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On November 24 , 2018, the Shouf Cedar Nature Reserve was awarded the Green List

certificate. The ceremony took place in Egypt, during the CBD COP 14, at the

Ras Mohammad protected area, in a tent especially set for the event.

Dr. Yasmine Fuad, Egyptian Minister of Environment; Mr. Ibrahim Subhi Al-Shehadeh;

Ms. Cristiana Pasca Palmer; CBD Executive Secretary; the WCPA Chair; Dr. Kathy 

MacKinnon, IUCN World Commission on Protected Areas Chair; Ms. Lara Samaha, 

Head of the Department of Ecosystems the Lebanese Ministry of Environment; and 

around 300 conservationists, attended. 

It was an important milestone for the Reserve, the Shouf region, and Lebanon as a 

whole. Once again, the Shouf Biosphere Reserve has taken the lead, culminating long 

years of hard work that started with the creation of the Reserve in 1996. 

Newspapers, news websites, television stations covered the event. They have all been 

compiled in this document.

The IUCN Green List of Protected and Conserved Areas is the first global standard of

best practice for area-based conservation. It is an international programme of    

certification for protected and conserved areas – national parks, natural World    

Heritage sites, community conserved areas, nature reserves and so on – that are

effectively managed and fairly governed.
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The IUCN Green List Standard has four components. The first three are Good 

Governance; Sound Design and Planning; and Effective Management. 

They support the fourth component on Successful Conservation Outcomes, and 

attest to the successful achievement of the goals and objectives. Each component has

a set of criteria (17 in total), and each criterion has a set of indicators (50 in total) 

to measure achievement.
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Nov 28,2018
La-reserve-du-chouf-sur-la-liste-verte-de-IUCN 

La réserve des Cèdres du Chouf vient d’obtenir la certification dans
le cadre de la très respectée Liste verte de l’Union internationale de
conservation de la nature (UICN), une distinction qui lui a été décernée lors 
de la Conférence des parties sur la biodiversité Cop14, organisée par l’ONU
à Charm el-Cheikh, en Égypte. Cette certification est accordée par l’UICN
aux aires protégées qui ont pu mettre en place une gestion efficace,
une planification solide, une bonne gouvernance et des objectifs de
conservation réalisés.La distinction a été remise à Charles Noujaim,
président du comité de la réserve, en Égypte, en présence de plusieurs
notables dont le ministre égyptien de l’Environnement. Pour accéder à 
cette liste, la direction de la réserve a présenté un dossier en ligne.
S’en est suivi un mécanisme qui a permis de retenir le dossier présenté.
Selon le communiqué de la réserve, dont le directeur est Nizar Hani, la
liste se fonde sur cinquante indicateurs pour 17 critères de succès qui, tous,
sont en rapport avec quatre aspects : la gouvernance, la gestion, la
conception et la planification, et les résultats des efforts de conservation
de la nature, qui comprend l’interaction avec la communauté locale dans
la gestion de la réserve.Un comité formé par l’UICN et composé d’experts
régionaux a été envoyé pour sonder la réalité sur le terrain.

Nov 26,2018
https://ar-ar.facebook.com/shoufcedar.org/posts 

https://youtu.be/wBZhHtoZrmk
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Shouf reserve added to global conservation list- Effective management 
maintains biodiversity

The Shouf Biosphere Reserve has been added to the International Union
for Conservation of Nature (IUCN) Green List of Protected and Conserved 
Areas, a global standard recognizing best practices in protected areas.
It was one of 15 natural sites from Egypt, France, Jordan, Kenya, Mexico,
 Peru and the UAE that were added to the IUCN green list, bringing the 
total number of listed sites to 40. The list includes Wadi Al-Hitan in 
Egypt, the UAE’s Al-Wathba Wetland Reserve, and Montague Island 
Nature Reserve in Australia.The reserve, which stretches from 
Dahr Al-Baidar in Mount Lebanon to Niha Mountain in the Shouf,
contains 25 percent of Lebanon’s remaining cedars. 
Some 105,000 tourists visited the reserve in 2017, compared to 87,000
in 2016, and the number of visitors is expected to increase this year.
 “The reserve was certified as being effectively managed and fairly
governed, with positive impact on people and nature,” said Nizar Hani, 
Director General of the Shouf Biosphere Reserve. “It was chosen after
making sure that it is achieving what it was set up to do, which is
maintaining the biodiversity in partnership with local society.”
According to the IUCN, Shouf Biosphere Reserve is thriving thanks to
restoration and conservation projects. The management of the reserve
has succeeded in involving locals in conservation. The reserve also

