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 املقدمة .1

تعتبر منطقة البحر األبيض املتوسط من املناطق الفريدة من نوعها بسبب مناخها الخاص وتاريخها الثقافي واإلنساني الطويل. منذ 

 إلى توفيرها للخدمات األساسية مثل املاء والغذاء واملواد والنقل لسكان البحر األبيض املتوسط، لعبت 
ً
آالف السنين، إضافة

في منطقة  . لقد تأسست الحضارات الكبرى واالقتصادية ا دورا رئيسا في األنشطة االجتماعية والثقافيةأيض فيها األراض ي الرطبة

 لتوفير هذه األخيرة أساسا ملوارد املياه، ،وارتبطت ارتباطا وثيقا بها ،قرب األراض ي الرطبة البحر املتوسط
ً
 خرى،أوعدة منافع  نظرا

 ي.بدون شك مدينة بنغاز  ه املناطقذه بين ومن

بينما تغطي األراض ي فقارنة بالغابات املطيرة. م -تعتبر األراض ي الرطبة من أكثر النظم البيئية إنتاجية في العالم أيضا 

التي تفيد وتعزز وتدعم الرفاه  اإليكولوجي٪ فقط من سطح األرض، توفر األراض ي الرطبة عدًدا كبيًرا من خدمات النظام 6الرطبة 

 تصادي للناس.البيئي واالجتماعي واالق

(. والتي ارتبط وجود ، القون كارستية ، بحيراتسباختميزت مدينة بنغازي بوجود عدة أنواع من املناطق الرطبة )لقد 

املدينة بها منذ بدء نشأتها من فترات قديمة جدا ترجع لالستيطان اإلغريقي في القرن السادس قبل امليالد )يوسبيريدس(. وظلت 

مصدر للحماية من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، ومصدر لنشاطات بشرية  طول تاريخها دينةاملناطق الرطبة حول امل

باإلضافة لدورها الكبير والدقيق في حفظ التوازن للنظم  االستغالل االقتصادي والتجاري ومقصد للتنزه والترويح. متعددة مثل

 .ودورها في السيطرة على التقلبات املناخية ،ي والحياة البريةخاصة فيما يتعلق بالنظام الهيدرولوج ،باملنطقة اإليكولوجية

اجرة أحد أهم أماكن استقبال الطيور املهمالذا لعدة أنواع من الحياة البرية بها، و وربما تكون وظائفها اإليكولوجية وكونها 

، لكنه ناطق الرطبة باملدينة وما حولهاوغيرها من امل ةلبحيرة جليانفي فصل الشتاء قد حجبت أهمية املوروث الثقافي والتاريخي 

ترتبط ارتباطا وثيقا بنشأة وتاريخ وتطور املدينة  فهذه املناطقاآلن بقدر مماثل من االهتمام كذلك.  هذا الجانب يجب أن يحظى

ن ملدينة. لهذا فأابللحياة والقديمة ترتبط باألشكال التقليدية  كماعبر العصور. كما أنها تعتبر أحد منابع الحس الجمالي فيها. 

 الحفاظ عليها يساهم أيضا في الحفاظ على التقاليد املجتمعية باعتبارها جزء من الهوية التاريخية والثقافية والحضارية للسكان.

بداية تطور املدينة الحديث بدايات القرن ومنذ تعرضت لإلهمال عبر العصور، لكن  الرطبة رغم أهميتها هذه املناطق

نتيجة من القرن املاض ي  الستينيات، ازداد هذا التأثير بدايات هاتصيبمسبوقة  كبيرة وغيرمليات زحف وتلوث العشرين بدأت ع

الرطبة من املناطق جدا لينتج عنه ردم وتقليص مساحات كبيرة للتوسع الحضري الكبير الذي نتج بعد اكتشاف النفط بالبالد 

ماني بالكامل وتقليص مساحات الكثير من البحيرات األخرى منها بحيرة الكيش وتغيير طبيعة بعضها. لعل من أهمها ردم سبخة السل

اعية يوليو لتصبح بحيرة صن 23وتغيير طبيعة بحيرة ن، وعين زيانة، وسباخ قنفودة، يوبودزيرة واملقار وبحيرة اللثامة،  جليانهوبحيرة 

سريع لم يتم تدخل إن و  .غييرات كبيرة في طبيعة هذه املناطقكما أدت املناشط البشرية غير املستدامة إلى تلوث وتال حياة فيها. 

 .فقطوجدي وفعال فإن القضاء على القليل املتبقي منها تبقى مسألة وقت 
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، 2000أغسطس سنة  5بتاريخ الخاصة بحماية املناطق الرطبة رامسار  اتفاقيةليبيا من الدول املوقعة على دولة رغم أن و 

مناطق هناك طق الرطبة الكبيرة التي تغطي الساحل الليبي وفي العديد من مناطق الدواخل إال أنه رغم مساحات املناإال أنه و 

اتفاقية رامسار هي معاهدة دولية للحفاظ واالستخدام املستدام و . محدودة جدا التي تم تسجيلها ضمن هذه االتفاقية الدولية

راض ي الرطبة في الحاضر واملستقبل وتدارك املهام اإليكولوجية للمناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان األ 

 رامسار اتفاقيةإن توقيع ليبيا على  وقيمتها الترفيهية. ،العلميو الثقافي، و األساسية لألراض ي الرطبة وتنمية دورها االقتصادي، 

شروط ال استيفاءلب في الوقت نفسه يعطيها أفضلية في تسجيل مناطق كثيرة كمناطق رطبة تحت املنتظم الدولي، لكن ذلك يتط

ا . إن العديد من املناطق الرطبة في مدينة بنغازي وموفقا للمبادئ التوجيهية لالتفاقيةحماية املناطق الرطبة املحددة الدقيقة ل

 توفي كل الشروطممكنا لهذه االتفاقية لكن بعد أن تس انضمامهاحولها ومنها بحيرة جليانه تتوفر بها الشروط الطبيعية التي تجعل 

 .الفعالة املطلوبة ومنها بكل تأكيد اإلجراءات الحمائية

لقد آن األوان أن يتم اتخاذ خطوات عاجلة وجدية وفعالة للحفاظ على ما تبقى من األراض ي الرطبة في مدينة بنغازي 

القطاع قبل سؤولة، بل أيضا من خاصة بحيرة جليانه نظرا ملا تتمتع به من خصائص بيئية فريدة، ليس فقط من قبل الجهات امل

 األهلي ومؤسسات املجتمع املدني والقطاع الخاص. ألن مسؤولية الحفاظ على املوروث التاريخي والطبيعي تقع على عاتق الجميع.

