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سلسلة دراسات الحالة ملبادرة خط االستواء  التابعة  لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

اصبحت املجتمعات املحلية واألصلية يف جميع أنحاء العامل تتقدم يف ابتكار حلول التنمية املستدامة التي تعمل من أجل الناس والطبيعة. قليلة هي املنشورات أو دراسات الحالة التي 

حكت القصة الكاملة لكيفية تطور هذه املبادرات، واتساع نطاق تأثريها، أو كيف تغريت مبرور الوقت. بل االقل منها هي التي حكت هذه القصص كام تم رسدها بلسان هده املجتمعات 

املحلية نفسها.

مبناسبة الذكرى ال 10 لتاسيسها، هدفت مبادرة خط االستواء إىل سد هذه الفجوة. دراسة الحالة التالية هي واحدة يف سلسلة متزايدة تقوم بتفصيل أعامل الفائزين بجائزة خط االستواء – 

أفضل االعامل املمحصة من اجل املامرسات املجتمعية يف الحفاظ عىل البيئة وسبل العيش املستدامة. وتهدف هذه الحاالت إىل تشجيع الحوار بشأن السياسات الالزمة التخاذ النجاح املحيل 

بعني االعتبار، من أجل تحسني قاعدة املعارف العاملية حول البيئة املحلية والحلول اإلمنائية، وتكون مبثابة مناذج للنسخ املتامثل. افضل وسيلة لفهم و رؤية دراسات الحالة هذه هوباإلشارة 

إىل “قوة العمل املحلية: دروس من 10 سنوات عىل جائزة خط االستواء”. خالصة لدروس ملقنة وسياسات موجهة تعتمد عىل مواد الحالة

انقر عىل الخريطة لزيارة قاعدة البيانات لدراسة حاالت مبادرة خط االستواء.
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تتقدم مبادرة خط االستواء باالمتنان لجمعية سانت كاترين للنباتات الطبية، وعىل وجه الخصوص التداخالت والتوجيهات التي تقدم بها السيد عادل عبد الله سليامن. أيلولة جميع الصور لجمعية سانت 
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ملخص املرشوع
البدو  للسكان  العيش  سبل  بدائل  تطوير  الطبية  للنباتات  كاترين  سانت  جمعية  تدعم 

املهمشني اقتصاديا يف محمية سانت كاترين بسيناء، وذلك من خالل حامية وزراعة األنواع 

املتوطنة للنباتات الطبية.

الفريدة واملهددة باالنقراض نتيجة   الطبية  النباتات  أنواع  العديد من  تحتوي املحمية عىل 

لالستغالل غري املرشد، وجمعها واستخدامها كوقود، والرعي الجائر. إن الجمعية عززت فكرة 

الحدائق املنزلية، كام قدمت حلوالً بديلة للطاقة، وأعطت تدريباً عملياً عىل تقنيات الحصاد 

املستدام. كام خلقت الجمعية سوقاً لسالسل توريد األعشاب الطبية املنتجة محلياً، والحرف 

اليدوية، والعسل.

خلقت الجمعية برامج بديلة لكسب العيش بالرتكيز عيل النساء البدويات، و دعم النساء 

املزارعات من خالل العمليات الزراعية حتى تسويق منتجاتهن.  ولقد تم استثامر العائدات 

من أنشطة الجمعية يف صندوق تدويري يسمح للمجتمع يف الحصول عيل قروض صغرية.

حقائق رئيسية.
الفائز بجائز خط اإلستواء: 2012

تاريخ التأسيس: 2008

محمية  سانت كاترين، سيناء املوقع:   

املستفيدون: أكرث من 500 أرسة بدوية

والنباتات  باإلنقراض  املهددة  األصلية  األنــواع  التنوع البيولوجي:  

املتوطنة.  
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يقع موطن جمعية سانت كاترين للنباتات الطبية يف شبه جزيرة سيناء، وهي الجزء الوحيد من 

األرايض املرصية الواقعة يف آسيا وليس يف أفريقيا، وتعد كجرس بري هام يربط بني القارتني. تقع 

محمية سانت كاترين عىل الطرف الجنويب من شبه الجزيرة، وتشمل املنطقة الجبلية العالية 

بأكملها تقريبًا من جنوب سيناء. متتد املحمية عىل مساحة 4250 كيلومرت مربع. وهي موطن 

لعدد 6.000 نسمة من البدو الفقراء. يتألف سكان املحمية  البدو من سبعة قبائل بدوية 

مختلفة، يعيشون داخل وحول مدينة سانت كاترين.

جبال سيناء العالية: 

جزيرة  شبه  منطقة  متتاز  كام  وثقايف،  إيكولوجي  إرث  ذات  بأنها  كاترين  سانت  محمية  تُعد 

سيناء بالتنوع  البيولوجي. كام يعد التنوع البيولوجي النبايت يف سيناء بأنه األغنى نتيجة للموقع 
الجغرايف والتغريات التي طرأت عىل املناخ طويلة األمد. إن النباتات املوجودة  هنا لها أصولها 

يف عدة مناطق نباتية اقليمية متميزة. البعض منها هي بقايا ألنواع َهلَكت يف بيئاتها األصلية 
اآلسيوية و لكنها بقت عيل قيد الحياة يف سيناء.