http://www.ghadinews.net/news/38823/

http://www.businessnews.com.lb/cms/Story/Story
Details.aspx?ItemID=6817



Nov 27,2018

contributes to the local economy by providing resources used for
traditional products and organic food.
Sites on the IUCN Green List have demonstrated excellence based on an
assessment of 17 criteria of success in four areas: governance,
management, design and planning, and conservation outcomes.
Every five years IUCN evaluates the sites listed checking the quality of
protection of natural values and the effectiveness of actions against
threats. The reserve received the certification during the UN Biodiversity
Conference in Egypt.
The IUCN raises the profiles of listed reserves through the conferences it 
organizes, social media, and its website. “The reserve’s committee can
also play a role with IUCN in promoting the reserve,” said Hani

http://www.althaer.com/news/231894

https://www.google.com/amp/s/www.imlebanon.org

Nov 28,2018



  حققت محمية أرز الشوف  المدى الحيوي إنجازًا تاريخيًا للبنان بعد نيلها "شهادة 
IUCN " القائمة الخضراء العالمية" من قبل " االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

خالل قّمة األمم المتحدة للتنوع البيولوجيCOP١٤  المنعقدة في شرم الشيخ، 
نظمتها سكرتاريا اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) ووزارة البيئة المصرية، إلى جانب 
١٥ موقعا طبيعيا جديدا تم تصنيفها من الـ IUCN على القائمة الخضراء للمحميات 

ومناطق الحماية التابعة لالتحاد.وأقيم أثناء المؤتمر احتفال بالمناسبة في خيمة 
كبيرة أعدت لهذه الغاية في "محمية رأس محمد المصرية"، جرى خالله حفل توزيع 

الجوائز، بحضور وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الزراعة والبيئة 
األردني المهندس ابراهيم الشحاحدة، السكرتيرة األولى إلتفاقية التنوع البيولوجي، 
ورئيسة اللجنة العالمية للمحميات. وقدم الحفل المدير اإلقليمي لبرنامج المحميات 
في اإلتحاد. تجدر اإلشارة إلى أن "القائمة الخضراء" هي مقياس عالمي لتصنيف 

فعالية إدارة المحميات في العالم وتأكيدها أن إدارتها فعالة، تطابق خمسين مؤشرًا 
تدل على ١٧ معيارا للنجاح تدور جميعها حول أربعة جوانب هي: الحوكمة، اإلدارة، 
التصميم والتخطيط، ونتائج جهود الحفاظ على الطبيعة، الذي يتضمن تفاعلها مع 

المجتمع المحلي ومدى مشاركة المجتمع في إدارة المحمية.وفي هذا السياق شكل 
االتحاد لجنة مؤلفة من ١٢ خبيرا إقليميا EAGL، للقيام بعملية التقييم األولية ورفع 
الطلب إلى اللجنة الدولية التي تضم خبراء من كافة أنحاء العالم.وبحسب بيان، فإن 

المسار طويل، بدأ بتقدم طوعي للمحمية للقائمة الخضراء من خالل موقع 
الكتروني خاص وضع لهذه الغايةCompass يتضمن المعايير كافة. وهناك جرى 

تحميل وثائق تؤكد على تطابق عمل المحمية مع تلك المعايير.  وتضمن ذلك امتزاج 
آراء الجهات المعنية بالمحمية من خالل استمارة استخدمت باستبيان مباشر مع

https://www.google.com/amp/s/www.imlebanon.org 
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أصحاب العالقة أو عبر منصة إلكترونية على صفحة المحمية وعلى الهواتف النقالة، 
كما جرى استخدام طريقة الـ  World café ألخذ اآلراء بشكل تشاركي وتفاعلي.أما 

