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مشروع
تعزيز الخبرات في أفريقيا جنوب الصحراء

الكبرى بشأن الطيور واستخدامها الرشيد
من أجل المجتمعات والبيئة 

كلمة ترحيب 
يرّس مرشوع “تعزيز الخربات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بشأن الطيور واستخدامها الرشيد من أجل 

املجتمعات والبيئة” )املشار إليه الحقاً مبصطلح “املرشوع”( أن يُقّدم لكم رسالته اإلخبارية الثالثة، وذلك 

يف أعقاب برنامج اإلدارة املستدامة للحياة الربية. وستسمح لكم الرسالة اإلخبارية مبتابعة التقدم املحرز 

وأنشطة املرشوع.

يف إفريقيا الساحلية، تعد الطيور املائية - املهاجرة أو املقيمة عىل حّد سواء- وسيلة لكسب الرزق ومصدر 

األرايض  مساحة  تقلصت  العوامل،  من  للعديد  املشرتك  التأثري  ظّل  يف  لكن  املحلية.  للمجتمعات  دخل 

الرطبة الكربى يف الساحل تدريجياً. ويرتتب عىل هذه التغيريات يف املوائل ومامرسات الصيد تأثري كبري 

عىل الطيور املائية يف الساحل. إذ يُقّدر أّن عددها قد انخفض بنسبة 04 يف املئة بني عامي 1960 و2000.

الرشيد  واستخدامها  الطيور  بشأن  الكربى  الصحراء  أفريقيا جنوب  يف  الخربات  “تعزيز  ويهدف مرشوع 

من أجل املجتمعات والبيئة” إىل الحفاظ عىل خدمات النظام اإليكولوجي املتوفرة يف األرايض الرطبة يف 

منطقة الساحل، والتي يستمد السكان منها العديد من الفوائد، من خالل تطوير أساليب مبتكرة لرصد 

الطيور املائية وموائلها وإدارتها بشكل مستدام.

الفرنيس  العاملية  البيئة  مرفق  من  مشرتك  بتمويل  املرشوع،  بتنسيق  والزراعة  األغذية  منظمة  وتقوم 

واالتحاد األورويب. ويتّم تنفيذه يف خمسة بلدان بواسطة رشكاء فنيني معرتف بهم لخرباتهم.

Bruno Portier
منسق مرشوع “تعزيز الخربات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

بشأن الطيور واستخدامها الرشيد من أجل املجتمعات والبيئة”
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املنطقة الجغرافية ذات األهمية

األرايض الرطبة األساسية يف منطقة الساحل

أنشطة املرشوع

مفتاح المصطلحات

مرص - بحرية نارص ووادي النيل والدلتا
تم تدريب بعض العاملني بقطاع حامية الطبيعة )جهاز شؤون البيئة املرصي( 

عىل إجراء املسوحات االجتامعية واالقتصادية ألهمية الطيور املائية.

السنغال - دلتا نهر السنغال
يتّم تقديم دعم كبري إىل محمية “Les Trois Marigots” املجتمعية من خالل 

الصياغة التشاركية لخطة اإلدارة ودعم املوقع إلدراجه يف قامئة املواقع املحمية 

باتفاقية رامسار.

مايل - الدلتا الداخلية لنهر النيجر
بعد تدريب املحققني عىل استخدام أداة حديثة )KoBoCollect(، تتّم متابعة 

“أسواق الطيور” يف مناطق يووارو وموبتي وجني وباماكو حتى يونيو /حزيران 

.2019

ذ فيها. ونوّد أن نشكرها  يعمل املرشوع يف إطار تعاون وثيق مع السلطات الوطنية واملؤسسات املحلية املسؤولة عن الحياة الربية يف كّل بلد من البلدان التي يُنفَّ

عىل مشاركتها ودعمها.

تشاد – بحر أووك وسالمات وحوض بحرية تشاد: 
مناطق تتمتع بحامية اتفاقية رامسار 

تّم االنتهاء من عمليات التعداد الجوي للطيور املائية لبحرية فيرتي، واملحمية 

الوطنية زاكوما وجزء من موقع بحر أووك وسالمات الذي يتمتع بحامية اتفاقية 

رامسار. وأُجريت مهمة استكشافية إلجراء تعداد أريض للطيور املائية يف سهول 

لوغان ويف منخفضات توبوري يف أبريل / نيسان 2019.

