.

بناًء على التقييم الذاتي مع فريق العمل ظهرت حاجات 
المحمية  وبيت  للمداخل  التحتية  بالبنية  خاصة  جديدة 

:rمرفق ربط
� ٦-٥: الئحة بالبنى التحتية التي تم إنجازها�
� ٦-٦: الئحة بالبنى التحتية التي نحتاجها �

التسويق والترويج
 

من  بالعديد  المحمية  شاركت  التسويق،  صعيد  على 
المعارض التي أقيمت في بيروت ومناطق أخرى با)ضافة 
الى العديد من المقابالت التلفزيونية وا)ذاعية وكذلك زار 
كما  للتصوير.  التلفزيونية  البرامج  من  العديد  المحمية 
من  كبير  لعدد  ميدانية  زيارة  بتنظيم  المحمية  وقامت 
لتعريفهم  الرحالت  ومنظمي  والسفر  السياحة  وكاالت 
نتج  حيث  فيها.  الجديدة  التحتية  والبنى  المحمية  على 
في  تساهم  حديثة  رزم  لخلق  والتعاون  التواصل  عنها 
افادة المحمية والشركات السياحية التي تسعى لتوسيع 
وتنويع رزمها. كما وشاركت المحمية في  ماراتون بيروت 
بمشاركة العديد من أصدقاء المحمية بهدف ابراز المحمية 
عبر  المحمية  تنشيط  تم  كذلك  واالعالم،  للمشاركين 
ما  االعضاء  عدد  بلغ  حيث  االجتماعية  التواصل  شبكات 
٥٠٠٠ شخص في مجموعة المحمية على شبكة  يزيد عن 

 .Facebook ال
والخبرة  المختلفة،  والتجهيزات  التحتية  للبنية  ونتيجة   
وتطبيق  خلق  على  قادرة  المحمية  أصبحت  المكتسبة 
التي  المتنوعة  السياحية  والرزم  الكبيرة  النشاطات 
غيرها»  أو  شركات  أو  مجموعات  أو  «أفراد  الزائر  يطلبها 
بمشاريع  البيئية  السياحة  لربط  المحمية  وتسعى 

التحريج في رزمها الجديدة. 
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النشاطات  من  العديد  ونظمت  المحمية  شاركت  كما 
المحلية وأهمها مهرجان جبلنا في معاصر الشوف والذي 
حمل عنوان جديد في  العام ٢٠١١ «اليوم الوطني للعسل» 
وزارة  مع  بالتعاون  لبنان  نحالة من كل  فيه  حيث شارك 
الزراعة وفي العام ٢٠١٢ يوم التحريج وشجرة العنبر  بحضور 
عدد كبير من المشاركين حوالي ال ٨٠٠٠ زائر هذا با)ضافة 
الباروك والخريبة وبطمة  الى مواسم مرستي ومهرجان 
وغيرها من القرى. كما نظمت المحمية درب الموسيقي  
فرقة  إستضافت  حيث   Resonnance Musical Trail
موسيقية من أسبانيين ولبنانيين يهدفون الى تقديم 
الناس حيث تم توزيع  العامة من  الى  موسيقى مجانية 
 (٢-٤) صغيرة  كمجموعات  ا�رز  أشجار  بين  الموسيقيين 
أشخاص و جذب هذا النشاط حوالي ٨٠٠ شخص با)ضافة 

الى ا)عالم الذي أبدى إهتمام كبير.
بيروت  نشاط  في  المحمية  محبي  من  عدد  وشارك  كما 
 Run) «ماراثون ٢٠١١ تحت عنوان «اركض من أجل أرز الشوف
for the Shouf Cedars) وفي العام ٢٠١٢ كانت المشاركة 
تحت عنوان «تخّيل حالك مطرحو اكيد الموت مش لذة» 

بصورة العصفور ومكافحة للصيد الجائر

كما وتم تجهيز سيارة شيفروليه بمقاعد لتسهيل عملية 
نقل الزوار من مطاعم نبع الصفا الى مداخل المحمية 

المنشورات  من  كبير  عدد  إصدار  إلى  با)ضافة  هذا 
إعدادة  تم  الذي  التلفزيوني  الوثائقي  وأهمها  المختلفة 
بالتعاون مع المغامر ماكسيم شعيا والذي عرض على 
معظم الشاشات التلفزيونية في لبنان كما وتم تحديثه 
في العام ٢٠١٢ بهدف عرضه مجدد� بحّلة جديدة في الفترة 
وجعل  الدين  بيت  مهرجانات  مع  الربط  وكذلك  المقبلة 
مجانية  دخول  كبطاقة  الحفالت  )حدى  الدخول  بطاقة 
« محمية  المحمية  إلى كتاب  با)ضافة  المحمية هذا  إلى 
الشوف المحيط الحيوي- أرز وناس» الموجود في العديد 

من المكتبات في لبنان وكتاب مذكرات ا�رزة الذي تعمل 
المحمية على انهائه وطبعه في الفترة المقبلة .

اصبحت  حيث  للمحمية  االلكتروني  الموقع  تحديث  تم 
حول  والتسويق  والصور  المعلومات  كافة  على  تحتوي 
للموقع  جديد  عنوان  شراء  وتم  كما  نشاطاتها  كافة 
ليصبحوا عنوانين www.shoufcedar.org or .com كما 
من  اكبر  بتنظيم   Facebookال على  صفحة  انشاء  وتم 
 Twitter على  مستخدم  وانشاء  الموجودة  المجموعة 

لمحّبي متابعة نشاطات المحمية.

عّدة  لجهات  خبرات  ونقل  دراسة  مركز  المحمية  أصبحت 
حيث استقبلت المحمية فريق عمل محمية جبل موسى 
جامعة  وطالب  الضّنية  بلديات  واتحاد  الحيوي  المحيط 

الحكمة كلية السياحة ووفد من البعثة الصينية 
وعالقتها  المحمية  تجربة  لنقل  وغيرهم  لبنان  في 

بمحيطها.

