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لقد عاش اآلالف بدون الحب،
ولكن لم يعش أحد دون ماء

© istockphoto

األراضـي الرطبــة
وإدارة الميـــــــاه
نظرة شاملة
الإدارة التقليدية للمياه يف موقع رام�سار
يف اجلزائر

دبليو اتش أودين

©Ammar Boumezbeur

تعتمد احلياة على كوكب الأر�ض بكافة �أ�شكالها
على املاء ،و�شهد عام  2013اختيار ليكون العام
العاملي للتعاون املائي ،و�إقرار هيئة الأمم يف
اجتماعها العام �أهمية املاء للتطوير امل�ستدام
و�صحة الب�شر حلياة �أف�ضل .ميكن القول ب�أن
هذا الإقرار ال يعد بجديد �إذا نظرنا يف �صفحات
التاريخ عندما خل�ص ليوناردو دا فين�شي �أهمية
املياه مبقولته ال�شهرية «املاء هو القوة الدافعة
للطبيعة ب�أكملها»
�إذا �ألقينا ال�ضوء على احل�ضارات الرئي�سية
القدمية ،منها على �سبيل املثال احل�ضارات
على �ضفاف نهر النيل ،وعلى �ضفاف نهر دجلة
والفرات ،ويف منطقة الأندو�س -جاجني�س،
والنهر الأ�صفر ،جند ب�أنها اعتمدت على
�إدارة املياه والفوائد التي توفرها .ولكن تاريخ
الب�شرية حافل بالأعمال ال�سلبية التي دفعت هذه
احل�ضارات احليوية لت�صبح اليوم جمرد مواقع
وكنوز �أثرية دفنت يف باطن رمال ال�صحراء.
ولقد �أدى الأمر يف بع�ض احلاالت �إىل زوال
هذه احل�ضارات نتيجة الف�شل يف �إدارة املوارد
املائية� ،أو �إدارك وتقدير التوازن احل�سا�س بني
اال�ستخدام الر�شيد وا�ستغالل املوارد املائية.
واليوم ،ال زال جمتمع الب�شر م�ستمر ًا يف حماوالته
يف الطلب والأمر على املوارد املائية ،لكن يجب �أن
نتذكر ب�أنه ال ميكننا �أمر املاء.
وكما هو احلال مع احل�ضارات القدمية على

�ضفاف الأنهار ،يبقى التحدي الكبري لغاية
اليوم يف القرن  21يف دمج �إدارة املوارد املائية،
الأرا�ضي والأ�شخا�ص .يعترب املاء من املوارد
الطبيعية املهمة واحلا�سمة التي تعتمد عليها
جميع الفعاليات االجتماعية واالقت�صادية
والبيئية .وت�أتي �أهداف هيئة الأمم للتطوير
الألفي ،واتفاقية رام�سار وعدد �آخر من املبادرات
العاملية والوطنية (مثل مبادرة االقت�صاد الأخ�ضر
لربنامج الأمم املتحدة للبيئة (� ،)UNEPأهداف
�أي�شي للتنوع الإحيائي) لإبراز �أهمية تفهم
ال�ضرورة امللحة حلل ق�ضايا �إدارة املياه بطريقة
موحدة وتعاون م�شرتك و�شاملة.
التو�صيل الأ�سا�سي للماء .يقوم املاء بربط جميع
�أركان الأر�ض ببع�ضها البع�ض بداية من امل�صدر
�إىل البحر ومن خالل دورة املياه التي ال نهاية
لها .وتدرك اتفاقية رام�سار ب�أن الأرا�ضي الرطبة
حتتل مكانة رئي�سية يف هذا الربط ،واال�ستخدام
الر�شيد للأرا�ضي الرطبة لتو�صيل الإدارة
امل�ستدامة للمياه.
تكمن الفكرة الرئي�سية يف اليوم العاملي للأرا�ضي
الرطبة  2013يف الأرا�ضي الرطبة و�إدارة
املياه .وكما هو معلوم ،لرام�سار رابط قوي
باملاء ،الأ�شخا�ص والأرا�ضي الرطبة التي تعترب
حمورها .ت�شكل الأرا�ضي الرطبة مورد ًا اجتماعي ًا
واقت�صادي ًا كبري ًا ،وتعد ذات قيمة تراثية وعلمية
مهمة ،الأمر الذي يجعل خ�سارتها غري قابل

بحرية بورولو�س
موقع رام�سار ،م�صر

نظام ري كبري
لدعم الزراعة
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للتعوي�ض .توفر الأرا�ضي الرطبة خدمات �أنظمة
بيئية �ضرورية� ،أو فوائد ي�ستفيد منها الأ�شخا�ص
من الطبيعة ،وي�شمل ذلك دور الأرا�ضي الرطبة
يف تنظيم وتوفري املياه .وي�شري ذلك بكل و�ضوح
�إىل �أن �إدارة املياه و «اال�ستخدام الر�شيد
للأرا�ضي الرطبة» �أمرين مرتابطني .الهدف
الرئي�سي يف اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة 2013
هو رفع م�ستوى التوعية لالعتماد ال�شديد بني
املاء والأرا�ضي الرطبة ،وتو�ضيح طرق من �ش�أنها
الت�أكد من م�شاركة عادلة للماء بني �أ�صحاب
امل�صالح ،والإدارك بعدم وجود املاء دون الأرا�ضي
الرطبة.

1

رامسار ،األراضي الرطبة
وإدارة الماء
يعترب ح�صول الب�شر على مياه نظيفة
وبكمية كافية من املتطلبات الأ�سا�سية
للبقاء .نقوم دائم ًا بتقليل تقدير دور الأرا�ضي
الرطبة الأ�سا�سي لعنا�صر �إدارة املياه �ضمن
�إجراءات التزويد والتنظيم الذي يعتمد عليه
الب�شر .وال زالت لغاية اليوم الت�أثريات الناجمة
عن التغريات يف ا�ستخدام الأر�ض ،وحتويل
املجاري املائية ،وم�شاريع تطوير البنية التحتية
م�ستمرة يف دفع عجلة الرتاجع والتجريد وخ�سارة
الأرا�ضي الرطبة� .أ�ضف لذلك تراجع 2-1
مليار �شخ�ص يف العامل احل�صول على املياه
العذبة ،الأمر الذي ينتج عنه م�ؤثرات �سلبية عل
نطاق الإنتاج الغذائي و�صحة الب�شر والتطوير
االقت�صادي وزيادة اخلالفات املجتمعية.
لقد �أدركت اتفاقية رام�سار منذ زمن بعيد �أهمية
االعتماد املتبادل للماء والأرا�ضي الرطبة ،ولقد
ركز متهيد االتفاقية على التعريف ب�أن
الأر�ض الرطبة تعد املنظم اجلوهري
للأنظمة املائية .كما ركزت اتفاقية رام�سار
ب�شكل وا�سع منذ م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
يف  1996على �أن �أهمية املياه ال تقت�صر فقط
يف احلفاظ على الوظائف الإيكولوجية املهمة
للأرا�ضي الرطبة ،بل يجب �أن ت�ؤخذ الأرا�ضي
الرطبة كمكون �أ�سا�سي للإدارة العامة لبنية
التحتية للمياه .يعني ذلك ب�أن �إدارة املياه ومفهوم
رام�سار لال�ستخدام الر�شيد مهم وحيوي مل�ستقبل
م�ستدام .ويتطلب تو�صيل اال�ستخدام الر�شيد
الذي يحافظ على اخل�صائ�ص الإيكولوجية
للأرا�ضي الرطبة مبادرات التخاذ القرارات
لدعم �إدارة الأحوا�ض املائية وت�شغيلها .وتعد
�إدارة الأرا�ضي الرطبة لدعم الأحوا�ض املائية
والتو�صيل (وعلى العك�س) �أمر ًا بغاية الأهمية.
ويجب �أن نتذكر ب�أن غياب الإدارة
املنا�سبة وال�سليمة للأرا�ضي الرطبة ي�ؤدي
�إىل عدم توفر كميات وجودة مياه عند
الطلب عليها يف �أي وقت.
ما الذي ميكن لرام�سار قوله حول الأرا�ضي
الرطبة واملياه؟ لقد قامت اتفاقية رام�سار
ب�إ�صدار وثائق وكتيبات عديدة ملا يتعلق باملياه،
ومت ن�شرها على هيئة كتيبات اال�ستخدام الر�شيد.
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هنالك كتيب دليل ما يتعلق باملاء (الكتيب
رقم � :)8إطار العمل املوحد لدليل ما
يتعلق باملاء لالتفاقية (الإ�صدار )4
والذي يركز على �أن الأرا�ضي الرطبة هي
امل�صدر الرئي�سي الذي ي�ستمد الب�شر منها
للمياه ،وهي مكونات رئي�سية و�ضرورية
لدورة املياه التي تزودنا باملاء.

