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 خالصة املرشوع

 تقوم الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة بتكوين النساء والشباب من

 أجل  إصالح النظام البيئي والزراعي والغايب بغية مكافحة الجفاف وتدهور وضع

 األرايض والتصحر يف تشاد.  تتفاوض الجمعية مع الزعامء املحليني لضامن إتاحة

 حصول النساء عىل قطع األرايض البور والتي يتم بعد ذلك استصالحها و تحويلها

 إىل أرايض زراعية.  يتيح التدريب يف املجال الزراعي-الغايب وتصنيع مواقد الطهي

 الشمسية املوجه لصالح الشباب وسائل بديلة لكسب العيش.  يتم تكوين

 الشباب ليكونوا مبثابة سفراء للبيئة يف املجتمع األوسع نطاقًا – أي يف املجاالت

 العامة واملجال السيايس والديني – و توعية الناس بأهمية املحافظة عىل البيئة

 و حقوق متلك األرايض للنساء. وقد نتج عن هذه التدريبات زيادة إنتاج األرايض

 الزراعية التي تعمل عىل توفري قدراً كبرياً من األمن الغذايئ و أيضاً تقليل هجرة

.الشباب يف املجتمعات التشادية الريفية

املعلومات الرئيسية
حائزة عىل جائزة »Equator Prize« خط االستواء: 2014

تاريخ التأسيس: 1996 )تم االعرتاف بها كمنظمة غري حكومية منذ 
عام 2004(

املوقع: منطقتا حجر مليس وشاري باقريمي، غرب تشاد

املستفيدون: 37 قرية، 43.000 شخص

منطقة العمل : التنوع الحيوي، منطقة بيئية ساحلية
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الخلفية والسياق

الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة هي منظمة غري حكومية للتوعية يف مجال 
الجمعية  تعمل   . تشاد  عاصمة  بأنجمينا  مقرها  ويوجد  االجتامعية  والتنمية  البيئة 
التشادية للمتطوعني لحامية البيئة مع املجتمعات ذات األغلبية املسلمة يف إقليمي 
حجر مليس و شاري باقريمي غرب تشاد. الزراعة ) خاصةً الغلة الدخن والذرة البيضاء 
والذرة الشامية ( و الرثوة الحيوانية ) األبقار واألغنام واملاعز( ميثالن املصادر الرئيسية 

لسبل العيش يف اإلقليمني.

ترتاوح معدالت هطول األمطار يف إقليمي حجر مليس و شاري باقريمي من 350 إىل 
تنمو  أو ثالثة أشهر.   السنة و ال يستمر موسم األمطار سوى شهرين  500 ملم يف 
ذلك  يف  مبا  باقريمي  شاري  و  مليس  حجر  إقليمي  يف  النموذجية  الساحلية  النباتات 
السنط   ( السنط  تهيمن عليها أشجار شائكة جافة مثل  التي  السافانا  الشجرييات و 
النييّل( والعناب )السدر(، والبلح الصحراوي ) الهجليج املرصي( و  السنغايل، السنط 
السنط حلقة التفاح )فيدهريبيا البيضاء(. منذ خمسني عاماً، كان اإلقليم موطناً للفيلة 
الصيد  و  األرايض  تدهور  لكن   ، املتوحشة  الحيوانات  من  وغريها  والغزالن  واألسود 
غري املرشوع و النزاعات املسلحة أدت إىل إختفائهم. وتسببت زراعة القطع املحرتقة 
يف  والتجريف  والفحم(  الحطب  )لجمع  الغابات  أو  األشجار  وإزالة  الجائر  والرعي 
حدوث تدهور بيئي يف اإلقليم، مام أدى إىل  ضعف اإلنتاج الزراعي وهجرة الشباب. 

أن الخدمات التي تقدمها الحكومة قليلة و الفقر متفيش عىل نطاق واسع.