� التلفزيونية � المقابالت  يبين  :جدول   ٦-٧ مرفق 
وا)ذاعية

� مرفق ٦-٨ :جدول يبين المقاالت المختلفة �
� مرفق ٦-٩ : جدول يبين النشاطات المختلفة �
�  مرفق ٦-١٠: الئحة بالمنشورات التي تم إصدارها  �
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التنمية الريفية 

إستراتيجية التسويق 
 

لتسويق  عمل  خطة  بوضع  الشوف  أرز  جمعية  قامت 
وزيادة  البرنامج  تحسين  بهدف  الريفية  التنمية  منتجات 
إيرادات المحمية والمجتمع المحلي وقد بدأت بتنفيذ تلك 

الخطة :

ا)دارة وضمان الجودة :

على  ا)عتماد  تم  الجودة  وضمان  ا)دارة  حيث  من 
إستراتيجية تسويق وتسجيل العالمة لدى وزارة ا)قتصاد 
والتجارة وإضافة Bar code على كافة المنتجات وتطبيق 
Libancert وفق  الجودة من قبل شركة   إجراءات ضمان 
معايير محددة. ولتنظيم ملف التنمية الريفية تم وضع 
حيث  من  حفظها  وطريقة  المالية  البيانات  وتحسين 
المحمية وخارجها  المبيعات على مداخل  ا)نتاج  تكاليف 

وتوزيع نسبة ا)يرادات .
 

ا)نتاج والتدريب:
 

على  يرتكز  جديد  إعتماد  تم  فقد  ا)نتاج  ناحية  من  أما 
على  مقسمة  سنوية  رزنامة  وفق  المقترحة  ا�صناف 
مرستي-بعذران)  (جباع-  الثالث  المركزية  المشاغل 
مستدام  إستخدام  الى  التوصل  بغية  ا)نتاج  وتطوير 
قامت  العملي  الصعيد  وعلى  الطبيعية،  للموارد 
في  الزعتر  نبات  لزراعة  موقعين  بإستحداث  المحمية 
مرستي  مشغل  توسيع  وتم  وبعذران  مرستى  قريتي 
لكي يصبح مركز� لتجفيف الزعتر وهذا ما يزيد من فرص 
تحافظ  سليمة  بطريقة  وتجفيفه  الزعتر  من  ا)ستفادة 
على مكوناته ويزيد من مدخول السيدات المشاركات في 

البرنامج.

تبع ذلك إجتماعات دورية وحلقات تدريبية  مع السيدات 
في المشاغل التي جهزت في كل من القرى التالية (جباع 
– مرستي وبعذران) حول الطرق الصحيحة لتصنيع وحفظ 
البلدية التي توافي الشروط الصحية وتخضع  المنتجات 
وبا)ضافة  هذا  العضوية،  للشهادات  النوعية  لمراقبة 
على  لمساعدتهن  والتسويق  المحاسبة  في  خبراء  الى 

حتى  ا�ولى  المراحل  من  بدء�  ا)نتاج  عملية  تنظيم 
تسليم البضائع. 

الزعتر، وللتواصل بطريقة أفضل  بهدف ا)كثار من نبات 
هذا  أهمية  على  الضوء  وتسليط  المحلي  المجتمع  مع 
البرنامج حصل العديد من اللقاءات مع السيدات ورؤساء 
البلديات ومأموري ا�حراج بحضور خبراء في حلقات تدريب 
هذه  جمع  لعملية  المستدامة  الطرق  حول  متواصلة 
للمحمية  الحيوي  المحيط  في  الموجودة  البرية  النباتات 

(الزعتر- القصعين  وغيرها).
 

التسويق والتوزيع:
 

وعلى صعيد التسويق والتوزيع تم إعادة تصميم ملصق 
وغالف ملفتان لتحسين مظهر المنتجات والكشف على 
المحمية  مداخل  في  الرفوف  على  والعرض  المحتويات 
نقطة  وإستحداث  ا�ساسية  البيع  نقاط  تشكل  التي 
بيع  جديدة في بيت المحمية ولفتح مجال أكبر لتسويق 
المنتجات تم إستحداث عدة نقاط للمبيعات الخارجية في 
(الحمرا-  البريستول  أوتيل  ا�ماكن  هذه  أهم   ٢٠١٠ العام 
بيروت) ومطعم زهرالليمون ( جونيه) وبحمدون وعالية و 
TSC  في وسط بيروت حيث تم تسويق منتجات بـ ٢٠ ألف 
دوالر للعام ٢٠١٠ و ٤٠،٥٠٠ ألف دوالر للعام ٢٠١١ ، و٤٧،٧٠٠ ألف 
دوالر للعام ٢٠١٢ كما تم تصدير بعض ا�صناف الى الخارج 
(الكويت وعمان) عبرTSC  أيضr. وكذلك تم تحضير الئحة 
سنوية بالمعارض والمهرجانات التي تمت المشاركة بها 

بفعالية. 

إضافة الى ذلك تم تركيب جهاز يحتوي على برنامج لبيع 
المنتجات في بيت المحمية ومدخل الباروك وقريبr على 

المداخل ا�خرى. 

 من ناحية ا)يرادات وحسب خطة التسويق، كان البرنامج 
في  تحسن  ولكن   ٢٠٠٩ العام  في  إنتقالية  مرحلة  في 

العامين ٢٠١٠ و ٢٠١١ 

الئحة  الى  ا�رز  عسل  إضافة  تّم  أنه  ذكره  الجدير  ومن 
مع  وذلك  ا�خضر)  الشعار  (تحت  العضوية  المنتجات 
الشهادات  )عطاء  ليبانسرت  شركة  وإشراف  موافقة 
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معايير  وضع  كذلك  الجودة   شعار  ضمن  من  العضوية 
المحمية  محيط  في  الخدمات  لمقّدمي  الجودة  لشهادة 
بحضور  وغيرهم  ضيافة  وبيوت  ومرشدين  مطاعم  من 
ومعايير  نشاطات  في  الخبير  عبدا�  باسكال  وإشراف 

السياحة البيئية. 

   بخصوص تجفيف الزعتر وقرار وزارة الزراعة  حول قطفه، 
شروط  ضمن  لتجميعه  طلبات  لتقديم  دراسة  كانت 

معينة بالتنسيق مع البلديات  المحيطة بالمحمية.
الموجودة  الطبية  النباتات  لبعض  دراسة  تم وضع   كما 
الواليات  للمحمية بحضور خبير من  الحيوي  المحيط  في 
المتحدة ا�ميركية من قبل برنامج ا�مم المتحدة ا)نمائي 
UNDP مع السيدات اللواتي يعملن في مشغل مرستي 

ضمن برنامج التنمية الريفية. 