ر�سالة اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة
 2013هي �أهمية �إعادة اعتبار نظرتنا
للأرا�ضي الرطبة �ضمن �إدارة املاء،
والتعرف ب�أن متطلبات موارد املياه ملجتمع
الب�شر يتم تو�صيلها عن طريق الأرا�ضي
الرطبة.

مل�صق اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة  2009مع
الرتكيز على �إدارة �أحوا�ض الأنهار
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حركة دورة املياه امل�ستمرة،
�أعلى و�أ�سفل �سطح الأر�ض
© Rob McInnes

من يدير الماء؟
غري املبا�شرة الإجراءات اجلوية ،جند ب�أن
املياه .وال يجب النظر للأرا�ضي الرطبة
جميعنا نعد مدراء للماء ،وال يقت�صر ذلك
على �شركات املياه �أو اجلهات احلكومية املنظمة .فعاليات الإن�سان وا�ضحة على دورة املياه غري
ب�أنها مناف�سة ،بل هي عن�صر رئي�سي مهم يف
ينتج
ويجب �أن نتذكر ب�أنه عند كل مرة نفتح بها �صنبور املتناهية� .إن التغريات جلزء من هذا النظام
البنية التحتية للماء �ضمن �إدارة املاء.
عنه عواقب غري متوقعة يف الأجزاء الأخرى من
املاء� ،أو ن�شرتي الأطعمة ف�إننا نعد م�سئولني ولو
نعد الأرا�ضي الرطبة �أرا�ض مهمة يف توفري
هذه الدورة املرتبطة ببع�ضها البع�ض.
بجزء �صغري يف دورة كبرية لإدارة املياه .و�إذا
أرا�ض م�ستخدمة
ومعاجلة وتنقية املاء .كما تعد � ٍ
نظرنا على نطاق امل�ستوى الأ�سا�سي جند ب�أن كل
ويعد جمتمع الب�شر امل�سئول الأول عن
للماء وحتتاج لكميات معينة من املاء الوارد
ج�سم ب�شري على كوكب الأر�ض يحتوي على �أكرث
�إدارة املياه و�إدارة الأرا�ضي الرطبة .وال
لتتمكن من تزويدنا باملاء ،وبالطبع هنالك
من  %60من املاء.
تقت�صر �إدارة املياه على جهة واحدة ،بل متتد
خدمات عديدة �أخرى ومنتجات توفرها الأرا�ضي
جلمع جميع القطاعات ،واحلكومات ،والواليات
الرطبة للب�شر .يعد دور الأرا�ضي الرطبة مكمل
تربط دورة املاء الغالف اجلوي مع الأرا�ضي
الربية واملائية والتي �أ�سفل �سطح الأر�ض والأنظمة والأقاليم املحلية والأفراد ،ويجب �أن ت�ؤخذ ب�أنها لإدارة املوارد املائية على كافة امل�ستويات ،بداية
فعالية تتطلب التعاون امل�شرتك والتوحيد املتكامل من برك املياه املحلية ال�صغرية� ،إىل �أحوا�ض
البحرية .يتحرك املاء حول كوكب الأر�ض من
على امل�ستوى املحلي والدويل.
الأنهار التي جتري عرب حدود دول عديدة .ومبا
خالل تفاعل معقد ،مثل هطول املطر ،عملية
�أنا جميعنا مدراء يف �إدارة املياه ،يجب
التبخر ،الرت�شيح ،التدفق ال�سطحي و�إعادة ملئ
الرتابط بني املاء والأرا�ضي الرطبة �أ�سا�سي،
علينا �أن ن�أخذ على عاتقنا م�سئولية
خزانات املياه اجلوفية .وميكن للأر�ضي الرطبة
وتدرك رام�سار �ضرورية الأهمية العاجلة لتح�سني
اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة
�أن حتتل مكانة �أ�سا�سية هامة يف كل مرحلة
التنظيم والإدارة و�أهمية �أخذ الأرا�ضي الرطبة
لن�ضمن تزويد الب�شر باملاء.
من هذه املراحل التفاعلية املعقدة .وبديلة من
بعني االعتبار لتكون جز ًء من �إ�سرتاتيجيات �إدارة
التجريد املبا�شر للمياه اجلوفية �إىل الت�أثريات
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تـحــديــــــات
إدارة المـيــــــــاه
ت�صنيف وحتليل موارد املياه العذبة

جمموع املاء يف العامل

بحريات و�أنهار
مياه عذبة

مياه عذبة

مياه ماحلة

جبال و�أقاليم مغطاة
باجلليد والثلج

مياه جوفية
املجوع الكلي للمياه على �سطح الأر�ض وحتليل موارد املياه العذبة.
امل�صدر :برنامج هيئة الأمم للبيئة ()UNEP

