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تمهيد

يواجــه التنــوع األحيائــي انخفاضــً ملموســً فــي العالــم وذلــك

تقييمــً لحالــة الطيــور والتنــوع األحيائــي فــي العالم فــي وقت

مــع وجــود التنميــة غيــر المســتدامة التــي تعــرض البيئــة

مناســب وعنــد مرحلــة حاســمة لجهــود الحفــاظ علــى

الطبيعيــة للضــرر وتدفــع باألنــواع إلــى االنقــراض ،ممــا يقلــل

الطبيعــة العالميــة ،ممــا يعطــي مؤشــرًا للحكومــات

بــدوره مــن قــدرة كوكبنــا علــى اســتيعابنا فــي المســتقبل .وال

والمجتمــع وبيرداليــف ليتمكنــوا مــن خاللــه مــن تقييــم

يمكننــا عكــس هــذا التوجــه إال مــن خــال تدخــات واعيــة

تقدمهــم المحــرز فــي تحقيــق أهدافهــم بالحفــاظ علــى

ومدروسة.

البيئة.

يعــد تقريــر “حالــة الطيــور فــي العالــم” إصــدار علمــي رائــد

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التقريــر يقــدم تحديثــً واقعيــً حــول

لمنظمــة بيرداليــف انترناشــيونال ،حيــث يقــدم نظــرة عامــة

حالــة الطيــور والتنــوع األحيائــي وعــن التحديــات المســتقبلية

عــن حالــة الطيــور علــى مســتوى العالــم والتحديــات التــي

أمامنــا ،إال أنــه يبيــن بوضــوح وجــود حلــول وأن هنالــك إمكانيــة

تواجههــا والتدابيــر الجاريــة إلنقاذهــا .وبالمقارنــة مــع

لتحقيــق نجــاح كبيــر ودائــم .ولــدى بيرداليــف دور مهــم فــي

المجموعــات األخــرى المماثلــة ،تعتبــر الطيــور هــي األكثــر

إنهــاء أزمــة التنــوع األحيائــي العالميــة .حيــث يدعــم هــذا

شــعبية واألوســع دراســة ،ممــا يجعلهــا وســيلة ممتــازة لتفقد

التقريــر بشــدة إمكانيــة تحقيــق تأثيــر دائــم وواســع النطــاق،

حيويــة الكوكــب .لذلــك ،فــإن االســتنتاجات التــي يخــرج بهــا

وذلــك مــن خــال تســخير الخبــرات المحليــة ضمــن إطــار عالمي

هــذا التقريــر تتعلــق بالتنــوع األحيائــي بشــكل عــام ،علــى

ألفضل الممارسات المستندة إلى العلوم السليمة.

الرغم من أنه يعنى بالطيور بشكل خاص.

ولقــد أصبــح تقريــر “حالــة الطيــور فــي العالــم” عالمــة
تجاريــة مرموقــة ومعتــرف بهــا عالميــً ،وذلــك منــذ صــدور
التقريــر األول فــي عــام  2004بفضــل الدعــم المســتمر مــن
مؤسســة آغــا يانســن الخيريــة .واعتمــادًا علــى المعلومــات
المتراكمــة التــي جمعهــا أعضــاء مجتمــع بيرداليــف العالمــي
مــن العامليــن فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة ،يعكــس
التقريــر بجــاء ســبب اعتبــار بيرداليــف منظمــة رائــدة عالميــً
في مجال الحفاظ على البيئة.

يشــكل هــذا اإلصــدار األخيــر أول تحليــل رئيســي لبيانــات
بيرداليــف ألكثــر مــن خمســة ســنوات .ولذلــك ،فإنــه يمثــل

باتريشـــيا زوريتـــــا
الرئيـــس التنفيــذي لمنظمــة بيـرداليـــف انتـرناشـــيونال
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تعتبر طيور البطريق مخلوقات ساحرة وذات شعبية كبيرة في مملكة الحيوان ،وكما تعطينا أيضًا
مؤشرات مهمة عن صحة محيطاتنا.PHOTO Paul Nicklen .
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الطيـــــــــور :الطبيعـــــــــــة
بشــــــكلها اآلســـــــــر
تعــد الطيــور أحــد أكثــر عناصــر الطبيعــة شــهرة وأحــد
عناصــر عالــم الطبيعيــة األكثــر تقديــرًا ،و تضــم أكثــر
مــن  11,000نــوع مختلــف وذو تبايــن هائــل ،بــدءًا مــن
وانتهــاء بطيــور البطريــق
الطيــور الطنانــة والنعــام،
ً
والنســور .حيــث يمتــاز كل نــوع بمميــزات فريــدة فــي
مظهــره وعاداتــه ومــكان وجــوده .وحيــث يوجــد
بعضهــا بأعــداد ضخمــة ،فلــم يتبـ َ
ـق مــن البعــض اآلخــر
إال عــدد قليــل .وكمــا يتســم بعضهــا بقلــة الحركــة
نســبيًا ،بحيــث يقضــون حياتهــم كلهــا فــي منطقــة ال
تتجــاوز مســاحتها بضعــة هكتــارات ،فــي حيــن تقــوم
أنــواع أخــرى بهجــرات ســنوية فائقــة تغطــي فعليــً
نصف العالم.
8

يسود الكيتزال الالمع  Pharomachrus mocinnoعلى عادات ومعتقدات
حضارتي المايا واألزتيك
.PHOTO Luke Seitz

الحالــــة الدراســــــــية 1

طيــور الحساســين فــي غاالباغــوس أن لهــا تأثيــر جوهــري فــي

لماذا تهمنا الطيور؟

تشــكيل أفــكاره حــول التطــور مــن خــال االنتقــاء الطبيعــي.

تهمنـــا الطيــــور لعــدة أســــباب ثقافيــة ،فنيــة ،فلســــفية
واقتصادية.

عــدا عــن الفوائــد الماديــة التــي تحملهــا الطيــور .فعلــى ســبيل
المثــال ،ســاهمت عمليــة تدجيــن دجــاج األدغــال األحمــر Gallus
 gallusعلــى تأميــن الغــذاء البشــري (يوجــد في الوقــت الحالي

لقــد ترســخت عبــر التاريــخ العديــد مــن الطيــور كرمــوز ثقافيــة

حوالــي  25مليــار دجاجــة تعيــش علــى األرض) .وكمــا توفــر

خاصــة بنــا ،بــدءًا مــن حــورس  Horusإلــه الخلــق عنــد قدمــاء
المصرييــن والــذي يش ـبّه عــادة بالصقــر ،ووصــو ً
ال الــى األفعــى

الطيــور مجموعــة واســعة مــن خدمــات النظــام البيئــي .حيــث
يقــدر الــدور الــذي تلعبــه الطيــور فــي حمايــة المحاصيــل ذات

الريشــاء  Quetzalcoatlإلــه الريــاح والعلــم الــذي ســاد علــى

القيمــة التجاريــة مــن اآلفــات الحشــرية فــي الواليــات المتحــدة

عــادات ومعتقــدات شــعوب المايــا واألزتيــك فــي أمريــكا

األمريكيــة وحدهــا بمالييــن الــدوالرات .كمــا تضيــف الطيــور

بنــاء علــى طائــر الكيتــزال الالمــع Pharomachrus
الوســطى
ً

فوائــد رئيســة مــن خــال عملهــا كملقحــات وفــي نثــر البــذور،

 .mocinnoكمــا كان هنالــك تأثيــر قــوي للطيــور علــى عوالــم

فــي حيــن توفــر النســور خدمــة ضروريــة وهــي التخلــص مــن

الرســم والشــعر والموســيقى .حيــث اســتخدم الرســامون

جثث الحيوانات.

س ُ
ــون األوروبــي
الح ُّ
اإليطاليــون فــي عصــر النهضــة طائــر َ
 Carduelis carduelisكرمــز دينــي ،بينمــا اســتوحى العديــد
مــن الملحنيــن ومؤلفــي األغانــي موســيقاهم مــن تغريــد
العصافيــر .ولقــد لعبــت الطيــور دورًا رئيســً فــي العديــد مــن
التطــورات العلميــة المهمــة .فقــد أثبتــت دراســات دارويــن عــن
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 - ”Sterna paradisaeaوهــو حقــً نــوع عالمــي يجــوب األرض

رحلة وحياة بال حدود

مــن القطــب الشــمالي إلــى القطــب الجنوبــي ثــم يعــود مــرة

نحــن نعلــم أن جميــع التطــورات التقنيــة  -بــدءًا مــن المحــرك
النفــاث وســفن الحاويــات وصــو ً
ال إلــى اإلنترنــت والهاتــف
المحمــول  -قــد ســاعدت علــى تواصــل األفــراد وحولــت
العالــم إلــى قريــة أصغــر .ولكننــا نــرى أن الطيــور هــي أولــى بــأن
تتصــدر قائمــة المؤثــرات علــى العولمــة  -حيــث تعــد قــدرة
الطيــور علــى الطيــران حــول األرض مــن خــال الهجــرة ظاهــرة
قامــت بتوطيــد العالقــات بيــن النــاس الذيــن يقطنــون األراضــي

أخرى كل سنة.
ويمكــن القــول إن الطيــور هــي أكثــر المخلوقــات تنق ـ ً
ا علــى
األرض ،وغالبــً مــا تقــوم برحــات ملحميــة حقيقيــة .ومــن
الجديــر بالذكــر أن مليــارات الطيــور تهاجــر مرتيــن فــي الســنة
لمســافات شاســعة عبــر العالــم فــي الربيــع والخريــف .وكمــا
تهاجــر العديــد مــن األنــواع علــى مســارات متشــابهة وثابتــة
على نطاق واسع وتعرف باسم مسارات هجرة الطيور.

النائيــة لقــرون .ولذلــك ،يجمــع هــذا التــراث الطبيعــي المشــترك
النــاس مــن أجــل الحفــاظ علــى البيئــة ،ويعــد أحــد العوامــل
التــي حفــزت شــراكة بيرداليــف .حيــث تجــد أثــر هــذه الحقيقــة
فــي شـــــــعار المنظمــــة ”-طائــر الخرشـــــــنة القطبيـــــــة

مســــــارات هجرة الطيـــــور العالميـــــة المعممــــة للطيــــور البريــــة والبحريــــة المهاجـــرة
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أواﺳﻂ آﺳﻴﺎ

اﻟﻬﺎدي اﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﺒﺤﺮ اﺳﻮد وﺣﻮض اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

أواﺳﻂ أﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ وﺷﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻃﻠﺴﻲ اﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﺷﺮق اﻃﻠﺴﻲ
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الطيـــــــور توحـــــد الجهــــــود
مــــن أجــــل الحفــــــاظ على
البيئــــــــة عالميـــــــًا
علــى مــدى آالف الســنين ،توطــدت عالقــة قويــة بيــن
الطيــور واإلنســان عبــر مختلــف الثقافــات ،حيــث دفــع
وجودهــا وســلوكها ولونهــا وتغريدهــا إلــى جعلهــا
ســمة ثابتــة فــي مجالــي الفــن والموســيقى .وبينمــا
يســتمر عالــم التكنولوجيــا بالتزايــد والتوســع ،فــإن
ســحرنا ومحبتنــا للطيــور ال زالــت آخــذة فــي النمــو .حيــث
نــرى فــي يومنــا هــذا أكثــر مــن  80مليــون شــخص فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة يهــوون مشــاهدة أو
إطعــام الطيــور ،فــي حيــن أن واحــدًا مــن كل ثالثــة
أشــخاص فــي المملكــة المتحــدة يمــارس تلــك الهوايــة،
وقــد أصبحــت مراقبــة الطيــور مــن األعمــال التجاريــة
الكبيــرة ومصــدر دخــل رئيســي فــي العديــد مــن
المناطــق .حيــث يعتبــر الكثيــرون أن الطيــور هــي
10

صلتهــم األساســية بعالــم الطبيعــة  -الــذي يعــد
ارتباطــً مهمــً بالنظــم األحيائيــة التــي نعتمــد عليهــا
جميعًا.

هناك حاليًا مخطط لتشجيع استخدام َ
امة (بومة المخازن) Tyto alba
اله َ
للسيطرة على اآلفات ،بشكل يتخطى االختالفات السياسية والدينية في
وادي األردن ويجمع المحافظين على البيئة العرب واإلسرائيليين في قضية
مشتركةPHOTO Hagai Aharon .
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البلـــــدان الغربيـــــة فحســب  -حيــث لوحــــــظ فــي الصيــن نمــو

شــــــعبية الطيـــــــور الخالـــدة

هــذه الهوايـــــة بواقــع  %40كل عــام .وقــــد زاد عــدد جمعيــات

تنتشــر هــذه األيــام هوايــة مشــاهدة الطيــور بكثــرة ،حيــث تعتبر

مراقبــة الطيــور مــن أربــع جمعيــات فــي عــام  2000لتصــل إلــى

واحــدة مــن أكثــر وســائل التســلية شــيوعًا فــي العالــم ،ومــا
زالــت تجتــذب العديــد مــن األشــخاص .حيــث أن حوالــي 60
مليــون أميركــي ،أي مــا يقــرب مــن ُخمــس الســكان ،يعتبــرون
أنفســهم مــن مراقبــي الطيــور .بينمــا يمــارس لعبــة الجولــف
أقــل مــن  23مليــون شــخصًا فقــط .كمــا أن نســبة النــاس فــي
الواليــات المتحــدة الذيــن يقومــون بتغذيــة الطيــور فــي
حدائقهــم هــم أكثــر بحوالــي  %20مــن أولئــك الذيــن يقومون
بالذهــاب للصيــد البــري أو صيــد األســماك .مــن جهــة أخــرى
يقضــي النــاس فــي كنــدا وقتــً أطــول فــي مراقبــة الطيــور مــن
ممارســة تنســيق الحدائــق .أمــا فــي المملكــة المتحــدة،
فيشــاهد  %23مــن المواطنيــن الطيــور للترفيــه ويشــارك أكثــر
مــن  8مالييــن شــخص فــي نشـــــــاط اليــوم الكبيــر لمراقبــة
الطيــــــور فــي الحـــــدائق ( )Big Garden Birdwatchالــذي
تقيمـــــه الجمعيـــــــة الملكيـــــة البريطانيــــة لحمايــة الطيـــــــور
كل عــام .وال تقتصــر شــعبية هوايــة مراقبــة الطيــور علــى

 36جمعيــة فــي عــام  .2010وكمــا اجتمــع آالف المعجبيــن
فــي حديقــة بكيــن لمراقبــة طائر الحنائــي (أبــو الحنــاء) األوروبي
 Erithacus rubeculaعنــد ظهــوره فــي عــام  .2014تتميــز
مراقبــة الطيــور بأهميــة اقتصاديـــــة كبيــــــرة ،حيــث تشــكل
أكبــر قطــاع للســـــياحة البيئيــة .ففــي الواليــات المتحــدة
وحدهــا ،تســاهم مراقبــة الطيــور بنحــو  36مليــار دوالر فــي
االقتصـــــاد الوطنــي ســنويًا .وعلــى الصعيــد العالمــي ،يفضــل
مــا نســبته  %40-20مــن جميــــع الســــــياح قضــاء وقــت
فراغهـــــم بمراقبـــــة الحيــاة البريــــة ،وتعد ســـــياحة مراقبــــــة
الطيـــــور اآلن أكبــر ســــوق للرحــــــات مــن أوروبـــــا إلى البلــــــدان
الناميـــــــة .ومــن الجديــــــر بالذكــر أن المنتزهــات الطبيعيـــــة
العالميــــة والمحميــــــات الطبيعية في العالم أجمع تســتقبل
حوالــي  8مليــارات زيــارة ســنويًا ،يتــم معظمهــا مــن خــال
ســــــياحة مراقبـــــة الطيــور ،وتــدر ســنويًا عوائــد بقيمــة 600
مليار دوالر.
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للمنظمــة فــي دولتــه ،معتمــدًا علــى اســتراتيجية وأولويــات

تــملك الطيـــــــور القـــــــدرة على توحيـــــد الشـــــعوب

برامجيــة مشــتركة عبــر الشــراكة أجمــع .حيــث يتــرك هــذا

تعــد شــراكة بيرداليــف الرمــز األســمى لقــدرة الطيــور علــى
توحيــد النــاس  -حيــث أن هنالــك  121منظمــة وطنيــة ،تضــم
 10مالييــن عضــو ومؤيــد مــن جميــع أنحــاء العالــم ومــن كل
طبقــات المجتمــع ،يجمعهــم حــب مشــترك واهتمــام
بالطيــور والعالــم الــذي يعيشــون فيــه .ففــي عــام ،1922
أنشــئ المجلــس العالمــي للحفــاظ علــى الطيــور كأول

النهــج الفريــد مــن نوعــه علــى المســتوى العالمــي تأثيـرًا كبيـرًا
وطويــل المــدى فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة بمــا يفيــد
الطبيعــة والنــاس .ومــا زالــت هــذه الشــراكة فــي نمــو مطــرد
حتــى بعــد مــرور خمســة وتســعين عامــً علــى إنشــائها ،مــع
وجــود شــركاء جــدد معتــرف بهــم فــي كل مــن جورجيــا
وكولومبيا في عام .2017

منظمـــــة عالميـــــة تعمـــــل علــى حمايـــــــة الطيـــــور
والطبيعـــــــة .وتحولــــــت المنظمــــــة فــي عـــــام  1993إلــى
بيرداليـــــــف انترناشـــــــونال ،كمــا نعرفهــا اليـــــوم .وقــد
توســعت المنظمــة التــي بــدأت بـــ  20شــريكًا مؤسســً لتصبــح
منظمــة مؤثـــــرة عالميـــــً .وال ينظــر إلــى كل شـــــريك فــي
بيــرداليــــف علــى أنــه مجــرد عضــو فحســب ،بــل يعتبــر ممث ـ ً
ا

بيرداليف :شراكة عالمية من أجل الطبيعة
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المكاتب اإلقليمية

6

الشركاء

121

مساحة المحميات الطبيعية

 4مليون

 3مليون

األعضاء

 7مليون

موظفي الشراكة

المجموعات المحلية للحفاظ على البيئة

4,000

الداعمين

8,000
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فهـــــــــم أزمــــــــة
التنــــوع األحيائـــي
من خـالل الطيـــور
نحــن نعــرف عــن الطيــور أكثــر مــن أي مجموعــة أخــرى
مماثلــة مــن الكائنــات الحيــة .حيــث أنــه مــن الســهل
مراقبتهــا ،باعتبارهــا كبيــرة نســبيًا وملفتــة للنظــر،
ويكــون معظمهــا نشــطًا في النهــار ويســهل تحديدها
فــي الحقــول مــن مســافة .وعلــى الرغــم مــن اختالفها،
يمكــن تحديــد أنواعهــا .وذلــك ألنهــا معروفــة
وموجــودة فــي جميــع أنحــاء العالــم وفــي جميــع
الموائــل تقريبــً ،حيــث تعمــل الطيــور كمقاييــس فريــدة
للتغيير البيئي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ليس هنالك مثيل لمدى علمنا بالطيور
إن أهــم مــا يميــز الطيــور هــو كميــة المعلومــات التــي نعرفهــا
عنهــا وذلــك مؤشــر علــى تغلغــل معرفتنــا بهــذه المخلوقات،
حيــث أن البحــوث العلميــة مكثفــة وآخــذة بالتوســع فــي
المجــال .وعنــد إجــراء بحــث علــى اإلنترنــت علــى موقــع “شــبكة
العلــوم” ،نجــد أنــه منــذ عــام  ،1900تــم نشــر مــا يفــوق
 132,000مقــال ذكــرت كلمــة “طيــر” فــي عنوانــه أو الملخــص
الخــاص بــه ،وذلــك فــي المجــات األكاديميــة وحدهــا -بمــا
يعادل  3مقاالت في اليوم في المتوسط!
وباإلضافــة إلــى العديــد مــن علمــاء الطيــور المحترفيــن ،يوجــد
أيضــً جيــش مــن مراقبــي الطيــور الهــواة ،الذيــن يســاهمون
ببيانات ذات قيمة عالية لبرامج “علم الجميع”.

هنالك تركيز كبير على الطيور عند إجراء البحوث حول العالم.
.PHOTO TOP Alamy Stock
PHOTO BOTTOM Maxim Koshkin BirdLife International

متوسط ،ما يتم نشره من مقاالت عن الطيور في المجالت األكاديمية يزيد على  3في اليوم
عدد المقاالت المنشورة عن الحفاظ على البيئة في المجالت األكاديمية لكل مجموعة تصنيفية كل سنة منذ .2013
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أهميــــــــة الطيـــــــــــور

العلـــــم الــذي يشـــــــكل أســــــس
الحفاظ على البيئة :القائمة الحمراء
لالتحــاد الدولـي لحمايــة الطبيعــة
تكمــن القائمــة الحمــراء لالتحــاد الدولــي لحمايــة
الطبيعــة وراء أغلــب مــا نعرفــه عــن الوضــع الحالــي
ألنــواع الطيــور فــي العالــم -وللتنــوع األحيائــي بشــكل
أوســع .وتعتبــر بيرداليــف انترناشــيونال ،وهــي الهيئــة
الرســمية للقائمــة الحمــراء للطيــور ،مســؤولة عــن
تقييــم خطــر انقــراض الطيــور فــي العالــم ،وذلــك مــن
خــال تحليــل معلومــات الحالــة والعوامــل المهــددة
الســابقة والحاليــة والمتوقعــة فــي المســتقبل .ويعــد
هــذا التقييــم واحــدًا مــن أفضــل مصــادر المعلومــات
وأكثرهــا موثوقيــة لتتبــع حظــوظ الطيــور المتغيــرة
وســامة كوكبنــا فــي نهايــة المطــاف ،ويعــود ذلــك
فعالــة منــذ
إلــى طريقــة تنفيــذه العلميــة والمنظمــة ّ
14

عدة عقود.
طائر البيتا األحمر الظاهر  Erythropitta inspeculataهو واحد من  12نوعًا
تم جمعهم في السابق تحت اسم البيتا أحمر البطن .Pitta erythrogaster
وقد قامت بيرداليف بتقييمه كمعرض لالنقراض في القائمة الحمراء
لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
PHOTO Geoffrey Jones
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البـــدء باألساســـيات  -تحديــد ما الذي يعــتبــر أو ال يعــتبــر نوعــــًا
باعتبارهــا الهيئــة الرســمية التــي تتبــع لهــا القائمــة الحمــراء
للطيــور ،تتحمــل بيرداليــف مســؤولية التأكــد مــن توافــق
وشــمول التصنيــف الــذي تتبعــه القائمــة ومــن تقديمــه

عامــي  2014و 2016علــى التوالــي ،حيــث شــمال علــى 11,121
صنــف  742منهــا كنــوع “جديــد” ،باإلضافــة إلــى  46نوعــً
نوعــًُ ،
مــن الببغــاوات ،و 36نوعــً مــن الطيــور الطنانــة و 26نــوع مــن

بطريقة شفافة.

البــوم لــم ُتعــرف مــن قبــل .وفــي أكثــر األمثلــة تطرفــً ،تــم

وبالتالــي ،وبالتعــاون مــع دار النشــر ( ،)Lynx Edicionsتهــدف

تقســيم طائر البيتــا أحمــر البطــن  ،Pitta erythrogasterوالذي

بيرداليــف إلــى تقييــم ومراجعــة الوضــع التصنيفــي لجميــع
طيــور العالــم .يســتخدم التقييــم معاييــر كميــة لتعييــن
األنــواع مــن خــال تطبيــق نظــام نقــاط جديــد يقيّــم
االختالفــات فــي الشــكل وطريقــة إصــدار األصــوات والبيئــة
والعالقات الجغرافية.
وقــد ســمحت هــذه المســاعي بإصــدار مجلــدان لقائمــة
توضيحيــة وهمــا :قائمــة مرجعيــة توضيحيــة لطيــور العالــم،
والتــي تشــمل غيــر الجواثــم والجواثــم ،واللــذان ُنشــرا فــي

كان مدرجــً علــى أنــه غيــر مهــدد ضمــن القائمــة الحمــراء فــي
الســابق ،إلــى اثنــي عشــر نوعــً واضحــً ،أربعــة منهــا مهــددة
عالميــً .لــذا ،مــن الواضــح أن المقاربــات الســابقة لتصنيــف
الطيور أدت إلى تقليل تنوع الطيور بنحو .%10
وبهــدف تكويــن فهــم أكبــر ألهميــة التصنيــف ،فلنســتعرض
حالــة طائــر الطنــان الملتحــي  Oxypogon gueriniiالــذي كان
يعتبــر نوعــً واحــدًا قبــل أن ُتنشــر القائمــة المرجعيــة .ولكــن
تطبيــق المعاييــر الجديــدة ّ
وضــح أن هنــاك أربعــة أنــواع .لــم
يشاهد

طائــر الطنــان ذي اللحيــة الزرقــاء  O. cyanolaemusمنــذ عــام

أن هــذا النــوع يعــد علــى شــفير االنقــراض ،ولكننــا لــم نكــن

 ،1946حيــث تــم تدميــر موطنــه فــي جبــل ســانتا مارتــا فــي

لنعرف بوجوده لوال وجود قائمة مرجعية.

كولومبيــا .ولكــن أجــري بحــث مكثــف عــن الطائــر فــي آذار/
مــارس  2015وتــم العثــور علــى ثالثــة طيــور فــي منطقــة
صغيــرة مــن البارامــو ،التــي لــم تحتــرق بعــد .وعلــى الرغــم مــن

شرح لتصنيفات القائمة الحمراء

اﻟﻔﺌـــــــــﺎت
ﻣﻨﻘﺮض )(EX
ً
ﻣﻨﻘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻚ ﺑﻤﻮت
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ
آﺧﺮ ﻓﺮد ﻣﻨﻬﺎ.

ﻣﻨﻘﺮض ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﺔ )(EW
ً
ﻣﻨﻘﺮﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻢ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺣﻴﺎء ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﺳﺮ.

اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮج )(CR

اﻧﺨﻔﺎض
اﻋﺪاد

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ

ﻓﺌﺎت اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ادﻟﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﺟﺪ« ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺒﺮﻳﺔ.

ﻧﻄﺎق
ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻘﻴﺪ

ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض )(EN
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ ادﻟﺔ إﻟﻰ
أﻧﻬﺎ ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪ« ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺮﻳﺔ.

ﻣﻌﺮض ﻟﻼﻧﻘﺮاض )(VU

اﻟﺤـــــــﺪود
اﻟﻜﻤﻴـــــــﺔ

وﺟﻮد أﻋﺪاد ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻊ
اﻧﺤﺪار اﻟﻌﺪد

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻘﺮاض ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ ادﻟﺔ إﻟﻰ
أﻧﻬﺎ ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺮﻳﺔ.

أﻋﺪاد ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺟﺪ أو ﻣﻘﻴﺪة

ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ )(NT
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ أو ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺿﻤﻦ أﺣﺪ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.

ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺪد )(LC
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺪدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ
ﺿﻤﻦ أﺣﺪ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ،وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )(DD
ﺗﻀﺎف اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺮ اﻻﻧﻘﺮاض.

ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻛﻤﻲ
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المقدمـــــــــــــــة

|

أهميــــــــة الطيـــــــــــور

العلـــــــــــم الذي يشــــكل:
أسس الحفاظ على البيئة
المناطق المهمة للطيــور
والتنـــــــوع األحيــــــــائـــي:
مــن الضــروري ،مــن أجــل الحفــاظ علــى الطبيعــة ،أن
نحــدد األماكــن المهمــة للتنــوع األحيائــي بهــدف بــدء

مــن المناطــق المهمــة للطيــور والتنــوع األحيائــي إلــى

إجــراءات الحفــاظ عليهــا .حيــث تشــكل المناطــق

المناطــق المهمــة للتنــوع األحيائــي  -كيــف تطــورت

المهمــة للطيــور والتنــوع األحيائــي ( )IBAsأوســع

مبادرة بيرداليف لتصبح معيارًا عالميًا

وأشــمل شــبكة عالميــة مــن المواقــع التــي تؤثــر علــى

خــال المؤتمــر العالمــي للحفــاظ علــى البيئــة ،الــذي عُ قــد فــي

اســتمرار التنــوع األحيائــي .وقــد تــم تحديــد أكثــر مــن

بانكــوك ،تايالنــد ،فــي عــام  ،2004طلبــت منظمــة بيرداليــف

 13,000منطقــة فــي جميــع دول العالــم وأقاليمهــا،

وأعضــاء آخريــن في االتحــاد الدولــي لحماية الطبيعــة ()IUCN

فــي البــر والبحــر علــى حــد ســواء ،ونتيجــة لذلــك ،أعلنــت

إجــراء عمليــة استشــارية عالميــة لالتفــاق علــى منهجيــة

مئــات المناطــق كمحميــات .ويتــم حاليــً تبنــي المعاييــر

هدفهــا تمكيــن الــدول مــن تحديــد المواقــع التــي تســاهم

والمنهجيــات التــي يرتكــز عليهــا تعييــن المناطــق
16
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بشكل كبير في االستدامة العالمية للتنوع األحيائي.

المهمــة للطيــور والتنــوع األحيائــي إلنشــاء “معيــار”
عالمــي واحــد يحــدد المواقــع التابعــة لجميــع

تــم االتفــاق فــي الوقــت الحالــي علــى مجموعــة مــن المعاييــر

المجموعــات التصنيفيــة  -والتــي تعرف باســم المناطق

والمنهجيــات ،وذلــك بعــد التشــاور مــع منظمــات الحفــاظ

المهمــة للتنــوع األحيائــي ( .)KBAsوفــي عــام ،2016

علــى البيئــة واألوســاط األكاديميــة والحكومــات .ويعتمــد نهــج

ضمــت بيرداليــف جهودهــا إلــى جهــود عشــرة مــن أبــرز

المناطــق المهمــة للتنــوع األحيائــي علــى مبــادرة بيرداليــف

منظمــات الحفــاظ علــى البيئــة فــي العالــم بهــدف

للمناطــق المهمــة للطيــور ،حيــث يهيمــن علــى قائمــة الجــرد

إطالق شراكة .KBA

المركــزي الحاليــة أكثــر مــن  13,000منطقــة مهمــة للطيــور
تــم تحديدهــا حتــى اآلن .إن لتأثيــر المناطــق المهمــة للطيــور
علــى إنشــاء هــذا المعيــار العالمــي الجديــد مــا هــو إال إشــادة
بقــوة هــذا النهــج العلمــي والتأثيــر الهائــل الــذي أضافتــه هــذه
المناطــق فــي تمكيــن الحكومــات وغيرهــا علــى تحديــد
المواقــع األكثــر أهميــة وجعلهــا مــن المناطــق المحميــة
والحفــاظ عليهــا .ومــن المفترض أن تأخــذ بيرداليــف دورًا مهمًا
في نمو مبادرة المناطق المهمة للتنوع األحيائي.

ويســتضيف ك ً
ال مــن منظمــة بيرداليــف انترناشــيونال واالتحــاد
الدولــي لحمايــة الطبيعــة األمانــة العامــة للمناطــق المهمــة
للتنــوع األحيائــي ،وكمــا تديــر بيرداليــف قاعــدة البيانــات
العالميــة للمناطــق المهمــة للتنــوع األحيائــي ،والتــي تخــدم
كأداة أساســية فــي دعــم تخطيــط الحفــاظ علــى البيئــة
وتحديد األولويات في جميع أنحاء العالم.

الحالــــة الدراســــــــية 9
كيفيـــة تحديـــد المناطــــق المهمـــــة للطيــــــــــور؟
تحــدد المناطــق المهمــة للطيــور مــن خــال معاييــر موحــدة وموضوعية
متفــق عليهــا عالميــً .حيــث يعتبــر الموقع مــن المناطــق المهمــة للطيور
إذا استوفى واحدًا أو أكثر من المعايير التالية:
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ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﻧﻔﺮاج  MONFRAGÜEﻓﻲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر
ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻠﻜﻲ اﺳﺒﺎﻧﻲT AQUILA ADALBERTI
اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض.

إذا وُ ﺟﺪت ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻧﻮاع ﻃﻴﻮر ﻣﺤﺪودة
اﻟﻨﻄﺎق

02

ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺎﺑﺎت ﻫﻀﺒﺔ ﺗﻴﺎﺗﺎ  TAITA HILLSﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻫﺬا
اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻤﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﺤﺪودة اﻟﻨﻄﺎق وﻫﻲ:
ﻧﻤﻨﻤﺔ ُﻣﻌﺘﻤﺔ اﻟﺰور )ﻃﻴﻄﺎء( ُ ،APALIS FUSCIGULARISﻣﻐﺮﺑﺔ
وﺳﻤﻨﺔ ﻫﻴﻠﻴﺮي
ﺣﺮﺟﻴﺔ )ﻃﻴﻄﺎء( ُ ZOSTEROPS SILVANUS
)ﻃﻴﻄﺎء(  ,TURDUS HELLERIﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬه اﻧﻮاع اﻻ ﻓﻲ
أﺟﺰاء ﻣﺤﺪودة ﺟﺪ £وﻣﺒﻌﺜﺮة ﻓﻲ ﺑﻘﺎع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺑﺎت.

17

!

!

!

ً
ﻣﻨﻘﺮﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺮﻳﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺣﻴﺎء ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﺳﺮ.

01

!
!
!

!

!

إذا وُ ﺟﺪت ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻧﻮاع ﻃﻴﻮر ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
أﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﺪودة
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!
!
!

!

03

ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻨﻘﻌﺎت زاﺑﺎﺗﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺣﻴﺚ
ﺗﺤﻤﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﻧﻮﻋ¦ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
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ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎن ﺧﺎﻓﻴﺮ  SAN JAVIERﻓﻲ ارﺟﻨﺘﻴﻦ ،وﻫﻲ

!

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮل ارز ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻬﻮل اﻟﻔﻴﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎراﻧﺎ ،ﻫﺬا

!

!

!
!

اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  100,000و  600,000ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮ اﻟﻤﻤﺮاح
آﻛﻞ ارز  DOLICHONYX ORYZIVORUSﻛﻞ ﺷﺘﺎء – أي ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
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ﻋﻠﻰ  %1ﻣﻦ أﻋﺪادﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

!
! !!! !
! !!!!!!!
!!

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر؟
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺨﺼﺼﺔ.

!

وﻣﻦ اﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻃﺎﺋﺮ
!

اﻟﻘﻄﺮس رﻣﺎدي اﻟﺮأس THALASSARCHE CHRYSOSTOMA
ً
ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﺬﻳﺘﻪ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ  36ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع وﺣﺪه .ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ ،ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ 2,000ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮر ﺣﺘﻰ اÄن.

!

!

إذا وُ ﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت أﻧﻮاع أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻄﻴﻮر
!
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اﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻧﺘﻴﻞ اﻟﻜﺒﺮى.
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الحالـــــــــــة

| مــا نعرفــه عــن وضــع الحفــاظ علــى الطيــور

الحـالـــــــــــة:
18

مــا نعــرفــــــــه
عــــن وضـــــــــع
الحفــــاظ على
الطيـــــــور

19

تتدهور حالة نسور العالم القديم بسرعة ،حيث يصنف ،في الوقت الحالي 14 ،من أصل  16نوعًا على
أنه مهدد عالميًا.PHOTO Madhukar Bangalore .

الحالـــــــــــة

| مــا نعرفــه عــن وضــع الحفــاظ علــى الطيــور

عالميـــــــًا:
ال تزال أعداد الطيور
في تناقص وتتجه لالنقراض
يوضــح تحليــل القائمــة الحمــراء لالتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة أن هنــاك تدهــور مســتمر وثابــت فــي حالــة طيــور
العالــم منــذ إجــراء أول تقييــم شــامل فــي عــام  .1988إن األنــواع المهــددة بشــكل كبيــر تســتمر باالنقــراض ،بينمــا
تنخفــض بشــكل حــاد أعــداد األنــواع الشــائعة والواســعة االنتشــار .حيــث يشــهد مــا يقــارب  %40مــن أنــواع الطيــور
فــي العالــم (  )3,967انخفاضــً عدديــً ملموســً ،مقارنــة مــع وجــود  %44منهــا بأعــداد ثابتــة ( )4,393و  %7منهــا
في تزايد (  )653و  %8منها باتجاهات غير معروفة (.)823

20

الحالــــة الدراســــــــية 1 0

الحالــــة الدراســــــــية 1 1

حدوث حاالت عديدة من انقراض الطيور

حالــة طيــور العالــم تســتمر فــي التدهــور ،وحتــى

يعتقــد أنــه تــم توثيــق حــاالت االنقــراض عنــد الطيــور بطريقــة

الطيور التي كانت شائعة بدأت بالتالشي

أفضــل مــن أي مجموعــة أخــرى مــن الحيوانــات .فمنــذ عــام

يكشــف مؤشــر القائمــة الحمــراء ()RLIأنــه خــال الثالثــون

 ،1500فقدنــا أكثــر مــن  161نوعــً  -حيــث كان معــدل

ســنة الماضيــة تدهــورت حــاالت أنــواع طيــور العالــم باقتــراب

االنقــراض أعلــى بكثيــر مــن المعــدل الطبيعــي .وهــذا يشــمل

العديــد مــن األنــواع إلــى حالــة االنقــراض .حيــث يعتمد المؤشــر

خمســة أنــواع انقرضــت فــي البريــة ،ولكــن ال يــزال هنــاك عــدد

علــى عــدد األنــواع فــي كل فئــة مــن فئــات القائمــة الحمــراء

منهــا فــي األســر .وكمــا هنالــك بعــض األنــواع التــي تصنــف

واألعــداد التــي انتقلــت بيــن الفئــات نتيجــة للتغيــرات الحقيقيــة

حاليــً علــى أنهــا مهــددة باالنقــراض بشــكل حــرج بالرغــم مــن

فــي حــاالت الطيــور (أي :باســتثناء التحــركات الناتجــة عــن

أنهــا قــد تكــون قــد انقرضــت بالفعــل ،ولكــن ال يمكــن اعــان

معرفــة أفضــل أو التغييــرات التصنيفيــة) .وتنخفــض أعــداد

ذلــك حتــى نتأكــد تمامــً  -ولذلــك نجــد أن هنالــك  22نوعــً

العديــد مــن أنــواع الطيــور التــي كانــت شــائعة حــول العالــم،

تصنــف علــى أنهــا مهــددة باالنقــراض بشــكل حــرج (يعتقــد

ويحــدث هــذا االنخفــاض فــي كل مــن المناطــق المعتدلــة

أنهــا منقرضــة) .وهكــذا  ،فقــد ضــاع مــا يصــل إلــى  183نوعــً

والمداريــة وفــي مختلــف موائــل الطيور ،مثــل األراضــي الزراعية

خالل الخمسمائة عام التي مضت.

والغابــات والمناطــق الرطبــة .وهنــاك بالطبــع اســتثناءات :حيــث

وال تــزال حــاالت االنقــراض مســتمرة ،حيــث يعتقــد بــأن  3أنــواع

أن بعــض مجموعــات الطيــور مســتقرة وبعضهــا فــي تزايــد -

جديــدة قــد انقرضــت منــذ عــام  .2000فقــد اختفــى آخــر
مـــــاكاو ســــبكس ( Cyanopsitta spixiiمهــــدد باالنقــراض
بشــكل حــرج ،يحتمــل انقراضــه فــي البريــة) مــن البرازيــل فــي
نهايــات عــام  .2000وكمــا اختفــى آخــر طائريــن مــن غــراب
هــــاواي ( Corvus hawaiiensisمنقــــرض فــي البريــــة) فــي
شـــــهر حزيــــران /يونيـــــو  ،2002وقد مــــــات في األســــــر آخر
طائـــــــر مــن متســـــــلق العســــــل أســـــــود الوجــــــه
 Melamprosops phaeosomaأو مــا يســمى باللهجــة
المحليــة ( Poo-uliمهــدد باالنقــراض بشــكل حــرج ،يحتمــل
انقراضه) من هاواي في تشرين الثاني /نوفمبر .2004

إحــدى انعكاســات جهــود الحفــاظ علــى الطيــور ،ولكننــا نجــد
فــي الحقيقــة أن بعــض الطيــور تزدهــر فــي الموائــل المعدلــة
من قبل اإلنسان.

حالــة طيــور العالــم التــي تناقصــت خــال الفتــرة مــا بيــن  1988و  2016كمــا هــو موضــح فــي مؤشــر القائمــة الحمــراء لالتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة.
فعندمــا تكــون قيمــة مؤشــر  RLIتســاوي  ،1يعنــي ذلــك أن جميــع األنــواع مصنفــة بأنهــا غيــر مهــددة ،وبذلــك ال يتوقــع أن ينقــرض أي منهــا فــي المســتقبل
القريــب .أمــا عندمــا تكــون قيمــة المؤشــر تســاوي  ،0يعنــي ذلــك أن جميــع األنــواع قــد انقرضــت .وكمــا تظهــر مؤشــرات الطيــور البريــة المأخــوذة مــن المراقبــة
الســنوية ألنــواع الطيــور المنتشــرة والشــائعة فــي كل مــن أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وبوتســوانا وأوغنــدا انخفاضــً أيضــً فيهــا .حيــث نــرى هنــا أن أعــداد الطيــور
فــي كل مجموعــة ُأعطيــت بيــن أقــواس .المصــدرُ :أخــذت البيانــات مــن مجلــس تعــداد الطيــور األوروبــي /الجمعيــة الملكيــة البريطانيــة لحمايــة الطيــور/
بيرداليف انترناشونال /إحصاءات هولندا ومسح الطيور المتكاثرة في أمريكا الشمالية.

مؤشر القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة
الخاص بالطيور
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الحالـــــــــــة

| مــا نعرفــه عــن وضــع الحفــاظ علــى الطيــور

تعمـــق أزمــــة
االنقـــــــــــراض
نحــن نعلــم أننــا اآلن نخــوض حــدث انقــراض جماعــي -
الجولــة السادســة لتاريــخ كوكبنــا البالــغ  4.5مليــار ســنة،
والجولـــــة األولــــى التــي يقودهــــــا نــــوع واحــــد مــن
المخلوقــات وهــو اإلنســان .حيــث تشــير أبحــاث العلمــاء
الــى أن معــدل االنقــراض الحالــي يفوق معــدل االنقراض
الســابق  100إلــى  10,000مــرة ،حيــث ربمــا تخســر األرض
العشــرات مــن األنــواع كل يــوم .ومــع ذلــك تكشــف
هــذه التقديــرات المتغيــرة إلــى حــد كبيــر شــح معرفتنــا
بالعالــم الطبيعــي ،ممــا يعنــي عــدم اليقيــن فيمــا
يتعلــق بحجــم األزمــة الحقيقــي .ولكــن تقــوم بيرداليف
بعمــل تقييــم شــامل لخطــر االنقــراض لمجموعــات
قليلــة مــن الكائنــات الحيــة المعروفــة كالطيــور
22

باســتخدام معاييــر القائمــة الحمــراء .ويكشــف التقييــم
عــن وضــع مثيــر للقلــق .ففــي تحديــث عــام  ،2017وُ جــد
أن  1,469نوعــً مــن الطيــور (أي  %13مــن مجموعهــا
الكلــي ،أو واحــد مــن كل ثمانيــة أنــواع) مهــدد عالميــً
باالنقراض.
بالسم من قبل منتهكي الصيد قادرة على قتل
جثة فيل واحدة ملوثة
ُ
حتى  500نسرPHOTO Hugo van der Westhuizen .
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باالنقـــــــراض بشــــــــكل حــرج وأنهــا علــى شـــــــفير االنقــراض.

العديد من النسور على وشك االنقراض

وثالثــــــة أنــواع أخــرى معرضــة للخطــر ومصنفــة علــى أنهــا

عبــر أفريقيــا وأوروبــا وآســيا ،تتناقــص بحــدة أعــداد النســور.

مهددة باالنقراض وثالثة أخرى قريبة من التهديد.

وتبيــن مخططــات القائمــة الحمــراء لالتحــاد الدولــي لحمايــة

بينمــا كانــت النســور فــي جنــوب آســيا هــي أول مــن بــدأت

الطبيعــة انخفــاض متواصــل خــال الســنوات األخيــرة الماضية.

بالتناقــص ،حيــث بلغــت نســبة االنخفــاض  %95فــي الفتــرة مــا

فــي عــام  ،1994تــم تصنيــف  %75مــن أنــواع نســور العالــم

بيــن  1993و  .2000كان معظمهــا نتيجــة التســمم الحــاد

القديــم الســتة عشــر علــى أنهــا غيــر مهــددة ،ممــا يعنــي أن

المرتبــط بتلــوث جثــث المواشــي بعقــار ديكلوفينــاك البيطــري.

هــذه الطيــور لــم تكــن مهــددة بخطــر االنقــراض ،وأن نوعــً

ممــا يثيــر القلــق هــو اختفــاء النســور أيضــً عبــر مســاحات

واحــدًا فقــط وهــو النســر الكيبــي Gyps coprotheresكان

شاســعة مــن أفريقيــا .فخــال  30ســنة ،انخفضــت أعــداد

صنــف أنــه
يعتقــد بأنــه مهــدد بخطــر االنقــراض عالميــً حيــث ُ

ســبعة أنــواع مــن النســور األفريقيــة بنســبة  % 97 - 80ولكــن

معــرض لالنقــراض .ولكــن لــم يتبـ َ
ـق فــي يومنــا هــذا إال نوعيــن

األخطــار تتفــاوت هنــا ،حيــث تشــمل القتــل العمــد ،مثــل مــا

غير مهدديـــــن باالنقــــــراض .أما البقيـــــــة ،فتصنـــف ثمانيـــــة

يقــوم بــه منتهكـــــو الصيــــــد غيــر الشــــــرعيون للفيلــة إذ

أنــــــواع (أي نصـــــــف األنـــــــواع) علــى أنهــا مهـــــــددة

يقتلــون النســــــور حتــى يتجنبــوا لفــت األنظــار إلــى أعمالهــم

غيــر الشــرعية .كمــا يتــم قتــل النســــــور مــن أجــل جمــع

توربينـــــــات الريــاح وخطــوط نقــل الطاقــة ،والصعــق بالكهربــاء

أعضائهــا التــي يتــم بيعهـــــــا مــن أجـــــــل خصائصهـــــا

بالشبكات الكهربائية.

المزعومة الغامضة.
وتشـــــمل التهديــــدات األخــرى فقـــــدان الموائــل وتدهورهــا،
وقلــة توفــر الغــذاء ،وتفريــق مجموعاتهــا المتبقيــة،
واالضطرابـــــات التــي يســببها البشـــــر ،والتصــــــادم مــع
الحالــــة الدراســــــــية 1 3
واحد من بين ثمانية أنواع من الطيور مهدد باالنقراض العالمي
 1,469ﻧﻮع –  %13ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻟﻤﻮﺟﻮدة )(10,966
أو ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب واﺣﺪ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻧﻮاع
ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ،ﻣﻨﻬﺎ:

ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮج

(%2) 222

ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض

(%4) 461

ﻣﻌﺮض ﻟﻼﻧﻘﺮاض

(%7) 786

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ  1,017ﻧﻮع ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ
ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أن ﻫﺬه اﻧﻮاع ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺼﻨﻒ
أﻧﻬﺎ ﻣﻬﺪدة ﻋﺎﻟﻤﻴ .وﺑﺬﻟﻚ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  2,486ﻧﻮع ،أو
ُﺧﻤﺲ ﻃﻴﻮر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ.

ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ

(%9) 1,017
ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺪد

(%77) 8,417
ﻧﺠﺪ أن  58ﻧﻮع )ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  (%0.5ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎف ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﺑﻌﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

(%1>) 58
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أعـــــداد بعــض أنـــــــــواع
ومجموعــــات الطيــور
تنخفض بشكل سريع
ال يتـــــم توزيـــــع األنـــــواع المهـــــددة بالتســاوي بيــن
مجموعــات الطيــور .فعلــى ســبيل المثــال ،يوجــد هنالــك
نســب عاليــة بشــكل خــاص مــن األنــواع المهــددة مــن
طيــور الكراكــي ( ، )%73ونســور العالــم القديــم ()%68
 ،والقطــارس ( )%68والببغــاوات ( .)%29علــى الرغــم من
أن معظــم الطيــور المهــددة موجــودة بمجموعــات
ومســاحات صغيــرة ،إال أن األنــواع التــي كانــت منتشــرة
بكثــرة وبأعــداد كبيــرة فــي الســابق أصبحــت تتعــرض
بشكل متزايد لخطر االنقراض.
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طائر الدرسة صفراء الصدر  Emberiza aureolaضمن قفص بعد إمساكه
ألجل الغذاء.PHOTO Huang Qiusheng .

الحالــــة الدراســــــــية 1 4

الذكيــة والتجمعيــة مفضلــة فــي جميــع أنحــاء العالــم كأحد

تتعــرض أنــواع الطيــور المعروفــة والمنتشــرة لخطــر
االنقراض على نحو متزايد

الطيــور األليفــة ،وقــد غــذت هــذه الشــعبية ظهــور تجــارة غيــر
قانونيــة بهمــا وضعتهمــا أمــام الخطــر .أمــا طائــر القمــري

يقتصــر وجــود العديــد مــن أنــواع الطيــور المهــددة عالميًا على

األوروبــي  Streptopelia turturفقــد كان مهاجـرًا مألوفــً إلــى

أعــداد صغيــرة ونطاقــات محــدودة ج ـدًا .حيــث تعيــش علــى

أوروبــا وآســيا الوســطى والشــرق األوســط مــن منطقــة

قمــم الجبــال البعيــدة ،أو الجــزر المحيطيــة أو فــي بقــع غابيــة

الســاحل فــي إفريقيــا .وبســبب الصيــد وفقــدان موائلــه،

محــدودة ،وغالبــً مــا تكــون غيــر معروفــة بشــكل جيــد خــارج

يتناقــص النــوع عبــر نطاقــه ،خاصــة فــي أوروبــا الغربيــة ،وقــد

نطــاق علمــاء وهــواة الطيــور .ومــع ذلــك ،تتعــرض أنــواع الطيور

تــم مؤخــرًا إدراجــه فــي تصنيــف التهديــد أنــه معــرض

المألوفــة والواســعة االنتشــار لخطــر االنقــراض بشــكل متزايــد،

لالنقــراض .مــن ناحيــة أخــرىُ ،تعــد البوهــة الثلجيــة Bubo

وكثيــرا مــا يكــون ذلــك نتيجــة لالســتغالل الواســع النطــاق

 scandiacusأحــد أكثــر الطيــور المعروفــة علــى نطــاق واســع

وتدهــور الموائــل .كان طائــر الدرســة صفــراء الصــدر حتــى وقت

فــي العالــم .كمــا أنهــا منتشــرة فــي جميــع أنحــاء منطقــة

قريــب أحــد أكثــر أنــواع الطيــور وفــرة فــي أوراســيا ،حيــث كان

التنــدرا القطبيــة فــي نصــف الكــرة الشــمالي .ولكــن بالرغــم

يتكاثــر مــن فنلنــدا إلــى اليابــان .ولكــن منــذ عــام ،1980

مــن ذلــك ،تواجــه حاليــً انخفاضــً ملموســً بأعدادهــا ،ويعــود

انخفضــت أعــداده بنســبة  ،%90فــي حيــن تقلــص نطاقــه نحو

الســبب غالبــً إلــى تغيــر المنــاخ ،ممــا أدى إلــى رفــع تصنيفهــا

الشــرق بمقــدار  5,000كــم فأصبــح مؤخــرًا أحــد األنــواع

إلــى قائمــة الطيــور المعرضــة لالنقــراض .أمــا فــي البيئــة

المهــددة باالنقــراض بشــكل حــرج .وعلــى الرغــم مــن منــع

البحريــة ،فقــد تســبب اســتنزاف األســماك بســبب الصيــد

الصيــد الواســع لــه حاليــً بهــدف تناولــه كطعــام شــهي ترفي

الســمكي الجائــر وتغيــر المنــاخ فــي حــدوث انخفــاض ســريع

فــي الصيــن فــإن مثــل هــذه الممارســات واســعة النطــاق قــد

فــي أعــداد الطيــور البحريــة المنتشــرة والمحبوبــة كطائــر

اســــــتمرت .فــي عــام  2001اســـــــتهلك فــي مقاطعـــــة

الب َِفــن األطلســي  Fratercula arcticaوطائــر النــورس األرمــل

 Guangdongالصينيــة وحدهــا مــا يقــدر بنحــو مليــون مــن

(أســود األرجــل)  Rissa tridactylaاللــذان أصبحــا مــن الطيــور

هــذا الطائــر الــذي يســمى باللغــة المحليــة بـــ “طائــر الــرز” .كمــا

المعرضة لالنقراض.