 هذا أبرز ما تم إنجازه على صعيد برنامج التنمية الريفية 
تنجز  لم  التي  الالحقة  الخطوات  من  العديد  يبقى  أنه  إال 

بعد من خطة التنمية الريفية:

� الزبائن � كافة  من  ا)لكتروني  البريد  بأخذ  ا)ستمرار 
الحاليين والمحتملين 

� المشاركة بالمهرجانات والمعارض المفيدة للبرنامج�
� البيع على الصفحة الكترونية الخاصة بالمحمية�
� تفعيل أكثر لطريقة ا)نتاج �
� التفتيش الدائم على أسواق جديدة للمنتجات �
� الحرص على تحسين النوعية ومراقبة ا)نتاج بشكل �

دائم ومستمر 

للمزيد من المعلومات حول المبيعات مرفق رقم ٧
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الخطوت الالحقة:

� في � اليدوية  الحرف  وتسويق  وتطوير  تقييم 
قرى المحمية 

� حول � الخدمات  لمقدمي  للجودة  عالمة  خلق 
المحمية

� فتح أسواق خارجية لمنتجات المحمية والِحَرف �
اليدوية

� متابعة دعم النحاليين والمزارعين�
� البدء ببرنامج قروض ا�رز  الصغيرة�
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رفع القدرات والتدريب 

فريق  لدى  وا)مكانات  القدرات  رفع  صعيد  على 
العمل وشركاء المحمية من مرشدين محليين، أصحاب 
قامت  وغيرهم...  المدني  دفاع  بلديات،  الضيافة،  بيوت 
المتخصصة  العمل  ورش  من  العديد  بتنظيم  المحمية 
حول كافة المواضيع التي تدخل في مجال عملها، إضافة 
مختلفة  تدريبية  عمل  بورش  العمل  فريق  مشاركة  إلى 
ومؤسسات  جمعيات  من  أخرى  جهات  من  بتنظيم 
 rوغيرها.... منها ما هو محلي ومنها ما هو أوسع نطاق
ورفع  ا�داء  تحسين  على  الواضح  ا�ثر  لها  كان  حيث 

المستويين العملي والتقني.
 

مرفق ٨: جدول يبين الورش العمل المختلفة 
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مساهمة وزارة البيئة
خدمات السياحة البيئية
 والتنمية الريفية
تبرعات ومشاريع

رواتب
بنية تحتية
صيانة
تأهيل نظم ايكولوجية
تسويق

10%10%

30%

30%

20%

10% 55%

35%

المصاريفالمداخيل

تؤمن المحمية مدخول سنوي
rملخص مالي  للمنطقة المحيطة بها بما يزيد عن 700،000 دوالر سنوي

على الصعيد المالي:  تعمل المحمية تحت مظلة 
وزارة البيئة التي تلحظ في موازناتها العامة بعض المبالغ 
تعتبر  والتي  لبنان  في  الطبيعية  للمحميات  المالية 
محمية أرز الشوف واحدة منها. إال أن هذه المبالغ وبالنظر 
إلى حجم المحمية ونشاطاتها وعدد أعضاء فريق العمل 
حيث  والمصاريف.  النفاقات  كافة  لسد  تكفي  ال  لديها، 
تؤمن تلك المبالغ من مصادر أخرى مثل مساهمات الزوار 
من  الممولة  المشاريع  وتنفيذ  المالية  التبرعات  وقبول 

جهات مختلفة غيرها.
أبرز المصاريف برواتب فريق العمل ولواحقها من  تتمثل 
المدرسية  والمساعدات  ا)جتماعي  الضمان  إشتراكات 
وسواها إضافة إلى النفقات التقنية من دراسات وأبحاث 
ومراقبة وصيانة دروب المشي ومداخل المحمية. وفضال 
الصيانة  مثل  المحمية  سيارات  مصاريف  هناك  ذلك  عن 
هذه  تعتبر  الميكانيك.  ورسوم  والتأمين  والمحروقات 
على  تقتصر  ال  أنها  إال  دورية  شبه  والنفقات  المصاريف 
ذلك حيث أن المحمية تعمل وبشكل دائم على تطوير 
نفقات  ذلك  يستلزم  مما  الصعد  كافة  على  نفسها 

ومصاريف إضافية. 

 الئحة بالمالحق

� مرفق ١-١ - لمحة عامة عن المحمية�
� مرفق ٣-١: رسم بياني عن المخالفات �

� مرفق ٤-١: رسم بياني عن مراقبة الحياة البرية �
� مرفق ٦: �

٦-١ عدد زوار المحمية ٢٠١٠ /٢٠١٢/٢٠١١
٦-٢ عدد زوار بيوت الضيافة ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ / ٢٠١٢/٢٠١١

٦ -٣ عدد الزوارعلى المداخل
٦-٤: الئحة بالبنى التحتية التي تم إنجازها 

٦-٥: الئحة بالبنى التحتية التي نحتاجها
٦-٦ جدول يبين المقابالت التلفزيونية وا)ذاعية

٦-٧ جدول يبين المقاالت المختلفة 
٦-٨ جدول يبين النشاطات المختلفة 

٦-٩: الئحة بالمنشورات التي تم إنتاجها 

� مرفق٧:  �
لwعوام  الريفية  التنمية  لمبيعات  بياني  رسم   :٧-١

٢٠١٢/٢٠١١/٢٠١٠
٧-٢: مبيعات التنمية الريفية على المداخل حسب الشهر

� التدريبية � العمل  ورش  يبين   جدول   :٨-١ مرفق 
المختلفة 

�  مرفق ٩:�
٩-١: مداخيل الزوار ٢٠١٠\٢٠١١\٢٠١٢

٩-٢: مداخيل التنمية الريفية ٢٠١٠\٢٠١١\٢٠١٢
٩-٣: مداخيل الزوار حسب المداخل ٢٠١٠\٢٠١١\٢٠١٢
٩-٤: مداخيل بيوت الضيافة الستة ٢٠١٠\٢٠١١\٢٠١٢
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مرفق ١ - لمحة عامة عن المحمية
لماذا أهمية محمية الشوف المحيط الحيوي؟

� تغطي مساحة ٥٠,٠٠٠ هكتار ما يعادل ٥٪ من مساحة �
لبنان ا)جمالية، ما يجعلها واحدة من أكبر محميات 

