مع ًا ألجل الطبيعة
حلول محلية لحماية الطبيعة
دروس مستقاة من حوض البحر االبيض المتوسط

حوض البحر األبيض المتوسط:
مع ًا ألجل الطبيعة

ممتـ ً
ـدة مــن جمهوريــة الــرأس األخضــر إلــى شــرق تركيــا ،فــإن منطقــة التنــوع
البيولوجــي لحــوض البحــر األبيــض المتوســط ،التــي تعتبــر واحــدة مــن النقــاط
الســاخنة الخمــس والثالثــون للتنــوع البيولوجــي فــي العالــم ،وهــي المناطــق
األكثــر غنــى بيولوجيــا ،ولكنهــا مــع ذلــك مهــددة.
ولكــن هــذه المنطقــة المضطربــة سياســيًا هــي أيضــً ذات خصوصيــة
بســبب تنوعهــا الثقافــي  -ممــا يســتدعي اتبــاع نهــج محلــي لحفــظ الطبيعــة
يفيــد كال مــن الســكان والتنــوع البيولوجــي.
المــكاك،
تخيــل طيــور الــوروار ،ســلمندر الكهــوف ،أبــو بريــص ،قــردة َ
اليعاســيب ،البجــع كمثــال عــن التنــوع الحيوانــي الــذي تحويــه منطقــة حــوض
البحــر المتوســط  ،حيــث توجــد العديــد مــن األنــواع فقــط فــي هــذه المنطقــة.
تغطــي هــذه البقعــة الســاخنة للتنــوع البيولوجــي أكثــر مــن مليونــي كيلومتــر
مربــع ،وهــي تعــد أيضــً ثالــث أغنــى مناطــق العالــم مــن حيــث التنــوع النباتــي.
ومــع ذلــك ،فــإن التنميــة االقتصاديــة الســريعة ،وتزايــد عــدد الســكان ،واحتوائهــا
علــى  %32مــن الســياحة الدوليــة فــي العالــم ،تخلــق ضغوطــً لــم يســبق لهــا
مثيــل علــى مواردهــا الطبيعيــة.
صندوق شــراكة األنظمة البيئية الهامة هو مبادرة مشــتركة بين وكالة التنمية الفرنســية ( ،)AFDكونزيرفيشــين انترناشــيونال ( ،)CIاالتحاد األوروبي ()EU
 ،مرفــق البيئــة العالمــي ( ،)GEFحكومة اليابان ،مؤسســة جــون د .وكاثرين ت .مكآرثر ،والبنك الدولي .ويتم تقديم دعم اضافي في حوض البحر األبيض المتوســط
من قبل مؤسســة مافا (.)MAVA
ومن أهداف الصندوق الرئيســية ضمان مشــاركة المجتمع المدني في المحافظة على التنوع الحيوي.

لكــن صنــدوق شــراكة االنظمــة البيئيــة الهامــة هــو أكثــر مــن مجــرد ممــول
لمشــاريع المحافظــة المحليــة .مــن خــال فريــق التنفيــذ اإلقليمــي فــي
المنطقــة ،تــم بنــاء أصغــر منظمــات المجتمــع المدنــي ،واكتشــاف أوجــه التشــابه
والــدروس بشــكل مدهــش عنــد تســهيل التواصــل معــً حتــى بيــن الثقافــات
والبلــدان األكثــر تنوعــً.
باإلضافــة إلــى االحتفــال بـــ خمســة ســنوات مــن االســتثمار فــي المنطقــة،
فإننــا نشــارك أيضــا الــدروس المســتفادة المهمــة وأفضــل الممارســات فــي
مجــال المحافظــة .تهــدف هــذه النشــرة إلــى القيــام بكالهمــا ،والكشــف عــن
بعــض أفــكار المشــاريع المبتكــرة ليــس فقــط مــن أجــل إلهــام دعــاة المحافظــة
فــي المنطقــة مســتقب ً
ال ،ولكــن لربطهــم مــع الجهــات الممنوحــة ذات الخبــرة
اآلن ألجــل العمــل معــً فــي المشــاريع المســتقبلية.
ســــوف تجــد فــي داخــل النشـــــرة أنــواع مهمــة ،وقصــص ُمحفــزة ،وتهديــدات
معقــدة ،ونجاحــات المحافظــة وأفــكار مبتكــرة .لذلــك اغتنــم التنــوع الثقافــي
والبيولوجــي ،وتواصــل ،وتعلــم ،واســتمر فــي تعزيــز المحافظــة المحليــة ،وتابــع
القــراءة الكتشــاف المزيــد.

الطبيعــة موضعيــة .والتأثيــر يُشــعر بــه محليــً .إذ يتصــدى صنــدوق شــراكة
األنظمــة البيئيــة الهامــة للتهديــدات التــي تتعــرض لهــا بعــض النظــم البيئيــة
األكثــر هشاشــة فــي العالــم مــن خــال االســتثمار فــي المجتمــع المدنــي
المحلــي ،حتــى يتمكــن الســكان والمنظمــات المحليــة مــن مواصلــة حمايــة
الطبيعــة فــي المســتقبل.
ليز سميث
مديــر فريق التنفيذ اإلقليمي
منطقة التنوع البيولوجي الســاخنة في حوض البحر األبيض المتوســط

هذه الشــبكة ليســت مجرد  93من منظمات المجتمع المدني التي يدعمها صندوق شــراكة االنظمة البيئية الهامة
إنهــا أيضــً  93منظمــة تعمل معًا بشــكل أكبر كفريق للحفاظ على التنوع البيولوجــي المذهل في هذه المنطقة.
علــى الرغــم من مواجهة الكثير من الصعوبات اليوم وفي المســتقبل
فإن منظمات المجتمع المدني تجد اإللهام في عمل أعضاء وشــركاء صندوق شــراكة األنظمة البيئية الهامة من بلدان أخرى في المنطقة الســاخنة.

بيير كاريت
مديــر المنح في صندوق شــراكة األنظمة البيئية الهامة
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مــن أجل تغيير في حوض البحر
االبيض المتوسط

 10.9مليون دوالر

نتائــــج الحفـــاظ

مقتطفات من مشــاريع المتوسط

7

االســتثمار في المجتمع المحلي

مناطق محمية جديدة أنشــئت حتى اآلن

90%

6-7

مــن المنظمات هي محلية
ضمن المتوسط

10.9
93

مليون

هكتار متوقعــة من المناطق المحمية

بحيرة سكادار
الشريط الساحلي
األدرياتيكي ،ألبانيا

وألبانيا

ألبانيا
تمويل اضافي تم اســتدانته من قبل

المجتمــع المحلي ألجل حماية البيئة

11

أنظمة كهوف الكارست
البوسنة والهرسك وجمهورية
الجبل األسود وألبانيا

منظمــة تم تمويلها

الشريط الساحلي
األدرياتيكي

12-13

مفتاح الخريطة

دوالر اســتثمرت في المنطقة

منح أعطيت

12

الجبل األسود

16-17

106
 2مليون دوالر

143,680

السياســات ،القوانين أو اللوائح التي تم
إنشاؤها حتى اآلن

بلدان حوض المتوسط ذات
مشــاريع تلقت منح من صندوق
شــراكة األنظمة البيئية الهامة

1,495,139

البجع الدلماشي
Pelecanus crispus

هكتار من المناطق األساســية للتنوع

امثلة من
الممرسات الفضلة

VU

البيولوجــي ذات الحماية المعززة

“السمكة البشرية”

دولــة نامية تم تمويلها

معالجـــــــة التهديــــــدات

المجتمعات المحلية

Proteus anguinus

-

VU

رقم الصفحة

7
شبكات الحفاظ التي تم
إنشاؤها حتى اآلن

السياحة البيئية
جميع األرقام
بالدوالر األمريكي

146
مجتمع اســــتفاد

$2,111,097
19%

$3,513,829
32%

منه حتى اآلن

األنواع المستفيدة األخرى

18-19

$2,109,092
19%

سانتا لوزيا،
راسو وبرانكو،
جمهورية الرأس األخضر

$3,234,479
30%

EN

EN

8-9

بطة رخماء

تقوية المجتمع
المــدنـــــي

حماية المواقع
األســـــــاســــية

ادارة مســـــاقط
المياه العذبــــــة
بشكل مستدام

التقليل من التأثيرات
الســــــــلبية لتنميــــة
المناطق الشــاطئية

فئــات القائمة الحمراء وفقًا
لالتحــاد الدولي لحماية الطبيعة
EN

CR

EX

مهدد
باإلنقراض

مهدد
باإلنقراض
بشكل حرج

منقرض

LC

NT

VU

غير
مهدد

قريب من
التهديد

معرض
لإلنقراض

Oxyura leucocephala

جــــزر
قوريــــا
تونس

10-11

جلم ماء الرأس األخضر

14-15

Calonectris edwardsii

إهمـــج،
ســـردة وبســــكنتا

NT

محميـــة
الموجب

Macaca sylvanus

EN

EN

رخمة مصرية

لبنان

قرد المكاك

Neophron percnopterus

الفقمة المتوسطية
Monachus monachus

ســلحفاة البحر ضخمة الرأس

Caretta caretta

األردن

CR

CR

EN
سوسن صوفر

أنوق أصلع شمالي
Geronticus eremita

Iris sofarana

البــدن

Capra nubiana

الشوح الجزائري
Abies numidica

EN
VU

CR

VU

4

قبرة راسو
Alauda razae

األرز اللبناني
Cedrus libani

7

حلول محلية لحماية الطبيعة دروس مستقاة من حوض البحر االبيض المتوسط

مشـــــاكل البجــع
الفيضانات الموسمية
إن مواقع التعشـيش الطبيعية لبجع دلماشـــيا
على بحيـــرة ســــكادار هي أســـاســًا منابـت القصـب
وجــزر الخـــث التي هـي عرضـــة للفيضانـــــات خــــالل
العواصــف الربيعيـة  -وهذه هي مشكلة كبيرة لنجاح
التعشيش لهذه المستعمرة الصغيرة.

