وبعد الحديقة الطبيعية ،في المنطقة المجاورة
دعم االقتصاد المحلي
•إدعم اإلقتصاد احمللي من خالل شراء املنتجات احمللية كهدية لألقارب أو لألصدقاء.
•فيما يتعلق باإلقامة ،إستخدم الفنادق الصغيرة التي حتترم الهندسة املعمارية التقليدية للمنطقة وتطبق
السياسات البيئية واالجتماعية ،وجتنب املجمعات السياحية التي يكون لها تأثير سلبي على البيئة.
•فيما يتعلق بوجبات الطعام ،إختار املطاعم احمللية حيث ميكن االستمتاع باألطباق التقليدية احمللية.
•للقيام برحالت ،إستعن مبرشدين سياحيني محليني وإذا امكن مرشدين رسميني.
احترام الثقافة المحلية
•احترام التقاليد واملمارسات االجتماعية والثقافية احمللية.
•التأقلم مع األعراف والثقافات احمللية ،واحترام خصوصيات السكان (طلب اإلذن قبل إلتقاط صور
فوتوغرافية ،وعند إرتداء املالبس اجلريئة ،أو الدخول إلى املناسبات اخلاصة احمللية وغيرها).
•يجب احترام املواقع التاريخية واألثرية والثقافية ،وكذلك األماكن ذات القيمة الروحية.

إن كل رحلة هي فرصة فريدة إلكتشاف مكان جديد وثقافة جديدة ،و أيضا لفهم وتصور ذلك املكان وتلك
الثقافة بوجهة نظر خمتلفة.
هذا الكتيب هو جزء من مجموعة متكاملة من األدوات التي مت تطويرها للممارسات اجليدة في إطار
مشروع «إنشاء شبكة للسياحة البيئية في املناطق الطبيعية لبلدان حوض البحر األبيض املتوسط» .يهدف
هذا الدليل إلى توفير توصيات مختصرة للزوار بحيث تكون زيارتهم صديقة ومسؤولة .ومت أيضا في هذا
السياق إعداد دليلني إضافيني يخص األول شركات القطاع اخلاص ويتعلق الثاني باحلكومات احمللية.
مت إجناز هذا املشروع بالتعاون مع املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في املغرب ومع
وزارة البيئة في تونس وبتمويل من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية.

مركز التعاون للمتوسط لالحتاد الدولي حلماية الطبيعة
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الحديقة الوطنية بجبل زغوان
زوار الحديقة مسؤولون بطبيعتهم

الحديقة الوطنية بجبل زغوان
تقع احلديقة الوطنية شمال جبل زغوان وتتبع إداري ًا والية
زغوان .متتد احلديقة على مساحة  2024هكتار وتبلغ اعلی
قمة بها 1295م .حتتوي احلديقة علی ثروة نباتية وحيوانية
هامة تتمثل في غابات الصنوبر احللبي واشجار البلوط
واخلروب الى جانب عديد الطيور اجلارحة (العقاب امللكي
والشاهني) واخلنزير البري وإبن آوى والنمس واألرنب.
كما حتتوي احلديقة الوطنية بجبل زغوان على عديد املعالم
التاريخية واالثرية علی غرار معبد املياه والذي يرجع تاريخه
الى العصر الروماني ونواعير استخراج املياه واآلبار
الى جانب التراث الطبيعي كالغابات والكهوف واملناجم
القدمية.

احلديقة الوطنية جببل زغوان

تونس

قبل الرحلة وداخل الحديقة الطبيعية
السالمة والصحة المهنية
•يستوجب مراعاة أحوال الطقس ملمارسة بعض األنشطة
في احمليط الطبيعي ،مثل رياضة تسلق اجلبال والتنزه،
حيث ميكن أن تشكل خطرا في أوق ��ات معينة من
السنة.
•جهز نفسك بشكل مناسب للرحالت.
•اإلع�لام مبوقع اإلقامة وب املسار املخطط له والسفر
بصحبة مرافق اذا كانت هناك رغبة في ذلك.
•التطلع الى خصائص املسالك (الصعوبات واملخاطر).
•جتنب أكل الفواكه والفطر البري إال إذا كنت واثق ًا من
صالحيتهما لألكل.
•إستخدم الهاتف في حالة ح ��دوث أي ط ��ارئ إلبالغ
السلطات املعينة.