المناطق الجبلية في الشرق ا�وسط
 أكثر من ٧٠,٠٠٠ شخص يعيشون في المنطقة المحيطة 
بالمحمية يتوزعون على ٢٤ قرية مختلفة تمتد على ثالث 

محافظات 
� ا�وسع � ا)متداد  اللبناني،  ا�رز  غابات  من  هكتار   ٦٢٠

لهذا النوع في لبنان و ٢٥٪ من غابات ا�رز المتبقية 
في الوطن

� ٥٢٠ نوع من النباتات، ٢٥ منها مهددة على الصعيد �
العالمي والمحلي، ٤٨ منها مستوطنة في المنطقة 
نادرة  أنواع  بينها  و١٤من  وتركيا  سوريا  لبنان  بين 

الوجود
� ٢٥٠ نوع من الطيور الكثير منهم ينجذب نحو مستنقع �

عميق في المقلب الشرقي لمحمية الشوف المحيط 
الحيوي

� الحرباء � بينها  من  والبرمائيات  الزواحف  من  نوع   ٣١
والسحالي  ا�فاعي  من  مختلفة  وأنواع  والسلحفاة 

والضفادع
� ٢٨,٠٠٠ شخص زاروا المحمية في العام ٢٠٠٤ ولكن بعد �

حرب تموز ٢٠٠٦ نقص العدد إلى ١٤٠٠٠ ثم انتعش في 
العام ٢٠١٠ ليصل العدد إلى ما يفوق ٥٠,٠٠٠ زائر

� تصنعها � الريفية  المنتوجات  من  مختلف  نوع   ٧٠
الطرق  مستخدمة  المحلي  المجتمع  سيدات 
التي  الزوار  مراكز  في  للبيع  وتعرض  التقليدية، 

تديرها محمية أرز الشوف
� عمل � فريق  يشكلون  مؤقتين  و٨  دائم  موظف   ١١

منطقة  إلى  ينتمون  جميعهم  الشوف  أرز  محمية 
الشوف

تاريخ ا�رز

غابات  كأقدم  فريدة  بميزة  لبنان  في  ا�رز  غابات  تتمتع 
موثقة في التاريخ. برزت مالمح ا�رز منذ القدم في وثيقة 
خطية من السومريين يعود تاريخها إلى ا�لف الثالث قبل 
الميالد. إن ملحمة جلجامش وصفت غابات ا�رز اللبناني 

وسعة امتداده .

ال يزال ا�رز في العصر الحديث مقدسr لدى اللبنانيين وما 

زالت صورته راسخة في أذهانهم. إنه رمز العلم اللبناني 
اللبنانية  والحكومة  اللبنانية  الطيران  شركة  وشعار 
التي ال حصر لها.  التجارية  اللبنانية والشعارات  والعملة 
إنه مصدر إلهام في الشعر والكتابة والرسم والفن. كما 

يعتبر ا�رز جزأً أساسيr من ا)رث الثقافي في لبنان.

الحالة القانونية

 ٥٣٢ رقم  تحت  النواب  مجلس  عن  صادر  قانون  بموجب 
تاريخ ٢٤ تموز ١٩٩٦ أعلنت مشاعات كل من  قرى  نيحا، 
جباع، مرستي، الخريبة،  المعاصر، الباروك، بمهريه، عين 
زحلتا وعين دارة محمية طبيعية، إضافة الى أمالك الدولة 

اللبنانية في المقلب  الشرقي لجبل الباروك  .
وزارة  الحيوي تحت مظلة  المحيط  الشوف  تعمل محمية 
من  أعضاء  تضم  التي  المحمية  لجنة  تديرها  البيئة، 
جمعية أرز الشوف، ممثلين عن البلديات وخبراء بيئيين 
مستقلين، تتواصل لجنة المحمية مع فريق عمل المحمية 

الذي يتابع ا)دارة اليومية للمحمية بتفاصيلها الدقيقة
 

الموقع والحدود 

عرض/  خطي  بين  الحيوي  المحيط  الشوف  محمية  تقع 
 ‘٣٥٠٤٨   \  ‘٣٣٠٣٢ طول  وخطي  شرق    ‘٣٥٠٤٧   ‘٣٥٠٢٨
تمتد  متر.   ١٢٠٠-١٩٨٠ بين  يتراوح  إرتفاع  على  شماال» 
الجنوبي   ا)متداد  الباروك وهو  المحمية على طول جبل 
لسلسلة جبال لبنان الغربية  التي توازي شاطىء البحر 
ا�بيض المتوسط. يحد المحمية من جهة الشمال طريق 
الجنوب منطقة جزين.  الدولية ومن جهة  دمشق بيروت 
الشوف  منطقة  على  للمحمية  الغربية  المنحدرات  تطل 
لتؤلف  حرمون  جبل  على  تطل  الشرقية  المنحدرات  أما 

الجرف الغربي لسهل البقاع.

تضم محمية الشوف المحيط الحيوي ٢٢ قرية تحدها من 
جميع الجهات وهي : نيحا، جباع، مرستي، الخريبة، بعذران، 
معاصر الشوف، بتلون، الباروك، عين زحلتا، بمهريه، عين 
دارة، قب الياس، خربة قنفار، عين زبدة، صغبين ، الصفرا، 
عانا، عيتنيت ومشغرة عميق كفريا وباب مارع. إضافة إلى 
ومستنقع  الشوف  أرز  محمية  هما  محميتين  منطقتين 
عميق اللذان يعتبران من أهم مناطق الجذب الطبيعية 

في لبنان والمنطقة.

في شهر تموز من العام  ٢٠٠٥ صنفت محمية أرز الشوف 
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محمية محيط حيوي من قبل اليونيسكو بمساحة بلغت 
لبنان   مساحة  من   ٪٥ يعادل  ما  أي  هكتار  حوالي٥٠,٠٠٠ 

.rتقريب
مناطق  على  الحيوي  المحيط  محميات  تحتوي  أن  يجب 
الستيعاب  «تنمية»  ومناطق  «عازلة»  مناطق   » «الحماية 

وظائفها المتعددة. 

الحيوي  المحيط  الشوف  محمية  في  الحماية:  منطقة   -١
المنطقة  لحماية  الرئيسي  الهدف  ١٦١كلم٢.  تبلغ حوالي 
القلب هو حماية وإعادة تأهيل القيم الطبيعية والثقافية 

في محمية الشوف المحيط الحيوي. 