تم تسجيل املئات من األنواع النباتية باملنطقة، من بينها 33 نوعاً تمَّ تحديدها عيل أنها مستوطنة 

فقط يف منطقة سيناء الجبلية العالية. األنواع السائدة تشمل شجرية الفستق، زهرة ربيع سيناء، 

والوردة العربية، وهنالك أقل من 100 نبتة تبقى يف الجبال العالية. هنالك عينة من العليق 

تسمى روبوس سانكتس  او “ الربامبل املقدسة” ، وتوجد يف دير سانت كاترين، وهي  مقدسة 

النباتية املسجلة يف  املقدس. ونصف األنواع  باعتبار أنها وردت يف سفر الخروج من الكتاب 

يستخدم  الطهي.  التجميل،  مستحرضات  العطرية،  الطبية،  الفوائد  بعض  لها  تقريباً  املنطقة 

املجتمع املحيل النباتات املحلية لعالج مجموعة من االضطرابات الطبية.

وعدد  السكاين  النمو  بسبب  متزايد  ضغط  تحت  املنطقة  يف  للنباتات  البيولوجي  التنوع  إن 

السياح الذين يزورون املنطقة. وبازدياد عدد السكان يف املنطقة كرث حصاد النباتات لألغرض 

قبل  من  الجائر  الرعي  أن  كام  كوقود.  إستخدامها  ايل  إضافه  املنزلية  االستعامالت  و  الطبية 

املاشية والحمري الوحشية شكَّل أيضا تهديدا كبريا لحياة النبات يف املنطقة.

تعد املنطقة وجهة سياحية شعبية، وهي منطقة ارتكازية للسياح الكتاب، وموطن لدير سانت 

كاترين. يقف دير سانت كاترين عند سفح ما يعتقد أن يكون جبل حوريب التورايت حيث تمَّ 

الخلفية والسياق

تسجيل الوحي القديم وتلقى سيدنا مويس تعاليمه من الكتاب. هذا الجبل مبجل ومعروف 

من قبل املسلمني بجبل مويس. وتعد املنطقة بأكملها مقدسة لديانات العامل الثالث: املسيحية، 

واإلسالم، واليهودية. تأسس الدير يف القرن السادس امليالدي وهي أقدم دير مسيحي التزال قيد 

االستخدام. وتعد جدرانها ومبانيها ذات أهمية كبرية لدراسة الهندسة البيزنطية، ويضم الدير 

مجموعات عظيمة وهامة من املخطوطات واأليقونات املسيحية القدمية.

اإلدارة املجتمعية للنباتات الطبية:

إن أصول العمل املجتمعي يف محمية سانت كاترين يقع ضمن سياق إقليمي واسع للعمل من 

أجل البيئة. فمرشوع املحافظة عىل النباتات الطبية )MPCP(، والذي بدأ يف العام 2003 

من قبل جهاز شئون البيئة املرصي، وبتمويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، ومرفق البيئة 
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للبدو  عمل  فرص  خلق  خالل  من  البدو  معيشة  مستوى  رفع  إىل  يهدف   ،)GEF( العاملية

املحلني يف محمية سانت كاترين يف مجاالت اإلدارة املستدامة واستخدام النباتات الطبية. 

االجتامعية  للتنمية  مبادرة  اطلقت  فقد  للمرشوع،  فاتحة  أول  ويف   ،  2008 العام  ويف   
واالقتصادية من شأنها إرشاك املجتمع يف إدارة املوارد الطبيعية داخل املحمية.

لقد تمَّ إنشاء جمعية سانت كاترين للنباتات الطبية بهدف دعم وتطوير أنشطة سبل العيش 

األمم  برنامج  من  واملالية  التقنية  باملدخالت  املنطقة،  يف  البدوية  املجتمعات  ألكرب  املستدامة 

املتحدة اإلمنايئ ومرفق البيئة العاملية وموظفي مرشوع املحافظة، إذ تمَّ دعم أفراد املجتمع 

إلكتساب خربات يف الزراعة والحصاد، وتجهيز وتسويق مجموعة من املنتجات الطبيعية.

و  الطبية-  النباتات  ألنواع  النسبية  املحمية  وفرة  عيل  الرئييس  املرشوع  تركيز  انصب  بينام 

استطراداً املحافظة عىل الكثري من تنوع سانت كاترين البيولوجي الفريد. كام يرست الجمعية 

أيضا األنشطة املدرة للدخل مثل إنتاج الحرف اليدوية وتربية النحل. وقد ركز هذا العمل يف 

معظمه عىل النساء من أفراد املجتمع . واحد النجاحات الرئيسية لهذا املرشوع تعزيز وتسويق 

منتجات املجتمع بنجاح، إنشاء سوق محسنة لسالسل التوريد، لتوليد دخل أعىل لألعضاء. فضالً 

عن ذلك فإن الجمعية قد ركزت عىل تلبية العديد من احتياجات املجتمع، مبا يف ذلك توفري 

الطاقة املستدامة وخيارات القروض الصغرية.

