األراضي الرطبة
الساحلية
وأزمة المناخ

لماذا يحتاج
البحر األبيض المتوسط إلى
حلول قائمة على الطبيعة

األراضي الرطبة المتوسطية:
ذات أهمية حيوية ومساحة متناقصة

الموجات الحارة :تزايد
تواترها وحدتها ومداها
الزمني.

ستشهد المناطق الساحلية
في إيطاليا حدوث
فيضانات عارمة.

سوف تعرف جزر البليار
وغيرها من المناطق
تغييرات كبيرة في شواطئها.

بأمس الحاجة إلى أراضيه
ال شك في أن درجة ح رارة حوض البحر األبيض المتوسط آخذة في اإلرتفاع ،ونحن
ّ
أيض ا باسم األراضي المائية) تأتي في مكان
الرطبة أكثر من أي وقت مضى .فأهمية األراضي الرطبة (تُعرف ً
الصدارة من الحياة .فهي تهبنا مياه الشرب ،ونسقي منها المحاصيل .كما تدعم بصورة كبيرة التنوع البيولوجي
والثقافي ،باإلضافة الي أهميتها الحيوية المتنامية في دعم الجهود ال رامية إلى مجابهة تغير المناخ والتكيف
معه.
ولكن لألسف ،تواجه األراضي الرطبة مشاكل عديدة .فلقد دمرنا حوالي نصف مساحتها في منطقة المتوسط خالل
إم ا تدهور أو
الخمسين عاما الماضية ،كما تُمارس على المساحات المتبقية منها ضغوطا هائلة ،فمعظمها ّ
تعرض للضرر.
ّ

األزمة باألرقام

زيادة المناطق الصحراوية
في البرتغال والجزائر
والمغرب إو�سبانيا وتركيا
وتونس وسوريا وصقلية.

سوف يتأثر ثلث الشعوب
الساحلية في المنطقة بارتفاع
مستويات سطح البحر.
 15مدينة كبرى (ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻋﺩﺩ سكانها ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ)
معرضة لخطر الفيضانات.

*

معاناة الشعوب
المتوسطية من إجهاد مائي شديد:
اليوم 180 :مليون
بحلول عام  250 :2040مليون

°1.5

درجة مئوية هو
متوسط االرتفاع

وبفقداننا لهذه ال ُن ظم البيئية ،فإننا نفقد بذلك كل المنافع والخدمات التي تقدمها لنا .ومن المؤكد أننا ال يمكننا
تحمل حدوث ذلك خاصة مع تنامي عدد السكان وارتفاع درجة ح رارة الكوكب.

البحر األبيض المتوسط:

تغير المناخ
نقطة ساخنة ألزمة ّ

يعتبر حوض البحر األبيض المتوسط أحد النقاط الساخنة ألزمة تغير المناخ العالمية ،مما يعطي أهمية كبيرة لألسلوب
الواجب إتباعه في إدارة األراضي الرطبة خالل العقود القادمة.
وفي هذا السياق ،أصدرت شبكة  MedECCسنة  2019تقري ار عن اإلسقاطات العلمية لتغير المناخ في منطقة البحر
المتوسط .ولقد كانت النتائج صادمة ،حيث أكدت على أن المنطقة سوف تتضرر بصورة أسرع وأعنف من بقية
األبيض
ّ
المناطق في العالم .وهو ما سوف ينتج عنه تأثيرات وتداعيات إجتماعية واقتصادية وبيئية خطيرة على ماليين الناس.

وتتفاوت األرقام بصورة عامة استنادا إلى السيناريوهات التي تم استخدامها في تلك التقديرات ،إو�ن كانت تعكس صورة
حية واضحة للوضع الحرج الذي تعيشه المنطقة فيما يتعلق بأزمة المناخ:
ّ

وتيرة االحترار في منطقة
المتوسط أسرع بنسبة

%20

من المعدل العالمي

* MedECC, 2018
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هي الزيادة في معدل
هطول األمطار الغزيرة
بحلول 2080

%50
نسبة تزايد مخاطر
الفيضانات بحلول

2.2

درجة

 2.2درجة
هو اإلرتفاع المتوقع
بحلول 2040

%30-15
%20-10

2100

درجة الح ار ةر

انخفاض هطول
األمطار بحلول
2100

< °3.8

درجة مئوية
هو االرتفاع المتوقع
بحلول 2100

األمطار
والفيضانات

°3.5-1.8

درجة مئوية
أكثر سخونة بحلول
2100

 190-52سم

هو اإلرتفاع المتوقع
لدرجة الح اررة بحلول
عام 2040

هو متوسط االرتفاع
العالمي بحلول

%13

نسبة ارتفاع
مخاطر التعرية
بحلول 2100

© MedIsWet

2100

البحرالمتوسط

 3.4ملم

معدل االرتفاع
سنويا

* أرقام وردت في تقرير اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺗﻐﯾ رات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳ ط ،الذي أصدره  MedECCفي سنة 2 .2018
ّ

ّ

كيف توفر األراضي الرطبة حلوالً
طبيعية للتصدي ألزمة المناخ

خطوط الدفاع األولى ضد الفيضانات

CO2

تقدم األراضي الرطبة السليمة حلوال قائمة على الطبيعة للبشر والكوكب بأسره،
سب بها اإلنسان وللتصدي
من خالل خدمات فعالة ومتنوعة لمواجهة المشاكل التي ّ
للمخاطر العاجلة الناجمة عن تغير المناخ .ولكن األراضي الرطبة في البحر
األبيض المتوسط في أزمة.
H2O

األراضي الرطبة
المتوسطية مهددة

تقوم األراضي الرطبة بإمتصاص المياه الفائضة،
مما ُيبطئ من التدفقات ويحد من تآكل التربة،
ويخفف من أضرار الفيضانات الناجمة عن الظواهر
ُ
خزنة بهذه
المياه
تساعد
أن
ويمكن
فة.
ر
المتط
المناخية
الم ّ
ُ
الطريقة في الحفاظ على مستويات األنهار أثناء فترات
بها،
H
الجفاف .ومن خالل “وظيفة اإلسفنج” التي تضطلع 2O
فإن األراضي الرطبة تُمثل وسيلة ناجعة وفعالة ،وطبيعية
ِ
خالصة ،لحماية أنفسنا من أضرار األحداث الجوية القاسية
والمتزايدة بصورة ملحوظة.

التنوع البيولوجي

عد األراضي الرطبة من بين أكثر
تُ ّ
ِ
الموائل إنتاجية وغنى بالتنوع البيولوجي على وجه األرض.
حيث تأوي األراضي الرطبة ذات المياه العذبة أكثر من
 %40من مجموع األنواع المتواجدة في العالم و  %12من
جميع أصناف الحيوانات .كما تستضيف األراضي الرطبة
عددا ال ُيحصى من الطيور ،خاصةً أثناء مواسم
الساحلية ً
الهجرة ،باإلضافة إلى أعداد كبيرة من األسماك .وفي مناخ
يزداد سخونة ،تُظ ِهر التوقعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
خسائر كبيرة في كل مجموعات األنواع .ومن هنا تظهر
األهمية القصوى للحفاظ على موائل األراضي الرطبة
واستعادة أكبر مساحة ممكنة منها.