المحيط  الشوف  محمية  في  العازلة:   المنطقة   -٢
بالمنطقة  تحيط  وهي  كلم٢.   ٥٤ حوالي  تبلغ  الحيوي 
القلب حيث يسمح فقط لwنشطة التي تتالءم مع أعمال 

الحماية.

منطقة التنمية: لمحمية الشوف المحيط الحيوي   -٣
المحيطة  القرى  جميع  وتشمل  كلم٢.   ٢٣٣ حوالي  تبلغ 

بالمحمية حيث تتم إدارة الموارد المستدامة.
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مرفق ٣-١ رسم بياني عن المخالفات

مرفق ٤-١: رسم بياني عن مراقبة الحياة البرية 
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مرفق ٦

٦-١ عدد زوار المحمية ٢٠١٠ /٢٠١٢/٢٠١١

Visitors per month in 2010/2011/2012
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٦ -٣ عدد الزوارعلى المداخل

٦-٢ عدد زوار بيوت الضيافة ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ / ٢٠١٢/٢٠١١
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٦-٤: الئحة بالبنى التحتية التي تم إنجازها والمعدات: 

معدات:

تجهيز سيارتين إطفاء 
شراء سيارة صغيرة للمكتب

تجهيز سيارة لنقل الزوار في عين زحلتا
تأمين هندام موحد

شراء تلسكوب لمراقبة الطبسون والحياة البرية عدد ٣
شراء كاميرات للمداخل

شراء GPS للمداخل عدد ٥
شراء ميكروفون صغير على البطارية عدد ٤

تأمين صوبيات للتدفئة وعدم ا)عتماد على  التدفئة المركزية في بيت المحمية
  Lamination – فاكس جديد – بلوتر – Binding – تأمين معدات مختلفة وكمبيوتر (مكنة تصوير جديدة

- مقطع ورقي) لبيت المحمية
تأمين سجادات إضافية لبيت المحمية ونقل الطاقة الشمسية عن القرميد

مرشات )طفاء الحرائق عدد ٢
شراء جهاز صوت

 

 بنية تحتية:

مشروع موقعين لزراعة الزعتر في مرستي وبعذران
تأهيل مشغل مرستي بمجففة زعتر

استحداث وادي نهر الباروك بالتعاون مع بلديات الشوف ا�على
ربط نبع الباروك بدرب وادي نهر الباروك (جزء المختارة)

تاهيل شبكة الدرب في عين زحلتا وخاصة دروب الطالب
ربط بمهريه وعين زحلتا بنبع الصفا

استحداث درب ذوي الحاجات الخاصة ودرب صنين في الباروك
انشاء بيت المحمية عميق (طاولة عميق)

تأهيل درب يربط عين زحلتا بعميق 
تأهيل استراحة في قرية بطمة (موقع سنديانة فرنيا)

انشاء حاجز بعد نبع جعيتا (عين زحلتا)
وضع إشارات كبيرة على مفرق بمهريه الجديد والقديم (عين زحلتا)

انشاء خيمة خشب على المدخل لتأمين الظل للزوار (عين زحلتا)
تأهيل الزاروب لوقف النش في بيت المحمية

دف الممر الخشبي في القرميد للحفاظ على التدفئة (بيت المحمية)
صيانة الكوخ القديم (غابة الباروك)

تنظيف الطريق لتصبح سهلة على البولمان والباصات الكبيرة في غابة ارز الباروك
تأمين صور جديدة عن الحياة البرية للمداخل

تامين اشارات تحذر من رمي النفايات على الطريق المؤدية الى الغابات
صيانة الشبك حول البركة الجبلية  وإنجاز مهرب إضافي للمياه في الباروك

تركيب كوخ خشبي على مدخل عين زحلتا - بمهريه
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٦-٥: الئحة بالبنى التحتية التي نحتاجها

مدخل قلعة نيحا
- إعادة تأهيل طريق القلعة

- تنظيف بعض ا�ماكن في القلعة
- تأهيل الجسر الذي يصل الى نبع نيحا (أنجزت الدراسة وتحتاج إلى تنفيذ)

- إنشاء مستودع صغير على مدخل القلعة
مدخل غابة الباروك 

- تأمين باصات لنقل الزوار
- صيانة عامة للمراحيض على المدخل ودهان ا�كواخ

- زيادة عدد ا)شارات التوجيهية والتي تذكر بالقواعد العامة والخرائط 
- تركيب كاميرات مراقبة على المدخل 

مدخل غابة عين زحلتا بمهريه
- فرش الكوخ

- وضع لوحة كبيرة في نبع الصفا
- خلق نقطة معلومات على نبع الصفا

مدخل غابة المعاصر
- حفر نبعة المياه على المدخل الستخدامها في اطفاء الحرائق

- تأهيل المساحة على المدخل بمقاعد حجر وحاجز صغير لمنع وقف السيارات 
- صيانة شبكة الدروب الموجودة

بيت المحمية 
- تأمين مورد مساهمة لمادتي المازوت والبنزين 

- التواصل مع شركة MTC  أو Alfa  من أجل توفير ا)تصاالت المخفضة بين فريق العمل 
- تأمين مكنة حفر على الخشب 

- تأمين جرافة صغيرة لتنظيف الطرقات والمداخل من الثلوج
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٦-٦ جدول يبين المقابالت التلفزيونية وا)ذاعية

مقابالت على ا)عالم المرئي والمسموع

21 February 2011 NBN General  1.
March 2011 Tele Lumiere General 2.
19 April 2011 Qatar TV  General 3.
11May 2011 LBC – Helwi W Morra  - Eco-tourism program 4.

May and June  
2011

 Lebanon Radio (2) about biodiversity and international year of forests 5.

11July 2011 NBN general mainly ecotourism 6.
27July 2011 Orbit TV General about the Reserve and traditional food 7.
28July 2011       LBC-Kalam Ennas Michel Batisse Award 8.
31 July 2011 Baldati walk in Niha Sowt loubnan 9.

5 August 2011 Sowt Loubnan Radi – El Jaridan program about Barouk festival 10.
15 August 2011 Tele-Lumiere  Wajdi Youniss 11.
16 August 2011 Orbit – Reserve and Niha( Ramadan Show) 12.
16 August 2011 Tele-Lumiere  with Eddy Chweiry 13.
17 August2011 Melody FM General eco-tourism 14.