يكمــن االســتغالل المتفشــي وراء االنخفــاض المســتمر فــي
أعــداد الببغــاء الرمــادي (كاســكو) Psittacus erithacus
(وشــقيقه ببغــاء التمنــة  .)P. timnehو تعــد هــذه الطيــور
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أخــرى كحمــام جــزر المحيــط الهــادي وطيــور القطــارس

تواجه بعض مجموعات الطيور تحديات خاصة

واألنــواء مهــددة أكثــر بكثيــر مــن غيرهــا مــن الطيــور بشــكل

مــن الممكــن تفصيــل مؤشــر القائمــة الحمــراء إلظهــار

عــام ،ولكنهــا لــم تواجــه نفــس االنخفــاض الحــاد فــي
أعدادهــا .بالمقابــل ،تنخفــض أعــداد مجموعــات طيــور،

اتجاهــات لمختلــف المجموعــات الفرعيــة لألنــواع .فعلــى

كالطيــور المغــردة اآلســيوية  ،بمعــدل مقلــق علــى الرغــم مــن

ســبيل المثــال ،يبيــن مؤشــر القائمــة الحمــراء الخــاص بنســور

أنها تعد أقل تهديدًا من غيرها من المجموعات.

العالــم القديــم إلــى أن احتمــال تعرضهــا لالنقــراض أكبــر
بكثيــر مــن األنــواع األخــرى مــن الطيــور ،كمــا أن أعدادهــا
تنخفــض بمعــدل أســرع بكثير مــن غيرهــا .وهنالــك مجموعات

مؤشرات القائمة الحمراء لمجموعات مختارة من الطيور التي تتراجع أعدادها
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻃﻴﻮر ﻣﺤﺪدة

ﻣﻼﺣﻈــــــﺔ :اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮأﺳﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ

اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﻐﺮدة اﺳﻴﻮﻳﺔ

1.00

أﻧﻮاع ﻣﺘﻮﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺎواي

1.0O

ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻄﻴﻮر

ﻧﺴﻮر اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ

0.9O

0.90

0.8O
0.7O

0.80

0.6O

0.70
ﻣﺆﺷـــــــﺮ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
 0.60ﻟﺒﻘﺎء اﻧــﻮاع

0.3O

0.50

0.5O
0.4O
0.2O

0.40

0.1O
0.00

0.90

اﻟﺒﺒﻐﺎوات

1.00

اﻟﺒﻄﺎرق

1.00

أﻓﻀﻞ

1.00

ﻃﻴﻮر اﻟﻘﻄﺎرس واﻧﻮاء
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0.30

أﺳﻮأ

1.00

أﻓﻀﻞ
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ﻣﺆﺷـــــــﺮ
 0.80اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
ﻟﺒﻘﺎء اﻧــﻮاع

0.70

0.70

0.60

0.60

أﺳﻮأ

1.00

أﻓﻀﻞ

0.80

0.70

اﻟﺤﺒﺎري
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ﺣﻤﺎم ﺟﺰر اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

1.00

اﻟﻜﺮاﻛﻲ

0.90
0.90

0.90

0.80

ﻣﺆﺷـــــــﺮ
 0.80اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
ﻟﺒﻘﺎء اﻧــﻮاع
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تعرض أنظمة
بيئية أساسية
للخطــــــر
تعــد المواطــن الصحيــة والســليمة ضروريــة للطيــور؛ ليــس الحالــــة الدراســــــــية 1 6
فقــط مــن أجــل تأميــن مســتقبل الطيــور والمخلوقــات العديد من المناطق المهمة للطيور غير محمية
البريــة األخــرى ،بــل أيضــً لتوفيــر خدمــات النظــام البيئــي ال تــزال العديــد مــن المناطــق المهمــة للطيــور غيــر محميــة
الحيويــة التــي تدعــم المجتمعــات المحليــة والتــي بشــكل قانونــي وتفتقــر إلــى إدارة كافيــة .حيــث يبيــن مؤشــر
تحافــظ علــى بقــاء كوكبنــا صالحــً للســكن .ولكــن حمايــة المناطــق المهمــة للطيــور أن  %80مــن تلــك المناطــق
لألســف ،ال تــزال العديــد مــن المواقــع الرئيســة غيــر غيــر مشــمولة بشــكل كافــي ضمــن المناطــق المحميــة ،وأن
محميــة بشــكل كاف وفــي حالــة تــردي .وتصنــف المواقع ثلــث تلــك المناطــق غيــر محميــة إطالقــً .وينبغــي اعتبــار هــذه
التــي تكــون فــي موضــع خطــر ضمــن قائمــة “المناطــق المواقــع أولويــة مــن أجــل اتخــاذ تدابيــر مناســبة لالعتــراف بهــا
وحمايتها قانونيًا.

المهمة للطيور “المعرضة للخطر”.

26

مؤشرات القائمة الحمراء لمجموعات مختارة من الطيور التي تتراجع أعدادها
يقيـــــس مؤشـــــر حمايــة المناطــق المهمــة للطيـــــور مــدى شـــــمول المناطــق المحميـــــة للمناطـــــق المهمــــة للطيـــــور وكمــا
يوفــــر مقياسًا مفيدًا لتقييم مدى التقدم في معالجة خسارة التنوع األحيائي.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮر اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮر اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ
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العديد من المناطق المهمة للطيور معرضة للخطر
تتضمــن القائمــة الحاليــة للمناطــق المهمــة للطيــور المعرضــة للخطــر  338موقعــً فــي  81دولــة وإقليــم حــول العالــم .وتواجه
هــذه المناطــق تهديــدات شــديدة وكمــا تحتــاج إلــى اهتمــام عاجــل .وتوضــح األمثلــة التاليــة مــدى اختــاف التحديــات والحاجــة
الملحة لإلجراءات المطلوبة.

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﻳﻨﺞ ﺑﻴﺮك ﻻﺑﻮف ،ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ

ﻣﻨﻄﻘﺔ دﻟﺘﺎ ﺟﻴﺪﻳﺰ ،ﺗﺮﻛﻴﺎ

وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ آﺧﺮ ﺑﻘﺎﻳﺎ ا راﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻤﺮﻫﺎ

ﺗﻌﺘﺒﺮ دﻟﺘﺎ ﺟﻴﺪﻳﺰ ﻣﻌﻘﻞ ﻟﻠﻄﻴﻮر اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻬﺪدة ﻣﺜﻞ

اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻮﺳـــــﻤﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘــــﺔ ﻣﻴﻜﻮﻧــﻎ اﻟﺴـــﻔﻠﻰ

اﻟﺪﻟﻤﺎﺷﻴﺔ  PELECANUS CRISPUSوا وزة
ﻃﺎﺋﺮ اﻟﺒﺠﻌﺔ ّ

) (LOWER MEKONGﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮدﻳـــﺎ .وﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋـــﻢ ﻫﺬه

ﺣﻤﺮاء اﻟﺼﺪر  ،BRANTA RUFICOLLISﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﺎﻧÈ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ أﻋﺪاد ﻃﻴﻮرﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻃﻴﻮر

ﺣﻴﻮﻳ Èﻟﻠﺘﻮﻗﻒ واﻟﺘﺸﺘﻴﺔ ﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﻨﺤﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ

ﻛﺮﻛﻲ ﺳﺎروس  ANTIGONE ANTIGONEاﻟﻤﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض.

) PHOENICOPTERUS ROSEUSاﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﺑﻬﺎ %10-5ﻣﻦ

وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮي اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻛﺒﻴﺮ

اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ( .وﻟﻜﻦ ﻳﻮاﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪÌ

ﻓﻲ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻴﻮر.

ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﺟﺴﺮ ﺿﺨﻢ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي
إﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮر.
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ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻤﻴﻼد ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﻳﻨﻴﺎ ،ﻛﻴﻨﻴﺎ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎر ﺗﺸﺎﻛﻴﺘﺎ ،ارﺟﻨﺘﻴﻦ

إن اﻟﺘﻨﻮع ا ﺣﻴﺎﺋﻲ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺰﻳﺮة  -واﻟﺬي

ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺠﺮوف ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻮاﻗﻊ

واﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  1ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر

ﻳﺸﻤﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﺘﻮﻃﻨﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ

اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﻨﺴﺮ اﻟﺮوﺑﻠﻲ GYPS RUEPPELLI

وﺗﻌﺪ أﻛﺒﺮ ا راﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ

ذﻟﻚ ﻃﺎﺋﺮ أﻃﻴﺶ أﺑﻮت  PAPASULA ABBOTTIوﻓﺮﻗﺎط

اﻟﻤﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮج ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ.

اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﺣﺪى اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻟﻤﺌﺎت

اﻟﻤﻴﻼد  FREGATA ANDREWSIﻣﻬﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻦ

وﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح

اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻟﺬي ﻳﺪﻣﺮ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ وﻳﺴﻬﻞ

اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻴﺒﻴﺘﻮ ) (KIPETOﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ

ا¹ﻻف ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة ،وﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ
َ
ﺴﻮ ِﻧﻴﱠﺔ STEGANOPUS
أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎم
واﻟﻔ َﻠﺮُ ب اﻟﻮِ ﻳ ْﻠ ُ

وﺻﻮل ا ﻧﻮاع اﻟﻐﺎزﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ.

ﻣﻦ 15ﻛﻢ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺴﻮر اﻻﺻﻄﺪام ﺑﻬﺎ.

 .TRICOLORوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ،ﻓﺈن
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺰراﻋﻲ وإزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻴﺎه
ووﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﺑﺎﻟﻘﺪرات اÃدارﻳﺔ.

الضغــوط

| لمــاذا تتناقــص أعــداد الطيــور

الضغوط:

28
28

لماذا تتناقص
أعداد الطيور

29

ّ
يمكن تغير المناخ بعوض إنفلونزا الطيور الحاملة
بعوضة تحط قرب عين طائر الليوي  Drepanis coccineaفي هاواي.
للمالريا من االنتشار.PHOTO Chris Johns/National Geographic Creative .

الضغــوط

| لمــاذا تتناقــص أعــداد الطيــور

األنشـــطة البشــــــرية تقود أزمـــة
التنــــوع األحيائـــي
التهديــدات التــي تقــود أزمــة االنقــراض كثيــرة ومتنوعــة،
لكنهــا دائمــً مــن صنــع البشــرية .إن التوســع الزراعــي
وقطــع األشــجار واالســتغالل الجائــر والتحضــر والتلــوث
واإلزعــاج وآثــار األنــواع الدخيلــة الغازيــة جميعهــا تقــود
لتناقــص الطيــور وتقلــص العالــم الطبيعــي .تغيــر المنــاخ
بفعــل اإلنســان علــى المــدى الطويــل ،يمكــن أن يكــون
أخطــر تهديــد للجميــع .تتأثــر معظــم األنــواع بتهديــدات
متعــددة ومترابطــة .علــى ســبيل المثــال ،غالبــً مــا يســبق
تطهيــر األراضــي للزراعــة إزالــة الغابــات أو تجفيــف األراضــي
الرطبــة .وبالمثــل ،تعمــل العديــد مــن التهديــدات علــى
تكثيــف التأثيــرات المرتبطــة بالتهديــدات األخــرى .علــى
ســبيل المثــال ،فــي بعــض األماكــن ،يزيــد تغيــر المنــاخ مــن
30

تفاقــم الخطــر الــذي تشــكله مالريــا الطيــور بتوســيع
موئل مناسب للبعوض الناقل للمالريا.

العديد من األنواع تتم مهاجمتها بتهديدات متعددة Emberiza
aureolaPHOTO Olivier Asselin / Alamy Stock Photo
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ــدق
تح ِ
إن البشــر مســؤولون عــن معظــم التهديــدات التــي ْ

مجموعــة مــن التهديــدات تســبب انخفــاض فــي
مجتمعات الطيور

بالطيــور والتــي مــن بينهــا :التوســع والتكثيــف الزراعــي والتــي
تؤثــر علــى  1,091مــن الطيــور المهــددة عالميــً باالنقــراض

تق ّيــم بيرداليــف إنترناشــيونال بانتظــام التهديدات التــي تواجه

()%74؛ وقطــع األشــجار التــي تؤثــر علــى  734نوعــً مــن الطيــور

الطيــور المهــددة عالميــً كجــزء مــن عملهــا فــي تقييــم خطر

()%50؛ واألنــواع الدخيلــة الغازيــة ،التــي تهــدد  578نوعــً مــن

انقــراض الطيــور للقائمــة الحمــراء لالتحــاد الدولــي لحمايــة

الطيــور ()%39؛ وعمليــات الصيــد واالمســاك التــي تضــع 578

الطبيعــة .وهــذا يوفــر نظــرة ثاقبــة علــى العوامــل الرئيســة

نوعــً مــن الطيــور تحــت التهديــد ( .)%35إن تغيــر المنــاخ يمثــل

المؤديــة النقــراض الطيــور وألزمــة التنــوع األحيائــي علــى نطــاق

تهديــدًا ناشــئًا متزايــد الخطــورة ويؤثــر حاليــً علــى  %33مــن

أوســع ،وتوســيع اســتراتيجيات الحمايــة لــدى البيرداليــف

أنــواع الطيــور المهــددة عالميــً باالنقــراض ،والــذي غالبــً مــا

إنترناشيونال.

يؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة.

31
اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ

996

493

146

1091
74%

ﻣﺸﺎﺟﺮ اﺧﺸﺎب
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ

اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ

اﻟﺰراﻋﺔ

611

734
50%

ﺣﻮاﻓﺰ  /ﻧﻄﺎق ﺻﻐﻴﺮ

ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎر

267
ﻧﻄﺎق ﻛﺒﻴﺮ

11

25

اﺳﻤﺎك

اﻟﺰواﺣﻒ

83

98

154

اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ/
اﻣﺮاض

اﻟﻄﻴﻮر

45
اﻟﺤﺸﺮات

578

374

39%

اﻟﺜﺪﻳﻴﺎت

اﻧﻮاع اﻟﻐﺎزﻳﺔ

517
35%

اﻟﺼﻴﺪ واﻻﻣﺴﺎك

21

30

اﻟﺤﺮارة
اﻟﻘﺼﻮى

ﻣﺆﺛﺮات
أﺧﺮى

137

344

485

اﻟﻌﻮاﺻﻒ
واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت

ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺋﻞ

اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
واﻟﻄﻘﺲ اﻟﻘﺎﺳﻲ

63
اﻟﺠﻔﺎف

84

108

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

33%

405

294

28%

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎري
واﻟﺴﻜﻨﻲ

271
18%
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الممارسات الزراعية
غير المستدامة
التوســع فــي الزراعــة ومــا ينتــج عنــه مــن تدميــر فــي
الموئــل ،هــو أحــد أكبــر األخطــار التــي تهــدد التنــوع
األحيائــي فــي العالــم .لقــد زادت مســاحة ســطح األرض
المقدمــة للزراعــة أكثــر مــن ســتة أضعــاف علــى مــدى
الســنوات الثالثمائــة الماضيــة ،مــن أقــل مــن  6فــي
المائــة فــي العــام  1700إلــى أكثــر مــن  38فــي المائــة
فــي يومنــا هــذا .إن تحويــل الموائــل الطبيعيــة إلــى
أراضــي زراعيــة اآلن هــو األكثــر ســرعة فــي المناطــق
المداريــة ،مدفوعــً بالطلــب العالمــي علــى الســلع
األساســية مثــل البــن والــكاكاو والســكر وزيــت النخيــل
وفول الصويا.
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الطيور اآلكلة للبذور ،مثل الدوري األسقع  ،Zonotrichia leucophrysقد
تتأثر بشكل كبير ببعض المبيدات الحشرية .PHOTO Tim Lenz
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مبيــــدات اآلفــــات المرتبطـــــة بالزراعــــــــة لها تأثيـــــر كبيـــــر
هنــاك أدلــة متزايــدة علــى أن المبيــدات ذات الســمية العصبيــة

ومخزونهــا الدهنــي .وتضعــف هــذه المبيــدات ذات الســمية

المعروفــة باســم  neonicotinoidsلهــا تأثيــر ضــار علــى طيــور

العصبيــة أيضــً معرفتهــم بطــرق الهجــرة .وتشــكل هــذه

األراضــي الزراعيــة .هــذه المبيــدات تســتخدم على نطاق واســع

المبيــدات خطــرًا جديــً علــى هجــرة الطيــور اآلكلــة للبــذور.

عبــر أمريــكا الشــمالية وأوروبــا وأماكــن أخــرى لعــاج المحاصيل

ومــع ذلــك ،هنــاك أيضــً قلــق مــن تراكــم هــذه المبيــدات علــى

الزراعيــة ،حيــث يمكــن أن تتجمــع فــي تركيــزات عاليــة فــي

طــول السالســل الغذائيــة ،ومــن تراكمهــا وحفظهــا فــي

الميــاه الســطحية ،وعلــى ســطح البــذور .لقــد وجــدت دراســة

التربــة والنباتــات لســنوات عديــدة .ونتيجــة لذلــك ،قــد تكــون

أجريــت مؤخــرًا مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة أن طيــور

اآلثار بعيدة المدى وطويلة األجل.

الــدوري األســقع المهاجــرة المتعرضــة لتركيــزات عاليــة مــن
هــذه المبيــدات ذات الســمية العصبيــة قــد فقــدت ربــع وزنهــا
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يــؤدي اإلفـــــراط في االســــــتهالك إلى التوســـــع والتكثيف الزراعــــــي
ممــا ال شــك فيــه أن هنــاك حاجــة إلــى ضمــان أن يتــم تغذيــة

فــإن عــدد الذيــن يعانــون مــن زيــادة الــوزن أكبــر بمرتيــن ونصف

ســكان العالــم علــى نحــو كاف .ومــع ذلــك فــإن توفيــر مــا

ممــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة ،ومتوســط االســتهالك

يكفــي مــن الغــذاء لـــ  %13مــن النــاس فــي العالــم الذيــن
يعانــون مــن الجــوع ســيتطلب رفــع اإلمــدادات العالميــة %1

اليومــي للمواطــن عالميــً مــن البروتيــن أكثــر مــن ثلــث مــا هــو
ً
فضــا عــن تدميــر الموائــل الطبيعيــة وفقــدان التنــوع
الزم.

فقــط .جــزء كبيــر مــن التوســع فــي الزراعــة مدفوعــة بأنمــاط

األحيائــي ،فــإن اإلفــراط فــي االســتهالك يوســع الفجــوة

االســتهالك غيــر الصحيــة وغيــر الضروريــة والتــي ال يمكــن

الغذائيــة بيــن األغنيــاء والفقــراء ،ويــؤدي إلــى المشــاكل

تحملهــا فــي نهايــة المطــاف .و علــى الصعيــد العالمــي ،هناك

الصحيــة المتعلقــة بالســمنة ،التــي بدورها تســهم فــي ارتفاع

اتجــاه نحــو اإلفــراط فــي االســتهالك واعتمــاد أغذيــة عالية في

تكاليف الرعاية الصحية وإلى انخفاض اإلنتاجية.

الســعرات الحراريــة والبروتينــات واألطعمــة الحيوانيــة .واليــوم،

تحويل األغذية لمستقبل غذائي مستدام
مقتبس من:
.Ranganathan, J. et al. 2016. Shifting Diets for a Sustainable Food Future
.Accessible at http://www.worldresourcesreport.org
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اجتثات الغابات وقطع األشجار
غيـــــر المســـــتدام
قرابــة ثلثــي أنــواع الطيــور توجــد فــي الغابــات ،وال ســيما فــي المناطــق المداريــة ،والعديــد منهــا ال يعيــش فــي أي
مــكان آخــر .ومــع ذلــك أكثــر مــن  7مليــون هكتــار مــن الغابــات تدمــر كل عــام ،نتيجــة الطلــب العالمــي علــى
األخشــاب والــورق واألراضــي لمحاصيــل الســلع األساســية والوقــود الحيــوي .والكثيــر ممــا تبقــى مــا زال يخضــع
لممارســات الحــراج غيــر المســتدامة وغيــر المشــروعة .إن قطــع األشــجار االنتقائــي يدمــر الغابــات وغالبــً مــا يــؤدي
إلــى إفقــار مجتمعــات الطيــور .كمــا يســهل أيضــً زيــادة االضطرابــات ،بمــا فــي ذلــك التعــدي وضغــط الصيــد المتزايد،
وذلــك يمكــن أن يكــون لــه آثــار أكبــر وأكثــر دوامــً مــن قطــع األشــجار .فعلــى ســبيل المثــال ،إن النظــم البيئيــة
الحرجيــة التــي تتعــرض للخطــر عــن طريــق قطــع األشــجار االنتقائــي هــي أكثر عرضــة للحرائــق المدمــرة مــن الغابات
الســليمة .إن إزالــة الغابــات تؤثــر أيضــً علــى المنــاخ فــي العالــم ،وتمثــل حوالــي ُخمــس انبعاثــات غــازات الدفيئــة التــي
يسببها اإلنسان كل سنة.
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العديد من األنواع تعتمد على الغابات التي تختفي بمعدل ينذر بالخطر
إن إزالــة الغابــات والعمليــات الحراجيــة غيــر المســتدامة تنتشــر

الثالثــة فــي المســتقبل القريــب .هــذا مقلــق خاصــة فيمــا

خاصــة فــي أمريــكا الجنوبيــة وجنــوب وجنــوب شــرق آســيا

يتعلــق بهــذه المناطــق التــي تدعــم عــدد كبيــر مــن أنــواع

وجنــوب صحــراء أفريقيــا .علــى ســبيل المثــال ،فــي أجــزاء مــن

الطيــور التــي تعتمــد علــى الغابــات بمــا فــي ذلــك الطيــور

جنــوب شــرق آســيا ،يوجــد اآلن القليــل مــن الغابــات األوليــة

المتخصصــة التــي تعتمــد كليــً علــى الغابــات للبقــاء علــى قيد

حيــث ســيتم قطــع األشــجار مــن الغابــات للمــرة الثانيــة أو

الحياة.

األنواع التي تعتمد كليًا على الغابات حسب المنطقة
ا ﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﻠﻴ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺑﺎت

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
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انتقائية قطع األشجار يدمر هيكل الغابات ويؤثر على العديد من الطيور
يعتبــر قطــع األشــجار االنتقائــي أقــل ضــررًا إلــى حــد كبيــر

المعتمــدة بشــكل عــام علــى الموائــل إلــى المناطــق التــي
ِ

بالتنــوع األحيائــي مــن اســتخراج األخشــاب المكثــف أو القطــع

تعرضــت لقطــع مكثــف لألشــجار .وعنــد النظــر لألنــواع

الكامــل .ومــع ذلــك ،ينتــج عنــه أيضــً انخفــاض كبيــر فــي وفــرة

المعتمــدة بشــكل عــام علــى الغابــات يالحــظ أنــه هنــاك
ِ

األنــواع وتنوعهــا .قــد تتأثــر الطيــور بشــكل أقــل مــن بعــض

انخفــاض واضــح .بينمــا الغابــات التــي تتعــرض لقطــع انتقائــي

األنــواع األخــرى .إذ تشــير البحــوث إلــى أن غنــى األنــواع مــن

تبقــى مهمــة لبعــض أنــواع الطيــور وينبغــي حمايتهــا ،ال بــد

الثدييــات والبرمائيــات ينخفــض ســريعًا مــع تســجيل زيــادة

مــن االحتفــاظ بالغابــات األوليــة للحفــاظ علــى األنــواع

كثافــة قطــع األشــجار ،بينمــا يتناقــص تدريجيــً غنــى األنــواع

المعتمدة بشكل كامل عليها.
ِ

الالفقاريــة .علــى النقيــض مــن ذلــك ،يــزداد غنــى أنــواع الطيــور
مــع كثافــة قطــع األشــجار .وهــذا يعــود نظـرًا لتدفــق األنــواع
تأثير زيادة كثافة قطع األشجار
أثر ازدياد كثافة قطع األشجار (استنادًا إلى مقدار االستخراج للهكتار) على غِ نى األنواع للثدييات والبرمائيات والالفقاريات والطيور .يظهر تأثير
المعتمدة بشكل عام على الموائل عقب قطع األشجار؛ ومع ذلك ،عند النظر لألنواع
ذلك على الطيور بشكل طفيف نظرًا لتدفق األنواع
ِ
المعتمٍ دة بشكل كامل على الغابات ،يتضح الحجم الحقيقي للتأثير.
الرسم البياني مستنسخ منBurivalova et al. (2014) Current Biology 24: 1893-1898 :
ﻏﻨﻰ اﻧﻮاع أﻗﻞ  %50ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت

ﻏﻨﻰ اﻧﻮاع  %50ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت

ﻏﻨﻰ اﻧﻮاع ﻓﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻐﺎﺑﺎت اوﻟﻴﺔ
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اﻟﻼﻓﻘﺎرﻳﺎت

اﻟﻄﻴﻮر – اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺑﺎت

اﻟﻄﻴﻮر – اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺑﺎت
150 M3HA-1

100 M3HA-1

زﻳﺎدة ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻗﻄﻊ اﺷﺠﺎر

50 M3HA-1
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التـأثيـــــر الكارثـــــي
لألنواع الدخيلة الغازية
قــام البشــر بنقــل الحيوانــات والنباتــات فــي جميــع أنحــاء
العالــم منــذ آالف الســنين ،فــي بعــض األحيــان بشــكل
متعمــد كمــا مــع حيوانــات الماشــية والحيوانــات
المرافقــة ،وأحيانــً عــن طريــق الخطــأ ،كمــا هــو الحــال
مــع الجــرذان والفئــران التــي قــد اختبــأت فــي القــوارب.
بشــكل عــام ،تفشــل األنــواع المدخلــة فــي وضــع ذاتهــا
فــي البريــة فــي مواقــع جديــدة ،بيــد أن نســبة منهــا
تزدهــر وتنتشــر .هــذه األنــواع الدخيلــة الغازيــة ()IAS
يمكــن ان يكــون لهــا آثــار كارثيــة علــى الحيــاة البريــة
المحليــة .خــال الســنوات الخمســمائة الماضيــة ،كانــت
األنــواع الدخيلــة الغازيــة مســؤولة كليــً أو جزئيــً عــن
انقــراض  112مــن أنــواع الطيــور علــى األقــل ،بمــا يعــادل
36

أكثــر مــن  70فــي المائــة مــن اجمالــي تلــك التــي
انقرضــت ،ممــا يجعــل هــذا العامــل األكثــر شــيوعًا فــي
انقراض الطيور مؤخرًا.