المرحلة الثانية فتمثلت بالتقييم المكتبي حيث اطلع فريق الخبراء على الوثائق 
المدرجة، وجرى تحديد موعد وبرناج عمل مفصل للمرحلة الثالثة المتمثلة بالتقييم 

الميداني من قبل خبيرين من مجموعة الخبراء اإلقليميين. ولقد قاموا بزيارات 
ميدانية لمدة ثالثة أيام، التقوا خاللها مع إدارة المحمية، وفريق العمل فيها، 

والخبراء الذين يقدمون الدعم العلمي للمحمية. كما والتقوا بـ ٥٤ صاحب عالقة في 
قرى المحمية نذكر منهم، على سبيل المثال ال الحصر، مقدمي الخدمات من 
أصحاب المطاعم والفنادق وبيوت الضيافة وطاوالت الضيافة، والمزارعين، 
والمنتجين، والنحاليين، والسيدات، وأصحاب األراضي، والصيادين، والرعاة، 

باإلضافة إلى أصحاب القرار المحليين من نواب وبلديات.



١٥ محمية مصنفة : ورفع تقرير الزيارة الميدانية إلى اللجنة اإلقليمية للخبراء التي 
صوتت باإلجماع على تطابق عمل المحمية مع المعايير. وجرى ذلك بعد مناقشة 
التقرير ووضع بعض المالحظات التي قامت المحمية بالرد عليها وتوضيحها. بناء 

على ما ورد، تم رفع التقرير والتوصيات إلى اللجنة العالمية للقائمة الخضراء التي 
تبنت التقرير وصوتت باإلجماع على وضع المحمية على القائمة الخضراء، وأكدت أن 
المحمية تطابق المواصفات والمقاييس والمعايير التي تضمن اإلدارة الفعالة.في 

٢٧ تشرين األول (أكتوبر) ٢٠١٨ صوتت اللجنة العليا على إدراج "محمية أرز الشوف – 
المدى الحيوي) على القائمة الخضراء. وانضمت إليها في اليوم نفسه مجموعة من 
المحميات في فرنسا، والمكسيك، والبيرو، وكينيا. بعدها تم التصويت في جلسة 

عقدت في ١٦ تشرين الثاني (نوفمبر) على إدراج محميتي عجلون واألزرق في 
األردن، ومحمية الوثبة في أبو ظبي، ومحميتي رأس محمد والحيتان في مصر، 

على القائمة الخضراء، ليصبح مجموع المحميات المصنفة حديثًا ١٥ محمية والالئحة 
العالمية ٤٠ موقعا

نجيم :وخالل االحتفال، عاش الوفد اللبناني لحظة مؤثرة، توجت أعوامًا طويلة من 
العمل الدؤوب الذي بدأ مع والدة محمية أرز الشوف في العام ١٩٩٦. وألقى رئيس 

لجنة المحمية شارل نجيم كلمة مختصرة، قال فيها: "التقدم إلى القائمة الخضراء 
كان عملية طويلة، والدروس المستفادة هي التالية: إن ضمان اإلدارة الفعالة 

للمناطق المحمية تؤمنه الحكومات بتعاونها الوثيق مع السلطات والمجتمعات 
المحلية، وهذا هو حالنا في لبنان. شكرًا لوزارة البيئة على الدعم المستمر، وشكرًا 
لوزارة البيئة في مصر".ورأى نجيم أن "الخطط والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن 

اإلدارة المتكاملة للنظام اإليكولوجي وأهداف التنمية المستدامة قابلة للتنفيذ على 
المستوى المحلي، ولفت إلى أنه "بإمكان المناطق المحمية أن تلهم العامة من 

الناس والمستثمرين وصناع القرار لحماية الطبيعة والحفاظ على مواردها".كما 
وشكر كًال من اإلتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وفريق القائمة الخضراء، 

ومجموعة الخبراء اإلقليميين، واللجنة العالمية للمحميات العالمية، وفريق عمل 
المحمية وأعضاء اللجنة.