وكان الجيــل األول مــن الطـــوافــــــات مصنوعـــــة
أســـــاســــــً مـن الخشــب (فتـــرة حياتــها  4-3ســـنة).
أمــا الجيـــــل األحـــــدث مــن الطوافـــات فســــيتم بناءه
مــن عوامـــات البولــي بروبليــن (فتــرة حياتهــا  30عامــا
مــع صيانــة محــدودة).

لقــد قــام فريــق المشــروع بإنشــاء أربعــة طوافــات تعشــيش،
والتــي بعكــس األعشــاش األرضيــة ،تكــون قــادرة علــى االرتفــاع
واالنخفــاض مــع تغيــر منســوب الميــاه.
إدارة حاالت اإلزعاج البشرية
تقــول بيانــكا براكلياشــيتش“ :إن تحفيــز النــاس علــى
حمايــة األنــواع هــو أهــم عمــل .فالبشــر هــم الحــل
الجوهــري للمشــكلة ،لذلــك اطلــب المســاعدة عندمــا
يكــون لديــك مشــكلة”.

حمايــــة عمالقـــة األراضـــي الرطبـــــة

استخدام طوافات التعشيش و الفيديو للرصد للمحافظة على مستعمرات الطيور المفرخة
«مع جناحين بإمتداد ما يقرب من ثالثة أمتار ووزن أكثر من  10كجم ،يمكنك أن تتخيلها
كشخص صغير يقف إلى جانبك .ولكن دون صوت لحقوقه».
بيانكا براكلياشيتش

أين
بحيرة سكادار ،على الحدود
مع الجبل األسود وألبانيا في أوروبا

األنواع الرئيسية
البجع .الدلماشي،

( Pelecanus crispusمعرض لالنقراض)

شركاء المشروع
المحافظة الجديدة ( ، )Noé Conservationوكالة المنتزهات الوطنية العامة
في الجبل األسود ،متحف التاريخ الطبيعي في الجبل األسود ،مركز حماية
وبحوث الطيور في الجبل األسود ( ،)CZIPوالسياحة األوروبية ( ،)EuroNaturو
تور دو فاالت ( ،)Tour du Valatو INCA
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نظرة عامة

لقــد اســتخدمت عــدة تدابيــر إلدارة ازعــاج البجــع الدلماشــي
علــى بحيــرة ســكادار .إن المراقبــة بالفيديــو عــن بعــد هــو
التدبيــر األكثــر أهميــة .لقــد تــم تركيــب كاميــرات علــى طوافات
التعشــيش ،وكانــت تعمــل بالطاقــة المولــدة مــن األلــواح
ُكبــت علــى الطوافــات .مقاطــع الفيديــو
الشمســية التــي ر ِ
ولقطــات مصــورة عــن المســتعمرة ُترســل عبــر إشــارة أثيريــة
( )GSMإلــى جهــاز الكمبيوتــر فــي المركــز متجنبيــن الحاجــة
إلــى أســاك طويلــة تصــل إلــى المســتعمرة .ومــن العوامــل
المهمــة األخــرى للتخفيــف مــن ازعــاج مســتعمرة البجــع ضبــط
الوصــول المتعمــد وغيــر المتعمــد إلــى المســتعمرة مــن قبــل
المجتمعــات المحليــة .لقــد تــم اشــراك أصحــاب المصلحــة

حتــى أكبــر الطيــور فــي العالــم ليســت فــي مأمــن مــن التأثيــرات الطبيعيــة
والبشــرية علــى األراضــي الرطبــة .فعلــى الرغــم مــن حجمهــا ،فــإن بجــع
دلماشــيا يتأثــر بســهولة مــن االزعاجــات البشــرية والصيــد والفيضانــات
الموســمية وتغيــرات األراضــي الرطبــة ،وهــي بذلــك مدرجــة مــن قبــل
البيرداليــف إنترناشــونال علــى أنهــا حساســة ضمــن القائمــة الحمــراء لالتحــاد
الدولــي لحمايــة الطبيعــة.
تــؤوي بحيــرة ســكادار مســتعمرة تفريــخ مهمــة لبجــع دلماشــيا والتــي
تعرضــت النخفــاض فــي اعدادهــا بنســبة  %80منــذ الســبعينات .وهــذه
قضيــة ملحــة للمحافظــة ألن هــذا النــوع يعتبــر مؤشــر بيئــي عــن الحالــة
الصحيــة للبحيــرة ،وشــعار للحديقــة الوطنيــة فــي بحيــرة ســكادار؛ وهــذا
العمــل هــو مثــال رائــد للحفــاظ علــى األراضــي الرطبــة.
لقــد اســتغل مشــروع الحمايــة ســلطة التخطيــط التشــاركي لحمايــة
البجــع الدلماشــي مــن التهديــدات وزيــادة أعــداده فــي جمهوريــة الجبــل
األســود ،مــن خــال مجموعــة مــن الممارســات اإلداريــة الجيــدة التــي شــملت
جميــع أصحــاب المصلحــة المحلييــن.
تعشــش الطيــور األن فــي مســتعمرة “العمالقــة اللطيفــة” علــى طوافــات
بنيــت خصيصــً لهــذا الغــرض ويتــم رصدهــا بالفيديــو  24ســاعة يوميــً حتــى
يتــم مواجهــة التهديــدات علــى الفــور .إن التواصــل والتوعيــة المجتمعيــة
وتشــجيع فــرص الســياحة البيئيــة تنظــر إلــى الســكان المحلييــن لتتضمــن
البجــع فــي جميــع األشــياء وقبــول حمايــة البجــع كأولويــة .مــع زيــادة نجــاح
آت مــرة أخــرى إلــى بحيــرة ســكادار.
التعشــيش  ،فــإن زمــن البجــع ٍ

ولــم يكــن لــدى البجــع أي مشــكلة فــي التكيــف مــع
المنصــات الجديــدة .أثنــاء األمــواج الكبيــرة يتــردد البجــع فــي
الجلــوس علــى الطوافــات المتمايلــة ،ولكــن ال يــزال نجــاح
التعشــيش أفضــل مــن التعشــيش علــى األرض التــي تكــون
عرضــة للغمــر فــي ذلــك الوقــت.
المحليــون (الصيــادون وحــراس الحدائــق الوطنيــة
ورجــال الشــرطة وقائــدو القــوارب الســياحية ،الــخ)
فــي المناقشــات ،فتــم اتخــاذ قــرار باإلجمــاع باحتــرام
منطقــة عــدم اقتــراب بـــ  300متــر بيــن كانــون األول /
ديســمبر وتمــوز  /يوليــو عندمــا يعشــش البجــع .وتــم
إنشــاء التقســيم عــن طريــق ارســاء العوامــات العائمــة.
الخــط الســاخن للبجــع :يتــم اإلبــاغ عــن االنتهــاكات علــى
الفــور وردًا علــى ذلــك ُترســل ســلطة الحديقــة الوطنيــة حــارس
و زورق دوريــة.
يــوم البجــع وقــرى البجــع :يقــوم المشــروع أيضــا بتطويــر
الســياحة البيئيــة فــي وحــول البحيــرة ،مــع مراكــز للمعلومــات
وجــوالت محــددة للقــوارب ونقــاط المراقبــة .يمكــن للصياديــن
الذيــن يزعجــون الطيــور وينافســونها علــى األســماك الحصــول
علــى فائــدة ماليــة مــن البجــع بمــا يعــوض أي خســارة فــي
دخــل صيــد األســماك.

نجاح التعشيش سجل أعلى معدل منذ عام 1977
2013

2015

بدأ المشروع

تسجيل  40فرخ

2014

2016

تسجيل عدد قياسي من
 48فرخ حديث من البجع

تسجيل  40فرخ.
عدد حوادث االزعاج لم تتجاوز أصابع اليد
الواحدة

المستقبل
“إن سكان منطقة بحيرة سكادار يرون أن طيور البجع الدلماشي المزدهر بنجاح هم جيرانهم وأصدقائهم وشركائهم في
العمل ”.بيانكا براكلياشيتش
منظمة الحفظ الجديد ()Noé Conservation
روابط:
يوتيوب:

www.birdlife.org/worldwide/news/pelican-hotline

“إنقاذ بجع بحيرة سكادار الدلماشي الضخم” Saving the huge Dalmatian Pelicans of Skadar Lake
االتصال مع بيانكا براكلياشيتشbprakljacic@noe.org :
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حلول محلية لحماية الطبيعة دروس مستقاة من حوض البحر االبيض المتوسط
جزرنا :الحقائق

اعداد المسائل باأليدي المحلية

علــى الرغــم مــن اقتــراح أن تكــون جــزر قوريــا جــزءًا مــن منطقــة محميــة
بحريــة وشــاطئية فــي المســتقبل ،فإنهــا ال تتمتــع بحمايــة قانونيــة.
على من تقع مســؤولية حماية المنطقة وســاحفها؟

›

حملــة الســتئصال األنــواع الغازيــة وجمــع القمامــة ،حيــث كان  %50مــن
األشــخاص الذيــن شــاركوا فــي هــذا العمــل مــن قطاعــي الســياحة وصيــد
األســماك.

