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تعزيز الخبرات في أفريقيا جنوب الصحراء
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كلمة الترحيب 
هذه  يف  األفريقي.  الساحل  مبنطقة  الرطبة  األرايض  يف  شتاء  كل  املهاجرة  املائية  الطيور  ماليني  تلتقي 

بالطيور  املتعلقة  الخربات  تعزيز  العاملة يف مرشوع  التقنية  للفرق  امليدانية  األعامل  تنشط  أيضاً  الفرتة 

بـمرشوع  اختصاراً  املعروف  وبيئتها  املحلية  املجتمعات  لصالح  الرشيد  واستخدامها  الصحراء  جنوب  يف 

RESSOURCE. ورغم املصاعب املرتبطة بتفيش جائحة كوفيد-19 وظهور حاالت إصابة بإنفلونزا الطيور 

شديدة العدوى يف غرب أفريقيا، واصل رشكاؤنا أنشطتهم – متسلحني بالعزم والتصميم – واستطاعوا جمع 

الجديد من املعلومات ومزيد من البيانات، كام توصلوا إىل نتائج جديدة مشجعة نرغب مبشاطرتكم إياها 

يف هذا اإلصدار. 

تجربتنا مع هذا  الدروس من  الوقت الستقاء  األخري ملرشوع RESSOURCE. وحان  العام  اآلن  دخلنا 

املرشوع والتعلم من النتائج التي توصلنا إليها، ناهيك عن وجوب متابعة بذل الجهود إليجاد إجابات عن 

كثري من األسئلة املعلقة يك نضمن مستقبالً أفضل للطيور واألرايض الرطبة يف الساحل األفريقي، وكذلك 

للمجتمعات املتشاطئة التي تقطن تلك املنطقة.  

الرسالة اإلخبارية  الجديد من  الخري، آملني أن تستمعوا بقراءة هذا اإلصدار  أمتنى لكم ولآلخرين دوام 

.RESSOURCE الخاصة مبرشوع

Bruno Portier
)RESSOURCE*( منّسق مرشوع

المحتوى
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* »تعزيز الخربات املتعلقة بالطيور يف جنوب الصحراء واستخدامها الرشيد لصالح املجتمعات املحلية وبيئتها«
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األراضي الرطبة األساسية في منطقة الساحل

مواقع األرايض الرطبة يف منطقة 

الساحل املشاركة يف برنامج اإلدارة 

املستدامة للحيوانات الربية

                 األنشطة المنفذة في شتاء 2021

RESSOURCE البلدان المشاركة في مشروع

©
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أُبرم االتفاق األفريقي األورايس لحفظ الطيور املائية املهاجرة بتاريخ 16 يونيو/حزيران 1995 مبدينة الهاي، وذلك بهدف دعم 

عملية حفظ طويلة األجل ألنواع الطيور املائية املهاجرة إضافة إىل دعم موائلها عىل امتداد مسارات هجرتها. 

ويف رشح قدمه السيد Jacques Trouvilliez، السكرتري التنفيذي لالتفاق األفريقي األورايس لحفظ الطيور املائية، قال: “تعتمد األنواع التي يغطيها االتفاق األفريقي األورايس لحفظ 

الطيور املائية عىل موائل مالمئة لتكاثرها، كام تعتمد عىل شبكة من املواقع الخاضعة لإلدارة املستدامة التي تعطيها القدرة عىل امليض بهجرتها السنوية ما بني مناطق تكاثرها ومناطق 

بياتها الشتوي.” ويضيف: “وعليه، فإن التعاون الدويل الذي يغطي كامل نطاق هجرتها يعد جانباً حاسامً، وهو ما أكد عليه االتفاق األفريقي األورايس لحفظ الطيور املائية املهاجرة عن 

طريق األطراف الـ 82 املشاركة يف االتفاق.

إن أنشطة مرشوع RESSOURCE، وبخاصة أنشطة دعم عمليات تعداد الطيور املائية الدولية والدراسات االستقصائية االجتامعية واالقتصادي وتنمية القدرات وتعزيز األطر القانونية 

واملؤسسية، تسهم إسهاماً مبارشاً يف تحقيق كثري من أهداف خطة العمل من أجل أفريقيا للفرتة 2019-2027 ضمن االتفاق األفريقي األورايس لحفظ الطيور املائية املهاجرة.