باإلضافة إلى الحفاظ على الحياة البرية والعناصر الطبيعية بمنطقة البحيرة، فإن تحويلها إلى منطقة محمية سيضفي 

دينة براح مهم تتوافر فيها النواحي الجمالية، ومساحات خضراء وفضاءات تحتاجها املدينة املكتظة بالعمران، كما سيوفر إلى امل

رياضية مفتوحة في الهواء الطلق. تثبيت آالت للسكان مكان طبيعي نظيف للتنزه والترويح وملمارسة الرياضة مثل الجري واملش ي و 

 أ وفي ظل مفهوم االستدامة يمكن
ً
للمنطقة ، وكذلك يمكن ةمجزي مادية ائدو أن يستغل املكان اقتصاديا بشكل مستدام ليدر ع يضا

لطلبة و  لعامة الناس كون مقصدتأن بجمالها الطبيعي وتنوع الحياة الحيوانية والنباتية فيها أن تكون وجهة مثالية للسياحة، و 

الندسكيب فريد ونظم هيدرولوجية وأنواع النباتات والطيور وغيرها املدارس واملعاهد والجامعات ملشاهدة الظواهر الطبيعية من 

 ، مما ينعكس بشكل كبير على رفع الوعي البيئي والحس الجمالي للمجتمعمن مكونات املنطقة الفريدةمن املظاهر الطبيعية و 

 .ومشاركتهم في املسؤولية بحماية املوارد الطبيعية من حولنا
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افيةالطبيعة  .2  الحالي ملنطقة البحيرة والوضع الجغر

الطريق من الجنوب يوليو، ومن الشرق طريق العروبة، و  23من الشمال بحيرة نطاق مدينة بنغازي، يحدها  تقع بحيرة جليانه في

 الجزائر. واقص ى امتدادات لها تقع بين خطي طول  شارعومن الغرب  طابلينو،الدائري الثاني ومن بعده منطقة 

، ودائرتي عرض  °20.063580 – °20.050418 
ً
  32.099059° – 32.082258°شرقا

ً
 .(1)شكل  شماال

املسطح املائي . تقريبا هكتار 170كيلومتر، وتغطي مساحة تبلغ  5.22جليانه حوالي  ةيبلغ محيط هذا الجزء من بحير 

، والجزء هكتار 36لغ مساحته ، الجزء الشمالي وتبنجزئيي، ينقسم بواسطة حاجز ترابي إلى هكتار 57للمنطقة تبلغ مساحته حوالي 

من خالل االنتشار الكثيف للطحالب خاصة في نصف البحيرة الشمالي مباشرة  (.2، 1)صورة  هكتار 21الجنوبي وتبلغ مساحته 

شمال الحاجز الترابي الفاصل بين نصفي البحيرة وكذلك في عدة أطراف أخرى من البحيرة، يرجح أن هناك نوع من تسرب للصرف 

 مسطح املائي.الصحي لل

داخل مساحة املنطقة اليابسة أما 

 113حوالي سياج منطقة البحيرة فيبلغ 

تتواجد عليها عدة إنشاءات وبها عدة  .هكتار

 على 
ً
مناشط بشرية تؤثر بشكل كبير جدا

طبيعة وخصائص البحيرة البيئية وعلى 

األوضاع الصحية للمناطق السكنية 

ي نادي للغولف فوجود  ذلك القريبة، من

 عدة مباني وحاويات قديمةالجزء الغربي، و 

 نواتج حفركذلك ، و منتشرة في عدة أماكن

الجنوبية  ءجزااأل في خاصة من التربة والركام 

والغربية، وعدة سدود وآثار تجريف تغير 

من طبيعة وسلوك ووظيفة بشكل مؤثر 

الالندسكيب، واألكثر سوءا هو وجود مكب 

زء الشمالي في الج للمخلفات البلديةمرحلي 

نتج  ،لمحميةاملقترحة لنطقة املداخل حدود 

عنه عمليات تلوث كبيرة للمنطقة بمختلف 

أنواع املخلفات الصلبة خاصة البالستيكية 

والتي تنتقل باستمرار وبفعل  والعضوية

مع ، الرياح إلى املسطحات املائية للمنطقة

 .انتشار للروائح والحشرات والقوارض

 ةم املظاهر الحالية ببحيرة جلياناملوقع الجغرافي وأه .1شكل 

 2021كما هو الحال في بداية شهر أكتوبر 
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 ةض جوانب بحيرة جليانبع .2، 1صور 
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 البحيرة منطقة أهمية .3

 
ً
  إن األراض ي الرطبة هي كل وسط تغمره املياه كليا أو جزئيا أكان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة. تلعب هذه النظم دورا

ً
ة في دور  رئيسا

 لفوائدها التي ال حصر لها وللخدما، في الطبيعة املياه
ً
نذ اإليكولوجية التي تقدمها م توهي ذات أهمية حيوية لبقاء البشرية نظرا

 آالف السنين.