›

الموقــــع هو من مســــؤولية وزارة البيئــة ووزارة الفالحـــة (وزارة الزراعــــة)؛
جـــــزء منــه مملـــوك مــن قبــــل وزارة التجهيــــز ووزارة الدفــاع ،وليــــس فيــه
أي إجــراء للحفــاظ.

›

لقــد تــم إشــراك المســتخدمين الرئيســيين للموقــع باســتعمال نظــام
مــن السالســل والمراســي لمنــع إلحــاق األضــرار بالنظــام البيئــي.

›

لـــذلك اضطلـع المجتمـــع المدنــي (أزرقــــنا الكــــبير) بمســـؤولية حمايــــة
السالحف والمنطقة.

›

›

شــــكلت الجمعيــة أول لجنــة وطنيــة مشــــتركة للمحافظـــة علــى
الطبيعــــة فــي تونــــس .وهــذا يســــمح بالتنســــيق المحلــي إلدارة الموقــع
دون اجــراءات بيروقراطيــة ثقيلــة الوطــأة.

اشــترت اللجنــة شــباك بيئيــة للصياديــن الذيــن لــم يتمكنــوا مــن تحمــل
تكلفتهــا .ونتيجــة لوعــي الحفــاظ علــى الســاحف فــإن الصياديــن
يدركــون اآلن أهميــة الســاحف المهــددة باالنقــراض :فقــد ازداد عــدد
الســاحف البحريــة التــي أنقذهــا الصيــادون (بــدال مــن بيعهــا مــن أجــل
اللحــم فــي الســوق الســوداء) مــن  3إلــى  12شــهريًا خــال عــام .2016

›

›

تتألــــف اللجنــــــة من  18جهـــــة معنيــــة محليـــــة تضم القطــــاع الخــاص
بمــا فــي ذلــك الفعاليــات الســــياحية وصيــد األســـماك والجامعــة ومركــز
األبحــاث ومنظمــات المجتمــع المدنــي والجيــش والحكومــة ومركــز
للرعايــة البيطريــة.

مــن خــال اللجنــة ،فــإن الصياديــن يعرفــون اآلن مركــز رعايــة الســاحف
ويقومــوا بإحضــار الســاحف المصابــة مــن أجــل الرعايــة واطالقهــم.

›

رتبــت اللجنــة رســميًا إلحــداث مناطــق يقيــد الوصــول إليهــا مــن أجــل
تعشــيش الســاحف.

›

كان للجيــش  200رأس مــن الماعــز علــى الجــزر ،ممــا ألحــق األضــرار
بأعشــاش الســاحف والنظــام البيئــي .وقــد طلبــت اللجنــة رســميًا مــن
وزارة الدفــاع إزالتهــا ونقلهــا إلــى البــر الرئيســي .لقــد تــم اصــدار صــوت
موحــد كبيــر ووافقــت الــوزارة علــى ذلــك.

›
›

النهــج التشـــــاركي :تجتمــع اللجنــــة بانتظـــــام وقــد وقعــت اتفاقـــً
رســــــميًا لتنظيــم وضبــط إدارة المنطقــة.
تــم وضـــع برنامــج لبنـــاء القـــدرات لدعــم تنميـــة المنظمـــات المحليـــة
الصغيرة،بمــا فــي ذلــك التدريــب علــى العمليــات اإلداريــة والعمــل الميدانــي.

جــزيــرتــــــان وصـــوت واحـــــد
فريق موحد من العديد من المجموعات المحلية هو األفضل للحفاظ على منطقة طبيعية مهمة
تشكيالت من النباتات البحرية النادرة ،تعشيش الطيور المهاجرة ،جزيرتان غير مأهولتان مع شواطئ رملية جميلة .قد يبدو هذا
ٌ
مكان آمن لتعشيش نوع نادر من السالحف البحرية ،ولكن جزر ُقرياط في تونس تعج كل صيف بآالف السياح .حتى
الوصف هو
صيادو األسماك الحرفيون المحليون الذين يترددون على هذه الجزر قد ال يكونوا مدركين أهميتها بالنسبة للسالحف البحرية
ضخمة الرأس  Caretta carettaفهي المكان الوحيد في تونس الذي يعشش فيه هذا النوع المهدد باالنقراض ،وهو المكان
األكثر أهمية في جنوب البحر األبيض المتوسط .إن دمار وتخريب جماعات السالحف البحرية يتم
العرضي في شباك الصيد ،حيث تباع بعد ذلك من أجل لحمها.
بشكل كبير من جراء اإلمساك َ

نظرة عامة

أين

جزر قوريا ،جزيرتين على بعد  18كم
قبالة ساحل خليج المنستير ،تونس

فــي كثيــر مــن األحيــان فــي البحــر األبيــض المتوســط ،وخاصــة فــي
شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط ،تقــع مســؤولية حمايــة المواقــع المهمــة
للطبيعــة علــى عاتــق العديــد مــن المنظمــات أو اإلدارات الحكوميــة
المختلفــة .وهــذا قــد يــؤدي غالبــً إلــى القصــور وعــدم الكفــاءة .فبــد ً
ال مــن
أن يتحمــل شــخص واحــد أو مجموعــة صغيــرة مــن األشــخاص المســؤولية
عــن مصيــر منطقــة مهمــة للتنــوع البيولوجــي أو منطقــة محميــة علــى
ســبيل المثــال ،يكــون هنــاك تبــادل فــي اللــوم والمســؤولية وتهمــل مســألة
المحافظــة .وكان هــذا هــو الحــال بالنســبة لجــزر قوريــا فــي تونــس.
لقــد قامــت مجموعــة محليــة مــن عشــاق الطبيعــة والغواصيــن
المحلييــن فــي تونــس ،والتــي تطــورت بعــد الربيــع العربــي إلــى منظمــة
غيــر حكوميــة تدعــى «أزرقنــا الكبيــر» ( ،)Notre Grand Bleuبتنــاول المشــكلة
بذاتهــم ووجــدت حــ ً
ا لهــا.

المشاكل والحلول
تــم تجميــع الســلطات المهمــة إلدارة الموقــع
تحــت مظلــة واحــدة ،بقيــادة منظمــة غيــر
حكوميــةُ .تدعــى “لجنــة إدارة الموقــع” .إن
عمــل جميــع أصحــاب المصلحــة هنــا معــً،
بقيــادة المجتمــع المدنــي ،هــو أفضــل وســيلة
للتواصــل وتقديــم الطلبــات.

موقــع عــام ممتلــك مــن قبــل ادارتيــن أو ثــاث
إدارات ،ولكــن ال أحـــد يشـــــارك بفعاليــــة فــي
حمايــة الموقــع.

وكثيــرا مــا تعرقــل حمايــة الموقــع باإلجــراءات
البيــروقراطيــــــــة الكثيـــــــرة ،التــي تتقــــــاذف
مســؤولية الحمايــة بيــن مختلــف أصحــاب
المصلحــة.

األنواع الرئيسية

سلحفاة البحر ضخمة الرأس
Caretta caretta

لقــد شــكلوا لجنــة مــن أصحــاب المصلحــة المحلييــن الذيــن يشــاركونهم
مخاوفهــم علــى مســتوى واحــد وقامــوا بإنجــاز األمــور بالطلــب مــن
الحكومــة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة “صــوت واحــد كبيــر” .ولذلــك فــإن
المجتمــع المدنــي المحلــي يشــكل قــوة قويــة لإلشــراف علــى حمايــة
المنطقــة وإدارتهــا .وهــذا أيضــا مفيــد للتوعيــة بيــن أصحــاب المصلحــة مثــل
صيــادو األســماك والعاملــون فــي الســياحة ،ألن الســكان المحلييــن يتفاعلــون
مــع “موقعهــم” ويهتمــون بحفظــه.

تــم جمــع جميــع أصحــاب المصلحــة المحلييــن
الرئيســيين معــً فــي إطــار اتفــاق لإلشــراف علــى
خطــط لجنــة اإلدارة  -مــع إجــراءات واضحــة.

وال يمــــلك أصحـــــاب المصلحـــــة المحليــــون
الشــــعور بالفخــر فــي المنطقـــة ،أو ال يفهمــوا
التهديــدات التــي يســببونها للطبيعــة.

تــم إشــراك جميــع مســتخدمي الموقــع فــي
إدارة الحفــاظ مــن خــال أنشــطة مختلفــة،
بحيــث يأخــذ كل منهــم ملكيــة المنطقــة
ويتفهــم لمــاذا عليــه رعايتهــا.