جاف  مناخها  معزولة.  أفريقية  دولة   16 مستوى  الدول عىل  أكرب  إحدى  تشاد  تعد 
التنمية  وضعف  العرقية  الرصاعات  وتسهم  الغذايئ.  األمن  انعدام  فيها  وينترش 
االقتصادية و تدفق الجئي الحرب من جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان يف عدم 
االستقرار السيايس واالقتصادي. يبلغ متوسط عمر الفرد منذ ميالده 50 عاماً، فيام يبلغ 
متوسط معدل الخصوبة 4.5 طفل لكل امرأة، وتقل معدالت محو أمية البالغني عن 

50 % فيام ترتفع معدالت سوء التغذية لدى األطفال. 

التسيري

تتوىل  عمومية  جمعية  ِقبل  من  البيئة  لحامية  للمتطوعني  التشادية  الجمعية  تُدار 
توجيه السياسات ومراجعة و إعتامد تقارير األنشطة وانتخاب املنسق وأعضاء املجلس 

الجمعية،   تسيري  مسؤولية  للمتطوعني  الوطني  املجلس  ويتوىل  للمتطوعني.  الوطني 
يضمن اإلمتثال للنظم األساسية للمنظمة ، و لقوانني اإلجراءات ، يضمن الرقابة املالية 
ويُنفذ التدابري التأديبية.  مجلس اإلدارة مسئول عن تسيري األعامل اليومية للجمعية و 

يتكون من سبعة رجال وسبعة نساء يعملون لفرتة أربعة سنوات.
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ملكافحة  الجوانب  متعدد  نهجاً  البيئة  لحامية  للمتطوعني  التشادية  الجمعية  تنتهج 
القدرات داخل  وبناء  البيئي  والتعليم  التشجري  والتصحر عن طريق  األرايض  تدهور 

املجتمع املحيل ومعالجة مسألة عدم املساواة بني الجنسني.

استصالح األرايض البور

)اليونسكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  منحت   ،2001 عام  يف 
املرموقة  قابوس«  »السلطان  جائزة  البيئة  لحامية  للمتطوعني  التشادية  الجمعية 
بزراعة  قامت  تشاد، حيث  التشجري يف  لجهودها يف مجال  نظراً  البيئة  للحفاظ عىل 
20.000 شجرة ووزعت 70.000 شتلة عىل املجتمعات الريفية.  ومنذ العام 2001، 
وزعت الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة آالف من الشتالت سنوياً و جعلت 
من زراعة األشجار نشاطاً مركزياً يف برامجها الخاصة بالتعليم البيئي والتنمية الريفية.

يف إطار مرشوع يستهدف تقليص تدهور أوضاع الصمغ العريب )أكاسيا سنغال وأكاسيا 
سيال( يف أربع قرى يف كانتون بوتيلفيل، فلقد ساعدت الجمعية القرويني عىل زراعة 
6.638 شجرة عىل امتداد العرشات من الهكتارات.  كام تولت الجمعية تدريب 185 
النبايت واستخدام  الرتبة واإلنتاج  الشباب( عىل تخصيب  قروي )101 نساء و84 من 
القرويني كيفية تخصيب الرتبة  الطبيعية.  كام علمت الجمعية  املياه وإدارة املوارد 
ونفايات  املنزلية  النفايات  من  واملصنوع  محلياً  املتوفر  العضوي  السامد  باستخدام 
السامد يف حفر بعمق 15 سم تم حفرها يف  الحيوانات.  وتم وضع  املزرعة وروث 
الرتبة الصلبة.  ومن ثم متت زراعة األشجار يف هذه الحفر مام وفر املواد الغذائية 
والرطوبة الالزمة لنمو األشجار األمر الذي رفع معدل بقاء األشجار إىل 100 %.  كام 
تعلم املزارعون أيضاً كيفية استخدام األشجار لتكون مبثابة أسياج وأسوار للمعيشة.  
حيث تعمل أسياج األشجار وأسوار املعيشة املؤلفة من أشجار املحاصيل عىل حامية 
الزراعات من التلف بسبب الرياح ،والحد من االنجراف فيام تساعد عىل بطء تبخر 
املياه من الرتبة وتوفر مصدراً للحطب عند تقليمها.  لقد تم تدريب املزارعني أيضاً 
عىل كيفية الزراعة البينية ألشجار الصمغ العريب مع املحاصيل األساسية مثل الدخن 
وكيفية زراعة الخرضوات الطازجة يف البساتني الزراعية.  وقد بلغ عدد املستفيدين 
من  فرداً   538 بوتيلفيل  كانتون  يف  األرايض  استصالح  مرشوع  من  مبارشة  استفادة 