1 September 2011 Lebanon Radio – Jabalna Festival 15.
4 September2011 Future TV – Jabalna festival 16.
7 September2011 El Nour Radio – interview regarding Hunting in Lebanon 17.

24 September2011 New TV / TL - AMMIQUE Ecolodge 18.
25 September2011 LBC-News and New TV Rondonnee Musical  19.

8 October2011 New TV and LBC Marcel Khalifeh 20.
14 October2011 Hurra TV - Ammiq eco-lodge 21.

14 November2011 Sawt Beirut- General 22.
November2011 LBC  –Helwi Beirut eddy choueri about the book  23.
November2011 LBC international   – Helwi Beirut eddy choueri about the book  24.

March 2012 New TV - 25  إعداد تقرير تلفزيوني عن المشي على الراكيت في المحمية.
March 2012 OTV - 26  إعداد تقرير تلفزيوني عن المشي على الراكيت في المحمية.
June 2012 27صوت بيروت – مقابلة عامة عن المحمية.
July 2012 تم عرض مقابلة حول المحمية وخاصة نشاطات السياحة البيئة في غابة ارز عين زحلتا- بمهريه   

OTV-
28.

July 2012 إذاعة لبنان – السياحة تتكّلم – برنامج اسبوعي للتكّلم عن برنامج السياحة البيئية 
والمحمية

29.

July 2012  30تلفزيون المستقبل – عالم الصباح- زيارة الى محمية أرز الشوف مع ملك جمال لبنان.
August 2012 31تلفزيون السومرية.
August 2012 32 ازاعة راديو فرنسية للتكّلم عن التنوع البيولوجي الموجود في المحمية.
August 2012 NBC – 33زار المحمية لتصوير جزء من حلقة تدعم السياحة في لبنان.
August 2012 BERNARD HUGUSصحافي كندي  مرسل من قبل وزارة السياحة لالطالع على نشاطات 

السياحة البيئية في المحمية
34.

September 2012 زار المحمية فريق من تلفزيون السومرية في اللقاء الضوء على المحمية والسياحة البيئية 
وزيارة المحمية ومحيطها

35.

September 2012  36 زارالمحمية مجموعة من الطباخين ا�جانب مع االعالم.
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٦-٧ جدول يبين المقاالت المختلفة 

التاريخ العنوان
السفير ١٨-١-٢٠١١  المحميات تشكو من قلة الدعم المادي1.
صدى الثكنات  كانون تاني ٢٠١١ GIS قاعدة للمحميات على نظم المعلومات الجغرافية2.
.3Take in a world of new experience this spring  ٢٩ ,٢٠١١ National Magazine Jan
.4٢ men restore bridges from the past-Shouf area ٣-١-٢٠١١  I loubnan.info
البلد ١٩ شباط ٢٠١١ تنوع بيولوجي وإرث حضاري في محمية أرز الشوف5.
ا�نباء ٢٢أذار ٢٠١١إنتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية أرز الشوف6.
.7A walk in historic site of Lebanon ٢٠١١ April ١٣ Arab News
.8Shouf Cedar friendly ecotourism heaven ٢٠ ٢٠١١April Daily Star
 المستقبل ٢٧ نيسان ٢٠١١ مجازر الصيد للطيور المهاجرة والمؤسسات البيئية مستنفرة9.

.10Stork Hunters outrages Environment٢٠١١ April ٢٨ Daily star

.11Des Dizaines de  Cigognes abattues au-dessus du Liban-Nord٢٠١١ April ٢٨ Lorient Le Jour

النهار ١٨ آيار ٢٠١١تأمل محمية أرز الشوف أن يرتفع عدد الزوار رغم التجاذبات السياسية12.

البيرق- اللواء –المستقبل  ١٩ آيار ٢٠١١  ورشة عمل حول إدارة المحميات في العالم العربي محمية أرز الشوف13.

المستقبل ٣٠ آيار ٢٠١١ المحافظة على المحميات والمساحات الخضراء نضال �جل المستقبل14.

.15Plus verte la terre … par la volonte des Hommes٢٠١١  June ١٠ Lorient Le Jour

ا�نوار ٢٨ حزيران ٢٠١١ كتاب محمية أرز الشوف ، دليل أخضر ولوحات مرسومة بيد الطبيعة16.

البلد ١٦ تموز٢٠١١   لباروك محميات بحاجة الى حماية17.

السفير ٢١تموز٢٠١١  محمية أرز الشوف تستقطب السواح وتتأهب لموجات الحر18.

.19Shouf Cedar receives Micheal Batisse award٢٠١١ July ٢٩ Daily Star

.20Upper Shouf    تموز - آب ٢٠١١  Cedar Wings

المستقبل ١آب ٢٠١١ محمية أرز الشوف تفوز بجائزة باتيس وتستقطب اللبنانيين21.

المستقبل ٢٩ آب ٢٠١١  بين القتل العشوائي ومناشدات حول حماية الطيور22.

De Telegraf ٨ August ٢٠١١- مجلة ألمانية  السياحة البيئية في لبنان23.

ربى لJعالن العدد ٥ كتاب أرز وناس لمحمية أرز الشوف24.

المستقبل – ا�نوار – النهار ، ٢٦ أيلول ٢٠١١ يوم موسيقي بيئي  في محمية أرز الشوف25.

البلد ٢٦ أيلول ٢٠١١مطعم صديق للبيئة يروج فكرة المباني الخضراء26.

 النهار، والمستقبل ٢٦-أيلول ٢٠١١  إفتتاح مهرجان مرستي بحضور تيمور جنبالط27.

البناء  ٤-١٠-٢٠١١  ،إفتتاح نزل عميق البيئي ا�ول من نوعه28.

.29rالسفير ٤-١٠-٢٠١١كيف تكون المطاعم بيئية...... عميق نموذج

البلد٢٦ تشرين ثاني ٢٠١١ محمية أرز الشوف....لوحات جمالية خالدة30.

.31General article about the Reserve - ٢٠١٢ The Daily star June

المستقبل     ٢٨-٣-٢٠١٢  مشي على الثلج في غابة أرز الباروك32.

.33Rural life in shouf 
Aammiq Baking Bread & raising Glasses

١٩-٥-٢٠١٢ Daily Star
٨-٥-٢٠١٢ Daily star

المستقبل- ا�نوار- ١٦-٥-٢٠١٢ مشروع عميق البيئي التنموي34.