الحالــــة الدراســــــــية 2 4
مجموعــة واســعة مــن األنــواع الدخيلــة الغازيــة تهــدد
الطيور
هنــاك  1500نوعــً مســجلة خــارج نطاقاتهــا الجغرافيــة
الطبيعيــة كنتيجــة للنشــاط البشــري .األنــواع الدخيلــة الغازيــة
لهــا أثــر مدمــر علــى الحيــاة البريــة األصليــة .معظــم أنــواع
الطيــور المعرضــة للخطــر نتيجــة األنــواع الدخيلــة الغازيــة تتأثــر
بإدخــال الحيوانــات المفترســة ،التــي كثيــرا مــا تســتهدف الفراخ
والبيــض .كانــت للجــرذان والقطــط حتــى اآلن أعظــم األثــر ،مما
يهــدد بقــاء مئــات أنــواع الطيــور فــي العالــم ،فالعديــد مــن
الطيــور المهــددة تخضــع لتأثيــرات متعــددة مــن مجموعــة
مــن األنــواع غيــر األصليــة .أحــد تلــك األمثلــة علــى ذلــك نــوء
غاالباجــوس  Pterodroma phaeopygiaالمهــدد باالنقــراض
بشــكل حــرج والــذي شــهد حــدوث انخفــاض ســريع للغايــة
فــي أعــداده منــذ أوائــل الثمانينــات نتيجــة لمجموعــة متنوعــة
مــن التهديــدات ،بمــا فــي ذلك افتراســه مــن الجــرذان والقطط
والــكالب المدخلــة وتدميــر موائــل تكاثــره مــن قبــل الماعــز
والماشية المدخلة أيضًا.

الحالــــة الدراســــــــية 2 3
الطيــور فــي الجــزر المحيطيــة البعيــدة األكثــر تعرضــً
للخطر من األنواع الدخيلة الغازية
الطيــور فــي الجــزر النائيــة عرضــة بشــكل خــاص للخطــر مــن
األنــواع الدخيلــة الغازيــة 75 :فــي المائــة مــن األنــواع المهــددة
عالميــً فــي جــزر المحيطــات تتأثــر باألنــواع الدخيلــة الغازيــة،
مقارنــة مــع  27فــي المائــة فــي الجــزر القاريــة و  13فــي المائــة
فقــط علــى اليابســة القاريــة .إن األنــواع فــي الجــزر غالبــً مــا
تكــون غيــر مســتعدة للتعــرض للبشــر ،واألهــم مــن ذلــك
للكائنــات الحيــة التــي يحملونهــا معهــم ،كــون هــذه األنــواع
تطــورت مــع عــدد محــدود مــن المنافســين والحيوانــات
المفترســة .يوجــد بالمجمــل  390جزيــرة فــي جميــع أنحــاء
العالــم تدعــم واحــد أو أكثــر مــن أنــواع الطيــور المهــددة
باالنقــراض بشــكل حــرج أو المهــددة باالنقــراض و واحــدة أو
أكثــر مــن الفقاريــات الدخيلــة الغازيــة التــي تهــدد هــذه األنــواع
المحلية.

دليل على افتراس الفأر على ُقطرس َليسان Phoebastria immutabilis
في حديقة ميدواي الوطنية للحياة البرية
PHOTO USGS National Wildlife Health Center
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االســـــتغالل الجائــــر

تســبب الصيــد غيــر المســتدام
لغــرض الغــذاء أو التريض واالمســاك
لغــرض تجــارة طيــور األقفــاص فــي
انقــراض العديــد مــن أنــواع الطيــور
ويبقــى تهديــدًا كبيــرًا حتــى اليــوم.
إن االســتغالل المفــرط هــو مشــكلة
خاصــة لبعــض عائــات الطيــور ،بمــا
فــي ذلــك الببغــاوات والحمــام
والتــدرج ،وهــو األكثــر انتشــارًا فــي
آسيا.

38
تزايد الطلب المفاجئ على قرن طائر النساف ذو الخوذة  Rhinoplax vigilالمعروف باسم “العاج
األحمر” يقود هذا النوع نحو االنقراض .PHOTO Dewantoro/WCS

الحالــــة الدراســــــــية 2 5
تجـــــــارة الطيـــــــــور المغـــــــــردة اآلســـــــيويـــــــــة
إن اقتنــاء الطيــور المغــردة هــي هوايــة متأصلــة فــي أجــزاء

باالنقــراض بشــكل حــرج .بعضهــا ،مثــل الطائــر اليخضــوري

عديــدة مــن جنــوب شــرق آســيا ،ال ســيما فــي منطقــة ســوندا

األكبــر ( Chloropsis sonneratiاآلن معــرض لإلنقــراض) كان

الكبــرى ( .)Greater Sundaتعــد تجــارة الطيــور ظاهــرة كبيــرة

حتــى اآلونــة األخيــرة شــائع عبــر غابــات البــاد .بعضهــا اآلخــر

و التــي تنطــوي علــى مئــات األنــواع والمالييــن مــن الطيــور كل

الســمنة الضاحكــة صدئيــة الجبهــة Garrulax rufifrons
مثــل ُ

ســنة .و تنتشــر بوجــه خــاص فــي إندونيســيا  -اســتقصاء

ارتفــع مســتوى تهديدهــا بشــكل منبــه ومثيــر مــن درجــة

ألســواق الطيــور الرئيســة الثــاث فــي جاكرتــا فــي عــام ،2015

قريــب مــن التهديــد إلــى درجــة مهــدد باالنقــراض بشــكل حرج

مــن ِقبــل منظمــة  TRAFFICالتــي أحصــت  19,000طيـرًا مــن

خــال وقــت قصيــر ،وهــي اآلن على وشــك االنقراض .المشــكلة

 206أنــواع فــي ثالثــة أيــام فقــط %98 .مــن الطيــور المعروضة

ال تقتصــر علــى الطيــور المغــردة ،فعلــى ســبيل المثــال ،فــي

للبيــع هــي مــن الطيــور البريــة فــي إندونيســيا ويتــم االتجــار

عــام  2015تــم رفــع حالــة حمايــة طائــر النســاف ذو الخــوذة

بهــا بصــورة غيــر مشــروعة؛ و ُخمــس هــذه الطيــور متوطنــة

 Rhinoplax vigilمــن درجــة قريــب مــن التهديــد لدرجــة
مهــدد باالنقــراض بشــكل حــرج .فضـ ً
ا عــن الخســائر الفادحــة

تهديــد رئيســي للعديــد مــن األنــواع فــي المنطقــة .ففــي عام

فــي موئلــه لغابــات جنــوب شــرقي آســيا ،حيــث يســتهدف

 ،2016تــم رفــع  19مــن الطيــور المغــردة فــي إندونيســيا إلــى

الصيــادون الطائــر لريشــه و لمنقــاره العاجــي الصلــب ،والــذي

الفئــات العليــا مــن التهديــد علــى القوائــم الحمــراء مــن قبــل

يســتخدم فــي صناعــة الحــرف اليدويــة ويتاجــر بهــا مــع

بيرداليــف إنترناشــيونال بمــا فــي ذلــك ســتة لدرجــة مهــددة

الصين.

فــي إندونيســيا .مــن المعــروف أن تجــارة الطيــور اآلن تعــد
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القتــل غيــر القانونــي للطيــور فــي منطقــة حــوض المتوســط وشــمال ووســط
أوروبا والقوقاز
القتــل واألخــذ غيــر القانونــي للطيــور البريــة ال زال يشــكل تهديـدًا

ـدر بـــ  38 - 12مليــون مــن الطيــور التــي تقتــل أو تؤخذ
ذلــك قــد ُقـ ِ

رئيســً للطيــور عبــر حــوض المتوســط وشــمال ووســط أوروبــا

كل ســنة بصــورة غيــر مشــروعة فــي المنطقــة ،الكثيــر منهــم

ـدرت بيرداليــف إنترناشــيونال مؤخرًا ،باســتخدام
والقوقــاز .لقــد قـ ّ

خــال الهجــرة ،والتــي تشــمل علــى األقــل  503أنــواع ( 82فــي

مجموعــة متنوعــة مــن مصــادر البيانــات والمعرفــة الفنيــة،

المائة من تلك األنواع تهاجر وتوجد بانتظام في المنطقة).

حجــم ونطــاق هــذه المشــكلة للمــرة األولــى .مــن المذهــل ،أن

الــدول الخمــس التــي قتــل فيهــا أعلــى عــدد مــن الطيــور

الــدول الخمــس بأعلــى كثافــة قتــل للطيــور (متوســط

بشكل غير قانوني (مليون لكل سنة)

عدد الطيور المقتولة لكل كم 2في السنة)

5.5

343

ﻣﻠﻴﻮن

248

5.6

ﻣﻠﻴﻮن

3.9

248

ﻣﻠﻴﻮن

2.3

ﻣﻠﻴﻮن

2.6

ﻣﻠﻴﻮن
39

10

21

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﺳﻮرﻳﺔ

ﻟﺒﻨﺎن

ﻗﺒﺮص

ﻣﺎﻟﻄﺎ

األنــــــــواع األكثــــــــر تضــــــــــررًا (مليـــــــون لكل ســــــنة)

ﻗﺒﺮص

ﻟﺒﻨﺎن

ﺳﻮرﻳﺔ

ﻣﺼﺮ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

الطيــور المقتولــة حســب المجموعــة (مالييــن فــي
السنة)

20.2

4.7

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن

2.9

ﻣﻠﻴﻮن

1.2

1.7

ﻣﻠﻴﻮن

1.8

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن

0.06

0.1

ﻃﻴﻮر
أﺧﺮى

اﻟﻄﻴﻮر
اﻟﺠﺎرﺣﺔ

ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺴﻤﻨﺔ
اﻟﻤﻐﺮدة

اﻟﺴﻤﺎﻧﻲ
ُ
اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ

اﻟﻬﺎزﺟﺔ
ﺎء
اﻟﺮَ ْأ َ
ﺳ ُ
َاﺳﻴ ٌ
ﱠﺔ
ا َوْ ر ِ

اﻟﻌﺼﻔﻮر ﻋﺼﻔﻮر اﻟﺪوري
 /اﻟﻌﺼﻔﻮر
اﻟﻈﺎﻟﻢ
)ﺷﺮﺷﻮر( اﻟﺪوري اﻳﻄﺎﻟﻲ

1.8

ﻣﻠﻴﻮن

2.6

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن
اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
 /اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﻃﺮاﺋﺪ
اﻟﺼﻴﺪ

اﻟﻄﻴﻮر
اﻟﻤﻐﺮدة

جميــع األرقــام تمثــل معــدل التقديــرات )SOURCE: Brochet et al. (2016) Bird Conservation International 26: 1-28. and Brochet et al. (2017
.Bird Conservation International
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تطويــــر غيــــر مســــــتدام
للبنــى التحتيــــــة مع
ســــــــوء التخطيط
يؤثــر توســع عمــارة البيئــة تأثيــرًا كبيــرًا علــى التنــوع األحيائــي ،ال ســيما مــن خــال تدميــر الموائــل الطبيعيــة وتدهورهــا
وتفتيتهــا .إن شــبكات النقــل ،بمــا فــي ذلــك الطــرق والســكك الحديديــة وخطــوط الشــحن المالحيــة ومســارات
الطيــران ،تنتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم .وعلــى الرغــم مــن أن مثــل هــذه البنيــة التحتيــة يمكــن أن تفيــد التنميــة
االقتصاديــة ،لكــن عنــد ســوء التخطيــط لهــا فإنــه يمكــن ان يكــون لهــا آثــار ســلبية بعيــدة المــدى علــى النظــم
المدمــرة مثــل الصيــد الجائــر وقطــع
البيئيــة ويمكــن ان تســهل انتشــار األنــواع الدخيلــة الغازيــة واألنشــطة الضــارة ُ
األشجار.
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فقــــــدان موائـــــــل المــــد والجــــزر في البحـــــر األصفـــــر

40

البحــر األصفــر ،الواقــع بيــن الصيــن وكوريــا ،هــو أحــد أهــم

الصناعيــة والتحضــر المدنــي .لقــد تــم اســتصالح ثلثــي موائــل

مواقــع توقــف الطيــور علــى طــول مســار الهجــرة للطيــور

المــد والجــزر فــي البحــر األصفــر منــذ الخمســينات .ففــي

شــرق آسيا-أســتراليا .عشــرات المالييــن مــن الطيــور الشــاطئية

الصيــن ،تــم فقــدان حوالــي  %40منــذ الثمانينــات .وانخفضــت

المهاجــرة التــي تهاجــر مســافات طويلــة تعتمــد علــى

مجتمعــات الطيــور الشــاطئية بنســبة قــدرت بـــ  %43-78علــى

الســهول الطينيــة المديــة للراحــة والتــزود بالغــذاء .ولســوء

مــدى الســنوات الـــ  15الماضيــة ،وانخفضــت أعــداد الطيطــوى

الحــظ ،فــإن الســهول الطينيــة فــي المنطقــة قــد فقــدت

الكبيرة  Calidris tenuirostrisبنسبة أكثر من %80

تدريجيــً الســتصالح األراضــي للزراعــة والموانــئ ،والتطــورات

الخطر الرئيسي الذي يهدد الطيطوى الكبيرة  Calidris tenuirostrisالمهددة عالميًا هو استصالح األراضي في البحر األصفر.PHOTO Zhang Ming
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توســـــع الطـــــرق بال هـــــوادة في حــــوض األمــــازون يهـــــدد طيــــور الغـابـــات
إن واليـــــــات األمـــــــازون وبــــــــارا ( )Amazonia and Paràفــي
شــمال البرازيــل تحتــوي علــى بعــض أكبــر مســاحات مــا تبقــى
مــن الغابــات المداريــة فــي العالــم وتدعــم تنوعــً كبي ـرًا مــن
الطيــور .بيــد أن المنطقــة تشــهد انتشــارًا ســريعًا فــي شــبكات
الطــرق ،الــذي يمكــن أن يكــون لــه عواقــب وخيمــة لهــذا
النظــام البيئــي الفريــد .ففــي واليــة بــارا وحدهــا ،مــن المتوقــع
بنــاء أو تحســين أو توســيع  27,000كــم مــن الطــرق بحلــول

مباشــرة مــن خــال فقــدان الموئــل ووفيــات الطــرق والتلــوث،
وبشــكل غيــر مباشــر مــن آثــار حــواف الطريــق (التغييــرات فــي
الحيوانــات والنباتــات التــي تحــدث فــي أطــراف الموئــل)
والتجزئــة .مــن األهميــة بمــكان االشــارة إلــى أن تطويــر البنيــة
التحتيــة للنقــل يســهل للبشــرية الوصــول إلــى المناطــق
الحدودية للموائل ،وبالتالي قطع األشجار والصيد الجائر.

عــام  2031-وهــي مســافة مــا يقــرب مــن ضعــف كامــل
شــبكة الطــرق فــي لنــدن .إن تشــييد الطــرق يؤثــر علــى الطيــور
بنـــــاء الطـــرق يؤثـــر على الطيــــــور بشـــــكل مباشـــــــر وغيــــر مباشــــــــــر

ﺗﺠﺰﺋﺔ
اﻟﻤﻮاﺋﻞ

ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺠﺎﺋﺮ

اﻟﻤﻮت ﺑﺎﻻﻓﺘﺮاس /
اﻟﻤﻮاﺻﻼت

اﺟﺘﻨﺎب  /آﺛﺎر أﻃﺮاف
اﻟﻄﺮﻳﻖ

ازﻋﺎج

آﺛﺎر
اﻟﺤﺎﺟﺰ

اﻟﻔﻘﺪان اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻟﻠﻤﻮﺋﻞ

وﻗﻄﻊ ا ﺷﺠﺎر ﻏﻴﺮ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
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الطيور البحرية في خطر كبير
من الصيد العرضي من خالل
مصائد األسماك
اتســعت مصائــد األســماك التجاريــة بشــكل كبيــر منــذ
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ســتينيات القــرن الماضــي ،فــي كثافتهــا وجغرافيتهــا.

الصيــد العرضــي مســؤول عــن انخفــاض الطيــور البحرية

تواجــه اآلن العديــد مــن أنــواع الطيــور البحريــة نشــاط

في جورجيا الجنوبية

صيــد األســماك أثنــاء تحركاتهــم الســنوية .ربمــا أهــم أثــر

جورجيــا الجنوبيــة وجــزر ســاندويتش الجنوبيــة هــي مناطــق

هــو مــن الصيــد العرضــي – االمســاك العرضــي للطيــور

مــن أقاليــم مــا وراء البحــار البريطانيــة فــي جنــوب المحيــط

البحريــة فــي معــدات الصيــد – وهــو مســؤول عــن مــوت

األطلســي ،تقطنهــا أعــداد كبيــرة مهمــة عالميــً مــن الطيــور

مئــات اآلالف مــن الطيــور كل ســنة ،ومعظمهــا نتيجــة

البحريــة ،بمــا فــي ذلــك طيــور القطــرس رمــادي الــرأس

الشــباك الخيشــومية الممتــدة ،وخيــوط الصيــد الطويلة،

 ،Thalassarche chrysostomaوالقطــرس أســــــود الحاجــب

وشباك الجر.
ِ

 ،T. melanophrisوالقطــرس الجــوال Diomedea exulans
والنــوء أبيــض الذقــن  .Procellaria aequinoctialisوعلــى
الرغــم مــن االنخفــاض الكبيــر فــي أعــداد طيــور القطــرس
التــي يُمســك بهــا فــي الميــاه المحيطــة مباشــرة بجورجيــا
الجنوبيــة ،فقــد اســتمرت هــذه الطيــور باالنخفــاض بشــكل
كبيــر .فعلــى ســبيل المثــال ،طيــور القطــرس رمــادي الــرأس
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المهــددة باالنقــراض قــد انخفضــت أعدادهــا بنســبة  44فــي
المائــة فــي الســنوات الـــ  11الماضيــة .والســبب هــو الصيــد
العرضــي فــي مصايــد خيــوط الصيــد الطويلــة والشــباك
الجرافــة البحريــة فــي أعالــي البحــار وهــي مناطــق تغذيــة
الطيــور .إن البحــوث التــي أجرتهــا مؤخــرًا الجمعيــة الملكيــة
البريطانيــة لحمايــة الطيــور ( ،RSPBشــريك بيرداليــف فــي
المملكــة المتحــدة) والفريــق البريطانــي لمســوح القطــب
الجنوبــي ،قــد حــددت النقــاط الســاخنة الرئيســة للتداخــل بيــن
أماكــن تغذيــة الطيــور ومصائــد األســماك فــي المحيــط
الجنوبــي .تــم تحديد النقــاط الســاخنة المتقاطعــة مع خيوط
مصائــد األســماك فــي جنوب غــرب المحيط األطلســي وجنوب
شــرق المحيــط األطلســي وجنــوب غــرب المحيــط الهنــدي،
وتلــك المتقاطعــة مــع مصائــد الخيــوط الطويلــة المغمــورة،
وشــباك الجــر القاعيــة فــي جنــوب غــرب المحيــط األطلســي
ِ
بعض الطيور البحرية ،مثل طيور القطرس أسود الحاجب Thalassarche
 ،melanophrisأكثر عرضة لالمساك ضمن معدات وشباك الصيد
PHOTO Dimas Gianuca, RSPB

وجنوب شرق المحيط األطلسي.

الحالــــة الدراســــــــية 3 0
الصيـــد العرضـــي للطيـــــور البحريــــة مســــألة خطيـــرة في مصائــــد األســــماك حــــول العالــــم
إن مســألة الصيــد العرضــي للطيــور البحريــة مرتبطــة بالعديــد

تحتــوي خطافــات مــزودة بطعــوم وراء ســفينة صيــد والتــي

مــن مصائــد األســماك حــول العالــم .لقــد تــم توثيــق أن الصيــد

يمكــن أن تختلــف تبعــً لمــكان وضعهــا فهــي إمــا أن تكــون

بالشــباك الخيشــومية الثابتــة والعائمــة يؤثــر علــى أكبــر عــدد

ســطحية (علــى الســطح  /قــرب الســطح) أو مغمــورة (قــرب

مــن أنــواع الطيــور البحريــة 92 :و  88نوعــً علــى التوالــي .أمــا

القــاع) ،تبعــً ألنــواع األســماك المســتهدفة بالصيــد .علــى

المصائــد التــي تعتمــد الخطافــات (مصائــد الخيــوط الطويلــة

الصعيــد العالمــي ،يُعتقــد أن الصيــد بالخيــوط الطويلة تســبب

وخطــوط الصيــد اليدويــة) تؤثــر علــى  127مــن أنــواع الطيــور
البحريــة .وقــد تســببت هــذه الطــرق إجمــا ً
ال فــي الصيــد

فــي مــوت أكثــر مــن  160,000مــن الطيــور البحريــة كل عــام،
معظمهــم مــن أنــواع طيــور القطــارس واألنــواء .أمــا مصائــد

العرضي ل  193نوعًا.

شــباك الجــر الجارفــة فهــي تلــك الشــباك الكبيــرة التــي يتــم

الشــباك الخيشــومية تســتعمل ســتار مــن الشــباك المعلقــة

ســحبها بقــارب واحــد أو اثنيــن خلفهــم .عــادة مــا تحــدث
وفيــات الطيــور البحريــة أيضــً عــن طريــق االصطــدام مــع

فــي المــاء لصيــد األســماك حــول الخياشــيم .يمكــن وضعهــا

كابــات الجــر ،أو أثنــاء إعــداد الشــباك أو جمعهــا .لذلــك فــإن

فــي أعمــاق مختلفــة ،ويمكــن أن تكــون ثابتــة أو عائمــة.

مراكــب الصيــد تتســبب بالمــوت لعشــرات اآلالف مــن الطيــور

الشــباك الخيشــومية مســؤولة عــن وفــاة مــا يزيــد علــى

البحريــة كل عــام ،عــادة مــا تكــون مــن أنــواع الطيــور األكبــر

 400,000طائــر كل عــام ،معظمهــا مــن األنــواع الســاحلية

حجمًا.

والغواصــة .أمــا الصيــد بالخيــوط الطويلــة وهــي تلــك التــي

عدد أنواع الطيور البحرية التي تم توثيق تأثرها مع مختلف أنواع الصيد
المصدر Pott & Wiedenfeld (2017) Biological Conservation 210: 192–204 :
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تغـــــــيـر المنـــــاخ
له تأثير ســــــــلبي
على الطبيعة
يتــم تغيــر منــاخ كوكبنــا كنتيجــة مباشــرة لألنشــطة البشــرية ،غالبــً مــن حــرق أنــواع الوقــود األحفــوري .العديــد مــن
أنــواع الطيــور تعانــي للتكيــف مــع وتيــرة هــذه التغييــرات .حيــث يــؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة إلــى تغييــر توزيعــات
األنــواع نحــو القطبيــن ونحــو األراضــي المرتفعــة .كمــا تتغيــر دورات الهجــرة والتكاثــر ،ممــا يــؤدي إلــى اضطــراب
العالقــات بيــن المفترســات و الفرائــس والمنافســين .لقــد دفعــت هــذه التأثيــرات فــي كثيــر مــن الحــاالت النخفــاض
األعــداد .ومــع اســتمرار االحتــرار ســوف تتضاعــف وتتكثــف هــذه اآلثــار الســلبية .ففــي حيــن قــد يســتفيد بعــض األنواع
من ارتفاع درجات الحرارة ،فمن المحتمل أن يختفي أكثر من ضعفي هذه األنواع.
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الحالــــة الدراســــــــية 3 1
لقــــــد تأثــــــر ســــــلبًا ما يقــــــرب مــــن ربـــــــع أنـــــــواع الطيــــــــور المدروســــــة حتى
اآلن نتيجة تغير المناخ
تظهــر دراســة مرجعيــة ُأجر ّيــت مؤخرًا مــن المؤلفــات العلمية

محــدودًا إلــى حــد كبيــر بأوروبــا وأمريــكا الشــمالية ،فهــذا

أن  %24مــن أنــواع الطيــور الـــ  570التــي تمــت دراســتها علــى

الرقــم هــو بالتأكيــد تقديــر ويشــير إلــى أن الزيــادة المتواضعــة

الصعيــد العالمــي قــد تأثــرت ســلبًا بتغيــر المنــاخ حتــى اآلن،

نســبيًا فــي درجــة الحــرارة التــي حدثــت حتــى اآلن كان لهــا أثــر

بينمــا اســتجاب  %13فقــط ّإيجابيــً .وال يــزال األثــر غيــر مؤكــد

واضح على التنوع األحيائي العالمي.

