تقرير نشاطات منظمة طبيعة العراق ۲١٠٧
نبذة ومقدمة
طبيعة العراق منظمة عراقية غير حكومية مسجلة في العراق ومعتمدة لدى برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPوالشريك
األول والوحيد في العراق لمنظمة  ،Birdlife Internationalوالعضو الوحيد في الشرق األوسط في تحالف
عضوا و  80متطوعًا في عام .8802
 .Waterkeeperويقدر عدد أفرادها العاملين 08
ً
تأسست المنظمة لحماية وانعاش بيئة العراق الطبيعية والتراث الثقافي الغني بين ظهرانيه .تشمل مهمة المنظمة تحقيق
األهداف التالية:


تحسين قدرات المؤسسات العراقية في حماية البيئة بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية المحلية والوطنية
إلى جانب الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية.



تطوير قاعدة بيانات علمية للظروف واالتجاهات البيئية داخل العراق من خالل برامج الرصد والبحوث البيئية التي
تركز على الموارد المائية والبيئة والتنوع البيولوجي.



تشجيع الوعي البيئي وقيادة البيئة في العراق من خالل تشجيع المراكز والنوادي البيئية المجتمعية وتطوير برامج
التثقيف البيئي في العراق وتعريف العالم ببيئة العراق.



تشجيع االستخدام المستدام للبيئة والموارد واحترام وموازنة االستخدام التقليدي للبيئة من قبل السكان األصليين
وحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي ومعالجة االحتياجات االقتصادية للسكان المحليين والعراقيين كافة.

يدور عملنا المستمر حول ثالث قضايا أساسية:


الموارد المائية :نعمل من أجل حقوق العراقيين في التمتع بمصادر مياه نظيفة وفيرة ومراقبة نوعية المياه وكميتها
لوضع معايير الحماية الموضوعية.



التنوع البيولوجي :نساعد في معالجة الفجوات في المعرفة الناجمة عن غياب األبحاث العلمية لسنوات حول التنوع
البيولوجي للعراق وتدريب القادة الجدد على تصنيف وحماية النباتات والحيوانات في البالد.



التنمية المستدامة :نعد النماذج العلمية التي تمكن العراق من ضمان مستقبل مزدهر ومستقر لجميع مواطنيه.

المشاريع
إنعاش الموئل العابر للحدود للنمر الفارسي بتأسيس محمية السالم
بدعم من منظمة غولدمان ( )GEFوالقنصلية األلمانية في أربيل ،تكرست المرحلة األولى من هذا المشروع لرسم خرائط
موائل النمر الفارسي وفرائسه (الخنزير البري والماعز البري).
على مدى السنوات الثالثين الماضية ،لم يشهد العراق إال القليل من األبحاث العلمية التي تستهدف اللبائن .عالوة على ذلك،
فإن الصراعات والحروب التي واجهها العراق خالل السنوات الماضية زادت وكثفت الضغط الذي هدد بقاء العديد من
األنواع.
يعتبر موقع الدراسة الخاص بالمشروع أحد المناطق التي حددها برنامج  ،KBAوالموجود في منطقة Ecrope Ecapée
) Ecoregion (PA0446في لجبال زاغروس،
وهي منطقة إيكولوجية حرجة/مهددة تدعم غابات
أشجار البلوط والفستق ونباتات السهوب المتنوعة
والحياة البرية الغنية.
يتمثل الهدف الرئيسي للمرحلة األولى من هذا
المشروع بتجميع وتحليل المعلومات الفعلية حول حالة
النمر الفارسي وفرائسه في المنطقة المستهدفة وتحديد
نطاقه وموطنه في منطقة الدراسة حيث توجد معلومات
شفاهية تم جمعها من خالل إفادات المحليين ومباشرة
Map 1: Study Area from Iraq and Iran

