التواصل
مع الطبيعة رعاي ًة
ألنفسنا وكوكبنا

لصناع القرار
توصيات ُ

متهيد

للمعرفة املق َّدمة هنا دور حيوي يف توفري معلومات رضورية للسياسات
تتزايد األدل ُة عىل أن رفاه اإلنسان بتناغم مع الطبيعة يقتيض إدر َاك أهمية
واألنشطة املحلية واإلقليمية والعاملية يف مجال الصون والتنمية املستدامة
إدماجها يف حياتنا .لكن بينام يتعايش الكثريون منا مع الطبيعة ويُراعونها يجد
والقضايا ذات الصلة .يف سنة  ،2018وبقيادة د" .شرييل تشارلز" من شبكة
البعض اآلخر صعوبات يف فهم الطبيعة والتواصل معها .لذلك ،وسعياً لجعل
ُ
الطبيعة يف صميم حياة كل الناس من مختلف القطاعات ،وبالتايل إيجاد دعم
األطفال والطبيعة ،اجتمع  14مؤلفاً مشاركاً وأكرث من  60مراجعاً من  22دولة
كتاب "بيتنا جميعاً :كيف يساعدنا التواصل
وعمل أكرب للصون العاملي ،أطلقت املفوضي ُة العاملية للمناطق املحمية ( )WCPAيف  5قارات يف إطار شبكة فأنتجوا َ
مع الطبيعة عىل رعاية أنفسنا وكوكبنا" .أما هذه النرشة املوجزة فتحتوي عىل
ومفوضي ُة التعليم واالتصال ( )CECالتابعتان لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة
العديد من األفكار واألمثلة الواردة يف "بيتنا جميعاً" .تسعى هذه النرشة املوجهة
(#" )IUCNالطبيعة_للجميع" ( )#NatureForAllيف سنة .2016
لجمهور عريض لتقديم إضاءات عىل أحدث وأمنت الرباهني عىل أهمية التواصل
#الطبيعة_للجميع حركة عاملية ت ُلهِم ُح َب الطبيعة بلغ عد ُد املؤسسات األعضاء
بني الناس والطبيعة ملساعدة ُصناع القرار من مختلف القطاعات يف شتى أصقاع
فيها يف شهر ترشين أول (أكتوبر)  2018نحو  300مؤسسة من أكرث من  60دولة.
العامل عىل إنفاذ سياسات ومامرسات تساعد الناس عىل البقاء بتناغم مع الطبيعة
ويُبني الرشكاء يف #الطبيعة_للجميع كيف أن التواصل والتجارب الشخصية مع
اآلن وغدا ً وبعد غد.
الطبيعة تتيح فوائدا ً عظيمة لصحة األفراد وسالمة املجتمعات وقوتها ،وهي من
للمزيد عن #الطبيعة_للجميع واالنضامم لهذه الحركة زُر
مق ِّومات الدعم املستدام للصون.
ت ُوضح هذه النرشة القي َم املتنوعة للخربات والتواصل مع الطبيعة وعالقة ذلك
بالسلوكيات اإليجابية يف التعامل مع كوكبنا.

©2018 Children & Nature Network

هذه النرشة متوفرة بالعربية واالنجليزية والفرنسية واالسبانية.

http://www.natureforall.global
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تتناول هذه النرشة أهمية التواصل مع الطبيعة.

مع التحديات البيئية املتنامية التي تُواجِه العاملَ يُعترب فهم الصلة الوثيقة بني الناس والطبيعة
عنرصا ً أساسياً يف توفري املعلومات الالزمة لعملية فعالة لصناعة القرار وإطالق أعامل إيجابية يف
كل القطاعات .وعىل املستوى الشخيص أو املجتمعي مثة دليل متني ومتنام أن الناس يغدون أسعد
وأصح وأكرث إنتاجية وإبداعاً ونشاطاً وانخراطاً يف الحياة املجتمعية واملدينية عندما تصبح الطبيعة
ّ
جزءا ً هاماً يف َح َيواتهم .كام يرجح اهتاممهم بها.
8
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يف السنوات األخرية بيَّنت مراجعات أجرتها "شبكة األطفال والطبيعة" و"منظمة الصحة العاملية" وغريهام القيمة
الكبرية للخربات املكتسبة يف الطبيعة سواء ألطفالنا أو للصحة والرفاه الفرديني أو املجتمعيني أو الستدامة املدن والنمو
االقتصادي ، .ونُربِز هنا النتائج الرئيسية التي خلصت إليها هذه املراجعات وغريها .أما ما تنفرد به هذه الوثيقة فهي
الناس الطبيع َة
الصالت املقامة بني مختلف أنواع األدلة إلظهار أن ربط الناس بالطبيعة مهم لهم وأنه لذلك عندما يَ ْخ ُب ُ
ونتبي أنوا َع هذه الخربات والصالت التي تؤدي بالناس للعناية بكوكبنا،
وينتفعون منها يزداد تقديرهم لها وعنايتهم بهاَّ .
كام نُقدم توصيات متقدمة يف مجال السياسات املش ِّجعة عىل االستثامر يف وضع برامج وبُنى تحتية وحلول مبتكرة لربط
الناس بالطبيعة.
12-9 4

تُ ثل القاعد ُة املعرفية املتنامية التي تربط بني التواصل مع الطبيعة والعناية بها عنرصا ً هاماً يف هذه النرشة .أما
"بيتنا جميعاً :كيف يساعدنا التواصل مع الطبيعة عىل رعاية أنفسنا وكوكبنا" فيبحث يف هذه القاعدة املعرفية بتفصيل
أكرب ُمش ِّكالً دليالً فنياً لِام يرد يف هذه النرشة املوجزة.
8
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ملحة
التحرير Grigorii Pisotsckii / Shutterstock.com :

ُ
"ارتباط الثقافات األصلية التقليدية باألرض وثيق .تشمل الثقافات َ
طرق التفكري والنظرة إىل العامل والقيم
واملامرسات واألعامل .ومن شأن الصالت ببيئتنا مساعدتنا عىل ت َذكُّر هويتنا ومكانتنا يف عالقة تشاركية النمو
مع الطبيعة مام ينعكس عىل أسلوب عيشنا .وحتى نستطيع البقاء واالزدهار عىل املدى الطويل ينبغي علينا
جميعاً اإلدراك أننا جزء من الطبيعة".

"كْلُوِي دراجون سميث"

4

توصيات للسياسات قامئة عىل األدلة

كيف يساعدنا التواصل مع الطبيعة عىل رعاية
أنفسنا وكوكبنا
•ت ُعترب الخربات اإليجابية املبارشة املكتسبة يف الطبيعة خالل الطفولة
والقدوات يف مجال رعاية الطبيعة من قبل أشخاص قريبني من األطفال
أكرث عاملَني يساهامن يف قيام األفراد البالغني بأفعال لصالح الطبيعة.
•تغلب عىل األشخاص الذين يشاركون يف أنشطة مرتبطة بالطبيعة مهام
كانت أعامرهم السعاد ُة والصحة أكرث من أولئك الذين ال يشاركون يف
، ، ، ،
هذه األنشطة.
•تعزز الخربات االجتامعية امل ُعاشة يف الطبيعة االتصالي َة بني األشخاص
،
ومع الطبيعة.
األشخاص الذين ينمو لديهم ِح ٌس مكا ٌين نحو الرغبة بحامية ذلك
•ينزع
ُ
املكان والتصدي ملا قد يق ِّوض بيئته.
•تتسم املعرفة بأهمية بالغة لكنها غري كافية لجعل الناس يقومون بأعامل
مفيدة للطبيعة.
•ت ُعترب الخربات اإليجابية املفيدة املكتسبة يف الطبيعة أسلوباً ناجعاً إلقامة
تواصل مع الطبيعة وحب لها مبا يؤدي إىل توجيه الناس نحو العناية بهذا
، ، ، ، ،
الكوكب.
،
•ميثل التواصل مع الطبيعة مؤرشا ً هاماً عىل سلوك إيجايب يف الصون.
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تستخدم األبحاث يف هذا املجال مجموعة متنوعة
من السلوكيات كمؤرشات عىل مدى إيالء الناس
عناية بالطبيعة.

