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ثالثة عقود من العمل في سبيل الطبيعة والناس 
لطامل�ا راودت أذهان الكثيري�ن من محبي الطبيعة ف�ي لبنان فكرة 
إنشاء جمعية أهلية تكرس جهودها للشؤون البيئية وإجراء األبحاث 
حوله�ا وإطالق حم�الت التوعية بش�أنها ومناص�رة حمايتها. ومما 
ال ش�ك فيه أن مح�اوالت عديدة ُبذلت إلبراز ه�ذه الفكرة إلى حيز 
الوجود. بيَد أن العناصر املؤاتية لم تتوفر لنا جلعل هذه الفكرة حقيقة 

واقعية سوى في العام 1983.
فف�ي ذلك العام، وبينما كانت النزاعات األهلية مس�تعرة في لبنان، 
التقى رمزي الس�عيدي وأسعد س�رحال للمرة األولى. ونتيجة لهذا 
اللق�اء، ُولدت فكرة إنش�اء منظمة بيئية غير حكومي�ة. كان هدفها 
في ذلك احلني السعي في س�بيل حماية واستدامة طبيعتنا، وحيثما 

أمكن، حتسني نوعيتها. 
كان معظم اهتمامنا منصًبا آنذاك على إش�عال ن�ار األمل، وإضرام 
وع�ي جديد، وحتفيز مبادرات فاعلة في س�بيل حماي�ة ما أمكن من 
بيئتنا، وتأمني اس�تدامتها، وعلى وجه اخلص�وص، إعادة تأهيل ما 
خلفت�ه النزاع�ات من دمار. فعق�دت تلك املجموعة م�ن املناصرين 
املتحمس�ني، ومن بينه�م األعضاء املؤسس�ون جلمعيتن�ا، عزمها 
 SPNL-على إرساء األسس إلنش�اء جمعية حماية الطبيعة في لبنان

لتحقيق هذه الغاية. 
وكل م�ا تب�ع ذلك بات اآلن يش�كل تاريخ م�ا أجنزت�ه جمعيتنا الذي 
ال زال متواصل�ًا طوال الثالثني س�نة اخلالية، وال�ذي كنا نصبو وال 
زلن�ا إل�ى أن يحقق األكث�ر بكثير. وط�وال هذه احلقب�ة ثابرت تلك 
املجموعة األولى من املؤسسني واملناصرين على دعم اجلمعية دون 

كلل وشاركت بفعالية في جميع مراحل نشوئها وتطورها. 
ومن املعروف أن وزارة البيئة لم تكن قد تأسس�ت في العام 1983، 
ول�م يك�ن هناك س�وى ع�دد قليل ج�دًا م�ن املنظم�ات البيئية أو 
املناط�ق احملمية في لبنان. لذا كان طموحنا ف�ي بادئ األمر ينصب 
على إطالق حركة جديدة تنش�ر التوعية وحتّفز االهتمام في أوساط 
الناس، وال س�يما لدى اجليل اجلديد، حلماية ما تبق�ى لنا من موارد 
طبيعي�ة وحفظها لص�احل األجيال القادم�ة. وجاء ذل�ك على الرغم 
من تعّجب البعض لهذا االهتمام باحلي�اة البرية في حني كانت حياة 
البش�ر على احملك، وكان اجلواب إننا إذا لم حنافظ على عناصر احلياة 

كان معظم اهتمامنا منصًبا 
آنذاك على إشعال نار األمل، 
وإضرام وعي جديد، وتحفيز 

مبادرات فاعلة في سبيل 
حماية ما أمكن من بيئتنا، 

وتأمين استدامتها وعلى وجه 
الخصوص، إعادة تأهيل ما 

خلفته النزاعات من دمار.

املقدمة
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الطبيعية األساس�ية فلن يتمك�ن الناس من االس�تمرار في العيش 
السليم الحقًا على وجه األرض.  

والي�وم نعتز بالقول  بأن لبنان بات ينعم بوزارة بيئة في غاية النش�اط 
وبالعش�رات من مختلف أن�واع املناط�ق احملمية داخ�ل لبنان وفي 
املنطقة احمليطة. عالوة على ذلك، تأسس�ت العشرات من املنظمات 
البيئية احمللية التي تسعى في معظمها بال كلل، رغم إمكانياتها املادية 
الضئيلة، في س�بيل اس�تدامة أنظمتنا اإليكولوجي�ة وحماية حياتنا 

البرية وكذلك ثروتنا من الطيور التي ال تضاهى وال تقدر بثمن. 
ونذك�ر بالتحديد أن جمعية حماية الطبيعة ف�ي لبنان - SPNL متكنت 
حتى اآلن من اإلعالن عن 15 منطقة مهمة للطيور IBAs معترف بها 
عامليًا مبوج�ب املعايير الدولية ملنظم�ة BirdLife International. كما 
أنش�أت اجلمعية 15 منطقة من مناطق "احلمى"، وهو النظام العربي 
القدمي حلماية املوارد الذي بادرت جمعيتنا إلى إعادة إحيائه على أراض 
مش�اع تقع ضم�ن مس�ؤولية البلديات. تق�وم فكرة احلم�ى على أن 
الناس أنفس�هم هم الوحيدون القادرون على حماية بيئتهم نفسها. 
ل�ذا تتولى إدارة ه�ذه احلمى البلدي�ات احمللية بالتع�اون مع اجلمعية 
لصاحل املجتمع�ات األهلية كما الت�وازن البيولوجي على حد س�واء. 
باالضافة إلى ذلك، بات لبن�ان ينعم اآلن بوجود 15 محمية طبيعية 
وطنية أخرى تتول�ى إدارتها وزارة البيئة، وتق�وم على أراٍض متلكها 

الدولة، وكل هذا بالتعاون مع مختلف اجلمعيات البيئية احمللية. 

أسعد عادل سرحال رمزي كامل السعيدي  
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تأسس�ت جمعية حماية الطبيعة في لبنان عام 1983 مبوجب 
القوانني اللبنانية وحصلت على ترخيصها من وزارة الداخلية 
مبوج�ب العلم واخلبر رق�م AD/6  بتاري�خ1986/1/8 وكان 
أعضاؤها املؤسس�ون: النائب علي عادل عسيران، وشوقي 
كامل السعيدي، وأسعد عادل سرحال، والدكتور فواق تركي 
س�ليمان، ومحمد أحم�د اجلمل، ورمزي كامل الس�عيدي. 
وبوصفها منظمة بيئية وطنية غير حكومية ساهمت اجلمعية 
إل�ى حد كبير ف�ي رفع مس�توى الوعي حول القضاي�ا البيئية 

ونشر مفهوم املناطق احملمية في لبنان. 
ولكونها  الش�ريك الوطن�ي للمجلس العامل�ي حلماية الطيور 
BirdLife International في لبنان فإنها ترى في الطيور مدخاًل 

للمحافظ�ة على جميع املوارد الطبيعية ومؤش�رًا حلالة التنوع 
البيولوجي. ع�الوة على ذلك، فإن اجلمعية عضو في االحتاد 
الدول�ي للمحافظة عل�ى الطبيعة IUCN، وفي هذا الس�ياق 
س�اعدت ابت�داًء م�ن منتصف مثانين�ات الق�رن املاضي، في 
تطوير أول مش�روع للتنوع البيولوجي في لبنان، ُعرف باسم 
مش�روع املناطق احملمي�ة Protected Areas Project حيث 
نتج عنه إنشاء ثالث محميات طبيعية كبرى هي: أرز الشوف، 
وحرج إهدن، وج�زر النخيل في طرابلس، ث�م تبعتها الحقًا 

محمية شاطئ صور واحملمية اخلاصة في مستنقعات عميق.

SPNL من هي جمعية حماية الطبيعة في لبنان

تهدف جمعية SPNL إلى حماية الطبيعة والطيور 
والتنوع البيولوجي، وتعزيز احلفاظ املستدام للموارد 

الطبيعية وذلك من خالل إعادة إحياء مفهوم 
احلمى. وكمنظمة بيئية غير حكومية وغير سياسية 

تعمل على مستوى الوطن، تساهم اجلمعية في 
رفع مستوى الوعي حول القضايا البيئية وتسعى 

حلماية املناطق الطبيعية في لبنان بصورة فاعلة 
وكفوءة وعملية.

السير في الطبيعة ومراقبة الطيور في حمى عنجر/كفرزبد
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رس�الة اجلمعية: تهدف جمعي�ة SPNL إلى حماي�ة الطبيعة 
والطيور والتنوع البيولوجي، وتعزيز احلفاظ املس�تدام للموارد 
الطبيعي�ة وذل�ك من خ�الل إع�ادة إحي�اء مفه�وم احلمى. 
وكمنظم�ة بيئي�ة غي�ر حكومي�ة وغير سياس�ية تعم�ل على 
مس�توى الوطن، تس�اهم اجلمعية في رفع مس�توى الوعي 
ح�ول القضايا البيئية وتس�عى حلماي�ة املناط�ق الطبيعية في 

لبنان بصورة فاعلة وكفوءة وعملية.
ت�زاول اجلمعية نش�اطاتها بأس�لوب تعاوني  رؤية اجلمعية: 
منفت�ح إذ تتعاون مع ش�ركائها ف�ي قطاع البيئ�ة في مختلف 

أحناء لبن�ان، وكذلك مع املؤسس�ات احلكومي�ة، والبلديات، 
واملجتمع�ات األهلي�ة احمللي�ة، واملنظم�ات غي�ر احلكومية 

األخرى، عالوة على شركاء لها من القطاع اخلاص.  
تس�عى اجلمعية بجهد إلط�الق عناصر التق�دم اآليلة إلى 
تقوية القدرات احمللية بهدف إحداث التأثير في مجال البيئة. 
فتتمحور إس�تراتيجيتها حول أربع ركائز أساس�ية تعزيزًا  

للتنمية املستدامة:
املواق�ع واملوائل الطبيعية   |    األن�واع املهددة باالنقراض   |  

الناس   |   االستدامة

منطقة حرجية على ضفاف املياه في حمى عنجر 



10

تاريخ جمعية حماية الطبيعة طوال 30 سنة
املراحل املبكرة 1991-1983

خ�الل س�نواتها األولى، س�عت اجلمعية إلى إط�الق  وإدارة 
حمالت توعية حول احملافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي 
في لبنان. وركزت اهتماماتها ونش�اطاتها منذ تأسيسها على  
دراس�ة معضلة قطاع الصي�د الذي عانى من غي�اب التنظيم 
بالكام�ل نظ�رًا للح�رب األهلية في لبن�ان، وال ي�زال حتى 
يومنا هذا. واليوم تس�عى اجلمعية مع مختلف اجلهات املعنية 
إل�ى إعداد خطة لتنظي�م قطاع الصيد ومنع القتل العش�وائي 

للطيور، وعلى وجه اخلصوص الطيور احمللقة املهاجرة.

خالل فترة 1984-1991 حققت اجلمعية ما يلي:
•  إنتاج أفالم وثائقية تلفزيونية وملصقات ومنش�ورات حول 
مواضيع بيئية ش�ّتى، م�ن بينها مس�تنقعات عمي�ق، وجزر 

لبنان، والشاطئ اللبناني وغيرها.
•  وخالل تل�ك احلقبة نش�رت اجلمعية كتاب ثديي�ات لبنان 
Wild Mammals of Lebanon وكت�اب طي�ور لبن�ان ع�ام 

1985، وكت�اب طي�ور الصيد في العالم العرب�ي عام 1986، 
وكان�ت بعض هذه الكتب األولى م�ن نوعها في ذلك احلني. 
كما نش�رت اجلمعية دليل الطيور اجلارحة في الشرق األوسط 

في العام 1986.
•  ف�ي ع�ام 1992 س�اعدت SPNL ف�ي إنش�اء أول منطقة 
محمي�ة للطيور ف�ي بيروت في ح�رم اجلامع�ة األميركية في 
ACS ومدرس�ة  AUB ومدرس�ة اجلالي�ة األميركي�ة  بي�روت 

.IC االنترناشونال كوليدج

عهد جديد 2003-1992

ب�دًءا م�ن الع�ام 1992 وم�ا ت�اله ناص�رت اجلمعية مس�ألة 
التخفيف من وطأة األوضاع املتردية للبيئة في لبنان وس�عت 
الى زي�ادة اهتم�ام احلكومات املتعاقب�ة بالقضاي�ا البيئية كما 

سيرد ذ كره الحقًا، والسيما بعد انتهاء حروب لبنان. 
تولت اجلمعية س�وية مع منظمات غي�ر حكومية بيئية أخرى 
في لبنان واخلارج قيادة النشاطات الهادفة في تلك احلقبة إلى 
تأس�يس وزارة للبيئة، إضافة إلى إنشاء عدة محميات طبيعية 
في أحن�اء لبنان. وثاب�رت اجلمعية في جهودها وبنش�اط أكبر 
حنو تنظيم قطاع الصي�د واحملافظة على التنوع البيولوجي من 

خالل إدخال مفهوم املناطق املهمة للطيور IBAs في لبنان.

في عام 1993 
•  تول�ت اجلمعية اجلهود اآليلة إلى تأس�يس التجمع اللبناني 
حلماي�ة البيئ�ة LEF حيث كان�ت عضوًا مؤسس�ًا في�ه. وهذا 
التجمع هو منظمة جتمع حتت مظلتها منظمات بيئية رئيس�ية 
في لبنان، هدفها الرئيسي إنشاء شبكة تربط بني جهود حماية 

الطبيعة، ونشر الوعي، والضغط من أجل إحداث التغيير.
•  أمثرت ضغوطات املجتمع املدني مبش�اركة اجلمعية تأسيس 

وزارة للبيئة.
•  أصبح�ت اجلمعي�ة أول عض�و لبنان�ي في االحت�اد العاملي 
للحف�اظ عل�ى الطبيع�ة IUCN. بالتعاون مع االحت�اد املذكور 
ش�اركت جمعي�ة SPNL ف�ي احلملة إلنش�اء دائ�رة للمناطق 

احملمية واحلياة البرية في وزارة البيئة.

حمى املعبور األبيض – منطقة أعالي عكار
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في عام 1994
 Birdlife أصبحت اجلمعية الشريك الوطني الوحيد ملنظمة    •

International في لبنان. 

 IBAsمّت اإلعالن  عن إنش�اء أول أربع مناطق مهمة للطيور  •
ف�ي لبنان وهي: مس�تنقعات عمي�ق، وأرز الش�وف، وحرج 

إهدن، وجزر النخيل.
في عام 1996

•    أسس�ت اجلمعي�ة املركز البيئ�ي للمعلوم�ات EIC بتمويل 
 .UNDP وبرنامج األمم املتح�دة اإلمنائي LIFE من منظمت�ي
نفّذ املركز البيئ�ي للمعلومات برامج تعليمي�ة للمدارس ووزع 
كتبًا تثقيفية ومنش�ورات حول التوعية البيئية، وقدم خدمات 
إعالمي�ة وأق�ام ورش تدري�ب. إلى ذل�ك نظ�م مباريات في 
مختلف مدارس بيروت الكبرى ألفضل مشروع بيئي يحققه 

التالميذ. 
•  ف�ي أعق�اب مناص�رة اجلمعي�ة النش�اء مناط�ق محمي�ة 
مدعوم�ة عامليًا ف�ي لبن�ان، تأسس�ت أول ث�الث محميات 
طبيعية عامة هي: أرز الشوف، وحرج اهدن، وجزر النخيل؛ 

 .GEF وذلك بتمويل من صندوق البيئة العاملي

في عام 2000 
مّت اإلع�الن عن مس�تنقعات عميق وش�اطئ صور محمّيتني 
طبيعّيتني وس�اعدت في س�بيل حتقي�ق ذلك، اجله�ود التي 

بذلتها اجلمعية مع مؤسسات عامة وخاصة محليًا ودوليًا.

وفي 11 كانون األول 2002 
 IBAs أع�ادت اجلمعي�ة إحياء برنام�ج املناطق املهم�ة للطيور
وش�ركاء   International BirdLife منظم�ة  م�ع  بالش�راكة 

محلي�ني وإقليميني ودوليني ومّت االحتف�ال بذلك في القصر 
اجلمهوري برعاية السيدة اللبنانية األولى.

رؤي�ة جدي�دة انطالقًا م�ن الع�ام  2004 وحتى 
تاريخه

في ع�ام 2004، أطلق�ت اجلمعية مرحلة جدي�دة من العمل 
لتعزي�ز احملافظ�ة عل�ى البيئ�ة وامل�وارد الطبيعي�ة ف�ي لبنان 
وخارجه. وفي هذا الس�ياق، قامت اجلمعي�ة بإعادة إحياء 
نظام احلم�ى التقلي�دي فاعتمدته بالتراف�ق مع أبحاث 
علمية حديثة بهدف التأس�يس لنه�ج جديد في احملافظة 
على البيئة يس�تند إلى املجتمع احمللي ويرمي إلى حتقيق 
التنمية املس�تدامة من خالل خدمة الناس والطبيعة على 

حد سواء. 

وعبر نهج احلم�ى حددت اجلمعي�ة عدة مواق�ع ذات عناصر 
مناس�بة في مختل�ف أحناء لبن�ان وأعلنتها كحم�ى، ومن ثم 
بادرت إلى نش�ر مفهوم احلمى في املنطق�ة والعالم فتمكنت 
م�ن احلصول عل�ى اعتراف به عاملي�ًا كنظام حلماي�ة الطبيعة 
مناس�ب ملنطقة الش�رق األوس�ط والعالم العربي بوجه عام.  
وباتت اجلمعية تعتبر أن نظام احلمى يش�كل األساس ملعاجلة 
أي برنامج للمحافظة على الطبيعة تسعى اجلمعية الى تنفيذه 

منذ العام 2004 وحتى اليوم.