من خالل التقاط صور الكاميرا ومقاطع الفيديو الخاصة بالنمر وفرائسه ووضع األساس لمزيد من جهود لحمايته (المراحل
التالية) .بدأت المرحلة األولى من المشروع في سبتمبر  8802وشملت مسوحات تواجد النمر باستخدام فخاخ الكاميرا
والمقابالت مع المحليين باإلضافة إلى رفع مستوى الوعي من خالل استطالعات الرأي ال سيما للكشف عن التفاعالت بين
النمر واإلنسان أثناء تحليل فخاخ الكاميرا والتدخالت اإلعالمية  .سيتم استخدام المعلومات التي تم جمعها لتطوير مجموعة
بيانات لفهم التفاعل الحالي بين البشر واألنشطة البشرية وهذا النوع في المنطقة .تلعب وسائل اإلعالم والتواصل دوراً رئيسيا ً
في تعزيز حماية هذا النوع .سيتم عرض المشروع على الجمهور من خالل اإلعالم الوطني واإلقليمي الذي يسلط الضوء
على احتياجات حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه .تتمثل أهداف المرحلة األولى من المشروع في:


رسم الخريطة وتحديد نطاق وحالة النمر الفارسي وفرائسه :الخنزير البري والماعز البري) في منطقة الدراسة من
خالل:

أ.

دراسة مكتبية للبيانات التي تم جمعها

ب .تحليل صور األقمار الصناعية
ج .تركيز العمل الميداني من خالل فخاخ الكاميرا والمسارات والمقابالت.
د .تحديد األجزاء التي يمكن حمايتها/تحتاج إلى حماية


رفع مستوى الوعي العام بالنمر والمشروع من خالل التدخالت اإلعالمية والمشاركة في اجتماعات PAC



الشروع في أعمال المناصرة من خالل اجتماعات PAC



زيادة فهمنا للحالة الصونية للنمر الفارسي في العراق.

 .1نشاطات الهدف 1
أ.

المقابالت مع أفراد المجتمع المحلي :بعد أن قام الخبراء بتقديم المشورة فيما يتعلق بالبيانات الالزمة لنمذجة العمل من
أجل تقييم مالءمة الموئل للنمر الفارسي ،بدأ الفريق بإجراء استطالع مقابالت .سيتم دمج هذه البيانات في النموذج
لمساعدتنا على فهم الموئل المناسب للنمر الفارسي وفرائسه كما يظهر على خريطة .GIS

ب .مسح استخدام األراضي

Plate 1: Local Communities Interview

اللوحة  :2المقابالت االستطالعية مع المحليين من سكنة منطقة الدراسة

اللوحة  :3تدريب استخدامات األراضي في كانون األول 2112

الخريطة  :2االستخدامات األساسية لألراضي في منطقة
الدراسة في العراق

ج .إدخال وتدقيق وتحليل البيانات

الشكل  :1بيانات تواجد النمر الفارسي وفرائسه بحسب المقابالت االستطالعية

 .2نشاطات الهدف 2
أ.

إنتاج خريطة نظم المعلومات الجغرافية التي تبين نطاق تواجد النمر الفارسي وفرائسه في منطقة الدراسة

خريطة  :3التوزيع الحالي للنمر الفارسي في محمية السالم المقترحة باستخدام فخاخ الكاميرا والمشاهدات الميدانية

ب .إنتاج صورة األقمار الصناعية التي تبين الحدود األولية للمنطقة المحمية المقترحة .سيتم تحديث هذه الخريطة استنادًا إلى
النتائج الميدانية للمشروع.
 .3نشاطات الهدف 3
تدريب القدرات :تم إجراء هذا التدريب في كانون األول حيث تلقى الفريق التدريب على منهجيات جمع بيانات استخدامات
األراضي لكي يتم دمجها في نماذج مالئمة .قام فريق المشروع بتوظيف متدربين من جامعتي  AUISو  Komarللتعرف على
طرق حماية الحياة البرية والمنهجيات المستخدمة في جمع البيانات الميدانية وإدارة البيانات .أكمل المتدربون  058ساعة عمل
مع منظمة طبيعة العراق.