ملخص التحديات

يبلغ جمموع حجم املاء يف العامل قرابة  1,4مليار والطهي والغ�سيل التي جعلتنا ن�ستهلك ب�شكل
كيلو مرت مكعب ،منها  35مليون كيلو مرت مكعب
كثري جد ًا ملوارد املياه تلبية ملتطلباتنا العديدة،
موارد مياه عذبة� ،أي قرابة  %2,5من جمموع
منها على �سبيل املقال �إنتاج الغذاء ،الورق،
احلجم الكلي %0,3 .من موارد املياه العذبة هي امالب�س القطنية والعديد غريها .ويتحمل
على هيئة �أنهار وبحريات ،ويبلغ جمموع املياه
القطاع الزراعي وحده  %70-%65من اال�ستهالك
العذبة القابلة لال�ستخدام وتزويد الأنظمة البيئية العاملي للمياه الذي يعد عادة ذو قيمة منخف�ضة،
والب�شر قرابة  200,000كيلو مرت مربع من املياه ،وفعالية منخف�ضة وم�ستخدم يحظى بتعوي�ض
�أو �أقل من  %1من جميع موارد املياه العذبة.
كبري .ومن املهم جد ًا تو�صيل �إدارة ناجحة
للمياه للتعرف املبا�شر وغري املبا�شر على
ويتطلب كل �شخ�ص يومي ًا  50-20لرت ًا من املياه
ا�ستخدام املياه من وجهة نظر امل�ستخدمني
النظيفة اخلالية من املواد الكيماوية ال�ضارة
وجهات �إنتاج املنتجات وال�سلع� .إن التعرف
وامللوثة باجلراثيم املجهرية ،وذلك لأغرا�ض
على الب�صمة املائية للفرد واملجتمع �أو لقطاع
ال�شرب والطهي والنظافة ال�شخ�صية .ويف النظر
الأعمال� ،أو جمموع املياه العذبة امل�ستخدمة يف
�إىل ال�سنوات اخلم�سون املن�صرمة ،من � 1950إىل
�إنتاج ال�سلع واملنتجات واخلدمات امل�ستهلكة من
 2000قام تعداد الب�شر بتقليل كمية املياه العذبة
قبلهم يعترب �ضروري جد ًا لإدارة م�ستدامة للماء.
املتوفرة لكل �شخ�ص بن�سبة بلغت  ،%60الأمر
ً
الذي و�ضع اليوم  884مليون �شخ�ص ( %12,5من وبالطبع ،ونظرا لزيادة رغبتنا املادية يف هذا
تعداد العامل) العي�ش بدون مياه �شرب �سليمة،
العامل احلديث ي�ؤدي �إىل زيادة ب�صمتنا املائية
وعدم ح�صول  2,5مليار �شخ�ص (خم�سني
لتتخطى م�ستوى اال�ستدامة� .إن ا�ستهالك املاء
الب�شر) على �صحية عامة مالئمة .لقد �أ�صبحت �شهد زيادة بلغت �ضعفني معدل زيادة تعداد
ق�ضية الإدارة امل�ستدامة للماء اليوم
ال�سكان خالل القرن املا�ضي ،وعلى الرغم من
ً
ق�ضية قلق رئي�سية على النطاق العاملي،
عدم وجود ندرة املياه عامليا� ،إال �أن زيادة معاناة
وق�ضية حياة وموت لعد كبري من الب�شر.
الأقاليم من �شح املياه بد�أت وا�ضحة .وت�شري
التقديرات ب�أنه مع حلول عام 2025
�أ�ضف لذلك املتطلبات الفردية ،مثل امليه لل�شرب
�سي�شهد اعامل عي�ش  1,8مليار �شخ�ص يف
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دول �أو �أقاليم تعاين من �شح �شديد للماء،
و�سيواجه ثلثي �سكان العامل �ضغوط كبرية
ل�شحة املاء .و�سيتفاقم الأمر مع النمو ال�سريع
للمناطق املجاورة للمدن وو�ضع �ضغط كبري على
موارد املياه القريبة من هذه املناطق والأرا�ضي
الرطبة املرتبطة بها.
كيف ميكننا الت�أكد من احل�صول على موارد مائية
نفي�سة تلبي منو ال�سكان يف العامل مع الت�أكد من
احلماية امل�ستقبلية للأنظمة البيئية التي نعتمد
عليها؟ ي�شري هذا ال�س�ؤال �إىل �أهمية التعرف على
الوظائف الإيكولوجية الأ�سا�سية للأرا�ضي الرطبة
ودورها يف تنظيم �أنظمة املياه الآتية من الطبيعة.
ميكن القول ب�أن الأرا�ضي الرطبة هي مبثابة
البنية التحتية الطبيعية للأر�ض ،وتوفريها مل�صدر
نظيف وخمزن للمياه العذبة .وتزيد خ�سارة
وجتريد الأرا�ضي الرطبة م�شكلة ق�ضية تزويد
املياه وتعري�ض �صحة وحياة الب�شر للخطر.
ق�ضية ندرة و�أمن املياه هي ق�ضية ال تقت�صر
على قطاع املاء فقط ،بل على ق�ضايا جمتمعية،
وي�أتي دور الأرا�ضي الرطبة للت�أكد من �أمن موارد
تزويد املياه التي تعد ق�ضية خيار جمتمعي .ولدى
احلكومات والأفراد وال�سكان قدرة يف الت�أثري على
القرارات امل�ستقبلية.
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ما الذي يعنيه �ضغط املاء وندرة
املاء؟
يقيم علماء املياه ندرة املاء من خالل النظر
�إىل معادلة تعداد ال�سكان �إىل املاء .وتعد
املنطقة منطقة تواجه �ضغط املاء عندما
يكون جمموع هطول الأمطار دون 1000
مرت مكعب لل�شخ�ص �سنوي ًا ،وال�سكان الذين
يواجهون ندرة املياه هم �سكان مناطق
مل�ستوى دون  500مرت مكعب الذي يعد �شح
�شديد.
www.un.org/waterforlifedecade/
scarcity.shtml

يجب التنويه هنا على �أن ق�ضايا �إدارة املاء ال
تقت�صر �ضمن حدود دولة منفردة ،بل متتد
عرب احلدود الدولية ،فعلى �سبيل املثال تغطي
الأحوا�ض املائية العابرة للحدود ما يزيد عن
 %40من ال�سطح يف �أوروبا و�آ�سيا .ويف �أفريقيا،
هنالك ما يزيد عن  60نهر ًا عابر ًا للحدود
جعلت �أحوا�ض الأنهار الدولية تغطي  %60من
هذه القارة .ومن ال�ضروري �أن ت�شمل دورة املياه
كل من الإجراءات املحلية والعاملية ،ولكن �إدارة
احلدود املائية ال تتما�شى يف كافة الأحيان مع
احلدود اجلغرافية وال�سيا�سية.
من ال�ضروري جد ًا التعاون امل�شرتك بني الدول
التي جتتاز بها �أحوا�ض الأنهار احلدود املحلية
والوطنية.
يعترب املاء العجلة الدافعة جلميع القطاعات
االقت�صادية الع�صرية ،الأمر الذي يجعل
اال�ستثمار يف بنية حتتية لإدارة املياه من
الأعمال الكبرية التي تكون املحرك الرئي�سي
للنمو االقت�صادي وتقليل م�ستوى الفقر .وت�شري
التقديرات �إىل �أن حتقيق الأهداف الألفية
مل�شاريع التطوير املائية والنظافة ال�شخ�صية
قد ت�صل �إىل  30مليار دوالر �أمريكي �سنوي ًا
على النطاق العاملي .ولكن ال زالت الأنظمة
البيئية للأرا�ضي الرطبة غري م�شمولة يف هذه