ويشري السيد Trouvilliez قائالً: “إن خطة العمل املذكورة، التي تم رسمها ضمن إطار املبادرة األفريقية ضمن االتفاق األفريقي األورايس لحفظ الطيور املائية املهاجرة وإقرارها خالل 

االجتامع السابع لألطراف املشاركة يف االتفاق، تشدد بصفة خاصة عىل تعزيز القدرات الوطنية، كام تعرتف رصاحة باحتياجات املجتمعات املحلية وبأهمية الدور الذي تلعبه عىل 

مستوى حفظ الطيور املائية وموائلها.” 

تحت المجهر  - االتفاق األفريقي 
األوراسي لحفظ الطيور المائية المهاجرة 

أبرز اإلنجازات

تشاد - بحر أووك وسالمات وحوض بحرية تشاد 
مواقع محمية مبوجب اتفاقية رامسار 

نفذت عملية تعداد الطيور املائية عند بحرييت لريي وترينة الواقعتني يف محمية 

بندر لريي للحياة الربية من قبل دائرة الحياة الربية واملناطق املحمية. صحيح 

أن إجاميل أعداد الطيور كان متواضعاً )دون 000 5 طائر(، إال أن عمليات الجرد 

بالطيور  البيانات املتعلقة  التي تفتقر بشدة إىل  التي نفذت يف هذه املنطقة 

أغنت املعرفة يف هذا النطاق إىل حد كبري. 

مرص - بحرية نارص ووادي النيل والدلتا 
استئناف  سيؤدي  الطبيعة،  حفظ  بقطاع  املمثل  الوطني  رشيكنا  من  بدعم   

النيل  دلتا  املائية يف  الطيور  للحوم  القيمة  االستقصائية حول سلسلة  الدراسة 

إىل زيادة حجم البيانات املتاحة التي تقود بدورها إىل فهم أعمق لعملية جمع 

الطيور املائية.

السودان - ساحل البحر األحمر ووادي النيل العايل
نُفذت بعثتان خالل شهري ديسمرب/كانون األول 2021 وفرباير/شباط هدفتا إىل 

دعم العملية التشاركية لتسمية الدلتا الداخلية لخور أبو حبل أرضاً رطبة ذات 

أهمية دولية مبوجب اتفاقية رامسار. وعقدت اإلدارة العامة لحامية الحياة الربية 

يف السودان ومرشوع RESSOURCE اجتامعات للتشاور وتقديم املعلومات 

تكللت بالنجاح. وجاء عن جميع الجهات الفاعلة املحلية منها واإلقليمية استناداً 

الحياة الربية تأييدهم  العامة لحامية  التي دارت بقيادة اإلدارة  إىل املباحثات 

إلدراج خور أبو حبل كموقع محمي مبوجب اتفاقية رامسار. كام أجري تقييم 

اجتامعي واقتصادي رسيع غطى أهمية األرايض الرطبة يف خور أبو حبل بالنسبة 

لقطاعات الزراعة والرثوة الحيوانية وصيد األسامك والحياة الربية يف 70 قرية 

تقع يف قلب خور أبو حبل. 

السنغال - دلتا نهر السنغال 
األبيض )Nymphea alba(. ويشارك  املاء  يواصل املرشوع تجربة زراعة زنبق 

يف هذه املبادرة، التي تفيد املجتمعات املحلية والبيئة والطيور املائية، مزارعو 

األرز والجمعيات التعاونية للمرأة وأصحاب املطاعم. أما النتائج األوىل لحصاد 

بذور زنبق املاء األبيض فجاءت مشجعة. وتُعرض املبادرة املبتكرة هذه يف مقطع 

مصور بعنوان حفظ األرايض الرطبة عن طريق زراعة زنبق املاء األبيض. 

مايل - دلتا النيجر الداخلية
العاملني يف  الثاين 2021، عّمق 19 من كبار املوظفني والوكالء  يناير/كانون  يف 

إدارة الحراجة واملنظامت غري الحكومية والجمعيات املحلية معارفهم املرتبطة 

نُظمت يف  وتعدادها من خالل حضورهم ورشة عمل  املائية  الطيور  بتحديد 

سيلينغة. وأعقب ورشة العمل املذكورة عملية تعداد طيور مائية دولية يف بحرية 

ماغي. 

https://www.unep-aewa.org/en/species
https://www.unep-aewa.org/en/parties-range-states
https://www.unep-aewa.org/en/parties-range-states
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/publication/PoAA 2019_2027_web_en_200618_fin.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/publication/PoAA 2019_2027_web_en_200618_fin.pdf
https://www.unep-aewa.org/en/activities/africaninitiative
https://www.youtube.com/watch?v=3vDbsQS5zt4


يشكل جمع املعلومات ميدانياً جانباً جوهرياً يفيد يف قياس حجم الطيور املائية املباعة، وتوصيف أصحاب الشأن ضمن سلسلة القيمة للطيور املائية يف دلتا النيل. 