األراضي الرطبة اليوم :أزمة متوسطية
لقد امتدت األراضي الرطبة في السابق على
مساحات شاسعة من حوض البحر األبيض
المتوسط ،و لطالما كان ُينظر إليها ،على مدى
مئات السنين ،على أنها أر ٍ
اض يجب تجفيفها،
“منتِجة” .وتسارعت العملية في
وردمها وجعلها ُ
القرن العشرين بالتزامن مع نمو سكاني سريع
أدى إلى تطور أسرع في منطقة تعاني من نقص
متزايد في الموارد .وتغطي األراضي الرطبة اليوم
حوالي  18.5مليون هكتار ،أي ما يعادل ما
بين  %1.7و  %2.4من المساحة اإلجمالية لـ
 27دولة متوسطية .ومع استثناءات قليلة للغاية،
فإن أنظمة الحماية من الفيضانات الخاصة بها
تُدار اآلن بشكل مصطنع ،وتتدهور العديد من
المناطق المتبقية بشدة.
4

CO2

بالوعات هامة للكربون

تعد األراضي الرطبة من أهم خزانات
الكربون في العالم .وتشير التقديرات إلى
خزن ًّ
حاليا ما يصل إلى  %40من كربون العالم.
أنها تُ ّ
عد استعادة األراضي الرطبة عامال أساسيا في عزل
وتُ ّ
الكربون وتقليل اإلنبعاثات التي تزيد من االحترار
H2O
العالمي ،كما تساهم بصورة كبيرة في الحد من
معدالت إرتفاع دراجت الح اررة المتوقعة في المستقبل.
وفي المقابل ،فإن تدميرها يؤدي إلى إطالق الكربون
الم َّ
ثم،
خزن فيها ليستقر في الغالف الجوي .ومن ّ
ُ
ينجر عنه إرتفاع درجة ح اررة األرض بصورة مباشرة،
إضافة إلى الحرمان من اإلنتفاع بفوائدها الهامة.

توفير المياه وتنقيتها

%95
نسبة االراضي الرطبة
الساحلية ،التي تمثل
موطنا ألكثر من 50
ً
ألف طائر مائي ،والمهددة
بارتفاع مستوى سطح البحر

اإلمداد بالغذاء

التغير في أعداد
الحيوانات منذ 1990

%35-

تناقص القدرة
على السيطرة
على الفيضانات

%36

%20-

تعرض األنواع التي
تعتمد على األراضي
الرطبة لخطر
االنقراض

ُيمثّل النظام الغذائي العالمي أحد أهم
العوامل المساهمة في تغير المناخ .ويمكن
أن يوفر االستزراع المائي المستدام ومصايد
األسماك الساحلية مصادر هامة لألغذية منخفضة
الكربون ،والتي تساهم في الحد من االنبعاثات الصافية.
ولكي تعمل معا بشكل فعال ومستدام على المدى
الطويل ،تعتمد هذه المصادر على وجود أر ٍ
اض رطبة
سليمة ومرنة.

إنخفاض في
تدفقات األنهار

إنخفاض في مساحة
األراضي الرطبة منذ
1970

%25-

%48-

CO2

H2O

حماية ضد ارتفاع مستوى سطح
البحر

على طول السواحل ،تقدم المناطق الرطبة
حماية طبيعية لألرض ضد األمواج والرياح.
ومع ارتفاع مستوى سطح البحر ،تصبح األراضي الرطبة
الساحلية ،مثل الكثبان الرملية وأشجار المانجروف ،خطوط
الدفاع األولى ضد المياه المالحة الزاحفة ،والتي تهدد
التجمعات السكنية واألراضي الزراعية ،إو�مدادات مياه
الشرب ،والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة .وكلما كانت تلك
األراضي أكثر قوة ومرونة ،كلما زادت فعالية إمتصاص قوة
األمواج وتبديدها.

CO2

H2O

ُيطلَق على األراضي الرطبة وصف
« ُكلى الطّبيعة» .فهي تلعب دو ار محوريا
اء بصورة
هاما في ترشيح مياه الشرب وتخزينها ،سو ً
مباشرة أو عن طريق إعادة تغذية طبقات المياه
الجوفية .يتسبب تغير المناخ في تقليل كمية المياه
ويؤثر على جودتها ،في نفس الوقت الذي يتزايد
فيه الطلب العالمي عليها .وبمجرد دخول المياه
إلى أنظمة األراضي الرطبة ،تُبادر النباتات المائية
بتنقيتها وتخليصها من الرواسب والشوائب الكيمائية،
حولها الى عناصر مغذية ،وهو
وتمتص الملوثات وتُ ّ
ًّ
طبيعيا للترشيح والتخزين .ويتعاظم
ما يمثل نظاما
منطقة البحر االبيض المتوسط
هذا الدور كل يوم في CO2
الذي يعاني من اإلجهاد المائي المتزايد.

المصدر :تقرير “ توقعات األراضي الرطبة في البحر
H2O
األبيض المتوسط  :2الحلول ألر ٍ
اض رطبة متوسطية
مستدامة” ،الذي أصدره مرصد المناطق الرطبة
المتوسطية ( )MWOفي سنة .2018
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لماذا تختفي
أراضينا الرطبة؟
الزراعة – تعد الزراعة العنصر الرئيسي األوحد المسؤول
عن فقدان األراضي الرطبة المتوسطية .فمساحات شاسعة
وح ِّولت لإلستخدام الزراعي.
منها قد ُج ففت ُ

.

إتفاقية رامسار تعمل من أجل األراضي الرطبة
يوجد نظام عالمي وحيد وفعال للحفاظ على األراضي الرطبة واإلستخدام الحكيم لها ،أال وهو إتفاقية رامسار .وهي معاهدة دولية دخلت حيز التنفيذ عام ،1976
وتضطلع بتحديد مواقع األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وحمايتها ،باإلضافة إلي تشجيع عمل األط راف المتعاقدة فيها والبالغ عددها  ،170والتعاون فيما
بينها .ولقد تم حتى هذه اللحظة تسجيل أكثر من  2372أرضا رطبة حول العالم على الئحة إتفاقية رامسار ،تمتد على أكثر من  2.5مليون كم مربع ،منها 424
موقع ا في منطقة البحر األبيض المتوسط .ويعكف حاليا مجموعة من الناشطين في هذا المجال على تسجيل المزيد من األراضي الرطبة في المنطقة لتكون
ً
محمية بموجب إتفاقية رامسار.

التنمية – لقد ُخ ِّربت مناطق كبيرة من الت راث الطبيعي
في منطقة المتوسط بسبب تطوير البنية التحتية في
المنطقة لفائدة التوسع الصناعي والحضري ،وتشييد
المنتجعات السياحية المواجهة للبحر ،لتُصبح المناطق
المحولة الستخدامات أخرى،
الرطبة في طليعة األراضي
ّ
خاصة على السواحل.

MedWet
تقود العمل المتوسطي
8.
24.

التغي رات الهيدرولوجية – من المالحظ أن القليل
فقط من األراضي الرطبة اليوم تحافظ على دورات
هيدرولوجية طبيعية .فلقد أدت السدود والقناطر والتدفقات
المحولة للري وألغ راض أخرى إلى عرقلة الدورة الطبيعية.
ويؤدي ذلك في النهاية إلى الحد من قدرة الطبيعة على
ثم ،بداية إنهيار العمليات البيئية
إعادة تنظيم نفسها ،ومن ّ
الطبيعية.

