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�لرسائل �حملو�ية
تبني �لتقدير�� $% $نظمة �أل��ضى �لرطبة (� تشمل �لبحير�� � �ألنها� � �ملستنقعا� � �ملناطق �لساحلية �لى عمق 

6 $متا� حينما يكو% �جلز� فى $قصى �نخفا;) تغطى $كثر من 1,280 مليو% هكتا��/، � هى مساحة $كبر من 
مساحة �لواليا� �ملتحدO بـ 33٪ � $كبر من �لبر�Mيل بـ 50٪. � عل كل حاG، من �ملعر�F $% هذ� �لتقدير ميثل �لعديد 

من $نو�W �أل��ضى �لرطبة $قل مما هو قائم، � هناT حاجة �لى �ملزيد من �لبيانا� لبعض �ألقاليم �جلغر�فية. � فى 
�لقر% �لعشرين مت تدمير $كثر من 50٪ من $نو�W �أل��ضى �لرطبة �ملعينة فى $جز�X من $مريكا �لشمالية � $���با � 

$ستر�ليا � نيوMيلند�، � مت تدهو� �ألخرZ فى عديد من بقاW �لعالم. 
 Tسعا/ من خدما� �لنظم �لبيئية  �لتى تساهم فى �فاهية �إلنسا%، مثل �ألسما�� /Zتقد_ �أل��ضى �لرطبة مد �
� �أللياF � مصا�d �ملياc � تنقية للمياc � تنظيم �ملناb � �لتحكم فى �لفيضانا� � حماية �لسو�حل � فر` �لترفية � 

.dياdMلسياحة با�
وgقة � غير �ملسوgقة لأل��ضى �لرطبة معا/ فى �حلسبا%، تزيد �لقيمة  gسiية �ملdعندما يتم �ضع �لفو�ئد �القتصا  �

�القتصاdية �إلجمالية لأل��ضى �لرطبة �لتى لم يتم حتويلها على تلك �لتى لأل��ضى �لرطبة �لتى مت حتويلها.
� �% ضما% �عتبا� �ملعلوما� عن �ملدZ �لكامل لفو�ئد � قيمة خدما� �لنظم �لبيئية لأل��ضى �لرطبة، هو من 

�أل�لويا� عند �تخاq �لقر���� �لتى تؤثر بطرn مباشرO � غير �ملباشرO على �أل��ضى �لرطبة.
� �% �ضمحالG � فقد�% �أل��ضى �لرطبة يتم مبعدG $سرW منه فى �لنظم �لبيئية �ألخرZ. � باملثل، يتدهو� �ضع 

.Zمنه  فى �لنظم �لبيئية �ألخر Wلعذبة � �أل��ضى �لرطبة �لساحلية $سر� cفى �مليا Wألنو��
� �لقوZ �لد�فعة غير �ملباشرO �أل�لية �ملؤdية لتدهو� � فقد�% �أل��ضى �لرطبة �dخل �ليابسة � �لساحلية هى 

�لنمو �لسكانى � �لتنمية �القتصاdية �ملتز�يدO. $ما �لقوZ �لد�فعة �ملباشرO �أل�لية �لتى تؤZd �لى �لتدهو� � �لفقد 
 � dحلصا� OdياM � uملغذيا� � �لتلو� OdياM عمليا� � cتشمل تنمية �لبنية �لتحتية � حتويل �أل��ضى � سحب �مليا

�الستغالd� � GخاG �ألنو�W �لغاMية �لغريبة.
� يتوقع $% �لتغير فى �ملناb �لكوكبى سوF يحدu فقد�/ � تدهو��/ فى �لعديد من �أل��ضى �لرطبة � باملثل فقد�/ � 

تدهو��/ فى �ألنو�W �ملوجوOd فيها، � سوF يزيد من معدG حد�u �ألمر�; �حملمولة بناقال� �ألمر�; � �ملياc فى �لعديد 
من �ملناطق. � يتوقع $% �لتحميل �لز�ئد عن �حلد باملغذيا� سوF يشكل تهديد�/ متناميا/ لألنها� � �لبحير�� � 

 Odملتعد� Oلد�فعة �ملباشر� Zمن �لقو Oملتز�يد� xملرجانية. تقو_ �لضغو� yملستنقعا� � �ملناطق �لساحلية � �لشعا�
برفع �حتماال� �لتغير�� �ملفاجئة فى �لنظم �لبيئية لأل��ضى �لرطبة، �لتى ميكن $% تكو% من �لضخامة بحيث 

يصعب � يرتفع ثمن $� يستحيل �سترجاعها.
� سوF يخفض �ملiتوقgع من �لفقد�% � �لتدهو� �ملستمر فى �أل��ضى �لرطبة قد�تها على تخفيف �آلثا�، مما 

يتسبب فى �ملزيد من �النخفا; فى �فاهية �إلنسا% (يشمل MياOd فى تو�جد �ألمر�;)، � يحدq uلك خاصة فى 
�لنا� �ألفقر فى �لد���q G �لدخل �ملنخفض �لتى ال تتوفر فيها �حللوG �لتقنية بالقد� �لكافى. � فى نفس �حلني، 

سوF يتز�يد �لطلب على �لعديد من هذc �خلدما� (مثل عملية ��Mلة �لنيتر�جني � �حلماية من �لفيضانا� � 
�لعو�صف).

 Zهى �لتحديا� �لكبر cلى �مليا� Gملنخفضة على �لوصو� �$ Odحملد�� Oية � �لقد�dية � �القتصاdملا� cمليا� Oند� %� �
�لتى تو�جه ��تمع � كذلك فهى �لعو�مل �حملو�ية �لتى حتد من �لتنمية �القتصاdية فى �لعديد من �لد�G. � �غم qلك، 
 Oللمقايضا� �لضا� cللميا Gعلى �لوصو Oلقد�� Odلزيا cمليا� dمن �لعديد من عمليا� تطوير مو�� Fال يولى �هتما_ كا

بينها � بني �خلدما� �ألخرZ �لتى تقدمها �أل��ضى �لرطبة.
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� �+ �لطر* �لعابر� للقطاعا� � �ملؤ!سسة بيئيا� إل���� �أل��ضى �لرطبة – مثل ����� �ألنها� (�� �لبحير�� �� 
مستو�عا� �مليا> �جلوفية) على نطا* �ألحو�8، � �إل���� �ملتكاملة للمناطق �لساحلية – �لتى تضع فى �العتبا� 

�ملقايضا� بني خدما� �لنظم �لبيئية لأل��ضى �لرطبة �Cتلفة، �كثر ميال� �+ تضمن تنمية مستد�مة من �لعديد 
من �لطر* �لقائمة فى قطاO ��حد، � هى محو�ية فى �لتخطيط لألعماL �لد�عمة ألهد�J �أللفية �لتنموية.

� �لعديد من �الستجابا� �لتى مت تصميمها بتركيز ��لى على �أل��ضى �لرطبة � مو��� �مليا> لن تكو+ مستد�مة 
ما لم تخاطب �لقوX �لد�فعة للتغير غير �ملباشر� � �ملباشر� �ألخرX. � تشمل �عماL �لتخلص من �إلعانا� �ملالية 

لإلنتاb � تكثيف �لز��عة بطريقة مستد�مة � �لتغيير �لبطئ فى �ملنا` � �لتحميل �لبطئ باملغذيا� � تصحيح 
فشل �لسو�* � تشجيع مشا�كة �صحاg �لشأ+ � eيا�� �لشفافية � �ملسؤ�لية فى عمليا� �تخاd �لقر�� فى 

.iخلا� Oحلكوما� � �لقطا�
�  � يجب على �لقر���� �لسياسية �لعظمى فى �لعقو� �ملقبلة �+ تقوm مبخاطبة �ملقايضا� فى �الستخد�ما� 

�حلالية ملو��� �أل��ضى �لرطبة � بني �الستخد�ما� �حلالية � �ملستقبلية. � من �ملقايضا� ��d �ألهمية �خلاصة تلك 
�لتى تتضمن �إلنتاb �لز��عى من ناحية � جو�� �مليا> من ناحية �خرX � �ستخد�m �أل��ضى مقابل �لتنوO �ألحيائى � 

�ستخد�m �مليا> مقابل �لتنوO �ألحيائى �ملائى � �الستخد�m �حلالى للميا> فى �لرX مقابل �إلنتاb �لز��عى �ملستقبلى.
� سوJ تؤ�X �آلثا� �لضا�� �لناجتة من تغير �ملنا`، مثل ��تفاO مستوX �لبحر � ��eلة لو+ �لشعب �ملرجانية � 

�لتغير�� فى �مليا> (�لهيد��لوجيا) � فى ��جا� حر��� تكوينا� �مليا>، �لى خفض فى �خلدما� �لتى تقدمها �أل��ضى 
�لرطبة. فإ�eلة �لضغوu �لقائمة على �أل��ضى �لرطبة � حتسني مر�نتها هى �لطريقة �ألكثر فعالية للتعامل مع 
�آلثا� �لضا�� لتغير �ملنا`. �+ �حلفاx على � �عم �� معاجلة �لنظم �لبيئية لأل��ضى �لرطبة ميكن �+ تكو+ �لعنصر 

�حليوX لإلستر�تيجية �لكلية للتخفيف من تغير �ملنا`.
� يقدm تقييم �أللفية هيكال� ملفهوm �لنظم �لبيئية � كذلك �فاهية �إلنسا+ تقدm هيكال� ��عما� لتر�يج � تقدمي 
 mبه �التفاقية لالستخد� mتقو Xشا� �حلالى �لذ�لإل ��لك قدd . � يتيح�مسا��حلكيم” التفاقية � mالستخد��“ mمفهو

�حلكيم جلميع �أل��ضى �لرطبة �+ يقوm بالتعبير فى سيا* �فاهية �إلنسا+ � تخفيف �لفقر.
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مقـدمـة
منذ بد�ية عمليا. �لتقييم �لكوكبية الستنفا( �أل�'�& � تغير �ملنا! �صبحت �لعملية �لسياسية �لكوكبية �كثر �طالعا� � �صبح صانعو �لقر�� 
طى هذ9 �لتقييما. � مت تصميمه ملالقا4  قا�Gين على �تخا( �لقر���. �ألكثر فعالية � �ألنسب توقيتا�. � خطى تقييم �لنظم �لبيئية لأللفية على خ=

�حلاجة �لى �ملعلوما. عن ما يترتب من تغير �لنظم �لبيئية على �فاهية �إلنسا&. � سعى خصوصا� لتقوية �لر�بطة بني �ملعرفة �لعلمية � �تخا( 
�لقر��.

� قاS بتقدمي تقييما�، � ليس فقط مر�جعة للمعرفة � �لفهم �لقائمني، للحالة �ملعاصر4 لنظمنا �لبيئية � ما تدعمه من عديد �خلدما. � �لتى 
 Tفى نطا Sلد�فعة �ملباشر4 للتغير فى �أل��ضى �لرطبة � �ظهر كيف ميكن �& تتقد� Zبتعزيز فهمنا بد�جة ملحوظة للقو Sمتد بها �لبشر. � قد قا

مدZ من �لسينا�يوها. �ملستقبلية. فقد قاS بتحليل �لتحديا. �ملستقبلية � خيا��. �الستجابة �لتى ميكن �& متكننا من �حملافظة �لى �عظم 
مدZ ممكن على خدما. �لنظم �لبيئية �لتى نعتمد عليها جميعا�.

لقد تعرفت �تفاقية �أل��ضى �لرطبة (��مسا�، �ير�&، ١٩٧١) منذ �لبد�ية �& تقييم �أللفية ميكن � يجب �& يقدS لألطر�b �ملتعاقد4 على 
�التفاقية، � كذلك جميع �لضالعني فى �حملافظة � �الستخد�S �حلكيم لأل��ضى �لرطبة، بفهم جديد � بصير4 بأحسن طريقة ميكنهم بها حتقيق 

 oتقييم �أللفية طو oالتفاقية. � لقد ساند � ساهم مجلس �التفاقية �لد�ئم � �لسكرتا�ية � مجلس �ملر�جعة �لعلمى � �لتقنى فى �عما� bهد��
عمله.

هذ� �لتقرير هو �لناجت �حملو�Z لتقييم �أللفية التفاقية ��مسا�، � (لك بتجميع نتائج تقييم �أللفية لليابسة � �أل��ضى �لرطبة �لقريبة من 
�لشو�طئ �لبحرية. فهو ينهل من �عماo ١٣٦٠ خبير�� �لذين جمعو� �لفصوo �لعديد4 لتقا�ير تقييم �أللفية. هذ� �لتجميع يركز على �لر�بطة بني 

�أل��ضى �لرطبة � �مليا9 � سوb يساعدنا على �قامة �جند4 ��مسا� �ملستقبلية.
�ثناw عمله ساهم تقييم �أللفية مساهمة جسيمة فى �عماo مجلس �ملر�جعة �لعلمى � �لتقنى لالتفاقية. � ساهم �لعديد من مؤلفى 

تقييم �أللفية فى �عماo مجلس �ملر�جعة �لعلمى � �لتقنى �لتى سوb ينظر فيها مؤمتر �ألطر�b (�ملعاهد�.) ٩ فى نوفمبر ٢٠٠٥. من خالo هذ� 
 Sلالتفاقية � هو “�الستخد� Zحملو�� Sلتقدمي �ملفهو ��wلألفكا� �صبح من �لو�ضح �& هيكل مفاهيم تقييم �أللفية يوفر بنا ”oGإلخصا} �ملتبا�“
�حلكيم” لأل��ضى �لرطبة. � عال�4 على (لك، تعرb مجلس �ملر�جعة �لعلمى � �لتقنى �& �ملصطلحا. �خلاصة بالنظم �لبيئية �ملتبنا4 بتقييم 
�أللفية تقدS مدخال� قيما� ألعماله فى جتديد �تناغم �ملصطلحا. � �لتعريفا. �ملستخدمة فى �التفاقية، � خاصة تلك (�. �لطابع �لبيئى � 

�الستخد�S �حلكيم. � �خير��، تعز' � تدعم “عد4” ��مسا� �حلالية بو�سطة نصائح تقييم �أللفية فى خيا��. �الستجابة.
� بناw على (لك، نوصى � نشيد بهذ� �لتقرير �لتجميعى لكم، � نحث جميع �ملهتمني باتفاقية ��مسا� � بتثبيت �الستخد�S �حلكيم لأل��ضى 

�لرطبة �& يقر9�w � �& يستخدمو� نتائجه لرفع �لوعى بد�� �أل��ضى �لرطبة فى تأمني مو��G ميا9 مستد�مة � كذلك توفير مدZ من خدما. 
�لنظم �لبيئية �حليوية.

پيتر بريدجو	تر

لسكرتير 
لعا�

مؤمتر �
مسا� لأل�
ضى 
لرطبة

جو���نا بيلتر��
�ئيس 
,لس 
لد
ئم

مؤمتر �
مسا� لأل�
ضى 
لرطبة
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ليل �لقا��
� �لشكر � �لتقدير

$طا�.  �ملصطلحا� �حملو�ية �ملستخدمة فى هذ� �لتقرير

يستخد� هذ	 	لتقرير تعريفا� 	تفاقية �	مسا� لعد� من 	ملصطلحا� 
	حملو�ية -	� 	لصلة باأل�	ضى 	لرطبة. (	نظر #طا� 	ملصطلحا� 	حملو�ية). 
4 قد ساهم مؤلفو تقييم 	أللفية 4 	حملر�24 	ملر	جعو2 فى هذ0 	ملسو�/ 

خال: مساهمتهم فى فصو: 	لتقييم 	لتى تأسست هذ0 	ملا�/ 
عليها.

 �4 مت #عد	� خمسة تقا�ير جتميعية #ضافية لسهولة 	الستخد	
بو	سطة جلا2 	ستماG HخرF، 4 هى: نظر/ شاملة عامة، 	تفاقية 

	ألمم 	ملتحد/ ملكافحة 	لتصحر (	لتصحر)، 	تفاقية 	لتنوH 	ألحيائى 
(	لتنوH 	ألحيائى)، قطاH 	ألعما: 4 	لصحة. سوQ يقو� كل تقييم 

على 	ملستوF �24-	لكوكبى من تقييم 	أللفية بإنتاR تقا�ير #ضافية 
ملالقا/ 	حتياجا� جمهو�0 	خلاV. 4 سوQ يتم نشر تقا�ير 	لتقييم 

\موعا� 	لعمل 	أل�بع لتقييم 	أللفية كاملة بو	سطة Zيالند پريس 
فى ٢٠٠٥. 4 سوQ تكو2 جميع مطبوعا� 	لتقييم مع 	لبيانا� 	حملو�ية 

4 مع 	ملصطلحا� 	ملستخدمة فى 	لتقا�ير 	لفنية متاحة فى شبكة 
	إلنترنت فى موقع www.MAweb.org . يسر� ملحق G 	الختصا�	� 

	ملستخدمة فى هذ	 	لتقرير 4 يتضمن على معلوما� #ضافية عن 
مصا�� بعض 	ألشكا: 	لتوضيحية.

#2 	ملر	جع 	لتى تظهر بني 	ألقو	j فى �	خل 	لتقرير 	لتجميعى 
تشير #لى فصو: فى 	لتقا�ير 	لفنية 	لكاملة للتقييم فى كل من 
مجموعا� 	لعمل. (	مللحق m به قائمة لفصو: تقرير 	لتقييم). 4 

ملساعد/ 	لقا�n، تشير 	لتنويها� 	لتقنية #لى Gقسا� 	لفصو: 4G #لى 
	ملربعا� 4G 	جلد	4G :4 	ألشكا: على Gساj 	ملسو�	� 	ألخير/ للفصل. 

4 قد تتغير بعض �Gقا� 	ألقسا� 	لفرعية من 	لفصو: فى 	إلصد	� 
	ألخير 4 قد يكو2 -لك بعد متا� طباعة هذ	 	لتقرير 	لتجميعى. 

لقد 	ستخدمت بعض 	لكلما�  فى هذ	 	لتقرير لتد: على تقدير 
ملدF 	الحتما:، 4 -لك يستند على 	ألحكا� 	\معة للمؤلفني، 4 -لك 
باستخد	� 	لدالئل من 	ملشاهد	�، 4 نتائج 	لنما-R، 4 	لنظريا� 	لتى 
��سوها: ��جة تأكد شديد/ (	حتما: ٪ ٩٨ G 4Gكثر)، ��جة تأكد عالية 
(	حتما: ٪ ٨٥-٩٨)، ��جة تأكد متوسطة (	حتما: ٪ ٦٥-٨٥)، ��جة 
تأكد منخفضة (	حتما: ٪ ٥٢-٦٥)، ��جة تأكد شديد/ 	النخفا| 

(	حتما: ٪٥٠-٥٢). 4 فى Gحو	: GخرF، مت 	ستخد	� مقياj نوعى لوضع 
معيا� 	لفهم 	لعلمى: مؤسس جيد	{، مؤسس 4 لكن لم يكتمل، 

تفسير	� متنا~عة، 4 تخمينى. 4 كلما مت 	ستخد	� هذ0 	ملصطلحا� 
فإنها تكتب باخلط 	ملائل.
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ضى خثية 
لتربة ;�  ,
D


لطبيعية ;� 
لصناعية، 
لد
ئمة ;�  I

مليا�، سو

مليا� 
لر
كد6 ;� 
جلا�ية، 
لعذبة ;�  ,
D ،ملؤقتة


ملاحلة، � يتضمن Dلك  �; )Qجا; Iتلطة (ماR


 Sلتى ال يتعد
مساحا, من 
مليا� 
لبحرية 

جلز� 
ملنخفض 
لستة  W�عمقها فى ظر

;متا�" (مقالة ١٫١ من نص 
التفاقية).

لطبيعة 
لبيئية لأل�
ضى 
لرطبة: كما مت 

تعريفها فى 
تفاقية �
مسا�، هى" مجمو[ 

ملكونا, 
ألحيائية � 
ملا_ية � 
لكيميائية 

للنظم 
لبيئية لأل�
ضى 
لرطبة، � تفاعالتها 
بعضها مع بعض، 
لتى حتفظ 
أل�
ضى 
لرطبة 
� منتجاتها � �ظائفها � خصائصها 
ملميز6." 


مسا� مؤمتر 
ألطر
W ٧ ، ١٩٩٩). � فى �)
فبر
ير ٢٠٠٥، 
قترg مجلس 
ملر
جعة 
لعلمى � 
 8

لتقنى حتديث تعريف 
لطبيعة 
لبيئية، متخذ

من 
ملصطلحا, 
لبيئية  فى تقييم 
أللفية: 

لطبيعة 
لبيئية هى مركب من مكونا,  �n "

لبيئي � عملياته � خدماته 
لتى متيز  qلنظا



لرطبة فى ;S حلظة معينة من 
لزمن."  rأل�


ملنتجا, � 
لوظائف  " sحالn لكD يتضمن �
 Wسو �خلدما,". 

خلصائص 
ملميز6" بـ " �

 W

القتر
g بو
سطة 
ألطر 
يتم 
لنظر فى هذ

ملتعاقد6 فى 
تفاقية �
مسا� فى نوفمبر ٢٠٠٥.

خدما, 
لنظم 
لبيئية: كما مت تعريفها فى 
تقييم 
أللفية، 
لنظم 
لبيئية هى " 
لفو
ئد 


لتى يحصل عليها 
إلنسا� من 
لنظم 
 I

لبيئية. � تتضمن خدما, 
إلمد
_ مثل 
لغذ


مليا�؛ 
خلدما, 
لتنظيمية مثل تنظيم  �

لفيضانا, � 
جلفاW � تدهو� 
أل�
ضى � 


ألمر
r؛ � 
خلدما, 
لثقافية مثل 
لترفيهية 

لر�حية � 
لدينية � 
ألخرS من 
لفو
ئد  �

 q

ملصطلح 
ستخد 
غير 
ملا_ية." � مياثل هذ

التفاقية ملصطلحا, "
ملنتجا, � 
لوظائف 


خلصائص 
ملميز6" (كما ي}عرrz فى تعريف  �

لطبيعة 
لبيئية). � هنا| جدs حوs تصنيف 


مليا� من خدما, 
إلمد
_ بدال8 من 
خلدما, 

لتنظيمية، � لكن Dلك ال يؤثر على معناها 


لعاq فى سيا{ هذ� 
لتقرير.

حلكيم لأل�
ضى 
لرطبة: يتضمن  q

الستخد
Dلك " 
ستخد
مها بطريقة مستد
مة من 
;جل صالح 
لبشرية بطريقة متو
فقة مع 
 qلطبيعية للنظا

حلفا� على 
خلصائص 

 gقتر
 .(١٩٨٧ ،W

لبيئي" (�
مسا� مؤمتر 
ألطر
مجلس 
ملر
جعة 
لعلمى � 
لتقنى حتديث 

لتعريف nلى: " 
حلفا� على خصائصها 


لبيئية فى نطا{ سيا{ 
لتنمية 
ملستد
مة � 

لذS يتم حتقيقه خالs تطبيق طر{ 
لنظم 

 g

القتر 

لبيئية" . � سوW يتم 
لنظر فى هذ

ملتعاقد6 فى 
تفاقية �
مسا�  W
بو
سطة 
ألطر

فى نوفمبر ٢٠٠٥.