عند تصميم جمعية سانت كاترين للنباتات الطبية، متَّت صياغة سيناريو تخطيطي من قبل 

يوماً  استمرت 13  املحليني يف ورشة عمل  املصلحة  تم جمع أصحاب  املرشوع، حيث  موظفي 

لتيسري نقاش مفتوح ووضع إطار لكيفية إمكانية عمل الجمعية للمجتمع. وتمَّ يف ذات الوقت 

عقد ورشة عمل حول تنمية سلسلة القيمة، ملناقشة العوائق والحلول لتحسني سوق سلسلة 

توريد النباتات الطبية املحمية. والرؤية التي برزت كانت إحدى نتاج املشاركة الكاملة لجميع 

الجهات الفاعلة يف مجتمع سانت كاترين يف كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج.

ويف كل مراحل تخطيط وتنفيذ املبادرة كان الرتكيز منصباً عىل ملكية املجتمع والقيادة. وجميع 

املبادرة متلَّك من قبل املجتمع )ممثلة من خالل عضوية الجمعية( ويشارك أفراد  مكونات 

املجتمع يف كل جوانب أنشطة املبادرة. ما يقرب من50  يف املائة من املجتمع البدوي  يستفيد 

من أنشطة الجمعية من خالل توليد فرص العمل وتنمية اإليرادات املستدامة. وقال الجميع، 

أن تقديرات سلسلة قيمة النباتات الطبية التي أنشأتها جمعية سانت كاترين للنباتات الطبية 

تدعم سبل معيشة أكرث من 500 أرسة.

إدارة الجمعية:

جميع أعضاء مجلس الجمعية االحدى عرش، وموظفو الجمعية هم من أفراد مجتمع سانت 

تناقش  الجمعية.  بأنشطة  املتعلقة  القرارات  إلتخاذ  دورية  بصورة  املجلس  يجتمع  كاترين. 

االجتامعات.  يف  للمشاركة  املحليني  املمثلني  دعوة  خالل  من  واإلدارية  الفنية  األفكار  جميع 

للمجتمع.  والبيئية  واإلقتصادية،  اإلجتامعية،  املضامني  اإلعتبار  يف  األخذ  ايل  القرارات  تهدف 

قامت الجمعية بجهد مقدر يف تحسني وضع املرأة من خالل بناء قدراتها وتوفري فرص العمل 

لها، وإرشاك املرأة يف عملية صنع القرار من خالل عضويتها يف مجلس اإلدارة. ويف الواقع، تتم 

اإلدارة التنفيذية لألنشطة يف الجمعية بواسطة النساء البدويات، وهي سابقة تعترب قوية يف 

املجتمع حيث انه وفق التقاليد ال ترشك النساء يف إتخاذ القرارات العامة.

عىل الرغم من أنه تم تصميم املرشوع تحت إرشاف جهاز شئون البيئة، فإن جمعية سانت 

كاترين للنباتات الطبية مسجلة كمنظمة غري حكومية. وتعترب الجمعية إىل حد كبري مكتفية 

ذاتياً مالياً، مع عائدات قادمة من رسوم اشرتاك األعضاء السنوية، واألرباح املستحقة من برنامج 

القروض الدوري، والبيع التجاري للنباتات الطبية، وإنتاج العسل، والحرف اليدوية والشموع. 

جميع العائدات يعود استحقاقها مبارشة ألفراد املجتمع، مام يساعد عىل خفض نفقات اإلدارة 

وزيادة العائدات. ونسبة ملساهمة جمعية سانت كاترين للنباتات الطبية يف تنمية املجتمع 

واملحافظة عليه، فقد منح محافظ جنوب سيناء الجمعية مبنى، يخدم كمركز ألنشطتها ويوفر 

مساحة ألعضاء الجمعية لاللتقاء وبيع منتجاتهم.
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األنشطة الرئيسية واالبتكارات

الحفاظ عىل النباتات الطبية الربية:

أجرت جمعية سانت كاترين للنباتات الطبية مجموعة من األنشطة للحفاظ عىل النباتات يف 

املنطقة، سواء من خالل وسائل الحفظ املبارشة، أو من خالل تطوير فرص كسب العيش البديلة 

لتخفيف الضغط عىل النباتات الربية نتيجة ألنشطة السكان املحليني. اتبعت أنشطة الجمعية 

مبادئ اإلدارة املجتمعية للموارد الطبيعية، إذ قدمت املهارات الالزمة والتدريب للمجتمع من 

أجل إدارة موارده بطريقة مستدامة، وتطوير سبل عيش بديلة هادفة، بدالً من املحافظة عيل 

التنوع اإلحيايئ املحيل عىل حساب الوصول ايل موارد املجتمع.  

وللحد من األثر البيئي لجمع النباتات الطبية لالستخدام املحيل، تمَّ تدريب أفراد املجتمع عىل 

أساليب مستدامة لجمع النباتات الربية، مام أدى إىل تحسن ملحوظ يف صحة وحيوية النظام 

البيئي املحيل. كام تمَّ إنشاء اثني عرش موقعاً للزراعة العضوية من  أجل تطوير تقنيات الستئناس 

النباتات الطبية الربية. وتعمل هذه املواقع الزراعية أيضا كمواقع إيضاحية. كام تمَّ إنشاء برنامج 

لجمع البذور من أجل الحفاظ عىل مجموعة األنواع النباتية املتفردة باملنطقة. وللحفاظ عىل 

الطابع املميز من الحياة النباتية يف املنطقة، تمَّ تنفيذ مرشوع ملراقبة األنواع الغازية التي تهدد 

الحمري  عىل  للسيطرة  التدابري  إتخاذ  تم  املرشوع،  هذا  إطار  ويف  املتوطنة.  الطبية  النباتات 

الوحشية يف املنطقة التي تتغذى عىل النباتات املهددة، ومعالجة الرعي الجائر من قبل املاشية. 

