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منطقة محمية

( 254ذات تقييمات لفعالية اإلدارة)

حقائق عن الدولة

تمت حماية %12.17

من مساحة اليابسة

( 231،946كم مربع من إجمالي مساحة اليابسة البالغ
 1,906,555كم مربع)

تمت حماية %3.06

جزيرة ساليسينجان

من المساحة البحرية

( 181,865كم مربع إجمالي المساحة البحرية والساحلية
البالغ  5,947,594كم مربع)

1,614

نوعً ا مهددً ا في القائمة الحمراء
لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ()IUCN
المناطق المستهدفة
للمشروع

speciesconservation.org

النمر السومطري

آتشيه ،سومطرة ،إندونيسيا
يوجــد العديــد مــن مجموعــات القطــط البريــة خــارج شــبكة المناطــق
المحميــة فــي ســومطرة .وفــي هــذه المناظــر الطبيعيــة التي يســيطر
عليهــا اإلنســان ،يتدهــور َموطنهــا البيئــي بســبب إزالــة الغابــات مــن
أجــل مــزارع زيــت النخيــل والتنميــة .رُغــم التوقــف عــن قطــع األشــجار
عامــا فــي آتشــيه ،إال أنــه اســتمر قطــع األشــجار غيــر القانونــي
لمــدة ً 13
وزحــف نخيــل الزيــت ويصعــب منعــه فــي ظــل طلــب الســوق العالمي.
ـكل متزايــد
المواطــن البيئيــة البريــة المتقلصــة والمعزولــة بشـ ٍ
كمــا أن َ
تجعــل بقــاء األنــواع علــى قيــد الحيــاة أمــرًا صعبًــا للغايــة ،مــا يــؤدي
إلــى زيــادة الصراعــات بيــن اإلنســان والحيــاة البريــة.
ـدد هــذا المشــروع المعاييــر األساســية للجماعــة األحيائيــة للقطــط
يُحـ ِّ
البريــة فــي ســومطرة خــارج المناطــق المحميــة ويعمــل علــى تخفيــف
التهديــدات الحرجــة لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة .إنــه يســد الفجــوات
المعرفيــة لدينــا فــي حالــة القطــط البريــة وتفاعــات القطــط البريــة
فــي وحدتيــن إداريتيــن للغابــات المحميــة مــن خــال العديــد مــن
الدراســات االســتقصائية؛ مســوحات مصيــدة الكاميــرات والمســوحات
االجتماعيــة واالقتصاديــة ووضــع النمــاذج اإلحصائيــة وتحليــل ســوق
الحيــاة البريــة غيــر القانونــي.
ـاء علــى
يتــم تنفيــذ أفضــل ممارســات الحفــاظ علــى القطــط البريــة بنـ ً
نتائــج البحــث بمــا فــي ذلــك إنفــاذ القانــون وتخفيــف الصراعــات بيــن
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
القطــط البريــة.

شريك الحفاظ على األنواع:

يقــوم هــذا المشــروع بإنشــاء منطقــة محميــة بحرية للســاحف
البحريــة فــي غــرب ســوالويزي بإندونيســيا بالتعــاون مــع
الســلطات المحليــة .تعتمــد الســاحف البحريــة علــى َمواطــن
الشــعاب المرجانيــة واألعشــاب البحريــة لبقائهــا علــى قيــد
الحيــاة ،حيــث توفــر لهــا الغــذاء والمــأوى وأماكــن الحضانــة.
واألولويــة القصــوى هــي الحفــاظ علــى الشــعاب المرجانيــة
ومناطــق األعشــاب البحريــة وحمايتهــا وزيادتهــا فعل ًيــا فــي هــذا
األرخبيــل البكــر فــي مضيــق ماكاســار ،علــى بُعــد  650كيلومت ـرًا
شــمال بالــي.
تــم إجــراء مســوحات بالفعــل لتحديــد خــط األســاس للشــعاب
المرجانيــة واألعشــاب البحريــة والســاحف البحريــة فــي
المنطقــة .ويتــم زرع الشــعاب المرجانيــة لزيــادة المســاحة
اإلجماليــة للتغطيــة مــن  %13إلــى  %43فــي أحــد المواقــع ومــن
ثــان .ويتــم زرع الشــعاب المرجانيــة
 %7.7إلــى  %25فــي موقــع ٍ
لزيــادة المســاحة اإلجماليــة للتغطيــة مــن  26إلــى  30هكتــارًا
ـان.
فــي أحــد المواقــع ومــن  1.18إلــى  2.5هكتــار فــي موقــع ثـ ٍ
يتــم تعييــن أعضــاء المجتمــع المحلــي وتدريبهــم للمســاعدة
فــي مراقبــة األعشــاب البحريــة وتغطيــة الشــعاب المرجانيــة
المزروعــة وتقييمهــا وإدارتهــا .كمــا توفــر لهــم زراعــة األعشــاب
البحريــة دخــ ً
ا بخــاف الصيــد .يتــم الضغــط علــى ســلطات
المقاطعــات لتحديــد هــذه المواقــع المســتهدفة كمنطقــة
محميــة بحريــة.

شريك الحفاظ على األنواع:

األعشاب البحرية والشعاب المرجانية

جزيرة ساليسينجان،
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