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مقدمة

اتفا قية را مسا ر بشأن ا ألراضي ا لر طبة

االهتمام بتغير املناخ يعني
االهتمام باألراضي الرطبة يعني
االهتمام بالتنوع األحيائى

”

تظهر جميع هذه الكلمات على صفحات الصحف ،وعلى
شاشات التلفزيون ،ونستمع إليها من احملطات اإلذاعية .لكن ما
ينطوي وراء هذه الكلمات يعكس قصة طويلة من استخدام
وانتهاك وجتاهل التأثير البشري على بيئتنا؛ وما ينتظرنا لم
يتحدد بعد.
في عام  ،1994جاء تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغير املناخ ( )UNFCCCمبثابة إقرار بوجود مشكلة تغيراملناخ التي
تعزى في األساس إلى األنشطة البشرية .مثل هذا األمر حتديا
في وقت لم يكن فيه الدليل العلمي متوافر على نطاق واسع
كما هو احلال في وقتنا هذا – وإلى اآلن ال يزال هناك من ال يقبلون
الدليل العلمي على االحترار العاملي .أما االتفاقية العاملية التي
تناولت بشكل مباشر التنوع األحيائى في العالم ،وهى اتفاقية
التنوع األحيائى ،فقد شنت حملة في عام  2002خلفض املعدل
احلالي لفقدان التنوع األحيائى إلى حد كبير على املستوى
العاملي ،واإلقليمي ،واحمللي بحلول عام « ،2010هدف  ،»2010وقد
أعلنت األمم املتحدة هذا العام بأنه العام الدولي للتنوع األحيائى،
مع العلم بأن تغير املناخ ليس هو السبب الوحيد لفقدان التنوع
األحيائى بل هناك الكثير والكثير من األسباب األخرى
وينظر اليوم العاملي لألراضي الرطبة هذا العام في هذين اجملاليني
األساسيني؛ فقدان التنوع األحيائى ،وتغير املناخ موضحا العالقات
اخلاصة بهما وما ميثاله لألراضي الرطبة واألفراد .ونحن ننظر في
الدور البشري لقيادة فقدان التنوع األحيائى وتغير املناخ وما
ميكننا فعله للوصول إلى حلول .وتخضع األراضي الرطبة لتغير
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“

...فقدان األنواع...نقص األغذية...تغير املناخ...اجلفاف...نقص احملاصيل...نقص املياه
التكيف...الفيضانات...التخفيف...االحترار العاملي...مستويات ثاني أكسيد الكربون...االنقراض

املناخ الذي صنعه اإلنسان لكن  -إذا قمنا بإدارتها بشكل جيد -
النظم البيئية لألراضي الرطبة والتنوع األحيائى بها لها دور في
التخفيف من تغير املناخ وسوف يكون له أهميته في مساعدة
البشر على التكيف مع تغير املناخ من خالل دورها احليوي في
ضمان أمن املياه واألمن الغذائي .وكما يقترح شعارنا لليوم
العاملي لألراضي الرطبة فإن االهتمام بها يعد جزءا من احلل
الالزم لتغير املناخ وقبل التركيز على األراضي الرطبة ،دعونا أوال
نلقي الضوء على األفراد وما يفعلونه جتاه البيئة ،حيث يتضح
جليا التأثير البشري النسبي على بيئتنا في مختلف أنحاء
العالم من خالل تقييم الصندوق العاملي للحياة البرية ()WWF
للبصمة البيئية البشرية .ويظهر الرسم البياني املمتد في
منتصف الصفحات حجم طلبنا على كوكب األرض من حيث
مساحة البحور واألراضي املنتجة من الناحية احليوية والالزمة
لتوفير املوارد التي نستخدمها والستيعاب مخلفاتنا .وتتراوح
هذه املساحة من  10هيكتار تقريبا للفرد في الدول األكثر غنى
إلى ما هو أقل بكثير من هيكتار واحد في العديد من الدول
النامية .برجاء مطالعة الرسم البياني اآلن ،مع توجيه اهتمام
خاص لهذا املنشور ،والنظر في االختالفات القائمة بني الدول
فيما يتعلق بإنتاج غازات االحتباس احلراري من جراء استخدام
الوقود األحفوري .فهذا بيان حتذيري بشأن حتمل تلك املسؤولية
ورمبا لنذكر أنفسنا باملسؤوليات الفردية والقومية..
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اتفا قية را مسا ر بشأن ا ألراضي ا لرطبة

التنوع األحيائى باألراضي الرطبة – أين نحن اآلن؟

ماذا نعني بالتنوع ا األحيائى؟ بالنسبة للعديد
من األفرادُ ،يعنى التنوع األحيائى باألنواع
مثل النمور ،والدببة القطبية ،وفرس النهر،
والضفادع .إال أن ذلك يعكس فهما سطحيا بأن
التنوع األحيائى ال يعنى سوى باألنواع – بل إنه
أيضا يعنى بالنظم البيئية ،واجلينات ،ولذلك
فإن موضوع اليوم العاملي لألراضي الرطبة يركز
.على نفس اجلوانب
تعتبر كافة األنواع أجزاء من وحدات تشغيلية:
النظم البيئية ،والتعقيدات الديناميكية
للكوكب ،ومجتمعات احليوانات والكائنات
الدقيقة ،والبيئة غير احلية اخلاصة بها (مثل
املياه ،والتربة ،واملعادن ،الخ) والتي تتفاعل في
.صورة وحدات تشغيلية
لن يبلغ العالم هدفه املنشود فيما يتعلق بفقدان
التنوع األحيائى ،غير أن هذا التطلع الطموح قد
أسفر عن حتقيق بعض النجاحات الهامة في
احلفاظ على التنوع األحيائى إلى جانب زيادة
كبيرة في الوعي اخلاص باالعتماد البشري عليه
واخلدمات التي
تقدمها النظم البيئية
هناك وفرة من األدلة على أن احلياة احلديثة
تسبب فقدان ال نظير له في األنواع على
مستوى العالم كما أن تغير املناخ يجعل
الوضع يزداد سوءا إلى حد كبير .ويظهر اإلطار
املقابل ما ميكن القول به على وجه العموم فيما
يتعلق بفقدان األنواع املعتمدة على األراضي
الرطبة .االستنتاج؟ تتعرض أنواع األراضي
الرطبة ملشاكل جمة ،وكذلك النظم البيئية،
وهذا األمر يحظى باهتمام بالغ من جانب كافة
األفراد ،بغض النظر عن كونهم فقراء أو أغنياء،
.وأيا كان املكان الذين يعيشون فيه
جني سمارت ،مديرة مجموعة احلفاظ على
التنوع األحيائى االحتاد الدولي حلماية الطبيعة
()IUCN