اللوحة  :4رحلة طلبة الجامعة األميركية في السليمانية إلى قره داغ

 .4نشاطات الهدف 4
رفع الوعي بين عامة الجمهور وتعزيز المناصرة من خالل اجتماع لجنة المحميات ( )PACلعرض القضية وإنشاء شبكة من
الجهات الفاعلة في مجال حماية البيئة.
أ.

اجتماعات ممثلي لجنة المحميات

اللوحة :5اجتماع مع أصحاب المصلحة من بلدية قره داغ

ب .تم توزيع منشورات تربوية حول النمر الفارسي وفرائسه وأهمية حماية هذه األنواع المهمة

اللوحة  :6منشور تثقيفي عن النمر الفارسي وأهمية حمايته باللغة الكوردية

ج .االستعانة بوسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية :يستمر تعريف الجمهور من خالل وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية وموقع
طبيعة العراق على الفيسبوك عن حماية الفرس الفارسي في كوردستان العراق.
د .االنتهاء التقرير المرحلي األول لتلخيص إنجازات المشروع وتقديم مالحظات عامة وتقييم المشاكل وتحديد الخطوات التالية
لألنشطة المستقبلية.
األنشطة منذ بداية المشروع التمهيدي في مايو :8802
 .0المسح بفخاخ الكاميرا :بدأ فريقنا عملية مسح فخاخ الكاميرا في منطقة دربندخان وقره داغ وهورامان من حين
آلخر منذ عام  .8802وضعنا فخاخ للكاميرا في حوالي  88محطة وكانت النتيجة مهمة تتمثل بالحصول على
صور جديدة للنمر الفارسي في منطقة قرة داغ .عالوة على ذلك ،تمكنا من الحصول على صور لبعض
الحيوانات الهامة األخرى في منطقة الدراسة مثل أعداد كبيرة من فرائس النمر الفارسي:
(Wild Goat Capra aegagrus (VU) and Wild Boar Sus scrofa (LC)), Striped Hyena Hyaena
hyaena (NT) and Grey Wolf Canis lupus (LC), Indian Crested Porcupine Hystrix indica (LC),
the Asiatic Wildcat Felis silvestris ornate (LC), Red Fox Vulpes vulpes (LC), Golden Jackal
Canis aureus (LC), Beech Marten Martes foina (LC), Persian Squirrel Sciurus anomalis (LC),
and Persian Jird Meriones persicus (LC).

صور جديدة للنمر الفارسي في منطقة قره داغ

 .8قامت المؤسسة التراثية للحياة البرية الفارسية ( )PWHFبزيارة كوردستان العراق في كانون األول من أجل
اإلشراف على العمل الميداني للمشروع والمشاركة في ورشة عمل المشروع التي عقدت في السليمانية
ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالمشروع.

 .3في أبريل  ،8802عقدت ورشة العمل الثانية لتحديث ومناقشة نتائج المشروع مع  33مشار ًكا من جهات بيئية
مختلفة ذات صلة بالمشروع.

اللوحة  :7استعراض لوزارة الزراعة والموارد المائية

اللوحة  :6كلمة رئيس مفوضية حماية وتحسين البيئة في كوردستان

 .3بلغ عدد أعضاء صفحتنا على الفيسبوك (حماية النمر الفارسي في كوردستان العراق)  3832منذ إنشائه في
أواخر حزيران .8802

مشروع حماة المياه للقوانين والمناصرة البيئية (مشروع االتحاد األوربي)
فترة المشروع :من  02كانون الثاني  0202إلى  02كانون الثاني  0202بتمويل من االتحاد األوروبي
شريك المشروع :منظمة ووتر رايت (جمعية إيطالية غير ربحية)
أنشطة المشروع خالل عام 0202
األهدا
الهد

المرسومة
األول:

غالبا ً ما يتم ذكر تعزيز القدرات في مقترحات التمويل وفي التقارير حول العراق وفي خطط وأطر األمم المتحدة والتي تفقد
الحاجة الحقيقية في بعض األحيان .غالبا ً ما يتكون بناء القدرات من محاضرة عن المبادئ المجردة والمعايير الدولية مع القليل من
اإلرشادات العملية .تحتاج منظمات المجتمع المدني إلى بناء القدرات العملية في إدارة حمالت المناصرة والتأثير الناجح مع
الوكاالت الحكومية المحلية واإلقليمية وتوليد االهتمام والمشاركة العامة .هناك اهتمام وشغف واسع النطاق إلحداث التغيير
اإليجابي ولكن المنظمات المحلية تفتقر إلى الخبرة .من خالل هذا المشروع ،تعلمت منظمات المجتمع المدني المحلية مجموعة
من أدوات التأييد ،مثل تحديد التغييرات النظامية التي يمكن تحقيقها وتحديد الخطوات العملية ،باإلضافة إلى المزيد من العناصر
األساسية مثل كيفية استخدام الوسائط المطبوعة والوسائط االجتماعية للدفاع عن القضية ،وكيفية التواصل مع منظمات أخرى
لبناء الزخم والدعم ،وكيفية العمل في إطار القيود المجتمعية والدينية والمالية في مكان حرج مثل العراق.

الهد

الثاني

زيادة الشراكات التعاونية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من أجل حل المشكالت والتخطيط .بناء العالقات بين الجهات
الحكومية وغير الحكومية أمر صعب؛ إن بناء العالقات في بلد ما بعد الحرب مثل العراق مع تاريخه الدكتاتوري وانعدام الثقة
يشكل تحديًا أكبر .يضاف إلى تاريخ البلد الثقافي :التواصل مع البلدان العربية أقل وضوحا مما هو عليه مع الغرب ،مما يعني أن
بناء العالقات يستغرق وقتا أطول وأكثر تعقيدا .في ما يُعرف بـ "أسلوب االتصال عالي السياق" ،يكون التواصل في العراق غير
مباشر وأكثر رسمية .أيا ً كان ما يمكن إنجازه بين مجتمع منظمات المجتمع المدني والحكومة ،فيجب أن يعمل ضمن هذه الحدود،
باإلضافة إلى رفع قدرة منظمات المجتمع المدني على إدارة حمالت المناصرة وزيادة الشراكات التعاونية بين حكومة ومنظمات
المجتمع المدني.
الهد

الثالث

زيادة الشفافية من خالل استضافة اجتماعات مشتركة مع قادة الحكومات المحلية والبلدية ومديري منظمات المجتمع المدني
وأصحاب المصلحة المجتمعيين الستكشاف آليات لزيادة المشاركة العامة في إصدار التشريعات واللوائح ،بما في ذلك السماح
بالتعليق العام على مشاريع القوانين .أن هذه االجتماعات على المستوى المحلي يمكن أن تساعد في تمكين المشاركة العامة في
عمليات صنع القرار ،وبالتالي تحسين الشفافية وجعل السياسات أكثر مالءمة للحقائق على أرض الواقع واحتياجات الناس.
الهد

الرابع

زيادة قدرة العاملين الحكوميين المسؤولين عن إنفاذ القوانين البيئية ودعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ قوانين ولوائح
الموارد البيئية والطبيعية .ولهذا ،فإن لهذا الهدف مكونان متشابكان :تعزيز قدرات العاملين الحكوميين المكلفين بإنفاذ القوانين لفهم
السلوك غير القانوني والتصدي له ؛ والعمل على خلق فرص للتعاون في اإلنفاذ بين منظمات المجتمع المدني والحكومة .وستكون
النتيجة مهارات تقنية أكبر للعاملين في الحكومة ،وحماية أفضل للبيئة وااللتزام بسيادة القانون ،وزيادة التواصل والتعاون بين
مجموعة من الجهات الفاعلة ،بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والحكومة والشركات الخاصة.
النشاطات األبرز لها المشروع
 .0بناء قدرات المنظمات غير الحكومية