في عام 2004 
•  ب�دء تنفيذ مش�روع BirdLife "بن�اء القدرات ح�ول الصيد 
املس�تدام للطيور املهاجرة فوق دول العالم الثالث في حوض 

.)EU( البحر األبيض املتوسط" بتمويل من االحتاد األوروبي

SPNL جلمعية )IBAs( السيدة األولى ترعى برنامج املناطق املهمة للطيور
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•  ُأعلن عن حرج الصنوبر في بلدة ابل الس�قي بجنوب لبنان 
كأول حمى في لبنان.

في عام 2005
ُأعل�ن عن األراض�ي الرطب�ة في كفر زب�د  ف�ي وادي البقاع 

كحمى مائية.

في عام 2006 
•     ُأعلن عن شاطئ القليلة كحمى بحرية.

•  بن�اء محط�ة بيولوجي�ة ملعاجلة مي�اه الص�رف الصحي في 
املنطق�ة الترفيهي�ة من حم�ى كفرزب�د بدعم م�ن الصندوق 

.Euronature األوروبي للتراث الطبيعي

في عام 2007 
•  تنظيم أول ورش�ة عم�ل إقليمية إلعادة إحي�اء احلمى في 

حمى كفرزبد.
•  تنفيذ مش�روع "احملافظة على احلمى البحرية لقرية القليلة" 

.SDC املمول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

خالل 2007 – 2009 
بوش�ر بتنفي�ذ مش�روع "تطوي�ر الس�ياحة البيئي�ة: اجلدوى 
االقتصادية حلماية الطبيعة في لبنان" حيث تضمن خطة إعادة 

.SDC تأهيل حمى األراضي الرطبة في كفرزبد بتمويل من

في عام 2008   
•  إع�الن األراض�ي الرطب�ة ف�ي عنج�ر ف�ي وادي البقاع 

كمنطقة حمى
 BirdLife International إنشاء صندوق احلمى بالتعاون مع  •

ومرك�ز أصدقاء البيئ�ة FEC قطر، املمول مببل�غ مليون دوالر 
أميركي تبرعت به الش�يخة جواهر بنت حمد آل ثاني في 13 

أيار، 2008.
•  استكمال قائمة املناطق املهمة للطيور التي صادقت عليها 

منظمة BirdLife International  لتصبح رمسيًا 15 موقعًا.
•  إعالن شاطئ املنصوري كحمى بحرية.

•  تنفيذ مش�روع "تشجيع املمارس�ات الزراعية املستدامة في 
حمى كفرزبد" املمول من مؤسس�ة GIZ األملانية بالتعاون مع 

الصندوق اللبناني للبيئة ومجلس اإلمناء واالعمار.

في عام 2009  
•  ص�ادق منتدى غرب آس�يا وش�مال أفريقي�ا WANA على 
مفه�وم إع�ادة إحياء احلم�ى كنظ�ام بيئي معتم�د رمسيًا على 
املستوى العاملي ومناسب ملنطقة الشرق األوسط، وذلك  كما 

قدمته جمعية SPNL في مذكرتها للمنتدى.
•  اإلعالن عن منطقة أعالي عكار كمنطقة حمى.

•  ب�دء تنفيذ مش�روع حم�ى كفرزب�د املمَول م�ن الصندوق 
.)2011-2009( FFEM الفرنسي للبيئة العاملي

•  املباشرة بتنفيذ املش�روع التعليمي بعنوان "مكافحة الصيد 
العش�وائي واحملافظة على أنواع الطيور من خالل حملة عامة 

لرفع مستوى الوعي" املمَول من السفارة الهولندية.

في عام 2010
•  املباش�رة بتنفي�ذ مش�روع " إدم�اج مفاهيم حماي�ة الطيور 
احلوام�ة املهاج�رة ف�ي القطاع�ات االنتاجي�ة عل�ى مس�ار 
الطي�ران ضمن حف�رة االنه�دام - البحر األحم�ر - الطيور 
 BirdLifeو البيئ�ة  وزارة  مبش�اركة   ،  MSB املهاج�رة  احمللق�ة 

أطفال يتدربون على مراقبة الطيور
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International. وم�ن املتوق�ع انته�اء املرحل�ة األول�ى من 

املشروع في شهر نيسان 2015.
•  تنظيم ورشة عمل إقليمية في بيروت حول الصيد املستدام 
بالش�راكة مع وكال�ة خدمات الغاب�ات في الوالي�ات املتحدة 

.USFS

•  تنظيم ورش�ة تدريب ح�ول إعادة إحياء احلمى في س�وريا 
.SSCW بالشراكة مع اجلمعية السورية حلماية احلياة البرية

في عام 2011
•  باش�رت اجلمعي�ة م�ع IUCN  تنفي�ذ مش�روع " التكي�ف 
االجتماع�ي وااليكولوج�ي والزراع�ي ف�ي مواجه�ة التغير 
املناخي في منطقة البحر األبيض املتوس�ط SEARCH املمول 
من االحت�اد األوروبي. انتهى العمل بهذا املش�روع اإلقليمي 

في حزيران 2014.
•  اس�تئناف األعم�ال ف�ي حم�ى عنج�ر خ�الل مش�روع 

.FFEM الصندوق الفرنسي للبيئة العاملي
•  تنظيم ورش�ة عمل إقليمية في تركيا لش�رح سياسة احلمى 
 ،WANA بالتع�اون مع منتدى غرب آس�يا- ش�مال أفريقي�ا
واالحت�اد العامل�ي للحف�اظ عل�ى الطبيع�ة IUCN، واملنظمة 

العاملية للعدل.  

في عام 2012
•  ب�دء التعاون مع مب�ادرة إعادة تش�جير لبن�ان LRI إلعادة 
حتريج حمى عنجر-حمى كفرزبد حي�ث ُزرع أكثر من 15000 

شتلة في كل بلدة. 
•  اإلع�الن ع�ن عندق�ت – أعال�ي ع�كار في ش�مال لبنان 

كمنطقة حمى.

•  متابعة مشاركة اجلمعية في املجلس األعلى للصيد البري، 
بصفتها املمثل�ة للجمعيات األهلية البيئية، في س�بيل وضع 
املراسيم التطبيقية اجلديدة لقانون الصيد الصادر عام 2004، 

وذلك خالل دورتني متتاليتني.  
•  إنش�اء املوقع اإللكتروني اجلديد للجمعية وبدء اس�تخدام 

أدوات شبكات التواصل االجتماعي على نطاق واسع.
•  املق�ال الذي نش�رته SPNL نتيج�ة أبحاثها ح�ول مفهوم 
ونظام احلم�ى من جانب منظم�ة BirdLife باعتباره أحد أهم 
قصص االجنازات البيئية العش�رين مبناسبة الذكرى التسعني 

لتأسيس املنظمة املذكورة.
•  مش�اركة اجلمعية خالل مؤمتر األمم املتحدة لتغير املناخ عام 
COP18-2012 في الدوحة بدولة قطر في املناقشات املتعلقة 

بنظام احلمى، واحلصول على جائزة األمم املتحدة.
•  تبن�ي االقت�راح 122 للتروي�ج والدعم لنه�ج إدارة املوارد 
واحملافظة عليها باالس�تناد إل�ى املجتمع�ات األهلية، مبا في 
ذلك احلمى، م�ن قبل منظمة IUCN خ�الل مؤمترها العاملي 
اخلامس الذي عقد في جزي�رة جيجو في كوريا اجلنوبية. وقد 
مّت تقدمي هذا االقت�راح من جانب جمعية SPNL بالش�راكة مع 

الوزارة النمساوية للزراعة والغابات والبيئة واملياه.
•  أنشأت منظمة BirdLife International مكتب احلمى في 
الدوحة بدول�ة قطر وكان ذلك ب�إدارة جمعية SPNL وجمعية 

.FEC أصدقاء البيئة

وعل اجلبل )Ibex( الذي إنقرض في لبنان
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في عام 2013
•  إص�دار الكتب التالي�ة: دليل الصي�اد، ودلي�ل امتحانات 
الصي�د، وهي أول كت�ب مرجعية م�ن نوعها ف�ي لبنان وقد 

اعُتمدت رمسًيا من احلكومة اللبنانية.
 RHA مباشرة أعمال حتديد واختيار مناطق الصيد املسؤول  •
في لبنان اس�تمرارًا لدعم املراس�يم التطبيقي�ة لقانون الصيد 

وذلك ضمن مشروع الطيور احمللقة املهاجرة.
•  بدء تنفيذ مشروع "تعزيز متكني نساء احلمى للمحافظة على 
الطبيعة وسبل العيش املمول من هيئة األمم املتحدة للمساواة 
بني اجلنس�ني ومتكني املرأة UN FGE الذي يهدف إلى تعزيز 
س�بل العيش للنس�اء اللواتي يعتمدن نه�ج احلمى في ثالث 

مناطق مهمة للطيور في لبنان.
•  مباش�رة اجلمعي�ة بتنفيذ مش�روع تعزيز اإلدارة املس�تدامة 
احمللية للمناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي KBAs في سلسلة 
جب�ال لبنان الش�رقية املمول م�ن صندوق ش�راكة األنظمة 
البيئي�ة الهامة ف�ي منطقة ح�وض البحر األبيض املتوس�ط  

.CEPF

•  ُمنحت اجلمعية جائزة "املمارس�ات الفضل�ى" الصادرة عن 
برنامج األمم املتحدة للمس�توطنات البش�رية تقديرًا ملشاركتها 
في حتسني معيش�ة املواطنني احملليني في احلمى البحرية في 

بلدة القليلة.
•  اس�تأنفت اجلمعي�ة إص�دار النش�رة اإلخباري�ة الش�هرية 

WINGS and WAVES في كانون الثاني 2013.

•  املباشرة بتنفيذ مشروع " اعادة احياء الوظائف االيكولوجية 
ملوائ�ل احلم�ى ع�ن طري�ق دع�م االدارة املس�تدامة احمللية 
النظمة املياه " املمول من منظم�ة MAVA في حمى عنجر-

كفرزبد.
•  الش�روع ف�ي تنفي�ذ املش�روع اإلقليم�ي " ش�بكة املعرفة 
اإلقليمي�ة حول املي�اه R-KNOW " الذي يتول�ى ادارته املركز 

االقليمي ل� IUCN وبتمويل من االحتاد األوروبي.
•  إنش�اء الش�راكة بني اجلمعية ومجلة صيد والنادي الريفي 
للبق�اع الغربي West Bekaa Country Club لتأس�يس مركز 

الشرق األوسط للصيد املستدام.
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مخيم تدريب للمحافظة على املياه والطبيعة في حمى عنجر
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في عام 2014
•  تولي اجلمعية، ضمن نطاق مشروع الطيور احمللقة املهاجرة 
MSB، إصدار دلي�ل تعريف الطيور، والدلي�ل احلقلي للطيور 

احمللقة، وأطلس الطيور احمللقة. 
•  مباشرة تنفيذ مش�روع "حماية االقتصاد احمللي املستند إلى 
الزراعة في عنجر" املمول من الوكالة األميركية للتنمية الدولية 

.OTI-Lebanon Civic Initiative من خالل  USAID

•  إجن�از برنامج التدريب املهني على حياكة الس�جاد في قرية 
الفاكهة وتقليم األش�جار في عنج�ر بتمويل من USAID من 

. OTI-Lebanon Civic Initiative خالل مكتب
•  إص�دار دليل التعلي�م والتوعية حول تأثير تغي�ر املناخ على 
مص�ادر املياه والغاب�ات العائد لبرنامج "مدرس�ة ب�ال جدران" 

.SEARCH ضمن مشروع SNOW

•  دعم السفارة اليابانية ملشروع "إعادة تأهيل وإدارة املياه في 
األراضي الرطبة والينابيع في حمى كفرزبد".

•  بدء تنفيذ مشروعني إقليميني ممولني من  االحتاد األوروبي 
EU-ENPI، هما: مش�روع املن�ارات التراثية في حوض البحر 

األبيض املتوس�ط MED-PHARES، ومشروع تطوير التقييم 
ملزاي�ا النس�ق الطبيع�ي كأداة للحف�اظ الفع�ال عل�ى اإلرث 

.MED-SCAPES الطبيعي في منطقة شرق البحر املتوسط
•  مباش�رة تنفي�ذ مش�روع "مش�روع دع�م س�بل العي�ش 
لتخفي�ف الضغوط�ات االجتماعي�ة االقتصادي�ة والطبيعية 
على املجتمعات اللبنانية ف�ي مناطق احلمى" املمول من قبل 

االحتاد األوروبي.
•  إعالن ح�رج في منطق�ة ج�رود الهرمل بصفته�ا منطقة 
احلمى اخلامسة عش�رة والتابعة لبلدية الش�ربني بالتعاون مع 

اجلمعية.
•  حتدي�د 10 مناط�ق للصيد املس�ؤول )RHAs( عل�ى أراٍض 
تديره�ا املجتمعات األهلي�ة، موزعة على جمي�ع احملافظات 

اللبنانية.
•  نش�ر الكت�ب التالي�ة  "حالة طي�ور لبنان واملناط�ق املهمة 
للطي�ور"State of Lebanon’s Birds and IBAs ، و"الدلي�ل 
 Field Guide to the "احلقل�ي للطي�ور احمللق�ة ف�ي لبن�ان
 Bird "و"دلي�ل تعريف الطيور ،Soaring Birds in Lebanon

.Identification Guide

•  مباش�رة تنفيذ مب�ادرة "س�وق احلمى" لتس�ويق املنتجات 
واألشغال اليدوية احمللية في مناطق احلمى.
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  )transhuman program( برنامج اإلنتجاع - النقل املومسي للمواشي
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اخلطط املستقبلية 
كج�زء من العملي�ة اجلارية لوض�ع جمعية SPNL ف�ي طريق الترقي 
والنمو تبن�ت اجلمعية مجموعة م�ن البرامج واخلط�ط للتطوير في 

املستقبل القريب تتماشى مع مهمتها وأركانها املختلفة األوسع.

مسألة الصيد املستدام، التي عملت اجلمعية على حلها ومناصرتها 
منذ تأسيس�ها، ال زالت من أولويات اجلمعية املس�تقبلية، وعليه 
تب�ذل اجلمعي�ة جه�وًدا متواصلة النتق�اء أول 10 مناط�ق للصيد 
املسؤول RHAs في لبنان لتعزيز الصيد املستدام. إلى ذلك، سوف 
تع�زز اجلمعية جهودها وتوثق ش�راكاتها مع مركز الش�رق األوس�ط 
 West للصيد املس�تدام بالتع�اون مع الن�ادي الريفي للبق�اع الغربي
Bekaa Country Club، وأيض�ًا محاول�ة التروي�ج ملفه�وم الصي�د 

املس�تدام في لبنان واملنطقة. في هذا السياق، سوف توسع اجلمعية 
عملها احلالي في برنامج الصيد ليصبح إقليميًا بهدف تبادل التجارب 
واملعلومات مع ش�ركاء إقليمي�ني للمحافظة على أن�واع الطيور عبر 

مختلف أحناء املنطقة. 

سوف تعمل الجمعية خالل 
السنوات القادمة على توسيع 

برنامجها في إدارة المياه 
وعلى وجه الخصوص توثيق 
أنظمة اإلدارة التقليدية للمياه 

من أجل الحفاظ على هذا 
التراث الحيوي.

رحلة على الدراجات في حمى كفرزبد
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وتن�وي اجلمعية متكني ش�بكة االتصال ب�ني املناطق املهمة 
للطي�ور في لبن�ان من خ�الل زي�ادة املراقبة ورفع مس�توى 
الوعي والتثقيف باإلضافة إلى تشجيع كفاءة السياحة البيئية 
ودورها في احملافظة على البيئة. وتعمل اجلمعية بشكل وثيق 
مع برنام�ج األمم املتحدة االمنائي ومع عدة وزارات لبنانية من 
بينها وزارات البيئة والس�ياحة والزراعة بغية نشر إستراتيجية 
وطنية للسياحة البيئية وخطة عمل للبنان لدفع مسألة حماية 

الطيور احمللية واملهاجرة قدًما في املستقبل القريب.
وف�ي هذا الس�ياق ته�دف اجلمعية إلى إنش�اء مرك�ز ملجتمع 
احلم�ى Hima Center، بالتع�اون م�ع القط�اع اخل�اص في 
بلدي�ات احلمى املعنية، مم�ا يؤدي إلى تطوي�ر خطط األعمال 
واستراتيجيات التسويق التي تستطيع أن تعزز مفهوم احلمى 
في لبن�ان واملنطقة. س�وف تعمل اجلمعية خالل الس�نوات 
القادم�ة عل�ى توس�يع برنامجها ف�ي إدارة املي�اه وعلى وجه 
اخلص�وص توثي�ق أنظم�ة اإلدارة التقليدية للمي�اه من أجل 

احلفاظ على هذا التراث احليوي.
وإضافة إلى ذلك، ستطور اجلمعية برنامجها املسمى "مدرسة 
بال جدران" SNOW وتوس�يع نش�اطاته لزيادة مستوى وعي 
اجليل اجلديد وثقافته البيئية. من جهة أخرى تتعاون اجلمعية 
مع وزارة الزراعة لتطوير إس�تراتيجية وطنية لتعزيز ممارس�ات 
الرعي املس�تدام ف�ي جهد منه�ا للمحافظة على ه�ذا النهج 
التقليدي وختفيف التأثيرات الس�لبية بس�بب ممارسات الرعي 

اجلائر. 
وأخيرًا سوف تشهد السنة القادمة نشر الكتب التالية: "دليل 
حتدي�د وادارة احلمى"، ودليل "األزه�ار البرية حلمى الفاكهة 
وسلسلة اجلبال الشرقية في لبنان"، إضافة إلى دليل شامل 
عنوانه "الثدييات البرية في الشرق األوسط" ودليل "فراشات 

لبنان". جميع هذه الكتب ستكون باللغة العربية.