جة، إن استعادة وحماية األراض ي الرطبة واستعادتها لطبيعتها األولى يعد أمًرا مهًما للحفاظ على موائل الحياة البرية الحر 

لتحقيق هذه و . نللبلدا الرفاهية االقتصادية تحقيق جزء من فيأيضا واملساهمة  ،املياه متجمعاتواملساعدة في تحقيق أهداف 

ع األهداف، استثمرت العديد من الدول في البرامج التي تساعد في تنفيذ أو دعم أو تنسيق جهود االستعادة املحلية التي تعود بالنف

 للتراث العاملي. ك البيئي واالجتماعي واالقتصادي والصحي على السكان.
ً
ما وكثير من األراض ي الرطبة تعتبر مناطق محمية أو مواقعا

 إلى الصيد
ً
 املقنن. يمكن القيام بالعديد من األنشطة في هذه املناطق مثل صيد السمك، ركوب الزوارق، مشاهدة الطيور إضافة

 .كما يمكن أن تكون ذات فائدة تعليمية كبيرة جدا ألطفال املدارس وأيضا لعامة الناس

ل للنظام الهيدرولوجي، ومصدر للتنوع معد   تقوم املناطق الرطبة بتقديم خدمات بيئية أساسية، فهي عبارة عنكما 

(. واملناطق اإليكولوجيةالنظم ومستوى  أنواع الكائنات، البيولوجي في كل املستويات في داخل األنواع )املستوى الوراثي ومستوى 

 اقتصاديا وعلمالرطبة عبارة عن نوافذ مفتوحة على التفاعالت التي تحدث بين التنوع الثقافي والتنوع البيولوجي، وتعتبر 
ً
يا، مصدرا

 أما تناقصها أو اختفائها التدريجي، فإنه يشكل اعتداء صارخا على البيئة، تكون أضراره في بعض األحيان غير قابلة للتصليح. 

ال يمكن حصر كل املنافع االقتصادية التي تساهم بها املناطق الرطبة حول العالم، لكن باإلجمال يمكن ومن املعلوم أنه 

من  إنها تساهم بعدة تريليونات من الدوالرات سنويا في االقتصاد العاملي ناتجة عن الخدمات املتنوعة التي تقدمها في العديدالقول 

 املجاالت.

 في واقع األمر، يمكن لألراض ي الرطبة أن تكون مثمرة للغاية إذا ما أديرت بشكل جيد. فاألراض ي الرطبة توفر مزايا أخرى و

ة من املنتجات التي يمكن استغاللها على نحو مستدام، نذكر منها، على سبيل املثال، الفواكه، األرز، للبشر في شكل مجموع

 إلى األعالف الثدييات الطيور، األسماك، املحار،
ً
، األخشاب للبناء، الحطب للتدفئة والقصب لتغطية أسقف املنازل، إضافة

الكفاف،  اقتصادراض ي الرطبة في جميع أنحاء العالم في عدة مجاالت مثل كما تستغل األ  .الحيوانية وغيرها من املنتجات األخرى 

 واألنشطة التجارية. ،الصناعات املحليةو 

 أوساط حيوية هامة  تشكل هيوفي حالة األراض ي الرطبة بمنطقة بنغازي ف
ً
لبعض الكائنات الحية، يتعلق األمر جدا

 محطات عبور  تشكلية )خاصة الشتوية( املهاجرة التي تعبر القارات. وهي بالحيوانات والنباتات، وهي تستقطب خاصة الطيور املائ

 لهذه الكائنات أو محطات توقف أو محطات عيش وتكاثر. هامة جدا
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 للمناطق الرطبة عدة مهام أخرى لعل أهمها:باإلضافة ملا ذكر من أهمية ومنافع، فإن و 

 .مراقبة الفيضانات والتقليل من مخاطرها 

  رة الهيدرولوجية.التحكم في الدو 

 .تجديد دائم للمياه الجوفية 

 .حجر الرواسب واملواد السامة 

  (.ا)بيولوجيحجر املواد الكيمائية وتصنيفها وإزالتها طبيعيا 

 .املساهمة في استقرار الخط الساحلي 

 وتآكل التربة مكافحة التعرية. 

 تلعب دور حاسم في دورة الكربون ودورة النيتروجين ودورة الكبريت. 

 إلى التنوع في  فباإلضافة .بجميع مستوياته )على مستوى الجينات واألنواع والنظم اإليكولوجية( صدر للتنوع البيولوجيم

والطيور والحشرات والزواحف في البحيرة وما حولها، نجد هناك تنوع كبير في الكائنات القاعية مثل واألسماك النباتات 

 وكيات الجلد، الدياتومات، الطحالب الحمراء.املحار، الصدف، الرخويات، البريوزوان، ش

  فمدى تعقيدها يجعلها بحوث علم البيئة وعلم البيئة الطبيعية( املثال،للبحث العلمي )على سبيل كبيرة قيمة للبحيرة ،

 موقع مميز لبحوث اإليكولوجي.

 نوًعا مختلفا  33ذات كل سنة حوالي البحرية املتوطنة واملهاجرة، حيث يزور هذه البحيرة بال شاهدة الطيور موقع فريد مل

تمثل أماكن  اجدابيابمنطقة  الحبري وجزيرة  طبرق بمنطقة  البرذعة وجزيرة مصراتهجزيرة وهذه البحيرة مع  .من الطيور 

 التزاوج والتعشيش الرئيسية لطائر الخرشنة )الخطاف املتوج( بمنطقة البحر املتوسط.