لطيو� 
ملائية: � هى " 
لطيو� 
ملعتمد6 بيئيا8 

على 
أل�
ضى 
لرطبة" (مقالة ١٫٢ من نص 

تفاقية �
مسا�). � يشمل Dلك ;S نو[ من 

لطيو� 
لذS يعتمد على 
أل�
ضى 
لرطبة � 
على �
سع 
لنطا{ يشمل طيو� 
لبطريق � 


لصلة باأل�
ضى  �D لبجع

لطيو� 
لغطاسة � 

لرطبة � 
لكو�مو�
نت � 
لد
�تر � ;نو
عه � 


لبلشو� � 
لبتر� � 
للقلق طيو� ;بو منجل � 
ملعقية 
ملنقا� � 
لبشر�� � 
لطيو� 
لصا�خة 

 g�

لبط (
لبرS)؛ � جو � �
لبجع � 
أل� �

أل�
ضى 
لرطبة � كركى 
أل�
ضى 
لرطبة � 


لريل � ;نو
عه � 
لهوتز� � جاكانا 
أل�
ضى  �

لرطبة � طيو� 
Rوr (طيو� 
لسو
حل) � 

 qبو �كوكل  �خلرشنة 

لنو�� � 
لسكيمر � 

أل�
ضى 
لرطبة.
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لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع vi

� فى هذ� �لتقرير ترمز عالمة �لد�ال� �لى �لد�ال� �ألمريكى � باملثل، يرمز 
�لطن �لى �لطن �ملتر�.

لم يكن هذ� �لتقرير من �ملمكن تنفيذ+ لوال �اللتز�( �خلا�' للعا$# 
من جهة 4كثر من ٢٠٠٠ مؤلفا6 � مر�جعا6 من كافة �4جا2 �لعالم، 

�لذين ساهمو� بعلمهم � �قتهم � حماسهم إلنتا= �لتقرير. � يجب 
شكر مجلس تقييم تقييم �أللفية � �ملؤلفني �لرئيسيني �ملنسقني � 
�ملؤلفني �لرئيسيني � �ملؤلفني �ملساهمني � مجلس �حملر�ين �ملر�جعني � 
�ملر�جعني �خلبر�2 � 4عضا2 مجلس �ملر�جعة �لعلمى � �لتقنى التفاقية 

��مسا� لأل��ضى �لرطبة �لذين ساهمو� فى هذ+ �لعملية � كذلك 
للمؤسساP �لتى �فرP $عما6 بالعمل � �ملستلزماP �لتى مكنت من 

مشا�كتهم � �ألعضا2 �حلاليني � �لسابقني (� بدالئهم) � 4عضا2 
جلنة �لقيا$# �الستكشافية لتقييم �أللفية � سكرتا�ية � عاملى 

�تفاقية ��مسا� لأل��ضى �لرطبة � سكرتا�ية � عاملى تقييم �أللفية � 

�ملقيمني حتت �لتد�يب � �ملتطوعني �لذين جميعهم ساهمو� �سهاما 
فى جناW هذ+ �لعملية.

تلقى تقييم �أللفية $عما6 ماليا6 عظيما6 من منشأ# �لبيئة �لكوكبية؛ 
مؤسسة �ألمم �ملتحد#؛ مؤسسة  $�ڤيد � لوسيل پاكا�$؛ �لبنك �لد�لى؛ 

�cموعة �الستشا�ية �لد�لية للبحوb �لز��عية؛ �لبرنامج �لبيئى 
لألمم �ملتحد#؛ حكومة �لصني؛ ���e# �لشؤ�d �خلا�جية حكومة �لنر�يج؛ 

�ململكة �لسعو$ية؛ برنامج �لتنوg �لبيولوجى �لد�لى �لسويد�. 
�لقائمة �لكاملة للهيئاP �لتى قدمت �لدعم �ملالى لتقييم �أللفية 

 .www.MAweb.org فى Wمتا
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لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع

هذ� �لتقرير مجا% �أل��ضى �لرطبة كما مت تعريفها فى �تفاقية ��مسا� لأل��ضى �لرطبة. � تتضمن �أل��ضى �لرطبة فى 	�خل يغطى 
�ليابسة (مثل �ملستنقعا/ 	�ئمة �لغمر � �ملستنقعا/ غير كاملة �لغمر � �لبحير�/ � �ألنها� � �أل��ضى �0/ �لتربة �خلثية � مو�ئل 

�ملياC �جلوفية)؛ � �أل��ضى �لرطبة �لساحلية � �لقريبة من �لشو�طئ (مثل حو�جز �لشعا7 �ملرجانية � �ملاجنر�ڤ � قيعا: �ألعشا7 �لبحرية � 
.(Dألسما� Dبر � Cعا/ �مليا	مستو � 	لسد�� � (Gمثل حقو% �أل�) :مصا7 �ألنها�)؛ � �أل��ضى �لرطبة �لتى من صنع �إلنسا

خدما� �أل�ضى �لرطبة � فاهية �إلنسا�
توفر �لنظم �لبيئية لأل��ضى �لرطبة، � تتضمن �ألنها� � 

�لبحير�' � �ملستنقعا' � حقو% �أل�$ � �ملناطق �لساحلية، 
�لعديد من �خلدما' �لتى تسهم فى �فاهية �إلنسا* � 

تخفيف �لفقر. (�نظر جد�% ١) تعتمد بعض مجموعا' 
�إلنسا*، بخاصة �لتى تسكن بالقر= من �أل��ضى �لرطبة، 

بقد� كبير على هذC �خلدما' � تBضا� ضر��@ مباشر�@ بتدهو�ها. 
من Iهم �ثنتني من خدما' �لنظم �لبيئية لأل��ضى �لرطبة 
�لتى تؤثر فى �فاهية �إلنسا* هى مصا�L �ألسماJ � تو�فر 

 '�O خل �ليابسة�L لتى تقع فى� Jتعتبر مصايد �ألسما .Cمليا�
Iهمية خاصة فى �لد�% �لنامية، � هى Iحيانا �ملصد� �ألساسى 

للبر�تني �حليو�نى �لذV جتد �Tتمعا' �لريفية منفذ�@ Sليه. 
فعلى سبيل �ملثا%، يحصل �لنا[ فى كمبوLيا على ٦٠-٨٠٪ 

من Sجمالى �لبر�تني �حليو�نى من مصيد` IسماJ خند_ تونلى 
�لذV يرتبط بالسهو% �لفيضانية. � كذلك تساهم مصايد 

�ألسماJ �ملرتبطة باأل��ضى �لرطبة مساهمة هامة فى 
�القتصاLيا' �حمللية � �لقومية. فتساهم مصايد �ألسماJ فى 
�ملياC �لساحلية �حدها بـ ٣٤$ بليونا@ فى Sجمالى �لناجت �لعاملى 

سنويا@.
 lالستخد� `Lلعذبة �ملتجد� Cينبع �ملصد� �ألساسى من �مليا

�إلنسا* من منظومة مياC �أل��ضى �لرطبة �لتى تشمل 
�لبحير�' � �ألنها� � �ملستنقعا' � مستوLعا' �ملياC �أل�ضية 

�لضحلة. تلعب �ملياC �أل�ضية، �لتى تتم SعاL` شحنها من 
 *I يقد� � ،Cمهما@ كمصد� للميا @���L ،خال% �أل��ضى �لرطبة
١٫٥-٣ بليو* Sنسا* يعتمد�* عليها كمصد� ملياC �لشر=. 

يتم تعديل �ألنها� تعديال' جسيمة عامليا@ لزياL` �ملياC �ملتاحة 
لالستهالJ �آلLمى. تشير �لتقدير�' �حلديثة I* �ملياC �حملبوسة 

خلف �لسد�L (معلومة مستوثقة) تبلغ ٦٠٠٠-٧٠٠٠ 
كيلومتر�' مكعبة.  

تتضمن �خلدما' �ألخرV لأل��ضى �لرطبة �لتى �O' صلة 
برفاهية �إلنسا* على:

� تنقية �ملياS � C$�لة �لسموl من �wلفا'. تلعب �أل��ضى 
 lلة �لسمو�$S لرطبة � خاصة �ملستنقعا' �لد�� �ألعظم فى�

لعديد من �wلفا'. فقد �جد I* بعض �أل��ضى �لرطبة 
تخفض تركيز �لنتر�' بأكثر من ٨٠٪.

� �لتحكم فى �ملناy. من �حملتمل I *Iهم ���LI �أل��ضى 
�لرطبة هو �لتحكم فى تغير �ملناy �لكوكبى من خال% �ختز�% 

� �نبعا� �لنسبة �لعظمى من �لكربو* �ملث~بَّت فى �لغال} 
�حليوV. فعلى سبيل �ملثا%، على �لرغم من I* �أل��ضى �خلثية 
تغطى ٣-٤٪ فقط من مساحة �أل�� فى �لعالم، يقد� Iنها 

حتوV ٥٤٠ جيجا طن من �لكربو*، مما ميثل حو�لى ١٫٥٪ من 
 Vجمالى مخز�* �لكربو* �لكوكبى � حو�لى ٢٦-٣٠٪ من �لذS

حتويه �لنباتا' � �لتربة فى �ليابسة.
� �لتخفيف من تغير �ملناS .y* ��تفا� مستوV سطح 

�لبحا� � ��تفا� جيشا* �لعو�صف �ملرتبط بتغير �ملناy سو} 
يؤS VLلى تآكل �لشو�طئ � �ملو�ئل، � $ياL` نسبة �مللوحة فى 

 Vلعذبة، � تغير�' فى مد� Cعا' �ملياLمصا= �ألنها� � مستو
�ملد � �جلز� فى �ألنها� � �خللجا*، � تغير�' فى �نتقا% �لر��سب 

� �ملغذيا'، � ��تفا� فى �لفيضانا' �لساحلية، Oلك بد��C ميكن 
I* يزيد من تعريض �Tتمعا' �لساحلية. ميكن لأل��ضى �لرطبة 

مثل �ملاجنر�ڤ � �لسهو% �لفيضانية I* تلعب ���L@ حاسما@ فى 
�متصا� �ثا� تغير �ملناy �ملاLية.

� �خلدما' �لثقافية. توفر �أل��ضى �لرطبة فو�ئد جمالية � 
تعليمية � ثقافية � ��حية كبير`، كما توفر تشكيال@ شاسعا@ 

 *I من فر� �لترفيه � �لسياحة. ميكن للصيد �لترفيهى
يولد Lخال@ ملموسا@: ٣٥-٤٥ مليو* Sنسا* يشا�J فى �لصيد 
�لترفيهى (فى �Lخل �ليابسة � فى �ملياC �ملاحلة) فى �لواليا' 

�ملتحد` � يصرفو* مبجمل ٢٤-٣٧$ بليونا@ كل عاl على 
هو�يتهم. يتم توليد جز� كبير من قيمة حو�جز �لشعب 

�ملرجانية �القتصاLية – يقد� صافى �لعو�ئد مبا يقر= ٣٠$ 
بليونا@ كل عاl – من �لسياحة �ملؤسسة على �لطبيعة 

ملخص
لصانعى �لقر�
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جد$ ١.  خدمـا� �لنظا� �أليكولوجى لأل��ضى �لرطبـة � �ملشتفة منها

مالحظــــــا# �"مثاــــــة 
خلــدمـــا# 
خدما� �إلمـد�%  

1نتا/ 
لسمك ، 
لصيد 
لبر, ، 
لثما� ، �
حلبو)  2

لغـذ

لتخزين � 
الحتفا> باملا2 لالستعماال# 
ملنزلية � 
لصناعية � 
لز�
عية  a(لعذ

ملا2 


خلث (
لبيت) ، 
لعلف ، Gلوقو
1نتا/ خشب 
لكتل ، خشب   Gلوقو
� Nألليا


ملو
G من 
لكائنا# 
حلية (
لبيوتا) Qستخال
 
ملنتجا# 
لبيوكيما�ية 


لتنسيقيـــة ... "لخ W
جينا# ملقا�مة مYمرXضا# 
لنبا# �
ألنو 
لو�
ثية  G

ملو
مة    �خلدما� �ملن(ظ)


جلو, N, للغال�لكيما

لصوبة ، �
حلر
�_ ، �معدال# 
ألمطا� ،  �عمليا# 
ملنا[ 
ألخر, � 
لتركيب   #
تنظيم غـــــــا` تنظيم 
ملنا[ 

شحـن / تفريــغ 
ملا2 
أل�
ضى تنظيم 
مليا� (
لتدفقا# 
لهيد��لوجية) 

لة 
لعناصر 
لغذ
ئية 
لز
ئد_ �
مللوثا# `1� ، Wسترجا
مسك ، � تطهير 
مليا� � معاجلة 
iلفا#  

تنظيم 
لتعريـة  مســـــــــك 
لتربة �
لرسوبيـا#

لتحكم فى 
لفيضا� ، �
حلماية من 
لعو
صف    
iاطر 
لطبيعية 

موطن بيئى للملقYحــــــــــا# 
لتلقيـــــــــح 
�خلدما� �لثقافية  

مصد� لإللهاn ، كثير من 
لعقائد تربط 
لقيم 
لر�حية �
ملعتقدية بسما# 
لنظــم 
إليكولوجية لأل�
ضى 
لرطبة 
لر�حية �
إللهاميـــة 

 nالستجما
فرQ للسياحة �"نشطة  
لترفيهية 

لقيمة 
جلمالية فى سما# 
لنظــــم 
أليكولوجية لأل�
ضى 
لرطبة �" pجلما

جلماليـة  كثير من 
لنـــــاq يجـــــــــد�� 

فرQ للتعليم 
ملنتظم � 
لغير منتظم � 
لتد�يب 
لتعليمية 
�خلدما� �لد�عمـــــة 


لعضـويـة _Gملا
مسك 
لرسوبيا# �جتمع  تكويـن 
لتربة 

لتخزين ، �
لتد�ير ، �
ملعاجلة ، �
كتسا) 
لعناصر 
لغذ
ئية 
لعناصر 
لغذ
ئية  _��G

مة بو
سطة قطاعا# مختلفــة . Yظrفإنه "يضا مت 1عتبا�� كخدمة من ، G
a فى حني "� 
ملا2 عومل فى 
لتقييم 
أليكولوجى لأللفية (MA) كخدمة 1مد


لتخزين � 
الحتفا> باملا2 لالستعماال# 
ملنزلية � 
لصناعية � 
لز�
عية  a(لعذ

ملا2 


ملو
G من 
لكائنا# 
حلية (
لبيوتا)
ملنتجا# 
لبيوكيما�ية  Qستخال



جلو,تنظيم 
ملنا[  N, للغال�لكيما

لصوبة ، �
حلر
�_ ، �معدال# 
ألمطا� ،  �عمليا# 
ملنا[ 
ألخر, � 
لتركيب   #
تنظيم غـــــــا`

غ

لة 
لعناصر 
لغذ
ئية 
لز
ئد_ �
مللوثا#تطهير 
مليا� � معاجلة 
iلفا#  `1� ، Wسترجا
مسك ، �


لتحكم فى 
لفيضا� ، �
حلماية من 
لعو
صف   
iاطر 
لطبيعية 


لترفيهية nالستجما
فرQ للسياحة �"نشطة 
م

فرQ للتعليم 
ملنتظم � 
لغير منتظم � 
لتد�يب
لتعليمية 


لعناصر 
لغذ
ئية  _��Gئية

لتخزين ، �
لتد�ير ، �
ملعاجلة ، �
كتسا) 
لعناصر 
لغذ

مثل �لغطس باستخد�� �لسكوبا � �لسباحة �لسطحية 
.���بالنظا

توفر �أل��ضى �لرطبة �لعديد من �لفو�ئد غير �ملسوقة 
� �ملسوقة لإلنسا4، � كثير�5 ما تكو4 �لقيمة �إلجمالية 

�القتصا>ية لأل��ضى �لرطبة غير �حملولة كبر من �لتى لأل��ضى 
�لرطبة �لتى مت حتويلها (>�جة تأكد عالية). هنا? �لعديد من 

�ألمثلة بأ4 �لقيمة �القتصا>ية لأل��ضى �لرطبة �لسليمة 
خرI. فعلى سبيل  Kملعدلة بطر� �تزيد عن قيمة �حملولة 
�ملثاP،  مساحا� �ملاجنر�ڤ فى تايالند قيمتها �القتصا>ية 

�إلجمالية فى �لزمن �حلاضر – �حملسوبة ساسا5 بقيمة 
�ملساهمة �القتصا>ية للمنتجا� �ملسوقة مثل �ألسما? 

� �خلدما� غير �ملسوقة مثل �حلماية من خسائر �لعو�صف 
�مبا  �) �� �ختز�P �لكربو4 – مبا ال يقل عن ١٠٠٠$ للهكتا

 �يصل `لى ٣٦٠٠٠$ للهكتا�)، � [لك مقا�نة بـ ٢٠٠$ للهكتا

عندما يتم حتوليها `لى مز��c �جلمبرI. � فى كند�، تبلغ قيمة 
مستنقعا� �ملياf �لعذبة �لسليمة �القتصا>ية �إلجمالية 

 gنة بـ ٢٤٠٠$ عندما يتم صر�حو�لى ٥٨٠٠$ للهكتا�، مقا
�ملياf من �ملستنقعا� الستخد�� �ملستنقعا� فى �لز��عة. � 

ال يعنى [لك 4 حتويل �أل��ضى �لرطبة ال ميكن تبريرf �قتصا>يا 
فى كل �حلاال�، � لكن يبني [لك حقيقة 4 �لعديد من �لفو�ئد 

�القتصا>ية � �الجتماعية لأل��ضى �لرطبة لم توضع فى 
.��العتبا� لدI صانعى �لقر�

تؤثر كلتا �أل��ضى �لرطبة �لتى فى >�خل �ليابسة � �لساحلية 
 fبذلك فى `مد�> �مليا � fمليا� p�تأثير�5 ملموسا5 فى طبيعة >�

لإلنسا4 � �ستخد�ماته �لعديدp للمياf مثل �لرI � �لطاقة � 
�النتقاP. � بد��ها تؤثر �لتغير�� فى �ملياf على �أل��ضى �لرطبة.

� تقد� �أل��ضى �لرطبة تشكيال5 ��سعا5 من �خلدما� 
�ملائية-مثاP [لك، �ملستنقعا� � �لبحير�� � تساعد فى 

تخفيف �لفيضانا� � تدعم `عا>p ملئ �ملياf �أل�ضية � تنظم 
جريا4 �ألنها�-لكن تختلف طبيعة � قيمة هذf �خلدما� 

نو�c �أل��ضى �لرطبة. gباختال
� `4 �لفيضا4 هو ظاهرp طبيعية هامة للحفاv على 



٣
لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
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� �لبيئى لأل��ضى �لرطبة (فعلى سبيل �ملثا	،  باخلدمة ���أل
كأ��, للنقل �لطبيعى للمو�� �لذ�ئبة $ �لعالقة $ �ملغذيا� 

6لى �أل��ضى �لرطبة) $ بخاصة الستد�مة توصيل �لعديد من 
�خلدما� �لتى تقدمها للماليني من �لبشر، $ بصفة خاصة، 

للذين تعتمد طرC معيشتهم على �لسهو	 �لفيضانية 
.Eألسما� Fلرعى $ إلنتا� $ Hما بعد �نحسا� �لفيضا �لز��عا

� تقلل  �أل��ضى �لرطبة �ملتعد�, �لطبيعة �ملدمر, 
للفيضانا� $ فقد هذK �أل��ضى �لرطبة يزيد من مخاطر 

حد$M �لفيضانا�. H6 �أل��ضى �لرطبة مثل �لسهو	 
�لفيضانية $ �لبحير�� $ خز�نا� �ملياK هى �ملصد� �لرئيسى 

لقد�, نظم �ملياK �لتى ��خل �ليابسة على تخفيف حد, 
�لفيضانا�. يسكن ما يقرT من ٢ مليا��R فى �ملناطق �ملرتفعة 

�حتماال� حد$M �لفيضانا�-$ تزيد هذK �الحتماال� W6� مت فقد 
Z$ تدهو� �أل��ضى �لرطبة. تلعب �أل��ضى �لرطبة �لساحلية 

$ �لتى تشمل جز� �حلو�جز $ �لسهو	 �لفيضانية �لنهرية 
�لساحلية $ كسا� �لساحل �لنباتى، جميعها �$��R هاماR فى 

خفض _ثا� مياK �لفيضانا� �لتى تنتج من Zحد�M �لعو�صف 
�لساحلية.