املعادالت االقت�صادية املائية .يتطلب ت�صحيح
�صفحة توازن �إدارة املياه عدم �إهمال ون�سيان
الأرا�ضي الرطبة عند و�ضع ال�سيا�سات واتخاذ
قرارات اال�ستثمار املختلفة .ومن ال�ضروري و�ضع
املياه يف قلب االقت�صاد الأخ�ضر والإدراك ب�أن
العمل مع الأرا�ضي الرطبة مبثابة بنية حتتية
لإدارة املياه �سيكون ذو طريقة فعالة يف تخفيف
التكلفة وطريقة ا�ستدامة لتحقيق تنوع ال�سيا�سة
والأهداف اخلا�صة للأعمال.
تعترب �إدارة املياه ب�أ�شكالها املختلفة جممع ًا واحد ًا
متكام ًال ،وال يوجد حل واحد يفي وينا�سب جميع
الظروف واحلاالت ،ولكن حقيبة اخلربة ت�شري
�إىل �أن تكييف �إجراءات الإدارة التي تفتح الباب
مل�شاركة �أ�صحاب امل�صالح والبناء ال�صحيح
على �أ�سا�س �إجنازات وجناح الإدارة هي من
الأدوات الأ�سا�سية لتحقيق نتائج م�ستدامة على
النطاق االقت�صادي واملجتمعي والبيئي .بع�ض
من هذه لإجراءات قد ي�شمل على �سبيل املثال
�إدارة موحدة لإدارة املوارد املائية (،)IWRM
�شمل �إدارة �أحوا�ض الأنهار ،ا�ستبدال املبادرات
التقليدية لكل قطاع لإدارة الأرا�ضي الرطبة
واملوارد املائية للت�أكد من �شمل اجلمع الكامل بد ًال
من التجاهل �أو اال�ستخدام كعذر لو�ضع �أولويات
قرارات اال�ستثمار وعدم �شمل حماية البنية
التحتية الطبيعية للأرا�ضي الرطبة.
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تحديات التحكم واإلدارة
تطلب �إدارة املاء �إدارة منا�سبة للتحكم
وال�سيطرة .ويتطلب ذلك ب�شكل متزايد
بنقل القرارات ذات ال�صلة ب�إدارة املاء من
احلدود احلكومية �إىل قلب املجتمع .ويجب
على النطاق املحلي وجود بنية حتتية
بدعم مايل منا�سب ،ودعم مالئم لآلية
حتكم و�سيطرة متينة حلماية املوارد
املائية للت�أكد من التطوير امل�ستدام� ،إ�ضافة
�إىل �إن�صاف �أكرث مل�شاركة الفوائد من املاء.
وتعد امل�ؤثرات االقت�صادية املجتمعية للح�صول
املحدود على املاء والنظافة ال�شخ�صية من الأمور
اجلوهرية .و�إذا �أخذنا مثا ًال على ذلك جند ب�أن
التقديرات ت�شري �إىل خ�سارة �سنوية يف الناجت
املحلي الإجمايل يف الهند تبلغ  ،%6,4و %5,2يف
غانا ،و  %7,2يف كمبوديا� .إذا �ألقينا ال�ضوء على
ذلك جند وجود قلق واقعي حول توفر موارد املياه
على النطاق الوطني والإقليمي ،ويكون الف�شل على
النطاق الوطني عادة الف�شل العميق يف �إدارة املياه
الناجتة عن الفقر وغياب العزم والإدارة ال�سيا�سية
وعدم الت�ساوي والتوازن يف القوة وال�سلطة.
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مت �إدارة املياه عادة من قبل قطاعات فردية،
منها على �سبيل املثال قطاع الزراعة وقطاع
ال�صحة والتطوير ،مع تركيز كل قطاع يف حتقيق
�أهداف حمددة بد ًال من �أن تكون جز ًء من �إطار
عمل يوفر التوازنات اال�ستخدام املختلف للماء
لفعالية �أف�ضل وم�شاركة للفوائد املتنوعة على
النطاق املجتمعي واالقت�صادي .ولكن يجب
االنتباه هنا ب�أن هذا االنق�سام يف التحكم
وال�سيطرة يزيد من خماطر اال�ستدامة
للموارد املائية ،وقد ينتج عنه نتائج
�سلبية دون ق�صد وتعري�ض خدمات
الأنظمة البيئية التي توفرها الأرا�ضي
الرطبة للخطر.
تتطلب الإدارة ال�صحيحة للأر�ضي
الرطبة و�إدارة املياه مبادرة الدمج
للقطاعات املختلفة والتعرف الأف�ضل على
اال�ستخدامات املختلفة للموارد املائية
الطبيعية .ويجب م�شاركة جهات حكومية
متعددة ،وهيئات جمتمعية مدنية واهتمامات

الأفراد والقطاع اخلا�ص يف �إدارة الأرا�ضي
الرطبة واملياه .كما يجب على �صانعي القرارات
التعاون ب�شكل موحد �أف�ضل بحيث تكون القرارات
وال�سيا�سات ذات رابط �أف�ضل على �أر�ض الواقع.
ميكن حتقيق ذلك من خالل تبني الأ�س�س
والإجراءات التي ت�شمل الإن�صاف والفعالية
والبيئة.
جتلب اتفاقية رام�سار هذه ال�سيا�سات والتطبيقات
يف اتفاقية دولية فريدة من نوعها تركز على
�أنواع الأنظمة البيئية .لقد قامت االتفاقية بتقدمي
تبني املبادرات ال�سليمة ،والإ�سرتاتيجيات حلماية
وتعزيز �سبل العي�ش ومتطلبات الأ�شخا�ص الذين
يعي�شون بالقرب من الأرا�ضي الرطبة من �أجل
حماية املوارد املائية للأجيال التالية.
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نظرة على
بعض من إدارة المياه
إدارة المياه العابرة للحدود