السكان يف حني بلغ عدد املستفيدين غري املبارشين أكرث من 2000 فرد.   

نجاتويا،  قرية  زراعية.  يف  أرايض  الحصول عىل  النساء صعوبة يف  تواجه   ، تشاد  يف 
طلبت مجموعة نسائية يطلق عليها اسم )الحياة( من الجمعية التشادية للمتطوعني 
تعيش  زراعية.  حيث  أرايض  امتالك  الحصول عىل حق  يف  املساعدة  البيئة  لحامية 
هؤالء النساء عىل عتبة الفقر بحيث ميكن للقليل منهم فقط إرسال أطفالهم للتعليم 
مع  البيئة  لحامية  للمتطوعني  التشادية  الجمعية  تفاوضت  وبدورها  املدارس.   يف 
زعامء القرية ويف نهاية املطاف تم تخصيص خمسة هكتارات من األرايض البور إىل 
تدريب  البيئة  لحامية  للمتطوعني  التشادية  الجمعية  تولت  فيام  النساء.   مجموعة 
الزراعية.   النساء عىل أساليب استصالح األرايض مبا يف ذلك معالجة الرتبة والحراجة 
وقامت النساء بتحويل هذه األرايض البور إىل أرايض زراعية منتجة وزرعت آالف من 
األشجار مستوفني الرشوط التي حددها زعامء القرية مام أدى إىل اكتسابهن حقوق 
إمكانية حصولهن عىل  البالغ مساحتها خمسة هكتارات فضالً عن  لألرايض  الزراعة 
أرايض أخرى. قامت النساء أيضاً بزراعة حدائق صغرية ونظمت معارض لبيع وتجارة 

الخرضوات املحلية مثل البامية والخيار والفلفل وغريها من املحاصيل.

توعية الشباب

يعترب الشباب املستفيدين ألكرث من 25% من مبادرات الجمعية التشادية للمتطوعني 
لحامية البيئة.  ففي كل عام، خالل يوم البيئة العاملي واألسبوع الوطني للشجرة، تنظم 
للمدارس  اإلنرتنت  عرب  بيئية  مسابقة  البيئة  لحامية  للمتطوعني  التشادية  الجمعية 
املحلية.  وتقوم وزارة البيئة التشادية التي متول املسابقة منذ العام 2010 بإستضافة 
الحدث.  تتضمن املسابقة معلومات وألعاب تساعد الشباب عىل زيادة املعرفة حول 
العام 2014،  النباتات واألشجار. ويف  املناخي والتصحر وأسامء  إزالة األشجار والتغري 
الجوائز. هذا وتم منح  شاركت ست مدارس وحرض أكرث من 400 فرد حفل توزيع 
الفائزين لوازم مدرسية وقبعات وفانالت.  وتخلق املسابقة منافسة ودية بني الشباب 
بينام يعتز الفائزون بفوزهم يف املسابقة و يفتخرون بقدراتهم عىل معرفة النباتات 
املحلية بإسمها.  إضافة إىل ذلك، تقوم الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة 
بتنظيم حفالت تربوية حول األسبوع الوطني للشجرة واليوم العاملي للبيئة تشتمل 

األنشطة الرئيسية و اإلبتكارات 
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األشجار،  زراعة  أنشطة  إىل  باإلضافة  للتالميذ.   أخرى  أنشطة  و  األشجار  زراعة  عىل 
تستخدم الجمعية وسائط متعددة، مبا يف ذلك عروض األفالم واملناقشات والعروض 
التوضيحية واملسابقات والظهور يف التلفزيون الوطني بهدف توعية الشباب والبالغني 

باملسائل البيئية.