 $Z ,�متثل ند�, �ملياK �ملا�ية $ �القتصا�ية $ �لقد�, �حملد$
�ملنخفضة على �لوصو	 6لى �ملياZ Kعظم �لتحديا� �لتى 

تو�جه �fتمع �إلنسانى، $ هى من �لعو�مل �حملو�ية �لتى حتد 
 $ Kند�, �مليا H6 .�من �لتنمية �القتصا�ية فى �لعديد من �لبال
�نخفاi �لقد�, على �لوصو	 6لي �ملياK �لعذبة هى مشكلة 

جسيمة $ متز�يد, كوكبياR ملا يقرT من ١-٢ بليوH 6نساH على 
نطاC �لعالم، $ هى تعرقل ننمو 6نتاF �لغذ�� $ تضر بصحة 

�إلنساH $ �لتنمية �القتصا�ية.
 i�من توطن �ألمر Kمليا� ,�سوk يرفع �لتدهو� �ملستمر فى جو
$ خاصة عند �لناm �ملعرضني فى �لد$	 �لنامية حيث ال تتوفر 

�إلصالحا� �لتقنية $ �لبد�ئل بالقد� �لكافى (��جة تأكد 
 Kكفاية �مليا nلناجت من عد� i�ألمر� �عالية). H6 6جمالى عب
$ �لصرk �لصحى $ �لنظافة هو ١٫٧ مليوH حالة $فا, $ ينتج 

منها فقد ما ال يقل عن ٥٤ مليوناR من Zعو�n �حليا, �لصحيحة 
 i�على �لرغم من �لتخلص $ بقد� كبير من �ألمر .Rسنويا
�ملتعلقة باملياK فى �لد$	 �ألكثر ثر�� (مثل Zمر�i �ملال�يا $ 

�إلسها	)، فهى من �ألسباT �ألكثر شيوعاR للمرi $ �لوفا, 
فى �لد$	 �لنامية مؤثر, فى �لفقر�� بصفة خاصة. كما تضر 
 $-Hهرية �حلية بصحة �إلنساf� �$ �مللوثا �بعض �لكيما$يا

Zحيانا، فى حالة �مللوثا� �لكيميائية، خال	 ظاهر, �لتكبير 
 ,��لبيولوجى خال	 سلسلة �لغذ��. $ كذلك يؤثر �نخفاi جو

�ملياK فى �إلنساH بطريقة غير مباشر, بو�سطة �ضمحال	 
قاعد, �ملصا�� �لتى يعتمد$H عليها. متيل هيئا� �ملؤسسا� 

�حلالية بالتر$يج لطرC ضيقة منحصر, فى �لقطاعا� 
للتدخل فى �ألمر�i على حد, مما يوفر فرصة ضئيلة ملر�عا, 

�لطرC �ألكثر �تساعاR إل���, �لنظم �لبيئية كأ��, لتعزيز صحة 
�إلنساH. $ سوk تساعد Zعما	 تخطى �النقساما� �لتى ما 

بني �لقطاعا� فى �لتر$يج الستخد�n تقييما� �لنظم �لبيئية 
.Hصحة �إلنسا H$لصحة �لبيئية كمد�خل 6لى معاجلة شؤ� $Z

 حاال � توجها �أل��ضى �لرطبة
يقد� �تسا� �أل��ضى �لرطبة �لكوكبى مبا يزيد عن ١٢٨٠ 

مليوH هكتا� (١٫٢ مليوH كيلومتر مربع) $ لكن من �ملثبت 
جيد� W HZلك تقدير Zقل مما هو عليه. $ يشمل هذ� �لتقدير 
�أل��ضى �لرطبة فى ��خل �ليابسة $ �لساحلية ($ يشمل 

�لبحير�� $ �ألنها� $ �ملستنقعا�)، $ �ملناطق �لبحرية �لقريبة 

من �لساحل (6لى عمق Zقل من ٦ Zمتا� مع �جلز� �ملنخفض) 
 Kمليا� �مثل خز�نا Hأل��ضى �لرطبة �لتى من صنع �إلنسا� $

 ,�$ حقو	 �أل��، $ كاH �لتقدير مقتبساR من مصا�� متعد
 ��للمعلوما�. على �لرغم من Wلك، من �ملعر$HZ k هذK �ملصا

متثل كثير من Zنو�� �أل��ضى �لرطبة Zقل مما يجب $ هناE حاجة 
6لى مزيد من �لبيانا� عن بعض �ألقاليم �جلغر�فية.

مت حتويل Zكثر من ٥٠٪ من Zنو�� معينة من �أل��ضى �لرطبة فى 
Zجز�� من Zمريكا �لشمالية $ Z$�$با $ Zستر�ليا $ نيو�يلند� خال	 

�لقرH �لعشرين (��جة تأكد متوسطة 6لى عالية). H6 نقل 
�الستنتاF من هذ� �لتقدير على �ملناطق �جلغر�فية �أل$سع 

Z$ على �ألنو�� �ألخر� من �أل��ضى �لرطبة، كما مت فى بعض 
 ��لد��سا�، ما هو 6ال تخمني. ففى Zمريكا �لشمالية تعو

��خل �ليابسة $ �ملستنقعا� �لساحلية  K6لى �مليا �لتقدير��
$ �أل��ضى �لرطبة حو	 مصاT �ألنها� �آلخذ, فى �لظهو�؛ Zما 
�لتقدير�� فى Z$�$با تشمل �لفاقد من �أل��ضى �خلثية؛ $ تلك 

�لتى فى شما	 Zستر�ليا فهى للمستنقعا� �لعذبة، فى حني 
بالنسبة لنيو�يلند� فهى للمستنقعا� ��خل �ليابسة $ على 

�لساحل.
هناE عدn كفاية فى �ملعلوما� عن مد� �عتبا� جميع 

Zنو�� �أل��ضى �لرطبة فى هذ� �لتقرير إلثبا� مد� �لفقد 
فى �أل��ضى �لرطبة على �ملستو� �لكوكبى- كما هو 

�حلا	 بالنسبة لأل��ضى �لرطبة ��خل �ليابسة �لتى تغمرها 
�ملياK موسمياZ R$ بصفة متقطعة $ بعض �أل��ضى �لرطبة 

�الئل كافية لفقد مثير  Eلك هناW لساحلية. على �لرغم من�
لالنتباK $ تدهو� فى كثير من �أل��ضى �لرطبة بصفة فر�ية. 
فعلى سبيل �ملثا	،  �نخفضت مساحة مستنقعا� ما بني 

 (C�لعر� Tفى جنو �جلة $ �لفر�� ��لنهرين (�لتى تقع بني نهر
من مساحة ١٥٠٠٠-٢٠٠٠٠ كيلومتر�R مربعاR فى ١٩٥٠ 6لى 
Zقل من ٤٠٠ كيلومتر�R مربعاR �ليوW $ nلك يرجع 6لى سحب 

�ملياK �لز�ئد عن �حلد $ �لسد$� $ �لتنمية �لصناعية. $ باملثل، 
�نخفض حجم �ملياK فى حوi بحر _��	 بـ ٧٥٪ منذ ١٩٦٠ 

ZساساR بسبب �لتحويال� على نطاC $�سع Zعلى نهر� Zمو���يا 
.R�هكتا� Hمن ٧ مليو Tما يقر �$ سير���يا لعمليا� �

H6 �لنظم �لبيئية �لساحلية هى من Zكثر �لنظم 6نتاجا 
 Kنها فى �لعالم. تنتج هذ$�$ مع Wلك فهى مهد�, عن 

�لنظم �لبيئية �خلدما� �لتى تتعلق برفاهية �إلنساZ Hكثر $ 
بد$H تناسب مع �لنظم �ألخر�، حتى بالنسبة للتى تغطى 

مساحا� كلية Zكبر؛ $ لكنها تعانى من Zسر� معدال� فقد $ 
تدهو�:

� فقد ما يقرT من ٣٥ ٪ من �ملاجنر$ڤ خال	 �لعقدين 
�آلخرين (من �لبال� �لتى بها بيانا� لسنو�� عديد, $ هى متثل 

٥٤ ٪ من 6جمالى مساحة �ملاجنر$ڤ حالياW $ (Rلك بدفع من 
تنمية �لتربية �ملائية $ �6�لة �لغابا� $ حتويل �ملياK �لعذبة.

� فقد ٢٠٪ من حو�جز �لشعب �ملرجانية تقريباZ $ Rكثر من 
٢٠٪ تدهو�� فى �لعقو� �ألخير, من �لقرH �لعشرين بسبب 
 Mملدمر, $ �لتلو� Eصيد �ألسما �$ مما�سا 	الستغال� ,�6سا

$ ترسب �لطمى $ �لتغير�� فى عد� مر�� حد$M $ كثافة 
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شكل ٢. حالة "جتاها� مجموعا� �ألنو�� �لرئيسية �ملعتمد� على �أل��ضى �لرطبة

�حلالــــة *�إلجتاهــــا� مجموعة �ألنـــو�� 
٪٤١  من 
لـ ١١٣٨ عشير% نيوجغرتفية 
ملعر�فة لطيو� 
ملا3 فى 2نحد
� . �من 
لـ ٩٦٤ نوعا" من 
لطيو� 
ملعتمد% $ساسا" على 
أل�
ضى 
لرطبة    
لطيو� 
ملـــائية 


ملعتمد% على نظم ساحلية مهدA% $كثر على   D

لكوكب ، �نسبة مئوية $على فى 
ألنو Iعلى مستو Aمهد �إلجمالى) $
2نقرN ٢٠٣ نوعا (٢١٪ من   

ملعتمد% فقط على 
أل�
ضى 
لرطبة 
لد
خلية . منذ عاQ ١٩٨٨ تدهو�P حالة 
لطيو� 
ملهدA% كوكبيا 
ملعتمد% على   D

لكوكب من تلك 
ألنو Iمستو  


أل�
ضى 
لرطبة عذبة 
مليا� �حتى $كثر من طيو� 
لبحر 
لساحلية �
لتى بد��ها تدهو�P حالتها $كثر من 
لطيو� 
ملعتمد% على 
لنظم 
لبيئية(
أل�ضية)    
. Iألخر
  


لد�لى  Aخلاصة باإلحتا
 3

ملعتمد% على 
مليا� 
لعذبة من �جهة نظر 
لقائمة 
حلمر D
على 
لنطا_ 
لكوكبى مت فقط تقييم $كثر من ثلث (٣٧٪) 
ألنو 
ملعتمد% على   Pلثدييا
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�لعو�صف.
هنا$ #الئل مثبتة � لكنها غير كاملة �� �لتغير� فى �لنظم 

 �لقابلية �( ��لبيئية ترفع من فر+ �لتغير� غير �خلطية 
للمفاجأ9، )لك مع تبعا هامة على 5فاهية �إلنسا�. ميكن 
لهذB �لتغير� غير �خلطية �� تكو� كبير9 �لد5جة يصعب 

 ،Dيستحيل. فعلى سبيل �ملثا ��سترجاعها �� يتكلف �لكثير �
عندما يتم عبو5 حد معني من تركيز �ملغذيا فى �ملياB �لعذبة 
 �� �لنظم �لبيئية �لساحلية ميكن للتغير� �� تكو� مفاجئة 
��سعة �لشموD مما يخلق �N#هاM�5 للطحالب �لضا95 (�ملتضمنة 
�N#ها5 �ألنو�Y �لسامة) � فى بعض �حلاال يؤ#T )لك Sلى تكو� 
مناطق منعدمة �ألكسجني مما يقتل كل �نو�Y �حليا9 �حليو�نية. 

هنا$ حتسن فى �لقد�5 على �لتنبؤ بالتغير� غير �خلطية 
� لكن ال يستطيع �لعلما_ �لتنبؤ باحلد�# �لتى حتد^ عندها 

�لتغير� عامة. ينبع �5تفاY �حتماD حد�^ هذB �لتغير� غير 
�خلطية من فقد �لتنوY �ألحيائى � �لضغو` �ملتنامية من 
�لقوT �لد�فعة �ملباشر9 �لعديد9 لتغير� �لنظم �لبيئية. 

� �لتنوY �لو�5ثى من مر�نة �لنظم  Yيخفض �لفاقد من �ألنو�
�لبيئية-�T قد5تها على #عم �ملعني من خدما �لنظم �لبيئية 

فى حالة تغير �لظر�g. باإلضافة Sلى )لك، تدفع �لضغو` 
�ملتز�يد9 للقوT �لد�فعة مثل �حلصا# �لز�ئد عن �حلد � تغير 

� �ألنو�Y �لغاNية � عب_ �ملغذيا، بالنظم �لبيئية Sلى  hملنا�
.Tخر� �حلد�# �لتى ال تو�جهها فى حاال

ينخفض عد# �لكثير من �ألنو�Y �ملعتمد9 على �أل�5ضى 
 iالهتما� Y���لرطبة فى �لعديد من بقاY �لعالم؛ � من #

 ��خلا+، حاD �ألنو�Y �لتى تعتمد على �ملياB #�خل �ليابسة 
�لطيو5 �ملائية �ملعتمد9 على �أل�5ضى �لرطبة �لساحلية. على 

�لرغم من �� �لدالئل لها حد�# جغر�فية � �ساساM هى عن 
�ألنو�Y �ملهد#9 فعالM باالنقر�l، يتو�فق هذ� �لنمط بالنسبة 

� )لك بد5جة تأكد متوسطة  Yتلفة من �ألنو�n� للمجموعا
 �نة. (�نظر جد�D ٢). فى �لفتر9 بني ١٩٧٠  tم tملتض� فى �لبيانا
٢٠٠٠، �نخفضت مجتمعا �نو�Y �ملياB �لعذبة �لتى تضمنها 

"مؤشر �لكوكب �حلى" مبتوسط ٥٠٪ )لك مقا5نة بـ ٣٠٪ 
بالنسبة لألنو�Y �لبحرية � �أل5ضية (#5جة تأكد متوسطة). 

� تدهو5 موقف �لطيو5 �ملهد#9 كوكبياM �لتى تعتمد على 
� بد5جة �كبر عن �لطيو5 �لبحرية  ،Bأل�5ضى �لرطبة عذبة �مليا�

� من موقف  ١٩٨٨ iلك بسرعة �كبر من عا( ��لساحلية، 
�لطيو5 �ملعتمد9 على �لنظم �لبيئية �ألخرT (�أل5ضية).

2سبا0 فقد �أل��ضى �لرطبة * تدهو�ها
كانت �لقوT �لد�فعة غير �ملباشر9 �ألساسية لتدهو5 � فقد�� 

� �ملستنقعا �لعذبة � �أل�5ضى �لرطبة  �ألنها5 � �لبحير�
 lنخفا� � Yفقد �ألنو� Mمتضمنا) Tلتى #�خل �ليابسة �ألخر�

�عد�# �لعشائر فى هذB �لنظم) هى �لنمو �لسكانى � �لتنمية 
 Dلد�فعة �ملباشر9 لالضمحال� Tالقتصا#ية �ملتز�يد9. �ما �لقو�
� �لفقد فهى تتضمن تطوير �لبنية �لتحتية � حتويل �أل�5ضى 
� �لتلو^ � �حلصا# �جلائر � �الستغالD �لز�ئد عن  Bسحب �مليا �

�حلد � S#خاD �ألنو�Y �لغاNية. (�نظر شكل ١)
� �S عمليا �إلخال_ � �لصرg �لتى فى كثير من �ألحيا� 



٥
لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع

T14B شكل ١. �لقو� (�لعو�مل) �لد�فعة للتغير فى نظم �أل��ضى
يد# لو� 
ملربع على تأثير كل عامل 
لتنو> 
ألمريكى 
ألحيائى فى كل طر
5 نظا4 
يكولوجى خال# 
لـ ٥٠ – ١٠٠ سنة 
ملاضية . �يعنى 
لتأثير 
لعالى &نه فى خال# 
لقر� 
ألخير فإ� 


لد
فئة (
لعامل) قلب 
لتنو> جوهريا فى Iلك 
لنظا4 
أليكولوجة ، �يعنى 
لتأثير 
ملنخفض &� تأثيرها كا� ضعيفاC على 
لتنو> 
ألحيائى فى 
لنظا4 
أليكولوجى . تد# 
ألسهم  Nلقو


لنظا4  Oما تعر 
IP فمثال 

لتأثير 
حلالى ،  
لفطرية �
لر&سية تعنى Pضطر
S &قوT فى 5ياP NSجتا� 
لتأثير . لذ Tمستو �

لد
فعة . فاألسهم 
ألفقية تعنى Pستمر Nلقو
على Pجتا� 


لتأثير 
ملتوسط سيستمر  

لد
خلى ) ، فإ� 
لسهم 
ألفقى يوضح 
� هذ Yملا

فعة معينة فى 
لقر� 
ملاضى (مثل تأثير 
إلستغال# 
لز
ئد ]
جلائر[ لنظم S Nيكولوجى لتأثير متوسط لقو


cتلفة فى تقرير لتقييم 
خلاa مبجموعة عمل حالة  d

لد
فعة للتغير فى 
ألبو Tلقو

خلبر
Y باالتساh مع �مؤسس على حتليل  T&� لشكل على
 
على
أل�حج . لقد تأسس هذ


لتى ميكن &� تكو� مختلفة عن تلك فى مناطق بعينها . oإلجتاها

لكوكبية � o

لتقييم 
أليكولوجى لأللفية (MA) . يوضح 
لشكل 
لتأثير oجتاهاP�


لقطبـى 


جلبــلى 

 oلغابــا



لـجـز� 

 Tلبحـــر



لســاحلـى 


لد
خلى  Yملا



أل�
ضى 

جلافــة 

 Tلصحــــا�



لسهو# 

لرعوية 
السئو
ئية 


لبحر  
�سطيـة 


لسهو# 

لرعوية 
ملعتدلة 


الستو
ئيـة 


ملعتدلـة 


لقطبيــة 


ملوطن 
لبيئى   uملنــــا
 
ملقتحمة  
جلائـــر  تر�جني،�فوسفو�) 

منخفــــض 
متوســـط 

عــــــالى 
 C
عالى جد


لد
فعة على 
لتنو>  Nلقو
تأثير 

ألحيائى خال# 
لقر� 
ملاضى  
لد
فعة  Tحلالية للقو
 oإلجتاها


تأثير متناقض 
تأثير مستمر 
تأثير متز
يد 

 C
تأثير متسا�> 
لزياNS جد
 


ملصد� : تقييم 
لنظا4 
أليكولوجى لأللفيـة  




لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٦

جتر� بسبب �لتوسع فى �لز��عة، � �لسحب �لز�ئد على �مليا� 
�لعذبة هى �ألسبا' �لرئيسية لفقد � تدهو� �أل��ضى �لرطبة 

.�خل �ليابسة مثل �ملستنقعا* .�ئمة �لغمر � �ملستنقعا* 
غير مكتملة �لغمر � �ألنها� � تكوينا* �مليا� �ملرتبطة 

بالسهوF �لفيضانية. فى عاC ١٩٨٥، مت تقدير <= ما بني ٥٦-
٦٥٪ من �ملستنقعا* �لتى .�خل �ليابسة � �لساحلية (تشمل 

�لبحير�* �لصغيرO � �لبرN) مت تصفية �مليا� منها للز��عة 
�ملكثفة فى <���با � <مريكا �لشمالية، ٢٧٪ فى Pسيا، ٦٪ فى 

<مريكا �جلنوبية، � ٢٪ فى <فريقيا. � تضاعفت كمية �مليا� 
�حملبوسة خلف �لسد�. <�بعة <ضعاZ منذ ١٩٦٠، � ثالثة Vلى 
ستة <ضعاZ كمية �مليا� توجد فى مستو.عا* مثل �ألنها� 
 Fجريا= �مليا� � �نتقا Cلطبيعية. تسببت �لتغير�* فى نظا�
�لر��سب � �مللوثا* �لكيميائية � �لتعديال* فى �مليا� .�خل 
�ليابسة � �ختالF مسا��* �لهجرO، فى تهديد �لعديد من 

.��ألنو�` � فقد �ألخر
 Fتسببت �لنظم � �ملما�سا* �لز��عية فى خلق مجا �
��سع من �آلثا� �ملضرO فى <غلب �ألحيا= لأل��ضى �لرطبة 

.�خل �ليابسة � �لساحلية على �لنطاe �لكوكبى. � تسبب 
 C٧٠٪ من �مليا� تستخد) ��الستخد�C �ملكثف للميا� فى �لر

 Cلتحميل باملو�. �ملغذية �ملرتبط باستخد�� � (iكوكبيا �فى �لر
�لنيتر�جني � �لفسفو� فى �ألسمدO، فى �نخفاk تقدمي 

�خلدما* مثل �مليا� �لعذبة � بعض <نو�` �ألسماN. � باملقابل، 
� �لتوسع فى ��nعة �أل�V nلى nيا.O مساحة �أل��ضى �لرطبة .>

.��لتى من صنع �إلنسا= فى مناطق <خر
� يعتبر V.خاF �ألنو�` �لدخيلة �الستيطانية �آل= �لسبب 

 ��ألعظم فى �نقر�k <نو�` �ألسماN �حمللية على �ملستو
�حمللى. <ما عاملياi، <قاC ثلثى <نو�` �مليا� �لعذبة �لتى مت V.خالها 
فى �ملناطق �الستو�ئية � <كثر من نصف �لتى مت V.خالها فى 

.iتيا�r على �الستمر�� Oقد� *�r ملناطق �ملعتدلة لنفسه عشائر�
V= �لقوO �لد�فعة �ألساسية لفقد�= � تدهو� �أل��ضى �لرطبة 
 Fلساحلية �لتى تشمل �ملستنقعا* �ملاحلة � �ملاجنر�ڤ � حقو�

�ألعشا' �لبحرية � حو�جز �لشعب �ملرجانية، هى �لتحويل 
 Oلد�فعة �ملباشر� �لالستخد�ما* �ألخر� لأل��ضى. من �لقو

�ألخر� �لتى تؤثر فى �أل��ضى �لرطبة �لساحلية: حتويل جريا= 
�مليا� �لعذبة � �لتعبئة بالنيتر�جني � �حلصا. �لز�ئد عن �حلد 

� ترسب �لطمى � تغير�* .�جة حر��O �مليا� � غز� �ألنو�`. <ما 
�لقو� �لد�فعة غير �ملباشرO �ألساسية للتغير فهى �لنمو 

 .��لسكانى فى �ملناطق �لساحلية مع منو �لنشا| �القتصا.
 ٥٠ eفى نطا �يقع ما يقر' من نصف مد= �لعالم �لكبر

كيلومتر�i من �لساحل، � تزيد كثافة سكا= �لسو�حل بـ 
٢٫٦ ضعفاi من �لكثافة فى .�خل �ليابسة. � يؤ.� �لضغط 

�لسكانى Vلى حتويل �أل��ضى �لرطبة �لساحلية نتيجة لتوسع 
�ملد= � �لضو�حى � تز�يد �لطلب على �لز��عة (مثل �nVلة 

�ملاجنر�ڤ من <جل �لتربية �ملائية). مع �ضع �لتغير�* �ملوسعة 
فى �ستخد�C �أل��ضى � غطائها �لتى <حدثت فى �لعديد من 

�أل��ضى �لرطبة �لساحلية فى �العتبا�، فإنه من غير �ملرجح <= 
تكو= �لتغير�* �ملشاهدO فى �ملوئل � فقد �ألنو�` قابالi للرجو` 
فيها. � من �لقو� �لد�فعة �ملهمة �ألخر� للتغيير فى �أل��ضى 

�لرطبة �لساحلية:
� يعنى حتويل �مليا� �لعذبة من مصا' �ألنها� خسائر 

جسيمة فى توصيل �مليا� � �لر��سب ملناطق حضانة � <ماكن 
صيد �ألسماN فى �ملنطقة �لساحلية (.�جة تأكد عالية) 

� للسهوF �لفيضانية، مما يؤثر فى طرe معيشة �ملاليني من 
 Fلبشر �ملعتمدين على هذ� �ملناطق �لساحلية � �لسهو�

�لفيضانية فى ��nعا* � �عى ما بعد �نحسا� �لفيضا= � فى 
Vنتا� �ألسماN � �ملصايد. على �لرغم من <= نشا| �إلنسا= 

 eفع جريا= �لر��سب فى �ألنها� بنسبة ٢٠٪ على �لنطا�
�لعاملى، متنع خز�نا* �مليا� � �لتحويال* ما يقر' من ٣٠٪ من 

 Zصا kلى �نخفاV ��لر��سب من �لوصوV Fلى �حمليطا* مما يؤ.
فى توصيل �لر��سب Vلى مصا' �ألنها� بحو�لى ١٠٪.