الرعي املستدام في منطقة حمى كفرزبد في البقاع األوسط
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االستراتيجية اجلديدة
كجزء من مش�روع "تعزيز قدرات املنظم�ات غير احلكومية 
في م�ا يتعلق باحملافظة عل�ى التنوع البيولوجي في ش�رق 
البحر املتوس�ط" املمول من االحتاد األوروبي واملنفذ بإدارة 
IUCN، كان�ت اجلمعي�ة تعمل وال تزال عل�ى حتديث خطة 

إستراتيجية مس�تقبلية لعملها وذلك بدعم وإرشاد الدكتور 
خوس�يه نافارين، املستش�ار ل�دى IUCN ومدير مؤسس�ة 

احملافظة على النسور.

وكنتيجة لهذه املناقش�ات طور املس�ؤولون عن اجلمعية 
واملستشار في نهاية املطاف هيكلية إستراتيجية تنظيمية 
جدي�دة متت�د لفت�رة 2014-2020. وقد تط�ورت اخلطة 
اإلس�تراتيجية احملدثة ه�ذه بالترادف مع اس�تراتيجيات 
BirdLife وIUCN الت�ي تس�لط الض�وء عل�ى األهداف 

اإلستراتيجية للجمعية في مختلف املناطق.

طيور النورس في شاطئ حمى القليلة بجنوب لبنان
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الركيزة1:
 إنقاذ أنواع الطيور والتنوع البيولوجي  من االنقراض في لبنان 

•  منع انقراض األنواع البرية
•  حتويل الصيد إلى نشاط منظم ال يؤثر على التنوع البيولوجي

الركيزة 2: 
احملافظة على مواقع ذات أولوية للمحافظة على الطبيعة

•  حتديد أداة حتديد ومراقبة مواقع ذات أولوية للطيور والتنوع البيولوجي
IBAs ممارسة ضغط مؤثر لتبني سياسة وطنية مالئمة للمناطق احملمية ووضع قانون حلماية املناطق املهمة للطيور  •

•  تعزيز وتنفيذ نهج احلمى للمحافظة على املناطق املهمة للطيور
•  تطوير و/أو تنفيذ خطط أساسية إلدارة مواقع احلمى

الركيزة 3: 
تشجيع االستدامة االيكولوجية في املواقع ذات األولوية

•  تشجيع وتعزيز السياسات واملمارسات املستدامة
•  تنفيذ مشاريع تنمية مستدامة في املواقع الرئيسية ذات األولوية

الركيزة 4:
 إشراك الناس في دعم احملافظة على تطبيق ممارسات االستدامة

•  زيادة عدد املشاركني في أعمال اجلمعية والداعمني لها 
•  تعزيز وتشجيع أعمال احملافظة احمللية على الطبيعة

•  رفع مستوى الوعي لدى صغار السن حول احملافظة على الطبيعة
•  تطوي�ر إدارة اجلمعي�ة داخليًا وتعزيز روابطها مع املجتمع احمللي والش�بكات اإلقليمية والدولية على حد س�واء. من 

املتوقع صدور النص النهائي إلستراتيجية اجلمعية للفترة 2014-2020 نهاية عام 2014.

 )SNOW( "نشاطات برنامج "مدرسة بدون جدران
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نساء احلمى
رحلة استراتيجية لالنتقال  من الرؤية إلى املمارسة

بات مصطلح "املرأة هي املس�تقبل" أوضح في يومنا هذا أكثر 
من أي وقت مضى. إن تش�جيع املش�اركة الكاملة للمرأة في 
بناء الدولة مسألة تقوم على املس�اواة بني اجلنسني ومناصرة 
احلق�وق اإلنس�انية وتعزيزهم�ا. وه�ي ذات أهمي�ة حامسة 
لتحقيق التنمية املس�تدامة، كما يؤكد ذل�ك طيف متزايد من 

األدلة واألبحاث العاملية. 
وللم�رأة دور أساس�ي، ومؤث�ر، وإرش�ادي ف�ي املجتمعات 
األهلي�ة، وفي تربية األجيال اجلدي�دة. عالوة على ذلك تقع 
على عاتق النساء الريفيات منذ القدم مسؤولية احملافظة على 
األس�رة )الغذاء والدواء والنار واملاء، وغيرها الكثير(، والعديد 
من هذه النش�اطات تعتمد على أحوال البيئ�ة. وبالتالي فإن 
حلالة البيئة تأثيرًا كبيرًا على النس�اء ودورهن ومسؤولياتهن، 

كما على صحتهن، وعملهن، وحياتهن اليومية. 
تعتم�د جمعية SPNL نه�ج احلمى التقلي�دي للمحافظة على 
الطبيعة، وقد س�عت اجلمعي�ة إلى تعزيز دور امل�رأة في عملية 
صنع الق�رارات املتعلقة ب�إدارة املوارد الطبيعي�ة. وذلك على 
أس�اس أن نهج احلمى هو نهج تقلي�دي للمجتمع األهلي 
يستند إلى إدارة الناس ملواردهم الطبيعية بأنفسهم ويشدد 
على إش�راك املجتمع�ات األهلية احمللية في اخت�اذ القرارات 

بشأنها ومن ضمنهم النساء.

من�ذ ع�ام 2004 وحت�ى اليوم أنش�أت اجلمعي�ة 15 حمى 
بالتعاون مع بلديات في مناطق التنوع البيولوجي الرئيس�ية 
وهي: إبل الس�قي ف�ي جنوب لبنان، األراض�ي الرطبة في 
عنجر- كفرزبد في منطقة البقاع األوس�ط، شواطئ القليلة 
واملنصوري في الساحل اجلنوبي، املعبور األبيض وعندقت 
ومنجز وش�ربني في أعالي عكار في ش�مال لبنان، جديدة 
الفاكهة في البقاع الشمالي، روم وقيتولي في منطقة جزين، 

عني زبده وخربة قنافار والقرعون في البقاع الغربي.

صنع التغيير حقيقة ملموسة
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النساء هن املستقبل: التطلع حنو مستقبل أفضل في البقاع )الصورة ألسعد صاحل(
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 UNW ق�دم صن�دوق األمم املتحدة للمس�اواة بني اجلنس�ني
FGE منحة للتركيز على مس�ائل املس�اواة بني اجلنس�ني في 

خمس�ة من مواق�ع احلم�ى، وكان الهدف متكني النس�اء من 
وجهتي النظر االجتماعية واالقتصادية. 

من املهم تسليط الضوء على أن التمويل املمنوح من صندوق 
UNW FGE س�اهم ف�ي إح�داث تغيير تنظيمي أساس�ي في 

اجلمعية وعملها لناحية تعزيز دور النس�اء ف�ي تطوير املجتمع 
األهلي احمللي من خالل منوذج احلمى. وهو ما ساعد أيضًا في 
تقدمي متويل إضافي لزيادة متكني النس�اء وتسويق منتجاتهن 

التي يولدها املشروع.
ضم�ن مش�روع UNW FGE حت�ددت س�ت مه�ارات ثقافية 
تقليدي�ة عل�ى األقل وج�رى تدريب النس�اء احمللي�ات عليها 
بتراب�ط وثيق مع امل�وارد الطبيعي�ة، واألنواع البري�ة املهددة 
عاملي�ًا ف�ي كل موقع م�ن مواقع احلم�ى. األمثل�ة على ذلك 
هي: حياكة السجاد، أشغال التطريز، صنع اللواحق التزيينية 
واإلكسس�وارات، منتج�ات القص�ب، األطعم�ة الطبيعي�ة 
احملفوظ�ة، والكثير من املنتجات األخرى. من املهم تس�ليط 
الض�وء عل�ى الرابط بني ه�ذه املنتج�ات والطبيع�ة والتراث 
كوس�يلة لزي�ادة الروابط مع البيئة وحس�ن اس�تغالل املوارد 

الطبيعية. 
ويش�كل تس�ويق هذه املنتجات حتديًا رئيس�يًا لتأمني حيوية 
اقتصادية لنس�اء احلمى الى جانب اس�تقاللهن االقتصادي. 
كم�ا عملت جمعي�ة SPNL على تطوير إس�تراتيجية تس�ويق 

قابلة لالس�تمرار وعلى إقامة ش�راكات وتوأم�ات مع جهات 
وطني�ة وإقليمية ودولية في هذا احلقل. تش�مل النش�اطات 

الرئيسية املخططة:
•  تطوير دراس�ة تس�ويقية ملنتجات س�وق احلم�ى حتدد كافة 
الوسائل واملنافذ املتاحة للتسويق على أساس وطني وإقليمي.

•  إنش�اء معرض في مكت�ب SPNL في بيروت يتيح للنس�اء 
الوصول إلى املستهلكني املستهدفني في العاصمة. 

•  عرض منتجات النس�اء داخل متجر حرفي في اجلميزة في 
بيروت.

•  االتفاق مع شريك آخر لصندوق UNW FGE في لبنان، أي 
منظمة عامل، ملبادلة منتجات نساء احلمى من أجل تسويقها.
•  إنش�اء معرض في مركز الزوار في حمى عنجر )التي جتذب 

حوالي 45 ألف زائر سنويًا(.
•  تس�ويق منتجات نساء احلمى من خالل صفحات الكتيب 
BirdLife France للتج�ارة اإللكتروني�ة )يج�ذب  الس�نوي 

حوالي 12 ألف زائر(.
•  إنش�اء محترف في حمى عنجر للنس�اء احملليات باإلضافة 

الى قسم تسويق لضمان االستدامة.
•  تنظي�م مهرجانات وأحداث محلي�ة تقيمها اجلمعية بحيث 
ُيكرس قسم خاص لتسويق منتجات النساء واخلدمات األكثر 
مالئمًة بيئيًا وخاصة ضمن "املهرجان السنوي لهجرة الطيور".

•  من ش�أن املبادرات املذكورة أعاله خل�ق تأثير تراكمي من 
خ�الل العمل م�ع مجموعة مؤتلف�ة من الش�ركاء وأصحاب 
املصلحة لتأمني استدامة ورفع مس�توى هذه املبادرات. وقد 
جذب من�وذج احلمى عدة منتديات دراس�ية وتعاون مش�ارك 
جلمعية SPNL في ع�رض ومتتني التراث الثقاف�ي لدور املرأة 

ضمن نهج احلمى.

إن تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة 
في بناء الدولة مسألة تقوم على 

المساواة بين الجنسين ومناصرة 
الحقوق اإلنسانية وتعزيزهما. 

وهي ذات أهمية حاسمة لتحقيق 
التنمية المستدامة، كما يؤكد ذلك 
طيف متزايد من األدلة واألبحاث 

العالمية.
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الركائز
الحمى

حت�ول الدور القي�ادي للجمعية ف�ي احملافظة على 
الطبيع�ة حنو مس�ار جديد ع�ام 2004 م�ع إعادة 
إحياء مفهوم احلم�ى العربي. إن نهج احلمى في 
حماية الطبيعة هو نهج تقليدي/ثقافي يستند إلى 
املجتمع األهلي في س�بيل احملافظة على املواقع، 
واألنواع، واملوائل، والناس من خالل االستخدام 
املس�تدام للم�وارد الطبيعية. ه�ذا التحول أطلق 
رحلة جدي�دة من  البحث التاريخ�ي بالترافق مع 
العمل احلقل�ي في علم الطي�ور والكائنات البرية. 
وهو يندمج بصورة أساس�ية مع إع�الن املناطق 
IBAs، وحتديد  املهمة للطيور والتن�وع البيولوجي 
املناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي KBAs ويتآلف 

مع رفع قدرات املجتمعات األهلية احمللية.

كلمة "حمى" تعني املنطقة احملمية ويعود أصلها إلى ما يربو على 
1500 س�نة عندما كانت منتشرة في شبه اجلزيرة العربية كنظام 
"قبلي" لإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. وقد ُطبقت كوسيلة 
للتنظي�م والصيان�ة، والضب�ط وحس�ن االس�تعمال للمراعي 
الطبيعي�ة واالح�راج واملي�اه بطريق�ة تتناس�ب م�ع األنظم�ة 
االيكولوجية الصعبة السائدة هناك كي تتالءم مع االحتياجات 
احمللية. وقد تطور نظام احلمى بش�كل أكبر من خالل ما أضافه 

اإلسالم إليه من قيم وقواعد تهدف إلى حتسينه وتطويره. 

إن أكثر محاوالت إحياء مفهوم احلمى جناحًا في الشرق األوسط 
حتى هذا التاريخ حتققت في  لبنان وذلك نظرًا لألس�لوب املتبع 
ل�دى  SPNL، إذ قامت بإحياء نهج احلمى بالتعاون مع البلديات 
بغي�ة تعزيز احملافظة على املناطق املهمة للطيور ومناطق التنوع 
البيولوجي وكذلك تعزيز االستعمال املستدام للموارد الطبيعية.
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 رياضة التجذيف في مياه حمى كفرزبد/عنجر
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تدم�ج اجلمعية بني قي�م نهج احلم�ى التقليدي واألس�اليب 
العلمية احلديثة في احملافظة على الطبيعة. وفقًا لذلك، تسعى 
اجلمعية إلى تشجيع ونشر مفهوم االستدامة لدى املجتمعات 
األهلية باس�تعمال نهج احلمى كجسر لالنتقال حنو األسلوب 
املس�تدام ف�ي صي�د الطرائ�د، وصي�د األمس�اك، والرعي، 
واالس�تخدام للم�وارد املائي�ة. يرك�ز نهج احلم�ى على دعم 
متكني املجتمع األهلي احمللي، ورفع مستوى معيشة أفراده،  

وتشجيع االستعمال املستدام للموارد الطبيعية. 

في عام 2004 ُأعلن عن إنشاء أول حمى في لبنان في حرج 
الصنوبر التابع لقرية ابل السقي في جنوب لبنان. وشهدت 
الس�نوات التالية اإلعالن ع�ن 15 حمى في مختلف مناطق 
لبنان ه�ي: األراضي الرطبة في كفر زب�د وعنجر في وادي 
البقاع األوس�ط، وش�اطئي املنصوري والقليل�ة في جنوب 
لبن�ان، ومنطقة أعالي عكار في ش�مال لبنان التي ش�ملت 
عندقت واملعبور األبيض ومنجز والش�ربني، وذلك إضافة 
إلى خراج  وقرية الفاكهة في وادي البقاع الش�مالي، وخربة 
قنافار وعني زب�دة والقرعون في البق�اع الغربي، وقيتولي 

وروم في منطقة جزين. 
ع�الوة على ذل�ك، هدفت مح�اوالت إحياء مفه�وم احلمى 
على يد اجلمعية إلى نش�ر هذا املفهوم مج�ددًا ليس في لبنان 
فحس�ب وإمنا أيض�ًا في جميع أحناء منطقة الش�رق األوس�ط 

وشمال أفريقيا.
 وعليه، مّت في حمى كفر زبد في آذار 2007 تنظيم ورشة عمل 
بعنوان "خارطة طريق جت�اه محافظة على الطبيعة أكثر عدالة 
وخفض مس�توى الفقر في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا 

باس�تعمال األس�اليب التقليدية". وقد وضعت ورش�ة العمل 
هذه التي استضافت مشاركني من بلدان مختلفة في املنطقة 
كاألردن، وقطر، ومصر، وبل�دان أوروبية من بني عدة دول 
أخرى، خارط�ة طريق لدفع إعادة إحياء األس�اليب التقليدية 

في احملافظة على الطبيعة قدمًا.

مّكن�ت خارطة الطريق هذه من وضع إط�ار عمل خللق التآزر 
في املنطق�ة كما لتقوية نهج احلمى وممارس�ات إدارتها فيها مبا 
أنها ُتعتبر أيًضا األس�لوب التقليدي األساس�ي حلماية البيئة. 
تص�وغ اخلارط�ة هذه األس�اليب في خي�ارات جدي�دة عادلة 
ومنصف�ة، ومس�تدامة، وفّعالة وبذل�ك يكون باس�تطاعتها 
الوصول إلى مجتمع احملافظة عل�ى الطبيعة العاملي. وينبغي 
تكيي�ف نهج احلمى التقليدي مع احلقائق احلالية السياس�ية، 
والقانوني�ة، واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة وذل�ك بغي�ة تلبية 
االحتياج�ات املتغي�رة للمجتمعات األهلي�ة احمللية باإلضافة 

إلى متطلبات الدول احلديثة. 