ويف رشح قدمه Christophe Deniau، الخبري اإليكولوجي واملسؤول املساعد يف املرشوع لدى املركز الفرنيس للبحوث الزراعية لتحقيق التنمية الدولية، قال: “بات باإلمكان من خالل 

دراسات استقصائية أجريت خالل عامي 2017 و2019 تقييم أهمية جمع الطيور املائية عىل املستوى التجاري يف املنطقة.” وأضاف: “كام أصبح من املمكن اإلقرار بأن منطقة الدلتا 

هي األهم قياساً بسائر مناطق املرشوع األخرى من حيث حجم مامرسات جمع الطيور املائية واآلثار االجتامعية واالقتصادية املرتبة عنها وانتشارها.” وهذا العام رصدت الدراسة 

االستقصائية نحو 40 نقطة بيع موزعة يف عرش مدن. 

تتعلق البيانات التي ُجمعت مببيعات الطيور التي صنفت بحسب فئات فصيلتها وجنسها وعمرها، وكذلك أسعارها وكمياتها وأصلها الجغرايف. وتظهر النتائج األولية أن النوعني الرئيسني 

اللذين بيعا عىل مدار العام هام دجاج املاء )Gallinula chloropus( والغرة السوداء )Fulica atra(. كام ُجمعت بيانات حول أصحاب الشأن )معلومات عىل حول وضعهم االجتامعي 

واالقتصادي ودوافعهم ومستوى معرفتهم بالطيور املائية(. ويختتم السيد Deniau قائالً: “مع توافر هذه البيانات املهمة سنفهم عملية اإلمساك بالطيور املائية وتجارتها فهامً أعمق، 

كام سنتمكن من العمل مع أصحاب الشأن عىل تحسني استخدام هذا املورد عىل التوازي مع اإليفاء بأهداف حفظها يف منطقة دلتا النيل.”

قصة ِقطرية - مصر  

اليوم العاملي لألرايض الرطبة 
2 فرباير/شباط 2021

انعقدت فعاليات اليوم العاملي للطيور املائية تحت عنوان “األرايض الرطبة واملياه”. وخاللها 
عىل  منهم  نذكر  عدة،  رشكاء  جانب  من  تويرت  عىل   RESSOURCE ملرشوع  الرتويج  جرى 
سبيل املثال ال الحرص مرفق البيئة العاملية الفرنيس ومنظمة األغذية والزراعة واملركز الفرنيس 
األمم  وبرنامج  األفريقية  الطيور  حياة  ومنظمة  الدولية  التنمية  لتحقيق  الزراعية  للبحوث 

املتحدة للبيئة – االتفاق األفريقي األورايس لحفظ الطيور املائية املهاجرة.

اليوم العاملي للطيور املهاجرة 
8 مايو/أيار 2021 

انعقدت فعاليات اليوم العاملي للطيور املهاجرة لهذا العام تحت عنوان غرّد وطر وحلق عليا 
كالطري! وتم الرتويج ألنشطة هذا املرشوع عىل وسائل التواصل االجتامعي من جانب مرفق 
الفرنيس للتنوع الحيوي واالتفاق  الفرنيس ومنظمة األغذية والزراعة واملكتب  العاملية  البيئة 
األفريقي األورايس بشأن حامية الطيور املائية املهاجرة  ومنظمة حياة الطيور األفريقية وغريها 

من املنظامت العديدة األخرى.  

اليوم العاملي للحياة الربية
3 مارس/آذار 2021

البرش والكوكب”. كام بُث  العيش: استدامة  العام “الغابات وسبل  كان موضوع فعالية هذا 
مقطع مصور حول مرشوع RESSOURCE عىل تويرت من قبل منظمة األغذية والزراعة.