يعي�ش قرابة  %40من �سكان العامل يف مناطق
مياه الأنهار العلوية لأغرا�ض الزراعة وال�صناعة ويعد قرار جمل�س هيئة الأمم عن قانون
وتوليد الطاقة واال�ستخدام للمدن والقرى �إىل
�أحوا�ض �أنهار وبحريات ت�شمل دولتني �أو �أكرث،
«الأنظمة املائية العابرة للحدود» وم�سودة
ت�ضارب وتعار�ض مع املجتمعات التي تعي�ش
والأهم من ذلك هو �أن  %90من �سكان العامل
بنود امللحق ()UNGA Res. A/63/124
ً
يعي�شون يف دول تت�شارك مع ًا يف �أحوا�ض الأنهار .على �ضفاف الأنهار ال�سفلية ،الأمر الذي ي�ضع
مثاال لأداة قانون مياه دويل يقدم الداللة
وعلى النطاق العاملي ،هنالك  263دولة تت�شارك �ضغط على موارد املياه وتعري�ض احلفاظ على
ل�صانعي ال�سيا�سات يف جتهيز اتفاقيات
�أحوا�ض �أنهار حتت�ضن  %60من موارد املياه
خ�صائ�صها الإيكولوجية وجمال خدمات الأنظمة ثنائية ومتعددة مل�شاركة املياه العابرة
البيئية للخطر.
العذبة ،ت�شمل  3مليارات �شخ�ص يف  145دولة.
للحدود ب�شكل �آمن و�سليم.
�إ�ضافة لذلك ،هنالك  2مليار �شخ�ص يعتمدون
تعترب �إدارة املياه العابرة للحدود مع اتفاقيات �إدارة تعلب رام�سار دور ًا مهم ًا من خالل الرتكيز على
على املياه اجلوفية وهنالك  300طبقة مائية
املياه وهياكل الإدارة والتحكم التي ت�شمل جميع
�ضرورة �إدارة الأرا�ضي الرطبة بداية من �أحوا�ض
عابرة للحدود .و�إ�ضافة �إىل الأحوا�ض امل�شرتكة
�أ�صحاب امل�صالح التي يتم تو�صيلها من خالل
الأنهار ،وتوفري االتفاقية الدول بالأدوات املتطلبة
هنالك �أرا�ضي رطبة وبحريات عابرة للحدود وقد �إدارة موحدة لإدارة املوارد املائية ( )IWRMنقطة لتحقيق ذلك .كما قامت رام�سار وب�شكل ر�سمي
يكون هنالك حتديات �ضمن الدول التي بها �أنظمة حمورية يف حل اخلالفات والتو�صل �إىل اتفاقيات ت�سليط ال�ضوء على �ضرورة قيام الدول التي
احتادية قوية.
لإدارة املياه .ويف نظرة على اجلانب الإيجابي ،جند تت�شارك مواقع رام�سار يف تخ�صي�صها لتكون
تواجه الأنظمة املائية العابرة للحدود العديد
ب�أن املاء على النطاق العاملي يوفر �أ�سباب التعاون مواقع عابرة للحدود حتظى ب�إدارة م�شرتكة
من التحديات ،منها على �سبيل املثال الأنظمة
العابرة للحدود بدال من اخلالفات مع وجود  105بطريقة مت�ساوية ت�شمل التعاون امل�شرتك عرب
ً
ً
الهيدرولوجية ،االعتماد االقت�صادي واملجتمعي
من �أ�صل  263حو�ضا م�شرتكا حتظى بنوع من
احلدود مع م�شاركة املعلومات واخلربة ،وتطوير
على املياه وفوائدها .وميكن �أن ي�ؤدي ا�ستهالك
اتفاقية للتعاون امل�شرتك يف الإدارة.
�إدارة و�إجراءات تخطيط م�شرتكة.

موقع رامسار عابر للحدود
لقد �أدى التعاون امل�شرتك لأكرث من ن�صف قرن الإعالن عن ثالثة مواقع رام�سار عابرة للحدود يف
عام  ،2009نيوزيدلري �سي� -سيوينكل (�أ�سرتاليا) ،وموقع فريتو ونايركاي-هاين (هنغاريا).
لقد �شهدت بداية القرن � 20شق قنوات مائية عميقة لتفريغ مياه الفي�ضانات من البحرية �إىل نهر
 ©Tobias Salathéراب وذلك من �أجل تقليل التغريات املو�سمية مل�ستوى املاء يف البحرية .ومت يف عام  1956ت�أ�سي�س
هيئة �أو�سرتو-الهنغارية لإدارة املياه لتنظيم ت�شغيل ال�صمام اجلديد للتحكم باملياه للحد من تغريات م�ستوى من�سوب املياه يف البحرية .لقد كانت هذه
املبادرة العابرة للحدود �أ�سا�سية �صمام التحكم وغالبية قنوات الت�صريف على اجلانب الهنغاري ،وكون  %80من البحرية يف الأرا�ضي النم�ساوية.
لقد مت االدراك �سابق ًا على �أهمية التعاون امل�شرتك لإدارة املياه العابرة للحدود ،ولكن ما مت �إدراكه م�ؤخر ًا هو التعاون امل�شرتك للحفاظ على الطبيعة،
الأمر الذي �أدى اليوم لإدارة م�شرتكة من قبل املنتزه امل�ؤ�س�س يف هنغاريا عام  ،1991والآخر امل�ؤ�س�س يف النم�سا عام  ،1993والعمل م ًا عن قرب .يتم
هذا التعاون امل�شرتك حتديات خ�سارة املوائل النادرة واخلاطر للف�صائل املهددة باالنقرا�ض من خالل الإدارة وم�شاركة البيانات العلمية ،وحتديث
طرق ا�ستخدام الأرا�ضي ،والتحكم يف منو الق�صب على �ضفاف البحرية والأعمال الأخرى .وي�شمل التعاون امل�شرتك �أي�ض ًا �إدارة ال�صيد امل�ستدام.
ومت من خالل هذه الهيئة ا�ستمرارية التعاون امل�شرتك لتطوير الإدارة العابرة للحدود و�إجراءات التخطيط لتعمل مع ًا ملزيد من الدعم والتعزيز
الأبحاث والإدارة والتعليم وال�سياحة البيئية.
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إدارة المياه لقطاع الزراعة
�سكان الأر�ض ،ويوفر  %20من ال�سعرات احلرارية حمطة ملعاجلة املياه .لقد بلغت تكلفت ما مت دفعه
يعترب القطاع الزراعي �أكرب متطلب فردي على
امل�ستهلكة يف العامل .لكن ال�ضغط على املاء ي�شكل ملالك الأرا�ضي  1,5 – 1مليار دوالر �أمريكي،
املاء ،حيث يتم ت�سخري  %70من موارد املياه
العذبة لأغرا�ض الزراعة والإنتاج الغذائي .وت�شري خطر على الأرز واملحا�صيل املهمة الأخرى للعامل .مقارنة مع تكلفة بناء حمطة معاجلة للمياه بتكلفة
 8 – 6مليار دوالر� ،إ�ضافة �إىل  500 – 300مليون
التقديرات احلالية للتما�شي مع منو الطلب على �إن تطبيق �أنظمة مائية �ضعيفة ،مثل التجريد
دوالر تكلفة ال�صيانة ال�سنوية.
الغذاء بزيادة �سحب للمياه العذبة ت�صل �إىل  %14وطرق ري غري مالئمة وعدم �إمكانية جمع
لأغرا�ض الزراعة لل�سنوات الـ  25التالية .ويبقى وتخزين مياه الأمطار له نتائج وت�أثريات �سلبية
�إن طلب قطاع الزراعة للماء وت�أثريات الزراعة
على اخل�صائ�ص الإيكولوجية للأرا�ضي الرطبة
اليوم �أمامنا التحدي لزيادة فعالية ا�ستخدام
لها ت�أثري كبري على جودة املياه وتعد من ق�ضايا
وخدمات الأنظمة البيئية.
املياه يف الزراعة وتقليل اخل�سارة والهدر بداية
�إدارة املياه الرئي�سية لإدارة الأمن الغذائي
من املزرعة �إىل املائدة.
واملائي .ويبدو هنا وا�ضح ًا �أهمية الإدارة
�أ�ضف لذلك طلب املزارع للماء .ميكن لطرق
ال�صحيحة للأرا�ضي الرطبة لتحقيق التوازن
الزراعة �أن ترك ت�أثري ًا معاك�س ًا على املجاري
تو�ضح �أرقام الب�صمة املائية العاملية للمحا�صيل
املائية من خالل ن�شر التلوث .لقد قامت الهيئات بني توفري موارد الغذاء واملاء واحلفاظ على
املتنوعة ب�أن حبوب الكوكا والنب والكاجو �أكرث
املعنية يف مدينة نيويورك بالدفع ملالك الأرا�ضي اخل�صائ�ص الإيكولوجية وخدمات الأنظمة
املحا�صيل عط�ش ًا للماء :وينتج عن زرعتها يف
البيئية .ي�شهد العامل اليوم ولأول مرة يف تاريخ
يف جبال كات�سكيل لتح�سني �إدارتهم للأرا�ضي
مناطق ذات معدل هطول �أمطار منخف�ض
ت�أثريات �سلبية على موارد املياه .يعترب الأرز من وجتنب و�صول الف�ضالت واملواد الكيماوية جلاري الب�شر عي�ش �أ�شخا�ص �أكرث يف املدن مقارنة مع
العي�ش يف مناطق ريفية ،و�سي�ستمر هذا التوجه
املياه ،الأمر الذي �أدى �إىل اال�ستغناء عن بناء
النظام الغذائي الأ�سا�سي ملا يزيد عن ن�صف
الب�صمة املائية (مرت مكعب/للطن) للمحا�صيل ال�شائعة للفرتة 2005-1996
beans:الكوكا
حبوب
Cocoa
19 928