Nov 29,2018  

https://aawsat.com/home/article/1482636

لبنان يندرج على القائمة الخضراء لإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة

رقم العدد [ ١٤٦١١]  بيروت: فيفيان حداد

مرة جديدة يثبت لبنان موقعه على الخريطة العالمية، وهذه المرة من خالل إدراجه 
على الالئحة الخضراء لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة. فلقد سبق وترك أثره عليها 
في موضوعات مختلفة، بينها جودة مطاعمه ومبانيه األثرية ومواقعه السياحية، 

وغيرها.



فخالل انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مصر، أعلن االتحاد 
الدولي لحماية الطبيعة انضمام «محمية أرز الشوف» اللبنانية إلى الالئحة الخضراء 

للمحميات، الذي يعد أول معيار عالمي يعترف بأفضل الممارسات في المناطق 
المحمية. فهذا الموقع الطبيعي الذي يقع في قلب الشوف على مساحة ٦٠٠ 

هكتار مكلًال بشجر األرز، استطاع إلى جانب دول كبرى كالمكسيك والبيرو وفرنسا 
وكينيا و١١ غيرها أن يحصل على هذه الميزة، بعد خضوعه لتقويم دقيق، يتضمن 
١٧ معيارًا للنجاح، تدور حول الحوكمة واإلدارة والتصميم والتخطيط.لقد زارنا خبراء 

دوليون للبحث في هذه المعايير ومدى تطبيقها على أرض الواقع، بعد أن التقوا 
بنحو ٧٨ شخصًا من البلدة، إضافة إلى مسؤولين في البلديات وفعاليات أخرى 

للتأكد من هذا األمر». يوضح نزار هاني، مدير محمية أرز الشوف في سياق حديثه 
لـ«الشرق األوسط». ويضيف: «كما وّثقوا هذه المقابالت بالصور وشرائط الفيديو 
وكتابات لتقديمها إلى االتحاد. وفي ظل ذلك استطعنا االنضمام إلى هذه الالئحة 

التي من شأنها أن تساهم في تسليط الضوء على لبنان كنموذج يحتذى به في 
هذا المجال، الذي يستقبل منذ فترة مسؤولين من محميات عالمية لتقف على 

كيفية إدارتنا للمحمية».وفي هذا السياق، يذكر رمزي بأّنه استقبل منذ فترة قصيرة 
أحد الشباب التونسيين الذي صّور فيلمًا قصيرًا عن أرز الشوف ليعرضه في بلده، 
للمقارنة بين المحمية اللبنانية ومحميات شمال تونس وحّث هذه األخيرة على أن 

تحذو حذوها.وتحتل محمية أرز الشوف نحو ٨٠ في المائة من مجمل مساحة غابات 
األرز في لبنان، ومساحتها ٢٠٠٠ هكتار. وهي تتكون من ٣ غابات من األرز؛ 
«معاصر الشوف، والباروك، وعين زحلتا بمهرين»، وتم زراعة جزء منها في 

الستينات في محاولة مكثفة إلعادة تشجيرها. وتعتبر هذه المحمية الطبيعية 
الواقعة على طريق هجرة الطيور العابرة للقارات موقعًا مالئمًا لحماية الثدييات 

الكبيرة مثل الذئب والوشق. كما تحتوي على أنواع طيور ونباتات نادرة وأخرى 
معروفة ساهمت في تثبيت العمليات العلمية التي أخذ على خلفيتها هذا 

القرار.والمعروف أّن سبب إنشاء المحميات يعود إلى قرار دولي اتخذ في قمة 
األرض التي انعقدت في عام ١٩٩٢ واتخذ على أثرها قرار زيادة هذا النوع من 

المساحات الخضراء؛ ألّنها تحافظ على عينات من األنظمة الصديقة للبيئة 
(آيكولوجيا)، وبالتالي فهي تساهم في الحفاظ على الكائنات المفيدة للحياة كإرث 

طبيعي نتعرف إليه من خاللها. وتملك شجرة األرز المعمرة رمزية رسمية 
للجمهورية اللبنانية، وهي شعار لعلمها الوطني أيضًا.وتنتظر دول كبرى أخرى 

االنضمام إلى هذه الالئحة كإيطاليا وبلجيكا، بعد أن طبقت أصول الترشح إليها 
بمراحله األولية «التطبيق والترشح»؛ للوصول إلى مرحلته الثالثة واألساسية، 

وهي الحصول على هذه الجائزة.