بعد انقضاء س�نة واحدة تقريبًا على تنظيم ورش�ة عمل إحياء 
احلمى في كفر زبد في لبنان، مت إنش�اء صندوق احلمى في 13 
أي�ار 2008 في الدوح�ة، قطر وذلك  بفضل تب�رع كرمي بقيمة 
مليون دوالر أميركي من الش�يخة جواهر بنت حمد آل ثاني. 
كان ه�ذا الصن�دوق ضروري�ًا لتعزيز مب�ادرات إحي�اء احلمى 
الت�ي كان يج�ري تنفيذها في لبن�ان وفي بل�دان أخرى في 
املنطقة. إلى ذلك س�يعمل صن�دوق احلمى كمصدر لتمويل 
مهم ملش�اريع بناء القدرات ألصحاب املصلحة الرئيس�يني 
في مناط�ق احلم�ى وذل�ك كأداة لتعزيز التفاهم�ات حول 

أحراج حمى عندقت في منطقة أعالي عكار
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االحتياج�ات الالزم�ة لتنفيذ نه�ج احلمى ولرب�ط مبادراته 
املختلفة سوية عبر املنطقة اإلقليمية والدولية وإنشاء شبكة 

عاملية في ما بينها.
بعد تسع س�نوات من العمل احلقلي اجلاّد واألبحاث املستمرة 
تكلل�ت جترب�ة اجلمعية ف�ي إعادة إحي�اء احلمى بنج�اح كبير 
ختللت�ه قصص جناح رائعة ف�ي أجزاء مختلفة م�ن لبنان. وقد 
بل�غ االعتراف الدول�ي بهذه االجن�ازات ذروته خ�الل مؤمتر 
BirdLife International العاملي ال�ذي عقد في اوتاوا، كندا 

ف�ي حزي�ران 2014، إذ ُمنحت اجلمعية جائزة الش�راكة مع 
BirdLife International ف�ي إع�ادة إحياء مفهوم احلمى 

ملس�اهمتها ف�ي احملافظة على التن�وع البيولوج�ي وحماية 
املناط�ق املهمة للطي�ور، وتعزيز مفهوم الصيد املس�تدام. 
بصورة إضافية، كانت اجلمعية مش�اركًا رئيس�يًا في اختاذ عدة 
قرارات ص�درت خالل املؤمتر، وقدمت وتبادلت جتاربها حول 

نظام احلمى في لبنان. 
وفي س�ياق آخر، اعترف املؤمتر اخلام�س العاملي للمحافظة 
عل�ى الطبيعة ال�ذي عق�ده االحت�اد العاملي للحف�اظ على 
الطبيع�ة IUCN  في جيج�و، كوريا اجلنوبية، في تش�رين 
األول 2012 بنهج احلم�ى وتبناه. وجاء ذلك نتيجة املوافقة 
على االقتراح 122: "تش�جيع ودع�م إدارة املوارد واحملافظة 
على الطبيعة املستندة إلى املجتمع األهلي كأساس للتنمية 
املستدامة" وبذلك جرى االعتراف بتولي املجتمعات األهلية 
مهمة احملافظة على الطبيعة كنهج ش�امل يستند إلى املعارف 
احمللي�ة والتقليدية ويحافظ عن طريقه�ا على املوارد الطبيعية 
والثقافي�ة. صّوت 95% من املش�اركني في ذلك املؤمتر لصاحل 
تبن�ي االقت�راح 122 ونه�ج احلمى ال�ذي عرضت�ه اجلمعية 
بالتع�اون مع ال�وزارة النمس�اوية للزراع�ة والغاب�ات والبيئة 

واملياه.

حمى املنصوري جنوب مدينة صور منطقة للتنوع البيولوجي أساسية حلماية السالحف البحرية املهددة باالنقراض

مياه حمى كفرزبد تشكل منطقة مهمة الستراحة وتكاثر الطيور املهاجرة
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خالل مراحله�ا األولى، هدفت اجلمعية إلى حتس�ني أوضاع 
البيئة في لبنان، نظًرا ألن مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية 
في البالد التي آوت الكثير من األن�واع املهددة التي توطنت 
ف�ي لبن�ان أو هاج�رت عب�ره كانت تتع�رض للخطر بس�بب 

التدخل البشري.

وفي ه�ذا الس�ياق تبن�ت اجلمعي�ة برنام�ج املناط�ق املهمة 
للطيور IBAs باعتبارها من املواقع الرئيسية في العالم احملددة 
للمحافظة عل�ى التن�وع البيولوجي. وحتددت ه�ذه املناطق 
على املس�توى الوطني على أس�اس البيانات املجمعة محليًا 

ومقارنتها للتوافق مع الشروط املتبناة دوليًا.

 IBAs المناطق المحمية والمناطق المهمة للطيور في لبنان

جنح�ت جهود اجلمعية في عام 1994 باإلعالن عن أول أربع 
مناطق مهمة للطيور IBAs في لبنان التي اعترفت بها منظمة 

Birdlife International وهي: 

•  محمية جزر النخيل الطبيعية
•  محمية حرج أهدن الطبيعية
•  محمية أرز الشوف الطبيعية 

•  األراضي الرطبة في عميق. 

غط�ت هذه املناطق املهم�ة للطيور أكثر م�ن 5% من مجمل 
مس�احة األراضي اللبنانية وكانت محمية أرز الش�وف األكبر 

مساحة في لبنان )حوالي 550 كلم2(.

غابة القموعة في الشمال املتوقع أن تغدو املنتزه الوطني الوحيد في لبنان 
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ف�ي 11 كان�ون األول 2002 بادرت اجلمعية إل�ى إعادة إحياء 
برنامج املناطق املهمة للطيور خ�الل احتفال أقيم في القصر 
اجلمه�وري حت�ت رعاية الس�يدة األول�ى في لبنان مبش�اركة 

 .BirdLife International ممثلني من
وفي ع�ام 2005، أطلقت اجلمعية مبش�اركة جمعية أروش�ا-
لبنان مش�روعًا لألبحاث حول املناطق املهم�ة للطيور مولته 
منظم�ة MAVA. وعلي�ه مّت ف�ي ع�ام 2005 اقت�راح دراس�ة 

42 موقعًا م�ن بينها 31 جرى مس�حها و11 موقع�ًا مّت إلغاؤها 
لضرورات أمني�ة. وكانت النتيجة، أن�ه باإلضافة إلى املواقع 
املعل�ن عنه�ا ع�ام 1994، حت�دد 11 موقع�ًا جدي�دًا، أعلنتها 
وف�ي  للطي�ور.  مهم�ة  كمناط�ق   BirdLife International

الع�ام 2004 أطلقت اجلمعية مفهوم احلمى كإحدى الوس�ائل 
للمحافظة على املناطق املهمة للطيور والتنوع البيولوجي في 

لبنان.

محمية أرز الشوف الطبيعية املصنفة كمنطقة مهمة للطيور IBA – حرج عني زحلتا

مراقبة الطيور في املنطقة املهمة للطيور IBA في الرملية
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خريطة املناطق املهمة للطيور املعلنة في لبنان



املناطق املهمة للطيور في لبنان IBAs املصادق عليها من BirdLife International )من الشمال إلى اجلنوب(

املوقع املساحة املواصفات االسم

شمال غرب طرابلس 500 هكتارًا A1 محمية جزر النخيل الطبيعية 

شمال جبل لبنان 5270 هكتارًا A1, A2, A3, A4iV اجلبال العليا في عكار-الضنية

شمال وادي البقاع 7814 هكتارًا A3 املناطق شبه الصحراوية في رأس بعلبك

املنحدرات الشمالية الغربية جلبل لبنان 140 هكتارًا A1, A2 محمية حرج إهدن الطبيعية

شمال جبل لبنان  A1, A2, A4iv احملمية أرز تنورين الطبيعية

التالل الشرقية ملدينة جبيل 150 هكتارًا B1iv محمية بنتاعل الطبيعية

كسروان – جبيل 6500 هكتارًا A4iv جبل موسى

اجلوانب اجلنوبية جلبل صنني 244 هكتارًا A3, A4iv جبل رمي-صنني

خط مياه نهر بيروت 8096 هكتارًا A4iv وادي نهر بيروت

جبال الشوف 20 ألف هكتارًا A1, A2 محمية أرز الشوف الطبيعية

وادي البقاع الشرقي 326 هكتارًا A1 حمى عنجر-كفرزبد

منطقة الشوف 928 هكتارًا B1iv وادي الرملية

وادي البقاع الغربي 280 هكتارًا A1, A4i, A4iv األراضي الرطبة في عميق

وادي البقاع اجلنوبي 1190 هكتارًا A4iv بحيرة القرعون

جنوب لبنان  219 هكتارًا A1, A2, A4iv حمى ابل السقي

املنطقة املهمة للطيور IBA في حمى عنجر-كفرزبد

حمى الفاكهة املخصصة ملشروع الرعي املستدام والصيد املسؤول في شمال وادي البقاع
33
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يقع لبنان على اجلانب الغربي من وادي الصدع الذي يشكل ممر الطيور عبر أوراسيا وأفريقيا، 
وهو ُيعتبر ثاني أهم ممرات الطيران لهجرة الطيور في العالم. وعلى الرغم من مس�احة لبنان 
اجلغرافي�ة الصغيرة فقد مت تس�جيل م�ا ال يقل عن 399 نوع�ًا من الطيور فيه. وقد ش�اركت 
اجلمعي�ة م�ع BirdLife International في املش�روع اإلقليم�ي "بناء الق�درات حول الصيد 
املس�تدام للطيور املهاجرة فوق دول العالم الثالث في حوض البحر األبيض املتوسط" املمول 
من االحت�اد األوروبي من ع�ام 2004 حتى ع�ام 2007. وكان لبنان احملور األساس�ي لدول 
غرب آس�يا ، حي�ث تضمنت االجنازات الرئيس�ية في لبن�ان جمع البيانات من خالل مس�ح 
وطني لالس�تطالع ، ووضع مشاريع املراس�يم والقرارات القانونية لقانون الصيد اجلديد في 
لبن�ان )القانون رق�م 2004/580(. ع�الوة على ذلك لعب�ت اجلمعية دورًا مهم�ًا في تنظيم 
ورش التدريب لعناصر قوى األمن املوجلة مهمة فرض تطبيق القانون،  وقد ش�مل التدريب 
مه�ارات حتديد أن�واع الطيور، واحملافظة عليه�ا وتفاصيل قانون الصي�د. وأصدرت اجلمعية 
الدليل احلقلي لطيور الش�رق األوس�ط باللغة العربية ودلياًل تعليميًا ألطفال املدارس. وعلى 
املس�توى اإلقليمي أصدر املش�روع تقارير حول وضع الصيد، وإرش�ادات للحكومات حول 

إدارة الصيد ودليل املمارسات الفضلى للصيادين. 
كما تش�ارك اجلمعية في تنفيذ مش�روع " إدم�اج مفاهيم حماية الطيور احلوام�ة املهاجرة في 
القطاع�ات االنتاجية على مس�ار الطيران ضمن حف�رة االنهدام - البح�ر األحمر - الطيور 
احمللقة املهاجرة MSB " بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج األمم املتحدة االمنائي، حيث طورت 
اجلمعية "دليل الصياد" ليكون كتاب إرش�اد مرجعيًا للصيادين للنجاح في االمتحان املطلوب 

واحلصول على رخصة صيد استنادًا إلى قانون الصيد اجلديد. 

الصيد المستدام

صّياد مسؤول خالل رحلة صيد
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في ما يلي االجنازات الرئيسية للمشروع املذكور:

•  إع�داد تقاري�ر ح�ول الراب�ط بني الصي�د وس�بل العيش، 
والعالق�ة بني الصيد والطي�ور احمللقة، والتهدي�دات الثانوية 
للصيد، باالضافة ال�ى اقتراح إجراءات التخفيف من تأثيرات 

الصيد العشوائي.
•  إعداد خرائط املواقع اجلغرافية )GIS( لتوزيع الطيور احمللقة، 
وخريطة حت�دد مواق�ع "عنق الزجاج�ة" في مس�ار الطيران، 
واملناطق املهمة للطيور PAs/IBAs،  ومحميات الصيد )العامة 
واخلاصة(، ونوادي الصيد، وكذلك خرائط "نقاط التهديدات 

العالية" للصيد.

•  تطوير عدة مواد تثقيفية لرفع مستوى الوعي وهي: أطلس 
الطيور احمللقة، الدليل احلقلي للطيور احمللقة في لبنان، دليل 
التدري�ب عل�ى حتديد أن�واع الطي�ور، دليل امتح�ان الصياد 

واألسئلة واألجوبة ذات الصلة به.
•  ورش تدريب للمربني وعناصر قوى األمن املوجلني مهمة 
ف�رض القان�ون، ونوادي الصي�د، حول حتديد أن�واع الطيور 

وقانون الصيد بشكل رئيسي.
•  وضع خطة عمل لإلدارة املستدامة للصيد في لبنان.

•  إع�داد تقاري�ر ح�ول ن�وادي الرماي�ة، ومحمي�ات الصيد 
اخلاص�ة، ومزارع تربية طيور الصي�د، ومواقع الصيد املصنفة 
احلالية، وحتدي�د مناطق للصيد جدي�دة محتملة على أراضي 

مشاعات البلديات.
•  إعداد تقرير حول السياس�ات الوطنية والتشريعات املتعلقة 
بالصيد في لبنان، وتس�ليط الضوء عل�ى فجوات محددة في 

السياسات والتشريعات واقتراح توصيات ذات صلة بذلك.
•  إع�داد تقرير حول دراس�ة احلاالت احمللية لتنفيذ مراس�يم 

وقرارات تطبيق قانون الصيد في موقع منوذجي واحد.
•  تقدمي الدع�م التقني لتطوير مش�اريع القرارات واملراس�يم 

التنفيذية لقانون الصيد.
وتقدي�رًا جلهودها في س�بيل تعزيز الصيد املس�تدام نالت 
 BirdLife International جائزة  الشراكة مع SPNL جمعية

للعام 2013 لعملها في  تشجيع الصيد املستدام.

بدون تعليق

الداخلي حول فرض تطبيق  األمن  تدريب قوى 
قانون الصيد ضمن مشروع الطيور احمللقة املهاجرة
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منذ تأسيسها استندت إستراتيجية عمل اجلمعية للمحافظة على التنوع البيولوجي في لبنان 
إلى حماية أنواع هذا التنوع البيولوج�ي واحملافظة على موائلها. تنفذ اجلمعية حاليًا في لبنان 
عدة خطط وأدوات تس�تهدف حماية ثعلب املاء، والقطط البرية، والسالحف البحرية إضافة 
إلى 11 نوعًا من الطي�ور املهددة عامليًا واملوجودة في لبنان. وكمث�ال حقلي، بدأت في حمى 
عنجر دراس�ات ميدانية بغية ب�دء تنفيذ خطة حماية ثعلب املاء بع�د أن متت مراقبته وتصويره 
يتغ�ذى على األمساك في عام 2007. واألمر املثير لالهتم�ام حول هذا احليوان هو االعتقاد 
بأنه ق�د انقرض في لبنان من�ذ عام 1982، إذ أنه لم ُيش�اهد أبدًا بعد ذل�ك التاريخ حتى عام 
2007. ُأدرج ثعل�ب األنه�ر على القائمة احلمراء لألن�واع املهددة عامليًا الص�ادرة عن االحتاد 
العامل�ي للحفاظ على الطبيع�ة منذ عام 2000، وتس�تمر أعداده بالتناقص بس�بب اضطهاده 

وتدمير موائله الطبيعية. 
عالوة على ذلك تعم�ل اجلمعية على احملافظة على املوائل حلماية القطط البرية املوجودة في 

منطقة حمى عنجر/كفر زبد املهمة للطيور.

 األنواع البرية المهددة عالميًا

تنفذ الجمعية حاليًا في لبنان 
عدة خطط وأدوات تستهدف 

حماية ثعلب الماء، والقطط 
البرية، والسالحف البحرية 

إضافة إلى 11 نوعًا من الطيور 
المهددة عالميًا والموجودة 

في لبنان.
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ومن جه�ة أخرى اخنرط�ت اجلمعية في حماية الس�الحف 
البحري�ة امله�ددة عامليًا التي تص�ل إلى الش�واطئ الرملية 
اللبناني�ة في كل س�نة لوضع بيوضه�ا. كان العم�ل مرّكزًا 
بصورة رئيس�ية ف�ي مناطق معينة حيث تتوالد الس�الحف 
البحري�ة مثل حم�ى القليل�ة واملنصوري في جن�وب لبنان 
واحملمي�ة الطبيعي�ة "جزر النخيل" في ش�مال لبن�ان. يتوالد 
نوع�ان م�ن الس�الحف البحرية في لبن�ان هما: الس�لحفاة 
اخلض�راء والس�لحفاة ذات الرأس احملدب، وه�ذان النوعان 
مه�ددان عامليًا بش�كل كبي�ر. ومن خ�الل توعي�ة املجتمع 
األهل�ي وبرامج حتس�ني س�بل العيش س�اعدت اجلمعية في 
حتس�ني وض�ع املوائ�ل للس�الحف البحرية وحس�نت وضع 

احملافظة عليها. 
في ما يخص أنواع الطيور امله�ددة عامليًا، لعبت اجلمعية دورًا 
مهم�ًا في حماية تل�ك األنواع املوجودة ف�ي لبنان من خالل 

املناطق املهمة للطيور وفي مناطق احلمى.

تعمل الجمعية على المحافظة 
على الموائل لحماية القطط 
البرية الموجودة في منطقة 

حمى عنجر/كفر زبد المهمة 
للطيور. ومن جهة أخرى 

انخرطت الجمعية في حماية 
السالحف البحرية المهددة 

عالميًا التي تصل إلى الشواطئ 
الرملية اللبنانية في كل سنة 

لوضع بيوضها.

سلحفاة بحرية في حمى شاطئ القليلة/ املنصوري
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منذ تأسيس�ها متكن�ت اجلمعية م�ن الدمج في 
مختل�ف برامجه�ا وتنفي�ذ مش�اريع وحمالت 

التوعية وأدوات تثقيف عامة الناس.