لنصــف أعــداد الطيــور فــي تلــك الدراســة .مــن تلــك األنــواع
التــي تتأثــر ســلبًا ،يالحــظ أن اآلثــار األكثــر شــيوعًا هــي االنخفاض
فــي وفرتهــا ونطــاق انتشــارها .نظـرًا ألن البحــث العلمــي كان

اســـــــتجابات األنـــــــواع على آخر تغيـــــــر في المنــــــــــــاخ

14%
ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢ

13%
إﻳﺠــــﺎﺑﻲ

24%
ﺳــــﻠﺒﻲ

المصدر Pacifici et al. (2017) Nature Climate Change 7: 205–208 :

49%
ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ

الحالــــة الدراســــــــية 3 2
تظهـــر األنمــــــاط األخيــــــرة لمجتمعــــات الطيــــــور إشــــــارة قويــــة ومتوافقـــــة لتغيــــر المنـــــاخ
تغيــر المنــاخ ليــس مجــرد مصــدر قلــق للمســتقبل :فهــو يؤثــر
حاليــً علــى األنــواع .وتظهــر األنمــاط األخيــرة لمجتمعــات
الطيــور فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية إشــارة قويــة ومتوافقــة
لتغيــر المنــاخ .لقــد زادت وفــرة األنــواع المتكيفــة للحــرارة (تلــك
األنــواع ذات التــوزع الــذي يتوقــع أن تتوســع ضمــن إطــار تغيــر
المنــاخ) علــى مــدى العقــود األخيــرة ،بينمــا انخفضــت أرقــام

توزيعاتهــا) .تبيــن نســبة التوجهــات لهاتيــن المجموعتيــن مــن
األنــواع – مؤشــر التأثيــر المناخــي – إشــارة قويــة لتأثيــر تغيــر
المنــاخ علــى مجتمعــات الطيــور علــى مــدى الســنوات الثالثيــن
األخيــرة ،وهــي متســقة عبــر القارتيــن ،مــع زيــادة القيــم التــي
تشير إلى أن مجمل تأثير المناخ على الطيورفي ازدياد.

األنــواع المتكيفــة للبــرودة (تلــك التــي يتوقــع أن تتقلــص

عدد أنواع الطيور البحرية التي تم توثيق تأثرها مع مختلف أنواع الصيد
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فــي النهــايــــــة،
االستهالك البشري المفرط
وراء األزمة العالمية
للتنوع األحيائي
توضــح الصفحــات الســابقة األســباب الكامنــة وراء انقــراض الطيــور وفقــدان التنــوع األحيائــي علــى نطــاق أوســع.
ومــع ذلــك ،وراء هــذه األســباب عوامــل ســببية متعلقــة بالزيــادة فــي عــدد الســكان واالســتهالك الفــردي ،ولكنهــا
أيضــً مرتبطــة باختــال التــوازن فــي الســلطة والثــروة والفشــل االقتصــادي المنهجــي وأوجــه القصــور فــي المــوارد.
إن معالجــة هــذه األســباب الكامنــة يمثــل تحديــً ويتطلــب إدخــال تغييــرات جذريــة علــى طريقــة تشــغيل اقتصاداتنا
العالمية ونمط حياتنا الفردية ،ومع ذلك فمن الضروري تفادي تفاقم أزمة التنوع األحيائي الوشيكة.
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االســــــــتخدام غيـــر المســـــــتدام وغيـــر المنصـــف للمــــــوارد
وصلــت اإلنســانيةإلى نقطــة نمــت فيهــا التوقعــات الفرديــة

أكثــر مــن  1.7مــرة مــن كوكــب األرض .إن النظــم الطبيعيــة

إلــى حــد مــا حيــث بدأنــا اســتنزاف مــوارد األرض بشــكل أســرع

التــي تدعــم الحيــاة كافــة ،وكل جانــب مــن جوانــب الوجــود

ممــا يمكــن أن تتجــدد .يدعــم مصــدر القــوة الطبيعيــة لــأرض

البشــري قــد بــدأت بربــط حــزام األمــان .وقــد بــدأ الســباق اآلن

اآلن  7.6مليــار مــن البشــر ،بمــا فــي ذلــك الطبقــة المتوســطة

لوضــع أســاليب مســتدامة للمعيشــة قبــل خســارة هــذه

عالميــً التــي تتســع ســريعًا والتــي تتمتــع بمســتوى غيــر

النظم والدورات البيئية الحيوية بال رجعة.

مســبوق مــن االســتهالك الفــردي للمــواد .لقــد وصلــت
اإلنســانية إلــى نقطــة حيــث تعيــش خــارج القــدرة الحيويــة
لكوكــب األرض .إن الطلــب علــى مــوارد كوكبنــا اآلن يعــادل
البصمــــــــة البيئيــــــة

2

1.5

1

0.5

0

ﻋﺪد اﻟﻤﺮات ﻣﻦ ﻛﻮﻛﺐ ارض

البصمــة البيئيــة تقيــس الطلــب البشــري علــى
الطبيعــة .وتظهــر اتجــاه ثابــت ينــذر بالخطــر:
اتجــاه مســتمر النمــو .اعتبــارا مــن عــام  ،2013فــإن
البصمــة البيئيــة العالميــة تعــادل  1.7مــرة مــن
فعــال ،يتــم اســتغالل
كوكــب األرض؛ علــى نحــو ّ
الخدمــات البيئيــة  1.7مــرة أســرع مــن المســتوى
الذي يمكن تجددها به.
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النمــــاذج االقتصاديــــــة الضـــــارة والتي عفــــا عليهــــا الزمــــــن
النمــاذج االقتصاديــة الســائدة تعامــل المــوارد الطبيعيــة كمــا

بالمجتمــع مــن خــال فقــدان الخدمــات البيئيــة .مــن الواضــح

لــو كانــت ال حــدود لهــا ،وتفشــل بتقييــم الخدمــات الهائلــة

بشــكل متزايــد أننــا يجــب أن نعيــد التفكيــر فــي النمــاذج

التــي تقدمهــا الطبيعــة البريــة .هــذه النمــاذج التقليديــة

االقتصاديــة التقليديــة ،التــي تحــدد أولويــات النمــو الــذي ال

تعطــي األولويــة للنمــو االقتصــادي ،بغــض النظــر عمــا مــا إذا

ينتهــي كمقيــاس نهائــي للتقــدم .وألجــل تحقيــق 'االقتصــاد
األخضــر' فعــ ً
ا نحــن بحاجــة إلــى هــدف اقتصــادي جديــد،

النمــو الــذي يتحقــق بتدهــور المــوارد الطبيعيــة واإلخــال

يســعى إلــى تلبيــة احتياجــات الجميــع ضمــن وســائل كوكــب

ـد اقتصاديــً علــى المــدى الطويــل.
بالنظــم الطبيعيــة غيــر مجـ ٍ

األرض .علــى ســبيل المثــال ،يجادل البعـــــض بأنه ينبغي علينـــــا

وتكثــر األمثلــة علــى النمــو 'غيــر االقتصــادي' .ومنهــا ،تحويــل

أن نحــول الهـــــدف النهائـــــي لالقتصــاد – مــن نمــو غيــر

التنــوع الحيــوي فــي الغابــات المطيــرة إلــى الزراعــات األحاديــة

متناهي الى نمو مزدهر متوازن.

كان مســتمدًا مــن خــال الممارســات المســتدامة أم ال .إن

للوقــود الحيــوي ليــس منطقيــً مــن الناحيــة االقتصاديــة أو
البيئيــة علــى المــدى الطويــل .ال يقتصــر إنتــاج الوقــود الحيــوي
علــى األراضــي الحرجيــة على زيــادة انبعاثــات غاز ثاني أوكســيد
الكربــون فحســب ،لكــن المكاســب الماليــة كانــت لعــدد قليل
مــن المطوريــن مقارنــة بالتكلفــة االقتصاديــة التــي لحقــت
الحــــــدود االجتماعيــــــــــــة والعالميـــــــــة
تقـــــول الخبيــــــرة االقتصاديــــــــة

أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود

كيـــت راوورث  Kate Raworthأننـــا
ينبغي أن نعيد التفكيـــــــر في
الهــــــدف النهائـــــي لالقتصاد – من
نمو غير متناهي الى نمو مزدهر متوازن.
وشبهت هذا الهدف االقتصادي الجديد
إلى حلوى حيث تمثل الحدود البيئية
لكوكبنا الدائرة الخارجية للحلوى أو
'السقف البيئي' ،بينما تكون الضرورات
األساسية لصحة ورفاهية اإلنسان هي
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الدائرة الداخلية أو “األسس االجتماعية'.
إن تجاوز السقف البيئي له آثار مدمرة،
مثل فقدان التنوع األحيائي وتغير المناخ.
وبالمثل ،عدم الوصول أو العجز لألسس
االجتماعية سيترك االحتياجات البشرية
األساسية ،مثل الصحة والغذاء والعدالة
االجتماعية ،غير محققة بصورة كافية.
إن تطوير النماذج االقتصادية التي
تمكننا من العيش داخل هذه الحدود
ينبغي أن يكون أولوية بالنسبة
للمجتمع العالمي.
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يساعد الحفظ المستهدف في استعادة وتعافي نوع الكاكابو  Strigops habroptilaالمهدد باالنقراض
بشكل حرج وأعداده تتزايد بشكل مضطرد.PHOTO Shane McInnes. .
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إن الحفاظ ال يزال ناجحًا
على الرغم من حجم
التحدي
إن الضغــوط علــى النباتــات والحيوانــات فــي العالــم والموائــل التــي تعيــش فيهــا كبيــرة .لكــن الحفــاظ مــع ذلــك
ممكــن .بالنســبة للطيــور علــى وجــه الخصــوص ،فــإن هنــاك العديــد مــن قصــص النجــاح الملهمــة التــي تــدل ،فــي
ضــوء المــوارد الكافيــة واإلرادة السياســية ،علــى أن األنــواع يمكــن أن تتعافــى وأن الموائــل يمكــن اســتعادتها .إن
شــراكة البيرداليــف كانــت مســؤولة عــن العديــد مــن هــذه النجاحــات ومــا زالــت تجــد طرقــً مبتكــرة لحمايــة التنــوع
األحيائي بما يحقق الفوائد القصوى والمشاركة في المجتمعات المحلية والمجتمع األوسع.
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50

تكشــف مقاييــس التنــوع األحيائــي ،مثــل مؤشــر القائمــة

أســوأ بكثيــر .وبالفعــل ،فــإن هــذه النتائــج تقلــل مــن تأثيــر

الحمــراء ( ،)RLIعــن تدهــور مســتمر فــي التنــوع األحيائــي

الحفــاظ علــى منحــى االنقــراض ،ألنهــا ،مــن بيــن أســباب أخــرى،

وتؤكــد الحاجــة إلــى بــذل قــدر أكبــر مــن جهــود الحفــاظ .ومع

ال تأخــذ األنــواع التــي لــم تتغيــر مخاطــر انقراضهــا بمــرور الزمن،

ذلــك ،فإنهــا تظهــر بشــكل ال لبــس فيــه أن جهــود الحفــاظ

ولكــن ذلــك المنحــى كان ســيتدهور أكثــر فــي غيــاب إجــراءات

تحقــق فرقــً حقيقيــً ومســتدامًا .إن المؤشــر الفعلــي للقائمة

الحفاظ.

الحمــراء الخــاص بالطيــور ،والــذي تــم فيــه إزالــة أثــر تخفيــض
مســتوى التهديــد الســابق بســبب الحفــاظ ،يظهــر بوضــوح أنــه
بــدون تدخــات الحفــاظ ،ســيكون منحــى انقــراض الطيــور

منحى بقاء الطيور مع وبدون جهود الحفاظ
اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

إن مؤشــر القائمــة الحمــراء ( )RLIللطيــور الــذي
يُظهــر اتجاهــً معاكســً يصــور مــا كان ســيحدث
دون اتخــاذ إجــراءات الحفــاظ .إن قيمــة  1علــى
مؤشــر  RLIتشــير إلــى أن جميــع األنــواع تصنــف
علــى أنهــا غيــر مهــددة ،وبالتالــي ال يتوقــع أن
ينقــرض أي منهــا فــي المســتقبل القريــب .بينمــا
تشــير قيمــة  0علــى مؤشــر  RLIإلــى أن جميــع
األنواع قد انقرضت.
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تم اعـــادة ما ال يقـــــل عن خمســـــة وعشـــــرين نوعًا من الطيور
من حافــــة االنقـــراض حتى اآلن في هذا القــــرن
لقــد تــم تخفيــض مســتوى التهديــد لجميــع األنــواع التاليــة المهــددة باالنقــراض بشــكل حــرج منــذ عــام  2000بســبب إجــراءات
الحفــاظ .هنــاك أنــواع إضافيــة مهــددة باالنقــراض بشــكل حــرج والتــي تخضــع لنشــاطات الحفــاظ  ،ولكــن هــذه األنشــطة غيــر
كافية حتى اآلن لتدني التراجع  ،ولكن بالتأكيد بدونها سوف تتدهور هذه األنواع ،وربما تختفي تمامًا.

ﺻﺎﺋﺪ ذﺑﺎب راروﺗﻮﻧﻐﺎ
)(POMAREA DIMIDIATA
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2000
وإﻟﻰ ﻣﻌﺮض ﻟﻼﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2012

اﻧﻮق اﺳﻴﻮي اﻋﺮف
)(NIPPONIA NIPPON
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2000

اﻟﻤﻼﻋﻘﻲ أﺳﻮد اﻟﻮﺟﻪ
)(PLATALEA MINOR
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2000

اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ اﻟﻮردﻳﺔ
)(NESOENAS MAYERI
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2000

اﻟﻜﻮراﺳﻮ أﺣﻤﺮ اﻟﻤﻨﻘﺎر
)(CRAX BLUMENBACHII
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2000

أﻃﻴﺶ أﺑﻮت
)(PAPASULA ABBOTTI
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2005

ﻧﻮء ﻣﺎدﻳﺮا
)(PTERODROMA MADEIRA
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2005

ﺑﻮﻫﺔ اﻟﻤﻴﻼد
)(NINOX NATALIS
إﻟﻰ ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2004

دﺟﺎﺟﺔ أﺣﺮاج ﺗﻮﻧﻐﺎ
)(MEGAPODIUS PRITCHARDII
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2004

دَ ﺧﻨﺎء رودرﻳﻐﺰ
)(ACROCEPHALUS RODERICANUS
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2000
وإﻟﻰ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2013

اﻟﻨﻮء اﻟﻤﺤﻮري
)(PTERODROMA AXILLARIS
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2009
وإﻟﻰ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2015

اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺎرﻛﻴﺰﻳﺔ
)(DUCULA GALEATA
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2008

دُ ﱠرةُ اﻟﺼﺪى
)(PSITTACULA EQUES
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2007

ﺻﺎﺋﺪ اﻟﺬﺑﺎب اﻟﻌﻘﻌﻘﻲ
)(COPSYCHUS SECHELLARUM
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2005

ُﻣ ْﻐﺮِ ﺑَﺔ ﺳﻴﺸﻞ
)(ZOSTEROPS MODESTUS
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2005
وإﻟﻰ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2016

ﺣﺬﻓﺔ ﻛﺎﻣﺒﻞ
)(ANAS NESIOTIS
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2011

اﻟﺤﺴﻮن اﺷﺪق ازوري
)(PYRRHULA MURINA
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2010
وإﻟﻰ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2016

اﻟﺒﺒﻐﺎء أﺻﻔﺮ اذن
)(OGNORHYNCHUS ICTEROTIS
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2010

اﻟﻔﻮدي اﺣﻤﺮ
)(FOUDIA RUBRA
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2009

ﻣﺎﻛﺎو ﻟﻴﺮ
)(ANODORHYNCHUS LEARI
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2009

ﺻﻔﺎرﻳﺔ ﻣﻮﻧﺘﺴﻴﺮات
ُ
)(ICTERUS OBERI
إﻟﻰ ﻣﻌﺮض ﻟﻼﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2016

اﻟﺠﻮﻧﻜﻮ
)(JUNCO INSULARIS
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2016

اﻟﺴﻤﻨﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ُ
)(ZOOTHERA MAJOR
إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2016

ز َْﻗﺰ ُ
َاق ﺳﺎﻧﺖ ﻫﻴﻼﻧﺔ
)(CHARADRIUS SANCTAEHELENAE
إﻟﻰ ﻣﻌﺮض ﻟﻼﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2016

اﻟﺤﺴﻮن ﺷﺎﺣﺐ اﻟﺮأس
)(ATLAPETES PALLIDICEPS
إﻟﻰ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻋﺎم 2011
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حمايـــــــــــــة أهـــــــــم
المواقـــع للطيــــــــــور
والتنوع األحيائي عامة
يعتمــد الحفــاظ الفعــال بالنســبة للعديــد مــن األنــواع،
بمــا فــي ذلــك الطيــور ،علــى اســتهداف المــوارد علــى
مســتوى الموقــع .إن الحفــاظ علــى شــبكة المناطــق
المهمــة للطيــور والتنــوع األحيائــي يمكــن أن يســهم
إســهامًا هائــ ً
ا فــي الحفــاظ ليــس فقــط علــى أنــواع
طيــور العالــم ،ولكــن علــى التنــوع األحيائــي أيضــً.
فعلــى الرغــم مــن أن الحمايــة الرســمية تظــل فــي
الغالــب الخيــار المفضــل ،إال أن هنــاك العديــد مــن
الطرائــق األخــرى التــي يمكــن أن تكــون فعالــة للغايــة
أيضًا في الحفاظ.
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محمية جديدة تقدم األمل لطائر حسون تنجر كرزي الزور Nemosia rourei
المهدد باالنقراض بشكل حرج.PHOTO Ciro Albano .

الحالــــة الدراســــــــية 3 7
ً
تساعد محمية أغويا برانكا ( )ÁGUIA BRANCAالخاصة التي تم إنشاؤها حديثا طائر حسون تنجر كرزي الزور
ـم إعــادة اكتشــاف حســون تنجــر كــرزي الــزور Nemosia
لقــد تـ ّ

فــي واليــة  ،Espírito Santoويمكــن أن تصبــح فــي يــوم مــن

 ،roureiالمهــدد باالنقــراض بشــكل حرج ،في الغابة األطلســية

األيــام األســاس لممــر للحيــاة البريــة يربــط ثالثــة متنزهــات

للبرازيــل فــي التســعينيات  -بعــد مــرور أكثــر مــن خمســين

حكوميــة مجاورة Forno Grande :و  Casteloو .Pedra Azul

عامــً علــى مشــاهدته األخيــرةُ .تقــدر أعــداده بشــكل رســمي

فباإلضافــة إلــى حمايــة حســون تنجــر كــرزي الــزور ،فــإن

بمــا بيــن  30و 200فــرد ،علــى الرغم مــن أن المشــاهدات المتكررة

المحميــة الجديــدة ســتحمي أكثــر مــن  250نوعــً مــن الطيــور،

مــع إزالــة الغابــات المســتمرة تشــير إلــى انخفــاض مســتمر في

بمــا فــي ذلــك خمســة أنــواع أخــرى مهــددة عالميــً .تتمثــل

أعــداده .لقــد نشــطت منظمــة الحفــاظ علــى البرازيــل (SAVE

الخطــوة التاليــة لمنظمــة  SAVE Brasilفــي إنشــاء محميــة

 ،Brasilشــريك بيرداليــف فــي البرازيــل) فــي المنطقــة منــذ

عامــة مجــاورة ،ممــا ســيؤدي إلــى وجــود مــأوى للحيــاة البريــة

عــام  ،2005وقــد دعمــت أكبــر شــركة للنقــل والخدمــات

بما يعادل حوالي  6,000هكتار.

اللوجســتية فــي البرازيــل ( )Grupo Águia Brancaلتخصيــص
 1,688هكتــارًا مــن أراضيهــا كمحميــة خاصــة .إن محميــة
 Águia Brancaالخاصــة هــي ثانــي أكبــر محميــة مــن نوعهــا

الحالــــة الدراســــــــية 3 8
يتم استخدام المناطق المهمة للطيور والتنوع األحيائي ( )IBASالختيار المناطق المحمية في االتحاد األوروبي
لقــد ســاعد جــرد المناطــق المهمــة للطيــور والتنــوع األحيائــي

“كقائمــة ظــل” لـــ  SPAsفــي سلســلة مــن القضايــا المرفوعــة

( )IBAsفــي االتحــاد األوروبــي علــى تحديــد اختيــار المئــات مــن

كاف مــن .SPA
ضــد الــدول األعضــاء بســبب عــدم تعييــن عــدد
ٍ

المناطــق ذات الحمايــة الخاصــة ( ،)SPAsالتــي تشــكل مــع

لقــد أصبــح لــدى عــدد مــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد

المناطــق الخاصــة للحفــاظ ( )SACsشــبكة Natura 2000

األوروبــي اآلن  %90أو أكثــر مــن إجمالــي مســاحة أراضــي

مــن المواقــع التــي توفــر الحمايــة القانونيــة ألهــم الموائــل

المناطــق البريــة المهمــة للطيــور تغطيهــا المناطــق ذات

واألنــواع فــي أوروبــا .فعلــى ســبيل المثــال ،اســتخدمت

الحمايــة الخاصــة ،بمــا فــي ذلــك إســتونيا وهولنــدا وبلغاريــا

الحكومــة الهولنديــة دليــل  IBAالوطنــي كأســاس لتعييــن

والتفيا.

واختيــار  ،SPAونتيجــة لذلــك ،فــإن  %91مــن مســاحة شــبكة
 IBAالوطنيــة تغطيهــا اآلن مناطــق  .SPAsلقــد كانــت معاييــر
 IBAالمطبقــة فــي االتحــاد األوروبــي متوافقــة مــع معاييــر
وبنــاء علــى ذلــك ،اعترفــت محكمــة العــدل
اختيــار .SPA
ً
األوروبيــة والمفوضيــة األوروبيــة مــرارًا وتكــرارًا بقيمــة جــرد IBA

النسبة المئوية لمساحة المناطق المهمة للطيور في االتحاد األوروبي المحددة كمناطق ذات حماية خاصة
المصدر  :تحليل لبيانات البيرداليف (.)2018
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اســــــــتعادة الموئـــــل
أمــــر ضـــــــــروري
مــن أجــل تفــادي أزمــة التنــوع األحيائــي ،نحتــاج إلــى تجــاوز

الحالــــة الدراســــــــية 3 9

حمايــة المواقــع المتبقيــة الغنيــة بالطبيعة وكذلك اســتعادة

استعادة المسطحات الملحية الساحلية

وإعــادة ربــط المناطــق الطبيعيــة األوســع المتدهــورة .تقــود

علــى الرغــم مــن أن المســطحات الملحيــة قــد بنيــت لغــرض

بيرداليــف الجهــود فــي جميــع أنحــاء العالــم للقيــام بهــذا.

أساســي هــو اســتخالص الملــح مــن المــاء مــن خــال التبخــر

وتشــارك الجمعيــة الملكيــة البريطانيــة لحمايــة الطيــور

للحيــاة البريــة ،التــي كثيـرًا مــا تجتــذب أعــدادًا كبيرة مــن الطيور

( ،RSPBشــريك بيرداليــف فــي المملكــة المتحــدة) فــي خطــة

المائيــة المهاجــرة .ولســوء الحظ ،فــإن العديد من مســطحات

لترميــم األراضــي الرطبــة علــى نطــاق لــم يســبق لــه مثيــل فــي

الملــح يتــم التخلــي عنهــا وفقدهــا ،حيــث لــم يعــد يُنظــر إليها

أوروبــا حيــث ســيعيد المشــروع عنــد اكتمالــه ،فــي عــام 2025

علــى أنهــا قابلــة للحيــاة تجاريــً .لعكــس هــذا التوجــه فقــد

فــي جزيــرة  Wallaseaفــي جنــوب إنجلترا ،إنشــاء مــا مجموعه
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الطبيعــي ،إال أنهــا تعــد فــي الغالــب موائــل مهمــة للغايــة

تعاونــت منظمــات شــريكة للبيرداليــف مــن جميــع أنحــاء
جنــوب أوروبــا وشــمال أفريقيــا مــن أجــل إنقــاذ واســتعادة

 670هكتـــــارًا مــن األراضـــــي الرطبـــــة .كمــا قـــــام  13مــن

مســطحات الملــح .فباإلضافــة إلــى إزالة النباتــات الغازيــة وإدارة

شــركاء لبيرداليــف فــي منطقــة البحــر الكاريبــي بتشــكيل

األنظمــة المائيــة ،فــإن هــذه المنظمــات تعمــل مــع

تحالــــــف القـــــرم فـــــي المناطـــــق المداريــــــة الجديـــــدة

المجتمعــات المحليــة ومنتجــي الملــح لتطويــر أنشــطة

( )Neotropical Mangrove Allianceللحفــاظ علــى غابــات
القــرم واســتعادتها ،بينمــا تســتعيد البيرداليــف فــي منطقــة

اقتصاديــة مثــل الشــهادات البيئيــة والســياحة البيئيــة والتــي
ستســاعد علــى ضمــان أن اســتخراج الملــح مــن خــال أحــواض
المسطحات الملحية.

المحيــط الهــادي بشــكل منتظــم عشــرات النظــم البيئيــة
للجزر في أنحاء بولينيزيا الفرنسية.