وكانت محمية أرز الّشوف قد نجحت في التكيف، مع تدفق الالجئين من سوريا إلى 
لبنان من خالل فتح مجال مشاركتهم في القيام بأعمال الحماية البيئية الخاصة 
بهم.لقد كان لديهم دور إيجابي في هذا الصدد، إذ كّنا نحتاج إلى اليد العاملة 

للقيام بمهمات مختلفة 



كالتحريج وصيانة الغابات والدروب، وطبعًا بالتعاون مع عمال لبنانيين، وذلك ضمن برنامج 
الغذاء العالمي الذي دمج بين االثنين. وبذلك صاروا يعملون ٩ أيام في الشهر مقابل 
بدل مادي يساهم في تسديد مصاريفهم الحياتية». يؤكد نزار هاني في حديثه.وحاليًا 

يجري زيادة مساحة هذه المحمية من خالل غرس أشجار أرز جديدة بنسبة ٥٠ هكتار كل سنة 
لتوسيع انتشارها على ارتفاع أعلى يساهم في المحافظة عليها في ظل التغييرات 

المناخية التي تطرأ على الكرة األرضية بمجملها. «بذلك نكون نؤسس لمساحة أكبر تزيد 
من حجم المحمية من ناحية وتقوي بنيتها من ناحية ثانية». يوضح نزار هاني الذي يؤكد 

بأّن مجهودًا حثيثًا قامت به المحمية، بالتعاون مع وزارة البيئة ولجان علمية إلدارتها 
والحفاظ عليها، وفق المستوى المطلوب.

Nov 29,2018

Nov 28,2018
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/532353

Nov 28,2018

https://www.elfann.com/news/show/1228742

نالت " محمية أرز الشوف " شهادة " القائمة الخضراء العالمية " من قبل " االتحاد 
  COPخالل قّمة األمم المتحدة للتنوع البيولوجي١٤ ،IUCN " الدولي لحماية الطبيعة
المنعقدة في شرم الشيخ، نظمتها سكرتاريا اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) ووزارة 

البيئة المصرية، إلى جانب ١٥ موقعا طبيعيا جديدا تم تصنيفها من الـ IUCN على 
القائمة الخضراء للمحميات ومناطق الحماية التابعة لالتحاد.ويعد هذا إنجازًا تاريخيًا 

للبنان نظرًا ألهمية هذه شهادة "القائمة الخضراء" والتي هي مقياس عالمي 
لتصنيف فعالية إدارة المحميات في العالم وتأكيدها أن إدارتها فعالة، تطابق خمسين 

مؤشرًا تدل على ١٧ معيارا للنجاح تدور جميعها حول أربعة جوانب هي: الحوكمة، 
اإلدارة، التصميم والتخطيط، ونتائج جهود الحفاظ على الطبيعة، الذي يتضمن 
تفاعلها مع المجتمع المحلي ومدى مشاركة المجتمع في إدارة المحمية.وخالل 

االحتفال، عاش الوفد اللبناني لحظة مؤثرة، توّجت أعوامًا طويلة من العمل الدؤوب 
الذي بدأ مع والدة محمية أرز الشوف في العام ١٩٩٦.وألقى رئيس لجنة المحمية 

شارل نجيم كلمة مختصرة، قال فيها: "التقدم إلى القائمة الخضراء كان عملية 
طويلة، والدروس المستفادة هي التالية: إن ضمان اإلدارة الفعالة للمناطق المحمية 
تؤمنه الحكومات بتعاونها الوثيق مع السلطات والمجتمعات المحلية، وهذا هو حالنا 

في لبنان. شكرًا لوزارة البيئة على الدعم المستمر، وشكرًا لوزارة البيئة في مصر.