األنواع املهددة فى األراضي الرطبة
بيانات من القائمة احلمراء لالحتاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ،ومنظمة حياة الطيور العاملية ،والهيئة الدولية لألراضي الرطبة
الطيور املائية

 من بني  826نوع من الطيور املائية املسجلة في
قائمة منظمة حياة الطيور العاملية ،يعتبر 17%
منها مهددة باإلنقراض.
 من بني  1138من تعداد الطيور املائية املعروفة
التوجهات ،على األقل  41%منها في تدهور.
 تعتبر الطيور املائية األكثر تهديدا من بني كافة
الطيور كما أن وضعها قد تدهور سريعا على مدار
 20عاما املاضية.

الثدييات املعتمدة على األراضي
الرطبة

 38% من األنواع املعتمدة على املياه العذبة
التي مت تقييمها بأنها مهددة عامليا؛ وهي تشمل
مجموعات مثل خراف البحر ،ودالفني األنهار والتي مت
تقييم جميع األنواع املدرجة بها بأنها مهددة.
 ثدييات األراضي الرطبة أكثر تهديدا من الثدييات
األرضية ( 21%مهددة) والطيور املائية.

السالحف

 72% من إجمالي  90نوع من سالحف املياه العذبة
مت تقييمها على أنها مهددة عامليا.
 مت إدراج  6من  7أنواع من السالحف البحرية على
أنها مهددة .ونظرا ألنها تقضي معظم الوقت في
البحر ،فإن السالحف البحرية تستخدم األراضي
الرطبة الساحلية في التكاثر والتغذية.

التماسيح

 43% من التماسيح مهددة على الرغم من
أن هذه املعلومة قائمة في غالب الظن على
التقييمات التي أجريت منذ أكثر من  10سنوات.
وتشير البيانات األخيرة (منذ عام  )2000إلى أن  3من
 5أنواع مت تقييمها على أنها مهددة (.)60%

الشعاب املرجانية

 27% من األنواع املكونة للشعاب املرجانية مت
تقييمها على أنها مهددة.

أسماك املياه العذبة

 33% من أنواع أسماك املياه العذبة في العالم مت
تقييمها على أنها مهددة.

البرمائيات

 26% من أنواع برمائيات املياه العذبة في العالم
تعتبر مهددة.
 بصفة عامة ،تعاني البرمائيات من سوء التغذية:
وتشمل األنواع األرضية (بشكل أساسي في
الغابات) وأنواع املياه العذبة ،باإلضافة إلى أن 29%
من األنواع مهددة في الوقت احلالي.
 على األقل  42%من جميع أنواع البرمائيات مت
تقييمها على أن تعدادها في انخفاض؛ وأقل من 1%
منها في زيادة.
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خدمات النظام البيئى باألراضي اجلوفية ،وتنقية املياه ،ومعاجلة اخمللفات،
والسيطرة على الفيضانات ،واحلماية من
الرطبة
العواصف ،والفرص الترفيهية والروحية –
بالرغم من صعوبة حتديد تأثيرات فقدان نوع من األمور الضرورية للبقاء البشري .وقد قام
واحد من األنواع على طبيعة وظائف النظام بعض االقتصاديني بتقييم هذه اخلدمات مبا
البيئى ،فهناك قبول واسع النطاق بأن يعادل  14تريليون دوالر سنويا.
النظام السليم املتعافي ،الذي لم يتدهور أما األنهار التي مت قسيمها إلى قنوات – ممرات
من جراء التأثيرات البشرية ،عادة ما محكمة السيطرة – لتحسني نظم النقل،
أو رمبا السيطرة على الفيضانات
يكون أكثر تنوعا من حيث
أثناء فترات هطول األمطاربغزارة،
األنواع مقارنة بنظام خدمات النظام البيئى
فيكون التنوع األحيائى بها
متدهور كما أنه يكون ذو الفوائد التي تعود
واخلدمات التي تقدمها أقل بكثير
قيمة اقتصادية عالية على الناس من النظم
األيكولوجية
مقارنة باألنهار املسموح لها
بالنسبة للبشر بسبب
باالحتفاظ بسهول الفيضانات
اخلدمات التي يقدمها
للنظام البيئى .إن فقدان نوع غالبا الطبيعية اخلاصة بها أو على األقل بعض
ما يشير إلى تدهور في النظام النباتات النهرية الطبيعية.
البيئى الذي يعتمد عليه هذا النوع ،ومن الناحية املالية ،بلغ إجمالي صافي
ويقلل من مقاومة النظم البيئية .القيمة االقتصادية احلالية لشجر املاجنروف
السليم في تايالند على األقل 1000
وال شك أن املقاومة
لها أهميتها بالنسبة املرونة في األراضي الرطبة دوالر/هيكتار (ومن احملتمل بشدة أن
القدرة على احلفاظ على
النظم خدمات معينة للنظام ترتفع ألكثر من ذلك بكثير لتصل
ألن
للبشر
البيئية التي يتم فيها البيئى في ظل تغير الظروف إلى  36000دوالر) وذلك مقارنة
بحوالي  200دوالر/هيكتار إذا ما مت
حماية املقاومة واحلفاظ
حتويلها إلى مزارع الروبيان .وتأتي
عليها ميكن أن تساهم
هذه القيمة من املنتجات املسوق
في تقدمي مجموعة من
خدمات النظم البيئية ،وحتى وإن لها مثل السمك املتاح في مستنقعات
كانت هناك احتمالية لتغير الدوافع الغابات االستوائية السليمة ،مع وجود
قيمة إضافية للخدمات غير املسوق لها مثل
املناخية
تعد خدمات النظام البيئى باألراضي الرطبة احلماية من العواصف وتنحية الكربون.
– مثل املياه ،والسمك ،وتغذية مخزونات املياه وفي كندا ،تقدر قيمة مستنقعات
املياه العذبة بحوالي  5800دوالر/هيكتار
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مقارنة بحوالي  2400دوالر في حالة جتفيف
املستنقعات واستخدامها في الزراعة.
فاخليار األول به تنوع بيولوجي كبير للغاية
إذا ما قورن باخليار الثاني – فضال عن أنه يقدم
املزيد من خدمات النظام البيئي املتنوع.
وال نستطيع حتديد أسباب بيئية أو اجتماعية
أو اقتصادية لفقدان األراضي الرطبة ،لكن
تشير األدلة إلى أننا بالفعل نفعل ذلك
منذ زمن .وتوضح أرقام موثقة في العديد
من الدول أن نسبة الفقدان تتراوح بني %53
(الواليات املتحدة األمريكية) و( %90نيوزيالند)
وهي نسبة مثيرة للقلق ،وميكننا القول بأننا
بالفعل قد فقدنا  %50من األراضي الرطبة
عامليا وأننا ال نزال نفقدها ،خاصة في الدول
النامية.
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ما الذي فعلناه؟ وما الذي نفعله ليسبب هذا التناقص
في األراضي الرطبة؟
ما هي الدوافع الرئيسية لتناقص وتدهور
األراضي
الرطبة ، ،وبالتالي فقدان التنوع األحيائى