الكاجو

Cashew nuts:
14 218
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15 000

Water Footprints

10 000

العد�س

Lentils:
5 874

التوت الربي
Cranberries:
276
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البطاطا
Potatoes:
287

التوت

Raspberries:
413

الربتقال
Oranges:
560

التفاح
Apples:
822

الأرز

Rice:
1 673

ال�صويا
حبوب
Soya beans:

الزيتون
Olives:
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2 145
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موقع الأر�ض الرطبة فاكاري�ستي يف رومانيا
©Helmut Ignat

إدارة المياه في المناطق الحضرية
للعمل كبنية حتتية �أ�سا�سية لإدارة املياه وتنظيم
خالل القرن اجلاري .وتقدر بع�ض الإح�صاءات
�إىل �أن  %80من �سكان العامل �سيعي�شون يف مناطق الت�أثريات الناجمة عن هذه الزيادة يف تو�سع
الرقعة احل�ضرية .وهنالك �أي�ض ًا دور للتعليم
مدنية بحلول عام  .2030يعني ذلك  6,4مليار
�شخ�ص .ولقد حدث النمو املدين غري املنظم يف يف رفع م�ستوى التوعية �ضمن جهات التخطيط
العديد من املناطق احل�ضرية ال�صغرية يف القرى املدنية والإقليمية لقيمة الأرا�ضي الرطبة ودمج
الأرا�ضي الرطبة يف املناطق احل�ضرية لتعلب
غري الر�سمية ،وبالطبع مع عدم وجود تزويد
مالئم خلدمات املاء والنظافة ال�شخ�صية الأمر دورها يف تنظيم وتوفري املياه لتحقيق م�ستقبل
الذي �أدى �إىل تهديد جودة العديد من الأ�شخا�ص م�ستدام.
وجودة العي�ش لهم.
لقد عملت اتفاقية رام�سار على مر ال�سنوات
ي�ضع التخطيط ال�ضعيف مع غياب �إدارة التحكم
للمناطق احل�ضرية زيادة من ال�ضغط على
املوارد الطبيعية التي تتخطى حدود تلك املناطق
احل�ضرية .ولدى الأرا�ضي الرطبة مقومات

املا�ضية عن قرب مع برنامج هيئة الأمم للموائل
( )UN-Habitatوهو برنامج منتدب من قبل
اجلمعية العامة للأمم املتحدة لرتويج اال�ستدامة
البيئة واملجتمعية للمدن والبلدان مع هدف توفري

امل�سكن املالئم للجميع .ون�سلط ال�ضوء مع ًا �ضمن
برنامج  UN-Habitatعلى ق�ضايا حمددة ذات
�صلة بالتح�ضر ،وقمنا ب�إنتاج الأ�س�س للتخطيط
والإدارة للتح�ضر والأرا�ضي الرطبة يف هذه
املناطق .ت�شري هذه الأ�س�س بو�ضوح على �ضرورة
�شمل الأرا�ضي الرطبة كبنية حتتية طبيعية يف
التخطيط املدين ،وكعنا�صر لإدارة املوارد املائية.
ولدعم ترويج هذه املبادرات قام اجتماع رام�سار
للأطراف املتعاقدة  11الذي انعقد يف يوليو
 2012بتبني القرار  XI.11حول الأ�س�س للتخطيط
والإدارة احل�ضرية والأرا�ضي الرطبة يف هذه
املناطق.

موقع أرض رطبة في منطقة مدنية يوفر خدمات أنظمة بيئية قيمة للمجتمعات المحلية

©Sinthala Vilaysom, IUCN Lao

يقع موقع لوانغ على �أطراف مدينة الو يف فيتام ويوفر هذا امل�ستنقع موارد مهمة جد ًا للأرا�ضي
الزراعية للمجتمعات املحلية يف املدينة واملناطق احلدودية .ويوفر املوقع �أي�ض ًا حماية منا�سبة من
الفي�ضانات من خالل احتجاز مياه العوا�صف الواردة من �شبكة جمع املياه يف املدينة ،ومعاجلة املياه
لال�ستخدام املنزيل والزراعي وال�صناعي .تقدر ال�سلع واخلدمات التي يقدمها م�ستنقع لوانغ قربة 5
ماليني دوالر �أمريكي �سنوي ًا (ح�سب �أ�سعار  .)2004ويبقى احلفاظ على تدفق هذه الفوائد معتمد ًا
على �إدارة مدجمة للمياه من قبل ال�سلطات املحلية و�أ�صحاب امل�صالح.
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قضايا تخزين المياه