•سياسات تعليم وتنشئة لألطفال تخصص أوقاتاً ت ُقىض يف الهواء الطلق
وتعليامً حول الطبيعة يقوم عىل التجربة بدءا ً من الطفولة املبكرة وعىل
امتداد الحياة.
•سياسات للصحة ورعاية للبالغني تتيح للجميع ومن شتى األعامر التمتع
بالفوائد الصحية للتواصل مع الطبيعة.
•سياسات للتخطيط املجتمعي والتنمية الحرضية إلقامة مدن غنية مبظاهر
الطبيعة من متنزهات عامة ومناطق محمية مبا يخدم الناس والطبيعة.
•متنزهات وأنشطة ترويحية يف الهواء الطلق وسياسات سياحية تشجع عىل
أنشطة عائلية وبرامج تثقيفية وتعليم مرتبط بالطبيعة وقائم عىل التجربة
يف الهواء الطلق.
•سياسات فنية وثقافية مشجعة عىل التكاملية بني الثقافة والطبيعة
لتطوير ِحس بالتناغم مع الطبيعة إضافة إىل إبراز قصص التواصل
والتعايف.
•سياسات مشجعة عىل استثامر القطاع الخاص يف الربمجة البيئية
املستدامة والحلول املبتكرة ومنها التكنولوجيّة لربط الناس بالطبيعة.
•سياسات تحث مؤسسات صون التنوع الحيوي عىل العمل عرب مختلف
كل الناس بشكل منصف وشامل الفوائد املتعددة
خب ُ
القطاعات يك يَ ُ
للتواصل مع الطبيعة.

ومن أمثلة هذه السلوكيات إعادة التدوير وتناول
املنتجات الغذائية املحلية والعضوية وخفض
االستهالك وامليش واستخدام الدراجات عوضاً عن
وسائل النقل القامئة عىل الوقود األحفوري والتطوع
5

يف مرشوعات إصالح املوائل والتصويت لألشخاص
الداعمني للطبيعة وللسياسات الداعمة والتربع
للمناطق املحمية واختيار املهن التي تخدم الطبيعة
ال تلك الضارة بها.

الطبيعة
لألطفال

تبدأ فوائد التواصل مع الطبيعة من مرحلة الطفولةِ .من ذلك أن
أجساد األطفال الصغار وال ُر َّضع تنمو صحيحة وقوية بفضل الوقت
الذي يقضونه يف اكتشاف املواد الطبيعية مستخدمني أيديهم وكامل
أجسادهم .وتحفز املَشاه ُد واألصواتُ يف الهواء الطلق َمداركهم
وأجسادهم .وتنمو مهاراتُهم االجتامعية والروابط مع أفراد أُرسهم
،
من خالل األوقات التي يقضونها معاً يف الهواء الطلق.
29 28

لقد تَبَ َّ َي وجود رابط بني لعب األطفال يف سن املدرسة وتطور مهارات أساسية
لديهم مثل حل املشاكل والتفكري املنطقي واالبتكار وحب االستطالع وتَبَ ُّ ُي
التحديات والتنظيم الذايت والتعلم االجتامعي والعاطفي .أما الطالب فقد
أظهرت الدراسات وجود صلة إيجابية بني ُخرضة ساحات املدرسة وتحصيلهم
الدرايس كام يتضح من نتائج االمتحانات املوحدة ومعدالت التخرج .فقد أظهر
مسح حديث أُجري يف  45دولة حول مبادرة "اليوم الدرايس خارج الغرفة الصفية"
أنه عندما تُعطى ِ
الح َصص املدرسية خارج غرفة الصف يكون الطالب أكرث انخراطاً يف
التعلم ( )%88وأكرث قدرة عىل الرتكيز ( )%68وأفضل سلوكاً (.)%65
54-51

57-55

58

كام ينزع األطفال والفتية القادرون عىل الوصول إىل الطبيعة نحو االستمتاع
بالنشاط البدين أكرث من سواهم .ويتمتعون مبعدالت بَدانة أقل وأمراض مزمنة
أقل كالسكري وأمراض القلب وبصحة نفسية وقوة أفضل ، ، .تشري األبحاث إىل
، ،
أن التعرض للطبيعة قد ميثل عامالً إيجابياً للصحة العقلية لدى صغار السن.
وقد وجدت دراس ٌة حديثة شملت  29,784من الفتية الكنديني أن االنخراط يف اللعب
انخفاض يف
يف الهواء الطلق -حتى وإن كان لنصف ساعة فقط أسبوعياً -رافَ َق ُه
ٌ
األعراض النفسية لدى اإلناث ويف األعراض الجسدية ذات املنشأ النفيس لدى الذكور
واإلناث .كام يستفيد املراهقون من دعم أقرانهم لهم وينمو تقديرهم لذاتهم
بينام يعملون ويتعلمون وميارسون االستكشاف من خالل مجموعات –مستفيدة من
املرشوعات ال َخ َدمية يف الهواء الطلق -مبا يُن ِّمي ثقتهم بالنفس وقدرتهم عىل رعاية
،
أنفسهم واآلخرين والبيئة.
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تبني نتيجة ألكرث من أربعني سنة من األبحاث أن الخربات
الفعالة املكتسبة يف رحاب الطبيعة خالل الطفولة تؤدي إىل
سلوكيات صون لدى البلوغ .وقد بحث "تانر" يف هذه الصلة
فتَ َّبي له أن معظم األشخاص الذين اختاروا منط حياة التزموا
فيه بحامية الطبيعة أفادوا بأنهم كانوا قد َخربوا الطبيعة يف
طفولتهم .كانت البيئات الطبيعية سهلة الوصول ملعظم هؤالء
األشخاص ألغراض اللعب غري املنظم واالستكشاف بشكل شبه
يومي تقريباً خالل طفولتهم .منذ ذلك الحني وعدد الدراسات
والتحليالت املضبوطة الباحثة يف متانة األدلة الواردة يف هذه
الدراسات يف تزايد.
23

4

ال يعني ذلك أنه ليس مبقدور البالغني تطوير التزام برعاية الطبيعة .وال يعني
أنه ينبغي للبيئة الطبيعية أن تكون ِب ْكرا ً وريفية ،بل إن الفضاءات الخرضاء
واملسطحات املائية الغنية مبظاهر الطبيعة الواقعة ضمن وسط حرضي أو
بيئات أخرى مأهولة تعترب فعالة أيضاً يف تطوير هذا االلتزام .إنه يعني أن
التجارب املكتسبة يف الطبيعة خالل الطفولة تزيد من فرص إيالء األشخاص
العناية بالطبيعة عرب مراحل حياتهم .تقوم نتائج هذه الدراسات عىل ع ِّينات
متنوعة من األشخاص من مناطق مختلفة حول العامل أظهرت أن عاملَني
رئيسيني يساهامن يف منو األطفال إىل بالغني يعملون ملصلحة الطبيعة:
الخربات املبارشة اإليجابية املكتسبة يف الطبيعة خالل الطفولة واألشخاص
الذين ميثلون ُقدوة يف العناية بالطبيعة من أقارب األطفال مثل األب والجد
، ، ،
وغريهم من األوصياء املوثوقني.