الدافع وراء فقدان األراضي الرطبة
أي عامل طبيعي أو بشري يسبب بصفة
مباشرة أو غير مباشرة تغييرا في أى نظام بيئى
باألراضي الرطبة.

فقدان املوائل
خالل استخدام األراضي الرطبة في الزراعة
والتنمية الزراعية والصناعية.

حتميل املواد املغذية

من نيتروجني ،وفسفور وغيرهما من املواد
الكيميائية من الزراعة في الغالب وأيضا من
اخمللفات املنزلية املعاجلة بشكل سيء ،مما يؤثر
على األراضي الرطبة الداخلية والساحلية
ويسبب زيادة مفرطة في منو الطحالب باإلضافة

اإلفراط في سحب املياه العذبة
خاصة لصالح الزراعة املروية ،إلى جانب
األشكال األخرى من الزراعة واالحتياجات
املنزلية والصناعية من املياه؛ وهذا يؤدي ليس
فقط إلى نقص إتاحة املياه العذبة الداخلية بل
أيضا نقص تدفق املياه العذبة من األنهار إلى
املناطق الساحلية مما يؤثر على النظم البيئية
الساحلية وعلى أدائها الوظيفي.

التغرين

في املناطق الساحلية نتيجة تدفق األنهار احململة
بالطمي .ويعد اإلفراط فى التغرين ،من خالل
الزراعة والتصحر الخ ،مشكلة خطيرة كما
أن تواجده على نطاق محدود ميكن أن يؤدي إلى
ظهور آثار سلبية

األنواع الغازية

دخول األنواع الغريبة بصورة عرضية أو متعمدة
ما يؤثر على وفرة وبقاء األنواع األصلية .وميكن
أن يكون الدخول العرضي من خالل املسافرين
عبر السفن أو مياه الصابورة بالسفن؛ كما أن
التجارة في أسماك ونباتات الزينة تلعب دورا
في هذا الصدد من خالل «حوداث الهروب» نظرا
ألن الهروب من األحياء املائية شائع .وفي بعض
األحيان يتم إدخال بعض األنواع ألغراض الزراعة
والتحريج

إلى االنخفاض احلادث في األنواع األخرى.

التلوث

من خالل ضخ مياه الصرف الزراعي احململة
باملبيدات احلشرية واألسمدة إلى األنهار ،ومن
خالل صرف اخمللفات الصناعية السامة في
اجملاري املائية ،ومن خالل اخمللفات البشرية غير
املعاجلة أو املعاجلة جزئيا

اإلفراط في االستغالل

من خالل الصيد غير املستدام لألسماك واحملار
والروبيان واألعشاب البحرية واألشجار في األراضي
الرطبة الخ ،مما يقلل من قدرة النظام البيئى على
احلفاظ على الوظائف احليوية باألراضي الرطبة
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تغير املناخ،

إلى حد كبير نتيجة النبعاثات ثاني أكسيد
الكربون وغازات االحتباس احلراري األخرى التي
يتسبب فيها اإلنسان فضال عن تغيير استخدام
األراضي.
ووفقا لتقييم النظم البيئية لأللفية املعني
بتأثير كافة هذه الدوافع ،ال تنخفض تأثيرات أي
من هذه الدوافع :بل إنها إما مستقرة أو تتزايد.
ويشير الدليل إلى أن تغير املناخ سيصبح من
بني الدوافع الرئيسية خالل العقد القادم.
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اليوم العاملي
لالراضي الرطبة
الثاني من فبراير