وفتى  فتاة   115 البيئة  لحامية  للمتطوعني  التشادية  الجمعية  تدرب  عام،  كل  ويف 
عىل طرق الحراجة الزراعية مبا يف ذلك إنتاج الشتالت وزراعة األشجار ورصد الصحة 
النباتية.  وقد ساهمت هذه التدريبات عىل بناء القدرات داخل املجتمعات املحلية 
لتفعيل مشاريع استصالح األرايض.  كام أعدت الجمعية أيضاً برنامجاً خاصاً للتعليم 
البيئي للشباب يسمى التعلم من أجل اإلنقاذ.  يكتسب الشباب مهارات مثل التعرف 
حظى  وقد  أقرانهم.   إىل  تعلموه  ما  بتمرير  بدورهم  يقومون  حيث  النباتات،  عىل 
الربنامج بشعبية خاصة لدى الفتيات الاليت تم تدريبهن من أجل أن تصبحن مرشدات 

يف املشتل القومي )مشتل ميليزي(، حيث تعلمن كيفية االعتناء بالشتالت والتعرف 
عىل النباتات ومعالجة محاصيل األشجار وإسرتاتيجيات مكافحة الجفاف.  

الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة معتمدة من قبل منظمة األمم املتحدة 
الشباب ليصبحوا شباب برملانيون يف األمم املتحدة.  )اليونيسيف( و تدرب  للطفولة 
ويف العام 2002، رافقت الجمعية الشباب الربملانيون بتشاد إىل نيويورك للمشاركة يف 
دورة للجمعية العمومية الطارئة لألمم املتحدة حول األطفال. وقد منح الحدث فرصة 
للشباب الربملانيون التعرف بزيادة عىل القضايا العاملية لألطفال واملشاركة يف الحوارات 
تضعها  التي  املتنوعة  املبادرات  وتخلق  القضايا.  هذه  ملنارصة  اسرتاتيجيات  وصياغة 
وخلق  الشباب  تثقيف  أجل  من  سبالً  البيئة  لحامية  للمتطوعني  التشادية  الجمعية 

كوادر املستقبل لقادة منارصة القضايا البيئية يف تشاد.     

“نجحت أنشطتنا املختلفة ألننا نعمل عىل إرشاك السكان الذين نعمل معهم: من بداية العملية إىل نهايتها.”

 محمد أحمد عبّاس، الرئيس،الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة 



7

اآلثار

اآلثار عىل التنوع البيولوجي

تعمل مشاريع التشجري والحراجة الزراعية التي تقوم بها الجمعية التشادية للمتطوعني 
البيولوجي يف إقليمي حجر مليس و شاري باقريمي  التنوع  البيئة عىل زيادة  لحامية 
بتشاد.  كام تعمل زراعة أشجار األكاسيا املثبتة للنيرتوجني عىل اسرتداد خصوبة الرتبة.  
الرتبة وتحد من  تربط  النطاق  أنظمة جذور عميقة واسعة  األكاسيا  كام أن ألشجار 
انجرافها.  ويزيد تسميد الرتبة باستخدام السامد العضوي من تنوع الكائنات الحية 
الدقيقة يف الرتبة والذي يسهل  بدوره  تدوير املواد املغذية وترشيب املياه وتخزينها.  
تحتوي األشجار أيضاً عىل الكربون وتوفر الظل وتبطئ من تبخر املياه نتيجة الشمس 
والرياح.  وتعيد أنشطة التشجري التي تقوم بها الجمعية التنوع البيولوجي وخدمات 
النظم اإليكولوجية يف منطقة الساحل مع تحسني سبل العيش واألمن الغذايئ املحيل.  
أنجمينا  العاصمة  يف  عامة  خرضاء  مساحات  خلق  عىل  أيضاً  الجمعية  عملت  ولقد 
وضواحيها.  و توفر تلك املمرات الخرضاء لسكان الحرض الظل وأماكن التنزه لالستمتاع 
بالطبيعة.  أن املساحات الخرضاء الحرضية تزيد أيضاً من املرونة الحرضية ألحداث 