ولهذه الغاية، تم توفري الكثري من العلف للامشية.

وضع خيارات بديلة لكسب العيش:

وتجاوزاَ عن زراعة النباتات الطبية الربية، تعمل جمعية سانت كاترين للنباتات الطبية عىل 

من  والهدف  املحليني.  السكان  ملعيشة  جديدة  خيارات  وخلق  للدخل،  جديدة  مصادر  توليد 

ذلك هو تنويع قاعدة الدخل املحيل لتخفيف الضغط عىل النباتات الربية،  وتجنب مخاطر 

من  الطرق   إحدى  اتبعت  فقد  ذلك  ولتحقيق  واحد.  نشاط  أو  قطاع  عىل  املفرط  االعتامد 

خالل إنشاء الحدائق املنزلية واملزارع املجتمعية، حيث ميكن للنباتات الطبية أن تنمو يف بيئة 

منزلية محكمة. وقد ساعدت الجمعية عىل إنشاء 25 مزارع مجتمعية، 17 منها تدار بواسطه 

الرجال و8 تدار بواسطه النساء. إن الحدائق واملزارع متكن السكان املحليني من زراعة وتسويق 

األغذية العضوية وإنتاج النباتات الطبية منزلياً بدال من حصادها يف الربية. وهذه املبادرة تعمل 

عىل متكني النساء تحديداً الاليت إتخذن عموماً مسؤولية هذه األنشطة يف أرسهم. تتنج الحدائق 

واملزارع ما يقرب عن 500 جنيها مرصيا )82 دوالر أمرييك( يف الشهر لكل أرسة مشاركة.

أيضا تم إنشاء خيارات بديلة لكسب العيش من خالل تطوير سلسلة القيمة للموارد النباتية 

املحلية. إذ تمَّ توفري التدريب واالستثامر لبدء تصنيع وتسويق مستحرضات التجميل واملنتجات 

الحرفية املستمدة من النباتات املحلية. أمثلة عىل ذلك الصابون، والشموع، ورسوم النباتات 

املحلية عىل الخشب والورق والقامش. شمل إنتاج الحرف اليدوية وغريها مشاركة 600شخص، 

كل يتلقى يف املتوسط 150 جنيها مرصيا)25 دوالر أمرييك( يف الشهر لعملهم، وتم خلق 
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108  فرصة عمل عىل مدار العام داخل املجتمع. ويف ذات الوقت، تمَّ توزيع 200 خلية نحل 

من قبل الجمعية للمستفيدين، لتستفيد منها 15 أرسة ليصل اإلنتاج حوايل 1.000 كيلوغرام من 

بلغت 200.000 جنيهاً مرصياً حوايل  إيرادات  الجودة يف كل عام، وتوليد  الجبيل عايل  العسل 

إنتاج  من  الناتجة  العائدات  من  املائة  يف  إرجاع خمسة وعرشين  يتم  أمرييك.  دوالر   32.790

العسل إىل الجمعية ومن ثمَّ يعاد إستثامرها يف أنشطة أخرى لصالح املجتمع ككل.

رفع الوعي البيئي:

تعمل الجمعية عىل رفع الوعي البيئي، وإيصال أهمية التنوع اإلحيايئ للمجتمع املحيل من أجل 

إقتصاد وبيئة والرفاه االجتامعي للمنطقة. ساعدت أنشطة التوعية البيئية عىل تحسني معارف 

الوعي يف رفع  زيادة  البيئية. وقد تجسد  السياحة  يعملون يف قطاع  للذين  املجتمع، وتحديداً 

مستويات املشاركة يف أنشطة املحافظة عىل البيئة. وإلرشاك جيل الشباب البدو، عقدت الجمعية 

مؤخراً حملة ناجحة من خالل برنامج املدرسة املحمية الخرضاء، وتعليم 543 طالباً يف 20 مدرسة 

محلية حول أهمية تنوع املنطقة اإلحيايئ النبايت.

الطاقة املستدامة واالدخار وخدمات القروض: 

النباتات  املجتمع عىل  إعتامد  املجتمعية يف خفض  واملزارع  املنزلية  الحدائق  إنشاء  لقد ساعد 

الربية لجمع حطب الوقود، إضافة إىل النمو السكاين واليأس االقتصادي والعزلة التي أوجدت  

ضغوطاً عىل النظم اإليكولوجية املحلية. تمَّ استكامل هذه التدخالت بتعزيز الطاقة الشمسية 

مستدامة  بدائل  توفر  الجهود سوف  أن هذه  املتأمل  ومن  املجتمع.  ألفراد  الغاز  أفران  ورشاء 

الطاقة  بخيارات  الوعي  ولتعزيز  أيضاً.  البيئة  حامية  مع  للطاقة  املجتمع  احتياجات  لتلبية 

املتجددة، فقد تمَّ وضع مثاين خاليا شمسية يف املناطق العامة للمجتمع، مبا فيها املسجد، وذلك 

بدعم من جهاز شئون البيئة. ولتوفري الوصول إىل الطاقة املستدامة، فقد تمَّ ربط هذه الجهود 

ارتباطا وثيقا بربنامج القروض الدورية، لتمويل رشاء أفران الغاز والعديد من اسطوانات الغاز 

لالستخدام املنزيل.