h�ps:��www.lebanonews.net



http://www.ghadinews.net/news/38831

Nov 28,2018

منسق "الالئحة الخضراء" في الـ IUCN: محمية الشوف أصبحت العبا عالميا وليس وطنيا

انضم ١٥ موقعا طبيعيا جديدا إلى "القائمة الخضراء للمناطق المحمية والمحميات الخاصة 
 ،IUCN Green List of Protected and Conserved Areas "بـاالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

وهو أول معيار عالمي يعترف بأفضل الممارسات في المناطق المحمية، وحصلت هذه 
المواقع في مصر وفرنسا واألردن وكينيا ولبنان والمكسيك وبيرو واإلمارات العربية 

المتحدة على الشهادة بتاريخ ٢٤ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٨ في مؤتمر األمم المتحدة 
للتنوع البيولوجي COP ١٤ في مصر، وبذلك يصل العدد اإلجمالي للمواقع المدرجة في 

القائمة الخضراء لـ IUCN إلى ٤٠.وقد بدأ العمل على القائمة الخضراء لالتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة، التي تم إطالقها في عام ٢٠١٤، بقياس فعالية المناطق المحمية، 

وتكافئ المنظمة بالتالي أفضل المواقع، وتوفر حافزا للمواقع في كافة أنحاء العالم 
لتحسين إدارتها. ويتم اعتماد المواقع الخضراء المدرجة على أنها مواقع تدار بفعالية وتحكم 

بشكل عادل، مع تأثير إيجابي على البشر والطبيعة.وفي هذا السياق، وعلى هامش 
المؤتمر، التقى "غدي نيوز" منسق "الالئحة الخضراء" في االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 
جيمس هاردكسلJames Hardcastle، وكان هذا الحوار:"غدي نيوز": نريد التحدث عن وضع 

محمية الشوف للمدى الحيوي  IUCN Green List for Reserves؟

 IUCN هاردكسل: "أعتقد أوال أن هذا إنجازا رائعا للعديد من األشخاص، كما أن معيار

www.dmcnews.org/arab/3579986/       

Nov 28,2018

https://www.tayyar.org/News/Lebanon/252889

Nov 28,2018

مبروك لمحمية أرز الشوف  لوضعها على  القائمة الخضراء

ّرد عضو تكّتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني عبر حسابه الخاص على "تويتر"، 
قائًال: "شوف حالك بالشوف.. مبروك للشوف مبروك لمحمية أرز الشوف بعد وضعها 
على القائمة الخضراء من قبل اإلتحاد الدولي لحماية  الطبيعة  #شوف_حالك_بالشوف 
مبروك للشوف مبروك لمحمية أرز الشوف بعد وضعها على القائمة الخضراء من قبل 

اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة

http://privatemagazine.net/ar/article



 فقد تم تحويل التحديات إلى حلول، وتم اإللتفاف حول كل مشكلة، وأعتقد بالنسبة 
للشوف، وكل مرشح من المحميات الفائزة في المنطقة، فال يمكن القول أن الحالة صعبة 

وال يمكن انجاز شيء بعد اآلن، بل أن هناك طرقا وهناك أشخاصا تمكنوا من المحافظة 
بصورة جيدة على المنطقة، وهذا أمر هام بالنسبة لمحمية الشوف، وهي اآلن معترف 

بها عالميا، وهناك أمثلة أخرى شاهدناها من المكسيك، البيرو، كوريا وفييتنام تعمل بذات 
المعايير، إال أن هذا اإلنجاز يسجل لمحمية الشوف لجهة الفخر والثقة والعمل الجيد الذي 

تم إنجازه، فضال عن الدافع لإلستمرار في العمل وإنجاز المزيد، وهذا أمر حقيقي، وكـ 
IUCN نحن سعداء بدعوة محمية الشوف لتصبح العبا عالميا وليس وطنيا فقط. "غدي 

نيوز": كيف يمكن مقارنة محمية الشوف مع المحميات األخرى في البالد العربية؟

هاردكسل: من الصعب كما يقال باإلنكليزية مقارنة التفاح بالبرتقال، فكالهما فواكه 
ومذاقها جيد، ولكنها مختلفة، وعلى الرغم من التشابه بين المحميات في البالد العربية إال 