المستقبل
“إشراك السكان المحليين في أنشطة الحفاظ يعطيهم شعورًا باالنتماء ويهيئ االلتزام بالممارسات البيئية الجيدة .إن اإلدارة
المشتركة تؤدي إلى الحماية المشتركة ،والذي نأمل أن يؤدي إلى منطقة محمية شاطئية”.
جمــال جريجر :أزرقنا الكبير

شركاء المشروع

أزرقنا الكبير ( ،)Notre Grand Bleuوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي (،)APAL
مبادرة الجزر الصغرى للمتوسط ( ،)PIMمركز النشاطات االقليمية لألنواع ذات
الحماية الخاصة ()RAC/SPA

8

روابطwww.birdlife.org/worldwide/news/atlantic-mediterranean-turtle-conservation-overcoming-similar-challenges | www.notre-grand-bleu.com :
االتصال :جمال جريجر | jrijer@gmail.com

11

حلول محلية لحماية الطبيعة دروس مستقاة من حوض البحر االبيض المتوسط

المشاكل

بيئيـــــــة

اجتماعيــــــة
فاألشخاص الذين يعيشون في فقر يعتمدون على
مواشيهم للدخل.

العلف األخضر

تقنية جديدة تساعد القرويين الضعفاء مع حماية المحميات الطبيعية

إن شراء األعالف الجافة المستوردة في فصل الشتاء
مكلفة ،وتؤثر تقلبات األسعار على الحياة.

المحمية المهمة ستكون عرضة للرعي الجائر ،مما يخرب
الفلورا النادرة ويخل بتوازن النظام البيئي.

نقص المياه يعني نقص األعالف المغذية وبالتالي تكون
الثروة الحيوانية بحالة غير صحية.

الناس الذين يعيشون مع هذه الضغوط ليسوا على دراية
باألهمية البيئية للمحمية.

الحـــــلول

مــا هي تقنية العلف األخضر؟

نظرة عامة
شــجيرات صغيــرة تزركــش المشــهد القاحــل مــن المنحــدرات الجبليــة
الحــادة الرمليــة ،حيــث تنــدر الميــاه وتكــون التربــة الرمليــة جــرداء .علــى
أطــراف محميــة المحيــط الحيــوي فــي وادي الموجــب فــي األردن ،النــاس
يعيشــون نمــط حيــاة رعويــة تقليديــة تحــت خــط الفقــر .وحيــث أن تربيــة
الثــروة الحيوانيــة  -هــي المصــدر الرئيســي أو الوحيــد للدخــل  ،فــإن هــذه
الظــروف الصعبــة تعنــي أن ســكان قريــة فاقــو الـــ  8000يكافحــون مــن أجــل
إعطــاء األغنــام التغذيــة التــي تحتاجهــا .إن رعايتهــم لثــروة الماشــية ســتؤدي
إلــى الرعــي الجائــر فــي المحميــة التــي تدعــم تنــوع مذهــل مــن أنــواع النباتــات
بمــا فــي ذلــك نباتــات األوركيــد النــادرة والعديــد مــن الثدييــات عاليــة التكيــف
بمــا فــي ذلــك نــوع الماعــز الجبلــي البــري الكبيــر المهــدد  ،الماعــز النوبــي.
تخيــل ،بعــد ذلــك ،حــل يتيــح للنــاس زراعــة أعــاف خضــراء رخيصــة
وطازجــة وتقديمهــا للماشــية فــي ســبعة أيــام فقــط ،علــى مــدار الســنة .هــل
هنــاك حــل زراعــي مبتكــر ال يأخــذ حيــزًا كبيــرًا ،ويســتخدم الميــاه بكفــاءة ،وال
يــؤدي إلــى تدهــور التربــة ،وال يســتخدم أي مبيــدات ،ويحســن األمــن الغذائــي،
ويتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة ،ويحســن ســبل معيشــة النــاس ويخفــف
الضغــط علــى المحميــات القريبــة ،بحيــث يمكــن للطبيعــة أن تزدهــر أيضــا؟
نعــم ،إنــه حــل يطلــق عليــه «وحــدة العلــف األخضــر».

›
›

›

ال يوجد حيز كافي لترعى الماشية فيه ،وإنتاج األعالف يؤدي
لتدهور التربة.

غــذاء علفــي يقــدم للماشــية علــى وجــه التحديــد ،بــدال مــن تــرك الماشــية
تبحــث عــن الغــذاء بنفســها.
األعــاف الخضــراء هــي نباتــات خضــراء تقــدم للثــروة الحيوانيــة ،غنيــة
بالمعــادن والبروتينــات ،بالمقارنــة مــع األعــاف الجافــة المكلفــة التــي
يتعيــن علــى الرعــاة شــراءها واســتيرادها عندمــا ال يســتطيعون إنتــاج
األعــاف علــى أراضيهــم.
وحــدة األعــاف الخضــراء المائيــة هــي طريقــة لزراعــة األعــاف الخضــراء
فــي الميــاه دون تربــة ،وذلــك باســتخدام محاليــل المغذيــات المعدنيــة،
واشــغال مســاحة صغيــرة كوحــدة داخليــة تقــوم بتنضيــد وتركيــب
األعــاف الخضــراء أفقيــا .يتــم توفيــر الكهربــاء لإلضــاءة بواســطة األلــواح
الشمســية علــى ســطح الوحــدة.

لقــد تــم تركيــب وحــدة علــف أخضــر رائــدة مــن قبــل منظمــة التنميــة
المســتدامة للمــوارد الزراعيــة (ســدار) بالعمــل مــع مزارعــي األغنــام فــي
الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة فــي فاقــو ،وقــد أثبتــت نجاحــً كبيــرًا .تــم نقــل
ملكيــة الوحــدة إلــى الجمعيــة ،وعلــى الرغــم مــن صعوبــة المراحــل المبكــرة
حيــث كان الســكان المحليــون متردديــن ألجــل شــراء األعــاف التــي تنتجهــا
هــذه التقنيــة الجديــدة ،فــإن مزارعــي األغنــام واصلــوا شــراء األعــاف الخضــراء
بــد ً
ال مــن اللجــوء إلــى الرعــي فــي المحميــة.

›

تركيــب وتنصيــب وحــدة زراعــة العلــف األخضــر المائيــة ،والتــي تنتــج األعالف
بشــكل موثــوق علــى مــدار الســنة مــع تكاليــف تشــغيل منخفضــة جــدًا.

›

تســتهلك الوحــدة الحــد األدنــى مــن الميــاه ،وتولــد الحــد األدنــى مــن
التلــوث ،وتحافــظ علــى التربــة مــن التدهــور.

›
›

إنتاج األعالف الخضراء يوفر مســاحة عمودية.

›

›

يتــم انتــاج أعــاف ذات جــودة غذائيــة عاليــة ،ممــا يســمح بزيــادة أعــداد
الماشــية لــكل أســرة ،ممــا يــؤدي إلنتــاج أفضــل مــن اللحــوم والحليــب
وغيرهــا مــن المنتجــات.

›

تخفيــف ضغــط الرعــي علــى المحميــة ،والتأثيــر األدنــى علــى التنــوع
البيولوجــي ،بالمقارنــة مــع االنتــاج التقليــدي لألعــاف.

عقــدت ورشــات عمــل لضمــان تفهــم الســكان المحلييــن للمنافــع وكانــوا
فيهــا مــع المشــروع ،لذلــك اشــترى مربــو األغنــام هــذا العلــف.
يتــم تحويــل ملكيــة الوحــدة إلــى التعاونيــات المحليــة ،بحيــث تبيــع
األعــاف الخضــراء بســعر يحقــق الفائــدة لمربــي األغنــام ،وتــؤدي إلــى
تحســين الدخــل وظــروف المعيشــة.

إضافــة إلــى تعزيــز “إدارة المجتمــع” لمــورد جديــد ،فقــد رفــع المشــروع أيضــً مــن وعــي القروييــن بــوادي الموجــب وطبيعتــه الفريــدة ،وتأثيــرات الخيــارات المختلفــة
التــي يمكنهــم اتخاذهــا عنــد تغذيــة مواشــيهم.

تنتج وحدة األعالف الخضراء التجريبية الرائدة  0.5طن من األعالف الخضراء في الدورة الواحدة ،وهي كافية إلطعام  220-200من
الماعز باستخدام  100لتر فقط من المياه شهريًا (يعاد تدويرها لمدة شهر واحد) .وتشير التقديرات إلى أن هذا يوفر ما يصل إلى 10
هكتارات من أراضي الرعي في المحمية في السنة األولى.

المستقبل
األنواع الرئيسية

الماعز الجبلي النوبي (البدن)
Capra nubiana
و  43نوع نباتي نادر

شريك المشروع
التنمية المستدامة
للموارد الزراعية
(سدار)

أين

قرية فاقو ومحمية
المحيط الحيوي
في وادي الموجب ،األردن

“اآلن يدرك الناس أهمية النباتات والحيوانات من حولهم،
ونرى أن هذه التقنية تمتد إلى مناطق حساسة أخرى في الشرق األوسط”.
رامي األخرس ،سدار
روابطwww.birdlife.org/worldwide/news/cepf-green-fodder-project-benefits-villagers-and-biosphere-reserve :
االتصال :رامي األخرس
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حقائق حرجة

›

أولــم هــو نــوع مــن األنــواع المهــددة باالنقــراض ،ذو تطــور مميــز وهــو
متوطــن للغايــة فــي المنطقــة.