4.

األنواع الغازية – سواء أ ِ
ُدخ لت عن عمد أو عن طريق
ً
الخطأ ،يمكن لألنواع الغريبة أن تتفوق على األنواع
األصلية في األراضي الرطبة ،مما ينتج عنه إختالل
توازن األنظمة البيئية .وما يزيد من تفاقم المشكلة هو أن
المجاري المائية تعمل كشبكات تنتشر فيها أنواع جديدة.
تغير المناخ – على الرغم من أن األراضي الرطبة
السليمة والمحمية تمثل خط دفاع ضد تغير المناخ ،اال
أنها في اآلن نفسه مهددة بشكل مباشر من قبله .فموجات
الجفاف والعواصف المت زايدة ،في كوكب يزداد ح رارة،
تتسبب في إلحاق الضرر باألراضي الرطبة .كما سيغمر
ارتفاع مستوى سطح البحر العديد من األراضي الرطبة
الساحلية في منطقة البحر األبيض المتوسط خالل العقود
القادمة.
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1.

26.

13.
12.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

البلد

البانيا
الجزائر
البوسنة والهرسك
بلغاريا
كرواتيا
قربص
مرص
فرنسا
اليونان
ارسائيل
ايطاليا
األردن
لبنان

7.

مواقع رامسار

4
50
3
11
5
1
4
49
10
2
56
2
4

16.

11.
15.

6.
10.

17.

21.
22.
19.

9.

23.

الترسيب /التآكل – يلعب الغطاء النباتي في األراضي
الرطبة دورا مهما في تطهير المجاري المائية .وحين
سواء بسبب الرعي أو التنمية ،تتآكل الضفاف
تتم إزالته،
ً
ويترتب عن ذلك ت راكم الرواسب.

التلوث – تؤدي األنشطة الزراعية والصناعية والم راكز
الحضرية إلى تلوث األراضي الرطبة إو�لحاق الضرر
بالتنوع البيولوجي ،باإلضافة إلى التقليل من مرونة
العمليات الطبيعية.

20.

3.

5.

المساحة

98,181
2,991,013
56,779
49,873
94,358
1,107
415,532
3,714,412
163,501
366
73,308
13,472
1,075

25.

2.

18.

14.

البلد

 .14ليبيا

مالطة
.15
موناكو
.16
الجبل األسود
.17
املغرب
.18
الربتغال
.19
رصبيا
.20
سلوفينيا
.21
اسبانيا
.22
الجمهورية العربية السورية
.23
 .24جمهورية شمال مقدونيا
تونس
.25
تركيا
.26

مواقع رامسار

2

2
1
3
38
31
10
3
75
1
2
41
14

المساحة*

83
117
23
21,627
316,086
132,487
63,919
8,205
304,564
10,000
21,616
840,363
184,487

* مصدر األرقام :اتفاقية رامسار

تأسست مبادرة المناطق الرطبة
المتوسطية ( )MedWetفي عام
 ،1991وهي أولى المبادرات اإلقليمية
أهمها ،وهي تعمل
إلتفاقية رامسار و ّ
في إطار االتفاقية.
وتشجع  MedWetالحكومات
ومديري األراضي الرطبة في منطقة
المتوسط وتدعمهم في تبني سياسات
وتنفيذ اجراءات ميدانية من شأنها
الحفاظ على األراضي الرطبة وضمان
إستخدامها المستدام.
تُعد  MedWetآلية للتعاون طويل
األمد والمنصة الوحيدة المخصصة
لبناء القدرات الفنية وتبادل المعارف
بين المؤسسات والمجتمع المدني
لما فيه مصلحة األراضي الرطبة
المتوسطية .وهي مبادرة مشتركة طويلة
األمد بين البلدان المتوسطية وكياناتها
(األطراف المتعاقدة الـ  27في اتفاقية
رامسار ،باإلضافة إلى فلسطين)،
وأمانة اتفاقية رامسار ،والمؤسسات
الحكومية والمنظمات غير الحكومية
الدولية ،والمؤسسات الوطنية العاملة
في المجاالت ذات الصلة باألراضي
الرطبة.
لمعرفة المزيد ،يرجى زيارة الموقع:
www.medwet.org
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قصة جديدة حول األراضي الرطبة
ًّ
ايدا لفوائدها .وتعد األراضي الرطبة الساحلية
فهم ا
اقليمي ا مت ز ً
يعكس العدد المتنامي لمواقع رامسار المتوسطية ً
ذات أهمية بالغة في مجابهة تغير المناخ .ويتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات ال رائدة إلستعادة هذه النظم
ماس ة إليها .ويتمثل الهدف النهائي في زيادة الدروس
والحفاظ عليها في بعض المناطق الرئيسية حيث الحاجة ّ
المستفادة وتكييفها على نطاق واسع في منطقة البحر األبيض المتوسط ،بما يتيح مرة أخرى لأل راضي الرطبة أن
تضطلع بجميع الوظائف المنوطة بها ،وتوفر الخدمات الالزمة لضمان مستقبل مستدام للشعوب وللكوكب بأسره.
تنسقها مبادرة  ،MedWetهي
إن  ،Off Your Mapالتي ّ
شراكة بين العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية
بالحفاظ على الموارد الطبيعية إو�دارتها ،باإلضافة إلى
خبراء في قطاع األعمال.
وتهدف الحملة إلى ما يلي:

التوعية بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه األراضي
الرطبة ،كحلول قائمة على الطبيعة ،في مكافحة أزمة
المناخ.
تشجيع الحماية الفعالة وتعزيز اإلستخدام الرشيد لهذه
الموائل الغنية طبيعيا وثقافيا.

وتدعم  Off Your Mapمشاريع في أربعة مواقع في منطقة
البحر األبيض المتوسط تواجه تحديات متنوعة ،وتعاني من

مالحات أولسيني ،الجبل األسودCZIP© .

صيادو سمك في سينيس ،سردينياMedSea Foundation© .

المشاكل التي تتعرض لها األراضي الرطبة األخرى في
المنطقة .وهذه المواقع هي:
البحيرات الساحلية في اوريستانو ،سردينيا
)إيطاليا(
غار الملح ،تونس ،وهي بحيرة ساحلية ومنطقة
كثبان رملية
مالحات أولسيني ،الجبل األسود
الدلتا السفلى لنهر بونا ،ألبانيا

ويضاف إلى هذا التعاون مشاريع أخرى مثل تقييم خدمات
النظام البيئي على الموقع ( ،)TESSAومبادرة أحواض
الملح ( ،)Saltpan Initiativeوشبكة األراضي الرطبة في
جزر البحر األبيض المتوسط (.)MedIsWet

ثي ران ،كامارغ ،فرنساO. Pineau© .

أنشطة تعليمية في غار الملح.

طيور النحام ،كامارغ ،فرنساMedIsWet © .

© MedWet
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بحيرة سكادار ،الجبل األسودJean Jalbert © .