األطفال
للطبيعة

64
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با ِدر

با ِدر الصطحاب األطفال إىل الهواء الطلق بشكل منتظم .فهذا
أسلوب متني وفعال لربطهم بالطبيعة.
•للمؤسسات الرتبوية الدور الهام يف ربط األطفال بالطبيعة .ميثل "اليوم الدرايس
خارج الغرفة الصفية" ( )Outdoor Classroom Dayحملة عاملية تهدف
لجعل اللعب والتعلم يف الهواء الطلق جزءا ً من كل يوم درايس لكل تلميذ .يف
مليون تلميذ يف أكرث من مائة
سنة  2017شارك يف هذا اليوم الدرايس أكرث من َ
دولة .وقد تَبَ َّي من خالل تقييم الحق أن واحدا ً من كل خمسة ُمربِّني زاد -منذ
الوقت املخصص للعب وأن  %44من املعلمني خصصوا وقتاً أطول
ذلك الحني-
َ
ِ
للحصص خارج الغرفة الصفية.
58

•من "كالغاري" إىل "بنغالور" ومن الصني إىل الربازيل تتألف "نوادي الطبيعة
للعائالت" ( )Nature Clubs for Familiesاملستمدة فكرتها من "شبكة
أب أو أ ٌم تجتمع بشكل منتظم
األطفال والطبيعة" من مجموعات يقودها عادة ٌ
مع أطفالها من مختلف األعامر للعب يف الهواء الطلق واستكشاف مظاهر
يتبي لألبحاث امل ُ ْجراة حول بعض هذه املجموعات العديد من
الطبيعة .كام َّ
ُ
الفوائد العظيمة للروابط األرسية وتنامي الثقة واالبتكار لدى األطفال وزيادة
،
ِصالتهم بالطبيعة.
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27 14

8

big images

9

الطبيعة
للصحة
والرفاه

للوقت املَقيض يف الطبيعة أهمية بالغة يف حامية الصحة وتوفري
الوقت يف أعامل ال َب ْستنة أو ركوب
الرفاه ملختلف األعامر ،وسواء قُيض
ُ
الدراجات أو مجرد امليش يف الهواء الطلق فإن فوائده الواضحة تشمل:
•تحسن يف ضغط الدم ومعدالت النبض ومستويات هرمون التوتر.

70-67

•تعزز اإلحساس بالصحة الحسنة.

71 ،6 ،3 ،2

•انخفاض مستويات القلق واالكتئاب.

72 ،69

•انخفاض التوتر يف أماكن العمل وتحسن األداء.

70

•انخفاض حوادث السلوك العدواين لدى املصابني بالزهامير املقيمني يف
مؤسسات الرعاية.
73

ميثل التواصل مع الطبيعة اسرتاتيجية للصحة العامة متاحة وقابلة للتطبيق من
العديد من املجموعات السكانية؛ كام بَيَّنت الدراسات أن فوائد هذا التواصل ال
تقترص عىل الحامية بل تشمل املعالجة أيضاً .فمن اآلثار اإليجابية لتواصل البالغني
مع الطبيعة االعتامد األقل عىل األدوية والتعايف األرسع من العمليات الجراحية
واإلقامة األقرص يف املستشفى ، .كذلك تُظهر الدراسات حاج ًة أقل لألدوية والرعاية
لدى مرىض الصحة النفسية ،بينام ميكن خفض تكاليف األدوية لبعض الحاالت مثل
"اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط" عندما يكون قضاء وقت يف الطبيعة جزءا ً
من خطة املعالجة .كام قد يأيت االستثامر يف الطبيعة لغايات الصحة والرفاه
بفوائد اقتصادية .وتشري دراسة لتحليل التكاليف والفوائد لنشاط بدين باستخدام
مسارات الدراجات الهوائية أو املشاة إىل أن كل دوالر واحد اس ُتثمر يف هذه
ُ
املسارات قد أنتج ما يعادل  2.94دوالر من الفائدة الطبية املبارشة .تتحمل األرس
ودافعو الرضائب وأصحاب األعامل حول العامل األعباء االقتصادية واالجتامعية املتنامية
لألمراض الجسدية والنفسية .ابتدا ًء يُعترب الوصول إىل الطبيعة أمرا ً جوهرياً يف مساعدة
الناس عىل َجني الثامر الجسدية والنفسية والروحية واالجتامعية الكثرية للتواصل
مع الطبيعة.
75 74

78-76

79

10

يُوىص بجعل االعتياد عىل الطبيعة أمرا ً ق ّيامً يف حياة الشعوب وذلك من
خالل اتخاذها عنرصا ً من عنارص الحياة اليومية املعاشة ، .ومن الجيد أنه
ميكن تيسري وتعزيز الخربات املكتسبة يف الطبيعة ومن خالل التواصل معها
لكل الفئات العمرية وأنه ميكن البدء بذلك يف أي عمر وأنه قد يتم يف بيئات
مختلفة مثل الربية والريفية والحرضية .تعترب الخربات الهادفة واإليجابية
أسلوباً ناجعاً إليجاد صلة بالطبيعة أو حب لها ،وهي بدورها ترشد الناس
للعناية بهذا الكوكب .ومام ت ُظهره األبحاث أن مجرد مالحظة "ثالثة أشياء
جيدة يف الطبيعة" يومياً ملدة أسبوع تجعل صلة األشخاص بالطبيعة تتحسن.
تحليل لهذه "األشياء الجيدة" أن األشخاص يستمتعون باألحاسيس
ويُبني ٌ
بالطبيعة والتغيري املؤقت والحياة الربية النشطة والجامل واأللوان .توصلت
دراسة أخرى إىل أن أهم ثالثة محفزات تدفع األمريكيني للخروج للهواء الطلق
يف مواقع الطبيعة "الرتَيُّض" و"قضاء وقت مع العائلة واألصدقاء" و"املحافظة
وتشمل املحفزات األخرى الهامة "االستمتاع بجامل
ُ
عىل اللياقة البدنية".
املناظر الطبيعية" و"القرب من الطبيعة" و"االستمتاع باألصوات والروائح يف
الطبيعة" .وتوفر مثل هذه االستنتاجات التوجي َه واإلرشا َد ملبادرات الصحة
والرفاه حول كيفية تب ِّني التواصل مع الطبيعة.
80 64

الصحة
والرفاه
للطبيعة
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با ِدر