.35The New green line٤-٦-٢٠١٢ The Culture

المستقبل ٢٧-٨-٢٠١٢ محمية أرز الشوف تكامل الطبيعة والناس36.

الشرق،الجمهورية، ١٦-١١-٢٠١٢زيارة وزير البيئة اللبناني  الى محمية أرز الشوف37.

 جائزة التنمية المستدامة-مبادرة تكريم في البحرين لمحمية أرز38.
الشوف

البالد – الوسط – ا�يام - أخبار الخليج – 
L’orient Le Jour  - الوطن
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٦-٧ جدول يبين المقاالت المختلفة 

 
نشاطات تمت المشاركة بتنظيمها  من قبل المحمية

إفتتاح درب المختارة  ٦آذار ٢٠١١  ( ٦٠ مشارك)
سباق في الطبيعة أيار ٢٠١١  (٥٠٠ طالب وطالبة من المدارس المحيطة )

نشاط عن  " التصوير الفوتوغرافي " بيت المحمية وغابة عين زحلتا- الجامعة اللبنانية للفنون /دير القمر حزيران 
 ٢٠١١

مهرجان الباروك ٢-٣-٤ آب ٢٠١١  
مهرجان الخريبة ٣ أيلول ٢٠١١

مهرجان  التفاح في مرستي  ١٢ أيلول ٢٠١١
مهرجان جبلنا- معاصر الشوف  اليوم الوطني للنحل  -٤ أيلول ٢٠١١ 

نزهة موسيقية في أرجاء محمية أرز الشوف – غابة أرز المعاصر  ٢٥ أيلول ٢٠١١  
زيارة المكتبة الوطنية الى المحمية  ١٠ تموز ٢٠١١  

نشاط مشي في نيحا ١٧ تموز ٢٠١١
نشاطات ومعارض  تمت المشاركة فيها  من قبل المحمية  -٢٠١١-٢٠١٢

Shouf By Bike  نشاط الدراجات الهوائية –عين زحلتا
مشاركة في المكتبة الوطنية ومجموعة غينيس ٢٤  تموز ٢٠١١
المشاركة في المدينة الكشفية  في عين زحلتا ١٨ أيلول ٢٠١١ 

(  NDU ١١٥ مشارك بالتعاون مع نادي الخريبة وجامعة)  المشاركة مع بيروت ماراثون ٢٧ تشرين تاني ٢٠١١
مراقبة الوطاويط - مركز التعرف على الحياة البرية - عاليه  

GIZ مسابقة التصوير في   ٥ تشرين أول ٢٠١١-   قصر اليونسكو من تنظيم
المشاركة في قصر ا�ونيسكو في إختتام مشروع دعم المحميات الممول من AFD في ١٢-١٢-٢٠١١ 

معرض Garden Show  سبق الخيل أيار ٢٠١١ 
Outdoor Lebanon Biel    ٢٣ حزيران ٢٠١١ 

معرض صور عن المحمية خالل مهرجانات بيت الدين  ٢٤ حزيران ٢٠١١
معرض مجمع الشوف السياحي ١-٤ أيلول 

معرض مع حزب  الخضر في سباق الخيل بيروت - أيلول ٢٠١١
معرض السفارة ا�ميركية  ٢-٣ كانون أول ٢٠١١

معرض اليونسكو – اليوم العالمي للمعوق ٣ كانون أول ٢٠١١
مؤتمر "ادارة الموارد الطبيعية من قبل المجتمعات المحلية" منّظم من قبل QLF foundation  - عمان شباط 

٢٠١٢
ENPI اجتماع حول مشروع اقليمي ممول من االتحاد االوروبي

المشاركة في إجتماع للجنة الوطنية  لـIUCN  في لبنان الرملية آذار ٢٠١٢
معرض في القليعة في الجنوب منّظم من قبل USAID – نيسان ٢٠١٢ 

معرض في بسكنتا منّظم من قبل USAID – نيسان ٢٠١٢ 
المؤتمر السياحي الصيني الثاني في بكين – نيسان ٢٠١٢

معرض Garden Show  في ميدان سبق الخيل – بيروت – أيار ٢٠١٢
معرض في فندق ا�مير أمين – أيار ٢٠١٢ 

معرض عطايا في أبو ظبي – أيار ٢٠١٢ 
معرض Outdoor Lebanon  – حزيران ٢٠١٢– تموز٢٠١٢ 
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دورة تدريبية حول كيفية ادارة الجمعيات في هولندا – أيلول ٢٠١٢ 
المشاركة في المؤتمر العالمي لحماية الطبيعية المنظم من قبل ا)تحاد العالمي لحماية الطبيعة في كوريا 

الجنوبية – جزيرة جوجو أيلول ٢٠١٢
مهرجان خريبة  أيلول ٢٠١٢
مهرجان جبلنا أيلول ٢٠١٢ 

Polyliban  أيلول ٢٠١٢ 
ماراثون بيروت تشرين ثاني ٢٠١٢ 

 تحريج في المحمية
AFDC تحريج مع جمعية

   HSBC تحريج مع بنك
  FOUR SEASONS  تحريج مع فندق

   Adopt A Cedar برنامج
MAVA Project برنامج الستراتيجيات التحريج الجديدة

جوائز
جائزة ميشال باتيس – ألمانيا أيار ٢٠١١

جائزة المملكة العربية السعودية شباط ٢٠١١
جائزة تكريم – مملكة البحرين تشرين الثاني ٢٠١٢ 

٦-٩: الئحة بالمنشورات التي تم إنتاجها 

المنشورات التي تم اصدارها وطباعتها
كتاب أرز وناس  ٣٠٠٠ نسخة 

خريطة المحمية ٣٠٠٠ نسخة 
فيلم وثائقي عن المحمية و CD   ١٠٠٠ نسخة 

بروشورات عامة عن المحمية
خريطة السياحة البيئية لبلدة نيحا 

منشورات خاصة بقلعة نيحا 
منشورات رزم السياحة البيئية 

Google earth Packages
 Dynamic Soft GIS Map

Roll Ups    Cedar & faces , Eco –tourism – Adopt A cedar tree – Rural Development
رزنامة للعام ٢٠١٢