 .8منشورات موقع االنترنت

 .3نشرة المشروع اإلخبارية

 .3دليل القوانين البيئية بثالث لغات (اإلنجليزية ،العربية ،الكوردية)

 .5اجتماع مشترك إلشراك الجمهور

 .2تدريب المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية

موقع االنترنت
رسالة إخبارية ربعية

الجهات المستفيدة من المشروع ومنجزاته
المنجزات
( 0اإلنجليزية ،العربية ،الكوردية)
 02إصدار باإلنجليزية والكوردية

دليل القوانين البيئية (األرض ،الهواء،
الماء)

 0588نسخة ( 258نسخة بالكوردية 258 ،نسخة بالعربية 088 ،نسخة
باإلنجليزية)

تدريب المنظمات والجهات الحكومية

 03دورة تدريبية في السليمانية وأربيل ( 385مشارك)

اجتماعات مشتركة

 02اجتماع مع الجهات الحكومية والمنظمات

موقع االنترنت
رسالة إخبارية ربعية

المستفيدون والمنجزات لعام 2112
المنجزات
( 0اإلنجليزية ،العربية ،الكوردية مع التحديث)
اإلصدارات  05و 02و 02باإلنجليزية والكوردية

دليل القوانين البيئية (األرض ،الهواء،
الماء)

 588نسخة ( 858نسخة بالكوردية 058 ،نسخة بالعربية 088 ،نسخة
باإلنجليزية)

تدريب المنظمات والجهات الحكومية

دورتان تدريبيتان في السليمانية وأربيل ( 38مشارك)

اجتماعات مشتركة

 3اجتماعات مع الجهات الحكومية والمنظمات

متحققات المشروع
تلقى المشروع وكادره شهادات وخطابات تقديرية خالل فترة المشروع من أطراف متنوعة في حكومة إقليم كوردستان العراق
والمنظمات غير الحكومية
التاريخ
الموضوع
من
عبد الرحمن عبد الرحيم حمه رضا :رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة

تقدير وعرفان

8802/8/9

محافظة حلبجة

شهادة تقديرية

8802/5/05

روجان فريدون :مدير شبكة Earth Our Home

تقدير

8802/9/83

األستاذ بوال آزاد خانقه :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،معهد الدراسات
االستراتيجية والبحوث العلمية في كوردستان

تقدير وعرفان

8802/9/82

األستاذ الدكتور كاوا محمد فرج قره داغي :جامعة كومار للعلوم والتكنولوجيا

تقدير وعرفان

8802/00/80

صمد محمد :رئيس شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة في اإلقليم

تقدير وعرفان

8802/08/2

دلشاد عمر :مدير عام تربية السليمانية

خطاب تقدير

8802/08/00

نشاطات مختلفة منجزة ضمن المشروع
 .0زيارات ميدانية ،جمع البيانات ،ونشاطات أخرى

 .8مشاريع مختلفة للتوعية البيئية

 .3ورش عمل ومحاضرات

 .3صفحة المشروع في الموقع اإللكتروني لمنظمة طبيعة العراق محدثة بثالث لغات ونشر النشاطات في مواقع التواصل
االجتماعي للمنظمة مثل الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وكوكل
الروابط
https://www.facebook.com/groups/natureiraq
https://twitter.com/Nature_Iraq
natureiraq@googlegroups.com
https://www.youtube.com/channel/UCoz4MXQc966t_uvVaDFQfxg
http://www.natureiraq.org

التواصل االجتماعي2112 ،
Nature Iraq Facebook Group
Nature Iraq Twitter Page
Nature Iraq Google Group
Email
Nature Iraq YouTube Channel
Nature Iraq Website

تقييمات األثر البيئي والدراسات البيئية األساسية
أسندت لمنظمة طبيعة العراق دراسات بيئية أساسية ( )EBSكجزء من تقييم األثر البيئي ( )EIAلمشاريع التنمية المختلفة في
العراق .أجريت هذه التقييمات على البيئة (التنوع البيولوجي والضوضاء ونوعية التربة والماء والهواء) والتراث الثقافي