التغري املناخي، مثل موجات الحرارة التي متتد لفرتات طويلة.

النتائج اإلجتامعية - اإلقتصادية

األمن الغذايئ واملايئ

يف  الغذايئ  األمن  البيئة  لحامية  للمتطوعني  التشادية  الجمعية  كثرياً  حسنت  لقد 
املجتمعات التي تعمل فيها.  حيث أدى برنامج تدريب الشباب عىل الحراجة الزراعية 
إىل مضاعفة املحاصيل الزراعية مبعدل ثالث مرات يف قرية واحدة باإلضافة إىل تحسني 
ساعدت  دومبويا،  قرية  ويف  املدن.   إىل  الشباب  هجرة  من  والحد  املجتمع  رفاهية 
الجمعية النساء عىل الوصول إىل األرايض البور واستصالحها.  أما يف العام 2013، حصدت 
النساء 3.600 كيلوجرام من الذرة البيضاء و6.200 كيلوجرام من الذرة الشامية.  ومثل 
العديد من القرى التي عملت بها الجمعية، يتناول أفراد القرية يف دومبويا من اآلن 
الذي مل يكن ممكناً يف املايض.  ما بني وجبتني إىل ثالث وجبات يوميًا األمر  فصاعداً 
القرويني عىل محاولة مضاعفة محاصيلهم  شجع استصالح األرايض يف قرية دومبويا 
يف السنوات القادمة.  أما يف قرية نجاتويا، فلقد حصدت املجموعة النسائية املسامة  

كاملة  لسنة  الغذايئ  األمن  لتوفري  يكفي  الذي  األرز  من  كيلوجرام  )الحياة( 11.200 
النسائية )الحياة( حدائق صغرية من  للبيع.  كام زرعت املجموعة  مع وجود فائض 
النساء  بنت  كام  ومتوازن.   غذايئ صحي  نظام  خلق  يف  تسهم  الطازجة  الخرضوات 
مستودعاً لتخزين األرز الذي تم حصده وأضحني اآلن تكسنب األموال التي تكفي لدفع 

املصاريف املدرسية ألطفالهن وتلبية االحتياجات األساسية مثل الرعاية الصحية .



8

إضافة إىل مساعدة املجتمعات عىل تحقيق األمن الغذايئ ، توفر الجمعية التشادية 
للمتطوعني لحامية البيئة األمن املايئ وذلك من خالل تركيب آبار ومضخات غاطسة.  
مؤخراً، ساعدت الجمعية عىل تركيب آبار يف قرى دوقي وأبزاروت وماتكوس-توندجور. 
حيث توفر اآلبار مياه صالحة للرشب للقرى وتقلل من الوقت الذي تقضيه النساء يف 

جمع املياه وتحسني  الرصف الصحي و صحة املجتمع.