يعد برنامج القروض الدورية أمراً محورياً للتغريات التي تسعى الجمعية لتعزيزها يف املنطقة. 

ويعمل الربنامج كغريه من برامج القروض الصغرية مبد األرس املحلية بالتمويل الالزم لالستثامر 

الدخل.  مصادر  تنويع  مشاريع  أو  املستدامة،  الطاقة  كحلول  الصغرية،  لألعامل  مشاريع  يف 
واملعيار الرئييس للمرشوع للحصول عيل موارد القروض الدورية أن تكون هنالك مبادرة تساعد 

عىل تقليل الضغط عىل النباتات الطبية يف املنطقة، والبيئة وخدمات النظام اإليكولوجي. وقد 

استفادت حتى اليوم أكرث من 500 أرسة بدوية من برنامج القروض الصغرية.، إذ تمَّ متويل 

رشاء 125 فرن غاز، 275 اسطوانة غاز، عدد كبري من خاليا النحل، والسخانات الشمسية، 
والحدائق النباتية املحلية.

املضافة تعمل عىل تسويق  مستدامة للقيمة  تطوير سلسلة  املبادرة عموماً يف  لقد ساهمت 

النباتات الطبية يف محمية سانت كاترين، ومن ناتج الحصاد يتم إعداد القيمة املضافة الثانوية 

لعملية البيع )يف األسواق املحلية واإلقليمية والعاملية(. ويف هذا فإن املبادرة ساعدت يف تحويل 

االقتصاد املحيل، واملظهر الطبيعي لألرض.
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اآلثار

آثار التنوع اإلحيايئ:

محمية سانت كاترين منطقة متفردة بيئياً، حيث تحتوي عىل ما يقرب من نصف األنواع النباتية 

النباتات الطبية والعطرية. وتعني الدرجة العالية  املتوطنة يف مرص، مبا يف ذلك عدد كبري من 

من التوطن بني األنواع النباتية يف سيناء أن -  سوء اإلدارة أو استمرار االستغالل املفرط -  يؤدي 

اىل انقراضها محلياً مام يعني أيضا انقراضها عاملياً. إن العديد من األنواع املحلية هي بالفعل 

مهددة باالنقراض. وكمثال لذلك، يوجد أقل من 100 نبتة من الوردة العربية )أرابيكا روزا( يف 

الجبال العالية.

ساهمت جمعية سانت كاترين للنباتات الطبية بجهود كبريه يف رفع الوعي املحيل حول البيئة 

املتفردة يف املنطقة، وتقدر الجمعية عبء اإلرشاف الذي يقع عىل عاتق املجتمع، وأنه ميكن أن 

يخلق فرصاً اقتصادية وأمناطاً جديدة ذات فائدة. كانت الجمعية حكيمة ومتوازنة يف تأكيدها 

بيئي  نظام  عليها يف  العثور  التي ميكن  والثقافية  واالقتصادية  واالجتامعية  البيئية  القيمة  عىل 

الطبية املتفردة. إن خلق فرص العمل  النباتات  صحي داخل مجتمع قادراً عىل حامية وإكثار 

وسبل العيش الجديدة وعائدات السياحة العالية، توفر حافز جيل للعمل املحيل، و تدل عيل ان 

هذا اإلقتصاد املتعاظم  كان  حافزا هاما ألنشطة املحافظة. إن الضغط عىل النباتات الربية تمَّ 

تخفيفه من خالل التدريب عىل اإلدارة املستدامة وتوفري خيارات بديلة لكسب العيش. و كان 

هناك تحسن ملحوظ يف حالة النباتات الربية نتيجًة لتدابري الجمعية التي تمَّ اتخاذها للمحافظة.

إدارة األرايض الكلية والتوعية البيئية:

تناولت املبادرة أثر آخر بنجاح للتنوع الحيوي يتمثل يف الحد من  الرعي الجائر للامشية، وكان 

مبثابة “مأساة مشرتكة”، الوضع الذي كان يقود إىل تدهور األرايض و يهدد بضياع النباتات الطبية 

املقابلة لزراعة  املاشية، واملناطق  املناطق املخصصة لرتبية  املوارد. إن  والعطرية، والرصاع عىل 

النباتات، أدت ايل خلق مامرسات إدارية لألرايض أكرث عمقا وتناغامً مام أدت ايضا اىل خفض 

الضغط عىل النباتات الربية. وكجزء من نهج جديد لتخطيط استخدام األرايض، أنشأت الجمعية 

أيضا مواقع تكاثر، وتمَّ ترسيم للمناطق اإليكولوجية حيث ال يسمح باستخراج املوارد، لتمكني 

النباتات الطبية املهددة من اإلستعادة والنامء. وأخريا، عززت الجمعية جهودها للسيطرة عىل 

األنواع الغريبة الغازية، والتي تشكل أيضا تهديدا للنباتات املتوطنة. 