 
 

 رة التي تزور البحيرة في بعض الشهور من كل عامعدة أنواع من الطيور املهاج .3صورة 
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 الحياة البرية بالبحيرة .4

مجموعة متنوعة من النظم  البرية واملائية، كما تشملإن األراض ي الرطبة هي عبارة عن مزيج فريد من النباتات والحيوانات 

ة القاسم املشترك بين جميع أنواع األراض ي الرطب اإليكولوجية مثل البحيرات، األنهار، املياه الجوفية، املستنقعات، والسباخ. إن

 
ً
مع  هو الوجود الدائم أو املؤقت للماء مما يخلق تربة ذات خصائص هيدروليكية، ويشجع على نمو نباتات متكيفة تكيفا جيدا

 لتكاثر البرمائ. إن هذه الظروف تجعل من األراض ي الرطبة مصدرا هاما للتنوع البيولوجي، فهي تمثل مكانا منالبيئة الرطبة
ً
يات اسبا

 مكانا للتناسل والراحة بالنسبة الطيور املقيمة واملهاجرة
ً
، باإلضافة والزواحف التي تحتاج إلى مناطق رطبة وأخرى جافة، وأيضا

 إلى الكائنات املائية املتنوعة كما سبق ذكره.

 

ة ، ولكل نظام منها خصائصه البيئي، والثاني سبخة(نوعين مختلفين من البيئات بمنطقة البحيرة )األول مسطح مائي .5، 4صورة 

 املختلفة، والتي تنعكس باختالفات في نوعية التربة والنباتات والحيوانات بمختلف أنواعها



 

9 

 

 نباتي انوع 11راض ي املحيطة بها يتواجد على حواف البحيرة واال 
ً
 (، كما يتواجد أو يتردد على البحيرة اكثر 1)جدول  ا

(، والتي يقيم بعضها من أجل التعشيش والتكاثر في فترات الخريف والشتاء 2يور املستوطنة واملهاجرة )جدول نوع من الط 78من 

 )انظر امللحق( من كل عام.
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 املخاطر التي تتعرض لها البحيرة .5

حدة(. لوجية لأللفية التابع لألمم املت)حسب تقييم النظم اإليكو  تدهوراالبيئات   ثركمن أ الرطبةرغم أهميتها الكبرى، تبقى األراض ي 

. العشرين، فقدت األراض ي الرطبة في العالم نصف مساحتها ويعود ذلك أساسا إلى التدخل البشري وسوء اإلدارة فعلى مدار القرن 

دي فت نهائيا التعوبالطبع ليبيا ليس استثناء، بل إنه في حين أن كثير من دول العالم تفهمت األهمية الكبيرة للمناطق الرطبة وأوق

ستدام معليها، ال زالت املناطق الرطبة في ليبيا تعاني من عدم الوعي وبالتالي الداعين إلى حمايتها وإعادة تأهيلها واستثمارها بشكل 

 ال زالوا أقلية وبذلك هم ال يشكلون الضغط الكافي لتغيير النظرة إلى املناطق الرطبة وتحقيق حمايتها وتنميتها.

 

 اطر التي تتهدد بحيرة جليانه:أهم املخ

 الجهل بأهمية هذه النظم وعدم فهم بعدها البيئي والتاريخي والثقافي والصحي وعدم تقييم دورها االقتصادي. (1

 التنمية املستدامة.مفهوم من أجل استثمارها بشكل بعيد عن املؤسسات بعض املواطنين و الضغط املسلط من قبل  (2

بواسطة  عمليات تغيير الالند السكيب في منطقة البحيرةالنظام الهيدرولوجي و  علىييرات تغالتعديات البشرية متمثلة في  (3

والتي ال تشمل فقط املناطق اليابسة بل أيضا شملت قاع ترابية ومناطق لتكويم التربة،  حواجزعمليات التجريف وإنشاء 

 .في فترات سابقة البحيرة عن طريق التجريف وتعميق البحيرة

 لطيور بالبحيرة.عمليات صيد ا (4

 .بالصرف الصحي واملخلفات الصلبة التلوث (5

 التأخر في إعالن منطقة البحيرة منطقة محمية بقوة القانون مما قد يسهم في عدم حمايتها والحفاظ على ما تبقى منها. (6
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 (8اسطة القمر الصناعي النسات )التقطت بو توضح النمو الكثيف للطحالب مما قد يشير إلى وجود تلوف بالصرف الصحي . 6صورة 

 

 

  

 املكب املرحلي للمخلفات البلدية بمنطقة بحيرة جليانةاآلثار املدمرة لوجود توضح  .8، 7صور 
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 نوع املحمية املقترحة .6

إلى  دة النظامغالًبا ما يتم إعادة تأهيل األراض ي الرطبة إلعافتتم إدارة وإعادة تأهيل األراض ي الرطبة ملجموعة واسعة من األسباب. 

أو لتحقيق بعض  اإليكولوجيلتعزيز فرص الحياة البرية، وكذلك لتحسين خدمات النظام  (،حالته الطبيعية )أو شبه الطبيعية

 .وحتى االجتماعية والثقافية والتاريخية األغراض السياحية والترفيهية واالقتصادية

، حسب الى ستة أنواع رئيسيةتقسم ناطق املحمية امل فإن (IUCN)حسب تصنيف االتحاد الدولي لصون الطبيعة و 

 ونوع وهدف الحماية. ومن خالل استعراضودرجة التدهور،  ،والحالة البيئية وأهميتها على املستوى املحلي والدولي، طبيعة املنطقة

لى ولة املوازنة بين التوجه إتاريخ املنطقة، وعرض إمكانيات بحيرة جليانه الحالية، واألخذ باالعتبار موقعها داخل املدينة، ومحا

، فإن املستدامة السماح ببعض األنشطة البشرية العلمية والثقافية واالجتماعية واالقتصاديةمع حماية هذه املنطقة الفريدة 

ة االتحاد الدولي لصون الطبيعة إلدارة األراض ي املحميالنوع الرابع من املناطق املحمية حسب تصنيف  اختياراللجنة خلصت إلى 

 :سابق الذكر، وهي

 (Category IV: Habitat/Species Management Area)أرض لحماية املوائل واألنواع الحية 
 

حتاج العديد من وتهذه األولوية.  ةة املحميتعكس إدار يجب أن تهدف إلى حماية أنواع أو موائل معينة و  وهذه الفئة من التصنيف

ا ولكن هذ املوائل،معينة أو للحفاظ على حية خالت منتظمة وفعالة لتلبية متطلبات أنواع املناطق املحمية من الفئة الرابعة إلى تد

 من املجتمعات املحلية وأصحاب املصلحة هذه الفئة من املناطق املحمية  .الواجبة ليس من متطلبات الفئة
ً

تكون أكثر قبوال

 اآلخرين.