دعم الدخل املحيل

تنتج تشاد ما يقرب من 20.000 طن من الصمغ العريب سنويًا.  ويعترب الصمغ العريب 
من اإلفرازات التي يتم الحصول عليها من أشجار األكاسيا يف منطقة الساحل، وخاصة 
العريب محلياً كامدة مضافة للغذاء  أكاسيا سنغال وأكاسيا سيال.  ويستخدم الصمغ 
يعمل  االستخدامات حيث  من  العديد  العريب  للصمغ  أن  كام  دولياً.   تصديره  ويتم 
الغذائية.   واملواد  واألدوية  التجميل  مستحرضات  صناعات  يف  ومستحلب  كمثبت 
ونظراً لكونه منتج طبيعي، يعد الصمغ العريب منتجاً آمناً ومن املواد الغذائية املضافة 
األساسية التي تفوق املشتقات الكيميائية؛ لذا فإن الطلب العاملي عىل الصمغ العريب 
العريب يف  للصمغ  الدويل  السوق  الكبرية عىل  املزارع  الرغم من سيطرة  مرتفع.وعىل 

تشاد، إال أن مرشوعات االستصالح التي تقوم بها الجمعية والتي تستخدم فيها أشجار 
إضايف.  دخل  وكسب  املوطن  استعادة  عىل  املزارعني  صغار  ساعدت  العريب،  الصمغ 

ويعد الصمغ العريب مصدراً مهامً لدخل للنساء بشكل خاص.

التشادية  الجمعية  تولت  الريفية،  العيش  سبل  وتعزيز  األشجار  إزالة  ملكافحة  و 
املواقد  إنتاج  يف  الحرفيني  من   80 من  أكرث  تدريب  مهمة  البيئة  لحامية  للمتطوعني 
ويتم  قراهم.  يف   آخرين  وشباب  عامل  بتدريب  قاموا  بدورهم  والذين  الشمسية 
إنتاج ثالثة أنواع مختلفة من املواقد الشمسية بجانب توفري فرص عمل ودخل ثابت 
للشباب.  ويحد املرشوع من هجرة الشباب ويخفض من الطلب املحيل عىل الحطب.  
وتضيف املواقد الشمسية ميزة الحد من انبعاثات الكربون وتقلل من اإلصابة بأمراض 

الجهاز التنفيس.

املساواة بني الجنسني

تلتزم الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة بتحقيق املساواة بني الجنسني. يضم 
ثالثة  ويعمل  النساء  من  سبعة  عضواً   14 عددهم  البالغ  التنفيذي  املجلس  أعضاء 
الربامج  من   %  65 تبلغ  بنسبة  النساء  وتستفيد  كيل.  بدوام  املجموعة  من  موظفني 

“فضلت الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة دامئاً التعبئة االجتامعية من خالل حمالت التوعيّة واللقاءات أو 
االجتامعات التي تعالج التحديات البيئية”

. محمد أحمد عبّاس، الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة
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لتأمني  الجمعية  بها  تقوم  التي  التفاوض  عملية  أثرت  وقد  الجمعية.   تنظمها  التي 
وقد  تشاد.   النساء يف  من  آالف  حياة  كبري عىل  بشكل  األرايض  النساء عىل  حصول 
ازدهرت املزارعات وأصبحن يساهمن يف تحقيق األمن الغذايئ للقرية.  وقد مكنت 
عنارص  باعتبارهن  املجتمع  حياة  يف   أكرب  بشكل  املشاركة  من  النساء  األفعال  هذه 
اجتامعية واقتصادية فّعالة.  أما  يف اآلونة األخرية فلقد بدأت بعض النساء يف حضور 
االجتامعات العامة واملشاركة يف صنع القرار يف القرى، األمر الذي يعد اختالفاً جذرياً 
عن املايض والذي يعزى مبارشة إىل عمل الجمعية.  واألهم من ذلك، أصبحت العديد 
من النساء ذات قدرة اآلن عىل دفع الرسوم املدرسية والرعاية الصحية، وبالتايل تحسني 

حياة األطفال.