� يتم تدمير �لنظم �لبيئية لألعشا' �لبحرية بو�سطة 
مد� ��سع من Pثا� �إلنسا=، � يشمل عمليا* �فع �لوحل 

من �لقا` � �ستخد�C �ملرساO فى مر�� �ألعشا' �لبحرية � 
تنمية �لسو�حل � nيا.O �ملغذيا* فى �ملا� � nيا.O نسبة �مللوحة 

�لناجتة من �نخفاk جريا= �مليا� �لعذبة � ترسب �لطمى � 
حتويل �ملو�ئل لغر��n kعة �لطحالب � تغير �ملنا�. ��.* بالغا* 

بفقد�= عظيم فى مو�ئل <عشا' �لبحر فى �لبحر �ملتوسط 
� خليج فلو�يد� � �لواليا* �ملتحدO � <جز�� من <ستر�ليا، � من 

�ملتوقع <= يتسا�` �لفاقد باطر�. � خاصة فى جنو' شرP eسيا  
� �لكا�يبى.

� عرk �ختالF � جتزئة �أل��ضى �لرطبة �لساحلية �لهامة 
ملسا��* �لهجرO، �لعديد من �ألنو�` للخطر � نتج عنه فقد 

لألخر�. فعلى سبيل �ملثاF،  نسب �نخفاk عشائر طيو� 
معينة �لتى تسلك �ملسا� �لشرe <طلنطى (فى حني ثبتت <� 

�n.* �لعشائر �ألخر� �لتى تسلك نفس �ملسا�) Vلى �عتما.هم 
 ،Oلشديد على مناطق توقف �بيعية حرجة �ألهمية � متدهو��

بحر ��.= �لد�لى بصفة ملحوظة، �لذ� تأثر مبصايد �حملا� 
�لتجا�ية.

� تعتبر نظم مصا' �ألنها� من �لنظم �لبيئية �لتى 
مت غز�ها <كثر من <� مكا= فى �لعالم حيث حتد� �ألنو�` 

�ملدخلة تغير�* بيئية عظمى. فعلى سبيل �ملثاF، توجد فى 
خليج سا= فر�نسيسكو فى كاليفو�نيا ما يزيد عن ٢١٠ نو` 

� مت Vثبا* نو` جديد كل ١٤ <سبو` فى > ،�nمستوطن غا
 =nما بني ١٩٦١ � ١٩٩٥ � قد جلبت فى خز�نا* ميا� �لتو� Oلفتر�

 .Nنتجت من عمليا* صيد �ألسما �> Oفى �لسفن �لكبير
تتضمن نتائج �لغز� �لبيئية فقد �ملو�ئل � تعديلها � تغيير 

جريا= �مليا� � شبكا* �لغذ�� � خلق مو�ئل جديدO غير طبيعية 
�لتى بد��ها يتم �ستيطانها بأنو�` .خيلة <خر� � عملية 

تصفية غير طبيعية للميا� � تهجني لألنو�` �حمللية � جو��� 
شديدO �لتدمير � V.خاF �ألمر�k � مسبباتها.

من �ملتوقع <= يصبح �لتحميل �لز�ئد باملو�. �ملغذية خطر�i على 
�ألنها� � �لبحير�* � �ملستنقعا* � �ملناطق �لساحلية � حو�جز 

�لشعب �ملرجانية. منذ عاC ١٩٥٠ ظهر �لتحميل باملو�. �ملغذية 
� nيا.O �لنيتر�جني � �لفسفو� � �لكبريت � �مللوثا* �ملرتبطة > –
باملغذيا* �ألخر� بفعل �إلنسا= – كو�حدO من �لقو� �لد�فعة 

�لعظمى �ملسببة تغير فى �لنظم �مليا� �لعذبة �لبيئية � 
�لنظم �لبيئية �لساحلية � هذ� �لقوO �لد�فعة يتوقع <= تزيد 
nيا.O جسيمة فى �ملستقبل (.�جة تأكد عالية). توفر �أل��ضى 

�لرطبة خدمة هامة مبعاجلة � �nVلة �لسمية من �لعديد 
من ��لفا*، � �جد <= بعض �أل��ضى �لرطبة تخفض تركيز 

�لنتر�* بأكثر من ٨٠٪ (C١٢٫٢٫٣ ,C٧٫٢٫٥). برغم rلك، تسبب 
�لتحميل �لز�ئد باملو�. �ملغذية �ملرتبط باستخد�C �لنتر�جني 

� �لفسفو� فى �ألسمدO فى ظاهرO �لتحميل باملغذيا* 
(يوتر�فيكيشن) (عملية nيا.O منو �لنبا* �لتى تستهلك 
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�ألكسجني من �ملا�)، � حموضة �مليا� �لعذبة � �لنظم �لبيئية 
�أل(ضية � �ال�+ها( �لكبير للطحالب �لسامة � !��لة �ألكسجني 

على نطا; ��سع (قلة �ألكسجني) � �نخفا3 فى تقدمي 
�خلدماD مثل �مليا� �لعذبة � بعض @نو�? �ألسما<.

 Dميكن لآلثا( �لسلبية �لناجتة من �لتحميل �لز�ئد باملغذيا
 Oمن مصد( �لتلو Dلكيلومتر�� Dيتوسع ليصل !لى مئا Q@

(مثل خلق مساحاD شحيحة �ألكسجني "مناطق ميتة" 
 Wجني (�ملتا�+ فيض �لنيتر��فى �ملناطق �لساحلية). لقد 

حيويا_) !لى �لسو�حل � �حمليطاD بنسبة ٨٠٪ من ١٨٦٠ !لى 
١٩٩٠، مع عملية �يا+` �ملغذياD �لناجتة �لتى @ضرD مصايد 

�ألسما< �لساحلية � ساهمت فى !��حة منظوماD �لشعب 
�ملرجانية �لتى ال ميكن !(جاعها. ينتج �لبشر �آلQ �لنيتر�جني 

�ملتفاعل (�ملتاW حيويا_) @كثر من �لذh تنتجه �لطر; �لطبيعية 
مجتمعة، � تقترW بعض �إلسقاطاl Q@ Dلك سوj يزيد مبقد�( 

 D٢٠٥٠. تتوقع ثالثة سينا(يوها qعا rثلثى ما هو عليه بحلو
من �أل(بعة لتقييم �أللفية @Q فيض �لنيتر�جني �لكوكبى !لى 
 rيزيد بنسبة ١٠-٢٠٪ بحلو jلنظم �لبيئية �لساحلية سو�

٢٠٣٠ (+(جة تأكد متوسطة)، � معظم �لزيا+` سوj تكوQ فى 
�لبلد�Q �لنامية.

يتوقع @Q تغير �ملناv �لكوكبى سوj يحدO تفاقما فى فقد � 
تدهو( �لعديد من �أل(�ضى �لرطبة � �النخفا3 @� �لفقد فى 
@نو�عها  � @ضر�( لعشائر �إلنساQ �لتى تعتمد على خدماتها؛ 

برغم lلك، لم يتم �لتأكد @� �إلثباD �لتاq لتوقعاD مدh �لفقد 
� �لتدهو( حتى �آلQ. يتوقع @Q تغير �ملناv سوj يؤ+h !لى �(تفا? 

فى سقو| �ألمطا( على نطا; يزيد عن نصف سطح �لكر` 
�أل(ضية � سوj يؤ+l hلك !لى �فر` �مليا� للمجتمع � �لنظم 
�لبيئية. (غم lلك، لن تعم �لزيا+` فى سقو| �ألمطا( فتغير 

.hسيتسبب فى �نخفا3 �ألمطا( فى مناطق @خر vملنا�
 بخالj �لفو�ئد �لتى ستجلبها �يا+` سقو| �ألمطا( لبعض 
�أل(�ضى �لرطبة �لعذبة، من �حملتمل @Q تغير�D �ملناv �ملتوقعة 

سوj تلحق @ضر�(�_ ملموسة على كثير من �لنظم �لبيئية 
لأل(�ضى �لرطبة، � بخاصة:

� سوj تتغير �أل(�ضى �لرطبة �لساحلية نتيجة �(تفا? 
 Dتغير� �ملد � D(تفاعا� �يا+` �لعو�صف � �سطح �لبحر �ملنتظر 

قو` �لعو�صف � تر++ها � �لتغير�D �ملترتبة فى جرياQ �ألنها( � 
�نتقاr �لر��سب. سوj تكوQ هنا< تبعاD سلبية على @نو�? 

كائناD �أل(�ضى �لرطبة بخاصة تلك �لتى ال تستطيع �لهجر` 
!لى �ملو�ئل �ملناسبة � باملثل على �ألنو�? �ملهاجر` �لتى تعتمد 

على نوعياD �أل(�ضى �لرطبة خالr +�(` حياتها.
� من بني جميع �لنظم �لبيئية �لعاملية، تتأثر �لشعب 
�ملرجانية @شد تأثر بتغير�D �ملناv. مر �لعديد من �لشعا� 

�ملرجانية بنوباD عظمى من بهتاQ �للوQ، �لقابل فى بعض 
�ألحياQ لالسترجا?، عندما �(تفعت +(جاD حر�(` سطح �لبحر 

محليا_ بـ ٠٫٥-١° مئوية فى فتر` شهر ��حد @على من متوسط 
�لشهر �ألعلى حر�(`.

� !Q تبعاD تغير �ملناv �لكوكبى سوj تفاقم فى كثير من 
 .hلد�فعة �ألخر� hثا( تدهو( �أل(�ضى �لرطبة بالقو� Qألحيا�

فعلى سبيل �ملثاr، يتسبب �نخفا3 هطوr �ألمطا( نتيجة 
تغير �ملناv فى تفاقم �ملشاكل �ملرتبطة بالطلب �ملتز�يد على 
�مليا�. � سوj تتسبب +(جاD حر�(` سطح �لبحر �ملرتفعة فى 

 .Dللشعا� �ملرجانية �ملرتبطة بزيا+` �لترسبا Dتفاقم �لتهديد�
 vلك، قد يخفض تغير �ملناl (غم �+` �محد Dفى حاال �

�لكوكبى �لضغط على بعض �أل(�ضى �لرطبة خاصة فى 
�ملناطق �لتى سوj يزيد هطوr �ألمطا( فيها.

� سوj تتضمن �ثا( تغير �ملناv �لكوكبى �لسلبية �ملعينة 
�لتغير�D �لتى شوهدD بالفعل فى تو�يع طيو( �لساحل �لتى 
تقضى فتر` �لشتا� فى غر� @�(�با �ملرتبط با(تفا? �حلر�(` فى 

 h+يؤ jسو vتغير �ملنا Q@ كذلك ي�نت�ظر �منتصف �لشتا�. 
!لى �نخفا3 فى عشائر @نو�? �لطيو( �ملائية �لتى تتو�لد فى 

@عالى �لشما r� lلك نتيجة فقد�Q �ملوئل � نتيجة !��حة تو�يع 
�لعديد من @نو�? �ألسما< !لى �لقطبني، مع �ملزيد من حتديد 

مجاr @سما< �مليا� �لبا(+` � �تسا? مجاالD @سما< �مليا� 
�لفاتر` � �لد�فئة (+(جة تأكد متوسطة).

� يتوقع �يا+` �ألمر�3 �ملنتقلة بناقالD �ألمر�3 مثل �ملال(يا 
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	طا� ١.  سـينا�يوها تقيـيم 	أللـفـية
طو>� تقييم 
أللفية 
لنظا9 
لبيئي لأللفية �6بع سينا�يوها. الكتشا1 
حتماال. 
ملستقبل 
ملعقولة بالنسبة للنظم 
لبيئية � �فاهية 
إلنسا� � هى مبنية على فر�* مختلفة للقو" 
لد
فعة 

للتغير � تد
خالتها 
حملتملة: 


لسما. غير 
ملتوقعة للتغير فى 
لقو" 
لد
فعة � فى خدما. 
لنظم 
لبيئية. ال يوC بالسينا�يوها. “
لعمل كما 
عتدنا�” Bال 6نها تبد6  G؛ بل مت تطويرها الستطال.
هذ� 
لسينا�يوها. ليست تنبؤ

الجتاها. 
حلالية.  � Gضا�أل
من 

� �لدجن � �ألمر�� �لتى تنتقل بامليا� مثل �لكولير� فى �لعديد 
من �ملناطق (&%جة تأكد متوسطة �لى عالية).

هنا5 عد& من �ألسبا4 �ملقبولة على نطا0 ��سع �لتى جتيب 
عن كيفية �ستمر�% فقد � حتويل � تدهو% �ألنو�9 �8تلفة من 

�أل%�ضى �لرطبة مثل �لبحير�< � �ملستنقعا< � �ملاجنر�ڤ � 
سهوK �جلز% � مصا4 �ألنها% على �لرغم من CD �لفو�ئد �لتى 

تعو& من �حملافظة عليها تكوD Cكبر من فو�ئد حتويلها فى كثير 
:Cمن �ألحيا

� غالباQ ما يكوD Cكثر �ملستفيدين من صوC �أل%�ضى 
�لرطبة هم �لسكاC �حملليوC � يتضمن Tلك �لعديد من �لذين 

عا&X ما يتم حرمانهم من حقوقهم فى عمليا< �تخاT �لقر�%. � 
غالباQ ما يتم �تخاT �لقر�%�< �لتى متس مصائر �أل%�ضى �لرطبة 
من خالK عمليا< ال تتعاطف مع �الحتياجا< �حمللية �D تفتقد 

�لشفافية � �ملسؤ�لية.
� ال يد%5 صانعو �لقر�% على �لعديد من �ملستويا< �لر�بطة 
بني حالة �أل%�ضى �لرطبة � ما يتم تقدميه من خدما< �أل%�ضى 

�لرطبة � �لفو�ئد �ملترتبة �لتى تعو& على �إلنساC. ففى عد& 
صغير جد�Q من �حلاال< تقوe �لقر�%�< على تقدير�< Dساسها 

�ملعرفة بإجمالى قيمة �خلدما< �ملسوقة � غير �ملسوقة 
�القتصا&ية معاQ �لتى تقدمها �أل%�ضى �لرطبة.

� ال يتم تسويق كثير من �خلدما< �لتى تقدمها �أل%�ضى 

�عا&X ملئ  � kلرطبة (مثل تخفيف �لفيضانا< � تنظيم �ملنا�
�مليا� �أل%ضية � منع �لتآكل) � تعو& عامة على �lتمع كحق 
طبيعى � شرعى على �ملستويا< �حمللية � �لكوكبية. � يزيد 
 Xتمع. � عال�l� تدهو% هذ� "�ملنافع �لعامة" عما فى صالح
على Tلك، عندما يتسبب فعل فى تدهو% خدمة معينة مما 
 CD خرين، ال �جو& �قتها آلليا< �لسو0 (� ال ميكنt &فر�D يضر
تقوe فى �لعديد من �حلاال<) لضماC تعويض هؤالu �ألفر�& 

لألضر�% �لتى يعانوC منها.
� يبالغ فى �لفو�ئد �خلاصة من حتويل �أل%�ضى �لرطبة 

 yبو�سطة �إلعانا< �ملالية مثل تلك �لتى تشجع على صر
�مليا� من �أل%�ضى �لرطبة للز%�عة �D عمليا< �إلحالK ��سعة 

�لنطا0 لأل%�ضى �لرطبة �لساحلية بالتربية �ملائية �ملكثفة 
�D �لبنية �لتحتية �لتى تشمل تنمية �حلضر � �لصناعة � 

�لسياحة.
� تزيد قيمة �لتحويل على قيمة �حلفا} عليها فى بعض 

�حلاال<، مثل �ملناطق �لز%�عية �لوليد�D X على حد�& مناطق 
�حلضر �لنامية. لكن مبزيد من فقد �أل%�ضى �لرطبة تزيد 

�لقيمة �لنسبية للمحافظة على �ملتبقى من �أل%�ضى �لرطبة 
.X%لند� Xصبحت متز�يدD هذ� �ملو�قف �

عـالـم متعـولـم                                      
لوصـف


لفعل) C�) إليكولوجى

�V متفاعلة للنظا9 CB

لعاملى �
�Cأل
توWيع 


. �C فعل X

القتصاC � يتخذ Bجر � Vلتجا�

لسينا�يو مجتمعا[ متر
بطا[ كوكبيا يركز على حترير  
يصو� هذ

الستثما�  � V
حياa مشاكل 
إليكولوجى � لكنه يتخذ 6يضا[ خطو
. قوية لتقليل 
لفقر � عد9 
ملسا�

لسينا�يو هى 
ألعلى فى  
فى 
لنافع 
لعامة مثل 
لبنية 
لتحتية � 
لتعليم. � 
لنمو 
القتصاC" فى هذ


لسينا�يو 6قل تعد
C للسكا� فى ٢٠٥٠.  

لسينا�يوها. 
أل�بعة، فى حني يفتر* هذ

�V مترقبة (
ستباقية) للنظا9 
إليكولوجىCB


حلديقة 
لتكنولوجية

لسينا�يو مجتمعا متر
بطا كوكبيا[ يعتمد بقوV على تقنيا. سليمة بيئيا[، � يستخد9 نظما[  
يصو� هذ

ستباقية فى  .
X

�V، غالبا[ مهندسة، لتوصيل خدما. 
لنظم 
لبيئية، � يتخذ BجرCإل

يكولوجية عالية 

لنمو 
القتصاC" عاa نسبيا[ � متسا�G، فى حني �6  aملشاكل. معد

لنظم 
لبيئية مبجهوC لتجنب  V�
CB


لسينا�يوها..  aسط مجا�لسكا� فى ٢٠٥٠ فى 
 C
تعد
عـالم مغـرk فى 
إلقليـمية


�V متفاعلة للنظا9 
إليكولوجىCB
Vلقو
نظا9 من 


إلقليمية  k

لسينا�يو عاملا[ مغرقا[ فى 
إلقليمية متشظى، مهتم باألمن � 
حلماية، يقو" 
ألسو 
يصو� هذ

لفعل حياa مشاكل 
لنظا9 
لبيئي. معدال. 
لنمو  C� .
X
6ساسا[، ال يهتم باملنافع 
لعامة، � يتخذ Bجر

لنامية) � تقل مع 
لزمن، فى  a�لد

القتصاC" هى 
ألCنى بني 
لسينا�يوها. (متدنية بشكل خاl فى 

حني �6 منو 
لسكا� هى 
ألعلى.

�V مباV�C للنظا9 
اليكولوجىCB


لتو
nمية Xلفسيفسا


لسياسى  oلنشا
 Vإلقليمى فى بؤ�

لسينا�يو تكو� 
لنظم 
لبيئية على مستو" مقسم 
مليا�  
فى هذ

لنظا9 
لبيئي 
حمللية، تطو� 
pتمعا.  V�
CB .تيجيا

القتصاC". � تقو" 
ملؤسسا. 
حمللية � تشيع 
ستر �
منخفضة   "Cالقتصا
 
لنمو  معدال.  
اليكولوجية.  
لنظم   V�
Cإل 
ستباقية) )  V�Cمبا (6ساليب)   .
X
Bجر

لسكا� فى ٢٠٥٠ يكو� عاليا[ كما فى نظا9  C
بشكل ما فى 
لبد
ية، � لكنها تزيد مع 
لوقت، � تعد

 .Vلقو
من 
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شكل ٢. �لقو* �لد�فعة للتغير �حملتملة (�ملعقولة) فى منطقة �أل��ضى �لرطبة حتت سينا�يوها� تقييم �أللفية (MA) ��تلفة 
بالنسبة “ ملنطقة 
أل�
ضى 
لرطبة 
ملتدهو�* “ يعنى 
خلط 
ملتصل 8حسن حالة ، �
خلط 
ملتقطع 
سو8 حالة ، متصو�* لكل سينا�يو.  �يعنى لو� 
ملربع .جتا� كل قو* (عامل) $
فعة (
الجتاها! غير 


لعامل).  فاألسهم 
الفقية تعنى ثبا! 
لتأثير ، �
لقطاعية �
لر8سية تعنى 
ضطر
$ Cيا$* 8قوB فى 
جتاها! 
لتأثير.  ) Fلقو

جتا�  ، Fالخر
متاحة منفصلة للخطط 
ملائية).  �تعنى 
ألسهم ، فى 
ملربعا! 

لسهم 
لر8سى يعنى �8 تأثير 
لقو* 
لد
فعة على تدهو� 
أل�
ضى 
لرطبة سيتنامى �يصبح 8كثر قو* فى 
ملستقبل.�


الجتا� 

ملستقبلي 


حملتمل 
للقو* 
لد
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حلالي 
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لد
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نتائج �لسينا�يوها� للقو* �لد�فعة للتغير في �ملستنقعا� �ملائية �لد�خلية  نتائج �لسينا�يوها� لطر@ �أل��ضي �لرطبة ��تلفة 

 .(MA) اليكولوجي لأللفية

ملصد� : تقييم 
لنظا^ 

8على تصدير للنيتر�جني من 
لنهر .لى 
ملناطق 

لساحلية حد* 
نحد
� 8قل في 
خلدما! 
ملقدمة 

لعذa منها في نظا^ بفعل 
لقو* 8�  cملا
 $�
مبو


لعاملي  eلعز


8على معدB منو سكاني �بالتالي ضغط عالي 
على 
لنظم 
اليكولوجية 
لساحلية. تدهو� في 


ملوطن 
لبيئي ) aلعذ
 cملا
 $�

خلدما! 
ملقدمة �مو

ملائي لالستعماال!  $

لسمك، 
إلمد lملائي،.نتا



ملنزلية �
لصناعة �
لز�
عة) 


لنظا^  *�
$.

اليكولوجي 
ملتفاعلة 
(عالم بفعل 
لقو*) 

 


لنظا^  *�
$.

اليكولوجي 
ملبا$�* (
الستباقية) 


حلديقة 
لتقنية) )
 


لنظا^  *�
$.

اليكولوجي 
ملبا$�* (
الستباقية)  


لتو
mمية)  cلفسيفسا
)
 


لنظم  *�
$.

اليكولوجي 
ملتفاعلة 


لعاملي)  eلعز
)

8قل تصدير للنيتر�جني بو
سطة 
لنهر 8قل معدال! 
مع ثاني 8قل عد$ سكا� مؤ$يا .لى   ****** .oملنا
تغير 

تأثير
! 8قل نسبيا على 
أل�
ضي 
لرطبة 
لساحلية. حد* 

لعذa منها  cملا
 $�

نحد
� 8قل في 
خلدما! 
ملقدمة مبو


لعاملي  eلعز
في نظا^ بفعل 
لقو* 8� 

8على معدال! تغير 
ملناo �بالتالي تأثير
! جوهرية على 
 .Fألخر

لشعب 
ملرجانية �
لنظم 
اليكولوجية 
لساحلية 

ملائية 
لعذبة (
ملوطن  $�
تدهو� 
خلدما! 
لتي تقدمها 
ملو

 qلالستهال cملا
 $

لسمك، .مد lملائي، .نتا

لبيئي 

ملنزلي، �
لصناعة، �
لز�
عة). 