يمكن أن تكون المسطحات الملحية موائل مهمة بشكل استثنائي للحياة البرية PHOTO Dimitri Messinis
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ألجــل ترميــم الغابــات .علــى ســبيل المثــال ،فــي غابــات

إنهاء إزالة الغابات واستعادة الغابات

 Harapanالمطيــرة فــي إندونيســيا ،قدمــت البيرداليــف رخصة

تقــوم البيرداليــف فــي طليعــة الجهــود المبذولــة الســتعادة

مبتكــرة إلدارة للغابــات والتــي شــهدت اســتعادة وحفــظ

غابــات العالــم .فقــد حــددت البيرداليف.،بالشــراكة مــع
الصنــدوق العالمــي للحيــاة البريــة ( )WWFوجمعيــة الحفــاظ
علــى الحيــاة البريــة ( ،)Wildlife Conservation Societyهدفًا

 100,000هكتــار مــن امتيــازات قطــع األشــجار .ومنــذ ذلــك
الحيــن ،تــم اعتمــاد البرنامــج فــي مواقــع عديــدة فــي جميــع
أنحاء البالد.

طموحــً سيشــهد إعــادة زراعــة أو تجنــب فقــدان أو توفيــر
حمايــة أفضــل إلجمالــي تريليــون شــجرة بحلــول عــام .2050
وترتكــز المبــادرة علــى برنامــج عمــل البيرداليــف المكثــف فعليًا
مشروع تريليون شجرة

ﻛﺎن ﻫﻨﺎك

 6ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
اﻟﻴﻮم ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮى
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻧﺤﻦ ﻧﺨﺴﺮ

 10ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن

ﺷﺠﺮة
ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ

 3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
ﺷﺠﺮة

ﺷﺠﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

ﺗﺘﻤﺜﻞ رؤﻳـــــﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴــــــﻮن ﺷـــﺠﺮة ﻓﻲ ﻋﻜــــﺲ اﺗﺠـــــﺎه ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺤـﻰ ﺑﺤﻠـﻮل ﻋﺎم 2050
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﻆ وزرع ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺷﺠﺮة ﺟﺪﻳﺪة

 470ﻣﻠﻴـــﺎر

ﺷﺠﺮة ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت

 170ﻣﻠﻴـــﺎر

ﺷﺠﺮة ﺗﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻨﺐ إزاﻟﺔ اﺷﺠﺎر

 360ﻣﻠﻴـــﺎر
ﺷﺠﺮة ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻐﺎﺑﺎت

زراﻋﺔ اﺷﺠﺎر وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺪد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
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اإلجــراءات الالزمــة للحفــاظ علــى الطيــور والتنــوع األحيائــي

القضاء على األنواع الدخيلة
الغازيــــة ومكــــافحتهـــا
تعالــج البيرداليــف األنــواع الغازيــة ،فــي جميــع أنحــاء العالــم،
مــن خــال األمــن الحيــوي والقضــاء عليهــا والتحكــم بهــا .لقــد
شــهد العقــدان الماضيــان تقدمــً كبي ـرًا فــي تقنيــات القضــاء

القضاء على األنواع الغازية في المحيط الهادي

علــى األنــواع الدخيلــة ،ويشــهد عــدد مــن المشــاريع الحديثــة

منــذ عــام  ،2006خ ّلصــت البيرداليــف أكثــر مــن  30جزيــرة عبــر

والجاريــة ألجــل ترميــم الجــزر علــى النجــاح الكبيــر الــذي يمكــن

المحيــط الهــادي مــن خمســة أنــواع مــن الفقاريــات الغازيــة.

تحقيقــه عندمــا تتوفــر المــوارد الكافيــة واإلرادة السياســية.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،تجــري مراقبــة األنــواع الغازيــة فــي العديد

فقــد تــم إنقــاذ العديــد مــن أنــواع الطيــور المهــددة باالنقراض

مــن المواقــع األخــرى فــي جميــع أنحــاء كاليدونيــا الجديــدة
وفيجــي وجــزر كــوك وبولينيزيــا الفرنســية .ونتيجــة لذلــك ،فــإن

بشــكل حــرج فــي الســابق ،بمــا فــي ذلــك أنــواع طائــر الصخــور

 17طائــرًا مهــددة عالميــً ،بمــا فــي ذلــك الحمامــة األرضيــة

األســــــود  Petroica traversiوصائـــــــد الذبــــاب العقعقــي

البولينيزيــــــة  Alopecoenas erythropterusوالطيطـــــوى

 Copsychus sechellarumودُ ر َُّة الصــدى Psittacula eques

صغيــرة المنقــار  ،Prosobonia parvirostrisتظهــر اآلن بعــض

وصائــد ذبــاب راروتونغــا  ،Pomarea dimidiataمــن االنقــراض
56
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عن طريق معالجة األنواع الغازية.

عالمــات التحســن مــن خطــر االنقــراض .باإلضافــة إلــى ذلــك،
تــم حمايــة ثالثــة أنــواع مــن الزواحــف المهــددة ،بمــا فــي ذلــك
إيغوانــا فيجــي المتوّ جــة  ، Brachylophus vitiensisكمــا
تعافت أيضًا أنواع أخرى من الحياة البرية المحلية.

تتعافى الطيطوى صغيرة المنقار  Prosobonia parvirostrisالمهددة باالنقراض عالميًا في جزر خالية اآلن من الحيوانات المفترسة الغازية
.PHOTO Marie-Helene Burle / Island Conservation
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هــذه األنــواع والقضــاء عليهــا واســتئصالها قبــل عــام .2030

جزر مهمة عالميًا من أجل عمليات االستئصال

وســتؤدي عمليــات االســتئصال الناجحــة فــي جميــع هــذه

حــددت منظمــة البيرداليــف ،بالتعــاون مــع منظمــة الحفــاظ

الجــزر إلــى حمايــة المجتمعــات البريــة لحوالــي  55نوعــً مــن

علــى الجــزر وغيرهــا 88 ،جزيــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم

أنواع الطيور المهددة في جميع أنحاء العالم.

والتــي تتأثــر فيهــا أنــواع الطيــور المحليــة المهــددة بشــدة
بالثدييــات الغازيــة والتــي يمكــن بــذل جهــود للتخلــص مــن
جزر مهمة على الصعيد العالمي للقضاء على األنواع الغازية.

ﺟﺰﻳﺮة ﻛﺎﻳﺎﻧﺠﻞ
ﻋﺎﻧﺖ ﺟﺰﻳﺮة  Kayangelﻓﻲ أﻗﺼﻰ ﺷﻤﺎل  Atoll، Palau،ﻣﻦ ازدﻳﺎد ﻣﺪﻣﺮ
ﻟﻠﺠﺮذان اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻟﻤﺘﻮﻃﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻃﺎﺋﺮ دﺟﺎﺟﺔ
أﺣﺮاج ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰﻳﺎ  Megapodius laperouseاﻟﻤﻬﺪد وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺠﻬﻮد
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻴﺮدﻻﻳﻒ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻓﻲ
اﻟﺒﺎﻟﻮ ) ،(Palau Conservation Societyﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮارض اﻟﻐﺎزﻳﺔ.

ﺟﺰﻳﺮة ﻣﺎرﻳﻮن ،ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺗﺪﻋﻢ ﺟﺰﻳﺮة  Marionاﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ  28ﻧﻮﻋ¨ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻃﺎﺋﺮ
ُ
اﻟﻘﻄﺮُ س اﻟﺠﻮال  Diomedea exulansاﻟﻤﻌﺮض ﻟﻼﻧﻘﺮاض ﻋﺎﻟﻤﻴ¨ .وﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
ﺣﻤﻠﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1991وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﻣﻨﺬ
ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﺌﺮان اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻛﺘﻬﺪﻳﺪ ﺧﻄﻴﺮ ،إذ ﻋُ ﺮِ ف ﻋﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘ¨ اﻓﺘﺮاﺳﻪ ﻟﻔﺮاخ ﻃﻴﻮر
اﻟﻨﻮء وﻃﻴﻮر اﻟﻘﻄﺮس .ﺗﻘﻮد ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﺮدﻻﻳﻒ ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴ¨ ﺟﻬﺪ ³ﺗﻌﺎوﻧﻴ¨
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺮان ،وﻗﺪ أﻧﻬﺖ ﻟﻠﺘﻮ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻟﺬﻟﻚ.
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ﺟﺰﻳﺮة ﻏﻮفTRISTAN DA CUNHA ،
ﺗﻌﺪ ﺟﺰﻳﺮة  Goughﻣﻮﻃ ًﻨﺎ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻃﺎﺋﺮ ﻣﻦ  23ﻧﻮﻋ¨ ﻣﺨﺘﻠﻔ¨ ﻋﻠﻰ
اﻗﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ُﻗﻄﺮُ س ﺗﺮﻳﺴﺘﺎن  Diomedea dabbenenaاﻟﻤﻬﺪد ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮج
وﺣﺴﻮن ﻏﻮﻓﻲ  .Rowettia goughensisﻟﻘﺪ دﺧﻠﺖ اﻟﻔﺌﺮان إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﻫﻲ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﺻﻠﻴﺔ .ﻟﻘﺪ ﻃﻮرت
ﺟﻤﻌﻴﺔ  RSPBوﻣﺠﻠﺲ ﺟﺰﻳﺮة  Tristan da Cunhaﺑﺮﻧﺎﻣﺠ¨ ﻃﻤﻮﺣ¨ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻌﻮم
اﻟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻬﻠﻴﻜﻮﺑﺘﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺮان اﻟﻐﺎزﻳﺔ.

ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻟﻮزﻳﺎ ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺮأس اﺧﻀﺮ
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮ ³اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻂ اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻟﻮزﻳﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ °ﻋﺎدة
ادﺧﺎل ﻗﻨﺒﺮة راﺳﻮ  Alauda razaeاﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮج .ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﻘﻮده
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻴﻮر )) ،(SPEAﺷﺮﻳﻚ ﺑﻴﺮدﻻﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل( ﺳﻴﺸﻜﻞ أﺣﺪ أول
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻂ اﻟﺒﺮي ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺪم دﻋﻤ¨ ﻫﺎﺋ ً
ﻼ
ﻟﻔﺮص ﺑﻘﺎء أﺣﺪ أﻧﺪر اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﻐﺮدة ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

أرﺧﺒﻴﻞ اﻟﻤﺎرﻛﻴﺰاس ،ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﺰﻳﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ أرﺧﺒﻴﻞ  Marquesasأﺣﺪ أﻫﻢ ارﺧﺒﻴﻼت ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻴﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻫﻮ ﻳﻀﻢ
ﺳﺖ ﺟﺰر ﺑﺮﻛﺎﻧﻴﺔ رﺋﻴﺴﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺰر اﻟﺼﻐﻴﺮة .إن ﺑﻴﺮدﻻﻳﻒ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﻃﻤﻮﺣﺔ
ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺔ ﻟـ 22
ﻣﻮﺋﻞ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ٍ
ٍ
ﻧﻮﻋ¨ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮء اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻲ  Pterodroma albaواﻟﻨﻮء اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻴﺰي
 Nesofregetta fuliginosaاﻟﻤﻬﺪدان ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض( وﻃﺎﺋﺮان ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﺪدة
ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻋﺎﻟﻤﻴ¨ اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ارﺿﻴﺔ اﻟﺤﻤﺮاء  Alopecoenas rubescensوﺻﺎﺋﺪ ذﺑﺎب ﻣﺎرﻛﻴﺰي
.Pomarea mendozae

المصدر :

.Holmes et al. (in prep) Globally important islands for eradicating invasive mammals to prevent extinctions
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اســــــــــــتعـادة
األنواع المستهدفة
كان مــن الممكــن أن ينقــرض فــي القــرن الماضــي مــا ال يقــل
عــن  30نوعــً مــن الطيــور ،بمــا فــي ذلــك األنــوق األصلــع
الشــمالي eremita

Geronticus

وهازجــة سيشــل

 ،Acrocephalus sechellensisفــي حــال لــم تتــم األعمــال
الهادفــة مــن جانــب مســؤولو الحفــاظ علــى البيئــة .لقــد كانت
شــراكة بيرداليــف مســؤولة عــن العديــد مــن قصــص النجــاح
هــذه .فــا تــزال األعمــال التــي تــم القيــام بهــا تؤتــي ثمارهــا.
ونتيجــة لذلــك ،تقــوم البيرداليــف فــي معظــم الســنوات
بتخفيــض مســتوى التهديــد لعــدد مــن األنــواع فــي القائمــة
الحمــراء لالتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة ( .)IUCNوقــد
شــمل ذلــك فــي العــام  2017نوعــان مــن نيوزيلنــدا همــا كيوي
58

أوكاريتــي  Apteryx Rowiوالكيــوي البنــي الشــمالي Apteryx
 ،mantelliحيــث تــم تخفيــض مســتوى التهديــد لهمــا مــن
مهــددة باالنقــراض إلــى معرَّضــة لالنقــراض بعــد مــا يقــرب من
 30ســنة مــن جهــود الحفــاظ الملتزمــة مــن قبــل الهيئــات

ساعدت استجابة سريعة من قبل خبراء الحفاظ على البيئة على حماية آخر
مجموعة معروفة من حمامة أرض سانتا كروز Alopecoenas sanctaecrucis
PHOTO Joe Wood

الحكوميــة ومجموعــات الحفــاظ المحليــة ومجتمــع المــاوري
Maori
الحالــــة الدراســــــــية 4 3
انقــــــــاذ مثيـــــــر لحمامـــــــــة أرض ســـــــــــانتا كــــــــــــروز
مــن المحتمــل أن آخــر مجموعــة معروفــة مــن حمامــة أرض

التكاثــر فــي األســر علــى أمــل ضمــان بقــاء النــوع علــى المــدى

 Alopecoenas sanctaecrucisالمهــددة

الطويــل .لقــد تــم علــى الفــور إطــاق مشــروع ترأســه

باالنقــراض توجــد علــى جزيــرة تيناكــوال ( )Tinakulaالبركانيــة

البيرداليــف ،وبتمويــل نتيجــة تبــرع عاجــل مــن صنــدوق محمــد

الصغيــرة ( 8كــم )2فــي جــزر ســليمان الجنوبيــة .لقــد عانــت

بــن زايــد للمحافظــة علــى الطبيعــة ،مــع االســتفادة مــن

هــذه المجموعــة مــن تراجــع مضاعــف فــي عــام  2017عندما

خبــرات القائميــن علــى حدائــق حيــوان مختلفــة مــع معرفــة

تــم االمســاك بشــكل غيــر قانونــي لمــا كان يُعتقــد أنــه جــزء

معمقــة حــول أنــواع الحمــام واليمــام ،الســتعادة الطيــور مــن

كبيــر مــن المجتمــع المتبقــي لهــذا النــوع ألجــل التصديــر إلــى

األقفــاص ،وبنــاء أفضــل المرافــق الممكنــة لهــذه األفــراد

الشــرق األوســط ،ولكــن بعــد ذلــك شــهدت الجزيــرة ثــورة

وحضنهم بالرعاية الالزمة لهم مرة أخرى.

بركانيــة قويــة فغطــى الرمــاد الكثيــف منهــا الكثيــر مــن

لقــد تــم اســترجاع مــا اجمالــه  109أفــراد مــن هــذا النــوع ،ومن

ســانتا كــروز

الغابــات المتبقيــة .ولكــن االســتجابة الســريعة مــن قبــل
البيرداليــف وشــركائها فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة قــد
ســاعدت فــي عكــس الكارثــة ،حيــث يجــري اآلن وضــع مشــروع

المقــرر أن يتــم إرســال  25زوجــً منهــا إلــى حديقــة طيــور
 Jurongفــي ســنغافورة لتكــون بمثابــة مجموعــة للحفــاظ
خــارج الموقــع الطبيعــي وليتــم كذلــك تربيتهــا وتفريخهــا

بســرعة مــن أجــل توفير مخــزون لالســتخدام فــي برامــج إعادة

 2017فــي جزيــرة  ،Tinakulaحيــث أن بعــض الطيــور قــد نجــى

اإلدخــال فــي المســتقبل .أمــا الباقــي فســيظل فــي جــزر

علــى األقــل مــن االنفجــار البركانــي .واآلن ،وبفضــل االســتجابة

ســليمان ليتــم تربيتــه فــي قفــص الطيــور المبنــي حديثــً .وفي

الســريعة لمســؤولي الحفــاظ علــى البيئــة ومــع خطــة العودة

الوقــت نفســه ،تــم مشــاهدة  15فــردًا مــن الحيوانــات البريــة

للوضــع الطبيعــي التــي تــم وضعهــا بالفعــل ،يمكــن أن يبــدأ

مــن حمامــة أرض ســانتا كــروز فــي كانــون األول /ديســمبر

العمل في إعادة بناء مجتمعه.

الحالــــة الدراســــــــية 4 4
أدى جهد الحفاظ الدؤوب إلى استعادة الحسون األشدق اآلزوري AZORES BULLFINCH
لقــــد خضعـــــت طيـــــــــور الحســـــون األشــــــدق اآلزوري

 300هكتــار مــن غابــات الغــار األصليــة مــن خــال إزالــة األنــواع

 Pyrrhula murinaأو باللهجــة المحليــة  Priolo -التــي كانــت

الدخيلــة وإرســاء النباتــات األصليــة .ونتيجــة لذلــك خفضــت

فــي يــوم مــا أكثــر الطيــور المغــردة تهديـدًا فــي أوروبــا  -إلــى

البيرداليــف مــن مســتوى تهديــد هــذا الحســون مــن المهــدد

انعــكاس مثيــر لإلعجــاب بفضــل أعمــال الجمعيــة البرتغاليــة

باالنقــراض بشــكل حــرج إلــى المهــدد باالنقــراض فــي عــام

لدراســة الطيــور ( ،SPEAشــريك البيرداليــف فــي البرتغــال).

 .2010ويجــري العمــل حاليــً علــى إعــادة ربــط بقــع الغابــات

فبعــد عقــود مــن التراجــع ،والتــي شــهدت انخفــاض عــدد

المعزولــة إلنشــاء موئــل واحــد كبيــر متصــل .إن أعــداد أفــراده

أفــراده إلــى أقــل مــن  40زوجــً ،عــاد هــذا النــوع ليــزداد مــن

مســتقرة اآلن حــول  1,000فــرد .وقــد تــم تخفيــض مســتوى

جديــد اآلن .وقــد أمكــن تحقيــق هــذا التحســن مــن خــال عــدد

التهديــد لهــذا النــوع فــي القائمــة الحمــراء للعــام 2016

مــن مشــاريع  LIFEالممولــة مــن االتحــاد األوروبــي ،والتــي بــدأ

وللمــرة الثانيــة فــي أقــل مــن عقــد مــن الزمــن إلــى مســتوى

أولهــا فــي عــام  .2003وقــد نتــج عــن ذلــك اســتعادة أكثــر مــن

معرض لالنقراض فقط.
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بعد عمليات الحفاظ الناجحة فإن أعداد مجتمع الحسون األشدق اآلزوري  PORRHULA MURINAاآلن مستقرة

ﻋﺪد اﻓﺮاد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي

اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ واﻟﺤﺪ اﻗﺼﻰ
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التكــاثر في األســـر
وإعـــادة اإلدخـــال
غالبــً مــا يكــون التكاثــر فــي األســر وإعــادة اإلدخــال هــو الخيــار
الوحيــد لألنــواع التــي تــم انخفــاض أعدادهــا إلــى أعــداد قليلــة
جـــدًا .لقــد تــــم انقــــاذ العــــديد مــن األنــــواع مــن حافــــة
االنقـــراض بهذه الطريقـــــة ،بما في ذلك الحمــــــام الــــــــوردي
 ،Nesoenas mayeriكونــدور كاليفورنيــا Gymnogyps
 ،californianusأكل عســـــــل الحاكـــــم Anthochaera
 phrygiaواألنــــوق اآلسيوي المتوج .Nipponia Nippon

الحالــــة الدراســــــــية 4 5
عــودة ُمــرعــة غــوام
60

فقــدت جزيــرة غــوام  Guamالتــي تقــع فــي أرخبيــل ماريانــا،
جميــع أنــواع الطيــور المتوطنــة تقريبــً بعــد ظهــور األفعــى
الشــجرية البنيــة  Boiga irregularisالتــي ُأدخلــت بطريــق
الخطــأ فــي أربعينيــات القــرن العشــرين .إن طائــر ُمرعــة غــوام
 Hypotaenidia owstoniالتــي ال تطيــر هــي إحــدى الخســائر
واالصابــات مــن ذلــك .بســبب عــدم وجــود أي خبــرة لــدى هــذه
المرعــة عــن هــذا المفتــرس الجديــد ،انخفضــت أعدادهــا
ُ
بســرعة بعــد وصــول هــذه األفعــى ،وبحلــول عــام  1987تــم
اختفائهــا مــن البريــة .ولحســن الحــظ ،فقــد نجــا عــدد صغيــر
المــرع الموجــودة فــي األســر فــي حدائــق الحيــوان فــي
مــن ُ
غــوام وفــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة .واآلن ،وبفضــل
الجهــود المبذولــة فــي مجــال التربيــة والتكاثــر فــي األســر
واعــادة االدخــال التــي تنســقها وزارة الزراعــة فــي غــوام ،فــإن
هــذا النــوع علــى وشــك العــودة مــن الهاويــة .فقــد تــم اعــادة
المــرع بنجــاح إلــى جزيــرة كوكــوس ( ،)Cocosوهــي
إدخــال ُ
جزيــرة صغيــرة تقــع قبالــة الطــرف الجنوبــي لغــوام .كمــا تــم
ادخالهــم إلــى جزيــرة روتــا ( )Rotaالتــي تبعــد  90كــم شــمال
غــوام .وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن الســابق ألوانــه االســتنتاج بــأن
هــذه المجموعــة منــه مكتفيــة ذاتيــً بشــكل كامــل ،كمــا أن
المؤشــرات تبــدو جيــدة بشــكل مضطــرد ،فإنــه مــن المأمــول
أن تتمكــن البيرداليــف قريبــً مــن إعــادة تصنيــف ُمرعــة غــوام
رسميًا بأنها موجودة في البرية،2006 .

ُمرعة غوام  Hypotaenidia owstoniعلى جزيرة Cocos
.PHOTO Ginger Haddock, Fernbird Photography
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إعـــــــــادة النســـــــــــور إلى شـــــــــبه القــــــــارة الهـنديـــــــــــة
كان انهيــار أعــداد أفــراد مجموعــات النســور فــي جميــع أنحــاء

عــدة ســنوات .ولذلــك فمــن الضــروري حمايــة النســور مــن

شــبه القــارة الهنديــة ،مــن عشــرات المالييــن إلــى حافــة

التعــرض للــدواء أثنــاء هــذه الفتــرة .ونتيجــة لذلــك ،تــم إنشــاء

االنقــراض فــي بضــع ســنين قليلــة فقــط ،واح ـدًا مــن أفضــع

مراكــز لتربيــة وتكاثــر النســور والحفــاظ عليهــا فــي خمســة

مآســي الطيــور فــي التاريــخ الحديــث ،تــاركًا األنــواع الثالثــة مــن

مواقــع فــي الهنــد ،وكذلك فــي مواقع فــي نيبال وباكســتان.

نســور  Gypsالمقيمــة فــي المنطقــة ضمــن األنــواع المهــددة

إن أعــداد النســور المربــاة فــي األســر قــد ارتفــع بشــكل كبيــر

باالنقــراض بشــكل حــرج .إن ســبب هــذه الكارثــة هــو تعــرض

وتمــت بالفعــل أول عمليــات إعــادة ادخــال بشــكل ناجــح فــي

النســـــور مــن خــال الجيــف التــي تحتــوي علــى بقايــا مميتــة

منطقــة آمنــة للنســور فــي نيبــال .فــي حيــن أن اعــادة ادخــال

مــن عقــــــار ديكلوفينــــــاك البيطــــري ،وهــــو مــــا قـــد تــــم

النســور هــي خطــوة مهمــة بذاتهــا ،فــإن عمليــة التكاثــر فــي

تداولـــــــه من قبــــــل البيــرداليــــف وشــــــركائها في ائتـــــالف

األســر وإعــادة االدخــال للطبيعــة قــد أثبتــت أيضــً أنهــا وســيلة

( .SAVE (Saving Asia’s Vultures from Extinctionومــا تــزال

فعالــة للغايــة لتركيــز االهتمــام السياســي علــى المحنــة التــي

الجهــود جاريــة لجعــل حظــر عقــار ديكلوفينــاك البيطــري

تواجههــا النســور ،ممــا يعــزز الخطــوات الالزمــة لجعــل البيئــة

أكثــر فعاليــة وتشــجيع وتحديــد البدائــل اآلمنــة ،فــي حيــن تم

آمنــة ،ولتعبئــة المــوارد التــي تمــس الحاجــة إليهــا إلنقــاذ هــذه

إنشــاء المناطــق اآلمنــة للنســور كنهــج أكثــر موضعيــة إلخــاء

األنواع المميزة.

