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اإلدارة المستدامة للحياة البرية
األراضي الرطبة في منطقة الساحل

رسالة إخبارية
اإلصدار 4 - من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون  2019

مشروع
تعزيز الخبرات في أفريقيا جنوب الصحراء

الكبرى بشأن الطيور واستخدامها الرشيد
من أجل المجتمعات والبيئة 

كلمة الترحيب 
عىل غرار األرايض الرطبة الساحلية التي تستعّد الستقبال مئات اآلالف من الطيور املائية املهاجرة يف فصل 

الشتاء، يعّد مرشوع )RESSOURCE( بحيوية األنشطة امليدانية املقبلة.

ويسلّط العدد الرابع للنرشة اإلخبارية الضوء عىل الحاجة إىل الدعوة إىل اتّباع نهج عاملية منّسقة وشاملة 

املستويني  عىل  السياسات  صانعي  إىل  ووصوالً  املحلية  املجتمعات  من  بدًءا  املصلحة  أصحاب  لجميع 

الوطني والدويل.

وبينام نتقّدم يف أنشطتنا نالحظ كيف تفتح لنا املعارف الجديدة التي نجّمعها آفاق الوعي وااللتزام عىل 

ا  املستوى الجامعي برضورة الحفاظ عىل التنوع البيولوجي العاملي الذي يعتمد عليه مبارشة عدد كبري جدًّ

من املجتمعات الريفية، والذي يستند إليه مصري البرشية جمعاء.

ستستغرق هذه املهمة وقتًا طويالً، والتحديات كبرية ومتثل الدعوة بصورة متواصلة عاماًل أساسيًا، وبالتايل، 

ندعوكم إىل دعمنا عن طريق نرش أنشطتنا وتعميمها. نتمّنى لكم قراءة ممتعة وفصل شتاء جيًّدا!

Bruno Portier
)RESSOURCE( منّسق مرشوع

المحتوى
أبرز اإلنجازات

جدول األعمال
صدى البلدان 

الموارد باألرقام
األحداث

صور معّبرة
وسائل اإلعالم

لقاء
مواعيد هامة

* »تعزيز الخربات املتعلقة بالطيور يف جنوب الصحراء واستخدامها الرشيد لصالح املجتمعات املحلية وبيئتها«

©
O

N
CF

S/
J.-

Y. 
M

on
da

in
-M

on
va

l e
t P

. D
ef

os
 d

u 
Ra

u 



أبرز اإلنجازات

مرص - بحرية نارص ووادي النيل والدلتا
تسعى الدراسة االجتامعية واالقتصادية التي استهلّت يف عام 2018، وال تزال 

جارية، لفهم اآلثار االجتامعية واالقتصادية ملختلف فروع صيد الطيور املائية يف 

جمهورية مرص العربية وسالسل قيمتها.

السنغال - دلتا نهر السنغال
تم اختبار النهج االجتامعي واألنرثوبولوجي املستند إىل تصنيف املناطق استناًدا 

الذي  النهج  ويتيح هذا  السنغال.  نهر  دلتا  املحلية )ZADA( يف  املعارف  إىل 

يستند إىل املعارف التي تلّم بها الجهات الفاعلة املحلية حول أراضيها، تعزيز 

الحوار وبناء الثقة بني األطراف املعنية.

مايل - الدلتا الداخلية لنهر النيجر
يف إطار أنشطة متابعة أسواق الطيور املائية، أجريت 560 عمليّة مسح يف أسواق 

مجموعة  برنامج  بواسطة  ودجيني  وكونا  وباماكو  ويووارو  وسيفاريه  موبتي 

أدوات جمع البيانات وإدارتها )KoBoCollect(. وقد أتاحت هذه الدراسات 

العينات. وستوفّر عملية  التي أخذت منها  األنواع  االستقصائية تحديد طائفة 

الكميات املسّوقة  البيع معلومات عن أهمية  الرصد املنتظم لعينة من نقاط 

تحديًدا.