2 de
febrero

اتفا قية را مسا ر بشأن ا ألراضي ا لرطبة

ماذا عن التأثيرات احملددة لتغير املناخ على النظم
البيئية واألنواع؟
توقع معظم العلماء ،بل ومعظم
السياسيني ،زيادة تركيزات ثاني أكسيد
الكربون في الغالف اجلوي مبعدل أسرع مما
كان عليه احلال خالل املليون عام املاضية،
وبالتالي ترتفع درجات احلرارة وتتغير أمناط
الطقس – مما يعرض النظم البيئية واألنواع
القائمة بها ونحن أيضا للخطر.
وبالرغم من أن الدافع األول في الوقت احلالي
لفقدان األراضي الرطبة والتدهور هو تغير
املوائل نتيجة للتنمية البشرية ،فإن تأثيرات
تغير املناخ تظهر بالفعل في مختلف أنحاء
العالم .ونظرا ألن فهمنا لتغير املناخ يتزايد،
فهناك إحساس جديد باالهتمام بحالة
األنواع القائمة في األراضي الرطبة والنظم
البيئية :ومن الواضح أن تغير املناخ سيصبح
من الدوافع الرئيسية لفقدان النظم
البيئية خالل هذا القرن كما سيساهم في
مضاعفة تأثيرات الدوافع األخرى

• من احملتمل أن تتسبب الزيادات املتوقعة
في درجة حرارة سطح البحر بحوالي 1-3
درجة مئوية في حدوث تبيض للمرجان
بشكل أكثر تواترا باإلضافة انتشار
الوفيات بني الشعاب املرجانية – وليس
من املعروف إذا كانت بعض الشعاب
املرجانية لديها القدرة على التكيف مع
تغير درجة احلرارة.
• من احملتمل أن تتأثر األراضي الرطبة
الساحلية ومنها األحراش امللحية
واملاجنروف سلبيا بارتفاع مستوى البحر،
خاصة عند وجود حواجز طبيعية على
جانب اليابسة (مثل احلواجز البحرية،
والسدود الخ)؛

•وسوف تتسبب الفيضانات الساحلية
في زيادة األضرار من خالل حدوث عواصف
ومد وجزر في مناطق عديدة

سوف تضطر األنواع بالطبع إلى التعامل مع
تغيرات النظم البيئية التي يعيشون فيها .ومن
املتوقع حدوث تغيرات في درجات احلرارة ،وطبيعة
املياه ،باإلضافة إلى تغيرات في وفرة األنواع األخرى.
وفي ظل مواجهة ذلك،
فاألنواع أمامها خيارات ثالثة:
« Îالتحرك» – أن تقوم بتغيير توزيعها اجلغرافي
استجابة لتغير املناخ؛ وهذا بالفعل يحدث مع
بعض األنواع لكنه غير ممكن متاما بالنسبة جلميع
األنواع املتأثرة؛
 Ïأن تظل في نفس املكان وتتكيف مع الظروف
اجلديدة رمبا من خالل تغير في السلوك (مثل تغيير
وقت التكاثر للتكيف بشكل أفضل مع إتاحة
الغذاء للصغار) أو تغير في االستجابة اجلينية
(رمبا يظهر في بعض األنواع أفراد لديهم قدرة أكبر
على حتمل ارتفاع درجة احلرارة)؛
 Ðأن متوت!

النظمالبيئيةباألراضيالرطبة
فيمايليبعضالتأثيراتاملتوقعه
• بصفة عامة ،تقع األراضي الرطبة
في البراري ،وهناك اعتقاد بأن الغابات
املدارية والشمالية ،والنظم البيئية
في القطب الشمالي وجبال األلب،
والشعاب املرجانية وأشجار املاجنروف
على وجه التحديد تواجه اخملاطر التي
يفرضها تغير املناخ ألن لديها قدرة
محدودة على التكيف مع التغيير –
وأي ضرر يلحق بتلك األنظمة رمبا يكون
غير قابل لإلصالح مرة أخرى.
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الطول السفلى واملركزية واملناطق
الشبه مدارية (بعض هذه املناطق
تعاني بالفعل من ندرة املياه) .ما نطاق
ذلك؟ تتنبأ بعض مناذج املناخ أنه بحلول
عام  2050من املتوقع أن يزداد املتوسط
السنوي جلريان األنهار وتوافر املياه
بنسبة  %40-10في مناطق خطوط
الطول العليا وفي بعض املناطق
املدارية ،وينخفض بنسبة %30-10
في بعض املناطق اجلافة على خطوط
الطول املركزية وفي املناطق املدارية
اجلافة.

•من احملتمل أن يكون مصير العديد من
اجلزر املنخفضة ،خاصة في احمليطات
الباسيفيكي ،والهندي ،واألطلنطي
وفي البحر الكاريبي هو الغرق.

•سوف تؤثر التغيرات في توقيت وحجم
تدفق املياه العذبة من األراضي الرطبة
الداخلية على امللوحة ،وتوافر املواد
املغذية ،والرطوبة في النظم البيئية
الساحلية – وكل ذلك سوف يؤثر على
وعندما ننظر أيضا في تأثيرات النظم
وظائف النظم
البيئية من حيث توافر املياه العذبة:
•من احملتمل أن تقوم بعض األنواع الغازية
احمل��ددة املهددة في األراض��ي الرطبة
•من املتوقع حدوث تغيرات في تنوع
بتوسيع نطاقها اجلغرافي للتأثير .على
وكثافة هطول األمطار مما يؤدي إلى
سبيل املثال ،من املتوقع أن يقوم نوعني
زيادة الفيضانات واجلفاف في العديد
من األنواع الغازية لألراضي الرطبة ،ورد
من املناطق .وبصفة عامة ،يتوقع زيادة
النيل ،وسرخس املاء بتوسيع نطاقها
سقوط األمطار في مناطق خطوط
في ظل ارتفاع درجة احلرارة.
الطول العليا وأج��زاء من املناطق
املدارية وانخفاضه في مناطق خطوط
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•من املتوقع أن تنخفض إمدادات املياه
اخملزونة في طبقات اجلليد والغطاء
اجلليدي خالل هذا القرن ،مما سيؤدي إلى
نقص توافر املياه في املناطق املتلقية
للمياه الذائبة من اجلبال الهائلة –
يعيش أكثر من سدس سكان العالم
في هذه املناطق.
•من املتوقع أن يؤثر ارتفاع درجات حرارة
املياه والظواهر املناخية الشديدة
(مثل الفيضانات واجلفاف) على جودة
املياه وزيادة كثافة أشكال تلوث املياه
– امللوثات مثل ارتفاع مستويات املواد
املغذية ،ومسببات األمراض ،واملبيدات
واألمالح ،الخ.
•وفي حني أن هذه التأثيرت لها تبعات
على املدى الطويل ،فيبدو أنها غير
ف��ردي��ة ،وأمن��ا ستؤثر على العالم
على أساس دولة تلو األخ��رى ،فهذا
مستقبلنا ومستقبل أسرنا .ونظرا
ألنه ليس ممكنا تناول هذه القضية
مبا فيه الكفاية في هذا املقام ،فهناك
مزيد من املعلومات املفصلة الحقا
(انظر املراجع في النهاية).
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اليوم
العاملي لالراضي
الرطبة
الثاني من فبراير