في أيلول 1996، قامت اجلمعية مببادرة مهمة في إستراتيجية 
توعي�ة وتثقي�ف املجتم�ع األهل�ي فأنش�أت املرك�ز البيئ�ي 
UNDP- مبس�اعدة منحة قدمها برنامج اليف EIC للمعلومات

 BirdLifeواالحت�اد الدول�ي للحف�اظ عل�ى الطبيع�ة، و LIFE

International وبدعم أفراد من القطاع اخلاص. كانت مهمة 

EIC تعزيز التنمية املس�تدامة عبر مب�ادرات التعليم البيئي، 

وبناء القدرات، ونش�ر املعلومات في املؤسس�ات التعليمية 
ولدى املجتمعات األهلية. وقد زود املركز املربني، والطالب، 
والناس عام�ة مبعلومات بيئي�ة متنوعة وخدم�ات تعليمية 
إضاف�ة الى م�واد تدريب متع�ددة للمدارس واملؤسس�ات 

العامة واخلاصة.
ومن ناحي�ة أخرى، وبعد س�نوات من التج�ارب احلقلية في 
مج�ال رفع مس�توى الوعي ل�دى املجتمع األهل�ي وتثقيفه 

العالقات العامة والتواصل المباشر مع الناس

بيئي�ًا، أطلق�ت اجلمعي�ة برنام�ج "مدرس�ة ب�دون ج�دران" 
SNOW. ه�ذا البرنامج يق�وم على التعليم ف�ي الهواء الطلق 

ويس�تهدف ط�الب امل�دارس )بعم�ر 8-12 س�نة(. ُأطل�ق 
البرنامج ف�ي حمى كفر زب�د -عنجر- في أيل�ول 2013 عبر 
إقام�ة أول مخيم صيف�ي تعليمي للحمى ف�ي املنطقة. وجاء 
 Great Escape  إطالق هذا البرنام�ج بالتعاون مع مؤسس�ة
الت�ي يس�تند نش�اطها إل�ى استكش�اف الطبيعة ف�ي لبنان. 
ويه�دف البرنام�ج إلى رف�ع مس�توى الوعي ح�ول املناطق 
املهمة للطي�ور ومواطن وأنواع التنوع البيولوجي الرئيس�ية، 

واحترام الطبيعة وتقدير املمارسات والقيم الثقافية. 
وفي سياق آخر، بادرت اجلمعية عام 2013 إلى إنشاء تواصل 
دائم مع العالم اخلارجي عن طريق مختلف وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي مث�ل: الفيس�بوك وتويتر، ويوتي�وب، وغوغل 
ب�الس، وفليكر باإلضافة إل�ى املوقع االلكترون�ي للجمعية 
)www.spnl.org(. وأعادت إصدار نشرتها اإلخبارية الشهرية 

"أجنحة وأمواج" إلعالم عامة الن�اس حول إجنازات اجلمعية 
وتزويد املعلومات واألنباء للماحنني والشركاء واملناصرين.

األطفال يرمسون في الطبيعة ضمن برنامج "مدرسة بدون جدران"
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أطفال بعمر 8-12 سنة يصنعون أعشاشًا للطيور خالل برنامج  
"مدرسة بدون جدران" SNOW في حمى ابل السقي - جنوب لبنان
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 SPNL حازت جمعي�ة حماية الطبيعة ف�ي لبنان
عل�ى جائزة أفضل املمارس�ات من األمم املتحدة 
لتحس�ينها البيئ�ة املعيش�ية م�ن خ�الل نظام 

احلمى.

وقدمت بلدي�ة دبي جائزة دبي الدولية ألفضل املمارس�ات 
إلى اجلمعي�ة تقديرًا لعملها في احملافظة على الطبيعة بإدارة 
املجتم�ع األهلي ف�ي مواقع احلم�ى الس�احلية. تركز هذه 
اجلائ�زة عل�ى املش�اريع العاملة على حتس�ني البيئة املعيش�ية 
املس�تدامة، ف�ي إط�ار برنام�ج األمم املتحدة للمس�توطنات 

اإلنسانية. 
وكذل�ك، خالل الدورة التاس�عة جلائزة  أفضل املمارس�ات 
لع�ام 2013، مت تقدير عمل جمعية حماية الطبيعة في لبنان 
إلحيائها املمارس�ات التقليدية في اس�تخدام األراضي عن 
طريق "احلمى"، منوذجًا لتحسني نوعية حياة الناس بطريقة 
مستدامة بيئيًا وحساسة ثقافيًا. وكانت هذه اجلائزة ملشروع 
حمى القليلة، الذي ُيعّد من أجنح مش�اريع احلمى التي نفذتها 
اجلمعي�ة، حت�ت عن�وان "احملافظة عل�ى احلم�ى البحرية في 
القليل�ة- إعادة إحياء نه�ج األمس للمحافظة عل�ى الطبيعة 

اجلوائز
بإدارة املجتمع األهلي واستدامتها ألجيال الغد." 

ج�رى تنفيذ ه�ذا املش�روع بالتعاون م�ع بلدي�ة القليلة، 
ومجموع�ة دع�م املوقع ف�ي البل�دة SSG، وبتمويل من 
الوكال�ة السويس�رية للتنمي�ة والتع�اون SDC، واملنظمة 
األملانية غي�ر احلكومية Euronatur وغيرها. ومن بني ما 
يهدف إليه املش�روع هو إفادة الصيادي�ن احملليني وخلق 
ف�رص عمل لهم، كمرش�دين بحري�ني، وتدريبهم على 
أساليب الصيد املس�تدام، وتشجيع الس�ياحة البيئية في 

املنطقة.

 BirdLife في ع�ام 2013 احتفل املؤمتر الدول�ي ملنظمة
الذك�رى  مهم�ني:  حدث�ني  بذك�رى   International

 BirdLife منه�ا  انبثق�ت  الت�ي  للمنظم�ة  التس�عني 
International ، والذك�رى الثالث�ني جلمعي�ة حماية 

الطبيعة ف�ي لبنان SPNL. مثَّ�ل اجلمعي�ة مديرها العام 
أس�عد س�رحال، وداليا اجلوهري، مديرة برنامج احلمى، 
في املؤمتر املذكور الذي عقد ف�ي أوتاوا، كندا في حزيران 
م�ع  الش�راكة  جائ�زة   SPNL نال�ت  حي�ث   ،2013 ع�ام 

BirdLife International املذكورة أعاله.
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املشاريع احلالية

أصدقاء يتشاركون في رعاية القطيع )الصورة ألسعد صاحل( 
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هذا مش�روع إقليمي مدته ثالث س�نوات وينفذ ف�ي خمس دول )مصر، املغ�رب، األردن، 
فلس�طني ولبن�ان( وهو ممول من االحت�اد األوروب�ي EU، ويهدف إلى تطوي�ر وإدارة قدرات 
ومنهجي�ات التخطيط للعمل احمللي ورفع مس�توى القدرة على الصمود جت�اه تغير املناخ من 
خ�الل التعليم، والتخطي�ط، واالختبار املش�ترك ألصح�اب املصلحة في مواق�ع محددة. 
هدف املش�روع اإلجمالي ه�و زيادة قدرة  الصم�ود االجتماعي وااليكولوج�ي في األنظمة 
االيكولوجي�ة ملس�اقط املياه في حوض البحر املتوس�ط ف�ي مواجهة تغير املن�اخ وغيرها من 

عوامل التغيير.
يج�ري تنفيذ مش�روع SEARCH في لبنان عل�ى يد منظمتني غير حكوميت�ني، هما جمعية 
IUCN/ في لبنان، وذلك بالش�راكة مع املكتب اإلقليمي لغرب آس�يا MADA وجمعية SPNL

ROWA  ، وينفذ هذا املش�روع في مس�تجمعات املي�اه في أعالي عكار الواقع�ة في محافظة 

الش�مال. هذه املنطقة فريدة جلهة إي�واء مختلف األنظمة االيكولوجي�ة الطبيعية واملوائل، 
فضلًا عن التأثيرات اإلنس�انية الناجمة عن االختالفات في س�بل العيش واس�تغالل املوارد 

مشروع التكيف االجتماعي وااليكولوجي والزراعي في مواجهة 
SEARCH التغير المناخي في منطقة البحر األبيض المتوسط

هدف المشروع اإلجمالي 
هو زيادة قدرة  الصمود 

االجتماعي وااليكولوجي 
في األنظمة االيكولوجية 

لمساقط المياه في حوض 
البحر المتوسط في مواجهة 

تغير المناخ وغيرها من 
عوامل التغيير.

   EU املشاريع املمولة من االحتاد األوروبي

حمى املعبور األبيض في منطقة أعالي عكار
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الطبيعي�ة ل�دى املجتمع�ات احمللية. تس�تند مبادرة مش�روع 
SEARCH إل�ى نه�ج تش�اركي لس�د الفج�وة ب�ني أصحاب 

املصلحة عل�ى كل من املس�تويني احمللي والوطن�ي على حد 
سواء.  

ابت�داًءا م�ن مرحلت�ه األولية، رك�ز مش�روع SEARCH على 
العمل مع املجتمعات األهلية في أعالي عكار للمس�اعدة في 
بن�اء القدرات، ورفع مس�توى الوعي، والتعلي�م حول قضايا 
تغي�ر املن�اخ التي تؤثر عل�ى الق�رى، وكل ذلك على أس�اس  
النهج التش�اركي، والتحليل الحتياج�ات أصحاب املصلحة 
والبح�ث ف�ي أدوات التكّي�ف الالزم�ة لتغي�ر املن�اخ. يركز 
مشروع SEARCH على ثالث قرى شملتها الدراسة، هي: 
القبيات، وعندقت، وعيدمون- كرم ش�باط، وجميعها تقع 
في منطقة اعال�ي عكار ، إذ ُتعرف ه�ذه املنطقة بأنها بالغة 

احلساسية جلهة تغير املناخ وغيرها من عوامل التغيير.
إلى ذلك، ش�هد املش�روع تقييمًا لقابلية األخطار االجتماعية 
واأليكولوجية )VA(  في القرى الثالث  التي شملتها الدراسة. 
وعلى هذا األساس، اسُتخدمت أساليب وأدوات مختلفة من 
أجل احلصول على بيانات جيدة نوع�ًا وكّمًا، وكذلك للتمكن 
م�ن التوصل إلى تقييم متني يبني قابلي�ة تعّرض هذه املواقع 

لألخطار جراء تغير املناخ. 
وبعد االنتهاء من تقييم مدى إمكاني�ة تعّرض القرى الثالث 
لألخط�ار وجنبًا إل�ى جنب م�ع القدرة عل�ى التكي�ف )نقاط 
الق�وة ونقاط الضعف(، ج�رى اعتماد إس�تراتيجية التمكن 
من الصمود بوجه تغير املناخ اس�تنادًا إلى مكونات مفاهيم 
املشروع األربعة التي تش�مل: التنوع والرأمسال، واالبتكار، 
والتنظي�م الذات�ي، والتعل�م. أم�ا اإلجن�از الكبير ملش�روع 
  )NSC( فقد متثل بإنش�اء جلنة التوجي�ه الوطنية SEARCH

لإلش�راف على تنفيذ أهدافه، وضم�ت ممثلني عن مختلف 
الوزارات عالوة على أعضاء من املؤسسات اخلاصة.

حصيلة املشروع ونتائجه
أظه�رت تقييم�ات التع�رض لألخط�ار ف�ي الق�رى الثالث 
أن عيدمون-ك�رم ش�باط هي األكث�ر تعرض�ًا لألخطار على 
املس�تويني االيكولوجي واالجتماعي، وبالتال�ي، حتتاج إلى 

دعم عاجل. 
وعلي�ه، اس�تهدف مش�روع SEARCH إعادة تأهي�ل خزاني 
مي�اه قدميني وش�بكتيهما في قري�ة الروميه )ف�ي منطقة كرم 
ش�باط( باإلضافة إلى تركيب خزان مياه بالستيكي جديد كي 
تصل املياه إل�ى جميع املنازل في القري�ة، وحتى تلك الواقعة 
عن�د مس�تويات أعلى من خزان�ات املياه القدمية. س�اعد هذا 
ف�ي معاجلة مس�ألة نقص املياه، وحّس�ن كمية املي�اه املتوفرة 

الستعماالت الشرب ولألغراض الزراعية. 
وعلي�ه أصبح�ت املياه متوف�رة اآلن ألكثر م�ن 60 منزاًل في 
البل�دة. إلى ذلك، أجنزت ثالثة نش�اطات أصغ�ر حجمًا، كان 
األول ه�و تزويد النس�اء احمللي�ات ب�األدوات الالزمة إلنتاج 
منتج�ات األلب�ان. والثان�ي ش�مل تزوي�د الرج�ال احملليني 
بخاليا حنل إلنتاج العس�ل. هذان النش�اطان يعززان س�بل 
عيش الس�كان احملليني من خالل خل�ق مصادر دخل بديلة. 
والنش�اط الثال�ث متثل في  وض�ع كتيب تعليم�ي هدفه زيادة 
املعرفة ورفع مس�توى الوعي حول مس�ائل ذات صلة باملياه، 
وتغير املناخ، واحملافظة على الغابات في مستجمعات املياه في 
أعالي عكار ، ويستهدف النس�اء واألطفال واملزارعني الذين 

يعتبرون من الفئات األكثر حساسية وتأثرًا. 

إعادة تأهيل خزان للمياه في منطقة أعالي عكار
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شرعت جمعية SPNL في تنفيذ هذا املشروع بتمويل من االحتاد 
األوروبيEU  في األول من حزيران، 2014. يس�تغرق تنفيذ 
املشروع ثالث سنوات، وسينفذ في ثالث مناطق في البقاع، 

وهي عنجر/كفر زبد، والفاكهة، وعني زبدة/خربة قنافار. 
تقع هذه الق�رى في مناطق ريفية تعتمد أساس�ًا على الزراعة 
والرعي كمصدر اقتصادي رئيس�ي لكس�ب العي�ش. ونظرًا 
لتأثي�ر األزم�ة الس�ورية وتدفق الالجئ�ني فقد تزاي�د تدهور 

الوضع االقتصادي االجتماعي للمنطقة أكثر بكثير. 
م�ن املتوقع أن ُينفذ هذا  املش�روع أولًا تقييمات س�ريعة حول 
الوضع احلالي ملواقع احلمى املعنية والتي سيتم تطويرها وفق 
نهج تش�اركي من أجل رفع مستوى املعيشة وحتفيز االنتعاش 
االقتص�ادي ل�دى املجتمع�ات األهلي�ة احمللي�ة، وذلك من 
خالل تعزي�ز إمكانية تأمني مداخيل بديل�ة تقوم على أعمال 

احملافظة على الطبيعة. 
س�وف يس�تهدف املش�روع ثالث فئات معرض�ة لألخطار 
بش�كل خاص وس�يقدم الدعم االقتصادي له�ذه الفئات، 
وه�ي: الرعاة م�ن الرج�ال والنس�اء، وصي�ادو األمساك، 

مشروع دعم سبل العيش لتخفيف الضغوطات االجتماعية 
واالقتصادية والطبيعية على المجتمعات اللبنانية في مناطق الحمى

والنس�اء احملليات، وذلك بهدف رفع مس�توى معيش�تهم. 
وس�وف تش�مل هذه النش�اطات تدريبات عل�ى إجراءات 
النظافة الواجب اتباعها في إنتاج وتسويق منتجات األلبان، 
ودعم إنتاج اآلالت املوس�يقية اللبنانية التقليدية مثل الطبلة 
والرباب�ة، وتعزيز احلرف اليدوية التقليدية، مبا في ذلك دعم 

مختلف مهارات األشغال احلرفية القدمية وتسويقها. 

في اجل�زء الثان�ي من املش�روع س�يتم التركيز عل�ى إمكانية 
الوصول إلى اخلدمات واس�تدامتها، وذل�ك من خالل تنفيذ 
برنام�ج تعليم�ي للتوعية من خ�الل برنام�ج  SNOW حيث 
يتن�اول توعية أطفال امل�دارس حول امل�وارد الطبيعية مبا في 
ذلك الس�ير ف�ي الطبيعة ضم�ن مس�ارات تعليمي�ة، وتقدمي 
الع�روض، وتنظي�م ورش عم�ل موس�يقية، واملش�اركة في 
نشاطات تثقيفية بالهواء الطلق ضمن احلمى. وأخيرًا، سيتم 
نش�ر نتائج ال�دروس املكتس�بة وكذل�ك تأمني حيز تس�ويق 
للمنتجات احمللية لتكون مقدمة في س�بيل حتس�ني األوضاع 

االقتصادية للمجتمعات األهلية.
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يق�ع حمى عندقت ضم�ن منطقة أعالي عكار ويتميز بنس�بة 
غط�اء مرتفع من األش�جار )21 باملئة مقارنة مع متوس�ط 13 
باملئة ف�ي الب�الد مبجملها(. لألس�ف، هن�اك مجموعة من 
العوامل، مبا ف�ي ذلك غياب الوع�ي البيئي والبني�ة التحتية 
األساس�ية ، ويضاف إلى ذلك تفش�ي الفقر، إذ تهدد جميعها 
بيئ�ة املنطق�ة ومتنع الوص�ول العادل إل�ى امل�وارد الطبيعية. 
كم�ا أن صيد الطي�ور واحليوان�ات البرية غي�ر املنضبط وغير 
القانوني، والرعي اجلائر للمواشي، وقطع األشجار، وحرائق 
الغاب�ات، والزحف العمراني ته�دد جميعها حالي�ًا العديد من 
املناط�ق هناك.  مت تنفيذ هذا املش�روع، املم�ول من االحتاد 
األوروبي EU، بالش�راكة مع بلدي�ة عندقت لتحقيق هدفه 
اإلجمال�ي: تعزي�ز احملافظ�ة على امل�وارد الطبيعي�ة العامة 
وحمايتها من خالل إحياء األس�اليب التقليدية القائمة على 

أساس التعاون في املجتمع األهلي. 

أما أهدافه احملددة فتتركز على:
•  زيادة التمكني للبلديات، والس�لطات احلكومية احمللية، 
بالتراف�ق م�ع تقوي�ة أواص�ر التع�اون بينهم�ا م�ن خالل 

مشروع إحياء األساليب التقليدية لالستفادة منها مستقباًل

اللج�ان احمللي�ة.
•  رف�ع قدرات البلدي�ات في احملافظة عل�ى البيئة من خالل 
التوعي�ة ح�ول نه�ج احلم�ى لناحي�ة احملافظ�ة عل�ى املوارد 

الطبيعية وخاصة الغابات وموارد املياه.
•  تعزيز حماي�ة املناطق املهمة للتن�وع البيولوجي من خالل 
تنفيذ احملافظة على طبيعة مواقع احلمى اس�تنادًا إلى التعاون 

مع املجتمع األهلي.
•  دعم إنشاء موقع ختييم كشفي لتوعية وتدريب الشباب.