Carte du site ou photo
©قطاع حفظ الطبيعة

الموارد باألرقام
تم تحديد موقع اسرتاحة استثنايئ لنحو 

000 30 من طيور البقويقة السلطانية سوداء 

الذيل )Limosa Limosa( وقرابة 000 100 

من بط املنطقة القطبية الشاملية القدمية 

)skcud citcraealaP( يف شامل بحرية فرتي 

بتشاد.

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.

األحداث

https://www.worldwetlandsday.org/en/about
https://twitter.com/Cirad/status/1356516221718511618
https://twitter.com/FAO/status/1356492546835435524
https://twitter.com/FAO/status/1356492546835435524
https://www.worldwetlandsday.org/en/about
https://twitter.com/unep_aewa/status/1356322716446568448
https://twitter.com/BirdLifeAfrica/status/1356878947573768193
https://twitter.com/Cirad/status/1356516221718511618
https://twitter.com/unep_aewa/status/1356322716446568448
https://www.worldmigratorybirdday.org/2021/sing-fly-soar-like-a-bird
https://twitter.com/FFEM_Fr/status/1390924428209496068
https://www.worldmigratorybirdday.org/2021/sing-fly-soar-like-a-bird
https://twitter.com/unep_aewa/status/1390231473253408769
https://www.facebook.com/OFBiodiversite/photos/a.132308764911710/319917709484147/
https://twitter.com/FAOForestry/status/1390939569495986177
https://twitter.com/FFEM_Fr/status/1390924428209496068
https://www.facebook.com/watch/?v=780096466199556
https://twitter.com/unep_aewa/status/1390231473253408769
https://www.un.org/en/observances/world-wildlife-day
https://twitter.com/FAO/status/1367070259782549507
https://www.youtube.com/watch?v=3vDbsQS5zt4
https://www.youtube.com/watch?v=2izXoaA_cg0&t=13s


 

السيد Abakar Saleh Wachoum، مسؤول التواصل 
لدى مرشوع RESSOURCE يف تشاد، دائرة الحياة 

الربية واملناطق املحمية.

بالغة  أهمية   RESSOURCE مرشوع يحمل 
بالنسبة إىل بلدنا، إذ يعمل ضمن إطار االتفاق 
األفريقي األورايس لحفظ الطيور املائية املهاجرة 

الذي تعد تشاد طرفا فيه. 

املحمية  واملناطق  الربية  الحياة  لدائرة  كان 
التابعة لوزارة البيئة التشادية مشاركة قوية يف 
تنفيذه.  وخالل  األوىل  انطالقته  منذ  املرشوع 
وما حشد الرشكاء وفعاليتهم امللحوظة يف تنفيذ 
أنشطة املرشوع سوى دليل يرُبز مدى االهتامم 

بالطيور املائية التي تعترب مورداً مشرتكاً يستحق حفظه وإدارته وفق نهج مستدام. 

لقد مكن مرشوع RESSOURCE من إعداد شبكة تعداد الطيور املائية التشادية. 
وأفاد وكالء دائرة الحياة الربية واملناطق املحمية وكذلك الرشكاء الوطنيون واملحليون 
املائية  الطيور  تحديد  مستوى  عىل  واسعة  مواضيع  غطت  التي  التدريبات  من 
والتقنيات املستخدمة يف التعداد. أضف إىل ذلك أنه يتم جمع بيانات حول وفرة 
الطيور املائية واستخدامها، إىل جانب جمع بيانات حول معرفة األشخاص بها، حيث 
تجمع هذه البيانات من عدد كبري من األرايض الرطبة يف تشاد، مبا فيها بحريات تشاد 

وفيرتي ولريي وترينة إيرو ومنخفضات توبوري وبحر أووك وسالمات.  

ويف ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج كثرية ضمن النطاق املنشود، يبقى من األهمية 
مبكان أن نعرب يف هذا املقام عن امتناننا إىل كل من أسهم يف تنفيذ هذا املرشوع 

العمالق. 

إال أن مثة تحديات جّمة التزال قابعة أمامنا، حيث نأمل من رشكائنا املختصني يف 
مجايل التقنية واملالية مواصلة دعمهم لنا خالل املرحلة الثانية للمرشوع. 