اتفا قية را مسا ر بشأن ا ألراضي ا لرطبة
2 de
febrero

ماذا يعني كل ذلك بالنسبة لألفراد؟
البشري .ومن املستبعد أن ينخفض الطلب
على املياه على مستوى العالم في ظل
الزيادة السكانية ،والنمو االقتصادي،
وتغيرات منط احلياة ،واألكثر من ذلك أن
تأثيرات تغير املناخ ستشمل انخفاض توافر
املياه وزيادة مخاطر التعرض لنوبات اجلفاف
والتصحر في مناطق معينة.

نحن نعتمد كلية على اخلدمات التي
تقدمها النظم البيئية ممثلة في األراضي
الرطبة – سواء كانت األسماك التى تزودنا
بها ،واملياه العذبة ،ومواد البناء ،واحلماية من
الفيضانات وما إلى ذلك .وبالطبع ،سوف
يقع التأثير األكبر من جراء فقدان خدمات
النظم البيئية على اجملتمعات األكثر فقرا،
خاصة اجملتمعات التي تعتمد مباشرة على
وتلعب املياه العذبة دورا حيويا في إنتاج
األراضي الرطبة في معيشتها.
ما الذي يشغل بال الغالبية العظمى من األغذية على مستوى العالم .وحيث إن
األف��راد؟ ال شك أنه توافر األغذية واملياه  80%من األراض��ي الزراعية في العالم
تعتمد على الزراعة املطرية ،فهناك تخوف
واالحتياجات األساسية حلياة البشر
بشأن مستويات اإلنتاج نتيجة النخفاض
تؤثر ندرة املياه ومحدودية فرص احلصول سقوط األمطار في األراضي القاحلة وشبه
على مياه عذبة على  1-2مليار شخص – القاحلة في املناطق املدارية وشبه املدارية
وبالطبع متثل األراضي الرطبة الداخلية باإلضافة إلى املناطق املتوسطية في أوروبا،
مصدرا رئيسيا للمياه العذبة (إلى جانب واستراليا ،وأمريكا اجلنوبية .وسوف يؤثر
املياه اجلوفية والتي يرتبط بعضها مباشرة سقوط األمطار بغزارة وعدم القدرة على
باألراضي الرطبة) .وبقدرتها على االحتفاظ التنبؤ بها تأثيرا كبيرا على اإلنتاج الغذائي.
باملياه وترشيحها وتنقيتها من السموم ،عالوة على ذلك ،يتطلب اإلنتاج الغذائي في
فهي ضرورية لتوفير املياه العذبة لالستخدام الغالب مياه ليس فقط من تهاطل األمطار
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ولكن أيضا من موارد املياه املتوافرة للري –
فالزراعة املروية ضرورية بالنسبة لإلنتاج
الغذائي العاملي ،حيث تبلغ في الوقت احلالي
 18%من مساحة األراضي الزراعية لكنها
مسئولة عن  50%تقريبا من إمدادات العالم
من احلبوب .وفي الوقت احلالي ،ال يزال 850
مليون فرد يعانون من سوء التغذية ،ومن
ثم فنحن بالفعل نواجه حتديا كبيرا يتعلق
باإلنتاج الغذائي؛ ومن املرجح أن يضاعف
تغير املناخ من هذا التحدي من خالل نقص
األمن الغذائي وزي��ادة قابلية التأثر لدى
العديدمن املزارعني الريفيني.
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ا

ا

يعيش بالفعل  2مليار شخص في
مناطق تتعرض لنسبة عالية من مخاطر
الفيضانات ،ونتيجة لتدمير األراضي الرطبة
ذات السهول الفيضية واالستصالح الزراعي
والتنمية احلضرية؛ سترتفع نسبة اخلسائر
من األراضي الرطبة في هذه املناطق ،كما أن
تأثير تغير املناخ على خطوط طول معينة
سيزيد من قابلية التأثر .وهناك تأثيرات
عديدة للفيضانات – بعيدا متاما عن التأثيرات
الفورية املتمثلة في الوفيات البشرية ،هناك
مخاطر تفشي األمراض املعدية ،كما ثبت
أن التأثيرات املرتبطة باملناخ لها آثار سلبية
على الصحة العقلية مما يسبب إحباط وقلق

ملدى طويل .ورمبا تؤدي الفيضانات واألمطار الشعاب املرجانية في توفير األمن الغذائي.
الغزيرة أيضا إلى تلوث املياه بواسطة املواد وفي الدول النامية ،تساهم الشعاب
الكيميائية واملواد اخلطرة األخرى.
املرجانية بحوالي ربع احلصيلة السنوية
من صيد السمك حيث توفر الغذاء حلوالي
ومن املرجح أن يكون لآلثار السلبية لتغير
املناخ على األراضي الرطبة الساحلية تأثيرا
شديدا على اإلنسان ،حيث إن  50%من سكان
العالم يعيشون في املناطق الساحلية كما
أن كثافة السكان في هذه املناطق ثالثة
أضعاف املتوسط العاملي .ويقطن العديد
من اجملتمعات األكثر فقرا في العالم في
املناطق الساحلية حيث يعتمدون على
املاجنروف والثروة السمكية القائمة على