•  دع�م التكي�ف ل�إلدارة التقليدي�ة املطبق�ة حالًيا بالنس�بة 
للم�وارد املائي�ة لتتواءم م�ع االحتياج�ات اجلدي�دة لكل من 

الزراعة واملجتمعات األهلية.
•  التأكد من إعادة إجراء التجارب في ظروف مطابقة محتملة 

من خالل نشر الدروس املكتسبة من املشروع.

غابة نبع الشوح في منطقة أعالي عكار
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هو مش�روع إقليمي ملدة ثالث س�نوات ينفذه االحتاد األوروبي EU ف�ي خمس دول )لبنان، 
 .IUCN وفلس�طني، واألردن، ومصر واملغرب( ويقوده االحتاد الدولي للحفاظ على الطبيعة
ويتمثل هدفه الرئيس�ي في تعزيز النهج الش�امل لإلدارة املتكاملة للم�وارد املائية في جميع 
أحن�اء املنطقة على أي�دي البحاثة واخلبراء واملمارس�ني وغيرهم من أصح�اب املصلحة من 

ذوي اإلهتمام في هذا املجال. 

تقوم رؤيتنا على أن مش�روع  R-KNOW س�وف يغدو الس�وق املفضلة لتبادل املعلومات 
حول أساليب اإلدارة املتكاملة والتشاركية للمياه في املنطقة العربية.

ع�الوة عل�ى ذلك، يج�ري تس�ليط الضوء عل�ى أهمية ه�ذه الش�بكة لناحية خل�ق معرفة 
جديدة حول األس�اليب النظامية ف�ي إدارة املياه. وس�وف تدمج ش�بكة  R-KNOW املعرفة 
العملي�ة )البيانات، واملعلومات واملعارف( من مص�ادر علمية مختلفة ومن مزودين مختلفني 
حول أربعة مواضيع رئيس�ية، تش�مل: أنظمة إدارة املي�اه، وأوضاع املياه والغ�ذاء والطاقة، 
وتكنولوجيا املياه املس�تدامة، وأخي�رًا املياه وتغير املن�اخ. من خالل معاجلة ه�ذه املواضيع، 
سوف يدرس مش�روع  R-KNOW عددًا من القضايا املتش�عبة تشمل، وال تقتصر على، 
إعادة تأهيل األنظمة اإليكولوجي�ة املائية )األراضي الرطبة، واألنهار، واخلدمات املتصلة، 
وما إلى ذلك(، بالترافق مع تعميم مراعاة املس�اواة بني اجلنسني، وحتسني األمن املائي، 

وتطوير القدرات احمللية، والتعامل مع القضايا املائية العابرة للحدود الدولية.

 R-KNOW - مشروع شبكة المعرفة اإلقليمية حول المياه

هدفه الرئيسي تعزيز 
النهج الشامل لإلدارة 

المتكاملة للموارد المائية 
في جميع أنحاء المنطقة 

على أيدي البحاثة والخبراء 
والممارسين وغيرهم من 

أصحاب المصلحة من ذوي 
اإلهتمام في هذا المجال.

بحيرة القرعون في جنوب وادي البقاع وهي باتت مشرفة على اجلفاف



49

مش�روع المنارات التراثية ف�ي حوض البحر 
)MED-PHARES( األبيض المتوسط

عنوان املش�روع هو: "اس�تراتيجيات اإلدارة املتكاملة لتطوير 
املنارات وأعمدة اإلش�ارات في البحر املتوس�ط"، وهو يشمل 
أربعة بلدان في منطقة البحر املتوس�ط، هي: ايطاليا، فرنسا، 

تونس  ولبنان.
الهدف اإلجمالي للمشروع هو املساهمة في تعزيز التراث الثقافي 
والتاريخ�ي املرتب�ط باملالح�ة وإدماجه ضمن االس�تراتيجيات 
والسياس�ات املتعلق�ة ب�إدارة املناط�ق الس�احلية. س�وف تنفذ 
نش�اطات متنوع�ة م�ن دول التعاون األرب�ع )إيطاليا، فرنس�ا، 
تونس ولبنان(، لكي تؤدي إلى خلق منوذج جديد يهدف إلعادة 
تأهيل وإدارة املن�ارات، واألضواء، وأعمدة اإلش�ارة في البحر 
املتوس�ط من أجل تعزيز وحتس�ني هذه املوارد الفريدة من خالل 
 MED-PHARES خطة التطوير السياحي املس�تدام. بدأ مشروع
في 19 كانون األول 2013 وميتد ملدة س�نتني وهو ممول من قبل 
االحتاد األوروبي EU ضمن برنام�ج ENPI-CBCMED )التعاون 

عبر احلدود في حوض البحر املتوسط(.

منارة الفنار في مدخل ميناء صور- جنوب لبنان )الصورة حملمد صفي الدين(
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مشروع النسق الطبيعي والثقافي لمنطقة 
MED-SCAPES البحر المتوسط

تطوير التقييم ملزايا النسق الطبيعي كأداة للحفاظ 
الفع�ال عل�ى اإلرث الطبيعي في منطقة ش�رق 

البحر املتوسط

مدة املش�روع س�نتان وهو ممول م�ن قبل االحت�اد األوروبي 
EU ضم�ن برنام�ج ENPI-CBCMED )التع�اون عبر احلدود 

في حوض البحر املتوس�ط(.  ش�ركاء املش�روع م�ن قبرص، 
 Laona واليون�ان، واألردن، ولبنان وتتولى قيادته مؤسس�ة
Foundation للمحافظ�ة عل�ى الطبيع�ة. ش�ركاء املش�روع 

اآلخ�رون، باإلضافة إل�ى SPNL، هم اجلامع�ة املفتوحة في 
قبرص، وجامع�ة بحر إيجه، ومعهد البحر املتوس�ط للطبيعة 
وعلم اإلنس�ان في اليونان، واجلامعة األميركية في بيروت،  
فضلًا عن اجلامع�ة األردنية األملانية واجلمعي�ة امللكية حلماية 

الطبيعة في األردن. 
باإلضاف�ة إلى العمل على تطوير نظام ش�مولي عام ألجل 
التش�خيص ورس�م اخلرائ�ط للموائل الطبيعية في ش�رق 
املتوس�ط، حيث يعزز املش�روع رصد ومراقبة هذه املوائل، 
وحماي�ة الت�راث الطبيعي، وختفي�ف تأثيرات تغي�ر املناخ/

التصحر بطريقة أكثر فعالية. 
أما SPNL  فس�تعمل أيًضا على مجموع�ة عمل محددة ذات 
صلة بنه�ج احلمى الذي أع�ادت إحياءه في لبن�ان. والنتائج 
املتوقع�ة م�ن مجموع�ة العم�ل  إنش�اء كادر م�ن املوظفني 
املدربني على تنفيذ هذا النهج املستند إلى املجتمعات األهلية 
وتطوي�ر املمارس�ات الفضل�ى في اس�تخدام مفه�وم ونهج 
احلمى، وإنش�اء إطار عمل إلجراء تقييم تكاملي ملزايا النسق 
الطبيعي )LCA(  في حوض البحر املتوسط. وفي هذا السياق 
س�وف يجري اإلعالن عن حوالي 10 مجتمعات أهلية ريفية 
من قبل الس�لطات احمللية كمناطق ُمحافظ عليها كحمى في 

البلدان الشريكة.
ولهذه الغاية س�يتم تطوير دليل إرشادي، وفيلم توثيقي على 
اليوتي�وب يتط�رق لعملية اخن�راط املجتمع�ات احمللية، حيث 

سُيترجم إلى اللغات احمللية.
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حمى املعبور األبيض – منطقة أعالي عكار
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تتمي�ز جميع بلدان البحر املتوس�ط باختالف�ات من النواحي 
اجلغرافي�ة الطبيعية، والتنوع البيولوج�ي، والطابع التاريخي 
إج�راءات  ال�دول  ه�ذه  ول�دى  واالجتماع�ي.  والثقاف�ي 
وضغوطات بيئية متعددة، وأنظم�ة حكم وظروف اقتصادية 
متنوع�ة. فمنطق�ة غ�رب آس�يا )لبن�ان، س�وريا، واألردن( 
معروفة باملمارسات الثقافية اخلاصة بها املتبعة في مجتمعاتها 
األهلية، الس�يما في مناطقها الريفية. وكان لهذه املمارسات 
التقليدية دائمًا أثر إيجابي عل�ى البيئة، وما فتئت املجتمعات 
األهلية تعتمد على هذه املمارس�ات في تولي�د ما يكفيها من 
املداخي�ل. أما الي�وم، ونظ�ًرا للزح�ف العمران�ي، والتنمية 
االقتصادي�ة، ونش�وء التكنولوجي�ا اجلدي�دة، ب�ات الن�اس 
يتطلع�ون إل�ى العمل ف�ي املدن من أج�ل تغطي�ة التكاليف 
املتزايدة للحياة، وبالتالي، غدت ثقافتهم القروية تفقد هويتها 

رويدًا رويدًا.
لذا، هناك اآلن طيف واس�ع من املنظمات غير احلكومية في 
جميع أحناء منطقة البحر املتوسط تنضم سوية، باإلضافة إلى 
جمعية SPNL،  لتنفيذ مشروع تقييم ودعم ممارسات احملافظة 
عل�ى الثقاف�ة األصلية ف�ي منطقة ح�وض البحر املتوس�ط. 
يهدف هذا املشروع إلى تعزيز ممارسات، وتقنيات، وأساليب 
العيش التقليدية األصلية التي تنس�جم متام�ًا مع الطبيعة، 

مشروع تقييم ودعم الحفاظ على الممارسات الثقافية الصديقة 
للبيئة في حوض البحر األبيض المتوسط

MAVA املشاريع املمولة من مؤسسة

فضلًا عن دعم ومناص�رة البراعات الفطرية لدى الناس في 
جميع أحناء منطقة البحر املتوس�ط، لناحية حماية أراضيهم 

ومياههم ومواردهم. 
  MAVA سوف يتحقق هذا املشروع بفضل متويل من مؤسسة
السويس�رية، ويحدونا األمل أن يس�اهم هذا في إعادة إحياء 
حقيقية ملثل هذه املمارس�ات التقليدية بحيث تظل - أو تغدو 
- قوي�ة مبا يكفي لكي تبقى حية بثب�ات خالل القرن احلادي 

والعشرين.
ترك�ز جمعي�ة SPNL عل�ى قائم�ة مصغ�رة م�ن املمارس�ات 
التقليدية املس�تدامة الت�ي تغطي هذه املنطق�ة وهي: مفهوم 
احلمى، والرعي املس�تدام، والصيد املنظم، وأقنية مياه الري 
التقليدي�ة، وإنتاج امللح التقليدي، وبن�اء املدرجات الزراعية، 
وجمع النباتات البرية ملختلف االس�تعماالت . باإلضافة إلى 
ذلك، تتضمن املمارس�ات احلفاظ على التراث الثقافي، الذي 
يش�مل املنازل القدمية، واملواقع الدينية، والقيم االجتماعية. 
وس�بب ذلك هو أن اجلمعي�ة على يقني بأن هذه املمارس�ات 
ذات أهمية للمنطقة وأن إحياءها واحملافظة عليها يش�كالن 
أمرًا ذا  أهمية حامسة في س�بيل إعادة وتعزيز الروابط الوثيقة 

بني الثقافة والطبيعة.

أحواض املاّلحات التي تشكل منطقة استراحة للطيور املهاجرة في شكا-شمال لبنان 
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وفي الس�ياق نفس�ه وّقعت جمعية SPNL اتفاقية ش�راكة مع منظمة   TyN  االس�بانية. اتفق 
الطرفان على حتقيق أهدافهما املش�تركة من خالل التعاون املتبادل وتطوير املشاريع الهادفة 
إلى الربط بني احملافظة على الطبيعة وتعزيز الثقافة، وذلك من خالل الرعي املستدام وتنظيم 

االنتقال املومسي للمواشي من مرعى إلى آخر. 

رعاة بال حدود بالشراكة مع منظمة TyN  االسبانية

إنتاج احلليب في شمال وادي البقاع )الصورة ألسعد صاحل( 
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"حركة دائمة" في الشرق األوسط

بات الرعي التقليدي يواجه أياًما صعبة في الش�رق األوس�ط 
اليوم. وكانت جمعية SPNL  وال زالت تتولى دورًا رياديًا ضمن 
مش�روع مجموعة البحر املتوس�ط هذا، فقامت باستكشاف 
العدي�د م�ن التهدي�دات والصعوبات الت�ي يواجهه�ا الرعي 
واحلف�اظ على الطبيعة في املنطقة )لبنان واألردن وس�وريا(. 
ال تكمن الصعوبات في الس�ياق السياس�ي املعقد وحسب إمنا 
هناك أيضًا مش�كلة الفه�م غير الكافي ملختل�ف أنواع الرعي 
وتداعيات�ه وألهمية النقل املومسي للمواش�ي من مرعى إلى 
آخ�ر، والتأثي�رات الفعلية لذلك عل�ى الطبيعة في ض�وء تغّير 

الظروف املناخية.

الرعي التقليدي املتنقل لقطعان املواشي مومسيًا في أحناء لبنان )الصورتان ألسعد صاحل(

خريطة مسارات الرعي في منطقة غرب آسيا
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الطل�ب على املياه في لبنان مس�ألة ال تتأثر بالظروف الطبيعية ملوارد املياه فحس�ب، إمنا تتعل�ق أيضًا إلى حد كبير 
بالتش�كيل املتقاطع للمسائل القبلية، واملذهبية، واجلزئية، والسياس�ية والتي بإمكان ندرة املياه أن تثير املشاكل 

حولها بسهولة. 
عنجر وكفر زبد بلدتان تقعان في س�هل مس�تٍو من وادي البقاع. تتميز هاتان البلدتان بتنوع بيولوجي غني نظرًا 
لثروتهم�ا في املوارد املائية. ونظرًا لكونهما تتكونان من مس�تنقع ش�كلته األنهار والينابي�ع، فإن ذلك يجعلهما 
 SPNL موئاًل منوذجًيا للطيور املائية األفريقية-األوراسية، ولتوالد طيور النعار السوري املهددة عامليًا، وهذا ما دفع
إلى اإلعالن عن املوقع كمنطقة مهمة للطيور عام 2005. عالوة على ذلك،  أعلنت اجلمعية هذه املنطقة كحمى 
بالتعاون مع بلديتي عنجر وكفرزبد، وذلك نظرًا لتنوعها البيولوجي الكبير، وضرورة تعزيز التنمية املس�تدامة في 
إدارة مواردها املهمة، واحملافظة على املس�تنقعات ومصائد األمساك فيها بوصفها سبل عيش للمزارعني، ونظرًا 

ألنها تؤمن إمدادات من املياه العذبة إلى ما يربو على 30 قرية حولها.
إال أن املنطق�ة الزالت ُتعاني من التدهور في مواردها املائية مما يؤدي إلى تدمير التنوع البيولوجي احلالي ونش�وء 
مش�اكل خطيرة لناحية نوعية املياه وكميتها. ويعود الس�بب إلى اإلفراط في اس�تخراج املياه، وس�وء اس�تخدام 

املوارد املائية كنتيجة للممارسات الزراعية غير املستدامة، كما يفاقم كل هذا الضغوط الناجتة عن تغير املناخ.

اع�ادة احي�اء الوظائ�ف االيكولوجي�ة لموائل الحمى ع�ن طريق دع�م االدارة 
المستدامة المحلية النظمة المياه

مجموعة "دعم احلمى" تساهم في حملة تنظيف أحواض األراضي الرطبة في حمى عنجر
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يهدف هذا املش�روع ، املمول من مؤسسة MAVA، إلى اس�تعادة الوظائف األساسية للنظام 
اإليكولوجي للحمى عبر تعزيز أنظمة إدارة املياه املس�تدامة املس�تندة إلى ممارس�ات املجتمع 

األهلي، وذلك في سبيل حتقيق األهداف احملددة التالية: 
•  حتس�ني إدارة نوعي�ة وكمية املياه املس�تخدمة للزراعة م�ن األقنية، واآلب�ار، واألراضي 

الرطبة في كل من حمى عنجر وكفرزبد.
•  تعزيز املمارس�ات املس�تدامة في اس�تخدام املي�اه للزراعة اس�تناًدا إلى حاجات وأس�اليب 

املجتمع األهلي، وذلك  على يد مزارعي كفر زبد.
•  حتسني التقييم والتقدير ألهمية األنظمة اإليكولوجية ملياه احلمى في عنجر وإعادة تأهيل 

أقنية الري في حمى عنجر لفائدة الناس وللطيور.

سوف يحقق املشروع هذه األهداف من خالل ثالث استراتيجيات رئيسية تعاجل التهديدات 
املذكورة آنفًا على النحو التالي:  

•  حتسني البنية التحتية للمياه، وإدارتها ومراقبتها في عنجر
•  تنفيذ حملة توعية بيئية زراعية في عنجر وكفرزبد

•  تنشيط اإلدارة احلكيمة للمياه في كفرزبد

إعادة تأهيل قنوات الري في حمى عنجر
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إن مش�روع إدماج مفاهي�م حماية الطيور احلوامة املهاجرة ف�ي القطاعات االنتاجية على 
مس�ار الطيران ضمن حفرة االنهدام - البحر األحمر - الطي�ور احمللقة املهاجرة  MSB هو 
مش�روع ممول من صندوق البيئة العاملي GEF، وقد س�اهمت فيه جمعية SPNL بالتعاون مع 
وزارة البيئ�ة اللبناني�ة وبرنامج األمم املتح�دة االمنائ�ي و BirdLife International من أجل 
ضمان احملافظة الفعالة على األعداد الكبيرة من الطيور احمللقة املهددة عامليًا التي ُتهاجر على 

امتداد ممر الطيران العاملي هذا.