�لعالم �ملتجه لإلقليمية 

�لعالم �ملتجه للعوملة 

سينا�يوها� �أل��ضى �لرطبة
طو� تقييم �أللفية ��بعة سينا�يوها� الستكشا� �نو�� 

�ملستقبل �ملقبولة للنظم �لبيئية % �فاهية �إلنسا!. (�نظر 
5طا� ١) قامت �لسينا�يوها� باستكشا� طريقني فى �لتنمية 
�لكوكبية - %�حد يصبح فيه �لعالم فى حالة عوملة متز�يد6 (  

توFيع �ألD%�� �لعاملى % �حلديقة �لتكنولوجية)  �ما �آلخر يصبح 
�لعالم فيه مقسماJ 5لى مناطق (�لفسيفساH �لتو�Gمية % 

نظاO من �لقو6)  - % كذلك مدخلني مختلفني إل6��D �لنظم 
�لبيئية-%�حد تكو! فيه �ألنشطة عبا�6 عن �D%D �فعاR % �غلب 

�ملشاكل يتم �لتعامل معها فقط بعد �تضاحها (  توFيع 

�ألD%�� �لعاملى % نظاO من �لقو6) % �آلخر تكو! 6��D5 �لنظم 
�لبيئية فيه تقوO باملبا6�D % سياساتها تبحث متعمد6 على 

�! حتافظ على منافع �لنظم �لبيئية ملد6 طويلة (�حلديقة 
�لتكنولوجية % �لفسيفساH �لتو�Gمية).

% ينتظر �! يزيد تدهو� �أل��ضى �لرطبة حتى ٢٠٥٠ فى 
سينا�يوها� �D �لفعل توFيع �ألD%�� �لعاملى %  نظاO من �لقو6 

فى حني تبقى بد%! تغيير نسبياJ فى ٢٠٥٠ (بعد �ال�تفا� 
�أل%لى فى �جلزH �ملبكر من �لقر! �لعشرين) فى سينا�يوها� 

�ملبا6�D �حلديقة �لتكنولوجية % �لفسيفساH �لتو�Gمية. % 
من �ملنتظر تدهو� �أل��ضى �لرطبة (�نظر شكل ٢)، % ينتظر 

 6Dمع �لزيا Jمساحة �أل��ضى �لرطبة كوكبيا cنخفا�
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�لسكانية � خاصة فى �ملناطق �لساحلية، � كذلك مع 
�لتوسع فى �أل��ضى �لز��عية. 'لى عا% ٢٠٥٠، هنا� ��تفا� 

طويل �ملد5 فى �لتحو3 'لى �الستخد�% �لز��عى لأل��ضى فى 
سينا�يوها@ �إل=��< �ملبنية على �= �لفعل للنظم �لبيئية. 

بالنسبة لسينا�يوها@ �ملبا=�<  �حلديقة �لتكنولوجية � 
 @���لفسيفساM �لتو�Lمية ميكن HI يؤ=5 تطو� تقنيا@ � مها
�< �لنظم �لز��عية 'لى 'عا=< �أل��ضى �لرطبة. � عال�< على �='

Uلك، سيكوH لتغير�@ �ملناR Sثا� جسيمة على �أل��ضى �لرطبة 
 � ��لساحلية باالقتر�V من عا% ٢٠٥٠ ، مثل مصاV �ألنها

سهو3 �جلز� � =لتا �ألنها� نتيجة ال�تفا� مستو5 سطح �لبحر. 
 � Mيتز�يد �لطلب بشد< على �خلدما@ �لتموينية مثل �لغذ�
�أللياb � �ملياa فى �لسينا�يوها@ �أل�بعة كلها نظر�̀ للنمو 

�ملتوقع فى �لسكاH � �القتصا=يا@ � Iمناc �الستهال� 
�ملتغير< (=�جة تأكد متوسطة 'لى عالية). يتوقع HI يستمر 
�ستخد�% �أل��ضى كقو< =فع عظمى للتغير�@ فى خدما@ 

�لنظم �لبيئية �لتموينية حتى عا% ٢٠٥٠ (=�جة تأكد 
متوسطة 'لى عالية). يتوقع تدهو� �خلدما@ �لتى توفرها 

مو��= �ملياa �لعذبة-�ملو�ئل �ملائية � 'نتاh �ألسما� � �إلمد�= 
باملياa للمنا3n � �لصناعة � �لز��عة-� Uلك حتت �لسينا�يوهني 

�= �لفعل فى �لتعامل مع �ملشاكل �لبيئية  oملتبنيني لطر�
�جة تأكد متوسطة). فى حني يتوقع �نخفاI pقل حد< =)
حتت �لسينا�يوهني �آلخرين، حيث �ملبا=�< ترفع �لكفاM< فى 

�ستخد�% �ملو��= خال3 �لسياسا@ �لبيئية � �لتركيز على 
تطبيق �لتقنية من Iجل �لفو�ئد �لبيئية. Iما بعد ٢٠٥٠، يتز�يد 
تأثير تغير �ملناR � Sثا�a (مثل ��تفا� مستو5 سطح �لبحر) على 

توفير خدما@ �لنظم �لبيئية (=�جة تأكد متوسطة).
سوb يرتفع �لطلب على �خلدما@ �لتنظيمية �لتى توفرها 

�أل��ضى �لرطبة مثل عمليا@ '�nلة �لنيتر�جني � �حلماية من 
 aلفيضانا@ � �لعو�صف، فى حني ينخفض �إلمد�= بهذ�

�خلدما@ فى Iغلب �لظن. ينتظر HI يزيد �ستخد�% �لنيتر�جني 
� �ألسمد< �ألخر5 فى جميع �لسينا�يوها@، مما يزيد �لطلب 

على '�nلة �ملو�= �ملغذية بو�سطة �أل��ضى �لرطبة. من �ملرجح 
HI يرتفع �لضغط على �أل��ضى �لرطبة مثل �ملاجنر�ڤ � 

�لسهو3 �لفيضانية المتصا| �قع �آلثا� �ملا=ية من �ألحد�} 
 Hتفاعا@ جيشا��لقصو5 مثل ��تفا� مستو5 سطح �لبحر � �

�لعو�صف.
سوb يؤ=5 ��تفا� فقد �أل��ضى �لرطبة 'لى �نقر�p كوكبى 
حيث تقترI Vعد�= �ألنو�� من �لتو�Hn مع �ملتبقى من �ملو�ئل. 

 HI يوها@ � 'لى حد كبير، من �حملتمل�فى معظم �لسينا
يصبح حد�} �لتغير�@ عالية �لتكلفة �I حتى غير �لقابلة 

 Hnكثر شيوع̀ا فى �ملستقبل، ما لم تو�I ̀مر�I للرجو� فيها
بو�سطة �إل=��< �ملتوق�عة � �لتى حتافظ، � عن قصد، على 

مر�نة �أل��ضى �لرطبة. � على كل حا3، نظر�̀ لوجو= فتر�@ من 
 HI ألنو�� فإنه قد ميكن� pملو�ئل � �نقر�� pلتأخير بني �نخفا�

تتوفر �لفرصة لإلنساHI H يعكس �خلسائر �لسابقة لتجنب 
�ملستقبلى منها.

على �لقر���@ �لسياسية �لعظمى فى �ألعو�% �لـ ٥٠-١٠٠ 
�لقا=مة HI تخاطب �ملقايضا@ بني �الستخد�ما@ �حلالية 

ملو��= �أل��ضى �لرطبة � بني �الستخد�ما@ �ملستقبلية. 
 hألهمية �خلاصة تلك �لتى متس �إلنتا� @�U @من �ملقايضا

�لز��عى � جو=< �ملياa، � �ستخد�% �أل��ضى � �لتنو� �ألحيائى، 
� �ستخد�% �ملياa � �لتنو� �ألحيائى �ملائى، � �الستخد�% 

�حلالى للمياa فى �لر5 � �إلنتاh �لز��عى �ملستقبلى. فى جميع 
سينا�يوها@ تقييم �أللفية متيل '=��< �ملو��= HI تعطى �ألهمية 

�لقصو5 لتو�فر �خلدما@ �لتموينية (مثل �لغذ�M � �ستخد�% 
�ملياU � ،(aلك يؤ=5 'لى �نخفاp �إلمد�= فى �خلدما@ �لد�عمة 
.Hلتنظيمية � �لثقافية للنظم �لبيئية فى كثير من �ألحيا� �

تختلف سينا�يوها@ تقييم �أللفية �ختالفا كبير�̀ فى ما 
تتضمنه من =�� �تفاقية ��مسا� فى =عم حماية �أل��ضى 

�لرطبة. فبعض �لضغوc على �أل��ضى �لرطبة Iقو5 
فى سينا�يوها@ �لعوملة، فى حني تكوH �ألخرI 5قو5 فى 

 Mيو �لفسيفسا�سينا�يوها@ �لتجزئة �إلقليمية. فى سينا
�فع �ملعرفة بالنظم �لبيئية  HI لتركيز على� Hمية يكوLلتو��
خال3 �إل=��< �ملتكيفة ميكن HI يؤ=5 'لى جنا� كبير فى حماية 

�أل��ضى �لرطبة خاصة '�U ساعد@ هياكل �لتعا�H �لد�لى 
فى تقوية بر�مج �إل=��< �حمللية. توحى Iنو�� �ملستقبل ��تلفة 

�ملتوقعة فى تقييم �أللفية مبسؤ�ليا@ مختلفة التفاقية 
��مسا� 'لى حد ما. Iما فى �لسينا�يوها@ �ألكثر 'قليمية، ميكن 

 Mكبر نسبي̀ا فى حمل �لعبI �لالتفاقية HI حتتاHI h تقو% بد�
مما تقو% به �آلH لدعم �ألعما3 على �ملستو5 �حمللى � �إلقليمى، 
فى حني متيل سينا�يوها@ �لعوملة HI تعزn � تكبر من نشاطا@ 

��مسا� �حلالية.
�الستجابا�

هنا� حاجة 'لى '�nحة فى �ملفاهيم عند صانعى �لسياسة 
� صانعى �لقر�� لضماHI H �لطرo �لعابر<-للقطاعا@ �لتى 
حتو5 مبا=� �لشو�5 � �لشفافية تقو% مبخاطبة �ملقايضا@ 

� تضمن مستقب̀ال بعيد �ملد5 يتم فيه تبنى � تطبيق 
 .>Mضى �لرطبة بكفا��للخدما@ �لتى تقدمها � تدعمها �أل

كلما �n= تركيز هذa �لطرo على �الستخد�% �ملستد�% لأل��ضى 
�لرطبة � مو��=ها، كلما حتسن =عمهم للتنمية �ملستد�مة � 
حسنت من �فاهية �إلنساH. لعبت كثير� �ألنها� � �لبحير�@ 

� �ملستنقعا@ � �ملاجنر�ڤ � �ألنو�� �ألخر5 لأل��ضى �لرطبة 
 Hغلب �ألحياI مركزية فى خطط �لتنمية، � لكن فى ̀����=I

طو�@ هذa �خلطط بو�سطة قطاعا@ منفر=<، � �ستخدمت 
�ملو��= بطرI o=@ 'لى حد�} Iضر�� غير �لضر��ية فى �لقطاعا@ 
�ألخر�I 5 �لتى ضحت بالفو�ئد بعيد< �ملد5 من Iجل �ملكاسب 

قريبة �ملد5. فعلى سبيل �ملثاI  ،3قيمت �لسد�= على 
�ألنها� لتوفير مياa �لر5، � لكن �خلز�نا@ خلقت مشاكل 

 aمليا� bصر HI ملعدية، فى حني� pصحية مرتبطة باألمر�
 Mحيوي̀ا من غذ� ̀��من �ملستنقعا@ خلفض �ملال�يا 3�nI مصد

��تمعا@ �حمللية. مع ند�< �أل��ضى �لرطبة � مع فهمنا للفو�ئد 
�لتى تقدمها منظومة خدما@ �لنظم �لبيئية �لكاملة، 

سوb يزيد �شتماI 3فضل �الختيا��@ إل=��< �أل��ضى �لرطبة 
 Hلك صوU يتطلب ،a�بتشكيل �Iسع من �خلدما@. � بد�

�لطبيعة �لبيئية لأل�p �لرطبة-هدb "�الستخد�% �حلكيم" 
من �ملفاهيم �لتى تر�h لها �تفاقية ��مسا� منذ ما يزيد عن 

ثالثني عاما̀.
مة بتركيز على �أل��ضى  م� لن تكوH �الستجابا@ �ملتعد=< �مل�ص�
�لرطبة � مو��= �ملياI aساس̀ا قابلة لالستد�مة ما لم تخاطب 
�لقو5 �لد�فعة للتغيير غير �ملباشر< � �ملباشر<. فعلى سبيل 

�ملثا3،  سوb يكوH هنا� تهديد شديد الستد�مة �ملناطق 
�حملمية فى �أل��ضى �لرطبة بو�سطة تغير �ملناS �ملسبب 

باإلنساH. باملثل، ال ميكن �ستد�مة '=��< خدما@ �لنظم �لبيئية 
 � .pنخفا� H�= @خلدما� �ستمر منو �ستهال� �U' كوكبي̀ا
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  C7, C20, R13, R19  اللة �ملقايضا� �ملتضمنة فى �جر���� حتقيق غايا� �لتنمية لأللفية مشتقة من�شكل  ٣.     
يوضح 
لشكل متضمنا) بد
ئل 
الستر
تيجيا) 
>تلفة لسياسة توليد خدما) 
لنظا6 
اليكولوجى لأل�2 
لرطبة �حتقيق 
اللتز
ما) 
لبيئية فيما بني 
حلكوما) ،  تخفيف 
لكربو� 


ألحيائى). كل صف يو�D حالة فرضية  Iلتنو

ملعاهد 
لبيئية 
ملهتمة بالنظم 
اليكولوجية 
ملائية (�
مسا� �
تفاقية  ، Iجلو
(برتوكوQ كيوتو) ، غايا) 
لتنمية لأللفية بشأ� 
لفقر �

لقصير – من  Tملد
م – فى  UعظVتيجيا) ت

ستر 6
حيث 
تخذ) 
ألفعاQ لتحقيق هدZ معني (مثل تخفيف 
لكربو�) ، تقليل 
لفقر �
جلوX ، I� توليد خدمة 
أل�
ضي 
لرطبة).  باستخد

 Tألسهم مد

لكوكبية 
>تلفة حتت كل 
ستر
تيجية.  توضح  Z

حتماQ حتقيق 
ألهد Tمللونة مد

عتبا� ألهد
Z بديلة.  توضح 
ملربعا)  TX `تخا

لتقد6 نحو `لك 
لهدZ بد�� 

ملقايضا) 
لفعلية قد تختلف فى موقع معني ، �بصفة عامة يبد� 
لتقد6 فى  �X الb  .حلالية

لعكس) فى توليد 
لهدZ حتت خيا� كل bستر
تيجية باملقا�نة مع 
الجتاها)  �X) لتحسن



لغايا) منعزلة منها حينما تستهدZ مجتمعة. Zقل حينما تستهدX مجملة

 �الجتاها� �حلالية

 �الجتاها� �حلاليةبد�ئل �ستر�تيجيا� �لسياسة في �ملستقبل


لتركيز على تخفيف تغير 
ملناf فقط 


لتركيز على حتقيق غايا) أللفية 
 gملا
� Iجلو
بالنسبة للفقر �


لتركيز على bلتز
ما) bتفاقيتى �
مسا� 

ألحيائى  Iلتنو
�

 hDمثل تقد6 نحو غايا) متعدX لتركيز على

تشمل تخفيض 
لفقر �
جلوI � تخفيف تغير 


ألحيائى  Iلتنو

ملنا f�bلتز
ما) bتفاقيتى �
مسا� �

  مد: حتقيق غايا� �أللفية
خدما) 
لنظا6 


اليكولوجي 
لأل�
ضي 
لرطبة 

في تخفيف 
 fملنا
تغير   Iجلو
في تقليل 

 � gملا
في حتسني 

لصحية  j�لشر



لعامة 
في تقليل 


لفقر 

 k
gشد سوX

 k
ضعيف جد

 XسوX

ضعيف 

Xفضل 

جيد  

Xفضل 
 k
كثير

 k
جيد جد

 T�مسا

 Qحتقيق �لغاية مقبو
حتقيق �لغايةباملقا=نة 

باإلجتاها� �حلالية 

ملصد� : تقييم 
لنظا6 
لبيئي لأللفية 

يجب �� تخاطب �الستجابا� �لظر�� �لتى حتد	 فعالية � 
مد+ تطبيق �ألعما' �لتى تركز على �أل#�ضى �لرطبة. � على 
�جه �خلصو9، هنا5 حاجة 2لى تغير�� فى �لهياكل �إل	�#ية 

للمؤسسا� � �لبيئة خللق هذ? �لظر��. لم يتم تصميم 
�لعديد من مؤسساتنا لتأخذ �لتهديد�� �ملرتبطة بتدهو# � 

 Hفقد خدما� �لنظم �لبيئية فى �العتبا#؛ � لم تصمم جيد�
لتتعامل مع 2	�N# �ملو�#	 �ملشتركة �ملصد# �لتى من خصائص 

�لكثير من خدما� �لنظم �لبيئية. �2 �مو# �مللكية � �ملنفذ 
للمو�#	 � حق �ملشا#كة فى �تخاU �لقر�# � تنظيم �نو�S معينة 

من طر] �ستخد�Z �ملو�#	 �� �نبعاX� Yلفا� ميكن �� تؤثر فى 
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�ستد�مة ����� �لنظا� �لبيئي � هى �لعو�مل �ألساسية �لتى 
حتد� من يكسب &� يخسر من �لتغير�� فى �لنظم �لبيئية. 

كذلك ينتج �لفسا�، � هو �لعائق �ألعظم لفعالية �إل���� 
للنظم �لبيئية، من نظم ضعيفة �إل���� � �ملسؤ�لية.

 �A �ضع �ملقايضا� بني خدما� �لنظم �لبيئية لأل��ضى 
�لرطبة �Eتلفة � �حلاجة �لى �لتعا�A بني �لقطاعا� فى 

� �لد�عمة �Hفى تصميم �إلجر� Kحاسما Aيكو Mالعتبا� سو�
 ،Oتقييم �أللفية. (�نظر شكل ٣) فعلى سبيل �ملثا Mألهد�

�نه ليس خا�قاK للعا�� &A تقترW �الستر�تيجيا� �لها�فة 
�لى ^يا�� �نتا[ �لغذ�H خلفض �لفقر حتويل �ملستنقعا� �لى 
�لز��عة � حتويل �ملاجنر�ڤ �لى �لتربية �ملائية � ^يا�� �ستخد�� 
�ألسمد� لزيا�� �نتا[ �حملاصيل. على كل حاO، هذb �لطريقة 
سوM تخفض مساحة �ملو�ئل (� بذلك حجم �خلدما� �لتى 

 � bمليا� �يوفرها �ملوئل �ألصلى) � سوM يرفع �ملدخل من ملوثا
يزيل خدمة تصفية �ملياb �لتى توفرها �أل��ضى �لرطبة � يزيل 
خدما� �لنظم �لبيئية �لتى تقدمها �ملاجنر�ڤ مثل �خلشب � 
�لفحم �لنباتى � موئل �ألسماg �لتى يعتمد �لفقر�H عليها 

 iلتنمو� Mلك حتقيق �لهدj يصعب Mبصفة خاصة. سو
بتحسني �ملياb � �لصرM � قد يؤ�i �لى ^يا�� فقر بعض 

�جلماعا�. � بالنقيض، قد تتمكن �ستر�تيجية �لتنمية �لتى 
تهدM للحفاl على �ملدi �لكامل من منافع �أل��ضى �لرطبة 
من حتقيق مجموعة من &هد�M �لتنمية مع تخفيض �ألضر�� 

�ملستقبلية على �أل��ضى �لرطبة.
يوفر هيكل مفاهيم تقييم �أللفية للنظم �لبيئية � لرفاهية 

�إلنساA  هيكالK قيماK لتوصيل مفهو� �تفاقية ��مسا� 
"�الستخد�� �حلكيم" لأل��ضى �لرطبة. يوضح �لشكل ٤ &ين 

ميكن تطبيق �لتدخال� باستخد�� كتيبا� ��مسا� لالستخد�� 
�حلكيم فى �لهيكل. فى سياr ����� �لنظم �لبيئية لأل��ضى 

�لرطبة، سوM متس �الستجابا� توليفة من �لطرr �لتى 
ميكن &A تعمل على �ملستويا� �حمللية � �لدقيقة � �إلقليمية 

� �لقومية � بني �لد�لية (&� تركيبة منها) � على مدi &^منة 
مختلفة.

ميكن للتقييم �القتصا�A& i يوفر &��� قوية لوضع �أل��ضى 
�لرطبة فى &جند�� �حملا�ثة � صانعى قر���� �لتنمية. &صبح 

مفهو� �جمالى �لقيمة �القتصا�ية من �لهياكل �ألكثر 
شيوعاK فى �الستخد�� لتعريف � تقييم كم مساهمة 
خدما� �لنظم �لبيئية فى �فاهية �إلنساA. بالنظر �لى 
�لقيمة �القتصا�ية �إلجمالية لأل��ضى �لرطبة يشتمل 

بالضر��� �ضع مدi �لصفا� �لكامل فى �العتبا� كمنظومة 
متكاملة-ما فيها من مخز�A �ملو��� � تدفق �خلدما� �لبيئية 

� مميز�� �لنظا� �لبيئي ككل. مثل هذb �ملعلوما� متكن 
من �عتبا� �أل��ضى �لرطبة كنظم منتجة �قتصا�ياK بجانب 

�الستخد�ما� �ألخرi �حملتملة لأل��ضى � �ملو��� � �لتمويل. 
 jتخا� � �فهى توفر قاعد� حتليلية للنظر فى �ملقايضا

�لقر���� �خلاصة باإل���� �لتى تدعم �لصالح � �لطموW �لعا�. 
يوجد مدi ��سع من �لطرr �لتى تخطت �ستخد�� &سعا� 

 rلطر� bملباشر� كأ��� لتقييم �أل��ضى �لرطبة، � هذ� rلسو�
فى �^�يا�. � هى تشمل �لطرr �لتى تولد �لتفضيل مباشر� 
(من خالO نظم �لتقييم �لقائمة على �جو� �ملقابل) � تلك 

�لتى تستخد� طرقاK غير �ملباشر� حلث �لتفضيل نتيجة 
ألعماO شر�H �خلدما� �ملتعلقة (مثل خالO �ظائف �إلنتا[ � 

.(Oتكاليف �إلحال
سوM تتطلب �إل���� �لفعالة لأل��ضى �لرطبة ��خل �ليابسة 

نة لإل���� على نطاr حو|- سَّ � �ملو��� �ملائية ترتيبا� م�ح�
�لنهر (&� �لبحير� &� مستو�� �ملياb) � ����� �ملنطقة �لساحلية 

�ملتكاملة. �A �ألعماO �لتى تتم فى &عالى �لنهر &� &على 
�لتيا� ميكن &A تؤثر تأثير�K جذ�ياK على مو��� �أل��ضى �لرطبة 

�لتى &سفل �لنهر &� �لتيا�. �A �ألساليب �إلقليمية مثل ����� 
حو| �لنهر �ملتكاملة � ����� �ملنطقة �لساحلية �ملتكاملة 

هى من &مثلة "�ألساليب �لبيئية". طو�� �ألساليب �لبيئية 
كإستر�تيجية كلية لإل���� �لبيئية �ملتكاملة �لتى تر�[ 

للمحافظة � �الستخد�� �ملستد�� بطريقة منصفة � عا�لة. 
� هى تركز على ����� �ملو��� �لبيئية � �حتياجا� �إلنساA عبر 

�ملشاهد �لطبيعية � هى عبا�� عن �ستجابة للميوO �لى ����� 
�لنظم �لبيئية من &جل �لصالح �أل�حد &� �خلدمة، محا�لة 

ملو�^نة �ملقايضا� لرفاهية �إلنساA � خدما� �لنظم �لبيئية.
 �A �ألسلو� �لبيئى إل���� مو��� �ملياb يشهد له &نه 

�إلستر�تيجية �حملو�ية ملالقا� &هد�M تخفيف �لفقر. �غم jلك، � 
�لى �قتنا هذ�، متكن �لقليل من �جلهو� �لتى تطبق ����� حو| 

�لنهر �ملتكاملة &A ينجح فى حتقيق �ألهد�M �الجتماعية � 
�القتصا�ية � �لبيئية فى نفس �لوقت. من �لد��� �ألساسية 

�لناجتة من خبر�� تطبيق ����� �ملنطقة �لساحلية �ملتكاملة 
هو &A �لتكامل مبفر�b ال يضمن نتائج &فضل. &ما تبنى 

�ألسلو� �لتز�يدi& - i �لتركيز على &مو� قليلة فى �لبد�ية 
ثم مخاطبة �ملزيد من �ألمو� تد�يجياK كلما ^��� �لقد�� – هو 

&كثر حتقيقاK � فعالية. نضيف �لى jلك، &A هذb �ألساليب ميكن 
&A تنجح فقط ��j مت �ضع ترتيبا� مؤسسية � ����ية مناسبة 

� بخاصة ��j تو�فقت �لسلطة � مو��� � �ليا� �إل���� مع 
مسؤ�لياتها.