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

ويف إطار تشخيص إقليمي متعدد التخصصات، تجري دراسات ومتابعة لألنشطة 

والهيدرولوجية  واالقتصادية،  االجتامعية  الجوانب  وصف  إىل  ترمي  امليدانية 

حبل.  أبو  خور  ملجرى  الداخلية  الدلتا  إقليم  يف  األرايض  باستخدام  واملتعلقة 

ويشّكل جمع هذه املعلومات خطوة أساسية تدعم عملية إدراج مجرى خور 

أبو حبل كمنطقة رطبة ذات أهمية دولية مبوجب اتفاقية رامسار.

إّن الحفاظ عىل املوائل املواتية عامل رضوري لحامية الطيور املائية. ويهّدد توّسع األنشطة الزراعية مثل زراعة األرّز والبستنة، 

النظم اإليكولوجية لألرايض الرطبة.

فيه  متارس  الذي  الوقت  “يف  وموائلها:  الربية  الطيور  إلدارة  األورويب  املعهد  من   ،Alexandre Czajkowski السيد  ويقول 

الصناعات الزراعية الغذائية ضغوطًا مل يسبق لها مثيل لتحويل املناطق الرطبة إىل حقول لزراعة األرّز، تشّكل توعية أصحاب 

املصلحة وصانعي السياسات والرأي العام بأهمية األرايض الرطبة عامالً رضوريًا “.

ويرافق مرشوع )RESSOURCE( من خالل العمل الذي يضطلع به سعيًا لتحقيق التنمية املستدامة مبا يعود باملصلحة عىل السكان الذين يعيشون حول هذه املناطق، وضع خطط 

إدارة األرايض الرطبة وتنفيذها يف منطقتني تجريبيتني اثنتني وهام: املحمية املجتمعية يف السنغال املعروفة باسم “Trois Marigots”، والسهول الفيضية ملجرى خور أبو حبل يف 

السودان. وتدمج خطط اإلدارة هذه صون الطيور املائية، مع األخذ يف االعتبار االستخدامات املتعددة لهذه األرايض الرطبة. 

ويعمل مرشوع )RESSOURCE( أيضا لتعزيز مكانة حامية هاتني املنطقتني من األرايض الرطبة من خالل دعم إدراجهام يف قامئة املواقع ذات األهمية الدولية مبوجب اتفاقية رامسار. 

وبالتايل، تتعهد الحكومات الرشيكة بضامن سالمة الخصائص اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية لألرايض الرطبة واملحافظة عىل استدامتها.

بناء القدرات صون الموائل
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RESSOURCE
مشروع

األراضي الرطبة األساسية في منطقة الساحل

مواقع األرايض الرطبة يف منطقة 

الساحل املشاركة يف برنامج اإلدارة 

املستدامة للحيوانات الربية

                األنشطة التي تم تنفيذها في عامي  2018و2019

RESSOURCE البلدان المشاركة في مشروع

Sources : Natural Earth, CIRAD, OMPO, ONCFS, Tour du Valat - 2019
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الموارد باألرقام

األحداث
اليوم العاملي للطيور املهاجرة 

12 أكتوبر/ ترشين األّول 2019

ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن املوضوع لهذا العام “حامية 

الطيور: كونوا الحّل للحّد من التلّوث بالبالستيك” بالنقر )هنا(

Site map or photo

يف وسط السودان، يشّكل مجّمع املراوح الفيضية ملجرى خور أبو حبل واملنطقة املجاورة لنهر النيل األبيض أحد أهم األرايض الرطبة يف البالد. وتتلقى هذه الدلتا الداخلية مياه األمطار 

من جبال النوبة يف كل عام، ما يولّد العرشات ال بل املئات من برك الطني املوسمية حول مدينة تندلتي.