با ِدر لجعل الطبيعة عنرصاً أساسياً من عنارص الحياة اليومية
الصحية للجميع من خالل التشجيع عىل خوض تجارب
بسيطة ومتاحة يف الهواء الطلق.
•"متنزهات صحية ألناس أصحاء" حركة عاملية توظف قوة الطبيعة
مصدرا ً للصحة .وتؤمن هذه الحركة بأن االرتباط بالطبيعة رضوري
لصحة ورفاه البرش عاطفياً وبدنياً وروحياً ،ويقوم نه ُجها عىل تعزيز
الدور الرئييس للمتنزهات واملناطق املحمية يف صون النظم
اإليكولوجية الصحية .ومن التجارب الجديرة بالذكر يف هذا املجال
"الوصفات الطبية للمتنزهات" ( Vitamina Nيف كولومبيا؛  ParkRxيف
الواليات املتحدة) حيث يُويص مقدمو الرعاية الصحية مرضاهم بزيارة
املتنزهات للعالج والوقاية من األمراض املزمنة.
•خالل أول ثالث سنوات من "ثالثون يوماً يف الربيّة" ()30 Days Wild
س ّجل نحو  80,000شخص يف اململكة املتحدة أسامءهم للمشاركة يف
برنامج
أنشطة قامئة عىل الطبيعة ملدة  30يوماً عىل التوايل .وقد أظهر
ُ
،
تقييم وجو َد تحسن يف صحة األشخاص وسلوكيات صون إيجابية.
83 24
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الطبيعة
للمجتمعات

يف ظل االمتداد الحرضي املتنامي للمدن تصبح املساحات الخرضاء
واملسطحات املائية املجتمعية مصدرا ً للعديد من الفوائد الصحية ،بل
تبي أن التعرض ألشكال
مبقدورها أيضاً رعاية التامسك االجتامعي .وقد َّ
متنوعة من الطبيعة يجعل بعض الناس أكرث كرماً واهتامماً ويساعد
عىل تقريبهم من اآلخرين .ومثة أدلة عىل أن هذا االتصال بالطبيعة
يعزز السلوكيات االجتامعية اإليجابية مثل التعاطف واإليثار والكرم
والتشارك يف املوارد .إذ ميكن ملجرد رؤية املناظر الطبيعية الجميلة
جعل الناس أكرث تعاوناً مع اآلخرين وكرماً تجاههم حتى يف حالة
وجود غرباء .ومن الفوائد التي ت ُظهرها األدلة املتنامية لعلم "الدهشة"
–الذي يتناول تجارب ردود األفعال القوية نحو ما يعترب عجائب
الطبيعة -توجيه الناس نحو حل مشكالتهم بشكل أكرث تعاونية
،
وإبداعاً.
84

86 85

توفر املواقع الطبيعية القريبة مثل املتنزهات العامة األرضي َة املناسبة لألنشطة
املجتمعية والتواصل مع الجريان ،وميكن أن تؤدي إىل ِحس أكرب باالنتامء للمجتمع
ورضاً أكرث لدى السكان .أظهرت الدراسات أن لدى سكان املناطق الحرضية الذين
يعيشون بالقرب من الطبيعة معرفة أكرب بجريانهم واحرتاماً أكرب لهم .كذلك تبني
وجود مستويات أعىل من الثقة املشرتكة بينهم ورغبة أكرث يف مساعدة بعضهم البعض
مقارنة بنظرائهم الذين يعيشون يف مناطق جرداء ، ، ، .وقد تبني لباحثني أن املواقع
الطبيعية القريبة تساعد يف منع الجرائم والتخفيف من حدة بعض ال ُنذُر النفسية
للعدوانية والعنف .ومن ذلك أن دراسة ملا مجموعه  145من قاطني املساكن العامة
بينت أن قاطني البنايات املطلة عىل كتل خرسانية وأسفلت يظهرون عدوانية وعنفاً
أكرث من نظرائهم قاطني بنايات مامثلة مطلة عىل أشجار وأعشاب ، .كذلك تَبني أن
تخضري املساحات الحرضية الخالية قد يخفض معدالت التخريب والجرائم العنيفة.
88 87 54 6
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املجتمعات
للطبيعة

تستطيع البيئات الحرضية لعب دور حاسم حيث ميكن للخربات اليومية يف
املدن الغنية مبظاهر الطبيعة تحويل أمناط عيشنا وعملنا وتعلمنا ولعبنا.
ومن خالل تصميم بيئات مدننا بطرق تبتكر فرصاً ميرسة لالتصال بالطبيعة
نستطيع إيقاد جذوة االرتباط بها .عىل سبيل املثال يف مدينة "بوغوتا"
توصلت دراسة حديثة إىل أن األفراد الذين يزورون متنزهات مدنية أكرب
يحققون مستويات أعىل من االتصالية بالطبيعة والشعور باالعتامدية املتبادلة
مع الطبيعة .إال أن وجود متنزهات قريبة قد ال يشكل للبعض حافزا ً
كافياً لزيارتها .وتبدو الفضاءات الحرضية الخرضاء األكرث نجاحاً يف اجتذاب
مجموعات سكانية متنوعة حيث توجد عنارص االنخراط واملشاركة املجتمعية
هذه .باإلضافة إىل سهولة الوصول من املهم أن تدعم سياساتُ التخضري
االندماج بني اإلنسان والطبيعة وذلك من أجل
الحرضي األنشطة التي تعزز
َ
تحسني الصحة البرشية والسالمة البيئية يف املدن .لذلك يعتمد النجاح
يف تحقيق مجتمعات غنية مبظاهر الطبيعة عىل سياسات استثامر واعية
وطويلة األمد ال تقترص عىل زيادة توفري املساحات الخرضاء واملائية وتنوعها
يف الفضاءات الحرضية بل يشمل كذلك تنفيذ سياسات ومامرسات تزيد من
فرص الناس لالرتباط بالطبيعة.
90

91

92

يحتاج الكثريون اليوم ،خاصة أولئك الذين ليس لديهم ارتباط مبارش بالطبيعة ،لصحبة العائلة
واألصدقاء يف الفضاءات الطبيعية لقضاء وقت ممتع .ويف ذلك العديد من الفوائد الجليلة لهم.
يبدأ ارتباط الكثريين منا بالطبيعة يف املنزل أو قُربه :يف البيئات الحرضية واملزارع ومناطق الربيّة
البعيدة ،ويف املدارس ومراكز العناية والرشكات واملستشفيات وأماكن التسوق ،ويف متاحف
األطفال املعتمدة عىل الطبيعة ،ويف حدائق الحيوان وأحواض األسامك والحدائق النباتية ،ويف
أماكن العبادة واملراكز املجتمعية واملتنزهات واألماكن العامة .حيثام يوجد أشخاص ،أفرادا ً
وجامعات ،يكون مبقدورهم االنخراط يف مامرسات تؤكد عىل ارتباطهم بالطبيعة وتدعمه.
ويساهم ذلك يف صحتهم ورفاههم ورفاه عائالتهم وأصدقائهم وزمالئهم يف العمل والكائنات
األخرى بل وكوكب األرض عامة.
15