إحترام الممتلكات
•ممنوع فتح أو إغالق البوابات أو احلواجز املخصصة
للسماح أو منع مرور املاشية.
•ممنوع الدخول الى املناطق اخلاصة أو املساحات
املزروعة من أجل السالمة اخلاصة ولعدم التسبب في
ضرر أو خسائر للمزارعني ومربيي املاشية.

المحافظة على التنوع البيولوجي واحترام الحياة البرية
•إبالغ عن اي إساءة للحياة البرية وللبيئة للسلطات املعينة.
•جتنب شراء احليوانات احملنطة أو أشياء أخرى منتجة من هذه احليوانات (اآلالت املوسيقية ،منافض السجائر ،واحللي الشخصية وغيرها).
•رفض التقاط صور مع احليوانات وإعطاء املال إلطعامهم حتى ال تشجع على االستغالل غير املشروع للحيوانات.
•زيارة مراكز تأهيل احلياة البرية باعتبارها طريقة لدعم هذه املشاريع.
•جتنب زيارة االماكن التي تعرض احليوانات الغراض ربحية.
•ال ترتدي املالبس البراقة أثناء الرحالت وتكلم دائما بصوت منخفض أو السير في صمت.
•متتع باملناظر الطبيعية أو شاهد احلياة البرية من على شرفات املراقبة ومن خالل املناضير املتاحة.
•جتنب االقتراب من األعشاش لتجنب إزعاج الطيور ،وخصوصا خالل موسم التعشيش.
•ال متارس األنشطة األرضية أو املائية التي قد يكون لها تأثير على األنواع احلساسة جراء االضطرابات التي قد تطرأ على بيئتها الطبيعية.
•إتبع دائما املعايير املوضوعة للحفاظ وضمان التوازن الطبيعي خالل صيد احليوانات واألسماك.

احترام النباتات والفواكه البرية والثقافات
•التعرف على األنواع احملمية من النباتات ،إما لندرتها أو باعتبارها مستوطنة،
وإيالء اهتمام خاص لهذه األنواع.
•عدم اخلروج عن املسارات والطرق املهيأة للغرض :الدوس يسبب انضغاط التربة
الذي ميكن أن يسبب التعرية ومنع ترشيح املياه وإنبات البذور.
•جتنب قطع األغصان وفروع األشجار املتواجدة باملسالك .بدال من ذلك ،ننصح
بأخذ صور للذكرى ألنها أقل ضررا وأكثر استدامة.

حذار من الحرائق
متثل احلرائق خطرا كبيرا في منطقة البحر األبيض املتوسط ،حيث ميكن أن تندلع
في أي وقت من السنة ،وخاصة في فصلي الربيع والصيف.
إن األثار الناجمة عن حرائق الغابات مدمرة للنظام البيئي واالقتصاد احمللي .ولذلك
مينع منع ًا بات ًا إشعال النار من قبل الزوار.

احترام المياه
•استعمل موارد املياه بطريقة مسؤولة.
•جتنب استعمال املواد املنظفة الكيميائية في اجلداول واألنهار والينابيع
الطبيعية.
•جتنب تلويث املياه مبنتجات مثل مستحضرات الوقاية من إشعة الشمس في
مناطق االستحمام.
•استخدم مصادر املياه والينابيع بدون ترك النفايات ،واملساعدة على احملافظة
على نظافة املكان.

النفايات
•احملافظة دائما على تعبئة و تغليف املواد الغذائية واملشروبات ،أو أي منتوج آخر
مستهلك خالل الزيارة.
•جتنب قدر املستطاع إيداع النفايات في احلاويات املوجودة على املسالك الطبيعية
ألن إدارتها وصيانتها مكلفة .ومن األفضل وضعها في مواقع جتميع النفايات
املوجودة باملناطق احلضرية أو مبراكز التدوير والرسكلة (الورق واملعلبات
البالستكية والزجاجية).

