
733 منطقة محمية
)254 ذات تقييمات لفعالية اإلدارة(

تمت حماية 12.17% من مساحة اليابسة
)231،946 كم مربع من إجمالي مساحة اليابسة البالغ 

1,906,555 كم مربع(

 تمت حماية 3.06% من المساحة البحرية 
)181,865 كم مربع إجمالي المساحة البحرية والساحلية 

البالغ 5,947,594 كم مربع(

1,614 نوًعا مهدًدا في القائمة الحمراء 
)IUCN( لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

آتشيه

جزيرة ساليسينجان

speciesconservation.org

القطط البرية بما في ذلك النمر السومطري
)الببر السومطري(

 الحالة وفق القائمة الحمراء لالتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة )IUCN(: مهددة باالنقراض

 األعشاب البحرية والشعاب المرجانية، 
ومعظمها قمي المسام

)قمي المسام، مرجان العرموش، المرجان الحجري(
 الحالة وفق القائمة الحمراء لالتحاد الدولي 

لحفظ الطبيعة )IUCN(: قريبة من خطر االنقراض

المشاريع المدعومة

منح "مبادلة" الداعمة
للحفاظ على األنواع في إندونيسيا
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آتشيه، سومطرة، إندونيسيا

يوجــد العديــد مــن مجموعــات القطــط البريــة خــارج شــبكة المناطــق 
المحميــة فــي ســومطرة. وفــي هــذه المناظــر الطبيعيــة التي يســيطر 
ــن  ــات م ــة الغاب ــبب إزال ــي بس ــا البيئ ــور َموطنه ــان، يتده ــا اإلنس عليه
أجــل مــزارع زيــت النخيــل والتنميــة. ُرغــم التوقــف عــن قطــع األشــجار 
لمــدة 13 عاًمــا فــي آتشــيه، إال أنــه اســتمر قطــع األشــجار غيــر القانونــي 
وزحــف نخيــل الزيــت ويصعــب منعــه فــي ظــل طلــب الســوق العالمي. 
كمــا أن الَمواطــن البيئيــة البريــة المتقلصــة والمعزولــة بشــكٍل متزايــد 
ــؤدي  ــا ي ــة، م ــا للغاي ــًرا صعًب ــاة أم ــد الحي ــى قي ــواع عل ــاء األن ــل بق تجع

إلــى زيــادة الصراعــات بيــن اإلنســان والحيــاة البريــة.

د هــذا المشــروع المعاييــر األساســية للجماعــة األحيائيــة للقطــط  ُيحــدِّ
البريــة فــي ســومطرة خــارج المناطــق المحميــة ويعمــل علــى تخفيــف 
التهديــدات الحرجــة لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة. إنــه يســد الفجــوات 
ــة  ــة القطــط البريــة وتفاعــالت القطــط البري ــا فــي حال المعرفيــة لدين
فــي وحدتيــن إداريتيــن للغابــات المحميــة مــن خــالل العديــد مــن 
الدراســات االســتقصائية؛ مســوحات مصيــدة الكاميــرات والمســوحات 
ــوق  ــل س ــة وتحلي ــاذج اإلحصائي ــع النم ــة ووض ــة واالقتصادي االجتماعي

الحيــاة البريــة غيــر القانونــي.

يتــم تنفيــذ أفضــل ممارســات الحفــاظ علــى القطــط البريــة بنــاًء علــى 
ــن  ــات بي ــف الصراع ــون وتخفي ــاذ القان ــك إنف ــي ذل ــا ف ــث بم ــج البح نتائ
اإلنســان والحيــاة البريــة وإعــداد إطــار مالــي وإداري للحفــاظ علــى هــذه 
الممارســات علــى المــدى الطويــل. يعمــل برنامــج التوعيــة علــى زيــادة 
الوعــي وبنــاء قــدرات األطــراف المعنيــة المحليــة )العلمــاء وصنــاع 
القــرار وأعضــاء المجتمــع( لتقليــل التهديــدات وحمايــة مجموعــات 

ــة. ــط البري القط
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يقــوم هــذا المشــروع بإنشــاء منطقــة محميــة بحرية للســالحف 
مــع  بالتعــاون  بإندونيســيا  ســوالويزي  غــرب  فــي  البحريــة 
ــن  ــى َمواط ــة عل ــالحف البحري ــد الس ــة. تعتم ــلطات المحلي الس
قيــد  علــى  لبقائهــا  البحريــة  واألعشــاب  المرجانيــة  الشــعاب 
الحيــاة، حيــث توفــر لهــا الغــذاء والمــأوى وأماكــن الحضانــة. 
المرجانيــة  الشــعاب  علــى  الحفــاظ  هــي  القصــوى  واألولويــة 
ومناطــق األعشــاب البحريــة وحمايتهــا وزيادتهــا فعلًيــا فــي هــذا 
األرخبيــل البكــر فــي مضيــق ماكاســار، علــى ُبعــد 650 كيلومتــًرا 

ــي. ــمال بال ش

ــعاب  ــاس للش ــط األس ــد خ ــل لتحدي ــوحات بالفع ــراء مس ــم إج ت
فــي  البحريــة  والســالحف  البحريــة  واألعشــاب  المرجانيــة 
المســاحة  لزيــادة  المرجانيــة  الشــعاب  زرع  ويتــم  المنطقــة. 
اإلجماليــة للتغطيــة مــن 13% إلــى 43% فــي أحــد المواقــع ومــن 
ــة  ــعاب المرجاني ــم زرع الش ــاٍن. ويت ــع ث ــي موق ــى 25% ف 7.7% إل
لزيــادة المســاحة اإلجماليــة للتغطيــة مــن 26 إلــى 30 هكتــاًرا 
ــاٍن. ــار فــي موقــع ث فــي أحــد المواقــع ومــن 1.18 إلــى 2.5 هكت

ــاعدة  ــم للمس ــي وتدريبه ــع المحل ــاء المجتم ــن أعض ــم تعيي يت
فــي مراقبــة األعشــاب البحريــة وتغطيــة الشــعاب المرجانيــة 
المزروعــة وتقييمهــا وإدارتهــا. كمــا توفــر لهــم زراعــة األعشــاب 
ســلطات  علــى  الضغــط  يتــم  الصيــد.  بخــالف  دخــاًل  البحريــة 
المقاطعــات لتحديــد هــذه المواقــع المســتهدفة كمنطقــة 

ــة. ــة بحري محمي
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