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بقلم: نارريیش نيیواارر  

–) IPS( 2015إإبريیل  11شيیتواانن٬، نيیبالل٬،  عند االغسق٬، تنثر شمس االمغيیب أأشعتهھا على مسطحاتت متنزهه  
 200شيیتواانن االوططني االخضرااء٬، ووهھھھو أأحد موااقع ااإلررثث االبشريي االمسجلة باليیونسكو وواالوااقع على بعد حواالي 

كليیو متر جنوبب عاصمة نيیبالل٬، كاتماندوو٬، وويیصبح من أأكثر االموااقع االتي تبعث االسكيینة على االنفس.  

االلقالقق االمهھدددةة باالنقرااضض فوقق صفحاتت نهھر نارراايین االتارريیخي٬، ووأأحد رروواافد  بيینما يیحلق سربب من ططيیورر
عاًما بالصمت االتامم قائالً: هھھھذهه هھھھو ووقت  65نهھر االغانج بالهھند٬، ططالبنا جيیانا مهھاتو ددليیل ررحلتنا االبالغ من االعمر 

عند ططرفف االنهھر. ااجتماعع االحيیوااناتت االبريیة بالقربب من االميیاهه. ووعلى مقربة منا٬، كانن آآيیل االمستنقع يیستحم  

"يیتسبب ووجودد االبشر في هھھھرووبهھا"٬، هھھھذاا ما قالهھ ماهھھھاتو٬، أأحد أأفراادد االسكانن ااألصليیيین لعرقق االتارروو وواالذيي 
يیماررسس ددوورًراا هھھھاًما في مساعدةة جهھودد االحكومة لحمايیة االحيیاةة االبريیة هھھھناكك.  

. إإنن االتجولل في هھھھذهه االليیلة في هھھھذهه ااألنحاء غيیر آآمن على IPS"عليینا االعوددةة ااآلنن" موجهھًا حديیثة إإلى 
االنمر االذيي ااختفى من قبل ووقطعانن االكركدنيیاتت تستعد للنمو وواالنهھوضض.االبشر٬، خاصة ووأأنن   

فقد اامتد عمرهه ليیشهھد االتطوررااتت االتي شهھدهھھھا االمتنزهه االوططني منذ تأسيیسهھ يیتميیز ماهھھھاددوو بأنهھ ددليیل مثالي. 
فصيیلة من االثديیيیاتت. 65وومحميیة ططبيیعيیة لعددد  ٬، لتمنح موططنًا آآمنًا1963عامم   

ووفي يیومنا االحالي٬، تحتل شيیتواانن االمكانة ااألوولى لجهھودد ددوولة نيیبالل لحمايیة االحيیاةة االبريیة ووتنوعهھا االفريید. 
فقد كانت٬، مطلع هھھھذاا االعامم٬، أأوولل ددوولة في االعالم تطبق برنامج حمايیة االبيیئة االجديید٬، االذيي أأسسهھ االصندووقق االعالمي 

).CA | TSضمانن االحمايیة | معايیيیر االنمر ()٬، وواالمعرووفف باسم WWFللطبيیعة (  

وواالذيي تأسس بغرضض االتشجيیع على ااإلددااررةة االفعالة وومرااقبة االفصائل االمهھدددةة باالنقرااضض في موططنهھا 
) على ااعتمادد ووإإعجابب االعديید من االجهھاتت مثل ااالتحادد االعالمي لحمايیة CS | TSااألصلي٬، وولقد حصل برنامج (

] وومنتدىى االنمورر االعالمي٬، وواالذيین أأعربواا عن نيیتهھم في تعميیم هھھھذهه ااألددااةة عالميیًا كوسيیلة IUCNووحفظ االطبيیعيیة [
لتحقيیق أأهھھھداافف حمايیة االبيیئة على االصعيید االعالمي وواالتي حدددهھھھا ميیثاقق ااألمم االمتحدةة لحمايیة االحيیاةة االبريیة وواالتنوعع 

).CBDاالبيیولوجي (  

ووقد أأكد االخبرااء أأنهھ على ددوولل االنمورر ااألخرىى ااالثنى عشر ااتباعع نموذذجج نيیبالل. حيیث تسببت شعوبب 
–مليیونن نسمة في تقليیص عددد االنمورر  27جنوبب آآسيیا االبالغ تعدااددهھھھم  –نمًراا فقط  121  ٬، وولكن في ظظل 2009في  

لما وورردد في خطة ااالسترااتيیجيیة  ٬، ووفقًا2013نمر بريي بحلولل  198جهھودد االحمايیة االحثيیثة ااززدداادد ذذلك االعددد ليیبلغ 
– 2014لحمايیة االتنوعع االبيیولوجي للفترةة من   2020.  