با ِدر

با ِدر ملا من شأنه جعل املدن تحتوي عىل فضاءات خرضاء ومسطحات
مائية آمنة وسهلة الوصول .فهذا عنرص جوهري يف اسرتاتيجية طويلة األمد
لرعاية كوكبنا.
•تهدف حركة " 10دقائق مشياً" ( )10-Minute Walkلضامن وجود نوعية ممتازة من
املتنزهات أو الفضاءات الخرضاء التي ميكن ألي شخص يف أي من مدن الواليات املتحدة
بلوغها مشياً خالل  10دقائق أو أقل .وقد صا َدق عىل هذه املبادرة أكرث من مائتي ُعمدة
مدينة مبا فيها ُع َمد أكرب أربع مدن أمريكية (نيويورك ،لوس أنجلوس ،شيكاغو ،هيوسنت) إقرارا ً
بالفوائد الصحية واالقتصادية واملجتمعية والبيئية التي توفرها املتنزهات لسكان الحوارض.
•تقدم املنظامت الراعية واملبادرات مثل " "ICLEIو"طبيعة املدن" ()the Nature of Cities
و"األسبوع األخرض لالتحاد األورويب" ( )European Union’s Green Weekو"امل َد
األخرض" ( )Green Surgeو"الجمعية العاملية للمتنزهات الحرضية" (World Urban
 )Parks Associationو"التحالف الحرضي لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة"
( )IUCN Urban Allianceو"املدن األربعون" ( )C40 Citiesو"مدن )80 8 Cities( "80 8
و"مدينة املتنزه الوطني" ( )National Park Cityو"النظم الطبيعية واملدن املستدامة"
( )Natural Systems and Sustainable Citiesأدوات عملية وإرشادات للسياسات لدعم
املبادرات املحلية الرامية لتحسني استدامة البيئات الحرضية ومستوى معيشة سكان الحوارض.
93
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تشكل الطبيعة أساس اقتصاداتنا .فنحن نعتمد عىل املوارد الطبيعية
للغذاء واملاء والهواء النظيف واملواد الخام واالستثامرات يف األعامل وإيجاد
فرص العمل ومصدرا ً للعوائد الرضيبية .كام يتيح ارتبا ُط الناس بالطبيعة
فرصاً اقتصادية.
تقوم السياحة ،مبا متثله من  %10من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي وفرصة عمل واحدة من
بني كل عرش فرص عمل ،بدور حاسم يف إيجاد فرص العمل وبناء الرثوات وحامية البيئة
وخفض الفقر .والسياحة القامئة عىل الطبيعة قادرة بحد ذاتها عىل إيجاد فرص عمل متنوعة
ملجموعة من القطاعات وتساهم يف متانة االقتصادات املحلية واملناطقية والقُطرية .عىل سبيل
املثال ميثل السوق املتخصص بسياحة املغامرات املقدرة قيمته بنحو  263مليار دوالر إحدى
أرسع فئات السياحة العاملية منوا ً مبعدل منو سنوي بلغ  %65بني عا َمي  2009و 2012يف أوروبا
وأمريكا الشاملية وأمريكا الجنوبية .يف جنوب الصحراء الكربى من القارة اإلفريقية ساعد
الرتويج ملناطق الجذب الطبيعية عىل زيادة أعداد الزوار من  6.7مليون زائر يف سنة 1990
إىل  33.8مليون زائر يف سنة  .2012يف كندا تبني أن زوار املتنزهات ميثلون دعامً مبارشا ً
ألكرث من  64,000وظيفة بدوام كامل ويولِّدون دخالً للعاملة قيمته  2.9مليار دوالر وميدون
الحكومات بنحو  337مليون دوالر من العوائد الرضيبية .يف الواليات املتحدة شكّل الدخل
املتأيت من اقتصاد الرتفيه يف الهواء الطلق  373.7( %2مليار دوالر) من الناتج املحيل اإلجاميل
لسنة  ،2016وهي أرقام تتجاوز مساهامت صناعات مثل التعدين واستخراج النفط والغاز
( %1.4من الناتج املحيل اإلجاميل) وتفُوقها استدامة.
11

الطبيعة
لالقتصادات
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إضافة إىل السياحة ميكن للفضاءات الخرضاء الجاذبة أن تؤثر يف القرارات الخاصة بتحديد
مواقع األعامل وتساعد يف جلب وظائف جديدة للمجتمع .وقد أظهرت الدراسات يف كندا
والواليات املتحدة أن القرب من مظاهر الطبيعة يرتافق بارتفاع َمبالغ إيجار العقارات السكنية
والتجارية و ِق َيم رضائب العقارات ، .يف مدينة "نيويورك" مثالً تم إحياء متنزه "برايَنت"
بتحويل أراضيه املجدبة التي كانت وكرا ً لصفقات املخدرات والرسقات إىل فضاء جذاب صار
يستقطب آالف الزوار يومياً .وخالل سنتني من إعادة فتح املتنزه ازدادت حركة استئجار
العقارات يف الجادة السادسة القريبة منه بنحو  %60مام جعل وكالء العقارات يسمون املتنزه
"حاسم الصفقات" .كذلك تبني يف مدينة "برلني" أن القرب من املالعب رفع قيمة العقارات
بنسبة  %16بينام أدت كرثة أعداد األشجار إىل زيادة يف تلك القيمة قدرها .%17
98 96
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االقتصادات
للطبيعة

أظهرت الدراسات عالقة إيجابية بني مستوى االنخراط يف األنشطة
القامئة عىل الطبيعة مثل صيد األسامك والغطس ومشاهدة الطيور
من ناحية وعناية الفرد باملوارد التي تعتمد عليها أنشطته من ناحية
أخرى .كام وجدت دراسات أخرى عالقة بني ارتباط الناس
بأماكن معينة حيث يتفاعلون مع الطبيعة ونزوعهم نحو العناية
بهذا الكوكب مام يشري إىل أن أولئك الذين ينشأ لديهم إحساس
باملكان يغدون أكرث رغبة بحاميته ومعارضة لتدهور بيئته.
وأشارت بعض الدراسات إىل أن هذه الصالت متتد لتشمل عناية
أعم بهذا الكوكب يف الحياة اليومية ، .أما ألولئك الذين يتعاملون
أصالً بإيجابية مع الطبيعة فقد يؤدي قضاء أوقات منتظمة يف
رحابها لتعزيز بقائها حارضة يف أذهانهم كأولوية وزيادة فرص القيام
بأعامل لصالحها.
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تُوفر األعشاب واألشجار واملتنزهات وغريها من املناطق الطبيعية مجموعة متنوعة
من الفوائد للناس والطبيعة .فهي تزيل امللوثات من الجو ومتتص مياه األمطار
وتعزل التلوث الضوضايئ وتخفض حرارة الجو وتقلل بِقاع االحرتار الحرضية ،كام
توفر حامية ملساقط املياه وحامية من الفيضانات وتدعم التنوع الحيوي وتساعد
عىل التخفيف من آثار التغري املناخي ، .واملناطق الطبيعية أو "البنية التحتية
الخرضاء" قادرة عىل تقديم العديد من الخدمات التي تقدمها "البنية التحتية املبنية"
وغالباً بكلفة أقل وعىل نحو أفضل .ومثة مخاطر كامنة ينبغي إدارتها حيث ميكن
ملامرسات االستخدام املفرط للمناطق املحمية وأعامل التطوير غري املخطط لها
بعناية وتجاهل الثقافة واملبادرات املحلية أن تقوض العديد من املزايا املمكنة.
وكمبدأ أول ينبغي إدارة التفاعالت البرشية مع املناطق الطبيعية لألغراض
االقتصادية مبسؤولية وتدبر واستدامة.
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با ِدر