 الهدف األساس ي: 

  تها لصحتهااستعادو  وصيانتهاللحفاظ على األنواع واملوائل. 

 

  أهداف أخرى : 

 .حماية أنماط الغطاء النباتي أو السمات البيولوجية األخرى من خالل مناهج اإلدارة التقليدية 

 .حماية أجزاء من املوائل كمكونات الستراتيجيات حفظ املناظر الطبيعية أو البحرية 

  للمجتمع بأهمية األنواع واملوائل الطبيعية املوجودة باملنطقة املحمية. العام الوعي واإلدراكتطوير 

 .توفير وسيلة يمكن من خاللها لسكان املدن الحصول على اتصال منتظم بالطبيعة 
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 السمات املميزة 

 تساعد املناطق املحمية من الفئة الرابعة عادة في:

، ويتأكد ذلك في حالة مجموعات األنواع لية أو الوطنية أو املحليةأنواع النباتات ذات األهمية الدو حماية أو استعادة  (1

 املهددة باالنقراض بشدة والتي تحتاج إلى تدخالت إدارية خاصة لضمان استمرار بقائها.

ات ذات األهمية الدولية أو الوطنية أو املحلية بما في ذلك الحيوان )بما فيها الطيور( أنواع الحيواناتحماية أو استعادة  (2

 ، مثل تأمين نقاط انطالق )أماكن لتغذية األنواع املهاجرة( أو مواقع التكاثر.املقيمة أو املهاجرة

 .)املواطن التي يعيش فيها الكائن الحي( املوائلحماية أو استعادة  (3

 

 :حجم املنطقة في هذه الفئة من املحميات 

فهذه  ذلك،ومع  ،غيرة نسبًيا في كثير من األحيانصاملنطقة ولكن يمكن أن تكون من محمية ألخرى، يختلف حجم املنطقة 

حسب الحاجة. قد تكون الحماية كافية للحفاظ على موائل املحمية من محمية ألخرى تختلف إدارة أيضا ليست سمة مميزة. 

فقد  إيكولوجي،ام نظًرا ألن املناطق املحمية من الفئة الرابعة غالًبا ما تشتمل على أجزاء من نظ ذلك،و / أو أنواع معينة. ومع 

 ال تكون هذه املناطق مكتفية ذاتًيا وستتطلب تدخالت إدارية منتظمة وفعالة لضمان بقاء موائل معينة و / أو لتلبية متطلبات

 أنواع معينة.

 

 ومهام اإلدارة: يةنوع 

 يدات مثل وقف ستشمل اإلدارة في كثير من األحيان إجراءات إضافية أكثر من مجرد وقف االنتهاكات ومعالجة التهد

 الصيد الجائر أو مقاومة األنواع الغازية، وقف التعديات البشرية.

 للحفاظ على مجموعات قابلة للحياة ألنواع معينة، والتي قد تشمل  وذلك اإلدارة الفعالة للحفاظ على األنواع املستهدفة

تعشيش أو إعادة استزراع نباتات كانت أماكن للعلى سبيل املثال إنشاء املوائل االصطناعية أو صيانتها )مثل إنشاء 

 .( أو التغذية التكميلية أو أنظمة اإلدارة النشطة األخرى موجودة

 للحفاظ على املوائل الطبيعية أو شبه الطبيعية التي  وذلك اإلدارة النشطة للنظم البيئية الطبيعية أو شبه الطبيعية

تكون مكتفية ذاتًيا، على سبيل املثال، في حالة عدم وجود تكون إما صغيرة جًدا أو تم تغييرها بشكل عميق بحيث ال 

ا، فقد أو إذا تم تغيير الهيدرولوجي ة للنباتاتاليدوي االزالةالحيوانات العاشبة الطبيعية، فقد يلزم استبدالها باملاشية أو 

  يتطلب ذلك تصريًفا صناعًيا أو رًيا
ً
 .تكميليا

 للحفاظ على أنظمة اإلدارة الثقافية حيث يكون لها تنوع  وذلك ثقافًيا اإلدارة النشطة للنظم اإليكولوجية املحددة

بيولوجي مرتبط فريد. هناك حاجة إلى التدخل املستمر ألن النظام البيئي قد تم إنشاؤه أو على األقل تم تعديله بشكل 

 كبير من قبل اإلدارة. الهدف األساس ي لإلدارة هو الحفاظ على التنوع البيولوجي املرتبط.
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  أو توفير الطبيعي،وقف التعاقب  املثال،على سبيل  تعديله،اإلدارة النشطة تعني أن األداء العام للنظام اإليكولوجي يتم 

 .الغذاء التكميلي أو إنشاء املوائل بشكل مصطنع

  ولكن تحت ضوابط محددة املناطق املحمية من الفئة الرابعة متاحة للجمهور بشكل عام عادة ما تكون. 

 

  إضافيةنقاط 

  توجد العديد من املناطق املحمية من الفئة الرابعة في املناظر الطبيعية املزدحمة واملناظر البحرية، حيث يكون الضغط

 سواء من حيث االستخدام غير القانوني املحتمل وضغط الزائرين. نسبًيا،البشري أكبر 

 اري منتظم إلى موارد مناسبة من سلطة اإلدارة ويمكن تحتاج املناطق املحمية من الفئة الرابعة التي تعتمد على تدخل إد

 أن تكون مكلفة نسبًيا للمحافظة عليها ما لم يتم اإلدارة طواعية من قبل املجتمعات املحلية أو الجهات الفاعلة األخرى.