نهر بونا
ألبانيا/الجبل األسود
ال رابط :

http://livingbuna.org/

السمة الجغ رافية :دلتا النهر
المساحة 230.2 :كيلومتر مربع
التركيبة السكانية 36 :ألف ساكن في المنطقة
األنشطة االقتصادية الرئيسية :الزراعة وصيد األسماك والسياحة
األهمية :التنوع البيولوجي الغني ،وخدمات النظم اإليكولوجية ،ومصايد األسماك

الضغوط

تدمير الموائل الساحلية عن طريق التنمية
السياحة الجماعية
صيد األسماك غير المستدام
الزراعة غير المستدامة
استخ راج المياه
التلوث (النفايات الصلبة  /المياه العادمة(

يحتوي نهر بونا على مجموعة من أهم األراضي
الرطبة ذات القيمة البيئية العالية في شرق البحر
األبيض المتوسط .وتُؤوي هذه المناطق حوالي 320
نوعًا من النباتات و 250نوعًا من الطيور و 107
أنواع من األسماك .وتعتبر العديد من الحيوانات
المتواجدة في المنطقة نادرة ومهددة باالنقراض،
مثل الغاق القزم والقضاعة األوراسية وابن آوى
الذهبي وسمك الحفش .كما تنمو غابات البلوط
بكميات هامة في المنطقة.
يعتمد إنتاج المحاصيل وتربية الماشية ،وصيد
األسماك والسياحة في أرجاء نهر بونا بشكل كبير
على موارد األراضي الرطبة الصحية .ولكن تشيع
الممارسات غير المستدامة في جميع هذه األنشطة،
مما يقلل من مرونة النظم البيئية المحلية .وقد
يتمثل أحد الحلول الممكنة في إيقاف المد العمراني
في األراضي الرطبة ذات القيمة العالية للحيلولة
دون حدوث المزيد من تدهور الموائل،
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باإلضافة إلى استعادة األراضي الرطبة ذات
الوضع الحرج والموائل الساحلية المتضررة.
وتزيد طبيعة الموقع العابرة للحدود من تعقيد الوضع.
ولهذا ،يتعين على ألبانيا والجبل األسود العمل معًا
من أجل تحقيق اإلدارة المتكاملة لمواردهما الطبيعية
المشتركة ،خاصة في ما يتعلق بمعالجة مسائل
استخدام المياه والتلوث والتنمية غير المستدامة.
وتهدف مبادرة منح "العمل من أجل بونا" للمنظمات
المدنية وممثلي المجتمع المحلي في ”المناظر
الطبيعية المحمية“لدلتا بونا ،والتي ستنتهي
في يونيو /حزيران  ،2020إلى تشجيع التنمية
االجتماعية واالقتصادية اإلقليمية من خالل استعادة
الموائل والنظم البيئية .كما تدعم المبادرة تنفيذ خطة
إدارة دلتا بونا ،مع التركيز على ثالثة مجاالت
رئيسية )1 :مشاريع استعادة الموائل الساحلية،
 )2خطط الحوافز الزراعية البيئية بما في ذلك الري،
 )3التنمية المستدامة للسياحة والبنية التحتية.

خطة العمل

زيادة مستوى المعرفة والوعي بخدمات
النظم اإليكولوجية وقيمتها ،واإلدارة
المتكاملة لألراضي الرطبة الساحلية
وممارسات االستخدام المستدام لألراضي.

تحسين إدارة الموقع واستعادته من
خالل برامج حفظ مبتكرة ونماذج أعمال
مستدامة وحوافز للمجتمعات المحلية
(الزراعة وصيد األسماك الصديقين للبيئة
والسياحة المستدامة ،واستعادة الموائل).

إتاحة حوكمة ُم ِّ
تعددة أصحاب المصلحة،
ووضع آلية عابرة للحدود للتصدي
للتهديدات ،إو�نفاذ اللوائح ودعم نقل
المعرفة والتخطيط المشترك.

«أنا على ثقة بأننا نسير على الطريق
الصحيح نحو تحقيق إستدامة دلتا نهر
بونا وتعزيز مرونته ،حيث نعمل على
ط ا،
جعل مشاركة المجتمع أكثر نشا ً
وتثقيف الشباب بشأن أهمية األراضي
الرطبة إو�دارتها بشكل جيد .ومن خالل
مبادرة منح "العمل من أجل بونا" ،نساعد
السكان المحليين على اتخاذ خطوات
صغيرة ولكنها مهمة ،معتمدين في
الم قدم من الحكومة
ذلك على الدعم ُ
والمؤسسات المحلية ،باإلضافة إلى
المجتمع الدولي»
زامير ديديج
المدير العام للوكالة الوطنية للمناطق
المحمية في ألبانيا
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غار الملح
تونس

ال رابط https://www.wwf.tn/fr/nos_projets/gemwet/ :

السمة الجغ رافية :بحيرة
المساحة :حوالي  35كيلومتر مربع
التركيبة السكانية 5345 :ساكن في المدينة
األنشطة االقتصادية الرئيسية :الزراعة ،تربية األحياء المائية ،صيد األسماك ،السياحة
األهمية :التنوع البيولوجي ،مصائد األسماك ،الت راث الثقافي

الضغوط

التنمية الساحلية
البناء غير القانوني
الجريان السطحي الزراعي (اإلغناء بالمغذيات(
تمليح  /تجفيف األراضي المنخفضة المستصلحة
صيد األسماك غير المستدام
معالجة غير كافية أو منعدمة لمياه الصرف الصحي
تغير المناخ

ُس ّجلت بحيرة غار الملح كأرض رطبة ذات أهمية
دولية ،وكانت المدينة هي األولى في شمال إفريقيا
والشرق األوسط التي تحصل على “تسمية مدينة
األراضي الرطبة” التي تقدمها إتفاقية رامسار ،وذلك
اعترافاً بانخراطها الرسمي في الجهود الرامية إلى
حماية هذه النظم االيكولوجية واستدامتها .وتعمل غار
الملح بنشاط على تعزيز األهمية البيئية ألراضيها
أيضا بقيمتها االجتماعية والثقافية،
الرطبة ،كما تعترف ً
ومكانتها في التراث التاريخي الغني للمنطقة.

ورغم أن المدينة أضحت اليوم أصغر بكثير من ذي
قبل ،إال أن العديد من السكان ال يزالون يعتمدون
على البحيرة في كسب لقمة عيشهم .ففي مياهها
الهادئة ،يبحر الصيادون الحرفيون مستهدفين بشكل
رئيسي البوري وثعابين البحر ،في حين أصبحت
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المنطقة مقصدا شهي ار للسياحية الشاطئية ،خاصة خالل
أشهر الصيف .ويستخدم المزارعون األراضي الممتدة
حتى شواطئ البحيرة ،والمتواجدة على السهول الفيضية
نحو الشمال.
ولسوء الحظ ،لم تحض قطاعات صيد األسماك والزراعة
بقدر ٍ
والسياحة ٍ
كاف من الرعاية والتطوير .وتساهم هذه
القطاعات جميعها اليوم في زيادة الضغوط على النظم
البيئية المحلية ،والتي يؤدي تغير المناخ أيضا إلى
تفاقمها .ومع ضعف الثروة السمكية وتجفيف األراضي
وتضررها بسبب التمليح ،إضافة إلى التنمية الساحلية
أحيانا غير القانونية) ،فإن الموارد
غير المستدامة (و ً
الطبيعية التي إعتمد عليها سكان غار الملح لقرون قد
بلغت نقطة حرجة ،وال يزال توافرها على المدى الطويل
ثم ،فإن الحاجة إلى إدارة مستدامة
موضع شك .ومن ّ
ومتكاملة للموارد لم تكن أبدا أكبر مما هي عليه اليوم.

© WWF-North Africa

خطة العمل

تحسين المعرفة والمعلومات المحلية حول
التنوع البيولوجي ،والهيدرولوجيا ،والموارد
البحرية ،والجوانب االجتماعية واالقتصادية
من خالل التعاون مع الدوائر العلمية
واألوساط األكاديمية ،إلخ.
تطوير نموذج حوكمة يهدف إلى التوفيق
بين تحديات التنمية والحفاظ على رأس المال
الطبيعي (تنظيم قطاع السياحة ليتناسب مع
القدرة االستيعابية للموقع ،إو�ستحداث ممارسات
اإلدارة المستدامة لمصائد األسماك ،إلخ).
رفع مستوى الوعي لدى صناع القرار ،وبناء
القدرات من أجل التخطيط والعمل المتكاملين
من خالل الضغط ووضع السياسات العامة.
تِبيان ونشر أفضل الممارسات في مجاالت
السياحة والزراعة واستخدام المياه وصيد
األسماك.

«تتعرض  95في المائة من
األراضي الرطبة الساحلية اليوم
للخطر بسبب الفيضانات .في حين
تختفي المناطق الرطبة بمعدل
ثالث م رات أسرع من الغابات .آمل
أن يتم التوصل سريعا إلى حلول -
وسيكون من الحكمة البدء بتسليط
الضوء على الدور اإليكولوجي الذي
تلعبه هذه البيئات»
انجي الدقي حنيني
المندوبة الجهوية للتنمية الفالحية
ببنزرت ،تونس
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مالحات أولسيني
الجبل األسود
ال رابط

https://www.euronatur.org/en/what-we-do/campaigns-and-initiatives/saving-ulcinj-salina/ :

السمة الجغ رافية :أحواض ملح
المساحة 15 :كم مربع
التركيبة السكانية :أكثر من  400وظيفة في المالحات السابقة
األنشطة االقتصادية الرئيسية :إنتاج الملح (متوقف حاليا) ،والسياحة
الم ع ّش شة ،والتي تقضي فيها فصل الشتاء
األهمية :الطيور المهاج رة ،و ُ

الضغوط

انهيار إدارة المياه
البنية التحتية الترفيهية الفاخ رة
الصيد غير المشروع للطيور وجمع بيضها

إن المالّحات هي نوع من األراضي الرطبة المثيرة
لالهتمام .وعلى الرغم من أنها من صنع اإلنسان،
إال أن الكثير منها قد أصبح موائل ذات أهمية كبرى
للطيور في جميع أنحاء البحر األبيض المتوسط .وتعتبر
مالحات أولسيني من بين أكثر هذه النظم أهمية في
المنطقة بأسرها .فهي تمثل آخر محطة لتوقف الطيور
المهاجرة عبر البحر األدرياتيكي ،كما أنها توفر أماكن
حيوية للعديد من األنواع األخرى التي تُع ّشش وتستريح
فيها وتقضي فيها فصل الشتاء .ولقد ُس ّجل أكثر من
نوعا في أولسيني ،بما في ذلك طيور النحام،
ً 250
وكرسوع أبو المغازل ،والبجع الدلماسي .وتعد المالّحات
موطنا للعديد من األسماك والبرمائيات والزواحف
أيضا
ً
ً
هددة باالنقراض.
الم
الملحية
النباتات
و
ُ ّ
وفي عام  ،1935تم إنشاء مجمع إنتاج الملح في
أولسيني ،الذي كان ينتج في ذروته حوالي  40ألف
طن ًّ
سنويا ،ويوفر أكثر من  400وظيفة .ولكن وقعت
خصخصة المالّحات في عام  ،2005وانهارت بشكل
منهجي .وأُوِقفت أنشطة حصاد الملح في عام ،2013
ِ
عمال .ومن ثم ،تُِرك الموقع
وفُصل ما تبقى من ّ
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ليتدهور ،حيث ُب ِذلت جهود مشكوك فيها قانونيا لبيعه،
وبناء منتجع سياحي فاخر ،مع مالعب جولف ومرفأ.

فوز
أخير في يونيو  ،2019حققت حملة دولية دؤوبة ًا
و ًا
تاريخيا ،عندما أ ِ
ُعلنت مالّحات أولسيني منطقة محمية
ثمُ ،س ِّجلت
وطنية ،اعت ارفًا بقيمتها البيئية والثقافيةّ .
المالّحات كمنطقة رطبة ذات أهمية دولية (موقع
رامسار) في جويلية/يوليو من السنة نفسها .ولكن
سنوات اإلهمال كانت لها كلفتها الباهظة .فلقد تدهورت
المعقد
الحواجز المائية والقنوات التي تُشكل النظام ُ
لألراضي الرطبة ،وتعطلت العمليات البيئية .وهو ما
أيضا على الطيور التي تتناقص أعدادها بإستمرار،
أثّر ً
فيما تكافح بعض األنواع للتكيف.
إو�ذا ما أردنا الحفاظ على األهمية الحيوية التي تكتسيها
مالحات أولسيني ،فيجب التصرف بشكل حاسم،
إو�دارتها بنشاط مرة أخرى .وتهدف حملة الحفظ طويل
األجل إلى تحقيق حماية قانونية كاملة للمالحات
إو�دارتها بفعالية من جديد ،إضافة إلى خلق دخل
مستدام من خالل إنتاج الملح ،وسياحة متعلقة بالحياة
البرية ،وغيرها من فرص األعمال التجارية الصغرى.

خطة العمل
تنظيـم حملات دعويـة وتطويـر إجـراءات
قانونيـة لتعزيـز الحمايـة إو�نفـاذ القانـون.
وقف/الحد بشكل كبير من التنمية غير
المستدامة.

البرهنة على فعالية ُن ْهج الحفظ بالنسبة
للحياة البرية والموائل والناس ،من خالل
برامج مبتكرة لإلدارة واالستعادة.
تقديم حوافز لالستدامة إو�نشاء نماذج
األعمال الصغرى/األسرية القائمة على
الطبيعة لفائدة السكان المحليين.

"إنني أعمل من أجل حماية
المالحات إليماني بأهمية
الحفاظ على الطبيعة لألجيال
القادمة .لَ َع ْم ِري إنها لتجربة
مدهشة أن تكون جزًءا من هذا
الفريق المتفاني ،الذي يكافح
رغم كل الصعاب".
Jovana Janjušević

المديرة التنفيذية،
CZIP
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أوريستانو
سردينيا ،إيطاليا
ال رابط www.maristanis.org :

السمة الجغ رافية :أر ٍ
اض رطبة ساحلية
المساحة 77 :كم مربع هي مواقع رامسار 267 ،كم مربع هي مناطق بحرية محمية.
التركيبة السكانية 35 :ألف ساكن في مدن من المتوقع أن تغمرها المياه بحلول عام .2100
األنشطة االقتصادية الرئيسية :الزراعة ،تربية الماشية ،تربية األحياء المائية ،السياحة.
األهمية :خدمات النظم اإليكولوجية ،التنوع البيولوجي ،الت راث ،حل قائم على الطبيعة
لمكافحة تغير المناخ.
الضغوط
الزراعة المكثفة ،وتربية األحياء المائية ،وتربية الماشية
التنمية الساحلية
التلوث
زيادة التقلبات في هطول االمطار ،الظواهر الجوية المتطرفة
مركز
كانت مواقع رامسار الستة المتواجدة في أوريستانو ًا
القتصاد سردينيا وثقافتها لمئات السنين .ولقد تطور
التراث الثقافي الغني بفضل الزراعة وصيد األسماك
اللذين دعما السكان ،وهما نشاطان مناسبان بشكل خاص
للتربة الخصبة والمجاري المائية النظيفة والسواحل المليئة
باألسماك حول أوريستانو .وقد وفرت العمليات الطبيعية،
التي تضطلع بها األراضي الرطبة ،المياه النظيفة للسكان
المحليين وحمتهم من الفيضانات وعرام العواصف،
وخلقت ظروفا مثالية الزدهار التنوع البيولوجي .وال تزال
مئات األنواع من الطيور  -بعضها مهدد باالنقراض -
تُ ِّ
عشش في األراضي الرطبة ،وتحصل على غذائها منها،
وتقضي فيها فصل الشتاء.
ولكن األراضي الرطبة الممتدة على ساحل أوريستانو قد
تدهورت بشدة على مر السنين بسبب األنشطة البشرية
وعوامل خارجية أخرى ،قابلتها تدابير إدارة غير كافية
للتصدي لها .وقد أدى ذلك إلى إنسداد الممرات المائية
وتلوثها ،وتجزئة الموائل ،وفقدان التنوع البيولوجي
16

وتدهوره ،إضافة إلى زيادة تسرب المياه المالحة بسبب
الفيضانات الساحلية المتزايدة الناجمة عن اإلحترار
العالمي.
وتشير التوقعات إلى أن خليج أوريستانو هو واحد من أولى
مناطق البحر األبيض المتوسط التي ستتأثر بشدة نتيجة
الفيضانات واسعة النطاق ،الناجمة عن ارتفاع مستويات
سطح البحر .فمن المنتظر أن تغمر المياه ،بحلول عام
ٍ
بلدات محلية بالكامل تضم اليوم حوالي  35ألف
،2100
ساكن .ومن المفارقات أن هذه البلدات نفسها بدأت تعاني
اليوم من نقص في المياه العذبة.
ولحسن حظ أوريستانو ،هناك جهود متضافرة تبذل اآلن
لتغيير الوضع القائم هناك .ويكمن مفتاح الحل في العمل
مع المجتمعات المحلية لتحسين بيئة األراضي الرطبة،
لتتمكن مرة أخرى من اإلمداد بالموارد التي يحتاجها السكان
لضمان سبل عيش جديدة ومستدامة ،باإلضافة إلى توفير
بعض الحماية ضد األحداث المناخية المتطرفة .وفي هذه
الحالة ،تمثل الحلول الطبيعية السبيل إلى تحقيق ذلك.

© MedSea Foundation

خط ــة العمل

تحسين القاعدة المعرفية بجميع جوانب
األراضي الرطبة في أوريستانو.
إنشاء عملية مشتركة جديدة إلدارة األراضي
الرطبة تشمل القطاعين العام والخاص على
حد سواء.

ضمان الربط بين أنظمة األراضي الرطبة
البحرية والبرية.
تعزيز اإلدارة المستدامة للمياه.
خفض التلوث.
تعزيز القيمة االقتصادية والثقافية للتراث
المحلي.
رفع مستوى الوعي المحلي من أجل استعادة
ارتباط المجتمع باألراضي الرطبة.

"لقد كان لتغير المناخ تأثي را قويا
على عملنا .فقد أدى إلى تغي رات
في األراضي الرطبة وملوحة المياه،
وتسبب في اختفاء بعض األنواع،
وشجع وصول أنواع أخرى غازية.
ولهذا السبب ،طلب منا الجيل
السابق من الصيادين االنضمام إلى
التعاونية وقيادتها لتكييفها مع هذا
السياق الجديد .ومع ذلك ،ال يعتبر
هذا كافي اً .إو�نما يتعين على جميع
الجهات الفاعلة في المنطقة توحيد
مع ا في وئام".
قواها والعمل ً
ألبرتو بوركو
رئيس تعاونية الصيادين في أوريستانو
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مبادرة أحواض الملح
جزءا من
مهم ا من أنواع األراضي الرطبة المتوسطية.
نوع ا ًّ
ً
تعتبر أحواض الملح ً
وغالب ا ما تكون ً
مجم عات األراضي الرطبة الكبرى ،وتتواجد في كثير من األحيان في األهوار أو مصبات األنهار ،وعلى
ّ
مقربة من المدن .وعلى الرغم من أنها من صنع اإلنسان ،فإن اإلدارة الجيدة ألحواض الملح تجعل
منها ،بمرور الوقت ،مصدرا لعدة خدمات نظم إيكولوجية بالغة األهمية ،وداعما لقدر كبير من التنوع
البيولوجي ،وخاصة لحياة الطيور .وال تكمن أهمية أحواض الملح فقط في توفير أماكن لتكاثر الطيور
و�نما تمثل أيضا وجهة خاصة ألنواع الطيور
التي تعيش فيها بشكل دائم وتقضي فيها فصل الشتاء ،إ
المهاجرة ،التي تلجأ إليها بحثا عن الطعام وطلبا لل راحة.
وعالوة على ذلك ،يمكن أن توفر أحواض الملح فوائد
اقتصادية مستدامة ،وتخلق فرص عمل للسكان المحليين
وتضمن سبل عيشهم ،المتأتي بعضها مباشرة من أنشطة
إنتاج الملح ،حيث تشتهر أحواض الملح بمنتجها ذو
المذاق الجيد .في حين تبقى السياحة البيئية ،التي تغلب
عليها أنشطة مراقبة الطيور ،مجاال في طور النمو
واإلزدهار في هذه المناطق.
ولكن ُد ّمرت العديد من أحواض الملح في البحر األبيض
المتوسط في السنوات األخيرة أو تم التخلي عنها بكل
قوض الملح الصخري – األرخص ثمنا –
بساطة .كما ّ
النموذج االقتصادي المرتكز على إنتاج ملح البحر ،في

حين تزحف التنمية الساحلية الالمتناهية على المواقع
وتتعدى عليها في جميع أنحاء المنطقة .وقد ألحق التلوث
الزراعي واالستخراج غير المستدام للمياه أض ار ار إضافية
بالنظم البيئية الحساسة ،التي تتعرض في الوقت نفسه
لضغوط متزايدة ناجمة عن آثار تغير المناخ مثل ارتفاع
مستوى سطح البحر وتآكل السواحل.
إننا بفقداننا ألحواض الملح ،نخاطر بفقدان موائل أساسية
في حياة الطيور ،باإلضافة إلى الفوائد األخرى التي تقدمها
للسكان المحليين – ولكن ال يمكننا السماح بحدوث ذلك
بعد اليوم.

ولهذا السبب ،أطلقت بيرداليف إنترناشيونال ،بشراكة مع
منظمات غير حكومية وهيئات أخرى ،مبادرة “أحواض
الملح” ،وهو برنامج متعدد السنوات يرمي إلى استعادة
أحواض الملح واألراضي الرطبة المحيطة بها عبر
البحر األبيض المتوسط.

وتنشط مبادرة أحواض الملح في العديد من المواقع،
بما في ذلك أوريستانو (سردينيا) ،وغار الملح (تونس)،
ومالحات أولسيني (الجبل األسود) ،وباهيا دي كاديز
(إسبانيا) ،و دلتا غديز (تركيا) ،باإلضافة إلى كل من
مالحات  ،Herdade da Mouriscaوساموكو ،وبريتو
في مصب نهر تاغوس (البرتغال).

وتنتمي غالبية هذه المواقع إلى شبكة المناطق المهمة
أيضا
للطيور والتنوع البيولوجي ( ،)IBAوهي محمية ً
بموجب التشريعات األوروبية بوصفها مواقع Natura
 2000و/أو مدرجة في اتفاقيات دولية أخرى (مثل إتفاقية
رامسار أو شبكة  )Émeraudeالتي تعترف بدورها
األساسي في الحفاظ على األنواع والموائل .ومع ذلك،
يواجه معظمها العديد من المشاكل التي تتطلب توفير
عدة حلول.

ويتولى تنفيذ المشروع على الميدان سبعة شركاء محليين
وهم  MedSeaو  AAO/BirdLife Tunisiaو CZIP
و  SEO/BirdLifeو  Salarteو  Doga Dernegiو
.SPEA

ويضطلعون بعدة أنشطة متعلقة باالستعادة ،والسياحة
البيئية ،وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية ،ورصد التنوع
البيولوجي ،وتحسين خطط اإلدارة.

وستُطور مبادرة "أحواض الملح" أفضل الممارسات
وتتبادلها مع مختلف األطراف الفاعلة ،وستبني القدرات،
نسق الجهود الستعادة المالّحات في المنطقة.
وتُ ّ
ويهدف المشروع إلى تحقيق النتائج التالية:

دعم تقاسم أفضل الممارسات وتدابير االستعادة.
تنسيق الجهود مع المشاريع األخرى الستعادة أحواض
الملح.
دعم تطوير األراضي الرطبة ذات األولوية ،وال سيما
أحواض الملح ،باعتبارها موائل طبيعية وظيفية ،تدعم
سالمة مجموعات الطيور المهاجرة وغير المهاجرة ،مع
إشراك أصحاب المصلحة المحليين.
إجراء تقييم لخدمات النظم اإليكولوجية في أوريستانو
وغار الملح وأولسيني.
تحديد مصادر الدخل المستدامة المحتملة ،التي يمكنها
أن تسهم في اإلدارة المستدامة للمواقع المستهدفة.
بناء أو تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ،التي تعيش في
المواقع المختارة ،على فهم خدمات النظم اإليكولوجية
وتقييمها ،إضافة إلى دعمها في إبالغ النتائج لجميع
أصحاب المصلحة المعنيين.

"إن األراضي الرطبة الساحلية المتوسطية هي مواقع رئيسية للحفاظ على الطيور المهاجرة
والتنوع البيولوجي بأشكاله األخرى .ولقد حددت ش راكة بيرداليف ،على مر السنين ،شبكة من
الم همة للطيور والتنوع البيولوجي ( ،)IBAsوحاولت التصدي لمجموعة واسعة من
المناطق ُ
عد الم الّحات بعضا من هذه األراضي الرطبة الساحلية المهمة ،وهو ما
التهديدات التي تواجهها .وتُ ّ
يوفر فرصة رائعة للعمل مع مديري المواقع والمجتمعات المحلية من أجل تطوير رؤية مشتركة
جنب ا إلى جنب".
للمستقبل ،حيث يتعايش اإلنسان والتنوع البيولوجي ً
صوفيا كابيالن

مسؤولة الحفاظ عن المناطق المهمة للطيور والتنوع البيولوجي ،بيرداليف

الرابط:
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www.birdlife.org/worldwide/projects/saltpan-recovery-project
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شبكة األراضي الرطبة في جزر البحر األبيض المتوسط

توجد أكثر من  14ألف أرض رطبة جزرية تزيد مساحتها عن  0.1هكتار في تسع دول متوسطية .ورغم أن حمايتها
تمثل أولوية رئيسية ،إال أنها عانت تاريخيا بسبب تحويلها ألغ راض تنموية .وتواجه األراضي الرطبة الجزرية ،اليوم،
الضغوط البشرية نفسها التي تواجهها األراضي الرطبة األخرى في المنطقة .وبالنظر إلى الطابع المحدود إلمدادات
نس ق ومستنير
المياه العذبة فيها ،تحتاج األراضي الرطبة في الجزر الطبيعية – على وجه الخصوص – إلى نهج ُم ّ
الستعادة وظائفها االيكولوجية والحفاظ عليها.
يعالج قرار إتفاقية رامسار رقم  XII.14هذه النقطة ،ويدعو
األطراف المتعاقدة في منطقة البحر األبيض المتوسط وحولها
إلى التصدي على وجه السرعة للضغوط البشرية الكبرى التي
تهدد األراضي الرطبة الجزرية .ويتم ذلك بإتخاذ تدابير تشريعية
نهجا ًّ
وقائيا
أو تنفيذية فعالة وحاسمة ،إو�جراءات أخرى ّ
تطبق ً
يمنع تدمير األراضي الرطبة الجزرية ،مع ضرورة تطوير
استراتيجيات أو خطط أكثر تكامال وأطول أجالً.
إن  MedIsWetهو عبارة عن شبكة من الشراكات ،والتعاون
بين السلطات والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحوث
والمجتمعات المحلية واتفاقية رامسار ومبادرة  .MedWetوقد
أ ِ
ُنشأت هذه الشبكة في عام  2017استجابة لقرار إتفاقية رامسار
رقم  .XII.14ويهدف المشروع ،الذي يمتد على خمس سنوات،

إلى زيادة مستوى معرفة الجمهور والمجتمع العلمي ووعيهما
بأهمية األراضي الرطبة الجزرية الصغيرة والعديدة والمتفرقة في
أنحاء المتوسط ،والدعوة إلى تعزيز حمايتها على
المستويين الوطني والدولي.
المنجز في الجزر اليونانية،
وبعد نجاح المشروع التجريبي ُ
تجري خالل سنوات المشروع عمليات جرد وطنية لألراضي
الرطبة الجزرية في كل من كرواتيا وقبرص وفرنسا إو�يطاليا
ومالطا إو�سبانيا وتونس وتركيا .كما إنطلقت أنشطة اإلستعادة
طبق تدابير الحفظ واألطر اإلدارية الفعالة
في هذه الدول .وستُ ّ
وأفضل الممارسات األخرى ،وستقع مشاركتها عبر شبكة
 ،MedIsWetما من شأنه أن يكون له تأثير متزايد وواسع
النطاق.