بالنسبة لأل��ضى �لرطبة �لعابر� للحد�� مثل &نظمة �ألنها� � 
�لبحير�� � مستو�عا� �ملياb تكوA �لسيا�� من �ألمو� �لهامة، 

 rلتى تو�جه �قامة تنظيم على نطا� �مما يزيد من �لتحديا
 Mإل���ية �ملناسبة. فيجب �ستكشا� ��حلو| مدعم بالترتيبا

 ��لبد�ئل مثل �التفاقيا� �لد�لية �لتى تلز� تطوير �لترتيبا
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مسببا� مباشر
 للتغيير 
� تغير
* في غطا' � 
ستعما# 
أل�
ضي 
حمللي 

 -

لة 
نو/
 �
� تقدمي 

لتكنولوجيا  5
� تطبيق � 
ستخد

  5
� مدخال* خا�جية (مثال 
ستخد

لتحكم باآلفا* � 
لر?)  ، ،Dالسمد


 F�

ملو Gستهال
 � Fحلصا
 �
 Kملنا
 *
� تغير


لطبيعية ، 
لفيزيائية �  *

ملؤثر �

لبيولوجية ( 
لتطو� � 
لبر
كني مثال) 

 

مسببا� غير مباشر
 للتغيير 
� Fميوغر
فية 

 U

السو ، Dلتجا�

قتصاFية (
لعوملة ،  �

لسياسا* )    


جتماعيةسياسية(
ملؤسسا* ، 
حلكم ،  �

لهياكل 
لقانونية)    


لعلم � 
لتكنولوجيا  �
 *

ختيا�، *

لثقافة � 
لدين (
ملعتقد �

 (Gالستهال
 

 HB9
�لتعا�� �لد�لي 

 HB9
�لتعا�� �لد�لي 
 HB14
��ضى �خلث �
(�لبيت) 

 HB1
�الستخد�� �لرشيد 
 HB6
�التصاال� 
 ��لتعليم 
 ��لوعى �لعا� 

 �ال توجد .�شا,�� محد,
 بر�مسا

 �ال توجد .�شا,�� محد,
 بر�مسا

 �ال توجد .�شا,�� محد,
 بر�مسا

 HB4

 حو3 �لنهر ��,.

 HB2 ضى �لرطبة �لقومية �لسياسا��� لأل

 HB12
  
��,.
تو@يعا� �مليا= 

 HB3 ����لعمل �لقانونى .طا  HB13

 �ملتكاملة  ��إل,�
للمنطقة 

 HB4  �لساحلية �حو3 �لنهر .,�

 HB11
 �HB5 تقييم �آلثا

 
��إل,�
�لتشا�كية 

 HB8
 
��,.
�أل��ضى �لرطبة 

 HB7
حتديد �ملوقع 

 ���مسا
 HB10
جر,(حصر) 
�أل��ضى �لرطبة 

 HB11   �تقييم �آلثا

 HB12

 تو@يعا� �مليا= ��,.
 HB13

 �ملتكاملة  ��إل,�
للمنطقة �لساحلية 


ألسهم = ]ستر
تيجيا* �تدخال* 

مسا�. � *
Fمع تطبيق إل�شا 
 . Hand-book*
Fليل ]�شاF ختصا�
 = HB

  (HandBooks) لكتب

لتوصيا* في كل من هذ� 
يتم تطبيقها على 
ستر
جييا* � تطبيقا* مختلفة 
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عاملي 

محلي 
�قليمي 

حتسني �لظر�W �ملعيشية � تقليل �لفقر 
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�إل���ية على مستو� �حلو�. �� تطوير عملية تقييم لآلثا� 
�لبيئية عابر+ �حلد(� من �آلال% �ملهمة إلشر�" �جلمهو�.

من �ألساليب �حملو�ية لضما� مستقبل �أل��ضى �لرطبة ( 
خدماتها هى صو� كم ( نو> �ألنظمة �ملائية �لتى تعتمد 
 Aيوجد طر .Cلك تكر� ( توقيت جريا� �ملياH عليها، ( يشمل

( Oال% متنوعة لتقييم الحتياجا% "�جلريا� �لبيئى" لأل��ضى 
 Pلرطبة ( للتطبيق، على مستو� �حلو� هنا" مجا�

لتعيينا% �ملياC ملالقا+ �حتياجا% �لسياسة ( �لتخطيط �لتى 
تو��Z صو� �لنظاY �لبيئي مع �لرفاهية �لعامة ( �لتنمية 

�القتصا�ية. تقدY هذC �لطرA ( �آلال% (سيلة ملعاجلة 
�ملقايضا% من ^جل تعيني �ملياC بني خدما% �لنظم �لبيئية 

 Cتلفة. ( باإلضافة ميكنها ^� تضمن تعيني �لكفاية من �ملياa�
 bلتى �تفق عليها مجتمع ^صحا� +�ملالقا+ �ألهد�d �ملتعد

�لشأ� �لو�سع.
�� �سترجا> ( ترميم �أل��ضى �لرطبة هو �ستجابة من �لفئة 

�لعريضة إل�جا> �لنظم �لبيئية �لتى تدهو�% ^( �مر%. من 
�ألهد�d �ألساسية ملشا�يع �سترجا> �أل��ضى �لرطبة هو 
 +���جا> ( تعزيز �لفو�ئد من �أل��ضى �لرطبة بو�سطة �عا

�قامة �لعمليا% �لبيئية �لطبيعية. ميكن تقليد بعض (ظائف 
�أل��ضى �لرطبة باملنشآ% �لهندسية، ( لكن �ألساليب 

�لهندسية بطبيعتها ال توفر ^قصى �لفو�ئد �لبيئية. ^صبح 
 ���لترميم مجاالm للجدP بسبب عدY �لتأكد ^� �ألعماP تؤ

�لى �قامة �لتوليف �ملطلوb من بنية ( (ظيفة �أل��ضى 
�لرطبة. فاأل��ضى �لرطبة �aلقة نا���m ما تقوY بنفس (ظائف 
^( حتو� �لتنو> �ألحيائى نفسه كما فى �ملوقع �ألصلى، ( لهذ� 
�لسبب فإنه من غير �ملرجح ^� حتل كلياm محل �أل��ضى �لرطبة 

�لتى مت تدميرها. �� مفتاs �لنجاs هو حتديد ^هد�d (�ضحة ( 
 Yمناسبة لتكوين عملية ^عر� ( ^شمل ( ^شد صر�مة ( �لتز�
فى �لتخطيط ( �لتطوير ( �لتطبيق ( تقييم مشا�يع �لترميم 

���+ قابل للتكيف.� bتبنى ^سلو )
�� نظم �لناطق �حملمية هى فئة مهمة من �الستجابة فى 

�لهياكل �لد(لية ( �إلقليمية ( �(�-�إلقليمية ( �لقومية. �� 
�ألسلوb �إلقليمى ^( �لقائم على شكل �ملشاهد �لطبيعية 
ضر(��، ( بخاصة للنظم �ملائية �لتى ال ميكن عزلها بسهولة 
عن �ملناطق �حمليطة بها. تلعب شبكا% �ملناطق �حملمية على 

 +���جميع �ملستويا% �(��m هاماm ( يتضمن Hلك على متييز ( �
 mية ترتبط (ظيفيا�مو�قع ��مسا�، ( يرجع Hلك ^� �ملو�قع �لفر
فى حاال% كثير+ بسبب �ملياC �ملشتركة ( �ألنو�> �ملهاجر+ ( 

هكذ�..
على �لرغم من نقص �ملعلوما% عن ما يترتب نتيجة تغير�% 

�ملناz فى �ألنو�> �ملعينة من �أل��ضى �لرطبة ( ^حو�� �ألنها�، 
من �ملفهوY عامة ^� ��Zلة �لضغو} �لقائمة على �أل��ضى 

�لرطبة ( حتسني مر(نتها هى �لوسيلة �ألكثر فعالية فى 
�لتال|Y مع �آلثا� �لضا�+ من تغير �ملناz. يؤ�� ��تفا> مستو� 

 Yملرجانية ( �لتغير�% فى نظا� bسطح �لبحر ( بهتا� �لشعا
��جا% حر��+ �لتكوينا% �ملائية �لى �نخفا� فى �ملنافع  ) Cمليا�

( �خلدما% �لتى تقدمها �أل��ضى �لرطبة. ( عال(+ على Hلك، 
تقوY جهو� �الستجابة لتغير�% �ملناz بإحد�~ Oثا� سلبية 

مماثلة ( متفاقمة على �لنظم �لبيئية للمياC �لعذبة ( �ملناطق 
�لساحلية. هنا" �حتيا� ^كيد للمعلوما% عن نو�جت تغير 

�ملناz فى �ألنو�> �ملعينة من �أل��ضى �لرطبة ( ^حو�� �ألنها� 
لتمكني مدير� �ملو��� �ملائية ( �أل��ضى �لرطبة من �مج تغير�% 

�ملناz فى جهو� �لتخطيط ( �إل���+. �� �حملافظة ( �لدعم ^( 

 mمعاجلة �لنظم �لبيئية لأل��ضى �لرطبة ميكن ^� يكو� عنصر�
.zفى �إلستر�تيجية �لكلية لتخفيف تغير �ملنا mحيويا

 +��� �ملزيد من تنسيق �ألعماP بني �التفاقيا% �لبيئية �ملتعد
�ألطر�d سوd تنتج  تطبيقا% ^كثر فعالية. تر(� �تفاقية 
��مسا� للتعا(� ( �لتنسيق مع �التفاقيا% �ألخر� لتحقيق 

^هد�فها. فعلى سبيل �ملثاP،  تعا(نت �تفاقيا% ��مسا� ( 
�تفاقيا% تر�~ �لعالم لتحديد ( تقوية �حملافظة على �ألماكن 

�H% �ألهمية �لد(لية �H% �ملصالح ( �لفو�ئد �ملتبا�لة. عال(+ 
على Hلك، هنا" تعا(� بني �تفاقية ��مسا� ( �تفاقية �ألنو�> 

�ملهاجر+ منذ ١٩٩٧ فى �لعمل �ملشتر" للمحافظة ( 
جمع �لبيانا% ( تخزينها ( حتليلها ( كذلك هنا" تعا(� بني 
�ملؤسسا% ( �تفاقيا% جديد+ على �ألنو�> �ملهاجر+. تطبق 
�تفاقية ��مسا� خطة �لعمل �ملشتر" �لثالثة مع �تفاقية 

�لتنو> �ألحيائى لتغطى �لفتر+ ٢٠٠٢-٢٠٠٦.
تتضمن �الستجابا% �لتى تتنا(P �لقو� �لد�فعة �ملباشر+ ( غير 

�ملباشر+ للتغيير ( �لتى تسعى إلقامة �لظر(d �لتى ستكو� 
خاصة �ألهمية للتنو> �ألحيائى ( خدما% �لنظم �لبيئية، ما 

يلى:
� ��Zلة �إلعانا% �ملالية �لتى تر(� لالستخد�Y �ملفر} 

خلدما% �لنظم �لبيئية (( ^ينما ^مكن نقل هذC �إلعانا% �ملالية 
ملصا�يف خدما% �لنظم �لبيئية غير �ملسوقة). كا� متوسط 

 P)�ما مت �فعه من �إلعانا% �ملالية للقطاعا% �لز��عية فى 
منظمة �لتعا(� �القتصا�� ( �لتنمية بني ٢٠٠١ ( ٢٠٠٣ 

^كثر من ٣٢٤$ بليوناm سنوياm، ^� ثلث قيمة �ملنتجا% �لز��عية 
�% نسبة ملموسة من هذ� �إلجمالى ^ .٢٠٠٠ Yفى عا mكوكبيا

�لذ� شمل �إلعانا% �ملالية لإلنتا� �لى فائض فى �إلنتا� 
( خفض فى �أل�باs من �لز��عة فى �لد(P �لنامية ( �(جت 
لإلفر�} فى �ستخد�Y �ألسمد+ ( �ملبيد�%. باملثل فلعديد 

�لد(P �لتى خا�� منظمة �لتعا(� �القتصا�� ( �لتنمية �عانا% 
 Cدخال% ( �إلنتا�. ميكن توجيه هذ مالية غير مناسبة للم�

�إلعانا% �ملالية كمدفوعا% للمز��عني إلنتا� خدما% �لنظم 
�لبيئية غير �ملسوقة خالP صو� غطا� �لغابا% ^( �أل��ضى 
�لرطبة ^( حلماية �لتنو> �ألحيائى، ( Hلك مساعد+ إلقامة 

�حلو�فز �القتصا�ية لتوفير هذC �ملنافع �لعامة. تخلق �إلعانا% 
�ملالية ملصايد �ألسما" مشكال% مماثلة، فهى بلغت ٦٫٢$ 

 Yلتنمية فى عا� ) ��بليوناm فى �(P منظمة �لتعا(� �القتصا
 Yمن �جمالى قيمة �إلنتا�. كذلك تقد m٢٠٠٢، ^� ٢٠٪ تقريبا

�إلعانا% �ملالية الستخد�Y �ملياC-فعلى سبيل �ملثاP، نظم 
�إلمد�� باملياC �لعامة �لتى ال حتاسب �ملستهلكني بتكلفة 

 Cمع ضخ �مليا Pصيانتها، كما هو �حلا ) Cلبنية �لتحتية ملد �مليا�
�أل�ضية بطريقة غير مباشر+ خالP �إلعانا% �ملالية للطاقة. 
على �لرغم من ^� ��Zلة �إلعانا% �ملالية �لسيئة سوd ينتج 

عنه صاd من �لعو�ئد، �ال ^� Hلك لن مير �(� ثمن. فبعض 
�لنا� �ملستفيدين من �إلعانا% �ملالية لإلنتا� (خالP �ألسعا� 

�ملنخفضة للمنتجا% بسبب �إلعانا% �ملالية ^( بالتلقى 
�ملباشر لإلعانا%) فقر�� ( سيقع عليهم �لضر� بإ�Zلتها. 

قد يلزY (جو� Oليا% تعويضية لهذC ��موعا%. عال(+ على 
Hلك، بإ�Zلة �إلعانا% �ملالية �لز��عية فى �(P منظمة �لتعا(� 

�القتصا�� ( �لتنمية يجب ^� يصاحبها ^عماP مصممة 
 P)خلفض �آلثا� �لضا�+ على خدما% �لنظم �لبيئية فى �لد

�لنامية.
� تكثيف �لز��عة بطريقة مستد�مة. سوd يستمر 
�لتوسع �لز��عى ^� يكو� �لقو+ �لد�فع �لعظمى لفقد 

�أل��ضى �لرطبة. فى �ألقاليم حيث يستمر �لتوسع �لز��عى 
 bتهديد كبير لأل��ضى �لرطبة، ميكن للتنمية ( �لتقييم ( تسر

�لتقنيا% �لتى بإمكانها ميكن Zيا�+ �نتاجية (حد+ �ملساحا% 
 %�H +للغذ�� بطريقة مستد�مة، ( بد(� مقايضا% ضا�
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	لصلة باستهال� 	مليا� � 	ملو	� 	ملغذية � 	ملبيد	�، تخفيض 
	لضغط على 	أل+	ضى 	لرطبة تخفيضا$ ملموسا$. فى 	لعديد 

من 	حلاال�، توجد 	آل6 تقنيا� مناسبة 	لتى ميكن تطبيقها 
على نطا< 	سع، لكن تفتقد 	لد> 	ملو	+� 	ملالية  قد+	� 

	ملؤسسا� لكسب  	ستخد	A هذ� 	لتقنيا�.
 Eلقر6، سو	نهاية  Fقر .Gملنا	لتكيف مع تغير 	  IبطاJ �

 Kلسائد	 Kملباشر	فعة 	لد	 Nلقو	ثا+� P  Gملنا	يكو6 تغير 
 Eلكوكبى. سو	 Nملستو	لبيئية على 	لنظم 	لتغيير خدما� 

ينمو 	لضر+ على 	لنظم 	لبيئية مبعدال� تغير متز	يدK فى 
 مع Xيا�K مطلقة فى كم 	لتغير. قد تنتفع بعض  Gملنا	

خدما� 	لنظم 	لبيئية فى بعض 	ألقاليم فى 	لبد	ية من 
 هطو> 	ألمطا+ 	ملنتظرK فى � K+	حلر	فى �+جا�  Kلزيا�	

سينا+يوها� 	ملناG، لكن ميز	6 	لدالئل يشير Jلى Xيا�K جسيمة 
 �	X 	[J $لبيئية عامليا	لنظم 	جماليا$ على خدما� J +	ألضر	فى 

متوسط �+جا� حر	+K 	لسطح �كثر من ٢° سيلسيو\ �على 
من مستويا� فترK ما قبل 	لصناعة � مبعد> �سرc من ٠٫٢° 
سيلسيو\ للعقد (�+جة تأكد متوسطة). مع ضع 	لقصو+ 

	لذ	تى للنظاA 	ملناخى فى 	العتبا+، سيكو6 من 	لضر+N 	تخا] 
	إلجر	I	� لتسهيل تكيف 	لتنوc 	ألحيائى  	لنظم 	لبيئية 

مع تغير 	ملناG لتخفيف 	آلثا+ 	لسلبية.  قد يتضمن ]لك 
تنمية 	لطرقا�  	لشبكا� 	لبيئية.

 Kيا�X ملغذية كوكبيا$ حتى مع	 �	لتحميل باملو	منو  IبطاJ �
	ستخد	A 	ألسمدK فى 	ملناطق حيث يتقيد Jنتاm 	حملاصيل 

بقلة 	ألسمدK مثل �جز	I من �فريقيا حتت 	لصحر	I. توجد 	آل6 
تقنيا� لتخفيض 	لتلوs 	لناجت من 	ملو	� 	ملغذية  بتكاليف 
 A	الستخد Kلى سياسا� جديدJ معقولة، لكن هنا� حاجة
 Kيا�X ثم لعكس عملية Iإلبطا Eآلال� على نطا< كا	هذ� 

	لتحميل باملو	� 	ملغذية.
� تصحيح فشل 	ألسو	<  	متصاu 	لظرE 	لبيئية 

	لقصوN 	لتى تؤ�J Nلى 	ضمحال> خدما� 	لنظم 	لبيئية. 
نظر	$ �6 	لكثير من خدما� 	لنظم 	لبيئية ال تسو< فى 

	ألسو	<، تفشل 	ألسو	< فى توفير 	إلشا+	� 	ملناسبة 	لتى 
 A	ملستد	 A	الستخد	  Iلكف	لتعيني 	ميكنها �6 تساهم فى 

لهذ� 	خلدما�. عالK على ]لك، يتحمل 	آلخر6 كثير من 
	حدK من  K+	ملرتبطة بإ�	لتكاليف 	  K+لضا	ملقايضا� 	

خدما� 	لنظم 	لبيئية،  بذلك ال تو6X فى قر	+	� 	لقطاعا� 

	خلاصة بإ�	+K تلك 	خلدمة. �ما فى 	لبال� ]	� 	ملؤسسا� 
	لد	عمة، ميكن لآلال� 	لقائمة على 	لسو< �6 تطبق بفعالية 

 Eلتصحيح بعض حاال� فشل 	ألسو	<  	متصاu 	لظر
	ملتطرفة، خاصة من جهة 	خلدما� 	لتموينية للنظم 	لبيئية.