والظروف االجتماعية واالقتصادية الموجودة في مناطق التنمية المقترحة .أيضا يكون تحديد تأثيرات التنمية المقترحة
واقتراح تدابير التخفيف المناسبة للحد من اآلثار جزء من عملية التقييم .وتشمل بعض هذه الدراسات أو التقييمات وضع خطة
لإلدارة البيئية واالجتماعية.
تقييم األثر البيئي ألهوار الحويزة/حقل حلفاية النفطي ،مسح الطيور والحيوانات األخرى ،باستخدام منهجية فخاخ الكاميرات
في منطقة الدراسة ،في شباط  8802في ميسان جنوب العراق :أجريت سلسلة من المسوحات األساسية لجمع المعلومات
الحالية والتاريخية عن منطقة الدراسة لتمكين فهم الظروف على األرض والتوصل إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات
الرامية إلى تحسين وضع كل من العناصر الطبيعية والتاريخية للمنطقة وكذلك السكان الذين يعيشون فيها.
تم تنفيذ مشاريع  EBS / EIAعلى يد منظمة طبيعة العراق بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين .في عام ،8802
أجرت منظمة طبيعة العراق ثالث دراسات أساسية حول البيئة ( )EBSفي جميع أنحاء البالد.
أنشطة أساسية في األهوار الوسطى
مشروع الحفاظ على الحرف :بدأ المشروع في  0تشرين األول  8802ويستمر لمدة عام كامل
الغرض من نشاطات منظمة طبيعة العراق في األهوار الوسطى هو التعريف بأهوار جنوب العراق ومناطق األراضي
الرطبة في جنوب العراق؛ زيادة وعي الجمهور بأهمية هذه األراضي الرطبة؛ وزيادة التدفقات المائية في األهوار
واستمرارها في اإلنعاش؛ وضمان عالقات التعاون مع الحكومات المركزية والمحلية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني
األخرى وبناء جسور الثقة معهم .عالوة على ذلك ،كان عمل منظمة طبيعة العراق محوريًا في المساهمة في تسجيل األهوار
في جنوب العراق على قائمة التراث العالمي.
جاءت فكرة النشاطات هذه من منظمة طبيعة العراق كسعي لتحقيق بيئة أفضل لسكان األهوار المحليين .واألسباب هي
انخفاض حصص المياه المخصصة ألهوار جنوب العراق التي تسبب الجفاف السريع في مناطق واسعة من األهوار الجنوبية؛
انخفاض مستوى الوعي البيئي بين السكان المحليين حول المخاطر الناجمة عن االستغالل المفرط لموسم األسماك وصيد
الطيور وضعف المعرفة بين طالب الجامعات حول أهمية األهوار في جنوب العراق؛ وغياب ديناميكية حماية األهوار وعدم
وجود فهم شامل لمتطلبات حمايتها ،وهذه جميعا من بين أشياء أخرى كثيرة ،هي األسباب التي دفعت فريق منظمة طبيعة
العراق إلى احتضان النشاطات الشعبية في أهوار الجنوب .المجموعات المستهدفة الرئيسية هي المجتمعات المحلية،
ومنظمات المجتمع المدني ( ،)CSOsوالحكومات المركزية والمحلية ،والجامعات العراقية ،والعديد من الطبقات االجتماعية
للفنانين والمثقفين والمهتمين بالبيئة ،والنساء العامالت في الحرف ،ووسائل اإلعالم المختلفة.