مناطــق ضخمــة (بنصــف قطــر  100كــم) مــن األخطــار علــى
النســور وفــي بعــض الحــاالت توفيــر غــذاء تكميلــي آمــن لهــا.
وعلــى الرغــم من أن إزالــة الديكلوفينــاك (والعقاقيــر الخطيرة
األخــرى المشــابهة مثــل كيتوبروفيــن وأســيكلوفيناك) مــن
البيئــة ســيكون أمــرًا حاســمًا فــي العــودة النهائيــة لنســور
61

المنطقــة ،ولكــن ،مــن الناحيــة العمليــة ،قــد يســتغرق ذلــك
أعداد النسور التي تم تكاثرها وتفريخها في األسر في السنة
أعــداد النســور المربــاة فــي األســر والمفرخــة فــي الســنة لــدى خمســة مراكــز تربيــة فــي الهنــد وواحــد فــي نيبــال وواحــد فــي باكســتان .وقــد تمــت تربيــة جميــع
األنــواع الثالثــة  -النســر اآلزر  Gyps bengalensisوالنســر مســتدق المنقــار  Gyps tenuirostrisوالنســر الهنــدي  - Gyps indicusبنجــاح فــي المراكــز فــي
الهند ،في حين أن النسر اآلزر قد تم تكاثره وتفريخه بنجاح في هذه المراكز في نيبال وباكستان .إجما ً
ال تم بنجاح تفريخ  323فردًا من النسور.
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اإلجــراءات الالزمــة للحفــاظ علــى الطيــور والتنــوع األحيائــي

الحـــد مـــن
االستغالل الجائر
للطيــــــور
إن التعــاون الدولــي ومشــاركة مجموعــة واســعة مــن أصحــاب المصلحــة هــي مــن األمــور األساســية للحــد مــن االســتغالل الجائــر
للطيــور ،ســواء كان ذلــك نتيجــة الصيــد غيــر المســتدام ألغــراض الغــذاء والتريــض ،أو اإلمســاك لغــرض تجــارة الطيــور ضمــن
األقفــاص أو الصيــد العرضــي للطيــور البحريــة فــي مصائــد األســماك .فمــن المهــم بشــكل خــاص التشــريع العالمــي والوطنــي
الفعــال .تلعــب اتفاقيــة التجــارة الدوليــة فــي األنــواع المهــددة باالنقــراض مــن الحيوانــات والنباتــات البريــة ( )CITESدورًا مهمًا في
مكافحــة تجــارة الطيــور البريــة .ويوجــد حاليــً  155نوعــً مــن أنــواع الطيــور مدرجــة فــي الملحــق األول لهــذه االتفاقيــة ،وبالتالــي ال
يُســمح بتداولهــا تجاريــً ،بينمــا يوجــد  1,278نوعــً مــن الطيــور فــي الملحــق الثانــي ،الــذي يمكــن االتجــار بــه دوليــً ضمــن ظــروف
مشــــــروطة ومحددة .وقد تــــم في اآلونــــة األخيــــــرة نقل الببغاء الرمــــادي (كاســــــكو)  Psittacus erithacusوببغــــاء التمنــة
 P. timnehمــن الملحــق الثانــي إلــى الملحــق األول الــذي يحظــر بشــكل فعــال التجــارة علــى مســتوى تجــاري فــي األفــراد البريــة.
أمــا اتفاقيــة الحفــاظ علــى أنــواع الحيوانــات البريــة المهاجــرة ( )CMSفإنهــا تعالــج االســتغالل الجائــر أيضــً ،كمــا أطلقــت مؤخـرًا
فرقة عمل حكومية دولية معنية بالقتل واالمساك واالتجار غير القانوني بالطيور المهاجرة في حوض المتوسط (.)MIKT
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معالجـــــة القتــــــل غير القانــوني في حــــــوض المتوســـــــــــط
يعمــل شــركاء البيرداليــف فــي جميــع أنحــاء منطقــة حــوض

الطائــرات بــدون طيــار لمراقبــة مصائــد الطيــور غيــر القانونيــة

المتوســط علــى محاربــة القتــل واالمســاك غيــر القانونــي

فــي جنــوب ســردينيا .كمــا أدخلــت جمعيــة ( RSPBشــريك

للطيــور .ففــي لبنــان ،عملــت جمعيــة حمايــة الطبيعــة فــي

بيرداليــف فــي المملكــة المتحــدة) ومنظمــة بيرداليــف فــي

لبنــان ( )SPNLبــا كلــل علــى إلقــاء الضــوء علــى هــذه القضيــة.

قبــرص عمليــات المراقبــة الســرية لجمــع األدلة حول االمســاك

وقــد أدركــت الحكومــة ذلــك ،ففــي العــام  ،2017اقتــرح

غيــر القانونــي للطيــور فــي قبــرص .وحتــى اآلن ،تــم تصويــر 19

الرئيــس اللبنانــي “معاهــدة ســام بيــن اإلنســان والطيــور”،

شــخصًا بشــكل ســري أثنــاء القيــام بإمســاك الطيــور بصــورة

وأعلنــت وزارة البيئــة أنــه ســيتم وضــع قانــون الصيــد لعــام

غيــر قانونيــة باســتخدام شــباك الصيــد وتمــت ادانتهــم بنجــاح.

 2004حيــز التنفيــذ بشــكل كامل –وهــو أول مراجعــة لقانون

كمــا بــدأت منظمــة حمايــة الطبيعــة فــي مصــر ( )NCEبتنفيذ

الصيــد اللبنانــي منــذ خمســينيات القــرن العشــرين .وفــي

خطــة عمــل طموحــة ألصحــاب المصلحــة المتعدديــن حــول

إيطاليــا  ،تقــوم الرابطــة االيطاليــة لحمايــة الطيــور ()LIPU

القتل غير القانوني مع دعم من السلطات الوطنية.

بتنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة التــي تهــدف إلــى الحــد مــن
القتــل غيــر القانونــي ،بمــا فــي ذلــك تجريــب اســتخدام
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الهــاك ( )Hakeباســتخدام شــباك الصيــد الجارفــة القاعيــة

الحول دون الصيد العرضي للطيور البحرية

بنســبة  %99علــى مــدى ســت ســنوات .وأدى تعديــل الشــباك

منــذ إنشــائها فــي عــام  ،2005حققــت فرقــة عمــل طيــور

المســتخدمة فــي تشــيلي فــي أســطول الصيــد بالشــباك

القطــرس ( )ATFالتابعــة للبيرداليــف نجاحــً ملحوظــً فــي
الحــد مــن الصيــد العرضــي والثانــوي لطيــور ُ
القطــرس والنــوء
أثنــاء صيــد األســماك المســتهدف فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وباســتخدام مجموعــة مــن إجــراءات التخفيــف فــي البحــر،
أثبتــت  ATFأنــه مــن الممكــن تقليــل الصيــد العرضــي للطيــور
البحريــة بشــكل كبيــر بنســبة تصــل إلــى  %85وغال ًبــا أكثــر مــن
 .%90فــي الواقــع تــم تخفيــض الصيــد العرضــي فــي جنــوب
أفريقيــا مــن طيــور القطــرس فــي أســطول صيــد أســماك

الخطيــة الجرافــة إلــى تقليــل الصيــد العرضــي بنســبة ،98٪
كمــا أظهــرت التجــارب فــي بيــرو أن األضــواء فــي الشــباك تبــدو
واعــدة فــي الحــد مــن الصيــد العرضــي للطيــور البحريــة
بالشــباك الخيشــومية فــي مصائــد األســماك .وبعــد العمــل
المتواصــل مــن قبــل  ،ATFأعلنــت األرجنتيــن وتشــيلي مؤخــرًا
عــن تنظيمــات جديــدة بخصــوص الطيــور البحريــة ،والتــي مــن
المقــرر أن تحمــي أكثــر مــن  10,000طائــر مــن طيــور ُ
القطــرس
أســود الحاجــب  Thalassarche melanophrisفــي واحــدة
فقط من المصائد األرجنتينية.

تخفيض الصيد العرضي من الطيور البحرية
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
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نشــــر التعليـــم
وزيادة الوعي
إن تثقيــف النــاس حــول الطيــور والطبيعــة هــو عنصــر حاســم
فــي الحفــاظ الناجــح .فالمجتمعــات واألفــراد القــادرون علــى
االتصــال واالحتــكاك بالطبيعــة والمدركــون ألهميتهــا فــي
اســتدامة وجودنــا ،هــم أكثــر احتمــا ً
ال إلعطــاء األولويــة
للطبيعــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلنقاذهــا .إن شــركاء
البيرداليــف فــي جميــع أنحــاء العالــم ،يضعــون األســاس
للحفــاظ فــي المســتقبل مــن خــال إلهــام الشــباب وتســخير
شــغفهم وحماســهم للطبيعــة .وبذلــك يقومــون ببنــاء
الجيل القادم من مؤيدي الحفاظ والممارسين له.
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اكتسب آالف األطفال ،بفضل مبادرة الربيع على قيد الحياة ،فهمًا أفضل
للطيور التي يرونها من حولهم.
.PHOTO Spring Alive

الحالــــة الدراســــــــية 4 9
أعــادت مبــادرة الربيــع علــى قيــد الحيــاة  ،SPRING ALIVEالتــي أطلقتهــا البيرداليــف ،األطفــال إلــى عجائــب هجــرة
الطيور ألكثر من عقد من الزمان.
إن مبــادرة الربيــع علــى قيــد الحيــاة ( )Spring Aliveالتــي

األبيــض الغربــي  ،Ciconia ciconiaالوقــواق الشــائع Cuculus

نظمتهــا الجمعيــة البولونيــة لحمايــة الطيــور (،OTOP

 ،canorusالســمامة الشــائعة  Apus apusوالقاريــة األوروبيــة

بيرداليــف فــي بولنــدا) بالنيابــة عــن شــراكة البيرداليــف هــي

(الــوروار)  .Merops apiasterلقــد نشــر موقــع Spring Alive

مبــادرة مشــروع دولــي يهــدف إلــى رعايــة اهتمامــات األطفــال

فــي عــام  2017أول كتــاب قصــص لألطفــال بعنــوان“ :رينغــو:

بالطبيعــة وحفــظ الطيــور المهاجــرة .لقــد بــدأت المبــادرة فــي

رحلـــــة لقلـــــق أبيــــض غربـــــي” (Ringo: the journey of a

عــام  2006كمشــروع أوروبــي ،وســرعان مــا انتشــرت إلــى آســيا

 ،)White Storkوالــذي يتبــع قصــة رينغــو فــي رحلتهــا مــن

الوســطى ،وفــي عــام  ،2010تــم توســيعها لتشــمل أفريقيــا.

عشــها فــي ألمانيــا أثنــاء أول رحلــة هجــرة لهــا إلــى

تشــجع هــذه المبــادرة األطفــال فــي جميــع أنحــاء هــذه

 Wakkerstroomفــي جنــوب إفريقيــا .وقــد تــم بالفعــل

المناطــق علــى تســجيل أول مشــاهدة لهــم مــن خمســة

توزيــع الكتــاب إلكترونيــً إلــى  60مدرســة فــي جميــع أنحــاء

طيــور مهاجــرة معتــرف بهــا كرمــوز وســهلة التعــرف عليهــا

جنــوب أفريقيــا ،مــع خطــة للتوســع إلــى  40مدرســة أخــرى

وهــي الســنونو الشــائع ُ
(الخطــاف)  ،Hirundo rusticaاللقلــق

في عام .2018

الحالــــة الدراســــــــية 5 0
تحويل العاملون الشباب بالحفاظ على البيئة إلى قادة الحفاظ في المستقبل
بــدأت البيرداليــف فــي عــام  1985البرنامــج القيــادي ألجــل

يضــم مــا يقــارب مــن  3,000فــرد مــن  100بلــد ،حيــث اســتمر

المحافظــة علــى البيئــة ،وهــو عبــارة عــن شــراكة بيــن ثــاث من

العديــد منهــم بالعمــل فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة.

أبــرز منظمــات الحفــاظ علــى التنــوع األحيائــي فــي العالــم:

وفــي عــدد هائــل مــن الحــاالت ،اســتمرت المشــاريع التــي بدأها

منظمــة البيرداليــف انترناشــيونال ومنظمــة الفلــورا والفاونــا

هــؤالء األفــراد فــي النمــو واالزدهــار .وكنتيجــة مباشــرة

الدوليــة وجمعيــة الحفــاظ علــى الحيــاة البريــة .وباالعتمــاد

للبرنامــج ،تــم اكتشــاف أو إعــادة اكتشــاف أكثــر مــن  140نوعــً،

علــى خبــرة المتخصصيــن فــي الحفــاظ علــى البيئة مــن جميع
أنحــاء العالــم يوجــه البرنامــج تموي ـ ً
ا للمشــروع وتدريبــه إلــى

وتــم تخصيــص أكثــر مــن  80موقعــً نظــرًا ألهميتهــا فــي
الحفــاظ علــى البيئــة ،وتــم تأســيس أكثــر مــن  50منظمــة غيــر

خبــراء الحفــاظ علــى البيئــة فــي أول مراحــل عملهــم فــي هذا

حكومية جديدة

المجــال مــن البلــدان الناميــة الذين يتصــدون لتحديــات أولويات
المحافظــة علــى البيئــة .لقــد دعــم هــذا البرنامــج علــى مــدار
أكثــر مــن  30عامــً مــا مجموعــه  776مشــروعًا تدريبيــً وفريقًا،
األنواع المدعومة بمشاريع

مشــاريع البرنامــج القيــادي ألجــل المحافظــة علــى

من 1 9 8 5 - 2 0 1 7

البيئة في كل منطقة 1 9 8 5 - 2 0 1 7
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تقديم الحوافز االقتصادية
والمعيشية
مــن خــال فهــم احتياجــات المجتمعــات المحليــة فإنــه مــن الممكــن تطويــر خيــارات ســبل العيش المســتدام
المرتبطــة باســتخدام المــوارد الطبيعيــة التــي تــدار إدارة جيــدة ومبتكــرة .ففــي جميــع أنحــاء العالــم ،تعمــل
منظمــة البيرداليــف وشــركاؤها علــى تمكيــن المجتمعــات المحليــة مــن الحفــاظ علــى األنظمــة البيئيــة
المتدهورة واستعادتها وتطوير خيارات سبل العيش التي تفيد الحياة البرية وتوفر االستقرار االقتصادي.

الحالــــة الدراســــــــية 5 1
تعزيز زراعة الرز الصديقة للحياة البرية في كمبوديا.
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تعتبــر محميــة  Western Siem Pangللحيــاة البريــة فــي

المحليين لزراعــــة رز الياســـمين العضـــــوي الصديـــق للحيــــاة

كمبوديــا موطــن لخمســة أنــواع مــن الطيــور المهــددة

البريــــــــة ( .)Wildlife Friendly TMوفــي مقابــل عــدم

باالنقــراض بشــكل حــرج ،بمــا فــي ذلــك األنــوق العمــاق

اســتخدام المزارعــون مبيــدات اآلفــات أو مبيــدات األعشــاب

 Thaumatibis giganteanواألنــوق أبيــض الكتــف Pseudibis

واالمتنــاع عــن الصيــد أو قطــع األشــجار فإنهم يحصلــون على

 .davisoniتحيــط بالمحميــة عــدد مــن المســتوطنات البشــرية،

ســعر ممتــاز يضمــن لهــم األمــن الغذائي وزيــادة دخل األســرة.

كمــا تعــد الممارســات التقليديــة إلدارة األراضــي مهمــة

ويوجــد اآلن أكثــر مــن  1,000مــزارع معتمــد فــي  12قريــة

للحفــاظ علــى التنــوع األحيائــي .لقــد عمــل برنامــج بيرداليــف

مستفيدين من هذه الخطة.

كمبوديــا ومؤسســة رز األنــوق ( )IBIS Riceوهــي مؤسســة ال
تهــدف إلــى الربــح ،منــذ أواخــر عــام  2000مــع المزارعيــن

تحمي مؤسسة رز األنوق بيئة األنوق العمالق  Thaumatibis giganteanمن الممارسات الزراعية غير المستدامة .PHOTO J C Eames

الحالــــة الدراســــــــية 5 2
مكافأة الزراعة التي تركز على المحافظة من خالل الحوافز الضريبية للتنوع األحيائي
تعــد منظمــة البيرداليــف فــي جنــوب أفريقيــا رائــدة فــي

بالحفــاظ علــى البيئــة ،ممــا يســمح لهــم فعليــً بخصــم قيمــة

مشــروع المزايــا الماليــة المبتكــرة الــذي يوفــر لمالكــي األراضي

المنطقــة المحميــة مــن دخلهــم الخاضــع للضريبــة .يســاعد

حوافــز ماليــة إلعــان أراضيهــم كمناطــق محميــة .يوجــد فــي

مشــروع المزايــا الماليــة مــاك األراضــي علــى تعويــض بعــض

جنــوب إفريقيــا مســاحات شاســعة مــن األراضــي الغنيــة

تكاليــف إعــان ملكياتهــم كمناطــق محميــة ويســاعدهم

بالتنــوع األحيائــي ضمــن ملكيــات خاصــة .غالبــً مــا يذهــب

علــى تعبئــة المــوارد مــن أجــل إدارة أفضــل .وقــد تمــت تجربــة

مــاك األراضــي إلــى عمليــات مســتفيضة إلدارة أراضيهــم

المشــروع بنجــاح فــي أراضــي مــروج الحــزام الضبابــي فــي البالد

بطــرق تفيــد الحيــاة البريــة .إنهــم يفخــرون كثيــرًا بدورهــم

حيــث توجــد بقــع منعزلــة مــن األراضــي العشــبية المملوكــة

كمســؤولين عــن األراضــي وهــم حريصــون علــى رؤيــة

للقطــاع الخــاص ولكنهــا تعتبــر حيوية بالنســبة لبقاء الســنونو

أراضيهــم محفوظــة إلــى األبــد .ومــع ذلــك ،فهــم أيضــا تحــت

األزرق  Hirundo atrocaeruleaعلى قيد الحياة.

رحمــة الضغــوط االقتصاديــة التــي يمكــن فــي كثيــر مــن
األحيــان أن تعــارض هــذه الطموحــات .إن الحافــز الضريبــي
الجديــد يمنــح أصحــاب األرض خصمــً ضريبيــً اللتزامهــم
مشروع المزايا المالية من بيرداليف جنوب أفريقيا
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اﻻﺑﺘﻜﺎر
أول ﺣﺎﻓﺰ ﺿﺮﻳﺒﻲ
ﻧﺎﺟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﺣﻴﺎﺋﻲ
ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اراﺿﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻻﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ
إﻋﻼن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أراض ذات ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺮدﻻﻳﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺣـﺎﻓـــﺰ ﺿﺮﻳﺒـــﺔ
اﻟﺘﻨـــﻮع اﺣﻴﺎﺋـــــﻲ

اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺼﻢ ﻣﺎﻟﻜﻮ اراﺿﻲ
ﻗﻴﻤﺔ ارض اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻨﻮﻧﻬﺎ
ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ
دﺧﻠﻬﻢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ

إن اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﻮع اﺣﻴﺎﺋﻲ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻄﻴﻮر
و ﻣﻮاﺋﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﺣﻴﺎﺋﻲ
ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ
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أهمية التأثير
على السياسات
والتشريعات
فــي حيــن أن مشــاريع الحفــظ االفراديــة مهمــة ،فــإن القوانيــن
والسياســات البيئيــة تضــع اإلطــار الشــامل الــذي تتوافــق فيــه
جميــع جهــود الحفــاظ .ومــن الممكــن أن يكــون إصــاح
التشــريعات والسياســات البيئيــة هــو أمــر يخضــع فــي كثيــر
مــن األحيــان للتحــدي مــن أجــل تحقيق ذلــك ،ولكنه ســيعطي
نتائــج بعيــدة المــدى أكثــر مــن العمــل الــذي يركــز علــى موقــع
واحــد أو نــوع واحــد .وحتــى فــي الحــاالت التــي توجــد فيهــا
التزامــات سياســية قويــة فــإن التأييــد والرصــد همــا أمــران
ضروريان في الغالب لضمان تنفيذها على الوجه الصحيح.
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تعمل البيرداليف على ضمان أن تطورات الطاقة ال تؤثر سلبًا على الطيور
وأشكال الحياة البرية األخرى
)PHOTO Nick Upton (rspb-images.com
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التعــاون الدولــي للتوفيــق بيــن الطاقــة المتجــددة واألنــواع المهاجــرة
مــن األهميــة بمــكان أن ننتقــل مــن الوقــود األحفــوري إلــى

األنــــــواع المهاجــــــرة”ُ .تعــــرف هــــذه الشـــــــــبكة باســــــم

مصــادر الطاقــة منخفضــة الكربــون بأســرع مــا يمكــن مــن

“فريــق عمــل الطاقــة” ،وهــي توفــر منصــــة يمكــن مــن

أجــل الهــروب مــن أســوأ موجــات التغيــر المناخــي .ولكــن يجب

خاللها أن تتعــاون الـــوزارات الحكوميــة ومنظمــــات الحفــاظ

علينــا عنــد القيــام بذلــك تجنــب تشــكيل مخاطــر جديــدة

والمؤسســات الماليــة الدوليــة وقطــاع الطاقــة مــن أجــل

للحيــاة البريــة ،مثــل تلــك التــي تســببها وضــع توربينــات الريــاح

تحديــد وتنفيــذ حلــول لتنمية الطاقــة المســتدامة والمتجددة

فــي المناطــق التــي تشــكل عندئــذ خطــر االصطــدام علــى

والصديقــة للحيــاة البريــة .وباعتبــار أن البيرداليــف هــي خبــرة

الطيــور المهاجــرة الضعيفــة .إن مواجهــة هــذا التحــدي هــو

عالميــة حــول تأثيــر الطاقــة المتجــددة علــى الحيــاة البريــة مــع

اآلن هــدف رئيســي التفاقيــة حفــظ أنــواع الحيوانــات البريــة

شــبكة واســعة مــن الشــركاء المحلييــن حــول العالــم فإنهــا

المهاجــرة ( )CMSوهــي معاهــدة بيئيــة تحــت رعايــة األمــم

ذات دور محوري في هذه المبادرة المهمة.

المتحــدة للبيئــة .ففــي اجتمــاع األطــراف فــي اتفاقيــة األنــواع
المهاجــرة فــي عــام  ،2014تــم اعتمــاد قــرار إلنشــاء “فريــق
عمــل مــن أصحــاب المصلحــة العديديــن بشــأن التوفيــق بيــن
تطــورات مختــارة مــن قطــاع الطاقــة وبيــن الحفــاظ علــى
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ســــــد الثغـــرات في معرفــــــة التنــوع األحيائـــي وحــمايتـــه في المحيطــات
علــى الرغــم مــن أن أعالــي البحــار (الميــاه الدوليــة) تغطــي

النشــطين فــي هــذه العمليــة ،بعــد أن قدمــت معلومــات

أكثــر مــن  %60مــن محيطــات العالــم ،فإنــه ،وحتــى وقــت

علميــة قويــة لتوجيــه وصــف المناطــق .يوجــد توافــق كبيــر

قريــب ،كانــت هنــاك ثغــرة كبيــرة فــي المعلومــات المتعلقــة

بيــن المعاييــر المســتخدمة لتحديــد المناطق البحريــة المهمة

بالتنــوع األحيائــي والحمايــة لهــذه المناطــق .وبنــاء علــى ذلــك،

للطيــور وتلــك الخاصــة بوصــف المناطــق البحريــة المهمــة بيئيًا

عقــدت اتفاقيــة التنــوع األحيائــي ( ،)CBDمــع دعــم مــن

أو أحيائيــً .وحتــى اآلن ،ســاهمت بيانــات مــن قرابــة  600مــن

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،سلســلة مــن حلقــات

المناطــق البحريــة المهمــة للطيــور فــي تحديــد شــبكة

العمــل للخبــراء ألجــل وصــف المناطــق البحريــة ذات األهميــة

المناطــق البحريــة المهمــة بيئيــً أو أحيائيــً .تعتبــر هــذه العملية
مثــا ً
ال ممتــازًا علــى تضميــن األدلــة العلميــة فــي عمليــات

باســتخدام معاييــر المناطــق المهمــة بيئيًا أو أحيائيــً ،المطبقة

السياســة للمســاعدة فــي تحســين عمليــة صنــع القــرار

علــى بيانــات متعلقــة بالعديد مــن األنــواع والموائــل المختلفة.

المتعلق بالحفاظ.