›

تعتبــر منطقــة الكارســت الديناريــة أكبــر أراضــي الكارســت المتصلــة فــي
أوروبــا ،وهــي نقطــة ســاخنة عالميــة للتنــوع البيولوجــي تحــت األرضــي.

›

يمكــن أن تقتصــر أنــواع الكهــوف علــى أنظمــة كهــوف محــددة ،ويصعــب
رصدهــا بالوســائل التقليديــة (االيقــاع فــي الشــراك ،المالحظــة البصريــة)
بســبب صعوبــة الوصــول إليهــا.

›

يشــكل اســتخراج الميــاه الجوفيــة وإنشــاء الســدود علــى األنهــار والزراعــة
تهديــدات جديــدة لألنــواع التــي تعيــش فــي أنظمــة الكارســت فــي
الصخــور الجيريــة.

›
›
›
›

خارج ًا من الكهف

إيجاد وحماية األنواع المخفية :الحمض النووي البيئي

.1

.2

إذا كان يمكن الكشــف عن األنواع ،فإنهــا يمكن أن تكون محمية.
لقــد أصبــح أولــم نوعــً رائــدًا للحيوانــات الجوفيــة ،وســاعد فــي لفــت
االنتبــاه إلــى خدمــات النظــم البيئيــة الكارســتية وقيمتهــا بالنســبة لصحــة
اإلنســان.

3أ.

لقــد شــارك عامــة النــاس أيضــا فــي «عمليــات إنقــاذ أولــم» ،عندمــا وجــدوا
أفــراد منهــم منتشــرين خــارج الكهــوف فــي الحقــول بعــد الفيضانــات.

›
›
›

اكتشــاف وجــود مخلوقــات يصعــب الوصــول إليهــا :كان مشــروع أخــذ
عينــات مــن الحمــض النــووي البيئــي هــو أول مــرة أخــذت فيهــا عينــات مــن
الحمــض النــووي بنجــاح للكشــف عــن كائــن تحــت أرضــي ،والتــي ُأجريــت مــن
تدفقــات يســهل الوصــول إليهــا مــن األنهــار تحــت األرضيــة.

›

“أننا لن نفقد مثل هذا الحيوان االستثنائي والفريد فحسب،
بل إن سكان تلك المنطقة سيفقدون مصدرهم الوحيد من
مياه الشرب في نفس اللحظة” .

األنواع الرئيسية
“السمكة البشرية”
Proteus anguinus
(معرض لالنقراض)

مختبــر كهــف تــوالر وجمعيــة
علــوم أحيــاء الكهــوف ()SCB

للكشــف عن جميع األنواع:
الترميز الشــريطي التالي للحمض
النووي البيئي

اســتخدام تقنيــات “سالســل الجيــل التالــي” التــي يمكــن أن تعالــج
كميــة كبيــرة مــن الحمــض النــووي بســرعة فــي المختبــر.
قــارن النتائــج بقاعــدة بيانــات (مثــل بنــك الجينــات) إلنشــاء صــورة
كاملــة للتنــوع البيولوجــي فــي الموائــل المائيــة.

فهم التوزع

›

اســتخدمت تقنيــات الحمــض النــووي البيئــي إليجــاد أول دليــل مــادي
علــى أولــم فــي جمهوريــة الجبــل األســود.

›

تضاعفــت أعــداد األماكــن المعروفــة ألولــم فــي كل مــن نهــر تريبيــــزات
 Trebižatوفــي منطقـــــة مهمـــــة للتنــــوع البيولوجـــــي ذات األولويــة
هوتوفــو بالتــو . Hutovo Blato

›

لقــد شــكل تفهــم تــوزع أولــم حجــة قويــة مــن أجــل التنفيــذ الكامــل
للحمايــة القانونيــة ألولــم فــي البوســنة والهرســك ،وللمســاعدة فــي
توجيــه اإلدارة.

›

لقــد أثــر هــذا العمـــــل علــى حمايـــــة ثــاث مناطــــق مهمــة للتنــوع
البيولوجــي مــن خــال اقتراحهــا لمواقــع ناتــورا  2000فــي االتحــاد
األوروبــي.

›

تــم توفيــر أدلــة ألجــل مناشــدة ســلطات المحافظــة علــى الطبيعــة
وتقديــم المشــورة لهــا فــي جمهوريــة الجبــل األســود لبــدء جميــع
اإلجــراءات العمليــة الالزمــة لحمايــة أولــم.

›

وبمجــرد أن تكــون الســلطات علــى اســتعداد ،يمكــن أن يشــكل أخــذ
عينــات مــن الحمــض النــووي البيئــي أساســً لخطــط الرصــد المســتقبلية،
مــن البوســنة والهرســك إلــى الجبــل األســود وألبانيــا.

أين

عمل ممول من صندوق
شراكة االنظمة البيئية الهامة
في أنظمة الكهوف في
البوسنة والهرسك وجمهورية
الجبل األسود وفي ألبانيا

المستقبل
“لقد جلبت هذه التقنيات األنواع الجوفية الفاتنة إلى أضواء الشهرة العامة ،وشاركت في الدعم لحمايتهم من التهديدات
المستقبلية”.
غريغور ومجدالينا آليانشيتش ،مختبر كهف توالر ،جمعية علوم أحياء الكهوف)SCB( ،
روابط:
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الحصول بســرعة على نتائج في الميدان.
يلزم وجود عينات ســابقة من األنواع المطلوبة.

الحماية

غريغور آليانشيتش

شريك المشروع

اختبــار وجــود دالئــل واشــارات صغيــرة مــن سالســل الحمــض
النــووي لألنــواع المســتهدفة ،علــى ســبيل المثــال .أولــم.

3ب.

نظرة عامة
كيــف تجــد األدلــة الماديــة عــن األنــواع النــادرة عندمــا ال يمكــن وصــول
البشــر إلــى معظــم بيئاتهــا (األنهــار الجوفيــة ألنظمــة كهــوف الحجــر
الجيــري فــي البلقــان) ؟ “األســــماك البشـــــرية” هــو أكبــر حيــــوان كهفــــي في
العالـــــم .وعلــى الرغــم مــن هــذا - ،فإنــه مــن الصعــب للغايـــــة العثــور علــى
ً
كليــة ويُعــرف
 Proteus anguinusوهــو ســـــلمندر أعمــى يعيــش فــي المــاء
باســم (أولـــم) ،ويتوطــن فــي منطقــة كارســت ديناريــك .Dinaric Karst

للكشــف عن أنواع محددة:
الحمض النووي البيئي

أو

›
فقــط ألنهــا مخفيــــة ،ال يعنـــــي أن ننســــــــــى التنــــوع البيولوجــــــي
تحــــــت األرضــــــــي.
يتــم إدراج أولــم علــى أنــه معــرض لالنقــراض علــى القائمــة الحمــراء لالتحــاد
الدولــي لحمايــة الطبيعــة وهــو مؤشــر لنوعيــة الميــاه .ومــن المعــروف أن
أولــم األســود النــادر ،وهــو شــكل مميــز (وربمــا قــد يكــون نــوع منفصــل)،
يقتصــر علــى موئــل ال يزيــد عــن  30كــم 2فــي جنــوب شــرق ســلوفينيا  -إن
وقــوع حــدث تلــوث واحــد أو إنشــاء منجــم أو مقلــع حجــارة واحــد بتخطيــط
ســيئ يمكــن أن يزيــل هــذا النــوع ويمحــوه كليــة.

أخذ عينة المياه في الحقل للكشــف عن دالئل وشــارات
الحمض النووي البيئي

ال تتمتــع األنــواع ذات المعلومــات القليلــة عــن توزعهــا بحمايــة جيــدة مــن
قبــل التشــريعات الرســمية ،كمــا ال يمكــن التنبــؤ بأثــر التهديــدات الجديــدة.

تقنيات حديثة :الحمض النووي البيئي ()eDNA

بين الكهوف الباردة والمظلمة ذات النوازل الراشحة
هناك مجموعة متنوعة من األنواع تحت األرضية عالية التكيف.
إن التقدم العلمي المفاجئ يساعد على ضمان رصدها وحمايتها في المستقبل.

تطلــق الحيوانــات والنباتات حمضها النووي
بشــكل طبيعي في الماء

www.tular.si | ow.ly/BByF306ev6h

االتصال :غريغور آليانشيتش | gregor.aljancic@guest.arnes.si
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حلول محلية لحماية الطبيعة دروس مستقاة من حوض البحر االبيض المتوسط

حل صغير ألجل انتصارات كبيرة في لبنان
الحصول على العلم

›

جمــع الخبــراء معــً لتجميــع وتحليــل البيانــات بدقــة عــن تــوزع النباتــات
ووفرتهــا .نظمــت جامعــة القديــس يوســف ورشــة عمــل شــاملة لمــدة
ثالثــة أيــام مــن الخبــراء ألجــل تصنيــف األنــواع النباتيــة اللبنانيــة وفقــً
لمعاييــر القائمــة الحمــراء لالتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة.