  لب لفئة الرابعة تتطفإن اإلدارة الناجحة طويلة األجل للمناطق املحمية من ا إيكولوجي،ألنها عادة ما تحمي جزًءا من نظام

مراقبة دقيقة وتركيًزا أكبر من املعتاد على نهج النظام اإليكولوجي الشاملة واإلدارة املتوافقة في أجزاء أخرى من 

 الالندسكيب البري أو البحري.
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 الخطوات املطلوبة لتهيئة املنطقة لتكون محمية .7

ومن املرجح أن يوفر  العمل،الكثير من  صغيًرا،تى وإن كان ح الرطبة،يمكن أن يتطلب تنفيذ مشروع إعادة تأهيل األراض ي 

من  البداية،من خالل تقليل أي خطوات إضافية غير ضرورية. من  والجهدلك التخطيط للمشروع بشكل صحيح الوقت واملال 

ة أو القيمة التي تريد والتي يجب أن تكون مرتبطة بخدمة األراض ي الرطب التأهيل،املهم تحديد الغرض من اإلدارة و / أو إعادة 

الفيضانات وتآكل الشريط الحد من آثار تجنب ارتفاع منسوب املياه الجوفية في أحياء املدينة، و تحسينها على سبيل املثال 

 .وتشجيع استخدامشجيع البحث العلمي، توإضافة ملسة جمالية للمدينة،  البرية،موائل الحياة  حفظو  الساحلي،

املتطلبات السياسية والتشريعية حيث أن العديد من األراض ي الرطبة محمية وبعض األنشطة من الضروري مراعاة أيضا 

أخذ في االعتبار تأثيرات األنشطة على مجموعة من أصحاب املصلحة حيث نأن  ىنس نال و يمكن أن تسبب تأخيرات طويلة ومكلفة. 

 ا باألنشطة.ال يمتلك جميع أفراد املجتمع نفس القيم وقد يتأثر بعض األشخاص سلبً 

 تشمل:يمكن أن فإن الخطوات العامة  التأهيل للمنطقة،بغض النظر عن سبب اإلدارة أو إعادة 
 

  الهدف الرئيس ي واألهداف الفرعية من إقامة املحمية.الخطوة األولى: تحديد 
 

  وتشمل:: جمع وتحليل املعلومات األساسية الثانيةالخطوة 

 شامل. يمساح رفعإجراء  -

 .بنغازي  -بمعرفة مراقبة شئون البيئة  لوضع البيئيشامل لتقييم  -

 .التشريعات املعمول بهاتجميع   -
 

  بما فيها:: تطوير اإلجراءات وتحديد األولوياتالثالثةالخطوة ، 

 .(أهمية إشراك الجانب العلمي معلها ) ي اإلدار  وتحديد الهيكل تبعيتها،تحديد إصدار قرار بحماية املنطقة و  -

 .بما يتناسب مع املحمية حول املنطقة املقترحة سياج الحمايةفات ومواصتحديد نوعية  -

، ومن أجل تهيئة تحديد نوعية التدخالت املطلوبة من أجل إصالح التغييرات التي حدثت وسببت تغيرات مؤثرة باملنطقة -

 .املنطقة لتؤدي دورها في حماية وتطوير املوائل واألنواع الحيوانية والنباتية

 ناشط البشرية املسموح بها وبدقة حتى ال تؤثر على الهدف الذي أنشئت من أجله املحمية.تحديد نوعية امل -

 :في هذه الخطوة يتم أيضا تحديد

 إزالة جميع التهديدات أو منع مزيد من تدهور األراض ي الرطبة. -

اسم عن البيئة. هذا اإلجراء حتنظيف املنطقة امللوثة وهو ما يعرف باإلجراءات العالجية، وفيها يتم إزالة أو عزل امللوثات  -

 لتعزيز استعادة كل من النظم اإليكولوجية البرية واملائية لصحتها وحيويتها.
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استصالح املنطقة، وفيه يتم تثبيت التضاريس، وتحسين مظهر الالندسكيب وجمالياته، وعودة األرض إلى ما يمكن  -

 تعريفه على أنه غرض مفيد للبيئة الطبيعية.

 ملنطقة، وفيه يتم السعي إلى إعادة إنشاء أو إرجاع عمليات النظام اإليكولوجي أو اإلنتاجية أو الخدماتإعادة التأهيل ا -

ر ، بل يهدف إلى تطويساساملوجودة في األ أو الالندسكيب التي يقدمها، لكنه ال يركز على إنشاء تكوين األنواع أو املوائل 

 الوضع إلى مستوى أفضل من الحالي.
 

  التنفيذةالرابعالخطوة : 

 مشروع الحماية بشكل جيد.بكل دقة بما يضمن نجاح و  على أرض الواقع وهي عملية تنفيذ ما اتفق عليه وما تم تخطيطه

 وفي هذا الجانب فإنه من الضروري جدا:

، والرأي العام( بالقيمة مدني، مجتمع صناع القرار)من الجميع تصميم حملة دعائية توعوية كبيرة من أجل توعية  -

حقيقية لهذه البحيرة والوظائف القيمة التي تقدمها. قد يشمل ذلك وضع لوحات إعالنية كبيرة تشير ألنواع الطيور ال

املتواجدة وتحريض الناس على املحافظة عليها. وقد يشمل ذلك أيضا عقد ندوات ومؤتمرات من أجل تسليط الضوء 

 على أهمية هذه املنطقة وفوائد الحفاظ عليها.