السودان - ساحل البحر األحمر واألرايض الرطبة يف 
خور أبو هابيل

تّم الرتكيز عىل تطوير املهارات الوطنية يف مجال مراقبة الطيور املائية. ويف هذا 

السياق، تّم تدريب العديد من كبار موظفي اإلدارة العامة لحفظ الحياة الربية 

والرابطة السودانية للحياة الربية وعدة جامعات يف ديسمرب/ كانون األول 2018.

يرشح الدكتور Sébastien Le Bel، الباحث يف مركز التعاون الدويل يف البحوث الزراعية من أجل التنمية، قائالً: “تتمثل إحدى 

أولويات املرشوع يف تعزيز القدرات الوطنية واملحلية وظهور مجتمع مستدام يدعم املرشوع ويجمع بني الجهات الفاعلة 

املؤسسية واملنظامت غري الحكومية والخرباء يف علم الطيور وعامل الصيد”.

ويضيف Patrick Triplet، املسؤول عن العالقات مع مديري املناطق املحمية يف أفريقيا من ِقبل املعهد األورويب إلدارة الطيور 

الربية وموائلها: “يهدف نقل املهارات واملسؤوليات إىل املجتمعات املحلية إىل تقليل االعتامد عىل الخربة الدولية لتنفيذ أنشطة إدارة األرايض الرطبة وإجراءات الحفاظ عىل الطيور 

املائية”.

ولهذا السبب يحشد املرشوع مجتمًعا إقليميًا من الخرباء ويدعم دمج الوحدات التعليمية املتعلقة بتحديد الطيور املائية وتقنيات رصدها يف برامج الجامعات. وقام املرشوع مؤخرًا 

بتنظيم سلسلة من ورش العمل يف مدينتي باماكو )مايل( وداكار )السنغال( بشأن طرق املسوحات املتعلقة باستهالك الطيور املائية والصيد التجاري وصيد الكفاف.

ويختتم الدكتور Jacques Trouvilliez، السكرتري التنفيذي لالتفاقية األفريقية األوراسية للحفاظ عىل الطيور املائية املهاجرة ، قائالً: “من خالل تطوير رؤية اسرتاتيجية وتطوير 

سياسات وطنية وإقليمية بشأن الحفاظ عىل األرايض الرطبة والطيور املائية، ميكننا تحقيق استدامة جهود املرشوع وإنجازاته”. 

بناء القدرات في صدارة جدول األعمال



الموارد باألرقام

األحداث
االتفاقية  يف  ــراف  األط الجتامع  السابعة  ــدورة  ال

املائية  الطيور  عىل  للحفاظ  األوراسية  األفريقية 

املهاجرة 
من 4 إىل 8 ديسمرب/ كانون األول 2018

ديربان، جنوب أفريقيا

كان املرشوع ممثاّلً عىل نطاق واسع يف الدورة السابعة الجتامع األطراف 

. املهاجرة  املائية  الطيور  عىل  للحفاظ  األوراسية  األفريقية  االتفاقية   يف 

)انقر هنا(

Site map or photo

تُعّد محمية دودج الوطنية للطيور يف السنغال محمية حيوية وهشة عىل السواء بالنسبة ملجموعات الطيور املائية املهاجرة. إنّه موقع شتوي ذو أهمية دولية للعديد من الطيور املائية 

وّزيات الفصيلة من املنطقة القطبية الشاملية القدمية )الباليرتكيك(. وخالل التعداد الذي أُجري يف 51 يناير/ كانون الثاين 2019، عىل سبيل املثال، تّم إحصاء 000 100 طائر من طيور 

البلبول الشاميل و000 138 طائر من طيور الحذف )البط النهري الصغري(.