خرائط ولوحات عن مختلف المداخل على مدخل الباروك
رزنامة مشتركة لكل المحميات ٢٠١١

كوب حافظ للحرارة عليه شعار المحمية
لوحات تفصيلية لمواصفات بيت عميق  البيئية الخضراء

منشورات لبيت عّميق والمطعم البيئي
Roll ups  لمطاعم نبع الصفا

منشورات خاصة بمدخل عين زحلتا بمهريه وسيارة السياحة
منشورات خاصة بالبيوت الخشبية في بعذران
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ورش عمل ٢٠١٢

June1-2, 2012     
SPNL

                                                        

   Hunting Law & Application Decrees/Decisions under Sustainable Hunting
SPNL

Principles & Games and Protected Birds Identification

June 5-6, 2012
SPNL-  Aammiq

  Hunting Law & Application Decrees/Decisions under Sustainable Hunting
SPNL

 Principles & Games and Protected Birds Identification
July 2, 2012  Maaser El 

Shouf Meeting with Shepherds

August29, 2012 Maaser El 
ShoufQuality Mark Meeting

October8-9, 2012  Maaser 
Park House Training on Hunting laws & application Decrees Under sustainable hunting

October6-7, 2012  Maaser 
Park House  - GIZStudy tour with Dannieh Municipalities

Oct 24, 2012 زيارة لفريق عمل النباتات الطبية في لبنان و الى المحمية ولقاء مع السيدات في UNDP
مشغل مرستي للبحث في أمور تقنية عن جودة ا)نتاج ومجففة الزعتر

Nov 23, 2012Communication Techniques for Environmental awareness
Nov19-22, 2012 IUCN 

JordanCapacity Building for  Regional Organizational development 

Nov 23, 2012
ورشة عمل لتقديم خبير إلماني متخصص في التوعية البيئية

 وحضور معلمات واساتذة من المدارس الحيطة بالمحمية 
 GIZ بالتعاون مع

Dec14, 2012 ورشة عمل للمعلمات وا¡ساتذة  حول التوعية البيئية من المدارس المحيطة في منطقة
الشوف ومن القطاع الشرقي للمحمية  حول« الطرق والتقنيات في تطوير المفهوم البيئي» 

Dec15-16, 2012 ورشة عمل تدريبية حول « إستراتيجيات السياحة البيئية- مفاهيم وممارسة السياحة
البيئية» في القطاع الشرقي للمحمية   ، عميق-عانا-كفريا-صغبين وقب الياس
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مرفق ٧ 

٧-١ مبيعات التنمية الريفية  على المداخل:

٧ – ٢ مبيعات التنمية الريفية على المداخل حسب الشهر:
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مرفق ٨: 
جدول يبين ورش العمل المختلفة 

تدريب ٢٠١٠\٢٠١١ \ ٢٠١٢

� ورشة عمل حول  النظام  الجغرافي للمعلومات   GIS ممولة من مكتب التعاون ا)يطالي والسفارة ا)يطالية  �
٢٩-٣٠ ت١-٢٠١٠     

� حملة التوعية البيئية  ممولة من قبل AFD كانون ثاني أيار ٢٠١١ عدد المشاركين ١٥ مدرسة من محيط �
المحمية- ٥٠٠ تلميذ 

� ورشة عمل حول « إستراتيجية السياحة البيئية - مفاهيم وممارسة السياحة البيئية «  في المختارة ٥-٦ آذار �
 ٢٠١١

� ( ٣٠ مشارك من القرى المحيطة للمحمية)  بتمويل من مكتب التعاون ا)يطالي وبالتعاون مع إتحاد بلديات �
الشوف ا�على 

� ورشة عمل مع عدد من محميات المحيط الحيوي من العالم العربي بالتعاون مع مكتبي اليونسكوفي بيروت �
والقاهرة بين ١٦-٢١ أيار ٢٠١١ ممولة من مكتب التعاون ا)يطالي ( ٤٥ مشارك من المحميات في العالم العربي 

ومن لبنان)
� إجتماع مع نحالة الباروك لتوزيع القفران في الغابة-أيار ٢٠١١ �
� حلقة تدريب مع النحالة مع الخبير رائد زيدان والمكتب الزراعي في دير القمر – حزيران ٢٠١١  �
� زيارة تعريفية لوكاالت السياحة والسفر   Tour Operators في ٩ أيلول ٢٠١١ ( ٣٥ مشارك)�
� إجتماع لتفعيل الحماية في المحمية بالتعاون مع البلديات والقوى ا�منية  في المنطقة ١٩آب ٢٠١١ ( ٣٠ مشارك)�
� إجتماع مع الرعاة في المقلبين  الغربي والشرقي للمحمية (٣٥ راعي)�
� ورشة عمل حول الطيور المهاجرة  ودور المجتمات المحلية مع SPNL  في ٢٧ آب ٢٠١١ المشاركين من البلديات ، �

المدارس، الجمعيات البيئية 
� إفتتاح بيت ومطعم عميق البيئي بالتعاون مع السفارة السويسرية وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات في �

٢٤ أيلول ٢٠١١  (٧٠ مشارك) 
� دورة تدريبية حول النظام الجغرافي والخرائط في مديرية الشؤون الجغرافية ممول من قبل AFD  بمشاركة �

معظم المحميات الطبيعية  في لبنان١٣ – ٢٢  كانون أول ٢٠١٠
� المشاركة في حفل تخريج ضباط ا�ركان بدعوة من قيادة الجيش �
� لقاء  حول محطة ا�رصاد الجوية مع خبراء من مكتب التعاون ا)يطالي �
� لقاء حول تنشيط المعلومات على  الصفحة الخاصة بالمحمية على Facebook ومواقع التواصل ا)جتماعي �
� ورشة عمل حول مكافحة الحرائق – إيطاليا،  نيسان  ٢٠١١ �
� ورشة عمل حول برنامج تأسيس أكاديمية ملكية  في ا�ردن نيسان �٢٠١١
� ورشة عمل حول مراقبة الطيور وتصنيفها  في لبنان – ٢٥ أيلول �٢٠١١
�  GEO Parks – Morocco  المؤتمر ا�ول حول المحميات الجغرافية  في أفريقيا والعالم العربي المغرب  �

تشرين الثاني ٢٠١١  
� ورشة عمل حول بناء القدرات والجمعيات ا�هلية  – كفرنبرخ�
� ورشة عمل في محمية جبل موسى لمساعدتهم في  تدريب المرشدين والحراس   �


