الوليدية في 02.02.2013 :

جمعية الحمد للتنمية و التعاون
Association LHAMD -Oualidia

تقرير 02.02.2013
حول اليوم العالمي للمناطق الرطبة RAMSAR
المحاور الرئيسية
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تقديم عرض حول أهمية الماء و ارتباطه بالمناطق الرطبة كما جاء في شعار المنظمة لسنة 2013
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التحسيس بأهمية الةةة ة ةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةة ).ةةةةة ةةةةةةةة (.
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التحسيس بالتربية البيئية لفائدة المواطن للحفاظ على الوسط البيئي و الستغلل العقلني
للموارد المائية .
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القيام بورشة حول كيفية استغلل الماء كان دلك بالبئر الخاص بالجمعية.
العرض :إن الشكاليات المتعلقة بالماء و الكراهات التي ترافقها مثل تغير المناخ ،تشكل تحديا كبيرا
بالنسبة لمدن الساحل ،لكونها منطقة تأرجح جيو مناخي ،يجعلها معرضة لمختلف التأثيرات ،وخاصة منها نذرة
المياه” .نشير هنا إلى الستغلل المفرط لمياه السقي ) الفلحة( مما ينعكس سلبا على تدبير الماء مما يستوجب
التعبئة على ضرورة إيجاد الحلول والمقاربات الخلقة لبتكار وسائل جديدة تضمن ما يكفي من الموارد المائية
التي تطلبها حاجيات التنمية ،علما أنه ل سبيل للموارد المائية دون الستغلل العقلني للنظم اليكولوجية
للمناطق الرطبة،و العكس كذلك أي الستغلل العقلني للموارد المائية.كسقي الراضي الفلحية بالتنقيط
خاصة المتواجدة على ضفاف البحيرة باعتبارها موقع ايكولوجي عالمي بموقع رامسار لما له من فوائد التحكم
في اقتصاد الماء بشكل عقلني و.يقلل من مشكلة ملوحة التربة و الحفاظ على الفرشة المائية خلفا ما نراه الن
الستغلل المفرط للماء و السمدة لمالها تأثير سلبي على البحيرة حيث أقصيت نماما من تجهيزها ضمن
المشروع المندمج لحماية البحيرة.
وتعتبر المناطق الرطبة  ،أنظمة ايكولوجية هشة ،سريعة التأثر بطرق استعمال غير ملئم لمواردها
الطبيعية إن كانت ل تتوافق ووتيرة تجددها لضمان الستمرارية والستدامة .نشير إلى بحيرة الوليدية الغنية
بمواردها الطبيعية و البيولوجية فهي محطة لتوالد يرقات الحياء المائية كالصدفيات )palourde-
 (…huitresالتي يستغلها مجموعة من الناشطين تحت لواء الجمعية في جمع الصدفيات مع الطحالب
البحرية و غيرها من السماك,و تنخرط في ادماج البعد البيئي في المخطط الستراتيجي للتنمية .
نشير إلى كون التقارير الحديثة النشر من مراكز الخبرة والتخصص العلمي تبين بوضوح المنحى
السلبي لتدهور هذه النظم البيئية بجميع أنحاء العالم موضحة بجلء تقلص الكمية المتوفرة من الموارد المائية
وحدوث تغيرات في توزيعها مع ازدياد خطر الفياضانات والجفاف وارتفاع درجة الحرارة وتراجع المجاري
المائية وذلك ضمن علقة سببية تهدد توازنات النظم اليكولوجية المائية  ،وتؤدي في نهاية الى تدهور تام
لهذه النظم  ،وإلى فقدان وظائفها القتصادية والجتماعية والبيئية .ولتجاوز التحدي الكبير ،والمتمثل في
التدبير المستدام للموارد المائية والمحافظة على المناطق الرطبة يستوجب ضمان النسجام بين الخيارات
الستراتيجية للمحافظة على موارد هذه المناطق وتنميتها،
في إشارة إلى تنويه الحاضرين إلى بدل الجهود من أجل التوفيق بين متطلبات التنمية القتصادية
والبشرية والهتمام الدائم بالمحافظة على تنوعه البيولوجي وحمايته.
ان” القضايا البيئية التي تعتبر من بين انشغالتنا الساسية ،قد تم التفكير في دمج البيئة في برامجنا التنموية”
وخلق أنشطة مدرة للدخل ملئمة للبيئة من اجل تنمية مستدامة.
و في الخير قدمنا ورشة بالبئر حول جلب الماء و كيفية الحفاظ على قطرة الماء  ).انظر الصور (.

La puit de l’association( pas équipé) promouvoir d’apprauvisionnement de
.l’eau potable au profit de ma communauté villageoise Oled youssef à 5 km
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