مليار فرد في آسيا وحدها؛ ففي إندونيسيا
البصمة البيئية للشخص الواحد  ،بحسب البلد 2005 ،
على سبيل املثال ،يعتمد  60%من السكان
يظهر هذا الرسم البياني املساحة التقديرية
على موارد الصيد الساحلية والبحرية في
لألراضي و البحار املنتجة بيولوجياً واملطلوبة
توفير األغذية واملعيشة .ويساهم احلاجز
لتوفير املوارد التى نستخدمها و القادرة على
املرجاني العظيم بإجمالي  4.5مليار دوالر
استيعاب نفاياتنا
في االقتصاد االسترالي؛  3.9مليار دوالر من
السياحة ،و 469مليون دوالر من الترفيه،
و 115مليون دوالر من الصيد التجاري ،وكل
هذه األنشطة توفر  63ألف وظيفة.
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اليوم العاملي
لالراضي الرطبة
الثاني من فبراير
اتفا قية را مسا ر بشأن ا ألراضي ا لرطبة

ما الذي ميكن فعله لألراضي الرطبة؟
املتدهورة ،نظرا ألن األراضي الرطبة األكثر صحة استنفاد األراضي اخلثية.
تكون أكثر مقاومة من املتدهورة؛

هناك عدد من االستجابات الرئيسية
التي ميكن القيام بها حلل مشكلة فقدان
التنوع األحيائى باألراضي الرطبة والتأثيرات
وهناك ضرورة ملحة لتناول التأثيرات اإلضافية
اإلضافية لتغير املناخ على هذه اخلسائر:
 1احلفاظ على صحة األراضي الرطبة لتغير املناخ على النظم البيئية واألنواع
البكر
القائمة باألراضي الرطبة من خالل:

تكيف والتخفيف
التكيف :تعديل في النظم الطبيعية أو
البشرية استجابة حملفزات مناخية متوقعة أو
فعلية أو لتأثيراتها ،من أجل التخفيف من وطأة
.الضرر أو استغالل الفرص املفيدة

تخفيف :التدخل للتقليل من التأثير البشري
على نظام املناخ؛ وهو يتضمن استراتيجيات
اللتقليل مصادر غازات االحتباس احلراري
وانبعاثاتها عالوة على تعزيز بالوعات غازات
.االحتباس احلراري

Credit : WWF Informe Planeta Vivo, 2008.

 2مضاعفة اجلهود املبذولة في تناول  6إجراءات التخفيف من تغير املناخ
الدوافع الرئيسية لفقدان األراضي الرطبة
والتدهور (فقدان املوائل ،التلوث ،اإلفراط في  7االستراتيجيات السليمة للتكيف مع تغير
سحب املياه العذبة ،األنواع الغازية ،اإلفراط املناخ.
في االستغالل ،الخ)؛
التخفيف :يتطلب منا تقليل انبعاثات غازات
 3املساهمة في حتديد النظم البيئية االحتباس احلراري وتشجيع القضاء على هذا
واألنواع املعرضة للخطر ووضع وتنفيذ النوع من الغازات في الغالف اجلوي« ،حبسها
برامج عمل إلصالحها
في التربة والغالف النباتي» .وال شك بأن املصدر
 4حتديد األولويات اخلاصة بإدارة األراضي الرئيسي عامليا النبعاثات غاز ثانى أكسيد
الرطبة والتخطيط لها باإلضافة إلى وضع الكربون هو استخدامنا للوقود األحفوري
برامج استعادة ملواجهة مناخ متغير وأكثر
تنوعا؛ فسوف يضطر املسؤلون إلى تعديل
خططهم لألخذ في احلسبان تلك التغيرات فعلية من خالل الطريقة التي ندير بها
بهدف احلفاظ قدر املستطاع على تقدمي البيئة .ومن األمور ذات األهمية اخلاصة
خدمات النظم البيئية؛
املعدالت السريعة واملستمرة لتصحر
األراضي الرطبة والغابات األخرى فضال عن
 5اإلستمرار في استعادة األراضي الرطبة
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السمكية ،والطاقة ،والبنية األساسية
قد مت االعتراف بأن األراضي الرطبة ،التي ال
(املباني ،النقل ،املياه) ،والسياحة ،والصحة
تغطي سوى  3%من مساحة األراضي على
البشرية ،والنظم البيئية البحرية
مستوى العالم من أهم بالوعات الكربون وأن
والساحلية ،واملوارد املائية .وهذا النهج
استنزافها وحتويلها إلى استخدامات أخرى
يفتقر إلى فرصة لدراسة الروابط بني التدابير
ميثل مصدرا هاما لالنبعاثات وهناك دليل
القطاعية للتكيف ،ألنه في ظل غياب هذه
تتزايد صحته مبرور الوقت على أن املاجنروف
الفرصة هناك خطورة في أن تؤثر التدابير
واألحراش امللحية واألراضي الرطبة األخرى
املتخذة للتكيف في إحدى القطاعات سلبيا
تعلب دور بالوعات الكربون ،ومن ثم هناك
على قطاع آخر .على سبيل املثال،
حاجة ماسة الستعادة وتأمني إدارة
من املمكن أن تؤثر احلاجة إلى زيادة
هذه األراضي الرطبة.
البالوعات واملصادر
ولكن أيا كانت اإلجراءات املتخذة البالوعات :أي عملية أو حصة املاء اخملصصة للري لصالح
للتخفيف ،فال ميكنها وحدها أن نشاط أو آلية تقوم بإزالة اإلنتاج الغذائي سلبا على نوعية
غازات االحتباس احلراري من األراضي الرطبة الساحلية من خالل
حتل هذه املشكلة.
الغالف اجلوي.
تقليل املساحات احلاضنة للسمك،
وإن قمنا أيضا من الغد بالتوصل
إلى اتفاق عاملي بشأن تقليل املصادر :أي عملية أو أو قدرة األراضي الرطبة الداخلية
االنبعاثات و توفير الدعم املالي نشاط أو آلية تطلق غازات الالزمة لدعم الزراعة املائية والثروة
لذلك ،فلن يكون ذلك كافيا فتغير االحتباس احلراري إلى السمكية.
الغالف اجلوي
املناخ له تأثير فعلي ،وبالتالي
وهناك دليل مشجع على أن بعض
فنحن نحتاج إلى استراتيجيات
احلكومات تتعامل مع تغير املناخ بطريقة
للتكيف معه.
أكثر شمولية حيث يربطون بني إدارة النظم
البيئية (املرتبطة مبختلف القطاعات)
متيل احلكومات للنظر إلى تدابير التكيف مع
والتكيف مع تغير املناخ .وقد اشتملت الورقة
تغير املناخ فيما يتعلق بالقطاعات املتنوعة
البيضاء لالحتاد األوروبي على بعض العبارات
التي ستتأثر ،مثل الزراعة ،والغابات ،والثروة
اإليجابية بشأن التكيف مع تغير املناخ
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حيث أشارت إلى أن «تعد االستراتيجيات
التي ركزت على إدارة واحلفاظ على املياه،
واألراضي ،واملوارد األحيائية للحفاظ على
واستعادة نظم أيكولوجية متعافية وقادرة
على أداء وظائفها بفاعلية ومقاومة تغير
املناخ واحدة من طرق التعامل مع التأثيرات
الناجمة والتي ميكن أن تساهم في احلماية
من الكوارث.
يقترح الدليل أن العمل مع قدرة الطبيعة
الستيعاب أو السيطرة على التأثيرات احلادثة
في املناطق احلضرية والريفية من املمكن أن
ميثل طريقة أكثر فاعلية للتكيف مقارنة
بالتركيز على البنية األساسية املادية».
على الرغم من أن هذه العبارة ال تزال تعتبر
النهج الشامل للنظم البيئية «الطريقة
الوحيدة» للتعامل مع املوقف احلالي ،فإنه
ميثل خطوة لألمام لالعتراف بالدور الرئيسي
للنظم البيئية في التعامل مع تغير املناخ،
وفي تناول التبعات االقتصادية واالجتماعية
والبيئية له ،وفي تقدمي فرصة لوضع األراضي
الرطبة واملياه وإدارتهما في مرحلة محورية
يطرح التكيف مع تغير املناخ املرتكز
على النظم البيئية هذا النهج الشامل.
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وبالنسبة لألراضي الرطبة الداخلية،
يتطلب األمر اتخاذ إجراءات تهدف إلى:
خفض نسب تدهور األحواض
•
النهرية نتيجة التصحر؛
•زيادة التحريج؛
•احلفاظ على واستعادة األراضي الرطبة
النهرية والسهول الفيضية على
ضفاف األنهار من أجل توفير حماية
أفضل من الفيضانات؛
حتسني إدارة األراضي الرطبة واملياه
•
على مستوى األحواض؛