� 	لتدخال� 	القتصا�ية 	لتى تتضمن 	لدفع مقابل 
	خلدما�  	ألسو	< 	لتى كانت موجو�K منذ Xمن بعيد للمو	+� 

 فى  .Kفى سيا< متعد� كانت بضائع للمتاجر مثل 	مليا�، 
نفس 	حلني، لم يتم تقدير 	مليا�  	أل+	ضى 	لرطبة 	لتى تدعمها 

بالقد+ 	لكافى  لذ	 بخس سعرها مما ��J Nلى �J	K+ غير كفئة 
 غير فعالة للميا� لإلنسا6  	لنظم 	لبيئية. صوبت 	جلهو� 
 K	مليا� كأ�	< 	لكامنة ألسو	لطاقة 	 Eستكشا	لى J حلديثة	
إلعا�K تعيني 	مليا� ملالقاK 	حتياجا� 	لنظم 	لبيئية  كذلك 

	لهدE 	لتقليدN بتحسني كفاKI 	ملو	+� من �جل 	إلمد	� بامليا� 
.Fلشر	+� ميا� 	مو  	لطاقة 	ملائية  Nللر

 cلقطا	 � +فع 	لشفافية  	ملسؤلية أل�	I 	حلكومة 
	خلاu فى 	لقر	+	� 	لتى تؤثر فى 	أل+	ضى 	لرطبة،  يتضمن 

 6J .+	>قر	تخا] 	لشأ6 فى 	 Fلك مشا+كة �عظم ألصحا[
كلت  	لقو	نني  	لسياسا�  	ملؤسسا�  	ألسو	< 	لتى ش~

بو	سطة مشا+كة 	جلمهو+ فى 	تخا] 	لقر	+ متيل �6 تكو6 
�كثر فعالية  �6 يتم تقبلها بأنها عا�لة.  كذلك تساهم 

مشا+كة �صحاF 	لشأ6 فى عملية 	تخا] 	لقر	+ ألنها تسمح 
 بفهم �فضل للتبعا�  نقا� 	لضعف  توXيع 	لتكاليف 

سع من خيا+	� � Nتعريف مد 	لعو	ئد 	ملرتبط باملقايضا�، 
	الستجابة 	ملتاحة فى 	لسيا< 	ملعني. بإمكا6 مشا+كة 

�صحاF 	لشأ6  	لشفافية فى 	تخا] 	لقر	+ �6 يرفع 	ملسؤلية 
 �6 يخفض 	لفسا�. يزيد 	العتر	E بأهمية مشا+كة 	جلماهير 

 	ملسا	K فى 	تخا] 	لقر	+، كما يزيد 	ستخد	A 	لسياسا� 
	لقومية لدعم مشا+كة �صحاF 	لشأ6J .6 +فع 	ملشا+كة Jلى 

 +		ملستويا� ]	� 	لصلة يدعم مفهوA 	لتبعية-توXيع 	أل�
 	ملسؤليا� على مستوN 	إل�	+K 	ألقرJ Fلى حيث ستكو6 

نتيجته.
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	أل�	ضـى 	لرطـبة 
 	مليـا�:
 
	لنظم 	لبيـئية 
�فاهـية 	إلنسـا�

١. مقدمة
	طا� ١٫١. 	تفاقية مؤمتر 	أل�	ضى 	لرطبة


تفاقية مؤمتر 
أل�
ضى 
لرطبة 
ملعر�فة باتفاقية �
مسا�، هى �
حد�  �,
من 2قد; 
التفاقيا8 
لد�لية 
لكوكبية. لقد 2قيمت فى ١٩٧١ فى مدينة 


مسا� فى ,ير
�. ,� مهمة 
التفاقية هى “صو� � 
ستخد
; جميع 
أل�
ضى �

حمللية � 
إلقليمية � 
لقومية � 
لتعا��  8
E

إلجر Fلرطبة بحكمة من خال



لد�لى، � Nلك ,سهاماL فى حتقيق 
لتنمية 
ملستد
مة فى 
لعالم كافة.”

ملتعاقد� 
لـ١٤٦ فى 
تفاقية �
مسا� (من يوليو ٢٠٠٥)  V
تقو; 
ألطر

بتطبيق 
التفاقية من خالF ثالY 2عمد� للتطبيق:

حلكيم لأل�
ضى 
لرطبة ;

الستخد �


الهتما; باأل�
ضى 
لرطبة 
لهامة ^�لياL بصفة خاصة �

لتعا�� 
لد�لى �


التفاقية 
أل�
ضى 
لرطبة “مساحا8 من 
ملستنقعا8 (
أل�
ضى  Vتعر

لرطبة 
ملغمو�� معظم 
لوقت)، � 
أل�
ضى 
لسبخة (
أل�
ضى 
ملعرضة 

لتربة 
خلثية)، 
أل�
ضى خثية 
لتربة 2�  8
N Lكليا �2 Lملتكر� جزئيا
للغمر 


مليا� 
لر
كد�  8
N ،ملؤقتة

لطبيعية 2� 
لصناعية، 
لد
ئمة 2�  E

مليا�، سو

ملاحلة، � يتضمن Nلك مساحا8  �) 2e2جا Eتلطة (ماf

جلا�ية، 
لعذبة 2�  �2

جلز� 
ملنخفض 
لستة  V�عمقها فى ظر kلتى ال يتعد
من 
مليا� 
لبحرية 


لعريف 
لعريض 
أل�
ضى 
لرطبة 
لتى فى ^
خل  
2متا�” � يتضمن هذ

ألنها� � 
أل�
ضى 
خلثية � 
لغابا8  � 8

ليابسة (مثل 
ملستنقعا8 � 
لبحير


أل�
ضى 
لرطبة 
لساحلية � 
لبحرية 
لقريبة  � ،(Vلكهو

لكا�ست �  �

ملرجانية)،  nلشعا

ألنها� � حو
جز  nمصا �ڤ �ملاجنر
من 
لشاطئ (مثل 

 sبر �نا8 

خلز � tأل�
 Fإلنسا� (مثل حقو

أل�
ضى 
لرطبة 
لتى من صنع  �
.(sألسما


ملد� ٣٠ عاماL تعرفت 
التفاقية باالعتما^ 
ملتبا^F بني 
لناu � بيئتهم 

حلاجة ,لى 
حلفاx على 
لطبيعة 
لبيئية لأل�
ضى 
لرطبة � يتضمن  �
Nلك 
خلدما8 
لتى تقدمها لإلنسا�. � هى 
التفاقية 
لوحيد� 
لد�لية 


لتفاعال8 بني 
مليا� � 
لنظم 
لبيئية  F�لتى تتنا

لكوكبى  kملستو
على 

أل�
ضى 
لرطبة ^
خل 
ليابسة � على 
لسو
حل � 
لتى من صنع 
إلنسا�).)

�لتقرير مت �عد��� إلمد�� �ألطر�� �ملتعاقد� على �تفاقية هذ� 
�أل,�ضى �لرطبة (,�مسا,، �ير�+، ١٩٧١) % جميع من 

يتعلق بإ��,� �أل,�ضى �لرطبة % مو�,� �مليا� بتجميع نتائج تقييم 
�لنظم �لبيئية لأللفية. (�نظر �طا, ١٫١)

تقييم 	لنظم 	لبيئية لأللفية
كا+ تقييم �لنظم �لبيئية لأللفية عملية �%لية أل,بعة Aعو�@ 

(٢٠٠١-٢٠٠٥) مت تصميمها ملالقا� �حتياجاD صانعى �لقر�, 
للمعلوماD عن �لر%�بط بني تغير�D �لنظا@ �لبيئي % ,فاهية 
�إلنسا+. قا@ بالتركيز على كيف AثرD �لتغير�D فى �لنظم 

�لبيئية % خدماD �لنظم �لبيئية على ,فاهية �إلنسا+، % كيف 
ميكن لتغير�D �لنظم �لبيئية A+ تؤثر على �إلنسا+ فى �لعقو� 

�لقا�مة، % ما هى Aنو�] �الستجاباD �لتى ميكن تبنيها على 
�ملستو^ �حمللى % �لقومى % �إلقليمى A% �لكوكبى لتحسني 

���,� �لنظم �لبيئية % بذلك �ملساهمة فى ,فاهية �إلنسا+. % 
باإلضافة تنا%a مد^ معرفتنا % معلوماتنا �حلالية % كيف ميكن 

eلك A+ يساعد فى مخاطبة بؤ,� �هتما@ �لطموb % �لتجديد 
�ملتبنا�.

مت توضيح �ألهمية % �الهتما@ بتقييم �أللفية عند بد�ية 
�طالقه فى يونيو ٢٠٠١ بو�سطة �لسكرتير �لعا@ لألمم �ملتحد� 

كوفى عنا+ % بالدعم �ملقد@ من �ألطر�� �ملتعاقد� فى �تفاقية 
,�مسا, % �تفاقية مؤمتر �لتنو] �ألحيائى % �تفاقية مؤمتر �ألمم 

�ملتحد� ملكافحة �لتصحر % �تفاقية مؤمتر �ألنو�] �ملهاجر�. طلب 
 Dتقد@ �ملعلوما +A من تقييم �أللفية Dطر�� هذ� �التفاقياA

 Dتساعد فى تطبيق هذ� �ملعاهد� +A لعلمية �لتى ميكنها�
 kصحاA Dتقييم �أللفية �حتياجا a%لد%لية �لهامة. % تنا�

�لشأ+ �آلخرين، % تضمن eلك �لقطا] �خلاl� % mتمع �ملدنى % 
منظماD �ألهالى �حملليني.

مت تقييم �أللفية خالA a,بع مجموعاD عمل: �لظر%� % 
�مليوa % �لسينا,يوهاD % �الستجاباD % عملياD �لتقييم 

حتت-�لكوكبية. عمل ١٣٦٠ عاملاv فى مقدمة �لعلماu من 
٩٥ �%لة على �متا@ �لتقييم حتت ���,� �lلس �لذ^ ضم ممثلني 

 Dلألمم �ملتحد� % �ملنظما Dأل,بع % خمس هيئا� Dمن �ملعاهد�
�لعلمية �لد%لية % �لر%�� من �لقطا] �خلاm % �ملنظماD غير 

�حلكومية % �lموعاD �ألهلية.
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شكل ١٫١.  �طا� �لعمل �ملفاهيمى لتقييم �لنظا� �اليكولوجى لأللفيــــة

�حليا( على �ال�& - �لتنو% �حليو# 

�ستر�تيجيا� � تدخال� 

مسببا0 مباشر( للتغيير 
� تغير
* في غطا' � 
ستعما# 
أل�
ضي 
حمللي 

 -

لة 
نو/
 �
� تقدمي 

لتكنولوجيا  5
� تطبيق � 
ستخد

  5
� مدخال* خا�جية (مثال 
ستخد

لتحكم باآلفا* � 
لر?)  ، ،Dالسمد


 F�

ملو Gستهال
 � Fحلصا
 �
 Kملنا
 *
� تغير


لطبيعية ، 
لفيزيائية �  *

ملؤثر �

لبيولوجية ( 
لتطو� � 
لبر
كني مثال) 

 

مسببا0 غير مباشر( للتغيير 
� Fميوغر
فية 

 U

السو ، Dلتجا�

قتصاFية (
لعوملة ،  �

لسياسا* )    


جتماعيةسياسية(
ملؤسسا* ، 
حلكم ،  �

لهياكل 
لقانونية)    


لعلم � 
لتكنولوجيا  �
 *

ختيا�، *

لثقافة � 
لدين (
ملعتقد �

 (Gالستهال
 

حتسني �لظر64 �ملعيشية 4 تقليل �لفقر 
 

 Dجيد Dالساسية حليا
 DFملا
 �
 


لصحة  �
 


لعلقا* 
الجتماعية 
لقوية  �
 


ألمن  �
 

� حرية 
خلتيا� � 
لتصر] 
 
 

خدما0 �لنظا� �لبيئي 

مد
Fية  �

   (طعا5، ما' ، 
ليا] � �قوF مثال) 
 

� تنظيمية 

ملا' � 
ملر^ مثال)  � Kملنا
   (تنظيم 

 
� ثقافية 

   (��حية، جمالية، ترفيهية � تعليم مثال) 
 

 Dمساعد �

نتا` 
ساسي � تشكيل تربة مثال) )   

عاملي 

محلي 
�قليمي 

�ملد@ �لقصير 
�ملد@ �لطويل 

�ملصد�: تقييم �لنظا� �لبيئي لأللفية 

� تقييم �أللفية 4 �تفاقية ��مسا
شا�كت �تفاقية مؤمتر ��مسا� فى تطوير � تطبيق تقييم 

�أللفية. �حب � ساند 3طر�1 �التفاقية فى مؤمترها �لثامن 
لألطر�1 فى نوفمبر ٢٠٠٢ تقييم �أللفية كمبا>�; للصلة 

�مللموسة مع �التفاقية. شا�D ممثلى �التفاقية (تضمنو� هؤال@ 
من �ألطر�1 �ملتعاقد; � جلنة �ملر�جعة �لعلمية � �لتقنية � 

�للجنة �لد�ئمة � �لسكرتا�ية) عن قرL على مدK عمل �لتقييم 
فى �Rشا> تطويرQ � تصميمه � تطبيق تطوير هيكل مفاهيم 

تقييم �أللفية. (�نظر �لشكل ١٫١) � بخاصة تقبلت جلنة 
�ملر�جعة �لعلمية � �لتقنية �ملبا>] �لتى تدعم هذ� �لهيكل � 
�بطت من خال^ سلسلة من ��[ �لعمل � �لعر�\ �ملتكر�; 

بينه � بني مفاهيم �التفاقية �حملو�ية لالستخد�� �حلكيم � صو_ 
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�لطبيعة �لبيئية لأل��ضى �لرطبة. (�نظر �طا� ١٫٢)
ينصب تركيز هذ� �لتقرير على �الحتياجا� �لتى عبر� عنها 

�تفاقية ��مسا� كمستخد3 لنتائج تقييم �أللفية. مت �لتعبير 
عن هذ? �الحتياجا� كمجموعة من �ألسئلة �حملو�ية �لتى 

Fعدتها جلنة �ملر�جعة �لعلمية C �لتقنية مبكر�A فى تصميم 
 Gلك فى ضوI Aتقييم �أللفية. ��جع فريق �لتجميع الحقا

�لتطو��� �لتالية لالتفاقية C قر���� Fطر�فها فى ��مسا� مؤمتر 
 OCالتفاقية فى شؤ� �CQ بخاصة تلك �لتى تخص C ،٨ W�ألطر�

�أل��ضى �لرطبة C �مليا? C تلك �لتى تخاطب �لقوX �لد�فعة 
 Q��ملو� Y��Q� لتغيير �لنظم �لبيئية لأل��ضى �لرطبة، مثل Yملباشر�

�ملائية C �لز��عة.
�O �ملعلوما� فى هذ� �لتقرير مأخوYI من تقا�ير تقييم �أللفية 
C كذلك من �لنظم �لبيئية C �فاهية �إلنساO، �لتى جهز� فى 

عا3 ٢٠٠٣ هيكل مفاهيم تقييم �أللفية C �ألسلو` C �لطريقة 
 c�نوF نه لم يتم تقييم جميعF eلتى تبناها �لتقييم. من �مللحو�

�أل��ضى �لرطبة �لتى Cضعتها �تفاقية ��مسا� فى �العتبا� 
 YQجة تقا�ير تقييم �أللفية، فتقا�ير تقييم �أللفية �ملفر�Q بنفس

تبنت نقاk تركيز C مو�jنا� مختلفة بني فائض من �ألمو� 
�لهامة.

 Qملقدمة فى تقا�ير تقييم �أللفية، حد� YQعلى �ملا A�Qستنا�
هذ� �لتجميع مدX من �خليا��� الستجابة m Cاطبة �لعديد 

من �لضغوk �ملباشرC Y غير �ملباشرY �ملتز�يدY على �لنظم 
�لبيئية لأل��ضى �لرطبة. كما تقد3 �لنصح لصانعى �لقر�� فى 

�ملقايضا� �لضالعة فى �Y��Q �لنظم �لبيئية لأل��ضى �لرطبة 
�لتى ال مناs من حدCثها FثناG �لسعى G��C �لتنمية �ملستد�مة، 
I Cلك مع ما تتضمنه هذ? �ملقايضا�. كما تبدX �ملالحظا� عن 

�ملو�قع �لتى سوW تستفيد من �ملزيد من �ملعلوما� لعمليا� 
�لتقييم C �إلY��Q �جلا�ية.

مجا� � تغطية 	أل�	ضى 	لرطبة
غطى هذ? �لتجميع �ملدX �لكامل من �أل��ضى �لرطبة �لتى 

Cضعتها �تفاقية ��مسا� فى �العتبا�. يتضمن Iلك �لنظم 
�ملائية Q�خل �ليابسة �لنظم �لساحلية �لى عمق ال يزيد عن ٦ 
Fمتا� فى حالة �جلز� �ملنخفض (لكن ليس �حمليطا� �لعميقة) 
�أل��ضى �لرطبة �لتى من صنع �إلنساC O �لنظم �لسطحية 

C حتت �أل�ضية (�لكا�ست C �لكهوW). جميع �ملو�ئل �ملائية فى 
Q�خل �ليابسة-سو�G عذبة �مليا? I C�� �ملاG �ألجاC w ماحلة �مليا? 

C تتضمن �ألنها� C �لبحير�� �لعظمى C �لبحا� �لد�خلية-مت 
Cضعها فى �العتبا�. تتضمن �أل��ضى �لرطبة �لساحلية �ملو�ئل 
عذبة �مليا? C �ملاG �ألجاC w �ملاG �ملالح (مثل �لبحير�� �لشاطئية 
 zلسهو� C ألعشا` �لبحرية� wCمر C ڤCملاجنر� C مصا` �ألنها� C
 www.ramsar.org حو�جز �لشعا` �ملرجانية). (�نظر C لطينية�

ملزيد من �ملعلوما� عن تعريف �أل��ضى �لرطبة F Cمناk �ملو�ئل 
�ملقبولة فى �التفاقية). نظر�F Aنه ال يوجد حد فاصل C�ضح بني 

 Yلساحلية، فهذ� �لتحديد لإلشا�� C خل �ليابسة�Q لنظم �لتى�
فقط C ال يتم تطبيقه بحز3، خاصة Fينما كانت هنا� تفاعال� 

متباQلة قوية بني �لتنوc �ألحيائى C �خلدما� C �لضغوk �لتى 
تؤثر �ملو�ئل �ملائية �ملتر�بطة بعضها مع �لبعض.

يوضح �طا� ١٫٣ �لعالقة بني مناطق �لنفوI �لبيوجغر�فية 
 cجه �لتنوCF ملستخدمة فى تقييم �أللفية للتقرير عن بعض�
�ألحيائى C �لتقسيم لألقاليم �ملستخد3 فى �تفاقية ��مسا� 

C كذلك عدA�Q من �أل��ضى �لرطبة �لتى فى نطا� كل �قليم مت 
.AلياCQ 3نه هاF كر? فى ��مسا� علىI

باتفاقية �	مسا� 	طا� ١٫٢.   مفاهيم تقييم 	أللفية � 	لتعريفا� �	� 	لعالقة 
يضع هيكل مفاهيم تقييم 
أللفية 
لعالقا" � 
لتفاعال" بني 


لنظم 
لبيئية � �فاهية 
إلنسا� � 6لك على مستويا" متعد12 بد
ية 
من 
حمللية � <لى 
لكوكبية. � ينطبق 
لهيكل على جميع 
لنظم 


لبيئية على قد� سو
D، � فى هذ� 
حلالية تبنى 
أل�
ضى 
لرطبة كما 
مت تعريفها فى 
تفاقية �
مسا�.

ميكن للعو
مل غير 
ملباشر1 
لتى تؤثر فى 
لنظم 
لبيئية لأل�
ضى 

ملعيشة، �N تؤM2 <لى  PسلوN � لتقنية

لرطبة، مثل 
لسكا� � 
تغير
" فى 
لعو
مل 
لتى تؤثر على 
أل�
ضى 
لرطبة مباشر1، مثل 
 .D

لغذ Sألسمد1 لزيا12 <نتا
 U

ستخد �N Wألسما
محصلة صيد 


لناجتة فى تغير خدما" 
لنظم 
لبيئية 
ملأخو16  "
� تتسبب 
لتغير

لتى متد بها 
أل�
ضى 
لرطبة � بذلك تؤثر فى �فاهية 
إلنسا�.  �N من
ميكن لهذ� 
لتفاعال" 
ملتبا2لة �N حتد` على Nكثر من نطا_ مكانى 

 "
D
N� cمنى، كما ميكنها �N تعبر من نطا_ <لى bخر. ميكن 
تخا6 <جر
 "
مثل 
إلستر
تيجيا" � 
لتدخال" فى 
لهيكل لالستجابة <لى 
لتغير

إليجابية � 6لك فى جميع نقط 
لهيكل  "

لسلبية N� لتعزيز 
لتغير

.fتقريبا

ملكونا" 
حليوية �  Mلبيئية بأنها حتو
يصف تقييم 
أللفية 
لنظم 
 ”"

ملميز“ � ”h

لفيزيقية � 
لكيميائية (
ملسا�ية ملصطلحا" “
خلو

 M�ملسا

ملستخدمني سابقاf فى 
تفاقية �
مسا�)؛ � 
لعمليا" (
ملصطلح “تفاعال"” فى �
مسا�)؛ � 
خلدما" (
ملسا�M ملصطلحا" 
“قيم � �ظائف � نو
جت” فى �
مسا�)، �حيث تصنف 
خلدما" <لى 

متوينية (<مد
2) � تنظيمية � 2
عمة � ثقافية.

f شامالf حا�ياf كل ما Dأللفية بنا
 ميثل هيكل مفاهيم تقييم 

 U
يخص كيفية � توقيت تطبيق 
التفاقية للمساهمة فى 
الستخد
 U

حلكيم لأل�
ضى 
لرطبة � 2عم �فاهية 
إلنسا�. يتمثل 
الستخد


حلكيم لأل�
ضى 
لرطبة، كما مت تعريفه فى 
التفاقية، فى 

إلستر
تيجيا" � 
لتدخال" 
ملوضحة فى 
لهيكل � هو NسلوP قائم 

على 
لنظم 
لبيئية لصو� 
لطبيعة 
لبيئية لأل�
ضى 
لرطبة.




لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٢٠

�طا� ١٫٣.  مناطق �لنفو! �لبيوجغر�فية � مخطط �تفاقية ��مسا� للتقسيم �لى 	قاليم

لعديد8، � تتضمن عد<
= من 
ملذكو�8 فى تقييم 
أللفية، ثما� مناطق نفو1 بيوجغر
فية – .ستر
ليا-,سيا � 
لقطبية 
جلنوبية � 
ألفريقية 
الستو
ئية � 
لهندية  Bسا
تذكر 
لد�

�ية >C D

لتخطيط للتقسيم 
جليوبوليتيكى 
لذH تبنته 
التفاقية ألغر �C .Bلبيوما

ملال�ية � 
لشمالية 
جلديد8 � 
جلنوبية 
جلديد8، � 
حمليطية .�كيانيا، 
لشمالية 
لقدمية – � Cلى 

لتقسيم فى 
التفاقية على سيا<8 
لد�R فهو ال يشمل 
لقا�8 
لقطبية 
جلنوبية، فى حني .� <�R �سط  Vلقيا =
يطابق Cلى حد بعيد، � لكن ليس كليا=، مناطق 
لنفو1 هذ�. � نظر

,سيا �قعت فى منطقة ,سيا فى �
مسا� بدال= من تقسيمها على 
ملناطق 
لقطبية 
لقدمية � 
لهند مال�ية. (
نظر 
لشكل) تقع معظم 
لنظم 
ملستخدمة فى تقييم 
أللفية 
لتقدمي 
لتقا�ير (
لغاباB � أل�
ضى 
ملز��عة � 
أل�
ضى 
جلافة � 
لساحلية � 
لبحرية � 
حلضرية � 
لقطبية � 
مليا� فى 
ليابسة � 
جلز� � 
جلباR) فى جميع مناطق 
لنفو1 
لو
قعة على 


لبحرH فى تقييم 
أللفية 
لذH لم يوضع له تخطيط يقابل 
لذH لليابسة. Vلنظا

ليابسة - بخال_ 

أل�
ضى 
لرطبة 
لتى فى �
مسا� � صنفت  a

ملنطقة 
لقطبية 
جلنوبية. كما تنعكس جميع .نو 
تقع معظم 
أل�
ضى 
لرطبة 
لتى تتبع �
مسا� فى جميع مناطق 
لنفو1 ما عد

.نها 1
B .همية <�لية (مو
قع �
مسا�) فى معظم مناطق �
مسا�. 