›

اســتنادا إلــى حالــة النــدرة والتهديــد ألنــواع النباتــات التــي تــم انتقائهــا ،تــم
تحديــد محميــات صغــرى ذات األولويــة للنباتــات .ويمكــن تطبيــق اإلطــار
القانونــي واالداري الحالــي لنظــام إدارة المحميــات الطبيعيــة ليتكيــف
مــع هــذه المناطــق األصغــر حجمــً.

التعامل مع مالك األراضي لحماية المحميات الصغرى للنباتات
المحميــة الصغرى للنباتات

المحميــة الصغرى للنباتات

المحميــة الصغرى للنباتات

ســــــــــردة

بســــــكنتا

إهمــــــج

 10هكتار

 12هكتار

األنواع الرئيسية

األنواع الرئيسية

األنواع الرئيسية

سوسن الناصرة

قطر الندى مســتدير األوراق

سوسن صوفر

ملكية األرض

ملكية األرض

ملكية األرض

وقف ديني (مسيحي)

خاصة

عامة (وخاصة)

أسلوب التعامل
› ربط رســائل البابا فرانســيس عن فقدان

أسلوب التعامل
› عامين من المناقشــات والمشاورات

أسلوب التعامل
› مناقشــات مع السلطة البلدية

التنوع البيولوجي

والربط مــع الجمعيات المحلية

› الكثير من المناقشــات وزيارات الموقع

› اقتناعهــم بأهمية الموقع

› دعــوة أصحاب األراضي إلى االجتماعات

› شــرح تفرد نوع السوسن

› استكشاف الســيناريوهات المستقبلية

Iris bismarckiana
مهدد باالنقراض

زيادة األمل للنباتات النادرة
التعامل مع الناس إلنشاء محميات صغرى للنباتات
“كعلماء ،يجب أن نكتسب المعرفة حول هذه النباتات وتهديداتها،
ولكن لدينا أيضًا أدوار أخرى :نشر الوعي حول الغنى الفريد للمنطقة،
وبناء مهارات السكان المحليين إلدارة وحماية نباتاتهم”.
ماجدة بو داغر خراط ،جامعة القديس يوسف ()USJ

بارتفــاع قصبــة الســاق فــي المرعــى الجبلــي ،يمكــن مالحظــة بتــات
أرجوانيــة كبيــرة مروحيــة الشــكل بمــا يماثــل الفراشــات التــي تهــم علــى
الطيــران :إن سوســن صوفــر الــذي يوجــد فقــط فــي لبنــان ،هــو نبــات جميــل
بقــدر مــا هــو هــش .إن الموقــع الجغرافــي الفريــد للبنــان بيــن ثــاث قــارات
وباحتوائــه علــى مناظــر طبيعيــة جبليــة مثيــرة ،يعتبــر لبنــان هــو نقطــة
ســاخنة مــن التوطــن .بالنســبة للنباتــات (يوجــد فــي لبنــان  2600نــوع نباتــي
مختلــف  %12 -منهــا هــي أنــواع متوطنــة) ،إن تجويــف أو جيــب صغيــر وذو
ظــروف مثاليــة  -الرطوبــة واالرتفــاع ودرجــة الحــرارة ومــا إلــى ذلــك  -يمكــن
أن يكــون ملجــأ ألنــواع بأكملهــا ،وغالبــً مــا تكــون غيــر معروفــة تمامــا للنــاس.

ولكــن التعــدي علــى هــذه المواقــع الرئيســية يتــم علــى نحــو متزايــد ألن
هــذا البلــد ذو الكثافــة الســكانية العاليــة يتجــه بشــكل متســارع أيضــً نحــو
نشــاطات وتوســعات حضريــة وصناعيــة ،مــع اختفــاء غيــر محــدود لألنــواع
التــي لــم توصــف أو تــدرس مــن قبــل.

›
›
األنواع الرئيسية

سوسن صوفر
Iris sofarana
قطر الندى مستدير األوراق
Drosera rotundifolia
سوسن الناصرة
Iris bismarckiana

جامعــــة
القديس يوســــف،
لبنان ()SCB

مربــع لحماية هذا النبات والطلب من وزارة

النتائج حتى اآلن
موقع محميــة ممتلكة على أنها “حديقة

البيئــة أن تصنــف الموقع على أنه “محمية

نباتية خاصــة” مفتوحة للعلماء و جمهور

طبيعية” (أعلى مســتوى من الحماية).

العامة المحب لالســتطالع والتعلم” ،دون

“موقع طبيعــي” واتفاقيات مكتوبة بين
البلديــة ومالك األراضي للحصول على إذن
خاص ومشــاركة جامعة القديس يوسف
إذا كانت التغيرات في اســتخدام األراضي
الخاصة تهدد النباتات.

عنــد رفــع الوعــي ،احتــرم حقيقــة أن المعــارف المحليــة لهــا تاريــخ
طويــل ،وأن الســكان المحلييــن يســتخدمون المــوارد الطبيعيــة فــي
حياتهــم اليوميــة.
أقنــع الناس بأن مــن مصلحتهم حماية هذه األنواع.

›

بنــاء عالقــات “ثقــة” :زيــارة أصحــاب المصلحــة تكــرارًا مــع محاولــة
المســاعدة فــي بنــاء قدراتهــم بــدال مــن القيــام بــكل عمــل منفرديــن.

›

“تعليمهــم كيفية الصيد” بدال من إعطاءهــم فقط المنتج النهائي.

الســكان المحليــون الخبــراء فــي مجالهــم قــد ال يكونــوا بالضــرورة علــى
درايــة بأهميــة الحفــاظ ،ولكــن مــا إن يتــم اظهــار هــذه النقطــة فإنهــم
ســوف يــؤدون دورهــم بشــكل أفضــل مــن أي جهــة أخــرى.

المستقبل

أين

“هذا نهج وأسلوب جديد للحفاظ في الشرق األوسط والذي يمكن تكراره للحفاظ على جيوب من التوطن العالي التي تقع خارج
شبكات المناطق المحمية”.
شريف الجبور ،بيرداليف  /صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة الشرق األوسط
روابط:

www.usj.edu.lb | www.birdlife.org/middle-east/news/growing-hope-plants-lebanon
االتصال :ماجدة بو داغر خراط | magda.boudagher@usj.edu.lb
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› استكشاف الســيناريوهات المستقبلية

المشورة من الميدان :توليد الدعم واإلشراف لجهود الحفاظ

›

إهمـــج،
ســـردة وبســــكنتا
في لبنان

Iris sofarana
مهدد باالنقراض

النتائج حتى اآلن
حماية رســـــمية من الدولة باعتبارها

الحاجة إلى مشــاركة رسمية من الدولة.

كيفيــة حمايــة هــذه “الجيــوب” ذات النباتــات المتوطنــة قبــل فــوات
األوان؟ توجــد هــذه الجيــوب فــي لبنــان غالبــً خــارج المحميــات الطبيعيــة
الوطنيــة ،ممــا يعنــي أن إنشــاء مناطــق محميــة جديــدة هــو أمــر بالــغ
أراض خاصــة ،فــإن إشــراك الســكان
األهميــة .وعندمــا توجــد النباتــات علــى
ٍ
المحلييــن هــو أمــر حاســم.

شريك المشروع

Drosera rotundifolia
غيــر مهدد؛ نادرة وطنيا

النتائج حتى اآلن
الزعيم الديني قــام بتخصيص مليون متر

نظرة عامة

 55هكتار
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رؤيــــــــة

الســياحة القائمــة على الطبيعة التي توجههــا المجتمعات المحلية

أسلوب العمل

إن مخطط “المنح الصغيرة” يبدأ سلســلة من ردود الفعل ألجل البيئة من خالل “المشــاريع الصغيرة”
للمجتمعات

المنح الصغيرة

مثال للمشاريع الصغيرة

8

تــم منح ثماني منظمــات غير حكومية محلية
لتنفيــذ أفكارهم الخاصة ( %10من ميزانية
المشروع) ،وتســاعد أيضا على توزيع المزيد من
الدعوات لتقديــم مقترحات ألجل الحصول على
منــح صغيرة في المجتمع.

”أرض العقبان والقالع“

18

كيفية إشراك المجتمعات المحلية في رؤية للسياحة القائمة على الطبيعة

تلقى  18شــخص منح تدريبية “زماالت” للتدريب
علــى الحفاظ أثناء العمل.

“المجتمعات المحلية لها أقوى العالقات مع البيئات التي تعيش فيها،
والنجاح أو الفشل في الحفاظ غالبًا ما يعتمد إلى حد كبير عليهم”.
ميرجان توبي

مئات
مشــاركة المئات من الســكان المحليين في أنشطة
مختلفة على مدى ثالث ســنوات.

نظرة عامة
ألبانيــا :منظــر خــاب غنــي بالحيــاة البريــة والمعالــم األثريــة التاريخيــة
القديمــة .غيــر أن الســاحل األلبانــي يواجــه بســرعة ،فــي أرض غيــر غنيــة
اقتصاديــً ،العديــد مــن التهديــدات الناجمــة عــن التنميــة الســياحية غيــر
المنظمــة .فالكثيــر مــن مناطــق ألبانيــا تعانــي مــن نقــص فــي البنــى التحتيــة
للتخلــص مــن النفايــات ،كمــا أن الفهــم محــدودٌ لــدى النــاس فــي قضايــا
أخــرى ذات صلــة بالطبيعــة ،بمــا فــي ذلــك الحفــاظ والزراعــة العضويــة
والســياحة المســتدامة .إن االعتمــادات الماليــة للعمــل البيئــي متوفــرة ولكــن
يصعــب الوصــول إليهــا محليــً مــن قبــل المنظمــات الشــعبية وال يشــعر
الســكان المحليــون غالبــً بآثارهــا.

لــدى كل مــن جمعيــة حمايــة ووقايــة البيئــة الطبيعيــة فــي ألبانيــا
والجمعيــة البلغاريــة لحمايــة الطيــور رؤيــة للتنميــة المســتدامة لهــذه
الصــورة الطبيعيــة اســتنادًا علــى ثالثــة مــن المناطــق الرئيســية للتنــوع
البيولوجــي :تخيــل شــريط ســاحلي حيــث يعيــش النــاس والطبيعــة فــي
وئــام ،حيــث ال توجــد قمامــة ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة اإلبداعيــة
ـدرون ذلــك وهــذا
والمجتمعــات المحليــة تقــوم بحمايــة الطبيعــة ألنهــم يقـ ّ
يجلــب لهــم فوائــد مباشــرة مــن الســياحة البيئيــة القائمــة علــى الطبيعــة.
مرحبــً بكــم فــي منطقــة ســاخنة للســياحة البيئيــة فــي المســتقبل علــى
ســاحل البحــر األدرياتيكــي« :أرض العقبــان والقــاع».
كيــف؟ إدخال المفاهيم البيئية باســتخدام المنح الصغيرة.

األنواع الرئيسية

ثالث مناطق ساحلية رئيسية
للتنوع البيولوجي:

 .1فيوسي-نارتي
()Vjosë-Nartë
 .2خليج فلورا  ،كارابورون وجبل
تشيكا
(Vlora Bay, Karaburun & Çika
)Mountain
 .3بوترينتي ( )Butrintiوالمنطقة
المحيطة بها

شركاء المشروع
جمعية حماية ووقاية البيئة
الطبيعية في ألبانيا ()PPNEA
والجمعية البلغارية لحماية
الطيور ()BSPB

نكهة تقليدية
شــركة بيئيــة توظــف عشــر نســاء محليــات يبعــن
منتجــات غذائيــة تقليديــة إلــى الســياح فــي
منطقــة رئيســية للتنــوع البيولوجــي .مســاحة
كشــك تنافســية للغايــة.

كتاب دليل الطيور
أول دليــل ميدانــي كامــل ألنــواع الطيــور الـــ  351فــي
ألبانيــا.

اإلقامة المنزلية
تحولــت عشــرة منــازل محليــة إلــى بيــوت ضيافــة
ســياحية بالقــرب مــن مداخــل المنطقــة الرئيســية
للتنــوع البيولوجــي.

خدمة القوارب
دليــل محلــي “منظمــة غيــر حكوميــة” يهــدف إلــى
جلــب مراقبــي الطيــور إلــى جزيــرة يتعــذر الوصــول
إليهــا ،بــد ً
ال مــن الصيــد  /اصطيــاد الســمك.

›
›
›

بــدء التنميــة المســتدامة للمنطقــة مــن خــال إظهــار قيمــة ســبل
العيــش البديلــة للنـــــاس ،مــع إنشـــــــاء وظائــف جديــدة مســـــتدامة
وصديقــة للطبيعــة.
أجــرى أفــراد المجتمــع المحلــي بحوثــً اجتماعيــة واقتصاديــة متعمقــة
جديــدة بشــأن الطيــور.
تعزيــز المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة باعتمــادات ماليــة لــم
يكــن بمقدورهــا فــي الســابق الحصــول إليهــا بســبب القيــود اللغويــة
وانعــدام الخبــرة.
تــم اشــراك الشــباب الذيــن يمكنهــم االســتمرار فــي المســاهمة فــي
المســتقبل.
باســتخدام المنــح الصغيــرة لتحفيــز التغييــر ،فــإن مــدى الوصــول
العــام للمشــروع أكبــر بكثيــر وذو جــدوى اقتصاديــة أكثــر ممــا لــو
حاولــت جمعيــة حمايــة ووقايــة البيئــة الطبيعيــة فــي ألبانيــا ()PPNEA
والجمعيــة البلغاريــة لحمايــة الطيــور ( )BSPBالقيــام بحملــة توعيــة
بيئيــة بذاتهــم.

الشريط الساحلي
األدرياتيكي ،ألبانيا

›

تســاعد المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة علــى الوصــول إلــى قلــب
المجتمعــات المحليــة ،ال ســيما إلــى األشــخاص الذيــن لــن يــروا أبــدًا اعــان
المنــح الصغيــرة علــى الموقــع االلكترونــي.
تمنــح المنــح الصغيــرة المقدمــة مباشــرة ألعضــاء المجتمــع إحساســً
بالمشــاركة والملكيــة والمســؤولية الحقيقيــة لضمــان إتمــام عملهــم.
انجــاز المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة فــي مجتمعاتهــا المحليــة
يكــون أفضــل مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الكبيــرة ،ألنهــا تعــرف
األشــخاص المناســبين ولهــا الصــات المناســبة.
البيئــة فــي حالــة أفضــل بكثيــر  -أفضــل للحيــاة البريــة ولجــذب الســائح
البيئــي.
بنــاء عالقــات “ثقــة” :زيــارة أصحــاب المصلحــة تكــرارًا مــع محاولــة
المســاعدة فــي بنــاء قدراتهــم بــدال مــن القيــام بــكل عمــل منفرديــن.

›

“تعليمهــم كيفية الصيد” بدال من إعطاءهــم فقط المنتج النهائي.

›
›
›
›

المستقبل
“إن السياحة القائمة على الطبيعة تجلب العائدات الى المجتمعات المحلية التي تفخر وتدرك تراثها الطبيعي المحلى وتغير
مواقفها وسلوكها تجاه الحفاظ على البيئة”.
ميرجان توبي ،جمعية حماية ووقاية البيئة الطبيعية في ألبانيا ()PPNEA

روابط:
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البنية التحتية للســياحة الطبيعية
جميــــع المناطـــــق الثــــاث الرئيســـــية للتنــــوع
البيولوجــي مجهــزة بلوحــات المعلومــات ،مســارات
مع ّلمــة ،أبــراج مراقبــة الطيــور ،ومكتــب جديــد
َ
للســيا حة .

الفوائد اإلجمالية

›
›
أين

نظام رائد إلعادة تدوير البالســتيك
تــم إنشــاؤها فــي المدرســة المحليــة ،والتــي
تنطــوي علــى “يــوم إعــادة التدويــر” عندمــا يجلــب
األطفــال النفايــات مــن منازلهــم ويبيعونهــا إلــى
شــركة إعــادة التدويــر  -حيــث يتــم إعــادة اســتثمار
هــذه العائــدات فــي الرحــات التعليميــة فــي
الهــواء الطلــق ،والكتــب ،الــخ..

التدريب على الحفاظ
رصــد الموقــع ،البحــوث االجتماعيــة  -االقتصاديــة،
االســتبيانات ،تحليــل البيانــات ،تحديــد أنــواع الطيــور.

www.naturetouralbania.info

االتصال:

ميرجان توبي | m.topi@ppnea.org

19

حلول محلية لحماية الطبيعة دروس مستقاة من حوض البحر االبيض المتوسط

إشراك المتطوعين
›

ضمــان أن يكون لديك أعمال ذات
مغــزى وقيمــة للمتطوعين.

›

اعط لبرنامج المتطوعين اســما
مشــوقًا ومثيرًا للدعاية مثل
“مخيم ســاحف جزيرة الصحراء”.

›

لتكــن لديك فكرة واضحة جدًا
عمــا تريــد أن ينجزه المتطوعون
والوقــت المطلوب إلنجازه.

اإلخالص
لجزيـــــــــرة
الصحـــراء

›

نوكردي عيمجلا نأ نم دكأتلا
تمامــً تحملهــم الظروف المحلية
التــي تعاقدوا عليها.

›

boat
Mindelo

Calhau
إنشــاء شهادات للمتطوعين،
وغيرهــا مــن المزايا والفرص
لمكافأتهــم.