البيئيــة أو األحيائيــة ( .)EBSAsوقــد تــم تحديــد هــذه المناطــق

لقــد كانــت منظمــة البيرداليــف أحــد أصحــاب المصلحــة
أعداد المناطق البحرية المهمة للطيور ( )IBASالمتضمنة ضمن مناطق بحرية مهمة بيئيًا أو أحيائيًا ()EBSAS
اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﺘﺠﻤﺪ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي
 ,IBAsاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮر 392 :
 ,EBSAsاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴ أو أﺣﻴﺎﺋﻴ 80 :
 IBAsﺿﻤﻦ 188 : EBSAs

 ,IBAsاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮر 208 :
 ,EBSAsاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴ أو أﺣﻴﺎﺋﻴ 11 :
 IBAsﺿﻤﻦ 19 : EBSAs

اﻟﻤﺤﻴﻂ ا ﻃﻠﺴﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ IBAs
2
8,808,872 km

اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﺘﺠﻤﺪ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ IBAs
478,662 km2
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 ,IBAsاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮر 1,273 :
 ,EBSAsاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴ أو أﺣﻴﺎﺋﻴ 86 :
 IBAsﺿﻤﻦ 348 : EBSAs
ﻣﺴﺎﺣﺔ  IBAداﺧﻞ EBSAs
6,416,724 km2
)(73%

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ IBAs
2
4,375,682 km

ﻣﺴﺎﺣﺔ  IBAداﺧﻞ EBSAs
1,771,050 km2
)(41%

ﻣﺴﺎﺣﺔ  IBAداﺧﻞ EBSAs
87,968 km2
)(18%

اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻃﻠﺴﻲ

اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي

اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي

اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﺘﺠﻤﺪ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

 ,IBAsاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮر 991 :
 ,EBSAsاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴ أو أﺣﻴﺎﺋﻴ 102 :
 IBAsﺿﻤﻦ 295 : EBSAs

 ,IBAsاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻴﻮر 236 :
 ,EBSAsاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴ أو أﺣﻴﺎﺋﻴ 0 :
 IBAsﺿﻤﻦ 0 : EBSAs

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ IBAs
9,176,700 km2

اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ IBAs
991,959 km2

ﻣﺴﺎﺣﺔ  IBAداﺧﻞ EBSAs
5,756,205 km2
)(63%

اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﺘﺠﻤﺪ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
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تنظيــــم
حمالت الدعم
توفــر هيكليــة البيرداليــف ،كشــبكة عالميــة مــن الشــركاء
الوطنييــن الذيــن يتمتعــون بتمثيــل محلــي قــوي فــي العديــد
مــن البلــدان ،آليــة مثاليــة للحمــات الفعالــة .يمكــن للشــركاء
الوطنييــن دعــم الحمــات المحليــة أو يمكــن لعــدد مــن
الشــركاء الوطنييــن أن يقومــوا بحملــة دعــم معــً بشــأن
القضايــا والمواضيــع العابــرة للحــدود ،بدعــم مــن األمانــات
اإلقليميــة للبيرداليــف .يمكــن تصعيــد الحمــات التــي تتنــاول
التهديــدات التــي تتعــرض لهــا المواقــع ذات األهميــة العالميــة
بمســاعدة األمانــة العامــة للبيرداليــف ،للحصــول علــى
االهتمام الدولي.
لقد ساعدت الحملة الناجحة في تأمين موطن مهم لمجتمع أكل عسل
الحاكم .Anthochaera Phrygia
PHOTO Dean Ingwersen/BirdLife Australia
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يتعاون السكان المحليون مع بيرداليف أستراليا إلنقاذ  IBAمن التطوير والتنمية
تدعــم منطقــة وادي هنتــر األســفل المهمــة للطيــور (Lower

أدلــة خبــراء فــي هــذه القضيــة حيــث اســتند جــزء كبيــر مــن

 )Hunter Valley IBAأعــدادًا كبيــرة بانتظــام مــن طائريــن مــن

هــذه الخبــرات علــى البيانــات المقدمــة مــن مراقبــي الطيــور

الطيــور المهــددة باالنقــراض بشــكل حــرج وهمــا :آكل عســل

الهــواة إلــى قاعــدة بيانــات  Birdataفــي بيرداليــف أســتراليا

ــمامي
 Anthochaeraوالببغــاء
َ
الس ّ

والتــي نشــرت فــي مجلــة بيرداليــف األســترالية الخاضعــة

 .Lathamus discolorتعــد هــذه المنطقــة علــى وجــه

للتحكيــم والمراجعــة العلميــة (علــم الطيــور الحقليــة

الخصــوص موقعــً مهمــً لتفريــخ وتكاثــر النــوع األول حيــث

األســترالية .)Australian Field Ornithology :لقــد تمكنــوا

عُ ــرف عنهــا أنهــا تدعــم مــا يقــارب  %25مــن مجمــوع أفــراده

بنجــاح مــن اظهــار أن التقييمــات البيئيــة للمجلــس المحلــي قــد

فــي العالــم .وعلــى الرغــم مــن أهميــة المنطقــة ،فقــد صــوَّ ت

عكســت بشــكل غيــر كاف اآلثــار التــي ســتتركها التنميــة علــى

المجلــس المحلــي مؤخـرًا لمنــح الموافقــة علــى طلــب تنميــة

آكل عســل الحاكــم .وأصــدرت المحكمــة قرارهــا لصالــح

وتطويــر لمنشــأة لتصنيــع الحديــد الصلــب .وقــد قــررت

مجموعــة الســكان المحلييــن وحكمت بأن موافقــة المجلس

مجموعــة مــن الســكان المحلييــن ،وهــي مجموعــة أصدقــاء
ً
(مدعومــة مــن قبــل مكتــب المدافعــون عــن
Tumblebee

كانــت غيــر صحيحــة .وال يــزال هنــاك الكثيــر مــن العمــل الــذي
يجــب القيــام بــه لتأميــن المنطقــة مــن التنميــة والتطويــر

البيئــة) ،بعــد أن روّ عهــا عدم االكتــراث بهذه المنطقــة المهمة،

المســتقبلي ،لكــن هــذا الحكــم القضائــي هــو خطــوة كبيــرة

أن ترفــع دعــوة قضائيــة علــى المجلــس المحلــي أمــام

إلــى األمــام ،وتقــوم منظمــة البيرداليــف فــي أســتراليا اآلن

المحكمــة علــى أســاس أن التأثيــرات علــى طائــر آكل عســل

بحملة من أجل الحماية الدائمة للمنطقة.

الحاكــم Phrygia

الحاكــم  Anthochaera phrygiaلــم تؤخــذ بالحســبان علــى
النحــو الواجــب .وقدمــت منظمــة البيرداليــف فــي اســتراليا
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حملــة عامــة غيــر مســبوقة لحفــظ قوانيــن الطبيعــة
في االتحاد األوروبي
لــدى االتحــاد األوروبــي بعــض مــن أكثــر تشــريعات الحفــاظ
فعاليــة فــي العالــم .تحمــي قوانيــن الطبيعــة  -المعروفــة
باســم “توجيهــات الطيــور والموائــل”  -أكثــر مــن 1,400
نــوع مهــدد ومليــون كيلومتــر مربــع مــن الموائــل الطبيعيــة.
ومــع ذلــك ،في تشــرين األول /أكتوبــر  ،2013أعلنــت المفوضية

حملـــــة تنبيـــــــه
الطبيعــــة باألرقــــام
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ﻟﻠﻤﺸﺎورات
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اوروﺑﻴﺔ

األوروبيــة أنهــا ســتجري “اختبــار المالئمــة والتوافــق” لهــذه
التوجيهــات .ولســوء الحــظ ،يبــدو أن “رســالة البعثــة” الصــادرة
إلــى مفــوض البيئــة المعيــن حديثــً قــد اسـ ّ
ـتبقت النتائــج ،ممــا
أثــار مخــاوف مــن أنــه ال يمكــن توقــع ســوى نتيجــة واحــدة:
“إصــاح” و “دمــج” هــذه القوانيــن الرائــدة وخفــض المعاييــر
البيئيـــــة فــي االتحــــاد األوروبــي .وتــم إطــاق حملــة كبيــرة
لرفــع الوعــي – تنبيــه للطبيعــة ( – )Nature Alertمن قبــل
البيرداليــف والمكتــب البيئــي األوروبــي وأصدقــاء األرض و WWF
وأكثــر مــن  120منظمــة غيــر حكوميــة أوروبيــة .حملــت
الحملــة الدعــم الشــعبي لتوجيهــات الطبيعــة لدرجــة أنــه
عندمــا أجــرت المفوضيــة األوروبيــة مشــاورات عامــة حــول
االقتــراح ،أجــاب أكثــر مــن نصــف مليــون مواطــن أوروبــي حاثيــن
االتحــاد األوروبــي علــى حفــظ قوانيــن الطبيعــة الخاصــة بهــم.

150,000

أﻛﺒﺮ رد ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎورة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اوروﺑﻴﺔ

وفــي الســابع مــن كانــون األول /ديســمبر  ،2016خضعــت
المفوضيــة األوروبيــة فــي النهايــة إلــى الضغــط الشــعبي
العــام وأعلنــت أن القوانيــن التــي تحمــي طبيعــة أوروبــا
ستكون آمنة.

552,472
ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ

520,325

عدد األشخاص الذين استجابوا
لحملة تنبيه للطبيعة

94%

من كافة المستجيبين لحملة
التشاور العامة

520,325
اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ
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اإلجــراءات الالزمــة للحفــاظ علــى الطيــور والتنــوع األحيائــي

الحفاظ استنادًا
على األدلة القائمة
هو أمر حاسم
إن المــوارد المتاحــة للحفــاظ محــدودة .إذا كان الممارســون
فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة يعملــون علــى زيــادة
تأثيرهــم إلــى الحــد األقصــى ،فعليهــم التأكــد مــن أن

الحالــــة الدراســــــــية 5 8
 - PRISMتحســـــين تقييـــــم المشــــــروع
مــن الضــروري أن يتمكــن ممارســو الصيانــة مــن تقييــم آثارهم

اإلجــراءات التــي يقومــون بهــا فعالــة .وللقيــام بذلــك ،يجــب

ـاء علــى ذلــك ،تقــود
وإظهــار النجــاح ومشــاركة تجاربهــم .وبنـ ً

عليهــم أن يســتندوا علــى أفضــل األدلــة العلميــة المتاحــة،

منظمــة البيرداليــف مشــروعًا تعاونيــً يضــم مجموعــة مــن

وتصميــم المشــاريع بأهــداف واضحــة وقابلــة للقيــاس وجمــع

المؤسســات األكاديميــة ومنظمــات الحفــاظ لبنــاء قــدرة

البيانــات الكافيــة للحكــم علــى مــا إذا تــم الوصــول إلــى

الممارســين حتــى يكونــوا قادريــن علــى تصميــم وتنفيــذ
الرصــــد والتقييــــم باســــتخدام مجموعــــــة مــن األســــاليب

أهدافهــم .فــي نهايــة المطــاف ،يجــب عليهــم إيقــاف أو

والنهــــج .مؤخــرًا أطلـــــق المشـــــروع – الــذي أطلـــــق عليــه

تعديل اإلجراءات التي ال تقدم النتائج المرجوة.

اســـــم  - PRISMمجموعــــة أدوات مســـــاعدة مجانيــــة
لوســــائل التقييـــــم ،وهــي متاحـــــة عبــر منصـــــة الموقــــع
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www.conservationevaluation.org
وكمــا ينشــر الموشــور الزجاجــي الضــوء األبيــض ليظهــر األلــوان
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مــن األهميــة بمــكان مراقبــة إجــراءات الحفــاظ لضمــان
أن يكون لها التأثير المطلوب
تتناقــص أعــداد الرخمــة المصريــة Neophron percnopterus
فــي نطــاق انتشــارها حيــث تعتبــر اآلن مهــددة باالنقــراض
عالميــً .تشــارك شــراكة البيرداليــف فــي العديــد مــن األنشــطة
لوقــف التراجــع فــي النــوع .ففــي البلقــان ،شــمل ذلــك حراســة
األعشــاش وتقديــم التغذيــة التكميليــة .وبــد ً
ال مــن االكتفــاء
بافتــراض أن هــذه اإلجــراءات كان لهــا األثــر المطلــوب ،حــرص
فريــق المشــروع بعنايــة علــى مراقبــة نجــاح التكاثــر واحتــال
مناطــق التكاثــر .وقــد كشــف ذلــك أن هــذه اإلجــراءات وحدهــا
لــم تكــن كافيــة لتعويــض فقــدان الطيــور البالغــة نتيجــة
للتســمم .وبفضــل امتــاك هــذه المعلومــات ،تعمــل منظمــة
البيرداليــف اآلن علــى تكثيــف جهودهــا إلنهــاء هــذا النشــاط
اإلجرامي.

المختلفــة للطيــف ،فــإن مجموعــة األدوات المســاعدة PRISM
تســمح لحمــاة البيئــة بفصــل العناصــر المختلفــة للمشــروع،
والتركيــز علــى النتائــج الرئيســة القابلــة للقيــاس ومــن ثــم
اســتخدام الطــرق المناســبة لتقييــم النجــاح .ففــي غضــون
فتــرة زمنيــة محــددة لمشــروع حفــظ نموذجــي ،قــد يكــون
مــن الصعــب فــي كثيــر مــن األحيــان إثبــات النجــاح النهائــي؛
ومــع ذلــك ،هنــاك نتائــج وســيطة ثابتــة قابلــة للقيــاس والتــي
يمكــن أن توفــر مؤشــرًا جيــدًا الحتمــال حــدوث تغييــر دائــم
وطويــل األمــد .إن مشــروع  PRISMيســاعد الممارســين علــى
تحديــد مــا يجــب أن يتــم قياســه وكيفيــة وضــع األســئلة
التجريبيــة المناســبة ،وتجميــع البيانــات المناســبة واســتخدام
أفضــل األســاليب التحليليــة .وقــد تــم بنجــاح تجربــة هــذه
المجموعــة مــن األدوات المســاعدة فــي فيتنــام وتايالنــد
وإندونيسيا وزيمبابوي وكينيا.

شـــــرح مفهــــــوم PRISM

!

ﻣﺸـــــــﻜﻠﺔ
اﻟﺤﻔﺎظ

PRISM

?
ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﺳﺌﻠﺔ

ﻋﻤــــﻞ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻤــــﻞ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻤــــﻞ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
وﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻨﺘﺎﺋـــﺞ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ
ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺤﻔﺎظ

ﻣﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
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اإلجــراءات الالزمــة للحفــاظ علــى الطيــور والتنــوع األحيائــي

نقطة التحول  -ما الذي
يجب عمله اآلن
لــكل فــرد دور يلعبــه فــي معالجــة اآلثــار الحاليــة غيــر المســتدامة لألنشــطة البشــرية علــى هــذا الكوكــب .نحــن بحاجــة،
بشــكل فــردي ،إلــى تقليــل آثــار أنمــاط حياتنــا علــى التنــوع األحيائــي ،ال ســيما مــن خــال االســتهالك وانبعاثــات الكربــون.
تتحمــل الحكومــات مســؤولية خاصــة عــن تنفيــذ السياســات التــي تــؤدي إلــى التنميــة المســتدامة بيئيــً .لقــد قــدم
الجميــع االلتزامــات مــن خــال اتفاقيــة التنــوع األحيائــي واالتفاقيــات األخــرى البيئيــة متعــددة األطــراف وكذلــك أهــداف
التنميــة المســتدامة ،إلنهــاء أزمــة التنــوع األحيائــي .إن دور الحكومــات هــو العمــل مــع المجتمــع المدنــي وقطــاع األعمال
لضمان الوفاء بهذه االلتزامات.

الحالــــة الدراســــــــية 5 9
أهداف التنمية المستدامة
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أهــداف التنميــة المســتدامة ( )SDGsهــي مجموعــة مــن 17

ويشــكل االســتخدام غيــر المســتدام للمــوارد الطبيعيــة

هدفــً عالميــً وضعتهــا هيئــة األمــم المتحــدة وتلتــزم بهــا

العديــد مــن هــذه القضايــا ،ولــذا فمــن األهميــة بمــكان

حكومــات العالــم .وهــي تغطــي مجموعــة واســعة مــن

اســتخدام اســتراتيجيات الحفــاظ بفعاليــة فــي تحقيــق

القضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة ،بمــا فــي ذلــك

الغايات في جميع األهداف.مة.

الفقــر والجــوع والصحــة والتعليــم وتغيــر المنــاخ والميــاه
والطاقــة وفقــدان التنــوع األحيائــي والعدالــة االجتماعيــة.

ﻣﻴﺎه ﻧﻈﻴﻔﺔ
وﺻﺮف ﺻﺤﻲ

اﻟﻤﺴﺎواة
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

اﻟﺠﻮدة
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺻﺤﺔ ﺟﻴّﺪة
ورﻓﺎﻫﻴﺔ

اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ

إﻧﻬـــﺎء
اﻟﻔﻘـــﺮ

اﺳﺘﻬﻼك
وإﻧﺘﺎج ﻣﺴﺆول

ﻣﺪن وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪم
اﻟﻤﺴﺎواة
ﺑﻴﻦ اﻟﺪول

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻖ
وﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي

ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻞ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ

ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺷﺮاﻛﺎت
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼم
واﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻘﻮﻳﺔ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة
ﻋﻠﻰ ارض

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة
ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء

إﺟﺮاءات
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ
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الخطوة التالية؟ اإلجراءات الالزمة ذات األولوية األعلى
الحمايــة والحراســة واالدارة المالئمــة للشــبكة العالميــة
للمناطــق المهمــة للطيــور والتنــوع األحيائــي ،كجــزء مــن
شــبكة أوســع مــن المناطــق الرئيســة المهمــة للتنــوع
األحيائي.

تنفيــذ خطــط العمــل الحاليــة لألنــواع المهــددة بســرعة
وبشــكل شــامل ،وخاصــة بالنســبة للمجموعــات المهــددة
بشــكل كبيــر مثــل النســور ،ووضــع خطــط جديــدة حســب
الحاجة.

وقــف تدميــر الغابــات (خاصــة فــي المناطــق المداريــة)،
وضمــان اســتدامة الغابــات ،واســتعادة وإعــادة ربــط
المناطق الطبيعية للغابات المتدهورة.

تنفيــذ تدابيــر لتقييــد االنتشــار اإلضافــي لألنــواع الدخيلــة
الغازيــة ،والقضــاء عليهــا أو الســيطرة عليهــا فــي
مجموعــة ذات أولويــة مــن الجــزر التــي تحتــوي علــى أنــواع
شــديدة التهديــد و  /أو مســتعمرات مهمــة للطيــور
البحرية.

تنفيــذ تدابيــر التخفيــف المالئمــة للحــد مــن الصيــد
العرضــي للطيــور البحريــة بواســطة أســاطيل صيــد
األســماك فــي محيطــات العالــم مــن أجــل إفــادة العديــد
مــن األنــواع المهــددة التــي تتناقــص بســرعة بســبب
الوفيات العرضية.

تعزيــز مراقبــة وإدارة الصيــد غيــر المســتدام وتجــارة
الطيــور ضمــن األقفــاص (بمــا فــي ذلــك مــن خــال
القوانيــن الوطنيــة واتفاقيــة االتجــار الدولــي فــي أنــواع
الحيوانــات والنباتــات البريــة المهــددة باالنقــراض) ،ال ســيما
فــي جنــوب شــرق آســيا ،والعمــل علــى القضــاء علــى
القتــل غيــر القانونــي للطيــور ،وال ســيما فــي أســوأ المواقع
لهذا النشاط اإلجرامي.

التخفيــف مــن حــدة تغيــر المنــاخ مــن خــال االبقــاء علــى
الوقــود األحفــوري فــي باطــن األرض ،واالســتثمار فــي
الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة ،وضمــان وضــع وتطويــر
مشــاريع الطاقــة المتجــددة لتجنــب التأثيــرات الســلبية
على الطيور ،ومساعدة األنواع على التكيف.

تعميــم التنــوع األحيائــي فــي السياســات والقطاعــات
والبرامــج األوســع نطاقــً ،وخاصــة الزراعــة والحــراج
ومصائــد األســماك والصناعــات االســتخراجية ،لتقليــل
تأثيراتهــا وضمــان دمــج الفوائــد المتعــددة والمتنوعــة
للطبيعــة فــي جميــع خطــوات اتخــاذ القــرارات والتــي
يتــم تنفيذهــا مــن خــال تعــاون أصحــاب المصلحــة
المتعددون.

زيــادة الوعــي العــام والمشــاركة وضمــان أن يكــون تعليم
كل طفل متجذرًا بقوة في االستدامة البيئية.
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زيــادة االســتثمار فــي الطبيعــة مــن خــال آليــة التمويــل
المبتكــرة واالنتقــال إلــى “االقتصــاد األخضــر” الــذي يرتكــز
علــى مبــادئ التنميــة المســتدامة واالعتــراف بالقيمــة التــي
توفرهــا الســلع والخدمــات المســتمدة مــن النظــم
البيئيــة الطبيعيــة لتحقيــق االزدهــار االقتصــادي والقضــاء
على الفقر.

تعزيــز قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى القيــام
بهــذه األعمــال أو الدعــوة إلــى اســتيعابها مــن قبــل
قطاعات المجتمع األخرى.

بيرداليــف انترناشــيونال | حالـــــة طيــــــــور العالــــــم

ايصال معرفة منظمة البيرداليف حول التنوع األحيائي
من أجل تحســــــين قــــرارات التنميـــــة المســـــتدامة
ال توجد منافسة للبيرداليف من حيث حجم وجودة بيانات التنوع
األحيائي التي تقوم بتجميعها وإدارتها وجعلها متاحة على اإلنترنت .إن
صفحة البيانات  http://datazone.birdlife.orgهي القسم األكثر شعبية
في موقع البيرداليف ،والتي تزورها ما يقرب من مليون شخص تقريبًا
من كل بلد وإقليم في كل عام .من خالل صفحة البيانات ،يمكن
للمستخدمين الوصول إلى صفحات الحقائق التفصيلية حول حالة
الحفاظ لكل  11,000نوع من أنواع الطيور في العالم ،وأخذ معلومات
حول كل منطقة من المناطق الـ  13,000من المناطق المهمة للطيور،
بما في ذلك األطلس اإللكتروني الحي والتفاعلي للمناطق البحرية،
ومراجعة أكثر من  400حالة دراسية تتوسع على المعلومات المقدمة
في تقرير حالة الطيور في العالم.
كما تدير البيرداليف قاعدة البيانات العالمية للمناطق المهمة للتنوع
األحيائي  www.keybiodiversityareas.orgنيابة عن شراكة  .KBAتستخدم
البيانات الخاصة بشبكة  KBAمتعددة االستخدامات ويمكنها أن تدعم
التوسع االستراتيجي لشبكات المناطق المحمية ،وتساعد في تحديد
المواقع في إطار االتفاقيات الدولية وتعلم سياسات الوقاية الخاصة
بالقطاع الخاص والمعايير البيئية.
أداة التقييــــم المتكـــــامل للتنــــــوع األحيـــــائي المســـــاعدة ()IBAT
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 www.ibat-alliance.orgهي عبارة عن أداة الكتشاف البيانات وتصورها
ونشرها على اإلنترنت توفر للمستخدمين نقطة وصول فريدة إلى
مجموعات البيانات العالمية األكثر موثوقية بشأن التنوع األحيائي
والحفظ المتاح .وهذه تشمل قائمة  IUCNالحمراء لألنواع المهددة
وقاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية وقاعدة البيانات العالمية
للمناطق المهمة التنوع األحيائي .يستخدم صناع القرار من المنظمات
التجارية والحكومات والمجتمع المدني هذه البيانات لمساعدتهم
على اتخاذ قرارات أفضل بشأن التنوع األحيائي .إن الوصول إلى  IBATمتاح
بشكل مجاني لالستخدام غير التجاري مع ميزات إضافية مثل تنزيل
البيانات وإنشاء التقارير التي تتطلب الحصول على ترخيص
للمستخدمين التجاريين .لقد تم تطوير  IBATبواسطة اتحاد  ،IBATوهي
شراكة بين منظمات حماية رائدة ،بما في ذلك منظمة البيرداليف
انترناشيونال ومنظمة الحماية الدولية ()Conservation International
واالتحاد الدولي لحماية الطبيعة ( )IUCNوالمركز العالمي لرصد
الحماية التابع لألمم المتحدة (United Nations Environment World

 .)Conservation Monitoring Centreويسعى التحالف من خالل  IBATإلى
دعم اتخاذ القرار على نحو أفضل من قبل المستخدمين وتحسين جمع
وتحديث وإدارة بيانات التنوع األحيائي إلبالغ تلك القرارات.
يمكن ً
أيضا تصميم بيانات البيرداليف لمساعدة قطاعات محددة.
فعلى سبيل المثال ،تم تطوير أداة خرائط الحساسية للطيور الحوامة
 tinyurl.com/MSBmapلمساعدة تحديد المواقع المناسبة لمزارع الرياح
في منطقة حوض المتوسط والشرق األوسط وشمال أفريقيا .وهي
تستخدم من قبل المطورين والحكومات والممولين لضمان أن المواقع
المختارة لتطوير طاقة الرياح ال تتعارض مع مجموعات الطيور التي قد
تكون عرضة للتصادم مع التوربينات.
تدمــــــــج أداة شـــــــــبكة الموقــــــــع الحـــــــــرجة  -االصـــــدار 2.0
 ،http://criticalsites.wetlands.orgالتي تم تطويرها بالتعاون مع منظمة
المناطق الرطبة الدولية ( ،)Wetlands Internationalمعلومات حول الطيور
المائية األفريقية-األوروآسيوية والمواقع الحرجة التي تعتمد عليها.
وهو مصمم لمساعدة مجموعة من المستخدمين المختلفين من
مديري المواقع إلى السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
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Andy & Gill Swash; Mauritius Fody Foudia rubra PHOTO Phillip Edwards; Yellow-eared Parrot Ognorhynchus icterotis PHOTO Tom
Friedel; Azores Bullfinch Pyrrhula murina PHOTO Carlos Ribeiros; Campbell Teal Anas nesiotis PHOTO John Anderson; Pale-headed
Brush-finch Atlapetes pallidiceps PHOTO Dusan Brinkhuizen; St Helena Plover Charadrius sanctaehelenae PHOTO Mike Danzenbaker
;/ avesphoto.com; Amami Thrush Zoothera major PHOTO Carlos Bocos; Guadalupe Junco Junco insularis PHOTO Jaime Rojo
;Montserrat Oriole Icterus oberi PHOTO Alistair Homer. Page 57: Micronesian Scrubfowl Megapodius laperouse PHOTO Michael Lusk
Wandering Albatross Diomedea exulans PHOTO Guy Shorrock; Gough Finch Rowettia goughensis PHOTO Peter Ryan; Raso Lark
Alauda razae PHOTO Edwin Winkel; Polynesian Storm-petrel Nesofregetta fuliginosa PHOTO Diego Miranda Urbina.

تم إصدار التقرير األول عن حالة طيور العالم في شهر آذار /مارس  2004في
المؤتمر العالمي للبيرداليف في دربان ،جنوب إفريقيا .وتبع ذلك تقارير في
أعوام  2008و  2013واآلن عام  .2018ولم يكن هذا اإلصدار األخير ،مثل
أسالفه ،ممكنًا من دون الدعم السخي لمؤسسة آغا يانسن الخيرية
( .)AVJCFوقد ساعد دعمهم على المدى الطويل في تأسيس حالة الطيور
في العالم كتقييم نهائي لحالة الطيور وأحد تقارير الحفاظ الرائدة واألكثر
تقديرًا واحترامًا من نوعه.

يمتد دعم مؤسسة  AVJCFأبعد بكثير من هذه السلسلة من التقارير.
فعلى مدى العقد الماضي ،كان لها دور فعال في تشكيل استراتيجية
التواصل العلمي للبيرداليف وضمان وصول بيانات التنوع األحيائي الشاملة
والموثوقة إلى الماليين من جمهور العامة .وقد ساعد دعمهم على
تحسين وتوسيع صفحة البيانات على اإلنترنت في البيرداليف ،والتي تتيح
المنظمة من خاللها الكثير من بياناتها العلمية للعامة ،وقد مكنت من
تطوير أكثر من  40منشورًا عن العلوم والدعم التأييدي ،بما في ذلك 17
تقريرًا وطنيًا عن حالة الطيور.
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في كل عام ،يتوجه المئات من السكان المحليين للمساعدة في تحجيل فراخ طائر النحام الكبير
 Phoenicopterus roseusفي منطقة فوينتي دي بيدرا  Fuente de Piedraفي إسبانيا
.PHOTO age fotostock / Alamy Stock Photo
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