ويقول السيد Aurélien Losser يف إطار دراساته للامجستري يف األنرثوبولوجيا يف جامعة سرتاسبورغ: “تشّكل هذه األرايض الرطبة املوسمية يف وسط منطقة الساحل ملجأ للعديد 

من الطيور املائية املهاجرة. وهي أيضا رضورية لألنشطة الزراعية، وتربية املوايش، وأنشطة الصيد وصيد األسامك التقليدية يف املجتمعات الريفية التي تكيفت مع هذه الخصائص 

الجغرافية والخصائص اإليكولوجية منذ قرون عدة”. 

ومثة نوعان من الزراعة يف املنطقة املحيطة مبجرى خور أبو حبل، الزراعة البعلية والزراعة عىل أثر انحسار الفيضانات. وتعتمد أنشطة الزراعة املهمة للغاية لبقاء املجتمعات املحلية 

ولوفرة الطيور املائية، عىل الفيضانات واألمطار املوسمية. وبالتايل، من األسايس الحفاظ عىل التوازن الطبيعي لهذه النظم اإليكولوجية.  

ومثة مخاطر محتملة منها عىل وجه التحديد خطة للتنمية الزراعية وإنشاء السدود ومستجمعات املياه من شأنها تهديد استدامة هذه األرايض الرطبة الشاسعة.

وتبنّي عملية التشخيص املتعدد التخصصات أهمية مجرى خور أبو حبل بالنسبة إىل الطيور املهاجرة وإىل املجتمعات املحلية عىل حدٍّ سواء. وتشّكل املعارف املرتبطة بالدورة املائية 

وبسكن اإلنسان يف هذه األرايض الرطبة رشطًا أساسيًا لصونها يف املستقبل. وتكّمل هذه املعارف املعلومات األساسية الالزمة إلدراج هذه املنطقة يف قامئة األرايض الرطبة ذات األهمية 

الدولية مبوجب اتفاقية رامسار.

صدى البلدان - السودان

©ONCFS/Hichem AZAFZAF

©FAO/Bruno Portier

تعزيز قيمة املعارف املحلية يف السنغال  
يوليو/ متوز 2019

يف دلتا نهر السنغال، تؤّدي حلقات التعبري عن الرأي التي تجرى مع حراس 

البيئة واملزارعني وصيادي األسامك ومريّب املاشية وممثيل الشباب إىل تشجع 

تعزيز قيمة املعارف املحلية إلدارة األرايض الرطبة.

©CIRAD/M. Degez

ُفقدت نسبة 87 يف املائة تقريًبا من األرايض 

الرطبة التي كانت موجودة يف القرن التاسع عرش.

بلغ تعداد الطيور املائية يف مجرى خور أبو حبل 

)السودان( حوايل 000 67 طري مايئ.

بلغ تعداد الطيور املائية يف املحمية الوطنية 

زاكوما والسهول الفيضية يف مناطق بحر أوك وبحر 

السالمات املندرجة يف قامئة رامسار )تشاد( حوايل 

000 75 طري مايئ.

https://www.unep-aewa.org/fr/news/journée-mondiale-des-oiseaux-migrateurs-2019-–-protégez-les-oiseaux-soyez-la-solution-à-la
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تعّرف على المزيد
RESSOURCE-Project@fao.org

صور معّبرة

مواعيد هامة

وسائل اإلعالم

 لقاء مع السيدة 
PHILIPPE MAYAUX

البجع األبيض، والبلشون األبيض الصغري والغاق األبيض الصدر- حديقة دجودج الوطنية 

للطيور )السنغال(

Photo
©FAO/Bruno Portier

ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن مرشوع )RESSOURCE( عىل الروابط 

التالية: 