الرئيسية  التهديدات  تجاه  املحيل  الوعي  نحو  فعال  بشكل  البيئية  التوعية  حمالت  ازدادت 

املحيل،  االقتصاد  يف  البيولوجي  التنوع  أهمية  وعىل  املحلية  اإليكولوجية  النظم  عىل  الواقعة 

عىل رأسها قطاع السياحة، إذ تتلقى محمية سانت كاترين نحو 300.000 زائراً سنوياً. واألهم 

من ذلك، انه تمَّ ربط هذه الحمالت باإلعالن عن الفوائد اإلقتصادية امللموسة، املتمثلة يف خلق 

فرص عمل يف مجاالت إنتاج العسل والصابون وإنتاج الشموع، والزراعة. ونتيجة لذلك، يستشعر 

املجتمع ان لديه حصة يف املحافظة عيل نباتات املنطقة، وأن صحة النظام اإليكولوجي ترتبط 

ارتباطا مبارشا برفاهيتهم.
   

اآلثار االجتامعية واالقتصادية

لقد أثبتت جمعية النباتات الطبية أن املجتمع املحيل بإعتامده التقليدي عىل املوارد الطبيعية 

يف املنطقة، يظل يف محور إسرتاتيجية الجمعية يف الحفاظ عىل النباتات الطبية يف املنطقة. وبدالً 

من الحفاظ عىل النباتات املتوطنة عىل حساب تقييد السكان املحليني من الوصول إىل املحمية، 

مهامً  ، وعنرصاً  أمنوذجاً  يعد  به  املربح واملوثوق  العمل  توفري خيارات  فإن  املثال،   عىل سبيل 

لنجاح الربنامج حتى اآلن. ومن خالل تطوير فرص توليد الدخل التي تعتمد عىل صحة النظم 

البدوي  املجتمع  منح  تمَّ  فقد  النباتية،  األنواع  وتنوع  الطويل  املدى  املحلية عىل  اإليكولوجية 

حصة متويلية أكرب لدوره  يف املحافظة واإلدارة املستدامة ملواردهم النباتية املحلية. وبعد خلق 

الحوافز، فقد أعطت الجمعية املجتمع أولوية اإلستثامر يف املرشوع وملكية  الحكم وصنع القرار.

وقد إستفاد من فرص توليد الدخل وفرص العمل التوظيفي أكرث من نصف املجتمع البدوي 

املحيل، وإجامالً، فقد أنشأت املبادرة 108 وظيفة دامئة جديدة. وقد عزز إنشاء مزارع النباتات 

الطبية وتطوير إنتاج العسل والحرف اليدوية واملنتجات الصناعية املشتقة من النباتات املنزلية 

من زيادة دخل الفرد بشكل كبري. ولقد حقق املجتمع بشكل جامعي مستوى جديد من املرونة 

الصدمات  تجاه  املجتمعات  املبادرة مشكلة هشاشة  قللت  الدخل، كام  تنويع  اإلقتصادية عرب 

إشتهرت  التي  املنطقة  يف  األمطار  هطول  انتظام  عدم  أمناط  ذلك  يف  مبا  والبيئية،  االقتصادية 

بتأثريها )وتقويضها( لسبل العيش التقليدية مثل الرعي وجمع النباتات الربية. وعىل النقيض من 

ذلك، فإن األنشطة التي تمَّ الرتويج لها بواسطة الجمعية هي أقل إعتامداً عىل الطقس وميكن 

القيام بها طوال العام.

متكني النساء:

البدوية  املرأة  الجمعية هي مساهمتها يف متكني  من أكرب األثار االجتامعية واالقتصادية لعمل 

وتوفري فرص العمل لها التي قلَّ ما وجدت سابقاً. كانت فرص العمل املحلية للنساء قليلة يف 

أحسن األحوال، وحيث أن تقاليد البدو ال تسمح للنساء مبغادرة املجتمع لتعيش وحدها يف 

املدن حيث ميكن للمرء البحث عن عمل أو مواصلة التعليم، فإن استقاللها مالياً وفرصها 



االقتصادية كانت دامئاً بعيدة املنال. وقد استطاعت الجمعية تغيري هذا الواقع من خالل اسناد 

برامجها وأنشطتها يف املقام األول حول النساء يف املجتمع.

الربية. وباإلضافة إىل ذلك، يتم تشغيل مثانية من مزارع  النباتات  النساء ميثلن غالبية جامعي 

املجتمع التي بها النباتات الطبية واملحاصيل الغذائية املنزلية بواسطه النساء. كام أن هذا برنامج 

الذي يرشف عىل تطوير وتسويق املنتجات املحصودة من هذه املزارع يدار من قبل النساء أيضاً، 

والاليت يحصلن عىل دخل شهري لقاء عملهن ويساعدن يف خلق منصة توفر للنساء األخريات 

يف املجتمع املحيل تدفق جديد للدخل. إن ما يقرب من 150 امرأة بدوية تتلقي دخالً من بيع 

أنشطة  أن  ذلك،  من  واألهم  لها،  البيع   ومنافذ  الجمعية  خالل  من  اليدوية  الحرف  منتجات 

الجمعية توفر فرص للنساء للعمل من منازلهن وهي مالمئة لعملهن عىل نحو جدولة وبرنامج 

األرسة.

يتلقى النساء املحليات أيضا قروضاً من صندوق املجتمع الدوري لرشاء أفران الغاز واالسطوانات. 