 عمل من أجل استيفاء كل االشتراطات لتسجيل هذه املنطقة ضمن اتفاقية رامسار. تشكيل فريق -

 ربط هذه املنطقة مع الجامعات ومراكز األبحاث وتشجيع البحث العلمي فيها. -
 

  واملتابعة الرصد: الخامسةالخطوة 

 تدابير العالجية، ومعرفة درجة التعافي،تحديد نجاح المن املهم استمرار عمليات املراقبة والدراسة العلمية وبشكل دوري من أجل 

تصحيحها إن لزم األمر حسب النتائج على األرض. إن هذه الخطوة معمول بها وبشكل  أووتطوير اإلجراءات  ،تقييم أداء املحميةو 

املقياس األكثر هي  عمليةهذه ال مكثف في كل املناطق املحمية، وهي التي تضمن أن كل اإلجراءات السابقة تؤدي دورها بشكل سليم.

 للنظم اإليكولوجية واملوائل واألنواع الحية. مباشرة لنجاح االستراتيجيات العالجية ومعدالت التعافي
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 التوصية .8

بخصوص تشكيل  م2021( لسنة 167ورقم ) (62)لبلدية بنغازي رقم رئيس املجلس التسييري السيد/ رار بناء على ق

ستفادة من )بحيرة جليانة( كمحمية طبيعية لألراض ي الرطبة عليه توص ي اللجنة بدراسة وتصور عن إمكانية ال لجنة تختص 

لطبيعة مناطق املحمية حسب تصنيف االتحاد الدولي لصون اللالنوع الرابع من  إعالن بحيرة جليانة محمية طبيعية ))ضرورةبـــــــــ 

 ((Category IV: Habitat/Species Management Areaأرض لحماية املوائل واألنواع الحية ) -إلدارة األراض ي املحمية 
 

 أعضاء اللجنة:

  ضو املجلس التسييري/ مسؤول ملف البيئةع – يرةـــــــــــــــد فرج الطــــــــــــــــــــــــــم. أحم
ً
 ------------------------------------------------ رئيسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــة امراقبـــــــــــــــــدير ــــــــــــــــــــم -د. هدي السنوس ي الحداد   ة بنغازي ــــــــــ
ً
 ------------------------------------------------ عضوا

ــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج -قصبيـــــــــــــــــــــــــاح املمصبــــــــــــــــــــــــــــــــــد.  ـــــــــــــــــــــــعـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بنغــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ازي ــــــــ
ً
 ------------------------------------------------ عضوا

ـــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج -م وافي برانيـــــــــــــــــــــد. عبداملنع ـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــة بنغـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ازي ـــ
ً
 ------------------------------------------------ عضوا

  ازي ـــــــــــــــــــــــــا بنغــــــــــــــــــــات العليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراسالد أكاديمية – وب البرعص يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعق د.
ً
 ------------------------------------------------ عضوا

ـــــــــــد الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرصر املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدي –م. ملياء عبد الحفيظ الغرياني   ري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
 ------------------------------------------------ عضوا

  زراعة والثروة الحيوانية بنغازي فرع وزارة ال رديم –ميـــــــــــــــــــــــاح الخشــــــــــــــــــــــــــــــم. مفت
ً
 ------------------------------------------------ عضوا

 ع اح البيئي بالبلديةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالصح مدير مكتب – انيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم. بوبكر القطع
ً
 ------------------------------------------------ ضوا

  ع مصلحة التسجيل العقاري بنغازي مدير فر  -م. احمد عبد الفتاح املسالتي
ً
 ------------------------------------------------ عضوا

  ئيس قسم التحليل والبحوث باملرصد الحضري ر  -ةـــــــــــــــم. حنان مختار بوبريدع
ً
 ------------------------------------------------ عضوا

ــــــــــــةمراقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -رجعة عبد الرحمن شمبش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيئ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ازي ـــــــــــــــــة بنغـ
ً
 ------------------------------------------------ عضوا
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 امللحق .9

 أسماء بعض النباتات الزهرية املتواجدة ببيئة البحيرة والسبخة املجاورة .1جدول 

 االسم العلمي االسم المحلي الرقم

 .Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud قصبة 1

 .Juncus maritimus Lam ديس 2

 .Tamarix aphylla (L.) Karst أثل 3

 Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch غذام 4

 .Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb غذام 5

 Blackiella inflata (F.Muell.) Aellen غير معروف 6

 .Zygophyllum album L.fil بلبال 7

 .Aizoon hispanicum L غسول 8

 .Limonium pruinosum (L.) Chaz غريرة 9

10 
 عكوز موسى

 )نبات غازي(
Nicotiana glauca Graham 

 Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites غير معروف 11
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 هاجرة(أسماء الطيور التي تم تسجيل وجودها بالبحيرة سواء بشكل دائم أو فقط في بعض فترات السنة )م .2جدول 

 االسم العلمي االسم المحلي الرقم

 Tachybaptus ruficollis Pallas الغطاس الصغير 1

 Podiceps nigricollis C.L.Brehm الغطاس أسود العنق 2

 Podiceps cristatus Linnaeus غطاس متوج الكبير 

 Phalacrocorax carbo Linnaeus غراب الماء 3

 Bubulcus ibis Linnaeus بلشون الماء 4

 Egretta garzetta Linnaeus بلشون ابيض صغير 5

 Casmerodius albus Linnaeus بلشون ابيض كبير 6

 Ardea cinerea Linnaeus بلشون رمادي 7

 Platalea leucorodia Linnaeus أبو ملعقة 8

 Phoenicopterus roseus Pallas النحام الكبير 9

 Tadorna tadorna Linnaeus بط شهرمان 10

 Anas strepera Linnaeus بط سماري 11

 Anas crecca Linnaeus حدف شتوي 12

 Anas platyrhynchos Linnaeus خضاري 13

 Anas acuta Linnaeus البلبول 14

 Anas clypeata Linnaeus أبومجرف 15

 Anas penelope Linnaeus الصواي 16

 Aythya ferina Linnaeus حمراوي 17

 Aythya fuligula Linnaeus أبوخصلة 18

 Aythya nyroca Guldenstadt حمراوي أبيض العين 19

 Aythya nyroca Guldenstadt حمراوي أبيض العين 20

 Gallinula chloropus Linnaeus دجاجة الماء 21

 Rallus aquaticus Linnaeus مرعة الماء 22

 Fulica atra Linnaeus الغرة 23

 Himantopus himantopus Linnaeus زلأبومغ 24

 Charadrius hiaticula Linnaeus قطقاط مطوق 25
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 االسم العلمي االسم المحلي الرقم