فبالطبع٬، نجحت نيیبالل في قيیاددةة االعديید من جهھودد حمايیة االبيیئة٬، على االصعيیديین االمحلي وواالدوولي. فهھي تضم 
–أألف كيیلو متر مربع  34محميیة تغطي مساحة تتجاووزز  20 –ة نيیبالل % من إإجمالي مساحة ددوول23أأوو ما يیعاددلل    

لنسبة مساحة أأررااضيیهھا االمحميیة إإلى إإجمالي مساحتهھا. ووعلى االمستوىى ما يیجعلهھا في االمرتبة االثانيیة في آآسيیا 
ددوولة تضم أأعلى نسبة من مساحة ااألررااضي االمحميیة. 20االعالمي فهھي ضمن أأفضل   

كيیلو  ٬6000، ااستطاعت نيیبالل إإضافة ما يیزيید على 2010حتى  2002فخاللل ثمانن سنوااتت فحسب٬، بيین 
متنزهھھھاتت ووططنيیة٬، ووثالثث محميیاتت بريیة٬، وومحميیة  10وواالتي تضم متر مربع إإلى مساحة االمحميیاتت االطبيیعيیة فيیهھا٬، 

متنزهھھھاتت ووططنيیة. 9هھھھكتارر كمنطقة عاززلة تحيیط بعددد  5600للصيید٬، باإلضافة إإلى ستة محميیاتت ووما يیزيید على   



من أأنظمة بيیئيیة فريیدةة بلغ عدددهھھھا  كانت هھھھذهه االخطوااتت ضروورريیة للغايیة للحفاظظ على ما تتميیز بهھ نيیبالل
حيیواانن في  ٬354، باإلضافة إإلى حمايیة االفصائل االمهھدددةة باإلنقراادد مثل ووحيید االقرنن وواالذيي ااررتفع عدددهه من 118
).CBDووفقًا لما وورردد في ( 2011في  534إإلى  2006  

كما صرحح شيیر سنغ تاغونا٬، بصفتهھ مسئولل تنميیة بإددااررةة االمتنزهھھھاتت االوططنيیة ووحمايیة االبريیة 
)DNPWC إإلى فريیق (IPS  قائالً "يیرجع قدرر كبيیر من نجاحنا إإلى تكافتنا ووتعاووننا مع االمجتمعاتت االمحليیة االتي

تعتمد على االتنوعع االبيیولوجي لكسب عيیشهھا."  

فقد تعاوونن أأمثالل ماهھھھاتو٬، ممن ال تشكل حمايیة االبيیئة خيیارًراا بل أأسلوبب حيیاةة بالنسبة إإليیهھم٬، مع االحكومة في 
شابًا من االمجتمعاتت االمحليیة  3500ووقد ساهھھھم ما يیزيید على . ااتت االتي تضم جهھودد مكافحة االصيیداالعديید من االمباددرر

في جهھودد مكافحة االصيید ددااخل االمتنزهھھھاتت االوططنيیة٬، مكلفيین بتفقد ووحرااسة عشرااتت ااآلالفف من االكيیلومترااتت 
االمربعة.  

٬، سلمت االحكومة 2006شهھدتت جهھودد االحمايیة االتعاوونيیة ططفرااتت تطورر كبيیرةة في االعقد ااألخيیر. ففي عامم 
بشرقق نيیبالل إإلى مجلسهھا االمحلي٬، إإيیذاانًا ببدء تسليیم االمحميیاتت االطبيیعيیة إإلى مجتمعهھا  كانغشيینجونغاإإددااررةة محميیة 

االمحلي.  

تم إإعالنن االدوولة بالكامل كمحميیة٬، تضم ووفقًا لما نصت عليیهھ أأحدثث ااسترااتيیجيیاتت نيیبالل للتنوعع االبيیولوجي٬، 
لجنة  143فردد مقسميین إإلى أألف  700فقد تمكنّا من إإددااررةة ما يیقربب من مجلس تنميیة للقرىى٬،  83مقاططعة وو  27

مجموعة مستخدميین للمناططق االعاززلة. 4088للمنطاقق االعاززلة٬، وو   

–ة االغاباتت كما ساعد االعديید من االمباددررااتت ااألخرىى٬، مثل تطبيیق االعديید من براامج حمايی وواالتي "ضمت  
مليیونن هھھھكتارر من أأررااضي  1.7مليیونن عائلة تديیر ما يیقربب من  2.2مجموعة لرعايیة االغاباتت تمثل  18133حواالي 

٬، في مكافحة ظظاهھھھرةة تآكل االغاباتت ووتنميیة االوعي لدىى االموااططنيین 2013االغاباتت" ووفقًا لدررااسة أأجريیت عامم 
.االمحليیيین باالستخداامم االمستداامم لمواارردد االغاباتت  

