
 

 أذاهب إلى الصحراء؟ 
 

بعض المواقف واإليماءات البسيطة من أجل    إلى  يرشت  اخذ الوقت الكافي لقراءة هذه الورقة. إنه

 . واحترام تراثها الطبيعي والثقافي والحفاظ عليه الصحراءالسفر بمسؤولية في 

 .فإنك تساعد في الحفاظ على تراث هشالمسؤولة من خالل سلوكك وممارساتك ف

 

 لماذا تتعلم تراث الصحراء؟ 
 

من متعة االستمتاع بهذا بدورهم  تحرم أطفالك  و  إراديألنك قد تعرض هذه البيئة الهشة للخطر بشكل ال  

ما قبل التاريخ هي المحفوظات    يعتبر الفن الصخري والترسبات السطحية لعصور  الصحراءفي    إذ  الجمال

من وخيال السكان األوائل لشمال إفريقيا.  مدى  ومية والوحيدة التي تسمح لنا بفهم البيئة والحياة الي

 .المتوسط ضوالبحر األبيللسماح للباحثين بمواصلة دراسة أسالف أفريقيا  االضروري حمايته

 

 البسيطة الحترام التراث الثقافي للصحراء  تاإليماءابعض 
 

عن طريق وضع يديك عليها أو عن طريق  فالمنحوتات واللوحات الصخرية.    تنقيحاالمتناع عن لمس أو  

بعد   األخيرةه  يمكن لهذوت نائمة آلالف السنين.  ظل  ىالكائنات الحية الدقيقة الت  قظ  وفإنك ست  ترطبيها

من خالل رش أجمل جدران مزخرفة من  وتكلس أو كبريت األسطح.  الالدهانات عن طريق    وذلك مح

إتالف  تسببوا في    الباحثونبمن فيهم    إنا أشخاصا  .لرفعها أو تصويرها بشكل أفضل  "طاسيلي ناجر"

 . اختفاء مئات اللوحات من عصور ما قبل التاريخأو 

،  الرماح )رؤوس    العثور عليهاتجنب تحريك أو إزالة أي شيء أثري من الرواسب السطحية التي تم  

في   لن تكون ذات فائدة تذكر إال إذا تمتدراسة هذه القطع  ف:    (الخ  والمقابر  الرحىأحجار  وؤوس،  الف

  بعد وبأخذ عينات للدراسة المخبرية  لبعثات األثرية الرسميةغير ايُسمح لوال    سياقها الطبيعي والثقافي

 .التفاق مع الدول المعنيةا

يقتل مصدر  بعمله هذا  يفهم أنه    هجيولوجية، حاول أن تجعلشراء قطع أثرية أو  أحدهم  إذا عرض عليك  

لتوقفت    كل سائح أتى إلى باريس غادر بقطعة من نوتردام أو برج إيفل  أن  دخله ومصدر دخل أطفاله. لو

  السياحة ؟

 

 ات البسيطة الحترام التراث الطبيعي للصحراء يماءبعض اإل
 

إذا نسيت القيام بذلك، و    اترك كل عبوات معداتك في المنزل )أكياس بالستيكية، عبوات(  مغادرتكقبل  

 .وفر بعض األكياس المقاومة للماءوفي مطار وصولك  سالت المهمالت من فاستفد 

مكانب  تقمال في  مؤقتة  في  بل    محدد  إقامة  تسر  ال  المدربين.  والسائقين  المرشدين  إرشادات  اتبع 

ة دون إذن مسبق من السلطات المحلية. ال تنحرف عن المسارات المحددة فقد تدوس المتنزهات الوطني

 .على األنواع المهددة باالنقراض



اإلمكان الغاز أو   ر. استخدم قددال تتجد  وقد  شديد   جدد بطيءتاألخشاب المنزلية في الصحراء وت   درتن

هذا   تولون تسييرالخشب الميت الذي يعرف األشخاص الذين يرافقوك كيف يجدونه ويختارونه؛ دعهم ي

 .للحياة اليومية للصحراويين  وضروريحيوي فهو المورد 

 . المهددة باالنقراض في العالم  عأكثر ألنوااالحتفاظ بالمياه وهي من بين    ايمكنهإذ    تجنب قطف النباتات؛

إن بقاء السكان الصحراويين ف.  عدم وتلويثهاستخدامه باعتدال و   إذن  يجبفب الماء عنصر نادر  شر

 .شهريا وروبياأللسائح ا ا يعادل استهالكن الماء سنويا ميعتمد على ذلك. يستخدم الصحراوي م

احتياجاتك    تممياه الشرب التي تعتبر حيوية من الناحية الفسيولوجية، يجب أن ت  نالنظر عبصرف  و

  اثناء مرورنا مالبس  الغسل  يجب     ة جًدا.وبكمية من الماء قليل  راليومية )المرحاض( في حوض صغي

 . مدن وقرى التوقف، وليس في الصحراءب

تذكر أن تصنع حفرة بعمق    .قاط المياهوبالتأكيد ليس بالقرب من ن  أماكن شتىفي    حاجياتكتجنب القيام ب

 .وغطيها بالرمل قبل المغادرة سم، 30

وغير ملوث. خذ معك جميع النفايات  اسليمأن مكان مكوثك بقي تأكد من  ألمؤقتةقامة اإلقبل أن تغادر 

 قابلة للتحلل مثل التقشير(. ها)بما في ذلك تلك التي من المفترض أن

 والوالعات   ألسجائروأعقاب    ألسجائرالعلب، وأكياس  وفي اكياس مقاومة للماء الطعام المجفف  ضع  

 .والهباء الجوي ، والتعبئة، وأنابيب المرهم والبطاريات

 .تجنب التلوث المحتمللكوب الجمال، فاستخدم مركبات في حالة جيدة إذا كنت ال تمارس رو

من   مجموعات صغيرة  في  طويلة  لمسافات  المشي  مرشدين    شخًصا،  12-10  إلى  6-5يفضل  مع 

 . المناظر الطبيعية دون مساس تظلضغًط على البيئة وخف اليهذا لمدربين. 

 

 الذكريات حمل حذرا
 

 . األشياء التي تعود إلى عصورما قبل التاريخ أو الفضول الجيولوجي الطبيعيب في األمتعة دةوعحظرال يُ 

ك، ب، أوستقسيمينص التشريع الدولي الساري على عقوبات شديدة للغاية ألي جمع في الموقع، أوو

لحماية  غييرات  تاستحداث  أو الدولية  االتفاقيات  تحظر  أخرى  ناحية  الصخري. من  الفن  على جدران 

 . ألنواع استيراد األنواع المهددة باالنقراض أو المعرضة للخطر والمنتجات المصنوعة من هذه األنواعا

ال تنس أن أجمل الذكريات ليست مادية: إنها المشاعر والصور التي تقدمها لنا هذه الصحراء التي ال 

والبشرية؛   الطبيعية  الثروة  من  الخاصة  تنضب  يزال متعلقتلك  ال  الذي  والثقافي  الطبيعي  بالتراث  ة 

 .محفوًظا والذي يجب أن تتمتع به األجيال القادمة

 : قول الصحراويدعونا نضع نصب أعيننا هذا ال

 

 "هوجدتا يأتون العالم كمسأترك ألولئك الذين "
 

 يمكن استخدام هذه الوثيقة واستنساخها بحرية بشرط اإلشارة الواضحة والصريحة في المقدمة 

 . الصحراء الهشة وفي كل صفحة من أصلها © مشروع 
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