تطوير أطلس للطيور احمللقة
انتهى إعداد أطلس الطيور احمللقة املقسم إلى ثالثة أجزاء تشمل: املقدمات، وفصائل الطيور 
احمللقة، وأوضاع أنواع الطيور. يبدأ القس�م األول بتعريف ممر طيران أفريقيا/أوراسيا ومن ثم 
الطيور احمللقة والتهدي�دات التي تؤثر في الطيور احمللقة املهاج�رة، وفوائدها، وأهمية لبنان 
بالنس�بة لها. يعاجل قسم الطيور احمللقة الطيف الواس�ع من اخلصائص الطبيعية املتنوعة التي 
متيز الفئات املختلفة من الطيور احمللقة. ويس�تتبع قس�م األنواع وص�ف اخلصائص الطبيعية 

للطيور، وأوضاعها، وتغذيتها.

إعداد خطة أعمال إلدارة الصيد املستدام في لبنان
متَّ إع�داد خطة عمل الدارة قطاع الصيد عام 2012، وقد أش�ركت اجلمعية أصحاب املصلحة 
الرئيس�يني في اخلطة بغية إب�راز أهمية هذا القط�اع للعديد من العائالت الت�ي تعتمد عليه. 
وش�ملت اخلطة تص�ورًا لقطاع الصي�د خالل الس�نوات القادمة، م�ع األخذ بع�ني االعتبار 

MSB مشروع الطيور المحلقة المهاجرة

مشاريع أخرى
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الظروف والتحديات املالية التي يواجهها القطاع. 

)GIS( خرائط أنظمة املعلومات اجلغرافية
مّت إع�داد خرائ�ط ألنظمة املعلوم�ات اجلغرافي�ة GIS ملمرات 
طي�ران الطيور احمللق�ة املهاجرة، ونق�اط الصيد الس�اخنة أو 
اخلط�رة، وخريط�ة مل�زارع تربية طي�ور الطرائ�د، واحملميات 
الطبيعي�ة، واحملمي�ات اخلاصة، ون�وادي الرماي�ة املوجودة. 
وف�ي هذا الس�ياق، جرت استش�ارة اخلبراء لدينا ف�ي الطيور 
حول األس�اليب املوصى بها من أجل رس�م مسارات طيران 

الطيور احمللقة املهاجرة. 

اعداد خطة وطنية لنوادي الرماية احلالية، ومحميات الصيد 
اخلاصة، وم�زارع  تربية الطيور، واملواق�ع احملمية املصنفة، 

ومناطق الصيد العامة احملتملة واخلاصة.
ته�دف اخلطة إل�ى حتليل وض�ع أصح�اب املصلح�ة وتقدمي 
االقتراح�ات وإجراءات التخفيف التي س�وف تس�اعد وزارة 
البيئ�ة في إدارة  الصيد املس�تدام. كما س�اعد ذل�ك أيضًا في 
محاولة البحث عن مناطق الصيد املسؤول التي ميكن تعيينها 

في املستقبل استناًدا إلى معايير ُمعينة ُتلبي املعايير الدولية.

النتائج

رت  من خالل مش�روع الطيور احمللقة املهاج�رة )MSB(، طوَّ
SPNL  أيضًا ونشرت الكتب التالية: 

دلي�ل وض�ع الطيور ف�ي لبن�ان واملناط�ق املهم�ة للطيور، 
والدليل احلقلي للطيور احمللق�ة املهاجرة، ودليل التعرف على 
الطيور، ودليل الصياد مع كتيب األس�ئلة واألجوبة المتحان 
الصيادين. وأجرت اجلمعية دورات تدريب ملنسقي التعليم من 
وزارة التربي�ة والتعليم، وعناصر ق�وى األمن املوجلني مهمة 
فرض القانون، وذلك على مهارات التعرف على أنواع الطيور 

بالترافق مع احملافظة على الطبيعة، ودراسة قانون الصيد.
 

واجلدير بالذكر أن اجلمعية تنك�بّ حاليًا على حتديد 10 مناطق 
للصيد املس�ؤول RHAs ،  اس�تناًدا إل�ى املعايي�ر العلمية التي 
وضعتها باملش�اركة مع اخلبراء املعنيني، وكل ذلك في س�بيل 
اس�تكمال جهود تنظيم الصيد في لبن�ان. هذا باالضافة الى 
حتضير خرائط GIS لهذه املناطق، وخرائط للطيور احمللقة تبني 
تواجدها على األراضي اللبنانية، وخرائط ملوئل طرائد الصيد 

في لبنان.

طيران من البجع األسود يحلقان فوق كفرزبد بالقرب من مركز الزوار في احلمى )الصورة جليرو اوز(
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للمرأة دور أساس�ي، ومؤثر، وإرش�ادي في املجتمع�ات األهلية احمللية وف�ي تربية األجيال 
اجلديدة. وتقع على عاتق النس�اء الريفيات مس�ؤوليات احملافظة على العائل�ة )الغذاء والدواء 
والنار واملاء(، وتعتمد العديد من هذه النش�اطات على م�وارد البيئة. وبالتالي فإن حلالة البيئة 
تأثي�رًا هائاًل على النس�اء ودورهن، ومس�ؤولياتهن، وصحتهن، وعمله�ن، وغيرها. يعاجل 
هذا املشروع مشاركة النس�اء في اإلدارة املس�تدامة للموارد الطبيعية واحملافظة على األنواع 
امله�ددة عامليًا في املناطق املهمة للطيور ضمن احلمى. يدعم هذا املش�روع النس�اء في توليد 

دخل للحفاظ على سبل العيش باتصال وثيق مع املواقع احملمية.
الهدف الرئيس�ي من هذا املش�روع هو متكني املرأة سياس�يًا واقتصاديًا، وبالتالي تعزيز س�بل 
عيش النس�اء الريفي�ات منهن من خالل إحياء نه�ج احلمى في اإلدارة املس�تدامة للمناطق 
املهم�ة للطيور ف�ي لبنان وكذلك احملافظة على األنواع املهددة عامليًا. جرى إش�راك خمس�ة 
م�ن مواقع احلمى في البرنام�ج، وهي عنجر، كفر زبد، الفاكه�ة، القليلة واملنصوري. تعتمد 
املجتمعات األهلية حول مواقع احلمى هذه على الزراعة  بصورة رئيس�ية لتأمني معيش�تها، 
إال أنه�ا تتمتع أيض�ًا بخصائص ذات أهمية أخرى متع�ددة  مثل تنوع الديان�ات والطوائف، 
واالنتماء إلى مختلف األحزاب السياس�ية. يس�تهدف ه�ذا البرنامج 90 امرأة ريفية يعش�ن 

مشروع تعزيز تمكين نساء الحمى للمحافظة على الطبيعة وسبل العيش الممول 
 UN FGE  من هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

الهدف الرئيسي من هذا 
المشروع هو تمكين المرأة 

سياسيًا واقتصاديًا، وبالتالي 
تعزيز سبل عيش النساء 
الريفيات منهن من خالل 

إحياء نهج الحمى في 
اإلدارة المستدامة للمناطق 

المهمة للطيور في لبنان 
وكذلك المحافظة على 
األنواع المهددة عالميًا.
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حول مواقع احلمى واللواتي ُيس�تبعدن ع�ادة عن صنع القرار 
واملجاالت االقتصادية للمجتمع األهلي. املش�روع ممول من 
صندوق األمم املتحدة للنس�اء UN FGE، وميتد ملدة 3 سنوات 

من العام 2013 إلى العام 2015.
بحلول نهاية املشروع، ينبغي أن تتحقق النتائج التالية لدى 

املجتمعات األهلية احمللية:
•  من املفترض أن يكون قد ازداد فهم املجموعات النس�ائية 
لنه�ج احلمى وللعم�ل املتفاعل حول االس�تخدام املس�تدام 
للم�وارد الطبيعية، م�ن خالل تنظي�م ورش عم�ل تدريبية 
مختلفة ح�ول نهج احلمى، واالس�تخدام املس�تدام للموارد 

الطبيعية، واحملافظة على األنواع املهددة عامليًا.
•  م�ن املفترض أن تك�ون املجموع�ات النس�ائية قد رفعت 
الص�وت في اللجن�ة احمللية  الدارة املوقع، م�ن خالل تنظيم 
 CEDAW دورات تدريبية مختلفة لبناء القدرات حسب اتفاقية
في نه�ج املطالبة باحلقوق، وتولي القي�ادة، واختاذ القرارات، 
واملهارات املشتركة في العمل اجلماعي، باإلضافة إلى شروع 

النساء بتأسيس تعاونيات قانونية داخل املواقع.
•   ينبغي أن تس�تفيد املجموعات النس�ائية من فرص العمل 
اجلديدة ونش�اطات توليد الدخ�ل ضمن املواق�ع، وذلك من 
خالل تطوي�ر الس�ياحة البيئية وخط�ط التس�ويق، وتنظيم 
ورش عم�ل للتدري�ب على امله�ارات الالزمة لف�رص العمل 
الت�ي مت حتديده�ا وكيفية بدء أعم�ال صغي�رة، وإدارة األمور 
املالي�ة فيه�ا. وع�الوة على ذلك س�وف يت�م تزويد النس�اء 
باألدوات واملع�دات الالزمة لف�رص العمل الت�ي مت حتديدها 
وسوف تس�تعمل أساليب تس�ويق مختلفة لدعم النساء مثل 
وضع العالمات التجارية، وطبع الكتيبات، والربط مع املوقع 
اإللكتروني للجمعية، وإقامة املهرجانات واستخدام مختلف 

أدوات وسائل اإلعالم لنشر هذه الدروس.

سوق منتجات احلمى
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مش�روع إع�ادة تأهي�ل وإدارة المي�اه في 
األراضي الرطبة والينابيع في حمى كفرزبد 

الممول من سفارة اليابان 
من خالل دعم السفارة اليابانية، نفذت SPNL عمليات إعادة 
تأهيل مناطق املياه في حمى كفر زبد خالل الفترة املمتدة من 
آذار إلى متوز 2014. وكان هدف املش�روع  حتس�ني إدارة مياه 
األراضي الرطبة ف�ي حمى كفرزبد لفائدة الن�اس والطبيعة. 

وقد ساهم املشروع املنفذ في:
•   إعادة تأهيل حوض معصايا للمياه في كفرزبد

•  الس�يطرة على توزيع املياه واس�تخدامها ضمن احلمى 
ومداخله عبر تركيب فتحات تصريف للمياه

•  إنش�اء بركة ملياه الش�رب لألغراض العامة مستمدة من 
حوض معصايا

إعادة تأهيل بركة املياه في حمى كفرزبد

التدري�ب الحرف�ي عل�ى حياكة  مش�روع 
السجاد في قرية الفاكهة وتشذيب األشجار 

 OTI في حمى عنجر/كفرزبد الممول من
م�ن خ�الل دع�م م�ن الوكال�ة األميركي�ة للتنمي�ة الدولية 
نف�ذت   ،  Civic Initiative OTI-Lebanon عب�ر   )USAID(

 2013 األول  كان�ون  ب�ني  ه�ذا  التدري�ب  مش�روع   SPNL

وحزي�ران 2014. وه�و يه�دف إلى تق�دمي نش�اطات لتوليد 
مداخيل بديلة للنس�اء وللمزارعني الش�باب، وبالتالي ختفيف 
التوترات الناجمة عن األزمة السورية في تلك املناطق، واحلد 
من االجهادات املس�لطة على املوارد والضغ�وط االقتصادية 

املؤثرة على املجتمعات األهلية في احلمى. 
استند اجلزء املتعلق بحمى الفاكهة إلى املبادرة السابقة لصندوق 
األمم املتحدة للنس�اء، الهادفة إلى متكني الدور القيادي للنساء 
الريفيات وإحياء إنتاج السجاد اليدوي التقليدي. فساهم املشروع 
بنش�ر حرفة الس�جاد التقليدي على نطاق  أوسع وتدريب 
مجموعة من النس�اء على حياكتها مما عزز سبل عيشهن. 
وعليه وحتديدًا جرى تدريب حوالي 30 امرأة لبنانية وس�ورية 
عل�ى كيفية حياكة الس�جاد الي�دوي من الص�وف الطبيعي. 
كما مّت تزويدهن أيضًا باملعدات الالزمة )أنوال خش�بية، أنوال 
معدني�ة، وعج�الت حياكة، ومقص�ات، وأمش�اط(. أما في 
حم�ى عنجر/كف�ر زبد، فقد اس�تفاد من املش�روع حوالي 30 
لبناني�ًا وس�وريًا مّت تدريبهم عل�ى تقنيات جديدة لتش�ذيب أو 

تقليم األشجار باالضافة الى معدات تشذيب.
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غزل الصوف حلياكة السجاد في حمى الفاكهة
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بات الرعي التقليدي يواجه أياًما صعبة في الش�رق األوسط اليوم. وكانت جمعية SPNL  وال 
زالت تتولى دورًا رياديًا في هذا االطار، فقامت باستكشاف العديد من التهديدات والصعوبات 
الت�ي يواجهه�ا الرعي واحملافظة عل�ى الطبيعة  في املنطق�ة )لبنان، واألردن، وس�وريا(. ال 
تكمن الصعوبات في الس�ياق السياس�ي املعقد وحس�ب، وإمنا هناك أيضًا مشكلة الفهم غير 
الكافي ملختلف أنواع الرعي وتداعياته وألهمية النقل املومسي للمواشي من مرعى إلى آخر، 

والتأثيرات الفعلية احلقيقية على الطبيعة في ضوء تغّير الظروف املناخية. 

تش�كل سلس�لة جبال لبنان الش�رقية على احلدود اللبنانية منطقة ذات أولوية رئيسية مهمة 
للطيور، وتتميز بوج�ود أنواع مهددة عامليًا )النباتات، والزواح�ف، والثدييات(. هذه املنطقة 
املهمة للطيور هي منطق�ة نظام إيكولوجي طبيعي متدهور ما فتئ�ت تعاني من الرعي اجلائر 
طوال مئات الس�نني مم�ا أدى إلى تصحره�ا، ويتفاقم هذا الوضع أيضًا م�ن خالل الظروف 
املناخية ش�به الصحراوية في املنطقة. لدى هذه املنطقة املهمشة الفقيرة جدًا أعلى تركيز من 
ممارس�ات الرعي املتنقل ألعداد تربو على 15000 رأس من املاعز واألغنام، ويهتم بها ما يزيد 

على 25 من الرعاة. ولذا تبلغ مساحة احلمى املقترح للرعي املستدام حوالي 56 كلم2. 
ومنذ وقت، طويل تؤثر املمارسات التقليدية على االستدامة االيكولوجية في املنطقة،  ويعود 
الس�بب في ذلك أساًس�ا إلى عدم وجود بدائل لكس�ب عيش الس�كان. والتهديد الرئيس�ي 
احلال�ي يتمث�ل في الرع�ي اجلائر واإلف�راط في اقتن�اء املواش�ي، باإلضافة إل�ى الصيد غير 
املنضبط، الذي ميارس في أجزاء من هذه املناطق املهمة للطيور. وعلى أس�اس كل ذلك جاء 

مشروع CEPF كمحاولة جدية لتحسني هذه األوضاع.

الهدف اإلجمالي للمش�روع: احلد من الرعي اجلائر الذي يهدد مناط�ق التنوع البيولوجي 
الرئيس�ية KBAs في سلس�لة جبال لبنان الشرقية عند نهاية املش�روع، وذلك من خالل 

احملافظة على الطبيعة استنادًا إلى املجتمع األهلي:
العنص�ر األول: اعتماد نهج احلمى املس�تند إلى املجتمع األهلي في الرعي املس�تدام ضمن 

املناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي في سلسلة اجلبال الشرقية.
العنصر الثاني: وضع خطة لتقس�يم منطقة احلمى حس�ب اس�تعماالتها: للرعي املس�تدام، 

واحملافظة على املناطق املهمة للنباتات، والصيد املنظم.
العنصر الثالث: وضع خطة إلدارة موقع احلمى تؤمن احلماية لألنواع املهددة عامليًا، واحملافظة 

على بقايا املوائل الطبيعية واالستخدام املستدام للموارد ضمن النهج التشاركي للحمى.
العنصر الرابع: وضع خطة لتوليد مداخيل للرعاة تستند إلى إحياء ممارسات الرعي التقليدية.

العنصر اخلامس: رفع مستوى الوعي بني أصحاب املصلحة.