املجتمعات 	  قدرات  تعزيز  عىل  االعتامد  أفضل:  نحو  عىل  لصونها  الطيور  تعداد 

املحلية يف السنغال )لقراءة املقالة(

ائية يف صون الطبيعة وشغوفة بالطيور )ملشاهدة رشيط 	  أتسو- شابة سنغالية أَِخصَّ

الفيديو(

حّسان- شاٌب سنغايٌل ملهٌم أخّصايٌئ يف صون الطبيعية )ملشاهدة رشيط الفيديو(	 

صون الطيور املائية يف أفريقيا ورصدها )ملشاهدة رشيط الفيديو(	 

رصد الطيور املائية يف أفريقيا: التجربة يف تشاد )النقر هنا(	 

مجلّة Faune et Nature، املجلّد 32، العدد 2، دلتا نهر السنغال: إدارة األرايض 	 

الرطبة بواسطة السكان املحليني )لقراءة املقالة( 

مؤمتر األطراف الثالث عرش يف معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة من 	 

 الحيوانات الفطريّة، غانديناغار )الهند(

 15-22 فرباير/ شباط 2020

 بروكسل، بلجيكا

https://www.cms.int/fr/page/cop-13

املؤمتر العاملي لصون الطبيعة الذي يعقده االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة يف 	 

 مرسيليا )فرنسا(

 11-19 يونيو/حزيران 2020

https://www.iucncongress2020.org/ 

السّيد Philippe Mayaux، رئيس الفريق املعني 

بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

يف املديرية العامة للتنمية والتعاون الدوليني يف 

االتحاد األورويب

املناخ  وأزمة  البيولوجي  التنوع  فقدان  ميثّل 

تحديني رئيسيني يطرحان السؤال حول بقاء 

البرشية يف حد ذاتها. ويف هذا السياق، تعترب 

الرطبة من بني أكرث املوائل املهددة  األرايض 

إجراءات  اتخاذ  صونها  ويستدعي  العامل،  يف 

املحلية  املستويات  عىل  ومنّسقة  عاجلة 

والوطنية والدولية.

وتؤّدي األرايض الرطبة الكبرية الواقعة يف شبه الصحراء األفريقية دورا حيويا 

للمجتمعات التي تعيش فيها. إذ توجد فيها مقار ألنشطة اقتصادية وزراعية 

كبرية  أعداًدا  تحديًدا  وتأوي  البيولوجي،  بالتنوع  غنية  وهي  هامة.  ورعوية 

الغذايئ واملايل لبعض  املائية، يساهم جزءا منها يف ضامن األمن  الطيور  من 

املجتمعات يف املنطقة. وبالتايل فإن فقدان األرايض الرطبة يف منطقة الساحل 

يهدد سبل العيش الهامة لسكان الريف. 

ويشّكل مرشوع )RESSOURCE( مرشوًعا فريًدا من نوعه ومبتكرًا عىل حدٍّ 

سواء. إذ يستفيد هذا املرشوع من أوجه التآزر مع برنامج اإلدارة املستدامة 

للحيوانات الربية الذي يشّكل أحد أهم املبادرات املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

الذي   )RESSOURCE( مرشوع  وميثّل  األورويب.  االتحاد  حاليًا  ميّولها  التي 

نفذ يف خمسة بلدان من بني البلدان الثالثة عرش املشاركة يف برنامج اإلدارة 

يتطرق  الذي  الربنامج  هذا  يف  الوحيد  العنرص  الربية،  الحيوانات  املستدامة 

ملسألة اللحوم املتأتّية من الحيوانات الربية من منظور الطيور املائية، ما يسهم 

بالتايل يف عملية التفكري العاملية حول العالقة بني األمن الغذايئ واللحوم الربية.

وإّن تحسني اإلدارات الوطنية املسؤولة عن الحيوانات واملجتمعات املحلية يف 

البلدان املتلقية إلدارتها املبارشة لعشائر الطيور املائية وموائلها، يعود بالنفع 

عىل جميع األرايض الرطبة والتجمعات السكانية التي تعتمد عليها.

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.

مشروع
تعزيز الخبرات في أفريقيا جنوب الصحراء

الكبرى بشأن الطيور واستخدامها الرشيد
من أجل المجتمعات والبيئة 
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