الرطبة  واليوم من األهمية مبكان تحري قضايا معينة جرى تحديدها يف األرايض 
الواقعة ضمن منطقة عمل املرشوع. وسيكون من املجدي توسيع نطاق أنشطة 
مرشوع RESSOURCE لتغطية أراض رطبة أخرى عىل مستوى البلد، فضالً عن 
توسيع أنشطة بناء قدرات املديرين وغريهم من املستفيدين املتعطشني دامئاً لنهل 

املعرفة يف هذا امليدان.
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ميكنكم الحصول عىل مزيد من املعلومات املتعلقة مبرشوع RESSOURCE من خالل الروابط 
أدناه: 

حفظ األرايض الرطبة التي تحتوي عىل زنبق املاء األبيض )نسخة مطولة ومخترصة(	 

املعهد الدويل للتنمية املستدامة – حلول مبتكرة مطلوبة يف األرايض الرطبة خالل األزمات 	 
)انقر هنا(

املكتب الفرنيس للتنوع الحيوي – املناطق الرطبة: حشد عىل املستوى الدويل من جانب 	 
املكتب الفرنيس للتنوع الحيوي. )انقر هنا، نسخة بالفرنسية فقط(

جولة يف معهد فاالت للبحوث – دعم حفظ الطيور املائية وموائلها يف السودان – بعثة 	 
ضمن إطار مرشوع RESSOURCE  )انقر هنا، نسخة بالفرنسية فقط(

 3-11 سبتمرب/أيلول 2021 	 
املؤمتر العاملي للحفظ الذي ينظمه االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة يف مدينة مرسيليا 

 )فرنسا( 
www.iucncongress2020.org

 5-9 أكتوبر/ترشين األول 2021 	 
الدورة الثامنة الجتامع األطراف يف االتفاق األفريقي األورايس لحفظ الطيور املائية 

 املهاجرة
https://www.unep-aewa.org/en/meeting/8th-session-meeting-parties-

mop8-aewa

Photo

تعترب خزانات املياه االصطناعية التي تم إنشاؤها يف املناطق القاحلة الشاسعة يف منطقة الساحل األفريقي نعمة للحياة 

الربية واإلنسان عىل حد سواء كونها تحفظ املياه املطلوبة خالل املوسم الجاف. ويف منطقة سد سيلينغة )مايل(، يقوم 

مرشوع RESSOURCE  بتنظيم عملية التعداد السنوي للطيور املائية. 

©املكتب الدويل لألرايض الرطبة يف منطقة الساحل
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بعض الحقوق محفوظة. ھذا العمل متاح
CC BY-NC-SA 3.0 IGO بموجب شروط الترخیص

تعّرف على المزيد
RESSOURCE-Project@fao.org

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 

إّن الحدود واألسامء املبيّنة والتسميات املستخدمة يف هذه الخارطة ال تعرّب بأي 
شكل من األشكال عن رأي املنظمة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو 

مدينة أو منطقة أو سلطاتها وال بشأن تعيني حدودها وتخومها. وتشري الخطوط 
املتقطعة عىل الخرائط إىل الحدود التقريبية التي قد ال يكون هناك اتفاق كامل 

بشأنها بعد.  

https://www.youtube.com/watch?v=s1jN8k00V3o
https://www.youtube.com/watch?v=3vDbsQS5zt4&t=21s
https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/innovative-solutions-needed-for-wetlands-in-crisis/
https://ofb.gouv.fr/actualites/zones-humides-lofb-se-mobilise-linternational
https://tourduvalat.org/en/projects/support-for-the-conservation-of-waterbirds-and-their-habitats-in-sudan-mission-in-the-framework-of-the-ressource-project/
https://tourduvalat.org/actualites-projets/appui-a-la-conservation-des-oiseaux-deau-et-de-leurs-habitats-au-soudan-mission-dans-le-cadre-du-projet-ressource/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=appui-a-la-conservation-des-oiseaux-deau-et-de-leurs-habitats-au-soudan-mission-dans-le-cadre-du-projet-ressource
https://tourduvalat.org/en/projects/support-for-the-conservation-of-waterbirds-and-their-habitats-in-sudan-mission-in-the-framework-of-the-ressource-project/
https://tourduvalat.org/en/projects/support-for-the-conservation-of-waterbirds-and-their-habitats-in-sudan-mission-in-the-framework-of-the-ressource-project/
http://www.iucncongress2020.org
https://www.unep-aewa.org/en/meeting/8th-session-meeting-parties-mop8-aewa 
https://www.unep-aewa.org/en/meeting/8th-session-meeting-parties-mop8-aewa 