مخططات تحويل مجاري المياه

لقد �شهت العقود امل�ؤخرة املن�صرمة قيام العديد
لقد كان لعديد من العوامل ت�أثريها على زيادة
الطلب يف ال�سنوات الأخرية لتخزين املياه ،وي�شمل من الدول مب�شاريع �ضخمة لتحويل جماري املياه
كحل لندرة املياه .ولقد قامت العديد من الدول
ذلك االقت�صاد العاملي والإقليمي ،واملناطق
باقرتاح �أو القيام مبخططات وم�شاريع �سادها
اجلغرافية والتغري املناخي� .أحد هذه املبادرات
عادة نزاعات وخالفات وقلق حول النتائج
كانت يف زيادة ا�ستخدامنا للبنية التحتية
واملقومات ال�سلبية للأ�شخا�ص والبيئة .وكان حجم
ال�صلبة ،مثل �إن�شاء ال�سدود .ولقد �شهد حجز
بع�ض من هذه امل�شاريع يدق ناقو�س اخلطر .على
املاء خلف جدران ال�سدود زيادة بلغت %400
�سبيل املثال ال�صني والأقاليم على �ضفاف النهر
منذ عام  ،1960وبلغت كمية املياه املحجوزة يف
الأ�صفر ،والأقاليم ال�شمالية ال�شرقية ،ويف مثلث
اخلزانات اليوم ثالثة �إىل �ستة مرات �أكرث من
بيكني – تياجنني -هيباي ،هنالك ع�شرات من
املياه املوجودة يف الأنهار الطبيعية.
م�شاريع حتويل جماري املياه والأنهار قيد الإن�شاء.
وال�س�ؤال هنا ،هل ميكن للأرا�ضي الرطبة توفري
ويقدر مع نهاية عام  2012ب�أن ال�صني �ستكون
خيارات بديلة لتخزين املياه؟ يختلف عمل ووظيفة
�أنفقت ما يزيد عن  32مليار دوالر �أمريكي يف
الأرا�ضي الرطبة من �أر�ض لأخرى على نطاق
م�شاريع حتويل جماري �أنهارها نحو املناطق
تخزين املياه .على �سبيل املثال ،حتتوي �سهول
القاحلة يف ال�شمال.
الفي�ضانات عادة على ا�ستطاعة تخزين املياه
ميكن �أن تكون م�شاريع حتويل جماري املياه
فوق ال�سطح ،بينما الأرا�ضي الرطبة الأخرى،
مثل الأرا�ضي الرطبة يف م�صبات الأنهار والدلتا مدمرة على النطاق املحلي ،حيث ي�ؤدي حفر قناة
لها ا�ستطاعة حمدودة يف التخزين .هنالك �أي�ض ًا �صغرية للري حتويل املياه بعيد ًا عن املجتمعات
خيار �إن�شاء �أرا�ضي رطبة ا�صطناعية لتعزيز قدرة والأرا�ضي الرطبة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل عدم
التخزين الطبيعية للأرا�ضي الرطبة ،لكن تعزيز الدعم املائي للأ�شخا�ص وعي�شهم ،وت�أثري �سلبي
تخزين املياه يجب �أن ال ي�أتي على ح�ساب ال�ضرر على الأرا�ضي الرطبة والتنوع الإحيائي وخدمات
الأنظمة البيئية .يجب الأخذ بعني االعتبار ت�أثري
بخدمات الأنظمة البيئية الأخرى ،مثل الإنتاج
الزراعي والتحكم بالفيا�ضات .الق�ضية الرئي�سية حتويل جماري املياه على املدى البعيد ،قبل
القيام بامل�شروع والت�شييد ،والتقييم احلقيقي على
هي �أن بع�ض الأرا�ضي الرطبة ميكن �أن تكون
�أ�سا�سية وحيوية لتخزين املياه ،وتكون م�ساهمتها التكاليف والفوائد والت�أكد من عدم وجود نتائج
املحددة يف تخزين املياه �أمر ي�ؤخذ بعني االعتبار على الأ�شخا�ص والبيئة.
عند و�ضع القرارات.

©istockphoto
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ما الذي يمكننا عمله؟
محليًا:

عالميًا:

إقليميًا:

لقد وجهت اتفاقية رام�سار النداء للحكومات
املحلية والوطنية لالعرتاف و�إدراك �أن الأرا�ضي
الرطبة كموارد رئي�سية يح�صل منها الأ�شخا�ص
املاء وهي عنا�صر ومكونات رئي�سية وهامة لدورة
املياه التي حتافظ على تزويدنا باملاء .ولقد قامت
رام�سار من خالل االتفاقية ب�إ�صدار باقة من
كتيبات اال�ستخدام الر�شيد والداللة على تفهم
كيفية دمج الأرا�ضي الرطبة مع �إجراءات �إدارة
املياه لفوائد جميع ال�شرائح املجتمعية .التحدي
الرئي�سي هو الت�أكد من دمج داللة رام�سار يف
�سيا�سات �إدارة املياه على النطاق الوطني واملحلي
وت�سليط ال�ضوء على كافة ال�شرائح املجتمعية
والفعاليات االقت�صادية والبيئية.

تفتقر العديد من هيئات �أحوا�ض الأنهار ووكاالت م�س�ؤولية �إدارة املياه هي م�س�ؤوليتنا جميع ًا.
تعد املبادرات املحلية لإعادة التدوير وتقليل
املياه �إىل كفء يف تقدير القيم املجتمعية
اال�ستهالك واملحافظة على املاء �أ�س�س الإدارة
االقت�صادية والفوائد التي توفرها الأرا�ضي
امل�ستدامة للمياه ،وال يجب اال�ستخفاف بها .ولدى
الرطبة ،منها على �سبيل املثال خمزون الرثوة
�أ�صحاب امل�صالح املحليني دور ًا مبا�شر ًا يف تو�صيل
ال�سمكية لقطاع ال�صيد ،التحكم بالفي�ضانات
و�أهمية قيمها االقت�صادية املجتمعية .وتبقى �إدارة مبادرات وا�سعة لإدارة املياه من خالل املبادرات
املياه الناجحة ق�ضية فعالية دمج و�شموليه وتعاون املحلية ،مثل جمع مياه الأمطار ،وت�صميم حدائق
ت�ستهلك مياه �أقل� ،أو تقليل ا�ستخدام املياه لتعزيز
م�شرتك .وجود وت�أ�سي�س هياكل مالئمة للإدارة
الأرا�ضي الرطبة املحلية .وكذلك هو احلال
والتحكم والدمج يف ال�سيا�سات ،وي�شمل ذلك
لأ�صحاب امل�صالح ،وت�شجيعهم على الت�أكد من
املبادرات ،مثل الإدارة املوحدة للموارد املائية
( )IWRMللت�أكد من �إدارة را�سخة للمياه واتخاذ دمج خرباتهم واهتماماتهم عند اتخاذ قرارات
�إدارة املياه .وال يجب اال�ستخفاف بالقوة والقدرة
قرارات ال تعر�ض حياة الب�شر للخطر وت�ضمن
على التغيري اجلذري واتخاذ املبادرات الإيجابية.
حياة جيدة للأجيال التالية.
لقد كانت حماية البيئة من �أولويات جمموعة

إدارة المياه تبدأ من المنزل ،ما الذي يمكن للمستهلك القيام به؟

ميكن للم�ستهلكني تقليل ا�ستهالك كميات
املياه من خالل مبادرات و�أفعال مبا�شرة ،مثل
تركيب مراحي�ض توفري املاء ،ا�ستخدام �صنبور
ا�ستحمام موفر للماء� ،إغالق �صنبور املياه عند
تنظيف الأ�سنان ،ا�ستخدام كمية مياه �أقل يف
للحديقة ،عدم رمي الأدوية والأ�صباغ �أو �أية
مواد ملوثة يف احلو�ض .كل ذلك له ت�أثري ودعم
يف احلماية واملحافظة على الأنظمة البيئة
للأرا�ضي الرطبة.