كام يشاركن بنشاط يف إدارة الجمعية. يجلس النساء عىل مجلس اإلدارة، ويشاركن يف عمليات 

صنع القرار يف املجتمع مع الرجال جنباً إىل جنب ألول مرة.

اآلثار السياسية

اىل  للوصول  التنظيمي   العمل  إطار  تطوير  يف  الجمعية  عمل  لعب  الوطني،  املستوى  فعىل 

االهداف وتقاسم املنافع، والذي تمَّ تطويره من قبل  وزارة الخارجية املرصية ووزارات أخرى 

معنية  بالتجارة وحقوق امللكية الفكرية. ويهدف اإلطار إىل تعزيز املحافظة واالستعامل املستدام 

للنباتات الطبية الربية ومواطنها، وكذلك الحفاظ عىل املعارف التقليدية املرتبطة باستخدامها. 

تتبنى االسرتاتيجية مهمة الحفاظ عىل ثروة مرص من النباتات الطبية واملعارف التقليدية ذات 

الصلة من خالل اإلدارة الرشيدة واالستخدام املستدام مبشاركة جميع الجهات ذات الصلة. كام 

انها تهدف  لتعزيز دور املجتمعات  لرعايتها التقليدية لهذه املوارد عيل تفهم الفوائد التي ميكن 

أن تعود عليهم من خالل اإلدارة املستدامة واملحافظة عىل قاعدة املوارد املحلية. إن إطار العمل 

هذا يجعل من املمكن إعداد لوائح وترتيبات تنظم تقاسم املنافع مع املؤسسات التي قد تستغل 

النباتات الطبية تجارياً.

لقد تمَّ عرض تجربة جمعية سانت كاترين للنباتات الطبية عىل مجلس الوزراء يف مرص كنموذج 

يوضح أن املحافظة عىل املناطق املحمية تولد فرص عمل ودخل للمجتمعات املحلية التي تعيش 

يف هذه املحميات.

9

“املجتمعات املحلية هم حامة البيئة وأساس التنمية .املنظامت املجتمعية مثل األطفال بحاجة 
للمساعدة فأول ما بحتاجونه هو الوقوف أوالً، ولكن بعد ذلك، وبإعطاء الشخص القليل من الدعم، 

ميكنه السري عىل بقية الطريق. وينبغي لصانعي السياسات أن يعملوا معهم ولهم”.      

السيد عادل عبد الله سليامن، مدير مرشوع حفظ النباتات الطبية:
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االستدامة والتكرار

االستدامة:

تم إنشاء جمعية سانت كاترين للنباتات الطبية  بدعم من مرشوع املحافظة عىل النباتات 

واإلدارية  الفنية  القدرات  متلك  الجمعية  فإن  اليوم  ولكن  البيئة،  شئون  لجهاز  التابع  الطبية 

واملالية لتعمل بشكل مستقل.  كام أن الدعم املقدم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومرفق 

البيئة العاملي يف طريقه لإلنتهاء، وتعتمد املبادرة اآلن عىل األنشطة الخاصة بها املدرة للدخل 

لتمويل مساعيها.

تمَّ إنشاء خطة عمليات مستدامة طويلة األجل تتضمن جميع الربامج واألنشطة. تحدد الخطة 

للتنفيذ،  الالزمة  املوارد  تدبري  وطرق  لكل،  الالزم  والتمويل  املقرتحة،  لألنشطة  زمنياً  جدوالً 

والرتتيبات اإلدارية املقرتحة. إن متويل أنشطة الجمعية يأيت من عائدات بيع املنتجات الحرفية 

والعسل الجبيل والنباتات، وكذلك من األرباح املرتاكمة من برنامج القروض الدوري. كام أن إتاحة 

مبنى ملقر الجمعية الرئييس مبحافظة جنوب سيناء، أسهم أيضا يف االستدامة املالية عن طريق 

الحد من النفقات العامة للجمعية.

تلقت الجمعية االعتامد الدويل يف شكل شهادة التوافق البيئي لجمع النباتات، الزراعة العضوية 

عزز  كام  إيطاليا.  يف  للشهادات  املتوسط  األبيض  البحر  معهد  من  الطبية  النباتات  وتجارة 

مصداقية الجمعية أيضا مجموعة بروتوكوالت التعاون املوقعة مع الهيئات الحكومية الرسمية 

مثل وزارة البيئة ومركز أبحاث التصحر.

التكرار:

زراعة  أجل  من  األرايض  من  املزيد  اكتساب  ذلك  يف  مبا  املرشوع،  لتوسيع  يجري وضع خطط 

وإنتاج النباتات الطبية، ومراقبة األسواق الجديدة والناشئة لبيع املنتجات املصنوعة محليا. كام 

تمَّ إنشاء موقع عىل االنرتنت لتسليط الضوء عىل عمل الجمعية، مام زاد الطلب عىل منتجاتها، 

وهذا بدوره، شجع املجتمع عىل توسيع نطاقه ومستوى طموحه.

وبعد التوسع املحيل، فإن املبادرة لديها اإلمكانية لتكون منوذجاً لصوت اإلدارة املجتمعية للموارد 

الطبيعية يف املنطقة وخارجها. تعمل الجمعية حالياً مع القبائل البدوية السبعة األكرب واألكرث 

نفوذاً يف جنوب سيناء، وعىل هذا النحو فإنها لديها القدرة عىل التكرار من خالل إنشاء مبادرات 

مامثلة مع القبائل الستة األخرى التي تسكن املحمية.