أنها مختلفة، في نوعية التحديات، أنواع النظم البيئية Ecosystems، األبعاد المجتمعية 
Social Dimensions، ولكن هناك العديد من أوجه التشابه، ولدينا في معايير القائمة 

الخضراء أسسا للمقارنة تتخطى الحدود، وتتأقلم مع المعايير، ولكن ما نستطيع مقارنته 
هو مساهمة المحمية في الحفاظ على الطبيعة، وهذا ما يعتبر منارة في المنطقة 

العربية، ويمكن للمحميات األخرى في المنطقة أن تتعلم من تجربة محمية الشوف وأن 
تتواصل معها، كما أن المحميات األخرى في المنطقة التي وصلت إلى هذه المعايير 

يمكنها ان ترفع رأسها عاليا، وبأنها قامت بالعمل المطلوب، وأنه يمكن التشارك بالتجارب 
والخبرة مع المناطق األخرى، وأن الـ IUCNمع المحمية نحمل هذه المسؤولية، بالمشاركة 

بهذه التجربة مع المنطقة، بالتعاون والمشاركة مع شركائنا وأعضائنا، ومنهم "غدي نيوز" 
في الترويج لقصة النجاح هذه حتى ال تبقى غير معروفة ومعزولة، خصوصا إذا كان هناك 

من يهتم بهذه التفاصيل فيمكنه إيجاد هذه المعلومات وطرق التواصل، ال سيما وأن 
برنامج القائمة الخضراء شفاف، فيمكن ألي كان رؤية المعلومات وما ينجح بالضبط وكيف، 
والتعلم من ذلك والمشاركة والتواصل. "غدي نيوز": هل وصل موقع آخر في لبنان إلى 

القائمة الخضراء

هاردكسل: عند زيارتي إلى لبنان وجدت العديد من المواقع التي تتمتع باإلمكانية، أحدها 
جبل موسى، وهو موقع متميز ونموذج إدارة جيد، وبقيادة قادرة على تجاوز التحديات، 

وفريق عمل يكرس نفسه بصورة مثيرة لإلهتمام، ويمكن أن تكون هذه المحمية مرشحة 
وخالل وقت قصير مع القيام ببعض النشاطات لتصبح واحدة من المحميات على القائمة 
الخضراء وتخضع لمعاييرها، مع التركيز أيضا على مناطق أخرى ليست متمكنة، على سبيل 

المثال شاطئ صور، فهو بعيد في الوقت الحاضر عن معايير القائمة الخضراء، ولكن ما 
لدينا اليوم هو مسار واضح، وما نحتاجه بالضبط جعل هذه المنطقة ناجحة، واستخدام خبرة 
القائمة الخضراء ودراسة حالة وتجربة محمية الشوف، وجبل موسى والمناطق األخرى في 

المنطقة، وتوفير الدعم لشاطئ صور، والمناطق المحمية األخرى ومساعدتها على 
التحسن، وإن استطعنا باستخدام القائمة الخضراء لتحسين المناطق المختلفة بلبنان ولو 

بنسبة ٢٠ بالمئة، فهذا تحسن ملحوظ ومفيد وسيكون أمرا رائعا، ولكن إن استطعنا 
تحسين وتطوير كل منطقة محمية في لبنان وجعلها معترف بها، وتطوير فعالية وأداء في 

عمل الحفاظ على الطبيعة فسيكون أمرا مميزا للغاية. 

Green List، يصنف المحافظة الجيدة على التنوع البيولوجي والطبيعة، وليس على النتائج 
فحسب، بل على الطريقة المتبعة للقيام بهذا األمر، وما وجدنا في محمية الشوف أنها 

ُقيمت بطريقة مستقلة، وأصبحت اآلن (نموذجا عالميا) Global Model للحفاظ الجيد على 
التنوع خصوصا في لبنان، وعلى الرغم من الظروف المحيطة والتحديات، ولكن في لبنان



 .