نتائج عىل اإلختيارات السياسية

رسخت الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة مصداقيتها وفاعليتها وحازت عىل 
ثقة املجتمعات والهيئات الحكومية عىل حد سواء.  الجمعية عضو اللجنة من أجل 
تنمية العمل التطوعي يف تشاد )CDVT(، وهو التحالف الذي يضم خمس منظامت 
يف مجال العمل التطوعي والذي يتناول مجموعة من القضايا التي تشمل حقوق الطفل 
وحقوق النساء والتعليم وتنظيم املوارد البرشية والتدهور البيئي. وتعمل اللجنة من 
وزارة  مثل  الحكوميني  الرشكاء  مع  كثب  عن  تشاد  يف  التطوعي  العمل  تنمية  أجل 

املنظامت غري  البيئة فضالً عن  الشؤون االجتامعية ووزارة  الشباب والرياضة ووزارة 
الحكومية واملانحني لتنظيم ودعم مبادرات العمل التطوعي يف تشاد. ويساهم عمل 
الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة يف مكافحة إزالة األشجار وتدهور األرايض 
يف التنفيذ املحيل للتدابري الدولية مثل الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األشجار 
وتدهور الغابات )REDD( أو االتفاقيات متعددة األطراف مثل اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة التصحر )UNCCD(. وساهم إصدار الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية 
البيئة دليل تعليمي حول مكافحة التصحر، والذي نرشته منظمة اليونسكو واتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يف تحقيق أهداف االتفاقية ورفع مستوى الوعي املحيل 
حول التصحر وتقديم إسرتاتيجيات عملية إىل املجتمعات ملعالجة الجفاف والتصحر. 
ويرتأس منسق الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة اتحاد الجمعيات األهلية 
والذي يساعد يف تنفيذ الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األشجار وتدهور الغابات 
يف املجتمعات املحلية واألصلية يف تشاد.  ويساهم عمل الجمعية يف تحسني مستوى 
التنمية املستدامة لألمم  القرى عىل  تحقيق أهداف  املياه يف  الغذايئ وإتاحة  األمن 
املتحدة.  كام تعمل الجمعية أيضاً يف املنتدى الوطني التشادي للمؤمتر املعني بالنظم 
الرامية  املبادرة  تلك   ،)CEFDHAC( أفريقيا  وسط  يف  الرطبة  للغابات  األيكلوجية 

لتيسري التعاون وتبادل املعلومات بشأن مامرسات الحراجة يف أفريقيا.  
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التنمية املستدامة و األصداء

التنمية املستدامة

لحامية  للمتطوعني  التشادية  الجمعية  توفرها  التي  الفنية  واملشورة  التدريب  مينح 
مكافحة  وتدابري  الزراعية  والحراجة  الرتبة  خصوبة  مجاالت  يف  للمجتمعات  البيئة 
البور. وتشرتك  األرايض  الالزمة الستصالح  واملهارات  املعرفة  املجتمعات،  إىل  الجفاف 
األفراد  تعلم  املرشوعات.  ومبجرد  وتنفيذ  والتخطيط  التنمية  مبارشة يف  املجتمعات 
لهذه األنشطة، تكون املجتمعات قادرة عىل تكرار أنشطة االستصالح مرة أخرى مع 
قليل أو بدون أي دعم مايل خارجي. وعىل هذا النحو، تساعد الجمعية املجتمعات 
جهات  عىل  الجمعية  وتعتمد  واالستدامة.  الذات  عىل  االعتامد  إمكانية  تطوير  عىل 
مانحة لتمويل العديد من مرشوعاتها.  وينظر إىل مستقبل الجمعية عىل أنه مستقبل 
آمن نظراً لتميزها بطاقم عمل حيوي ومؤهل باإلضافة إىل سجلها الحافل باإلنجازات 

وعالقاتها مع منظامت العمل التطوعي و الرشكاء الحكوميني و املانحني.  