ومع ذلك، يُعّد تغري املناخ وظهور النباتات املائية الغاِزيَة والتنمية الزراعية عوامل تهدد األرايض الرطبة يف هذه املنطقة املأمونة. ووفقاً للسيّد Seydina Issa Sylla ممثل املعهد 

األورويب إلدارة الطيور الربية وموائلها  يف السنغال: “ ستتعرض كّل مجموعات الطيور يف أوروبا الغربية للخطر، إذا ما مل يتّم ضامن الحفاظ عىل املناطق الشتوية”. 

وللسنة الثالثة عىل التوايل، دعم املرشوع هذا التعداد املهم. ويف جميع أنحاء دلتا نهر السنغال، تّم إحصاء ما يقرب من 000 450 طائر من الطيور املائية التي تنتمي إىل أكرث من 

90 نوًعا. وأضاف السيّد Assane Ndoye: “هذه التعدادات رضورية لتتبع التقلبات املوسمية وتطّور األنواع واتخاذ قرارات إدارية جيدة ومناسبة”. وتعّد هذه النتائج مصدراً قيّامً 

للمعلومات وهي تسهم يف إجراء التعدادات الدولية للطيور املائية التي تنسقها املنظمة املعنية باألرايض الرطبة الدولية.

ويختتم السيد Assane Ndoye، املوظف يف مديرية الحدائق الوطنية يف السنغال، قائالً: “الطيور املهاجرة هي تراث مشرتك ومورد نتقاسمه، ومن مسؤوليتنا حامية املناطق التي 

تعربها”.

صدى البلدان - السنغال

©FAO/David Mansell-Moullin

©AEWA/Aydin Bahramoulian

اليوم العاملي للطيور املهاجرة  
11 مايو/ أيار 2019

مبناسبة هذا اليوم، نرُش مقال “ما تُخربنا به الطيور املهاجرة عن االستدامة” . 

وهو متاح عىل الرابط التايل.

العام “حامية  وميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن موضوع هذا 

الطيور حلٌّ للتلوث البالستييك” عىل هذا الرابط.

©FAO/David Mansell-Moullin

*تبلغ مّدة املرشوع 4 سنوات )2021-2018(. 

وهو يشمل 5 بلدان من مجموع بلدان برنامج 

اإلدارة املستدامة للحياة الربية البالغ عددها 13 

بلداً.

* من مجموع 127 نوع من الطيور األوروبية التي 

تعرب الصحراء، 75 آخذة يف االنخفاض.

*ستون نوعاً من الطيور املائية من املنطقة 

القطبية الشاملية القدمية )الباليرتكيك( يقضون 

البيات الشتوي يف األرايض الرطبة الكربى يف 

الساحل.

*يسهم املرشوع مبارشة يف خمسة إجراءات من 

إجراءات خطة العمل ألفريقيا للفرتة 2027-2019 

التابعة لالتفاقية األفريقية األوروبية-اآلسيوية 

للحفاظ عىل الطيور املائية املهاجرة.

http://www.fao.org/africa/news/detail-news/fr/c/1175475/
http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/what-migratory-birds-tell-us-about-sustainability/?utm_medium=email&utm_campaign=2019-05-09-+SDG+Update+AE&utm_content=2019-05-09-+SDG+Update+AE+CID_888ed9060ca050c54d141a91964ccb02&utm_source=cm&utm_term=What+Migratory+Birds+Tell+Us+About+Sustainability&fbclid=IwAR1zX1o1LlvvwSh7U4aI8C7nOfdA6WAAjpVSJT5C9bafluEcngxAY5iQ1Gw%22
https://www.unep-aewa.org/fr/news/journ%C3%A9e-mondiale-des-oiseaux-migrateurs-2019-%E2%80%93-prot%C3%A9gez-les-oiseaux-soyez-la-solution-%C3%A0-la
http://www.fao.org/3/ca3952fr/ca3952fr.pdf
https://www.unep-aewa.org/fr/
https://www.unep-aewa.org/fr/


تعّرف على المزيد
RESSOURCE-Project@fao.org
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وسائل اإلعالم

 لقاء مع السيدة 
 CONSTANCE

CORBIER-BARTHAUX

يف   ”Les Trois Marigots“ ملحمية  املتاخمة  املجتمعات  مع  املرشوع  يعمل 

السنغال إلدراج املنطقة يف قامئة املواقع املحمية باتفاقية رامسار.
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Photo
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ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن املرشوع عىل الروابط التالية:

لالتفاقية 	  التابعة  األفريقية  للمبادرة  الفني  الدعم  وحدة  أنشطة 

املهاجرة  املائية  الطيور  عىل  للحفاظ  األوراسية   األفريقية 

)منطقة Tour du Valat(: بناء القدرات )انقر هنا(

منظمة األغذية والزراعة تسهم يف اليوم العاملي للطيور املهاجرة: مقابلة 	 

مع Bruno Portier )انقر هنا(

الصفحة الرسمية للمرشوع عىل املوقع الشبيك الخاص بـقسم الغابات يف 	 

منظمة األغذية والزراعة )انقر هنا(

 أيام التنمية األوروبية	 

 يومي 18 و19 يونيو/ كانون الثاين 2019

 بروكسل، بلجيكا
https://eudevdays.eu

 يوم األغذية العاملي	 

 16 أكتوبر/ ترشين األول 2019
http://www.fao.org/world-food-day

مديرة مشاريع التنوع البيولوجي يف مرفق البيئة 

العاملية الفرنيس

يف  الخربات  “تعزيز  مرشوع  يُعترب 

الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا 

الرشيد  واستخدامها  الطيور  بشأن 

من أجل املجتمعات والبيئة” مبتكراً 

نطاقه  بفضل  أّوال،ً  املقاييس.  بكّل 

اإلقليمي والنظرة الشاملة واملتعددة 

األرايض  عىل  يلقيها  التي  األبعاد 

الرطبة الكربى يف الساحل.

منظمة  بني  الرشاكة  بفضل  وثانياً، 

املوارد  حفظ  أّن  نُظهر  الفرنيس،  العاملية  البيئة  ومرفق  والزراعة  األغذية 

واستغاللها املستدام أمران متوافقان. وميثل الجمع بني حامية البيئة العاملية 

والتنمية االجتامعية واالقتصادية للسكان املحليني نقطة التقاء أساسية لكلتا 

املؤسستني.

ويتّسم املرشوع بطابع ابتكاري، باإلضافة إىل طبيعته الريادية، يتجىل يف سعيه 

إىل تحسني واستغالل املعارف بشأن ديناميكيات الطيور املائية املرتبطة بتغري 

املناخ وتغريات املوائل ومامرسات الصيد.

العامة  السياسات  تحديد  نتمكن من  املرشوع،  قّوة  مواطن  وباالعتامد عىل 

واألطر املؤسسية والقانونية التي تدعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

املستدام بشكل أفضل. وستتاح لنا الفرصة لنرش املامرسات الجيدة عىل نطاق 

أوسع وتكرارها، بهدف إحداث تأثري عاملي عىل جميع األرايض الرطبة الكربى 

يف الساحل واملجتمعات التي تعتمد عليها.

ومبا أن الطيور املائية هي طيور مهاجرة، ال بّد من تعزيز التعاون عرب الحدود 

ينفذه  الذي  النهج  وهو  الجنوب.  بلدان  بني  وفيام  والجنوب  الشامل  بني 

الساحل  منطقة  بلدان  يف  والدوليني  الوطنيني  من رشكائه  والعديد  املرشوع 

الخمسة.

©FAO/R.Cenciarelli

تّم إصدار هذه الوثيقة مبساعدة مالية من مرفق البيئة العاملية الفرنيس 
واالتحاد األورويب. وال تعكس وجهات النظر املعرّب عنها هنا، بأي وجه كان، 

الرأي الرسمي ملرفق البيئة العاملية الفرنيس أو االتحاد األورويب.
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مشروع
تعزيز الخبرات في أفريقيا جنوب الصحراء

الكبرى بشأن الطيور واستخدامها الرشيد
من أجل المجتمعات والبيئة 

https://tourduvalat.org/actualites-projets/video-de-presentation-du-projet-ressource/
https://youtu.be/lyhwKB9nzt0
http://www.fao.org/forestry/wildlife/63179/en/
https://eudevdays.eu
http://www.fao.org/world-food-day