با ِدر لحامية املوارد الطبيعية من التدهور لالستفادة من الفرص االقتصادية التي يتيحها اتصال الناس بالطبيعة.
•املتنزهات واملناطق املحمية أماكن هامة للسياحة يف مختلف أنحاء العامل وتلعب دورا ً بارزا ً يف احتضان أنشطة تؤدي إىل رعاية كوكب
األرض .يف سنة  2018قدمت وكالة "متنزهات كندا" ( )Parks Canadaدخوالً مجانياً للشباب من سن السابعة عرشة فأقل إدراكاً ألنه "من
خالل االتصال بالطبيعة سينشأ لدى الشباب فهم أفضل لحاجتنا املاسة ليس فقط لحاميتها بل أيضاً لصونها لألجيال القادمة".
•يف الربازيل ُح ِّول َمقلع حجارة متدهور إىل مرج أخرض للعبة الغولف لأللعاب األوملبية يف "ريو" سنة  2016مع زراعة أكرث من  15,000نبتة
أصيلة ونرش أكرث من  475,000نبتة من بذور أصيلة يف ملعب الغولف هذا .فلم يعد املكان الذي كان مجدباً موقع جذب لالعبي الغولف
فحسب بل أعادت استيطانه برسعة كائنات نادرة مثل بومة الجحور والطيطوي والبلشونات.
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الجميع
للطبيعة

تتيح الخربات الشخصية والروابط مع الطبيعة العديد من الفوائد لصحة األفراد
وسالمة املجتمعات ورفاهها ومرونتها .يف يومنا الحارض صار اتصال الكثريين
املبارش بجامل الطبيعة وتشابك نظمها الحية وتجاربهم الواعية فيها محدودا ً.
لقد صار اإلدراك بأن البرش مجرد جزء من شبكة الحياة املتكاملة أو املرتابطة يف
غياهب النسيان أو تبدد من ذاكرة الكثريين .ويف حني قد يحدث هذا االنفصال
حتى يف املناطق الريفية أو غري املطورة إال أن أبلغ صوره تتمثل عادة يف املدن
واملناطق ذات الطابع الحرضي الكبري .ويعيش  %55من سكان العامل حالياً يف
مناطق حرضية حيث يتوقع أن ترتفع هذه النسبة يف سنة  2050إىل  .%68وال
يعني ذلك أن املناطق الحرضية ال ميكن أن تكون متنوعة بيولوجياً؛ فذلك ممكن
من خالل الرعاية واالهتامم .وتنطوي املناطق الحرضية عىل إمكانية كبرية لربط
الناس بالطبيعة يف حياتهم اليومية مبا فيه نفعهم ونفع كوكب األرض.
112

تشري أدلة متزايدة إىل أن قضاء وقت يف الطبيعة أمر بالغ األهمية مبا قد ينشئه من ارتباط وجداين
بالطبيعة أو حب لها وانصهار فيها .وميكن لهذا االرتباط أن يجري يف بيئات متنوعة .كام أصبح
، ، ،
االرتباط بالطبيعة يعترب من املؤرشات الهامة عىل وجود سلوكيات صون إيجابية.
50 47 46 42

وقد طور يف السنوات األخرية عدد من معايري االتصالية حيث استخدمت هذه لفحص العالقة
بني االتصالية واألعامل املفيدة لألرض ، .يصف "فرانتز" و"ماير" االتصالية بأنها شكل من أشكال
الناس عىل التعاطف مع الطبيعة والعناية بها وااللتزام
"الـ نَ ْح ُن" التي تساعد يف بعدها النفيس َ
بحاميتها .يُع ِّرف "زِلسرتا" وزمالؤه االتصالية بالطبيعة بأنها "حالة ثابتة من الوعي املك َّون من
سامت إدراك وتأثري وخربة تآلفية تعكس من خالل املواقف والسلوكيات املتناغمة وعياً مستمرا ً
بالرتابط الجوهري بني الذات وبقية مظاهر الطبيعة" .ويرون يف ذلك أمالً ويعتربونه "متطلباً
رضورياً لتحقيق الصون املبتغى ونتائج السلوكيات البيئية" .ويدعم هذا الرأي بحثٌ حديث يشري
إىل أن املعرفة البيئية تفرس  %2فقط مام يرتبط بالسلوكيات البيئية فيام تفرس االتصالية بالبيئة
 %69من هذه السلوكيات.
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تخصيص وقت لقيام التالميذ بألعاب مفيدة يف الهواء الطلق .تشجيع
مجموعات العناية بكبار السن عىل امليش يف متنزهات األحياء.
تخصيص فضاءات يسهل الوصول إليها غنية مبظاهر الطبيعة الخرضاء
واملائية يف أرجاء املناطق الحرضية .توفري الدعم لقضاء عطالت ممتعة
بعض من مامرسات واعدة عديدة تجري حول
يف متنزه وطني .هذه ٌ
العامل لربط الناس بالطبيعة فتساهم يف االتصالية مع الطبيعة ورعاية
هذا الكوكب .ويف حني ما زال الكثري مام ينبغي فهمه بخصوص العوامل
املساهمة يف األفعال البرشية املفيدة للطبيعة يواصل الباحثون تقديم
آراء أعمق يف هذا الجانب .والواضح هنا هو وجود العديد من الطرق
لالرتباط بالطبيعة ونظم الحياة فيها وإدراك قيمتها والقيام مبا يلزم
لصونها؛ فاالتصالية أمر جوهري يف ذلك.

الطبيعة
للجميع

ويف حني نُطور الربامج والسياسات التي من شأنها ربط الناس بالطبيعة أينام كانت
أماكن عيشهم وعملهم وتعلمهم ولَ ِعبهم تتمثل أقوى املؤثرات املرجح أن تؤدي إىل
العناية بالطبيعة يف ما ييل:
8

•الخربات املبارشة يف الطبيعة.
•التع ُّرض املتكرر للطبيعة.
•اإلميان الواعي للشخص بفعاليته.
•التعلم واللعب املو َّجهان ذاتياً.
•مرشد حريص.
•رابط وجداين أو اتصالية وجدانية.
تتخذ االتصالية أشكاالً عديدة ،وميكن إطالقها واستدامتها وتعزيزها بسبل متنوعة.
وأياً كان الشكل الذي اتخذت ْه فهي مؤرش قوي عىل االهتامم بالطبيعة مهام كان عمر
الشخص .وقد تكون االتصالية قوية لدرجة تصبح معها نهج حياة وأسلوب عيش يفيد
الجميع بدءا ً بالشخص ذاته ،إىل اآلخرين ،وصوالً إىل كوكب األرض.
21