© WWF-Greece

« بما أننا فقدنا ما يقرب من  %50من أراضينا الرطبة في البحر األبيض
عام ا الماضية ،وبما أن إختفاء األراضي الرطبة
المتوسط على مدار األربعين ً
مازال مستم را بمعدل ثالث م رات أسرع من الغابات ،وبما أننا نخوض غمار
المجهول عندما يتعلق األمر باألحداث المتطرفة الناجمة عن أزمة المناخ،
تمام ا اآلن أن هناك حاجة ملحة للعمل من أجل حماية
فقد أصبح من الواضح ً
القي مة .تكتسي األراضي الرطبة ،وخاصة تلك المتواجدة في
هذه النظم البيئية ّ
البري ة وحماية الوجود البشري!»
الج زر ،أهمية استثنائية للحفاظ على الحياة
ّ
ُ
ثانوس جياناكاكيس
منسق المشروع ،الصندوق العالمي للطبيعة باليونان

© MedIsWet
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الرابط:

لمعرفة المزيد ،يرجى زيارةsites.google.com/view/mediswet/home :
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TESSA

مجموعة أدوات تقييم خدمات النظام البيئي في الموقع
إن الوعي المت زايد بأهمية خدمات النظم اإليكولوجية لأل راضي الرطبة في البحر األبيض
المتوسط هو تطور إيجابي للمنطقة .غير أن فهم طبيعة هذه الخدمات وقيمتها في مواقع
معينة ،يتطلب الحصول على معلومات مفصلة تخص كل موقع .وهنا يأتي دور مجموعة أدوات
تقييم خدمات النظام البيئي (.)TESSA
توفر  TESSAتوجيهات عملية حول األساليب منخفضة
التكلفة لتقييم الفوائد التي يجنيها الناس من الطبيعة ،من
خالل تحديد خدمات النظم اإليكولوجية وقياسها إو�عطائها
المقَّيمة .وتتيح هذه المعلومات
قيمة كبرى في المواقع ُ
للعاملين في الميدان اتخاذ ق اررات تخطيط أفضل تراعي
بالكامل أهمية النظم الطبيعية.
وتتضمن مجموعة األدوات جملة من الطرائق ،بدءا
من المسوحات األسرية والرسم التشاركي للخرائط ،إلى
التقييم البيوفيزيائي ال َك ّمي .وال يحتاج المستخدم إلى خبرة

متخصصة في تقييم خدمات النظم البيئية.
ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لـ  TESSAفي التأكيد على
أهمية مقارنة التقديرات المتعلقة بالحاالت المختلفة للموقع،
فعلى سبيل المثال :قبل عملية تجفيف األراضي الرطبة
لألغراض الزراعية وبعدها .ويمكن لواضعي السياسات
تقييم العواقب الفعلية المحتملة لهذا التغيير ،وبالتالي
ِ
المساهمة في رفاه اإلنسان والتي يمكن فقدانها من
الفوائد
خالل تحويل األراضي ،أو اكتسابها من خالل الحفاظ
عليها.
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وقد أُستُخدمت  TESSAفي جميع المناطق التي تتمركز
فيها األراضي الرطبة األربعة المذكورة في هذا الملف.
وتشمل خدمات النظم اإليكولوجية لألراضي الرطبة ،التي
يمكن تقييمها باستخدام مجموعة األدوات ،ما يلي:
الترفيه والسياحة القائمين على الطبيعة.

السلع المزروعة (الزراعة وصيد األسماك).

حصاد المنتجات البرية (صيد األسماك في البحيرة).
جودة المياه.

الوقاية من الفيضانات.

الخدمات الثقافية (الجمالية والروحية).

ضبط المناخ (يأتي في المرحلة الثانية).

© AS Peller
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"تساهم نتائج  TESSAفي تحسين

تقدير السكان المحليين وصناع الق رار

للخدمات التي تقدمها الطبيعة ،مما

يسمح لهم باتخاذ الق رارات الصحيحة

المتعلقة باإلدارة المستدامة والحفاظ
على التنوع البيولوجي"

مجيب قابوس
جمعية أحباء الطيور ،غار الملح

الرابطhttp://tessa.tools :
https://www.birdlife.org/worldwide/science/assessing-ecosystem-services-tessa
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األراضي الرطبة:
تأمين مستقبل مستدام
يواجه حوض البحر األبيض المتوسط حاليا أعنف

األزمات البيئية والمناخية عبر تاريخه الطويل ،مع

فقدان غير مسبوق للتنوع البيولوجي البري والمائي،

ونقص في المياه ،وعواصف وحرائق تحدث بصورة

متكررة ومتزايدة ،وتآكل للشواطئ ،وغيرها من

التحديات الرئيسية األخرى.

إو�ذا لم ُيتخذ أي إجراء للتخفيف من هذه اآلثار ،فإن
النظم اإليكولوجية الفريدة في المنطقة ،وسكانها الذين
يتزايد عددهم ،ستتأثر بشكل خطير على مدى العقود
القادمة .وهذا يضاف الى آثار سلبية أخرى تشمل ضعف
األمن البشري ،والمشاكل الصحية ،والنزاعات على الموارد
الطبيعية ،وتزايد الهجرة واالنهيار االقتصادي.
لقد آن األوان كي توحد البلدان المتوسطية ،بتاريخها
المشترك ،قواها من أجل مستقبلها المشترك .فال يجب
تدخر جهدا في الحفاظ على رأس مالها الطبيعي
أن ّ
الثمين لضمان صمود ُنظمها اإليكولوجية الفريدة
ومجتمعاتها البشرية ،والحفاظ على اإلستقرار السياسي
لمنطقة من العالم ذات أهمية استراتيجية.
وتعد األراضي الرطبة من بين أفضل الحلول المتاحة
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والقائمة على الطبيعة لمواجهة التحديات العديدة التي تفرضها
حاليا التغيرات المناخية واإليكولوجية .وفي هذا اإلتجاه ،يتعين
اآلن على الحكومات والشركات الخاصة والمجتمعات المحلية
والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية تنسيق العمل
فيما بينها لضمان مستقبل مستدام للنظم اإليكولوجية لألراضي
الرطبة المتوسطية ،إو�ستم اررية تقديمها لعدة خدمات حيوية
للحياة البرية ولرفاه اإلنسان.
وعالوة على ذلك ،فإن الحفاظ على األراضي الرطبة
ًّ
أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أمر
المتوسطية يعد ًا
في المنطقة بحلول عام .2030

االتصال ب:
للحصول على المزيد من المعلومات حول األراضي الرطبة المتوسطية والعمل القائم حاليا لحمايتها،
يرجى اإلتصال باألشخاص المذكورين أدناه:
Chantal Menard
مبادرة menard@medwet.org – MedWet
Lourdes Lázaro
مركز التعاون للمتوسط لإلتحاد الدولي لصون الطبيعة ()UICN-Med
lourdes.lazaro@iucn.org
Coralie Hermeloup
hermeloup@tourduvalat.org – Tour du Valat

إن  Off Your Mapهي حملة
ممولة ومدعومة من مؤسسة
 ،MAVAوهي عمل مشترك بين
المنظمات المذكورة أدناه.
http://offyourmap.org/
© Off Your Map, 2020
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