مشروع تعزيز اإلدارة المستدامة االمحلية للمناطق الرئيسية 
للتنوع البيولوجي KBAs في سلسلة جبال لبنان الشرقية الممول 

من صندوق شراكة األنظمة البيئية الهامة في منطقة حوض 
CEPF البحر األبيض المتوسط
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جّز أصواف األغنام في منطقة البقاع الشمالي )الصورة ألسعد صاحل(
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قصب مستنقعات حمى عنجر – كفرزبد 
موئ�ل طائ�ر القرقف ومنجيرة الموس�يقى 

التراثية 

تعتب�ر املس�تنقعات العذبة في لبن�ان من املواط�ن النادرة في 
لبنان، واملتبقي منها في محافظة البقاع هو مس�تنقع عميق، 

ومستنقع حمى عنجر - كفرزبد. 
ويس�جل جلمعي�ة حماية الطبيعة ف�ي لبنان SPNL الش�ريك 
الوطني للمجلس العاملي حلماية الطي�ور تعاونها مع البلديات 
والس�كان املقيم�ني وقطاعات اإلنت�اج، في اس�تعادة نظام 
احلمى في مواق�ع عدة منها عنجر وكفرزب�د، وتطوير مفهوم 
احلم�ى التقلي�دي امل�وروث ليت�الءم م�ع حاج�ات التنمي�ة 

املستدامة.
واحدة من ابرز قصص النجاح التي حققها نظام احلمى في 
عنج�ر وكفرزبد، املوائمة في اس�تخدام م�وارد الطبيعة مبا 
يتناس�ب مع احلفاظ على موائل الطي�ور وبينها طائر قرقف 
Eurasian Penduline Tit. ومتت�از مس�تنقعات  بنديول�ني 
حمى عنجر – كفرزبد بانها تشكل موئلًا لطائر قرقف بنديولني 
ال�ذي يس�تفيد من احلماي�ة في املس�تنقعات، وميك�ن له ان 
يتكاثر هناك. وتتغذى طيور قرقف بنديولني اساسًا على بذور 
القصب. وتنس�ج هذه الطيور الصغيرة اعشاشًا ضخمة تتدلى 
م�ن االغصان على امل�اء للحف�اظ على س�المة صغارها من 
احليوانات املفترسة. وطيلة فترة التزاوج والتعشيش والتفريخ 
يحاف�ظ الس�كان احملليني في عنج�ر وكفرزبد عل�ى القصب 
ومينع�ون الصي�د الب�ري بجميع اش�كاله في نط�اق احلمى، 
مما يجع�ل املنطقة موئاًل مثالي�ًا للعديد من الطي�ور بينها طائر 
النعار الس�وري املهدد باالنقراض. كمايأكل طائر السنونو من 
البس�اتني احمليطة باملس�تنقع خالل النهار، ويتجمع ليلًا قرب 
القصب للمبيت. وتعتمد العديد من الهازجات على املس�تنقع 
كمنطقة لالس�تراحة خالل فترة هجرتها، بينما يختار بعضها 

اآلخر القصب للتزواج والتكاثر فيها. 
وتعمل جمعية SPNL على اعادة احياء العديد من االنشطة 
التي ترتبط بالتراث وبينها صناعة آالت النفخ املوسيقية، التي 
تعتبر من اكثر اآلالت املوس�يقية الشعبية في مناطق الرعي 
واالنتجاع. وذلك بدعم من صندوق االمم املتحدة للمساواة 
بني اجلنس�ني ومتكني املرأة، واالحتاد االوروبي، وصندوق 

 .MAVA ومنظمة ،CEPF شراكة األنظمة البيئية الهامة

قصة جناح
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طائر قرقف بنديولني يبني عّشه في حمى عنجر/كفرزبد )الصورة لغسان رمضان جرادي(
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واحدة من ابرز انش�طة احلف�اظ على الت�راث تتمثل بتدريب 
الش�باب على حصاد القصب ف�ي فترة اخلريف في مس�تنقع 
كفرزبد بهدف استخدامها في تصنيع ادوات النفخ املوسيقية، 
اضافة الى اس�تخدامات أخرى بينها صناعة السالل. وذلك 
بع�د ان تكون طي�ور قرق�ف بنديول�ني الصغيرة ق�د غادرت 

اعشاشها وانتقلت للعيش في البيئة احمليطة. 

الناي واملنجيرة واملج�وز واملزمار واملقرون�ة، كلها أمساء لعدد 
م�ن آالت النفخ القدمي�ة املتوارثة عبر األجي�ال التي ما زالت 
تس�تعمل حت�ى اليوم. ومتت�از ه�ذه اآلالت بانه�ا تصنع من 

القصب املجوف وهي مفتوحة الطرفني ذات صوت شجي. 
وتدرب جمعية SPNL الشباب على اعادة احياء هذه الصناعة 
احلرفي�ة وجع�ل حم�ى عنج�ر - كفرزب�د موطن�ًا للحرفيني 
املبدعني له�ذه اآلالت، والذين توارث�و صناعتها عن آبائهم 

وأجدادهم.

طائر قرقف بنديولني )الصورة لغسان رمضان جرادي(
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وتع�د الطبيع�ة املكان االمث�ل بالنس�بة لهؤالء 
احلرفي�ني الذين ميزجون ب�ني األدوات احلديثة 
والط�رق املتوارث�ة في صناعة ه�ذه اآلالت التي 
تع�ود إل�ى الت�راث اللبنان�ي. وُيذك�ر أن معظم 
خطوات تصني�ع تل�ك األدوات واآلالت يجري 
يدوي�ًا وفقًا لط�رق التصني�ع القدمي�ة التقليدية 

نفسها.

شباب يصنعون آالت نفخ موسيقية من القصب 
في حم�ى عنجر/كفرزبد، ضمن مش�روع ممّول 

 .)EU( من اإلحتاد األوروبي
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أشغال التطريز باإلبرة، حمى عنجر

العود، حمى رأس بعلبك

اإلكسسوارات، حمى القليلة/املنصوري قطع زجاجية، حمى القليلة/املنصوري

البزق، حمى رأس بعلبك

الربابة،حمى خربة قنافار

م�ن املعروف أن القصد من إحياء مفهوم احلمى يق�وم على حماية الطبيعة والتنوع البيولوج�ي والطيور لفائدة  الناس وضمان 
االس�تخدام املس�تدام للموارد الطبيعية، وكل ذلك بالترافق مع تعزيز س�بل عيش املجتمع األهلي احمللي. وفي هذا السياق، 

اخنرطت اجلمعية خالل السنتني األخيرتني في تشجيع وإحياء احلرف اليدوية التقليدية التي ترتبط مباشرة بالثقافة اللبنانية.
أنشأت اجلمعية "برنامج س�وق احلمى" لتلبية حاجة أفراد املجتمع األهلي احمللي في تسويق منتجاته. وفي سبيل ذلك، ختطط 
لفتح مراكز محددة في املناطق الريفية واحلضرية تهدف إلى رفع مس�توى الوعي حول أهمية املنتجات الوثيقة الصلة بالطبيعة 
وبالتقاليد اللبنانية. وُتنفذ هذه املبادرة بدعم من صندوق األمم املتحدة للنس�اء واالحتاد األوروبي وش�ركاء آخرين. جتدون أدناه 

أمثلة عن منتجات سوق احلمى:

سوق احلمى
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أشغال التطريز باإلبرة،حمى عنجرالطبل، حمى خربة قنافار

أشغال التطريز باإلبرة، حمى عنجر

أشغال التطريز باإلبرة، حمى عنجر

السجاد، حمى الفاكهة
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يعود أصل حرفة حياكة الس�جاد في الفاكهة إلى مدينة برغاما 
الواقعة على الساحل الشمالي الغربي من تركيا، في محافظة 
إزمي�ر. وبدوره يع�ود تاري�خ حياكة الس�جاد ف�ي برغاما إلى 
القرن احلادي عشر عندما بدأت الهجرة التركية إلى املنطقة، 
وأدخل�ت حرفة صناعة الس�جاد إلى لبن�ان- وبالتحديد إلى 
منطقة عكار في قريتي عيدمون والكواشرة -أبان االحتالل 

العثماني في أواخر القرن التاسع عشر.
وصلت هذه احلرفة إلى قرية الفاكهة في بداية القرن العشرين 
من خالل عائلة س�كرية التي زوجت إحدى بناتها لرجل من 
عيدمون. وعندما عادت إلى قرية مولدها في الفاكهة حملت 
معها ه�ذه املهارة، وكان ذل�ك حوالي الع�ام 1920. اعتادت 
كل عائلة في الفاكهة أن تنتج س�جادها اخلاص، وبطانياتها، 
وأغطية أسرتها من خالل تقنية النول. أما اليوم، ومع ظهور 
الصناعة اآللية، أصبحت حرفة حياكة السجاد يدويًا منقرضة 

حياكة السجاد في الفاكهة

تقريبًا. إال أن امرأة واحدة فقط، وهي نهلة س�كرية، ال تزال 
تنس�ج الس�جاد من الصوف الطبيعي وتصبغه بألوان طبيعية 
مس�تخرجة من النباتات واألش�جار وأوراق الشجر واالزهار 

والفواكه، مثل اجلوز، والرمان، والبصل وغير ذلك.
ختط�ط جمعي�ة SPNL م�ن خالل ه�ذا املش�روع  املمول من 
صندوق األمم املتحدة للنساء UN FGE،  إلى متكني النساء في 
الفاكهة من خالل إحياء هذه احلرف�ة اليدوية الثقافية. دربت 
السيدة نهلة سكرية مجموعة من النساء عبر جميع مراحل 
حياكة الس�جاد م�ن أجل اكتس�اب امله�ارات الالزمة لهذه 
احلرف اليدوية وترافق ذلك مع تزويدهن باملعدات واألدوات 
الالزمة. وقد مّت التعاقد مع مصمم من أجل تسويق منتجات 
السجاد وإدخال تصاميم جديدة وحديثة بأحجام أصغر من 

تلك األصلية، لكي يتسنى بيعها بسهولة أكثر.

إعادة إحياء ُحرفة حياكة السجاد في حمى الفاكهة



العود والحمى - رأس بعلبك

عل�ى غرار جميع املواقع املس�تهدفة تتميز حمى الفاكهة بتفاعل وثيق بني البيئة ودورة احلياة اليومية للمس�توطنات البش�رية 
القريبة. إحدى تلك الس�مات الثقافية هي حرفة صنع العود القائمة في قرية رأس بعلبك منذ عقود طويلة. ُيقال إن تاريخ العود 

يعود إلى احلفيد السادس للنبي آدم إذ ُعثر على أول دليل على ذلك منذ حوالي 5000 سنة في العراق. 
من أهداف احلمى الترويج للس�ياحة البيئية، وجزء من ذلك ينطوي على متكني املجتمع األهلي من تس�ويق منتجاته وخاصة 
تلك التي ترتبط بالطبيعة والتي ميكن اس�تخدامها كرس�الة توعية. فدمج حرفة العود في إس�تراتيجية السياحة البيئية للحمى 
يعتب�ر بديل�ًا اجتماعيًا واقتصاديًا متينًا لزيادة س�بل العي�ش للمجتمع األهلي احمللي. فق�د يتمتع زوار احلمى بزي�ارة الفنان في 
محترفه وتعلم أش�ياء حول هذه احلرفة التقليدية. من اجلدير بالذكر أن الس�يد نزيه غضب�ان هو أحد احلرفيني املتبقني لصناعة 

العود في رأس بعلبك وهو يتقن إنتاج العود ولديه محترف خاص في منزله في رأس بعلبك. 

تش�كل احلرفتان اليدويتان: صنع العود وحياكة الس�جاد، دعامتني رئيس�يتني ضمن املبادرة اجلديدة "لسوق احلمى" التي 
تنظمها جمعية SPNL سوية مع احلرف األخرى املنتجة في حمى أخرى في لبنان.

صناعة العود على يد نزيه غضبان في رأس بعلبك

السيد وليد كرم صانع اآلالت املوسيقية التقليدية في املرج – البقاع الشمالي
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الحرف التراثية في عنجر 

عنجر هي بلدة في ش�رق وادي البقاع استقر فيها املجتمع األرمني األصلي، منذ الستينات. 
أما قلعة عنجر فهي مصنفة كموقع تراث عاملي. كما أن حمى عنجر يتضمن أحد أهم مناطق 
املي�اه الطبيعية في لبنان نظرًا لوجود إحدى أهم األراضي الرطبة فيه، وكذلك ال زال يتوطن 

فيها طير النعار السوري، وحيوان ثعلب املاء، وهما من األنواع املهددة عامليًا. 
تتقن نس�اء عنجر عدة ح�رف يدوية تقليدي�ة أرمنية وعل�ى وجه اخلصوص أش�غال التطريز 
باإلب�رة. ويعود هذا اإلنت�اج إلى فترة احلكم العثماني للمنطقة، إذ حافظت النس�اء على هذه 
احلرفة املرتبطة بوطنهن األصلي. واليوم، تس�ّوق SPNL، من خالل مشروع سوق احلمى، 
منتجاته�ن لتوليد دخل إضاف�ي ألفراد املجتم�ع األهلي ورفع مس�توى الوعي حول حمى 

عنجر، وفي الوقت نفسه زيادة التوعية للمحافظة على النعار السوري وثعلب املاء.

عينة عن أشغال التطريز األرمنية "سيفاس" في حمى عنجر  

عينة عن أشغال التطريز في حمى عنجر  



محترف حمى عنجر

 ،SPNL ميث�ل محترف حمى عنجر ورش�ة عمل فنية ومركز ع�رض، أما اجناز هذا احملترف فإنه يتحقق على ي�د كل من جمعية
وبلدية عنجر وجمعية الصليب األحمر األرمني. وهو يهدف إلى متكني س�بل العيش التقليدية للنس�اء في املنطقة، من خالل 
دعم إنتاج احلرف التقليدية، أي االرتيزانا، مثل أش�غال التطريز األرمنية باإلبرة، وفنون الرس�م، واألش�غال املعدنية، وصنع 

األدوات اخلزفية واملجوهرات وغير ذلك. 
ط  س�وف يخدم احملترف أيضًا كمتج�ر طبيعي للحرف اليدوي�ة التقليدية املختلفة األخ�رى ومنتجات األطعمة القروية ويس�لِّ
األض�واء عل�ى احملافظة على الطبيع�ة واألنواع املهددة عاملي�ًا في موقع احلمى، وذل�ك  من خالل اعتم�اد مفهوم احلمى في 

تصميم املنتجات.
س�وف يصبح محترف حمى عنجر مركزًا رائدًا لإلنتاج احلرفي للنس�اء في عنجر، إذ تس�تخدم النساء املاهرات تقنيات مختلفة 
البتداع أعمال وأش�غال فنية تس�تند إلى أذواق الناس. وهو يشكل كيانًا فريدًا لتس�ويق منتجات النساء في قرية عنجر، التي 
متثل نقطة جذب رئيس�ية ألكثر من 100 ألف سائح سنويًا يزورون املنطقة لالستمتاع بذلك املزيج املتوفر من العناصر الطبيعية، 
وكذل�ك  املراكز الثقافية من خالل زي�ارة املوقع األموي للتراث العاملي، والتمتع باملطاعم عل�ى ضفاف األراضي الرطبة، التي 

حتيط بها اجلبال الشرقية والتالل األخرى، لتشكل منظًرا طبيعيًا فريدًا.
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الشركاء واملاحنون 
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Guide for Soaring Birds in the Middle East | 1986

Field Guide to the Birds of the Middle East - Arabic version | 2007

Book for Lebanon Birds | 1985 Field Guide to the Soaring Birds in 
Lebanon | 2014

State of Lebanon's Birds and IBAs | 2014 Soaring Birds Atlas - Lebanon | 2014Bird Identification Manual | 2014

Field Guide to the butterflies of Lebanon | 2015

املنشورات
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املنشورات املتعلقة بالطيور
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Hunter's Guide | 2013 Game Birds in the Arab World | 1986 Guidelines for moving towards 
Sustainable Hunting  | 2006

Code of Practice for Responsible 
Hunting of Migratory Birds | 2006

Wild Mammals of Lebanon | 1985

Field Guide for Mammals in the Middle East | 2014

A Field Guide to the Wildflowers of Hima Fakiha and the Adjoining Region | 2014 Field Guide to the butterflies of Lebanon | 2015

A Field Guide to the Wildflowers of  

Hima Fakiha 
and the Adjoining Region

Husein Ali Zorkot

املنشورات املتعلقة بالثدييات

املنشورات املتعلقة بالتنوع البيولوجي

املنشورات املتعلقة بالصيد املستدام



Al-Hima - A Way of Life | 2007Hima Guidelines Manual | 2014 Hima Ebel Es-Saqi | 2004

The Conservation of the Marine Hima 
of Qoleileh Village | 2007

Hima Anjar | 2012Hima Kfar Zabad | 2007

Water, Climate Change and Forests 
Teaching beyond boundaries through 
SNOW | 2014

Between Sky & Earth - Activities for 
Environmental Education | 2000

IBAs in Lebanon | 2004 
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املنشورات املتعلقة باحلمى

منشورات مختلفة
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أسعد سرحال
املدير العام

أندريه فيريه
مندوبة اجلمعية في فرنسا

جولي دل سارتو
مديرة مشاريع

زينة بدران
مديرة مشاريع

كرمي شعار
منسق العالقات

بسام القنطار
منفذ حملة وسائل اإلعالم

أدونيس اخلطيب
منسق الصيد املستدام

أندريه بشارة
منسق السياحة البيئية

بامسة اخلطيب
مساعد املدير العام

نادين أحمد
منسقة مشاريع

تاال مقدم
مديرة مشاريع

داليا اجلوهري
مديرة برامج احلمى

شاليمار سنو
مديرة مشاريع

جمال حمزة
مديرة مشاريع

الكسندرا باكا
مديرة املكتب

باسكال عبد اهلل
مدير حمى الفاكهة

فريق العمل
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twitter.com/SpnlOrg

www.facebook.com/SpnlOrg

plus.google.com/+SpnlOrg/

instagram.com/spnlorg

www.linkedin.com/company/society-for-
the-protection-of-nature-in-lebanon

www.youtube.com/toyourna

www.flickr.com/photos/toyourna/

     SARI-Lebanon | الترجمة الى اللغة العربية  شركة ساري-لبنان
تصميم وإخراج  كرمي فرح

لوحة  الرسامة كاِرن وايد للبجع األبيض احمللق بطلب من جمعية SPNL )ص52( 
 53 dots - طباعة  دار الكتب

إن اآلراء الواردة في هذه املجلة ال متثل بالضرورة آراء اإلحتاد األوروبي وال يتحمل اإلحتاد األوروبي أية مسؤولية جتاه محتوى املجلة.

العنوان:
احلمرا، بناية عوض، الطابق 

السادس، شارع عبد العزيز
صندوق البريد:11-5665 

بيروت لبنان

هاتف/فاكس:
  +961  1  343 740
 +961  1  344 814
+961  1  748309

news@spnl.org
www.spnl.org
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