لبنية األساسية اخلضراء
مصطلح يعكس الدور
الذي ميكن أن تلعبه البيئة
الطبيعية في التخطيط
األراضي،
الستخدام
وعلى وجه التحديد
األراضي الرطبة الداخلية

أمثلة على البنية االساسية اخلضراء

•استعادة «البنية األساسية اخلضراء»
أينما أمكن :وسوف يساعد نظام الدفاع
الطبيعي ضد الفيضانات الذي توفره
األراضي الرطبة الداخلية في ضمان
احلفاظ على اخلدمات األخرى للنظم
البيئية التي تقدمها األراضي الرطبة.
يتطلب التكيف املرتكز على النظم البيئية
في النظم البيئية الساحلية إجراءات تهدف
إلى:
قبل الترميم

•تقليل فقدان وتدهور املاجنروف ،واألحراش
امللحية ،والكثبان الرملية ،والشعاب
املرجانية واألسماك الصدفية ،واألراضي
الرطبة الساحلية األخرى ،واستعادتها
أينما أمكن خللق نظم أيكولوجية أكثر
مقاومة الرتفاع مستوى البحر؛

•تقليل تنمية البنية األساسية املادية
إلى احلد ضد الفيضانات الساحلية
لصالح البنية األساسية اخلضراء أينما
أمكن؛
إزالة العوائق االصطناعية القائمة
•
على جانب اليابسة من املاجنروف
واألحراش امللحية حتى تكون قادرة على
تخطي اليابسة مبجرد ارتفاع مستوى
البحر؛
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بعد الترميم
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اليوم
العاملي لالراضي
الرطبة
الثاني من فبراير
اتفا قية را مسا ر بشأن ا ألراضي ا لرطبة

نقل رسالة األراضي الرطبة
من السهل أن تفكر ،لكن من الصعب
أن تنفذ.
واألصعب من ذلك كله أن تنفذ ما
يفكر فيه اآلخرون