 Charadrius alexandrinus Linnaeus قطقاط اسكندري 26

 Charadrius dubius Scopoli قطقاط مطوق صغير 27

 Pluvialis squatarola Linnaeus قطقاط رمادي 28

 Calidris alba Pallas المدروان 29

 Calidris alpina Linnaeus دريجة 30

 Calidris temminckii Leisler دريجة تمنك 31

 Calidris minuta Leisler دريجة صغيرة 32

 Gallinago gallinago Linnaeus الشنقب الشائع 33

 Limosa limosa Linnaeus بقويقة سوداء الذيل 34

 Tringa erythropus Pallas طيطوي احمر الساق ارقط 35

 Tringa totanus Linnaeus طيطوي احمر الساق 36

 Tringa glareola Linnaeus طيطوي الغياض 37

 Tringa stagnatilis Bechstein طيطوي البطائح 38

 Tringa ochropus Linnaeus طيطوي اخضر 39

 Larus melanocephalus Temminck نورس البحر المتوسط 40

 Larus fuscus Linnaeus رنورس اسود الظهر صغي 41

 Larus michahellis J.F.Naumann غير معروف 42

 Larus cachinnans Pallas غير معروف 43

 Hydrocoloeus minutus Pallas نورس صغير 44

 Chroicocephalus ridibundus Linnaeus نورس اسود الرأس 45

 Chroicocephalus genei Breme نورس قرقطي 46

 Sterna bengalensis Lesson نة المتوجةالخرش 47

 Sterna sandvicensis Latham خطاف بحر )ساندوتش( 48

 Chlidonias hybridus Pallas خطاف المستنقعات 49

 Chlidonias niger Linnaeus خطاف المستنقعات األسود 50

 Circus aeruginosus Linnaeus مرزة البطائح 51

 Circus macrourus S.G.Gmelin مرزة بغتاء 52

 Anthus cervinus Pallas جشنة حمراء الحنجرة 53



 

21 

 

 االسم العلمي االسم المحلي الرقم

 Anthus pratensis Linnaeus جشنة الحقول 54

 Motacilla alba Linnaeus ذعرة بيضاء 55

 Phoenicurus ochruros S.G.Gmelin حميراء )فرخ السمان( 56

 Luscinia svecica Linnaeus ازرق الرقبة 57

 Saxicola torquatus Linnaeus مسهر 58

 Acrocephalus scirpaceus Hermann هازجة الغاب 59

 Phylloscopus collybita Vieillot شفشافة 60

 Lanius meridionalis Temminck دقناش رمادي جنوبي 61

 Recurvirostra avosetta Linnaeus النكات 62

 Arenaria interpres Linnaeus قنبرة الماء 63

 Streptopelia senegalensis Linnaeus غير معروف 64

 Galerida cristata Linnaeus غير معروف 65

 Emberiza schoeniclus Linnaeus غير معروف 66

 Lymnocryptes minimus Brunnich شنقب الصغير 67

 Numenius arquata Linnaeus كروان الماء 68

 Actitis hypoleucos Linnaeus طيطوي اعتيادي 69

 Falco tinnunculus Linnaeus غير معروف 70

 Hirundo rustica Linnaeus غير معروف 71

 Upupa epops Linnaeus غير معروف 72

 Columba livia J.F.Gmelin غير معروف 73

 Alauda arvensis Linnaeus غير معروف 74

 Philomachus pugnax Linnaeus الحجوالة 75

 Sturnus vulgaris Linnaeus فغير معرو 76

 Erithacus rubecula Linnaeus غير معروف 77

 Passer domesticus Linnaeus غير معروف 78
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 الطيور املهاجرة

 حدف شتوي 

Anas crecca  

 البلبول 

Anas acuta 

 أبو مجرف

Anas clypeata 
 أبو خصلة

Aythya fuligula 

 مرعة املاء

Rallus aquaticus 
 وق قطقاط مط

Charadrius hiaticula 
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 قطقاط اسكندري 

Charadrius alexandrinus 

 قطقاط رمادي

Pluvialis squatarola 

 طيطوي أحمر الساق ارقط

 Tringa erythropus 
 طيطوي أحمر الساق

Tringa totanus 

 طيطوي أخضر

Tringa ochropus 
 طيطوي البطائح

Tringa stagnatilis 
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 طيطوي اعتيادي

Actitis hypoleucos 

 خطاف املستنقعات األسود

 Chlidonias niger 

 نورس صغير

Hydrocoloeus minutus 

 نورس أسود الرأس

Chroicocephalus ridibundus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نورس القرقطي 

Chroicocephalus genei  
 نورس أسود الظهر صغير

Larus fuscus 
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 الخرشنة املتوجة

Sterna bengalensis 
 

 خطاف بحر ساندوتش

Sterna sandvicensis 
 

 خطاف املستنقعات

Chlidonias hybridus 
 مرزة البطائح

Circus aeruginosus 
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 دريجة الصغيرة

Calidris minuta 
 

 حمراوي أبيض العين 

Aythya nyroca 
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 عنتقرير 

 ةجليانإعالن بحيرة  ضرورة

 طبيعية  محمية

رئيس املجلس التسييري السيد/ لجنة املشكلة بقرار ل

 م2021( لسنة 167)ورقم  (62)لبلدية بنغازي رقم 

 