وكجزء من األنشطة الشعبية ،قام فريق منظمة طبيعة العراق بأنشطة مختلفة من خالل تنظيم رحالت السياحة البيئية واستقبال
السفراء والموظفين الدوليين الذين يزورون األهوار باإلضافة إلى الصحفيين المحليين والدوليين الذين زاروا األهوار .بعض
من هذه األنشطة مبينة أدناه:

اللوحة  :9قناة تلفزيونية دنماركية تصور فيلم عن أهوار الجنوب وحياة السكان
وطبيعة المجتمعات البشرية فيها

اللوحة  :8تحقيق صحفي لجريدة الصباح عن الحر

التقليدية

اللوحة  :11وفد االتحاد األوربي للعراق يزور مدينة الجبايش واألهوار

اللوحة  :12وفد اليونيب يزور األهوار الوسطى

اللوحة  :14اجتماع في إطار التعاون مع اليونامي

اللوحة  :11وفد السفارة السويدية في بغداد يزور األهوار

اللوحة  :13وفد اليونيب يزور األهوار

اللوحة  :11تنظيم سياحة األهوار للسياح المحليين والعالميين

اللوحة  :15معرض جنة عدن في سنغافورة

تقرير وضع الطيور في العراق
يتم تنفيذ هذا المشروع من خالل منحة مشتركة بين مؤسسة ينسن الخيرية ومنظمة طبيعة العراق باإلشراف المباشر للمجلس
العالمي لحماية الطيور ،بهدف تقييم وضع الطيور في العراق مع التركيز على أنواع الطيور المهددة عالميا ً و/أو التي لها
أهمية وطنية وإقليمية .باإلضافة إلى ذلك ،يبرز التقرير أنواع الطيور المتوطنة في العراق .بدأ هذا المشروع في آذار 8802
وانتهى منتصف عام  . 8802ويتضمن التقرير توصيات وخطة عمل خاصة بأنواع الطيور التي تحتاج إلى االستفادة من
برامج الحماية في العراق .وعالوة على ذلك ،وكجزء من هذا المشروع أجرى الفريق حمالت توعية لحماية طيور العراق
من الصيد غير القانوني.
نُفذت أنشطة أخرى تحت رعاية المجلس العالمي لحماية الطيور لتقييم الصيد غير القانوني للطيور في شبه الجزيرة العربية
والعراق وإيران من عام  8802واستمرارا لعام .8800
مشروع مناطق التنوع اإلحيائي الرئيسة ()KBA
وهو مبادرة من وزارة البيئة العراقية ومنظمة طبيعة العراق تهدف إلى تحديد وتوثيق وحماية شبكة من المواقع الحرجة
للحفاظ على التنوع البيولوجي للعراق .تخلل المشروع الذي بدأ في عام  ،8885مسوحات ميدانية نصف سنوية في جميع
أنحاء العراق لتحديد المناطق التي تحتوي على الطيور والنباتات والموائل والثدييات واألسماك الهامة عالمياً .انتهت البحوث
الميدانية الرئيسية في عام  8800وتبعتها فترة مكثفة من تحليل البيانات والمراقبة وتقييم المعلومات التي تم جمعها في هذا
المجال .منذ عام  ،8803كان الجهد األساسي هو تجميع البيانات للتقييم النهائي (في شكل كتاب) واختيار  00منطقة أساسية
للتنوع البيولوجي في جميع أنحاء البالد ( 35في كردستان العراق ،و 08في وسط وغرب العراق ،و 83في جنوب العراق).

أقامت منظمة طبيعة العراق بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة احتفاال بنشر كتاب "مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة في
العراق" .وشمل البرنامج كلمات بهذه المناسبة ومعرض للصور الفوتوغرافية يعكس جز ًءا من نشاطات فريق العمل الميداني
وبيئات التنوع البيولوجي واألراضي الرطبة والمحميات الطبيعية .تم تكريم عدد من المهنيين الشباب العاملين في المشروع.
وتم تقديم الكتاب في موقع أمازون لتلبية الطلب العالمي الذي تبين أنه كبير وتم اإلشادة به من قبل شخصيات ومؤسسات
دولية مثل إريك سولهايم المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) وماركو المبرتيني المدير العام للمنظمة
العالمية للحياة البرية وباتريشيا زوريتا الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي لحماية الطيور وغيرهم الكثير .تمت طباعة حوالي
 088نسخة من الكتاب بتبرع من شركة نفط البصرة.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع.http://www.natureiraq.org/draft-inventory-of-sites.html :