يوهان فولفجاجن فون جوته

لدينا جميعا دور نلعبه في التعامل بصورة
فعلية مع تغير املناخ وتأثيراته .وال شك أنه
ينبغي على املستوى الشخصي ،خاصة
في دول العالم املتقدم اتخاذ قرارات بشأن
منط احلياة – فإن استخدامنا احلالي للمياه
والطاقة ،وعادتنا احلالية في تناول األطعمة
وما إلى ذلك ،ليست مستدامة ومن
السهل الربط بني أمناط حياتنا وتأثيرها على
األراضي الرطبة .يعد «التطبيق العملي»
حتديا شخصيا لنا جميعا – وطريقة لنقل
رسالة األراضي الرطبة كأفراد .ما الذي
ميكن أن يفعله «ناشطو األراضي الرطبة»؟
وهم نشطاء احلفاظ على األراضي الرطبة
واستخدامها استخداما حكيما.
يجب أن ينقل علماء األراضي الرطبة،
وصانعوا القرار بشأن األراضي الرطبة،
ونشطاء األراضي الرطبة رسائل شديدة
اللهجة للقطاعات األخرى وللمخططني
احلكوميني بشأن األراضي الرطبة وتغير
املناخ وتأثيرهما على التنوع األحيائى.
•يساعد احلفاظ على التنوع األحيائى
باألراضي الربطة في تعزيز مقاومة
النظم البيئية للتغيرات والضغوط
سواء كانت طبيعية أو بفعل البشر.
•ال شك أن التنوع األحيائى باألراضي
الرطبة ،والنظم البيئية ،واألنواع تواجه
تهديدا يتسبب فيه تأثيرات تغير املناخ،
إال أن اإلدارة السليمة لألراضي الرطبة
ميكن أن تقلل من هذه التأثيرات.
•يركز التخفيف من تغير املناخ كلية
على الكربون في حني يركز التكيف
كلية على املياه.
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•ال شك أن املياه تهيمن على تأثيرات
تغير املناخ .فأمن املياه واألمن الغذائي
من البنود األساسية جلدول أعمال أي
من احلكومات ،من األرجح أن يلعب
قطاع املياه ومديري املياه دورا رئيسيا
في استراتيجيات التكيف .والرسالة
الرئيسية لهذا القطاع أن النظم
البيئية باألراضي الرطبة تقدم بنية
حتتية طبيعية لتعزيز التكيف مع
تغير املناخ .ومن املمكن تقليل فرص
التعرض للفيضانات من خالل استعادة
وظيفة السهول الفيضية ،خاصة
عندما يقترن ذلك مع التخطيط
الفعال الستخدام األراضي .وهذا أيضا
من شأنه أن يستعيد ويؤمن خدمات
النظم البيئية التي تقدمها األراضي
الرطبة – فائدة عامة لألفراد! على هذا
النحو ،ميكن حتقيق احلماية من ارتفاع
مستوى البحر إلى حد ما على األقل من
خالل إدارة األراضي الرطبة الساحلية،
مثل املاجنروف واألحراش امللحية
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• مما يحقق التخفيف من تغير املناخ عن
طريق تخزين الكربون عالوة على التكيف
معه وتأمني خدمات النظم البيئية .وفي
كلتا احلالتني ،ستكون احللول الطبيعية
بالنسبة لألراضي الرطبة lوالتنوع األحيائى
واألفراد أفضل من أي بنية حتتية مهيكلة
•ميكن أن تساعد األراضي الرطبة والتنوع
األحيائى بها في جهود التخفيف من خالل
تخزين الكربون وتأثيرات الطقس احمللي/
تهاطل املطار

•ميكن أن تضر سياسات التكيف
املوجهة بشكل خاطئ باألراضي
الرطبة والتنوع ا األحيائى بها .فمن
احملتمل أن تتسبب السياسات التي
تخصص املزيد من املياه لري األغذية
في املناطق التي حتتوي على كمية
قليلة من املياه في تقويض قدرة
األراضي الرطبة الداخلية على دعم
الزراعة املائية والثروة السمكية.
وال يعد حتسني اإلنتاج الغذائي في
منطقة وتقليله مبحض الصدفة في
منطقة أخرى من السياسات الفعالة
للتكيف .ومن املمكن أن تساعد

سياسات واستراتيجيات التكيف
املرتكز على النظم البيئية في جتنب
التأثيرات السلبية احملتملة للطرق
القطاعية املتبعة للتكيف

نحن جميعا

في الدول النامية واملتقدمة ،خاصة أطفالنا وأحفادنا ،نواجه حتديات خطيرة من جراء تأثيرات تغير املناخ غير املتحكم
به وفقدان التنوع األحيائى .ولكن هناك بصيص من األمل ،وميكننا جميعا أن نساعد في هذا األمر .ويقف «ناشطو
األراضي الرطبة» على وجه التحديد في وضع ممتاز لنشر هذه العبارات بني العامة والقطاعات األخرى والتوعية
باملساهمات الهائلة التي ميكن تقدميها للتوصل إلى حلول عاملية من خالل االهتمام بأراضينا الرطبة
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حل لتغير املناخ

مراجع مفيدة للتعرف على مزيد من املعلومات عن تغير املناخ وفقدان التنوع األحيائى
في تقرير التقييم الرابع للجنة احلكومية  I، II، III،تغير املناخ  :2007تقرير مجمع .مساهمة مجموعات العمل
الدولية املعنية بتغير املناخ
www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_synthesis_report.htm
.احلياة البرية في عالم متغير :حتليل للقائمة احلمراء من األنواع املهددة ،االحتاد الدولي حلماية الطبيعة 2008
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/RL-2009-001.pdf
تقييم األلفية للنظم البيئية .2005 ،النظم البيئية واحلالة البشرية :األراضي الرطبة وجتميع املياه
www.millenniumassessment.org/documents/document.358.aspx.pdf
.مؤمتر األطراف العاشر ،رامسار ،الوثيقة  .25معلومات إضافية عن قضايا تغير املناخ واألراضي الرطبة
www.ramsar.org/pdf/cop10/cop10_doc25_e.pdf

بعثة اتفاقية رامسار

احلفظ واالستخدام احلكيم جلميع األراضي الرطبة من خالل احمللية واإلقليمية والوطنية والتعاون الدولي باعتبار ذلك مساهمة في
حتقيق التنمية املستدامة في العالم
 ،ملعرفة املزيد عن اتفاقية رامسار وعملها  ،بزيارة موقع رامسار
 :التي تديرها أمانة اتفاقية رامسار  ،والتي يتم حتديثها كل يوم
www.ramsar.org
:يرجى إرسال تقارير عن أنشطة اليوم العاملي لألراضي الرطبة ل
wwd@ramsar.org
أمانة اتفاقية رامسار
 Mauverney ، 28شارع
غالند  ،سويسرا 1196
الهاتف 0170 999 22 +41 :
الفاكس 0169 999 22 +41 :
 : ramsar@ramsar.orgالبريد اإللكتروني

اتفاقية رمسار لالراضي الرطبة
www.ramsar.org
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