Santa
Luzia

Madeiral

São Pedro

São Vicente
مفتاح الخريطة:

Ilhéu Branco

مخاطر جزيرة الصحراء

ســان فيسنت › سانتا لوزيا ( 5ساعات)

Ilhéu Raso

ســان فيسنت › راسو ( 7ساعات)

إلهام لحماية األماكن النائية والصعبة
“نحن نفعل ذلك بسبب حبنا للطبيعة .هناك تحديات كبيرة ،مثل جلب كل المياه العذبة عن طريق القوارب ،ولكننا نفعل هذا ألنه
بخالف ذلك سوف تختفي من هنا السالحف البحرية وطيور جلم الماء والقنابر”.
باتريشيا ريندال-روشا ،بيوسفيرا
“عليك أن تكون مرنًا ،عليك أن تعرف جيدًا البيئة التي تعمل فيها .لذلك ابقوا عقولكم متفتحة ،وأبقوا مشاريعكم مرنة ألنكم
سوف تحتاجون إلى تغيير شيء ما”.
تومي ميلو ،بيوسفيرا

30 km
20 mi

10

20
10

0

المحيــط
األطلـســــــــي
الشـــمالي

سالحف البحر
قنابر راسو
جلم ماء الرأس األخضر
أبو بريص العمالق
صيادو األسماك
مخيم متطوعي الحماية

0

نظرة عامة
شــمس حارقــة ،أرض جافــة صخريــة ،وخيمــة انفراديــة عســكرية ممزقــة
مــن جانبيهــا بالريــاح األطلســية القويــة .فــي الظــل الوحيــد ،يتطايــر الغبــار كما
تتشــاجر طيــور الــدوري مــن أجــل قطــرات الميــاه المتســربة مــن صنبــور برميــل
الميــاه العذبــة قــرب الخيمــة .هــذا هــو المشــهد الــذي تصادفــه عنــد الوصــول
إلــى راســو ،جزيــرة بعيــدة جــدًا ألجــل ســكن دائــم ،إذ تحتــاج للوصــول إليهــا
ســبع ســاعات مــن ركــوب القــارب والمســبب لــدوار البحــر .إنــه المــكان الــذي
لــم تكــن تتوقــع أن تجــد فيــه اجمالــي مجتمــع نــوع مــن القنابــر المهــددة
باالنقــراض بشــكل حــرج ،ناهيــك عــن فريــق صغيــر متعاطــف مــن دعــاة
الحفــاظ علــى البيئــة هنــاك لحمايتــه واألنــواع المتوطنــة األخــرى الفريــدة مــن
خطــر االنقــراض .فــي جزيــرة قريبــة ،ســانتا لوزيــا ،يوجــد تدفــق منتظــم مــن
المتطوعيــن الدولييــن يأتــون ليواجهــوا العزلــة ويقومــوا فــي الصبــاح الباكــر
بدوريــات المراقبــة والحفــاظ مــن أجــل تعشــيش الســاحف البحريــة ضخمــة
الــرأس والطيــور البحريــة علــى الجزيــرة القريبــة .ســانتا لوزيــا.

قوة المتطوعين
مــع نقــص الموظفيــن والحاجــة إلــى أن تكــون موجــودًا علــى الجــزر لمــدة
أربعــة أشــهر فــي الســنة ،ال تســتطيع بيوســفيرا والجمعيــة البرتغاليــة لحمايــة
الطيــور مــن تشــغيل برامــج مراقبــة القنابــر والطيــور البحريــة وســاحف البحــر
مــن دون المتطوعيــن .عمومــً ،فــإن النــاس (وخاصــة الشــباب) متحمســون
بالمغامــرة لهــذه الفرصــة مــن أجــل زيــارة األماكــن التــي يســتحيل الوصــول
إليهــا لخــاف هــذا الســبب ،وللقيــام بمســاعدة هــذه األنــواع المذهلــة ،وفــي
نفــس الوقــت يتلقــوا التدريــب البيئــي ،كمــا يتــم أيضــً المســاعدة علــى تحفيــز
موظفــي المنظمــات غيــر الحكوميــة .هنــاك فوائــد لتجنيــد المتطوعيــن مــن
المجتمعــات المحليــة (وخاصــة تلــك التــي كانــت تضــر بالطبيعــة ســابقًا ،مثــل
ســارقو الســاحف والطيــور البحريــة) ،ومــن الخــارج أيضــً (ممــا يســاعد علــى
نشــر الرســائل لمــا بعــد الحــدود).

كأس من الشاي مع الصيادين
فــي هــذه الجــزر المعزولــة التــي ال يوجــد حــراس فيهــا ،ال أحــد يعــرف
فيمــا إذا كان صيــادو األســماك يقتلــون الســاحف والطيــور البحريــة .لقــد
اكتشــفت بيوســفيرا أنهــم كانــوا يســرقون خلســة قرابــة  15000مــن طيــور
جلــم المــاء ســنوي ًا ،وكذلــك إنــاث الســاحف وبيضهــا .فــي إحــدى المــرات
قــام تومــي بالتخييــم علــى راســو لحمايــة طيــور جلــم المــاء مــن الصياديــن،
وعندمــا نفــد طعامــه ،خاطــر بالغــوص فــي الميــاه التــي تكثــر فيهــا أســماك
القــرش ليصيــد األســماك .أمــا اآلن فإنهــم يناقشــون مع ـ ًا أمــور البيئــة أثنــاء
تنــاول الشــاي فــي ســواتر وخيــام الصياديــن فــي الجزيــرة.

يقــول تومــي“ :كل يــوم ،خطــوات قليلــة .اآلن يعمــل الصيــادون معنــا
ويســاعدوننا فــي تعــداد الطيــور ،وفــي بنــاء أماكــن تفريــخ الســاحف ،وفــي
تبنــي األعشــاش .لقــد كان ذلــك تغييــراً كبيــراً جــداً”.
ويقــدرون عملنــا ألنهــم
وتقــول باتريشــيا« :ألننــا هنــا ،فإنهــم يحترموننــا
ّ
يــرون يوميـ ًا أننــا نســير ونتقــدم وأن ذلــك أمــر صعــب»« .لقــد توطــدت العالقــة
بيننــا وكذلــك مــع الســاحف ومعظمهــم يعرفــون اآلن مــن أعمــاق
قلوبهــم عــدم جــواز ســرقة وصيــد هــذه الحيوانــات».

المستقبل
األنواع الرئيسية
جلم ماء الرأس األخضر

( Calonectris edwardsiiقريب من التهديد)

سلحفاة البحر ضخمة الرأس
( Caretta carettaمعرض لإلنقراض)

قنبرة راسو Alauda razae
(مهدد باإلنقراض بشكل حرج)
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شركاء المشروع
بيوسفيرا ،Biosfera
الجمعية البرتغالية لحماية
الطيور (،)SPEA
الجمعية الملكية البريطانية
لحماية الطيور
()RSPB

أين
سانتا لوزيا،
راسو وبرانكو،
جمهورية الرأس األخضر

“إن رؤيتنا هي منطقة محمية بحرية ضخمة في جمهورية الرأس االخضر تضم جميع الجزر الثالث ونكون فيها كشريك حكومي
وكصلة وصل بينها وبين صيادي األسماك”.
تومي ميلو
روابـــطwww.birdlife.org/africa/news/winning-hearts-and-minds-cape-verde :
يوتيوب” :بيوسفيرا :حماية الجزر الصحراوية” | Biosfera: Protecting the desert islands
بيدرو جيرالدس | pedro.geraldes@spea.pt
االتصال :تومي ميلو | tommymelo@hotmail.com

.
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ثقافات متنوعة ولكن نفس االلتزام
للتنوع البيولوجي
نظرات بعد  5سنوات من الحفاظ في البحر األبيض المتوسط

لقد تســبب االضطراب السياســي في المنطقة ببعض األضرار الجانبية للمناطق المحمية
وعلــى الحيوانــات والنباتــات المهددة .لقد أظهر ذلك لنا أيضًا أنه لم يكن هناك توافق وانســجام
بين الســكان المحليين وأعمال الحفاظ.
منذ أن بدأنا العمل في هذه النقطة الســاخنة ،ســاهمنا في إحداث تغيير بمقدار  180درجة في
الحفاظ من الحماية عن طريق العقوبة إلى الحماية من خالل إشــراك المزيد من الســكان المحليين
ومنظمات المجتمع المدني›.

موظفة البرنامج
في شمال أفريقيا

عواطف ابيض

أخيرًا ،أشــعر اآلن بأن الشــرق األوســط هو جزء من حوض البحر األبيض المتوســط .وعلى
الرغــم من االختالفات الثقافية والسياســية واللغوية ،فإنــه يتضح أن الجميع يواجهون نفس
التحديــات المتعلقة بالحفاظ.
لقد جمعنا صندوق شــراكة األنظمة البيئية الهامة للمرة األولى معًا .وهذا اإلرث ســيحقق
شــراكة طويلــة األمد بين المنظمــات ذات التفكير المتماثل للتغلب على التحديات المشــتركة المقبلة.

موظف البرنامج
في الشرق األوسط

شريف الجبور

إن الحفــاظ فــي البلقــان غالبًا ما يعني العراك ليس فقط مــن أجل الطبيعة ،ولكن أيضًا
عال.
عراك معقد من أجل حقوق اإلنســان ومكافحة الجريمة المنظمة والفســاد على مســتوى ٍ
مــن الضــروري ضمــان البدائل االقتصادية للمجتمعات المحلية وضمان مشــاركتها في أية فعاليات
على أرض الواقع في البحر األبيض المتوســط لكي تنجح .هذا هو الســبب في خصوصية وتميز صندوق
شــراكة األنظمة البيئية الهامة.

موظف البرنامج
في البلقان

بوروت روبينتش

الجهــات الممنوحــة ،فريق التنفيذ اإلقليمي ،ســكرتارية صندوق شــراكة األنظمة البيئية الهامة وأصحــاب المصلحة في تقييم نصف المدة
في صندوق شــراكة األنظمة البيئية الهامة في المتوســط أولســيني ،جمهورية الجبل األسود2015 ،
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