نحن
واحد

يشمل ما نعرفه الحكم َة األصلية املتوارثة وهي الحكمة املستندة إىل قوانني الطبيعة
وديناميكيات األرض وعالقاتها .يف جنوب املحيط الهادئ أقام شعب "املا ْوري" يف
نيوزيلندا ارتباطاً وثيقاً بالبيئة مركِّزا ً عىل أراضيه ومياهه ال َقبَلية عىل وجه التحديد.
وتقوم نظرة "املا ْوري" للعامل عىل أنهم جزء من نظامه الطبيعي و ُحراسه بنفس
الوقت ، .يف أسرتاليا قامت حضارة السكان األصليني عىل االعتقاد بأن الناس والطبيعة
ُخلقوا كيشء واحد وأنه ال سلطان للبرش عىل العامل الطبيعي .للقبائل حكمتها الخاصة
حول االرتباط باألرض أو "البالد" ، .يجسد مفهوم "البالد" للشعوب األصلية املرونة.
وهو يعني االندماج الكامل للشخص يف مكان معني ذي صفة رمزية وصفة حقيقية يف
نفس الوقت .يف األمريكيتني ،الشاملية والجنوبية ،متتلك الجامعات البرشية طرقاً عديدة
الستحضار ومامرسة الحكمة القامئة عىل الطبيعة .عىل سبيل املثال تتشارك "املاكونا"
وهي جامعات "توكانونيّة" رشقية من شامل غرب "األمازون" مع الكائنات الحية األخرى
يف العديد من أماكنها .فال انفصال بني الكائنات عىل اختالف أنواعها .وال انفصال بني
املريئ وغري املريئ أو بني الثقافة والطبيعة مام يدلل عىل االعتامدية املتبادلة الكاملة بني
كافة الكائنات الحية.
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تجاوز املعيقات

عىل الرغم من فائدة االتصالية بالطبيعة لنا ولكوكب األرض إال أن إيجاد فرص لزيادة هذه
االتصالية ال يكون دامئاً باألمر السهل .وتساهم سامت عديدة للحياة املعارصة يف شتى أنحاء
العامل يف انفصال الناس عن الطبيعة وتضع املعيقات التي تحول دون التغلب عىل هذا االنفصال.
ومن أهم هذه السامت:
•املخاوف والتصورات :يشكل األمان شاغالً حقيقياً يف العديد من الظروف مام يجعل الناس
يجتمعون إليجاد فرص آمنة يف األماكن املفتوحة .يأتلف بعضهم يف مجموعات عائلية تقصد
معاً املتنزهات العامة واملدارس املحتوية عىل مناطق لعب قامئة عىل الطبيعة وآمنة .أما
البعض اآلخر فيقيم الحدائق عىل أسطح املباين .وتنفذ بعض املنظامت الربامج لتزويد األقل
تعرضاً لخربات الطبيعة باملعارف واألدوات الرضورية والثقة إلدماج هذه الخربات يف حياتهم
اليومية.
•نقص املوارد :يشكل نقص املوارد عائقاً كبريا ً يقتيض إجراءات مدروسة عىل مختلف
املستويات يف املجتمع .وسواء كان نقص املوارد حقيقياً أو ُمد َركاً فإنه قد يحد من قدرة
املرء عىل بلوغ مكان ودخوله واملشاركة يف نشاط قائم عىل الطبيعة فيه .وتشمل الحلول
لهذا النقص الربامج التي توفر للسكان الحرض مواصالت إىل املتنزهات القريبة وتقدم دخوالً
مجانياً أو منخفض الرسوم للمجموعات املستهدفة كالتالميذ والسكان املحليني والربامج التي
تدعو املستخدمني للحصول عىل تصاريح دخول للمتنزهات وأدوات ترفيه يف الهواء الطلق
من مكتباتها أو من خالل مجموعات مجتمعية.
رضنة :مثة اتجاه عاملي لتعزيز فرص السكان الحرض للمعرفة املبارشة بالطبيعة وتسهيل
•ال َح َ
الحصول عىل املنافع العديدة التي ميكن للمدن الغنية مبظاهر الطبيعة توفريها .وتشكل
إقامة ودعم املتنزهات واملناطق املحمية واملساحات الخرضاء يف املدارس والحدائق العامة
وممرات الحياة الربية أمثلة عىل املامرسات الجارية يف البيئات الحرضية التي تسهل فرص
ارتباط الناس من جميع األعامر بالطبيعة ارتباطاً مفيدا ً.
ميكن التعامل مع كل من هذه املعيقات بإبداع وتعاون والتزام .ويغلب عىل هذا األمر أنه
مسألة ترتيب لألولويات .إذ عندما يَشهد الناس املنافع العديدة لقضاء وقت يف الطبيعة –بدءا ً
بانخفاض معدالت الجرمية ،مرورا ً بالروابط العائلية األمنت وتحسن الصحة الجسدية وراحة البال،
وصوالً إىل ِطيب العيش -فإنه ميكن تجاوز املعيقات بيرس .ويف ذلك فائدة للناس والطبيعة معاً.
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توصيات للمامرسات

تجد املنظامت واألفراد حول العامل طرقاً لتجاوز املعيقات#" .الطبيعة_للجميع" ( )#NatureForAllحركة عاملية تُلهِم ُح َب
الطبيعة .ميثل الرشكا ُء يف هذه الحركة قطاعات الصحة والتعليم واملتاحف وحدائق الحيوان والحدائق النباتية وأحواض الكائنات
املائية والشباب والسياحة والتكنولوجيا وغريها ،ويلهمون غ َريهم القيا َم بأعامل مفيدة للناس واألماكن وكوكب األرض عامة .يقدم
املؤسسة للمامرسات املثىل يف
"كتاب ألعاب #الطبيعة_للجميع" ( )The #NatureForAll Playbookخالصة لالسرتاتيجيات ِّ
ربط الناس بالطبيعة .وتشمل هذه املامرسات:
1.مرافقة األطفال إىل الطبيعة يف سن مبكرة ومواصلة ذلك يف املراحل الالحقة من حياتهم :توفري الفرص لألطفال والعائالت للمشاركة يف أنشطة ترويحية
وخربات تعليمية يف الهواء الطلق.
2.إقامة أنشطة ترويحية يف الطبيعة وإرشاك اآلخرين فيها :تتيح األنشطة يف الهواء الطلق فرصاً جديدة وفريدة للناس يك يتواصلوا مع اآلخرين ومع ذواتهم
بينام يستمتعون بفوائد الطبيعة يف ذات الوقت .ويُستخدم النطاق الواسع من أدوات االتصال املتاحة للتشارك يف الخربات املمتعة واملفيدة التي تتيحها
لنا الطبيعة.
3.استخدام املنافذ الحرضية إىل الطبيعة :تُستخدم املتنزهات والحدائق واملتاحف وحدائق الحيوان وأحواض الكائنات املائية املوجودة يف املناطق الحرضية
لربط السكان الحرض بالطبيعة واالستثامر يف "تدابري التخضري" وإيصال الناس إىل الطبيعة حيث يعيشون ويعملون ويتعلمون ويلعبون من خالل تخضري
املستشفيات والعيادات وأماكن العمل والسجون واألزقة واملدارس.
4.تب ّني التكنولوجيا :كام تُستخدم التكنولوجيا لربط الناس ببعضهم البعض حول العامل ميكنها أيضاً أن تسهل ربط الناس بالطبيعة .وينبغي دامئاً تح ّري
وسائل مبتكرة الستخدام التكنولوجيا جرساً إىل الطبيعة ال عائقاً دونها.
5.التشارك يف الجذور الثقافية والعرقية يف الطبيعة :توفري فرص لالطالع عىل القصص الرتاثية ولغات ومعارف أقوامها وإرشاك املجتمعات املحلية وعامة
الناس فيها .فلنصنع معاً عالَامً يقدر الروابط بيننا وبني الطبيعة وبني بعضنا البعض.
6.السعي إلقامة رشاكات متنوعة :يقتيض تحقيق أهدافنا يف الصون عمالً من معظم القطاعات .لذلك ينبغي السعي إلقامة رشاكات شاملة وتوسيع إمكاناتنا
للتواصل مع جامهري جديدة وزيادة االنخراط يف خربات جديدة واالستفادة منها.
7.متكني جيل جديد من القادة :يوفر كل من اإلرشاد والخربات املكتسبة من التعلم والعمل وتدريب الشباب عىل القيادة وحشد التأييد املهارات والثقة
للقادة الشباب للميض قدماً يف مجال صون الطبيعة .فلنعمل معاً يف رشاكات تضم أجياالً مختلفة إللهام من حولنا لالرتباط بالطبيعة.
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توصيات للسياسات