وقد أعربت مجتمعات أخرى يف أجزاء مرص، مبا يف ذلك وادي الجامل يف البحر األحمر، وشالتني 

األنشطة  لبعض  بتأسيس  بدأوا  وقد  الجمعية.  عمل  تكرار  يف  فعلياً  اهتامماً  مرص،  جنوب  يف 

الزيارات ملمثيل  الجمعية سلسلة من  املستوحاة من نجاح مبادرة سانت كاترين. كام نظمت 

هذه املجتمعات لرشح املبادرة وأهدافها واآلثار اإليجابية التي تركتها عىل املجتمعات يف محميه 

سانت كاترين. و قد لعبت الرشاكة مع وزارة البيئة دوراً كبرياً يف دعم تكرار تجربة املبادرة يف 

هذه املناطق من خالل توفري الكادر الفني، واملعدات الالزمة لنرش النباتات الطبية.

الجمعية عضواً نشطاً يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ املنفذ لشبكة برنامج املنح الصغرية ملرفق 

البيئة العاملية  يف مرص، وهذ القناة التي من خاللها نرشت الجمعية أعاملها إىل مناطق أخرى. 

ومن خالل مرشوع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومرفق البيئة العاملية بشأن املحافظة واالستعامل 

مع  الجمعية  عملت  األخرى،  املجتمعات  وسط  به  يحتذى  وكمثال  الطبية  للنباتات  املستدام 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومرفق البيئة العاملية يف ترتيب زيارات ملمثيل املجتمعات املحلية 

من املناطق املحمية األخرى ذات الظروف املامثلة لسانت كاترين لزيارة جمعية النباتات الطبية 

ملعرفة املزيد عن عملها عىل أمل تشجيع تكرار التجربة.

اتخذت الجمعية عموماً نهجاً استباقياً لتبادل وانتاج وإتاحة املعرفة من خالل وثائقها السياسية 

عىل موقعها اإللكرتوين والتي تقدم ملحات عامة عن عملياتها. وتشتمل هذه الوثائق عىل تحليل 

التهديدات واملخاطر، وتخطيط السيناريو، واإلدارة املجتمعية للموارد الطبيعية، وإعادة تأهيل 

النظام البيئي يف املوقع. تكون هذه الوثائق للمرشوع  مبثابة وسائل لنقل املعرفة، ومشاركة أمثلة 

عن أفضل املامرسات للتكرار يف أماكن أخرى.

الرشكاء

املتحدة اإلمنايئ، وفَّرا   األمم  برنامج  العاملي وعرب  البيئة  التابع ملرفق  الصغرية  املنح  برنامج  وفَّر 

بذرة متويل املرشوع وكذلك بناء القدرات ألعضاء مجلس الجمعية املنتخب. إتجهت املنحة أيضا 

تجاه تدريب أفراد املجتمع يف زراعة النباتات الطبية وتحسني جودة وتسويق منتجاتها.

تعمل الجمعية مبوجب بروتوكول التعاون مع وزارة البيئة، إذ يتم التنفيذ بالرشاكة مع الوزارة، 

ممثالً يف إدارة محمية سانت كاترين. ولقد عرَّف الربوتوكول مسؤوليات والتزامات وزارة البيئة 

النفقات  وكذلك  الطبية  النباتات  ونرش  لزراعة  الالزمة  باألدوات  الطبية  النباتات  جمعية  مبد 
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“ تقبع ثرواتنا من املوارد الطبيعية يف أيدي املجتمعات. فال بد لنا من تعليم أـطفالنا كيفية املحافظة 
عىل البيئة. وال تفقدوا األمل، فإنه باملثابرة والتمييز يأيت النجاح من أجل الناس والبيئة”.

السيد عادل عبد الله سليامن، مدير مرشوع حفظ النباتات الطبية:

التشغيلية للبيوت الزجاجية. توفر وزارة البيئة أيضا الدعم التقني الالزم لتشغيل هذه البيوت 

عرَف  كام  النباتات.  إكثار  عمليات  ملتابعة  املؤهلني  املهندسني  توفري  خالل  من  الزجاجية 

ضمن  لتزرع  الطبية  النباتات  شتالت  استخدام  يف  الجمعية  والتزامات  مسؤوليات  الربوتوكول 

منطقة سانت كاترين، سواء يف املزارع املنزلية أو املزارع التي متتلكها الجمعية. يحدد الربتكول 

أنواع النباتات الطبية التي يسمح بتسويقها وكذلك األنواع األخرى التي ال يسمح بتسويقها 

نظرا لحالة حفظها.

بني  وثيق  تعاون  هناك  أن  حني  الرئييس،  املقر  مبنى  للجمعية  سيناء  جنوب  محافظة  توفر 

الجمعية ومركز أبحاث التصحر يف مرص. يقدم أفراد موظفي املركز تدريب تقني متقدم ألعضاء 

الجمعية عىل تقنيات مستدامة لجمع النباتات الربية. وأخريا، فإن الجمعية تتعاون أيضا مع 

جمعية البحر األحمر لتنمية املناطق املحمية يف تنفيذ أنشطة التوعية حول التنوع اإلحيايئ 

لألطفال.
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