األصداء

حققت  فلقد  تطوعية،  منظمة  البيئة  لحامية  للمتطوعني  تشاد  جمعية  ألن  ونظراً 
الجمعية  القرى.  وتعد  النساء والشباب ورؤساء  التوعية مع  أنشطة  يف  كبرياً  نجاحاً 
أحد األصوات الرائدة يف البالد التي تطلق مبادرات بشأن القضايا البيئية وتغري املناخ 
البور  األرايض  الستصالح  الالزمة  األدوات  للقرويني  التوعية  برامج  ومتنح  والتصحر. 
عمل  حققه  الذي  النجاح  حث  ولقد  الغذايئ.  األمن  وزيادة  املناخ  تغري  ومكافحة 
الجمعية يف اآلونة األخرية بخصوص عكس تدهور الصمغ العريب يف كانتون بوتيلفيل 
الكثري من سكان القرى والعديد من القرى يف اتباع نهج الجمعية وطلب من الجمعية 
البيئي  التعليم  مبادرات  لتكرار  كبرية  إمكانية  وتوجد  أراضيهم.   يف  املرشوع  تكرار 
امتالك  فيها صعوبة  يسود  حيث  الساحل  منطقة  يف  تقع  أخرى  أماكن  يف  والتنمية 
النساء لألرايض وترتفع فيها هجرة الشباب إىل املناطق الحرضية ووجود تهديد بتدهور 

األرايض والتصحر.

الرشكاء

مكنت الحيوية التي تتمتع بها الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة وسجلها 

الرشكاء  من  قوية  شبكة  بناء  من  الريفية  والتنمية  البيئي  التعليم  مجال  يف  الحافل 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  ودعمت  والدوليني.   الوطنيني 
األشجار  إزالة  جهود  عىل  اشتملت  والتي  التصحر  مكافحة  مرشوعات  )اليونسكو( 
وتوفري املياه الصالحة للرشب للقرى الريفية.  وتم تقديم التمويل الالزم ملبادرة زراعة 
األشجار »الحزام األخرض« من جانب حكومة تشاد.  كام دعمت أيضاً سفارة الواليات 
املتحدة لدى تشاد مرشوعات زراعة األشجار التي تقوم بها الجمعية ومولت تركيب 
اآلبار واملضخات الغاطسة يف املجتمعات الريفية.  تم تقديم الدعم لربنامج الجمعية 
التشادية للمتطوعني لحامية البيئة الذي يستهدف معالجة الوضع املتدهور ملواطن 
العاملي  البيئة  التابع لصندوق   )SGP( الصغرية املنح  برنامج  العريب من قبل  الصمغ 
)FEM( والذي متت إدارته من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )PNUD(. وأطلقت 
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الجمعية برنامج »املعرفة للحياة« لألطفال مبساعدة من منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)اليونيسيف(.  وتعد وزارة البيئة بتشاد رشيك حكومي مقرب يرعى مسابقة اإلنرتنت 

السنوية لصالح الشباب التي تنظمها الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة.

“تعطي عملية بناء قدرات املرأة والشباب وإرشاكهم يف عملية صع القرار عىل أي مستى؛ القوة ملنظمتنا والشجاعة لألعضاء”. 

محمد أحمد عبّاس، الجمعية التشادية للمتطوعني لحامية البيئة



مصادر إضافية 
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.مهتايح نيسحتل مهينطاوم ةدعاسم ةيغب تامولعملا رداصم و براجتلا

 ةيلحملا لولحلا ميدقت و ةفرعمل ةيلهألا تامظنملا و تاسسؤملا و يندملا عمتجملا و تاموكحلا و ةدحتملا ممألا ءاوتسإلا طخ ةردابم مضت

.ةنرملا تاعمتجملا و ةعيبطلا و دارفألل ةمادتسملا ةيمنتلل

ءاوتسإلا طخ ةردابم 2016

ةظوفحم قوقحلا عيمج

عورشملا ءاكرش

ءاوتسإلا طخ ةردابم ءاكرش

Empowered lives. 
Resilient nations. 

http://bit.ly/292UfMz