تقدم الطبيعة السليمة العديد من الفوائد االقتصادية .فسالمة البيئات
الطبيعية وسهولة الوصول إليها تدعامن صحة الناس .والناس األصحاء
يخفضون التكاليف االجتامعية .يتطلب تحقيق هذه الفوائد أن نكون
قادرين عىل الوصول إىل الطبيعة .وتعتمد القدرة عىل الوصول عىل وجود
اهتامم بتخصيص أماكن وفضاءات حيث يستطيع الناس عىل اختالف
فئاتهم ويف مختلف مراحل حياتهم معايشة الطبيعة يومياً أو بشكل
منتظم.
توصيات للسياسات قامئة عىل األدلة:
•سياسات تعليم وتنشئة لألطفال تخصص أوقاتاً ت ُقىض يف الهواء الطلق وتعليامً حول
الطبيعة يقوم عىل التجربة بدءا ً من الطفولة املبكرة وعىل امتداد الحياة.
•سياسات للصحة ورعاية للبالغني تتيح للجميع ومن شتى األعامر التمتع بالفوائد الصحية
للتواصل مع الطبيعة.
•سياسات للتخطيط املجتمعي والتنمية الحرضية إلقامة مدن غنية مبظاهر الطبيعة من
متنزهات عامة ومناطق محمية مبا يخدم الناس والطبيعة.
•متنزهات وأنشطة ترويحية يف الهواء الطلق وسياسات سياحية تشجع عىل أنشطة
عائلية وبرامج تثقيفية وتعليم مرتبط بالطبيعة وقائم عىل التجربة يف الهواء الطلق.
•سياسات فنية وثقافية مشجعة عىل التكاملية بني الثقافة والطبيعة لتطوير ِحس بالتناغم
مع الطبيعة إضافة إىل إبراز قصص التواصل والتعايف.
•سياسات مشجعة عىل استثامر القطاع الخاص يف الربمجة البيئية املستدامة والحلول
املبتكرة ومنها التكنولوج ّية لربط الناس بالطبيعة.
•سياسات تحث مؤسسات صون التنوع الحيوي عىل العمل عرب مختلف القطاعات يك
كل الناس بشكل منصف وشامل الفوائد املتعددة للتواصل مع الطبيعة.
خب ُ
يَ ُ

توصيات لألبحاث

مع استمرار األبحاث والربامج يف هذا املجال بالنمو تربز الحاجة إىل أبحاث
حسنة التصميم ودقيقة تستند إليها السياسات واملامرسات .كام ينبغي إيالء
عناية خاصة بالحكمة التي ما زالت موجودة اليوم لدى الشعوب األصلية
خاصة ما يتعلق باالرتباط بالطبيعة والتعلم منها.

توصيات لألبحاث:
•مثة أدلة قوية جدا ً بأن الخربات املكتسبة يف الطفولة أمر أسايس لتب ّني االتصالية بالطبيعة
والعناية بها .مثة حاجة ألبحاث تبني أنواع الخربات التي تساهم يف االتصالية لدى البالغني.
•مثة أدلة جلية للغاية بأن املشاعر اإليجابية تجاه الطبيعة بالغة األهمية للعناية بها
وتشري إىل أن الخربات املفيدة القامئة عىل الطبيعة قد تُكتسب يف أماكن مختلفة مبا فيها
املدن .مثة حاجة لفهم تأثري موقع ومدة وتكرارية الخربات يف الطبيعة.
•دراسات تبحث يف العالقة بني الخربات القامئة عىل الطبيعة وتوجه الناس لالرتباط بها
مبا يف ذلك األفعال التي تتم لفائدتها تستند إىل الرتابطات .فعالقات السبب والنتيجة
صعبة التقييم .أما الدراسات الطولية –التي ترصد األشخاص لفرتات طويلة -فهي نادرة
ورضورية.
•يف بعض الدراسات ُيطلب من البالغني العودة بذاكرتهم للاميض ووصف تجارب
الحياة التي أدت إىل سلوكياتهم املفيدة للطبيعة .ويتيح هذا أرضية مفيدة –وإن
كانت محدودة -للفهم .ومن شأن أبحاث جديدة ترصد وتقيم أثر أمناط الحياة والربامج
والخربات يف مجال زيادة رعاية الطبيعة املساعدة يف َجرس هذه الهوة.
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حكاية الفتاة املفقودة

تنظر شعوب أصلية عديدة للبرش باعتبارهم غري منفصلني عن بقية الطبيعة .فهم والطبيعة يشء واحد .عندما يفكر الناس بكيفية رعاية كوكب األرض
ينبغي البدء انطالقاً من اإلقرار بأننا نحن الطبيعة ونحن هذا الكوكب وأن جميع الكائنات مرتبطة ببعضها وأننا واحد .ت َ ِر ُد العالقة التكافلية مع األرض
يف العديد من الحكايات ،إحداها حكاية الفتاة املفقودة التي ت ُعيد "كوميولينا" روايتها:
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ضلّت الفتاة طريقها .فقد سارت بعيدا ً عن األمهات والخاالت والجدات
واآلباء واألعامم واألجداد .اختبأت يف ظل صخرة واستغرقت يف النوم بينام
كانت تنتظر أن يجدها أشقاؤها وشقيقاتها .حل الظالم ،ومل يجبها أحد
حني نادت ،ومل تستطع تحديد طريق العودة إىل املخيم .هامت الفتاة
عىل وجهها .أصبحت عطىش فتوقفت عند حفرة ماء لترشب ثم جاعت
فالتقطت بعض الحبوب من األدغال حولها .زادت برود ُة الليلة فاحتمت
بصخرة بارزة مدخلة جسدها يف تجويف كان قد احتبس هواء النهار
الدافئ .أخريا ً شاهدت غراباً يطري يف ضوء القمر وينتقل من شجرة ألخرى
ناعقاً "كاو ،كاو ،كاو" .تبعت الفتاة الغراب عرب األشجار وفوق الصخور وإىل
التالل إىل أن شاهدت أخريا ً من بعيد وميض النار يف مخيم قومها .وما إن
رأى هؤالء الفتاة بخري حتى علت ضحكاتهم وصيحاتهم .الموها بلطف عىل
طيشها وعانقوها ثم أجلسوها قرب النار .سألها شقيقها الصغري إن كانت قد
شعرت بالخوف ،فأجابت" :كيف ميكن يل أن أخاف؟ لقد كنت مع "أمي".
جعت أطعمتني ،وعندما شعرتُ بالربد
عندما
عطشت أسقتني ،وعندما ُ
ُ
ُهت أرشدتني إىل طريق العودة".
دفأتني ،وعندما ت ُ