�شفافية املنتج من جهات الأعمال �أو اجلهات
لكن للم�ستهلكني �أي�ض ًا ت�أثري ًا غري مبا�شر
احلكومية .و�سيتمكن امل�ستهلك يف اتخاذ القرار
على الب�صمة املائية التي تكون عادة �أكرب
عندما تكون هذه املعلومات وامل�ؤثرات متوفرة له
من الب�صمة املبا�شرة .هنالك خياران �أمام
امل�ستهلكني لتقليل الب�صمة املائية غري املبا�شرة .التخاذ قرار ال�شراء �أو الرف�ض.
اخليار الأول هو التحول من �شراء منتجات
http://www.waterfootprint.
ذات ب�صمة مائية مرتفعة� ،إىل منتجات بديلة
org/?page=files/YourWaterFootprint
ذات ب�صمة مائية �أقل .اخليار الثاين هو
اال�ستمرار يف منط اال�ستهالك احلايل ،ولكن
اختيار منتجات ذات ب�صمة مائية منخف�ضة،
�أو منتجات ذات ب�صمة يف منطقة ال تعاين
من ندرة حادة يف املاء .تتطلب هذه اخليارات
احل�صول على املعلومات ،ومن املهم هنا حتدي
امل�ستهلكني جلهات الت�صنيع و�س�ؤالهم عن
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Farming at Maravant in the evian® catchment
France ©Jean-Jacques Beley

قطاع الأعمال كمدراء لإدارة املياه
دانون و�إيفيان لعدة عقود .وقررت ال�شركتان
يف عام  1998م�شاركة رام�سار لدعم جهود
االتفاقية لرتويج املحافظة واال�ستخدام
الر�شيد للأرا�ضي الرطبة و�إدارة املوارد
املائية� .أدت هذه ال�شراكة �إىل ت�أ�سي�س برامج
ناجحة ،منها على �سبيل املثال �صندوق دانون
للماء.
بع�ض من املبادرات الرا�سخة التي اتخذتها
دانون و�إيفيان
 -1حماية املوارد املائية:
لقد قامت �شركة �إيفيان على مدى � 20سنة يف
تطوير �سيا�سة حماية ملواردها املائي بالتعاون
مع البلديات واملزراعني يف منبع منطقة جتميع
املياه وذلك من �أجل تطوير ممار�سات �إيجابية
يف الإدارة البيئية .ويجدر هنا توجيه ال�شكر
للمبادرات الطويلة الأمد التي مت و�ضعها
للحماية واال�ستخدام الر�شيد ملواردها املائية
والأرا�ضي الرطبة ،ومت تكليل ذلك بتخ�صي�ص
موقع �إيفيان اميبلوفيوم عام  2008لي�صبح
موقع رام�سار.
 -2تقليل ت�أثريات ال�شركة البيئية:
لقد قامت �إيفيان منذ  1995بتخفيف وزن
عبوات املاء بن�سبة  ،%25وقامت �أي�ض ًا بطرح
عبوات م�صنعة من بال�ستيك معاد تدويره
( )PETامل�صنع من مواد معاد تدويرها
بالكامل� .إ�ضافة لذلك ،قامت �إيفيان بتغيري
�سيا�سة النقل وا�ستخدام القطار وتطوير
حمطة قطار خا�صة بها ،وزيادة �أدائها بن�سبة
 %20مع معايري �شهادة ( ISO 14001الإدارة
البيئية) ،وقام م�صنع �إيفيان بافتتاح مركز
�إعادة تدوير مب�ساحة  10,000مرت ًا مربع ًا
لت�صنيف وفرز  %95من نفايات امل�صنع و�إعادة
تدويرها.

 -3مراقبة ب�صمة امل�صانع املائية:

لقد عملت �إيفيان على تخفي�ض ا�ستهالكها
للماء يف املوقع .ويعود ال�شكر بذلك �إىل
م�ستوى الوعي عند املوظفني ،وطرح تقنيات
حديثة للتمكن من تقليل كمية املياه املطلوبة
يف كل مرحلة من مراحل الإنتاج (التنظيف،
ال�شطف ،التربيد) .ومتكنت �إيفيان خالل
خم�س �سنوات من تقليل ا�ستهالكها للماء
ب�شكل مكثف (حجم املياه امل�ستهلكة /حجم
املياه للمنتج النهائي) بن�سبة  %25وتقليل
ا�ستهالك الطاقة بن�سبة .%10
 -4املحافظة على الأرا�ضي الرطبة
وم�شاريع �إعادة الت�أهيل
قررت املجموعة يف عام  2008ت�سريع �سيا�ستها
البيئية عن طريق ت�أ�سي�س �صندوق دانون
للطبيعة مع رام�سار واالحتاد الدويل للحفاظ
على الطبيعة ( .)IUCNلقد �أتت هذه املبادرة
املبتكرة للم�ساهمة يف الإدارة البيئية والتي مت
ت�أ�سي�سها لإعادة ت�أهيل الأرا�ضي ،والرتكيز
على �أ�شجار املانغروف التي تُعرف بقدرتها
على تخزين كميات كبرية من الكربون .لقد
�أدى جناح هذا الربنامج �إىل ت�أ�سي�س �صندوق
العي�ش يف  ،2011وهو ا�ستثمار يف م�شاريع على
�أر�ض الواقع مع فوائد جمدية على النطاق
املجتمعي والبيئي لأهايل املناطق الريفية.
لقد متكنت �إيفيان يف حتقيق هدافها على
تقليل انبعاث الكربون بن�سبة  %40خالل خم�س
�سنوات ( .)2012-2008وي�ستمر فريق �إيفيان
ودانون يف �أنحاء العامل امل�ضي بجهودهم
لتقليل ا�ستهالك الطاقة امل�ستخدمة والتغليف،
وزيادة ا�ستخدام القطار للنقل ،والرتكيز على
حماية الأرا�ضي الرطبة التي توفر موارد للماء
التي تقدمها لنا الطبيعة.

©evian
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اليوم العالمي لألراضي الرطبة األراضـي الـرطـبـة تعتني بالماء

رامسار ويونسكو
 ليكون عام التعاون2013 لقد مت تخ�صي�ص عام
،املائي لهيئة الأمم الدولية بالتن�سيق مع يون�سكو
والتي �ستوفر من�صة فريدة من نوعها الحتفال
 وترويج،2013 اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة
املزيد من املبادرات على جميع امل�ستويات
لتحقيق اال�ستدامة والإدارة ال�سلمية للموارد
 وي�سعد �أمانة رام�سار العامة مب�شاركة.املائية
 يف التح�ضري ملواد اليوم العامليUNESCO-IHP
.للأرا�ضي الرطبة

Saintes-Maries de la Mer,
Camargue, France ©Pascale Schnetzer

،�شركائها ب�شكل فعال يف تطبيق اتفاقية رام�سار
وب�شكل خم�ص�ص يف تخ�صي�ص وجرد الأنظمة
 و�أنظمة،البيئية ملجاري املياه العابرة للحدود
ًاملياه اجلوفية املر�شحة التي تعد جز ًء جوهريا
للحفاظ واال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة
.ومواردها

ويجب الذكر هنا ب�أن �شراكة جمل�س �إدارة
 حيث،االتفاقية مع اليون�سكو تعود لأبعد من ذلك
تعد اليون�سكو الأمني العام لوثائق االتفاقية من
 وعلى امل�ستوى.كل دولة متعاقدة مع رام�سار
 تعمل رام�سار ويون�سكو مع ًا من خالل،العملي
 وبرنامج،اتفاقية يون�سكو للمواقع الرتاثية العاملية
 ويف ال�سنوات،)MAB( الب�شر واملحيط احليوي
امل�ؤخرة مع الربنامج العاملي لدهيدرولوجيا املياه
 وت�ساهم اليون�سكو مع الربنامج العاملمي.)IHP(
) و�شبكةUNESCO-IHP( لهديدرولوجيا املياه
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