أألف هھھھكتارر  56مسطح غاباتت على مساحة تتجاووزز  20في إإنشاء  2004نجحت إإددااررةة االغاباتت منذ عامم 
تيیراايي٬، ووحزاامم غني باألحرااشش ووااألعشابب يیحيیط بالسفوحح االخاررجيیة لجبالل االهھيیمااليیا.مقاططعاتت  10في   

عاني من مقاططعة ت 39عالووةة على ذذلك٬، عمل برنامج تأجيیر مزااررعع االغاباتت على إإددااررةة تنميیة ووحمايیة 
أأسرةة فقيیرةة عبر إإشرااكهھم في جهھودد ااإلددااررةة  7400االفقر٬، موفًراا بذلك مصدرًراا لكسب االمعيیشة لما يیزيید على 

أألف هھھھكتارر من  42االمستداامة وواالحصادد لعددد من منتجاتت االغاباتت االمختاررةة٬، في نفس ووقت حمايیة ما يیزيید على 
أأررااضي االغاباتت االمزررووعة.  

لعامم  CBDااجهھ االحكومة٬، حيیث وورردد في تقريیر  االدوولة االمقدمم إإلى يیشكل تآكل االغاباتت مشكلة كبيیرةة تو
–فصيیلة من االطيیولل  149فصيیلة من االثديیيیاتت وو  55ما يیوضح تعرضض  2014 باإلضافة إإلى االعديید من االنباتاتت  

– إإلى االخطر.   

% من االزهھھھورر (فلورراا) في االعالم٬، فكانن ذذلك مصدرًراا للقلق٬، وولكن 3.2وومع االعلم بأنن نيیبالل هھھھو موططن 
تسعى االحكومة دداائًما على تتبع سجالتت مشارركة االمحليیيین في جهھودد االحفاظظ على االبيیئة٬، ووستكونن قاددررةة قريیبًا على 

االقضاء على أأيي توجهھاتت سلبيیة.  

ذذلك إإال مع اانتشارر االسلوكك االقويیم على االقمة٬، ووهھھھذاا ما يیرااهه االخبرااء. ووبالطبع٬، لن يیمكن إإنجازز   



مايیة االتابع لمشرووعع االصندووقق االعالمي للطبيیعة في نيیبالل لفريیق ووقد أأكد غانشيیم غوررنج٬، مديیر برنامج االح
IPS  قائالً "تمتلك االمستويیاتت االعليیا بالحكومة االتزااًما سيیاًسا ررااسًخا تجاهه هھھھذهه االقضيیة". ووقد ساهھھھم ذذلك في خلق

آآليیاتت صاررمة للحد من مخاططر االصيید االجائر.  

تصقل فحة االصيید االجائر٬، فأصبحت نيیبالل ووبعد أأنن أأصبحت قوااتت ااألمن مشارركة بفعاليیة حاليیًا في مكا
مليیارر ددووالرر بقضائهھا لعاميین ددوونن  213االتوجهھاتت االعالميیة ووتتحدىى صناعة عالميیة تبلغ ااستثماررااتهھا االسنويیة 

.٬DPNWC، ووفقًا لتصارريیح االمسئوليین في ااإلبالغغ عن حاددثة صيید ووااحدةة  

–ووعلى االرغم من بقاء بعض االتهھديیدااتت ااألخرىى  وواالتي تشمل مشكالتت خطرةة مثل ااررتفاعع عددد االسكانن  
ووما يیتطلبهھ من حاجة ماسة لتخطيیط أأفضل للمناططق االريیفيیة٬، باإلضافة إإلى ما تتعرضض لهھ االدوولة من كوااررثث 

–ططبيیعيیة مثل فيیضاناتت بحيیرةة جاليیكالل وواالنهھيیاررااتت ااألررضيیة االتي تشكل تهھديیًداا لألنظمة االبيیئيیة االجبليیة  فإنن نيیبالل  
يیحتذىى بهھ ووتتبعهھ االشعوبب ااألخرىى. تضربب مثاال  

كما صرحت٬، جانيیتا غوررنج٬، بصفتهھا متخصصة إإددااررةة االحفاظظ على االتنوعع االبيیئي بالمركز االدووليیة لتنميیة 
قائلة "إإنن االحفاظظ على االبيیئة لعمليیة ططويیلة حقًا٬، ووقد أأبرززتت  IPSفي حديیثهھا مع فريیق  )ICIMODاالبيیئة االجبليیة (

ؤتي ثماررهه [...]"جهھودد نيیبالل أأنن االتخطيیط االجيید يی  

)(االنهھايیة  

 