"غدي نيوز": ماذا عن تعاونكم وعالقتكم مع وزارة البيئة في لبنان 

هاردكسل: نحن سعداء بحضورهم الحدث البارحة، وعندما كنا وعملنا في لبنان، تلقينا دعوة 
من الوزارة كشريك وعضو معنا في المنظمة، وكانوا داعمين لعملنا ووفروا لنا 

المعلومات، وكانوا واضحين بما يريدونه منا، وكأعضاء من IUCN، فنحن سعداء بهذا 
التعاون، وهو مثال هام يقتدى به، ونحن سعداء بهذا التعاون ويمكننا القيام بالمزيد، 

ونتطلع لدعم عملنا وتقويته، وأن نظل على تواصل مستمر مع الوزارة وربما نتطلع إلى 
استراتيجية لعمل IUCN خالل السنوات الخمس القادمة، فنحن نعمل على مستوى 

عالمي، كما نعمل في مصر على سبيل المثال، فمن المهم أن نتبع استراتيجية كعمل 
مناطقي وعالمي لنعمل بها كمنظمة في لبنان، وسيكون أمرا مميزا، فلدينا اآلن القائمة 
الخضراء كبداية وكتعاون، فربما يمكننا تطوير استراتيجية ما يمكننا القيام به الحقا، وكيفية 

دعم تلك األمور، مع شركائنا اآلخرين وليس مع الوزارة فحسب، بل ومن المهم 
انضمامهم أيضا، مثل اإلعالميين ووسائل التواصل وغيرهم

www.elnashra.com/news/show/1261880   

Nov 26,2018

https://anbaaonline.com/?p=687098

Nov 27,2018

https://youtu.be/oXgfW5j8FN4



IUCN محمية أرز الشوف تتوج على القائمة الخضراء من قبل

ضم "االتحاد الدولي لحماية الطبيعة" IUCN ١٥ موقعا طبيعيا جديدا للقائمة الخضراء 
للمحميات ومناطق الحماية التابعة لالتحاد – التي ُتعد أول معيار عالمي يعترف بأفضل 

الممارسات في المناطق المحمية. وقد شهد مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقد 
في مصر حالًيا حصول العديد من المواقع في مصر وفرنسا واألردن وكينيا ولبنان والمكسيك 

وبيرو واإلمارات العربية المتحدة على شهادة القائمة الخضراء، ليصل بذلك إجمالي عدد 
المواقع المدرجة على القائمة الخضراء لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة إلى ٤٠ موقًعا.وبحسب 

االتحاد "تمكنت المواقع المدرجة على القائمة الخضراء لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة من 
إثبات تميزها بعد خضوعها إلى تقييم دقيق يتضمن ١٧ معيارا للنجاح تدور حول أربعة جوانب: 

الحوكمة، واإلدارة، والتصميم والتخطيط، ونتائج جهود الحفاظ على الطبيعة. فعلى سبيل 
المثال، تقدم محمية أرز الشوف في لبنان الحماية لشجر األرز المهدد باالنقراض، الذي يعد 

الرمز الثقافي للبلد، وذلك بفضل المشروعات القائمة على صيانته وحفظه. حيث نجحت إدارة 
المحمية في التكيف مع تدفق الالجئين من سوريا ومشاركة بعضهم في أعمال الحماية 

البيئية. كما تساهم المحمية في دفع عجلة االقتصاد المحلي عن طريق توفير الموارد 
المستغلة في تصنيع المنتجات التقليدية والطعام العضوي

https://newspaper.annahar.com/article/905719

Facebook posts

Shouf Biosphere Resereve

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1979770798777798&id=134926629928900

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1980814228673455&id=134926629928900

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1981041971984014&id=134926629928900

http://www.facebook.com/wadipress.wadipress/videos/1157513591083261

https://ar-ar.facebook.com/shoufcedar.org/posts



YouTube

Shouf Biosphere Resereve

https://youtu.be/RoTx4j0eO5I

https://youtu.be/uMNi-SQde5M

https://youtu.be/tytVLcVRZq4

https://youtu.be/0oKLspU7HHw

https://youtu.be/4EdVFGOYVIQ