�لنفو! �لبيوجغر�فى �لكوكبى كما هو متعا�: عليهاشكل.    �أل��ضى �لرطبة �ملصنفة لكونها هامة -�ليا, (مو�قع ��مسا�) فى مناطق ��مسا�، � مناطق 

 

 

 

         مساحة مو
قع �
مسا� باملليو� هكتا� (٥ يوليو ٢٠٠٥)      
 ٣٧
 ٢٨
 ١٩
 ٨
حد�< 
ملمالك 
لبيوجغر
فية   

آليكولوجــى لأللفيــة   Vلنظا

ملصد� : تقييم 

.فريقيــا  
١٦٠٠ موقعا= 

.���بــا  
٨٠٥ موقعا= 


سيـا  
١٧٤ موقعا= 


ستر
ليـا  
٧٤ موقعا= 

.فر�.ستو
ئي 


حمليطها<ية  

لهند�ماال�ية  

Cستر
ليا �جز� 
 H>لها
 qغر qجنو 

.مريكا 

لشمالية:  
 ١١٧ موقعا= 


حمليطها<ية  


لقطبجنوبية 

ملا ماهو جنوبى 
ملكسيك 
من  .مريكا 
جلنوبية (.مريكا 


جلنوبية الستو
ئية) 
ملا ماهو جنوبى 
ملكسيك 

من  .مريكا 
جلنوبية (.مريكا 

جلنوبية الستو
ئية) 

.مريكا 

جلنوبية:  

 ١٢٦ موقعا= 


ملناطق 
لبا�<8 من .مريكا 

لشمالية �جرينالند  


سيا 
لشمالية ��.



٢١
لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع

	ملد� � 	لتو�يع لأل�	ضى 	لرطبة
تقد� مساحة أل�ضى لرطبة على ملستو� لكوكبى مبا يزيد 
لتقدير  عن ١٢٨٠ ملني هكتا�، ( لكن من ملثبت جيد# "! هذ

"قل من لوقع (C٢٠٫٣٫١). تختلف تقدير0 مد� أل�ضى 
لرطبة كوكبيا# ختالفا# كبير فى لد�سا0 <تلفة ( تعتمد 
بشدG على تعريف أل�ضى لرطبة ملستخدF ( طرE حتديد 

أل�ضى لرطبة.
ملرجعة لكوكبية  0فى عاF ١٩٩٩ كانت تقدير

أل�ضى لرطبة  Lلرطبة ( "(لويا0 جرأل�ضى  L�ملو
لقومية  Lجلرملد� أل�ضى لرطبة من قوئم 

بحولى ١٢٨٠ مليو! هكتا�، ( Qلك "على بكمية 
لسابقة لتى "خذ0 من  0ملحوظة من لتقدير
لتقدير  معلوما0 جلس من عن بعد. يشمل هذ
خل ليابسة ( على لسوحل L لرطبةأل�ضى 
ألنها� ( ملستنقعا0)  ) 0(يتضمن Qلك لبحير
ملساحا0 لبحرية قر] لسوحل (Zلى عمق ٦  )

"متا� "سفل جلز� ملنخفض) ( أل�ضى لرطبة لتى 
من صنع إلنسا! مثل خلزنا0 ( حقو^ أل�[، ( "خذ 
لتقدير من مصا�L معلوما0 متعدGL. على لرغم 

أل�ضى  L�من Qلك، يعتبر �قم ملرجعة لكوكبية ملو
أل�ضى لرطبة تقدير "Lنى  Lلرطبة ( "(لويا0 جر

 Gجلديدمن لوقع ( بخاصة فى ملناطق الستوئية 
أل�ضى لرطبة (مثل  e( بالنسبة لبعض "نو

لغمر ( أل�ضى  Gخلية متكر�أل�ضى لرطبة لد
خلثية ( أل�ضى لرطبة لصناعية ( مر(g "عشا] 

لبحر لسهو^ لساحلية) حيث لبيانا0 غير 
لفجو0 قبل حتديد  jمكتملة "( غير متاحة. يجب تنا(^ هذ

خل ليابسة ( لسوحل ( من L) #لرطبة كوكبيامد� أل�ضى 
صنع إلنسا!) بد�جة تأكد عالية.

ملتاحة ملد�  0ميثل جلد(^ ٢٫١ "فضل تقديرين من لتقدير
أل�ضى  L�أل�ضى لرطبة: ( هما تقييم ملرجعة لكوكبية ملو
 0أل�ضى لرطبة ( قاعدG بيانا0 لبحير Lلرطبة ( "(لويا0 جر

لعالم للطبيعة/جامعة  E)لكوكبية لصندأل�ضى لرطبة  )
كاسل.

لقد "جريت تد�يبا0 على (ضع خرئط أل�ضى لرطبة ( لكن 
 rحد" !Z .لى "خر�Z لتفاصيل من منطقةختلفت مستو� 
Z 0مكانية لتعرs على Q (نظر شكل ٢٫١خلرئط لعاملية (
لتفاصيل حتى Lقيقة [(ية، "نتجت بتجميع خرئط �قمية 

( مصا�L بيانا0 مختلفة، لكنها ما [لت تعانى من مشاكل 
لتعريف ( ملقاييس.

لقد مت جتميع ملعلوما0 على ملستو� لكوكبى عن أل�ضى 
ألنها� لعظمى ( حقو^ أل�[ (  ) L)لسد ) 0خلثية ( لبحير
لكنها تختلف ( ناقصة بالنسبة لكثير من أل�ضى لرطبة 

خل ليابسة ( أل�ضى لرطبة لتى من صنع إلنسا! L
(C٢٠٫٣٫١). توجد أل�ضى خلثية فى ما ال يقل عن ١٧٣ L(لة 
فى لعالم، مبساحة Zجمالية ٤٠٠ مليو! هكتا� تقريبا#، ( تقع 

"غلبيتها فى كند (٣٧٪) ( �(سيا (٣٠٪). هناz عدG قوئم "نها� 
 sلصرمنشو�G ( هى تسرL نظم ألنها� لعظمى مع نظم 

ملتدفقة، ( ملرG "خر�،  jمليالتابعة لها ( ألطو^ ( حجم 
لتعريفا0  ) Eللطر #هناz تباين ملمو| بني لتقدير0 نظر

ملستخدمة. فعلى سبيل ملثا^،  تختلف ملعلوما0 عن حجم 
 0ملطبق ( لفتر jمليا !]تدفق ملياj باألنها� بسبب منوgQ تو

ملوقع <تلفة لقيا| لتدفق. ( باملثل، تنتشر خلزنا0؛  )"
لسد(L فى لعالم من ٥٠٠٠ فى ١٩٥٠ Zلى "كثر  Lعد Lلقد [

 jمليامن ٤٥٠٠٠ فى لوقت حلالى. ( هى تخز! ٣٠-٤٠٪ من 
الستخدمها فى لر� ( تستخدF لتوليد ١٩٪ من كهربا� 

 G ،أل�[ بـ ١٣٠ مليو! هكتا�لكوكب. قد�0 مساحة حقو^ 

تقريبا# ٩٠٪ منها يز�e فى �سيا. ( تتباين ملعلوما0 عن أل�ضى 
لرطبة لتى من صنع إلنسا! "( حتى تنعدF بالنسبة للعديد 

.eمن ألنو
لـ ٥-١٥ مليو! لتى تنتشر فى  0ملعلوما0 عن لبحير !Z
لتباين ( لتبعثر . توجد نسبة كبيرG من  Gلكوكب شديد

ملساحة ألكبر من  0Q بأنها sلتى تعرلعظمى –  0لبحير
 ٥٠٠ كيلومتر# مربعا# – فى �(سيا ( "مريكا لشمالية، كند
لتى  Gنخفاضا0 كثيرخاصة، حيث خلق الحتكاz باجلليد 
 �Lتكونت فيها لبحير0. متثل ألحزمة لتكتونية مثل لو

لبايقا^ فى سيبريا  Gفريقيا ( منطقة بحير" Eفى شر eملتصد
لبحير0. لقد مت (ضع لبحير0 على  "Fماكن "كبر ( ""قد"

خلرئط جيد# على لرغم من (جوL "مو� ملقاييس حيث يصعب 
ألصغر على خلرئط. لكنه ال يوجد موقع (حد  0(ضع لبحير

شامل ملعلوما0 عن لبحير0، مما يجعل تقييم تكوينا0 
ملياj هذj صعبا# ( مستهلكا# للوقت. من "كبر لبحير0 هى 
ملاحلة فأكبرها على إلطالE بحر قز(ين (٤٢٢٠٠٠  0لبحير
ملاحلة فى  0كيلومتر مربع). كما يوجد لعديد من لبحير

٢. تو�يع 	أل�	ضى 	لرطبة � �نو	� 	لكائنا�

جد�( ٢٫١.    تقدير	� مساحة 	أل�	ضى 	لرطبة طبقا% ملناطق �	مسا�  


أل�
ضى � �
قاعد# بيانا� 
لبحير 
لكوكب  +�
1ستعر
- مو 
ملنطقـــــــة 
من 
أل�
ضى 
لرطبة عا> ١٩٩٩  
لرطبة على نطا7 
لكوكب ٢٠٠٤   

(باملليو� هكتا�) (باملليو� هكتا�)   
١٣١  ١٢١–٢٥ Cفريقيا 
٢٨٦  ٢٠٤ Fسيا 
٢٦  ٢٥٨ C���با 
١٥٩  ٤١٥ 
مريكا 
لالتينية (Iيوتر�بيكز) 
٢٨٧  ٢٤٢ Cمريكا 
لشمالية 
٢٨  ٣٦ 
ستر
ليا 
٩١٧  ١,٢٨٠~ 
ملساحة 
لكلية 

٢٨٦  ٢٠٤ ٢٠٤ Fسيا 

١٥٩  ٤١٥ 
مريكا 
لالتينية (Iيوتر�بيكز)  ٤١٥  

٢٨  ٣٦ 
ستر
ليا  ٣٦




لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٢٢

على نطــــا7 �لكوكــــــب  (C20, 1) شكل ٢٫١.    تو%يع �لبحير�� �لضخمة ، �خلز�نا� ، �أل��ضى �لرطبة على �سا�  قاعد� بيانا� �لبحير�� �أل��ضى �لرطبة 

بحيــــــر� 
خز
� مائى 
نهــــــــــــــــر 
مستنقع ما/ عذ, ، سهل فيضا� 
مستنقع غابا4 ، غابة فيــــض 
7�8 �طبة ساحليــــة 

أل�
ضى �طبة 
مليا� غير 
لعذبة/ �
ملاحلة  

لسبخ ، �
ملستنقع 
لعضو< �
ملنجمـــى  

أل�
ضى 
لرطبة 
ملتقطعة (غير 
ملتصلة)  
�8
ضى �طبـــــة (٥٠ – ١٠٠ ٪) 
�8
7 �طبـــــــــة (٢٥ - ٥٠ ٪) 
7�8 �طبة مركبة (صفر ـ ٢٥٪)    (٢٠٠٤ O�P � ليهنر) GLWDلرطبة

ال�
ضي  � 4

ملصد�: قاعد� 
لبيانا4 
لعاملية للبحير


مها، يصعب �� جميع 
لد�� � 
لعديد من 
جلز�؛ � نظر
� لعد
)خذ قيم �قيقة لعد�ها فى 
لعالم.

لقد جمعت معلوما5 عن تو1يع 
أل�
ضى 
لرطبة مثل مصا( 

ألنها� � غابا5 
ملاجنر�ڤ � 
لشعا( 
ملرجانية � مر�9 )عشا( 

ألخر? من  @

لبحر � لكنها متباينة � ناقصة بالنسبة لألنو


أل�
ضى 
لرطبة 
لساحلية (مثل 
ملو
ئل 
لصخرية 
لتى بني 
ملد 

ملو
ئل 
لساحلية  @

لسهو� 
لطينية 
جلز�ية) . LM تنو@ )نو �

لر�
بط 
لتى بني 
ملو
ئل قوية  LM ،حليوية شاسع

Tتمعا5  �

للغاية كما هو 
حلا� مع 
التصا� 
ملتبا�� بني 
لنظم 
أل�ضية 

لبنية 
لتحتية. هناX ما يقر( من  � Lإلنسا
� مستوطنا5 

١٢٠٠ من مصا( 
ألنها� 
لكبر? فى 
لعالم ()? تصر\ ١٠ )متا� 
 Lجمالى مساحاتها ٥٠ مليوM حد`)، يبلغ
مكعبة فى 
لثانية 
لو
هكتا� تقريبا�. يوضح شكل ٢٫٢ صفحا5 ٢٣ � ٢٤ تو1يع مصا( 


ألنها� 
لكبر? � 
ملاجنر�ڤ � 
لشعا( 
ملرجانية � )عشا( 
لبحر.
توجد غابا5 
ملاجنر�ڤ فى 
ملناطق 
الستو
ئية � 
ملد
�ية � تشير 


لتقدير
5 )نها تغطى ١٦-١٨ مليوL هكتا�
� من 
لكوكب � 

يوجد معظمها فى kسيا. توجد 
لشعا( 
ملرجانية فى صو�` 
حو
جز مرجانية � جز� مرجانية � حو
جز حلقية حو� 
جلز� )� 

�قع من 
لشعا(؛ لد? 
لعديد من جز� 
حمليط 
لها�? � 
حمليط 

لهند? � فى بحر 
لكا�يبى شعا( كثيفة من تشكيال5 من 

ألنو
@. كما توجد مر�9 
ألعشا( 
لبحرية Mما مرتبطة  nهذ

 nمليا
بالشعا( 
ملرجانية )� بعيد
� عنها، � هى تنتشر فى 

لضحلة � 
ملناطق 
لساحلية 
حملمية مثل خليج فلو�يد
 فى 


لواليا5 
ملتحد` 
ألمريكية � خليج 
لقر�r � خليج كا�پنتا�يا 
فى )ستر
ليا � فى 
لعديد من 
ملو
قع 
لشبيهة جيومو�فولوجيا�. 

كما تنتشر � متأل 
ألعشا( 
لبحرية (
ملهمة بيئيا�) 
ملناطق 

ملعتدلة 
لساحلية مثل بحر 
لبلطيق.

 �حلالة �لقائمة  �لتوجها� ملو�ئل �أل��ضى �لرطبة
مت حتويل ما يزيد عن ٥٠٪ من )نو
@ معينة من 
أل�
ضى 
لرطبة 

 
فى )جز
x من )مريكا 
لشمالية � )���با � )ستر
ليا � نيو1يلند

لعشرين (��جة تأكد متوسطة Mلى عالية). �  Lلقر
خال� 

لتقدير � تطبيقها  
مت �ضع 
لتوقعا5 
الفتر
ضية من هذ


ألخر? لأل�
ضى  @
على مساحا5 جغر
فية )�سع )� على 
ألنو

لرطبة، كما مت فى بعض 
لد�
سا5، � لكنها تقديرية فقط 


لتقدير
5 فى )مريكا 
لشمالية  n). تشير هذC٢٠٫٣, C(٢٠٫٤

خل 
ليابسة � 
ملستنقعا5 
لساحلية � 
أل�
ضى � nمليا
Mلى 


لرطبة 
لناشئة عند مصبا5 
ألنها� (
نظر Mطا� ٢٫١)؛ � تتضمن 

لتقدير
5 فى )���با فقد 
أل�
ضى 
خلثية؛ )ما فى شما� )ستر
ليا 
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Extent and Distribution of Wetland Habitats

The global extent of wetlands is estimated to be in excess of 
1,280 million hectares, but it is well established that this is 

a clear underestimate (C20.3.1). Estimates of the global extent 

of wetlands differ significantly among different studies and are 
highly dependent on the definition of wetlands used and on the 
methods for delineating wetlands.

The 1999 Global Review of Wetland Resources and Priorities for 
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ئر" 
لقطبية 
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 شكل ٢٫٢.   : تو�يع �ملصبا- ، ��ملاجنر�� ، ��لشعا+ �ملرجانية ، �حشائش قـــــا�  �لبحر �لرئيسية (C19.2.1) (تابع)
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فهى للمستنقعا� �لعذبة؛ � فى نيو�يلند� للمستنقعا� ��خل 
�ليابسة � على �لسو�حل. هنا% عد# كفاية فى �ملعلوما� 

�ملتاحة عن مد1 0نو�/ �أل,�ضى �لرطبة �لتى يتنا�لها هذ� �لتقرير 
– مثل �أل,�ضى �لرطبة ��خل �ليابسة �لتى ت6غمر موسميا3 �0 

بصفة متقطعة، � بعض �أل,�ضى �لرطبة �لساحلية – إلثبا� 
مد1 �لفقد من �أل,�ضى �لرطبة على �ملستو1 �لكوكبى. على 

�لرغم من عد# Eثبا� �قة هذ� �لرقم بسبب غيا@ �لبيانا� �لتى 
ميكن �العتما� عليها، من �ملثبت 0نه مت فقد كبير فى �أل,�ضى 

�لرطبة فى �ملنطقة �لشمالية �ملعتدلة خالK �لنصف �أل�K من 
.(C٢٠٫٣٫١) لعشرين� Wلقر�

هنا% بالغا� بفقد � تدهو, �أل,�ضى �لرطبة ��خل �ليابسة 

فى �لكثير من بقا/ �لعالم، لكن هنا% تقدير�� قليلة ملد1 
�خلسا,Z �لفعلى ميكن �العتما� عليها. WE 0فضل �ملتاX عامليا3 

من �ملعلوما� عن تو�يع �مليا^ ��خل �ليابسة هو �خلا[ بأمريكا 
�لشمالية (C٢٠٫٣٫١). منذ �خلمسينيا� من �لقرW �لعشرين 

هنا% فقد � تدهو, متز�يد للعديد من �أل,�ضى �لرطبة 
 .(C٢٠٫٤٫١) الستو�ئية � �ملد�,ية مثل غابا� �ملستنقعا��
0ظهر تقييم كوكبى لـ ٢٧٧ من 0حو�d �ألنها, �لعظمى 
W0 ٣٧٪ تأثر�� بشدZ بالتجزئة � تعديال� �جلرياW، ٢٣٪ تأثر�� 

تأثر�3 معتدال3، � ٤٠٪ لم يتأثر�� (C٢٠٫٤٫٢). من �لصعب عمل 
قياسا� مطلقة حلالة �أل,�ضى �لرطبة نظر�3 النعد�# �ملعلوما� 

 Zلك، ميكن �ستخد�# مؤشر�� غير �ملباشرp ألساسية. برغم�
مثل �,جة جتزئة �ألنها, الستنتاs �حلالة �أل,جح لبعض �أل,�ضى 

�لرطبة على �ألقل. تلعب �لسد�� ��,�3 عظيما3 فى جتزئة � تعديل 
�ملو�ئل �ملائية � حتويل �لنظم �لبيئية جا,ية �مليا^ Eلى نظم بيئية 
,�كدZ �مليا^ � 0خر1 نصف ,�كدZ، � تعديل جرياW �ملو�� � �لطاقة 

 dجد تقييم 0حو�� .Zقامة �حلو�جز حلركة �ألنو�/ �ملهاجرE �
�ألنها, �لكوكبى W0 معظم �لنظم �لتى تقع 0جز�w من 0حو�ضها 

فى �ملناطق �جلافة ��p �0 نظم صرx ��خلى قد تأثر� بشدZ؛ 
 dمناطق �لتند,� فى 0مريكا �لشمالية � ,�سيا � �ألحو� W0 �

�لصغيرZ �لساحلية فى 0فريقيا � 0مريكا �لالتينية بها 0نها, 
كبيرZ حرZ �جلرياW. على �لرغم من سحب بعض �لسد�� فى 

�لواليا� �ملتحدZ �ألمريكية من �الستعماK (٢٦٨ من ٨٠٠٠٠)، 
Eال W0 �لطلب على � �إلمكانا� غير �ملستغلة لهذ^ �ملنشآ� ال 

 .(C٧٫٣٫٢) عاليا3 فى �لعالم �لنامى � بصفة خاصة فى �سيا Kيز�
منذ عا# ٢٠٠٤، تقد, �لسد�� �لتى حتت �إلنشاw بـ ١٥٠٠، � جا,1 
�لتخطيط ألخر1 كثيرZ فى �لد�K �لنامية على �جه �خلصو[. 

(٢٫٢ Kنظر جد��)
من �ملثبت جيد�W0 3 �لنظم �لبيئية �لساحلية مثل �ملاجنر�ڤ � 

�لشعا@ �ملرجانية � سهوK �جلز, � مصا@ �ألنها, متر بتدهو, � 
.(C١٩٫٢, C١٩٫٤) فقد

�ملاجنر�ڤ: تشير �لتقدير�� W0 فقد �ملاجنر�ڤ فى �لد�K �لتى 
يوجد لديها بيانا� لسنو�� عديدZ (� هى متثل ٥٤٪ من Eجمالى 

مساحا� �ملاجنر�ڤ �حلالية) W0 ٣٥٪ من غابا� �ملاجنر�ڤ �ختفت 
فى �لعقدين �آلخرين. فقد� مساحا� كبيرZ من �ملاجنر�ڤ 

فى بعض �لد�K بسبب عمليا� ��Eلة �لغابا�؛ فعلى سبيل 
�ملثاK، فى �لفلبني فقد ٢١٠٥٠٠ هكتا,�3 من �ملاجنر�ڤ - ٤٠٪ 

من Eجمالى �ملاجنر�ڤ فيها – لصالح �لتربية �ملائية � pلك فى 
�لفترZ ١٩١٨ Eلى ١٩٨٨. � بحلوK ١٩٩٣ تبقى ١٢٣٠٠٠ هكتا,�3 

من �ملاجنر�ڤ، �ملعا�K لفاقد قد,^ ٧٠٪ فى سبعني سنة. 0جريت 
محا�لة الستعا�Z �ملاجنر�ڤ، � لكنها فشلت فى مجا,�E Zجمالى 

�لتدمير فى معظم �ملناطق.
حو�جز �لشعا@ �ملرجانية: تشير �لتقدير�� �حلديثة W0 ما يقر@ 
من ٢٠٪ من حو�جز �لشعا@ �ملرجانية فقد�، � ٢٠٪ مت تد�,ها 
فى �لعقو� �ألخيرZ من �لقرW �لعشرين، pلك من خالK ضربا� 

 WE .Zمثل ترسبا� �لطمى � مما,سا� صيد �ألسما% �ملدمر
مصا@ �ألنها, � �لشعا@ �ملرجانية هى 0كثر �لنظم �لبيئية 

�لساحلية �ملهد�p ،Zلك حتديد�3 بسبب W0 �قع �لضربا� مباشر 
(من نشا� ��خل �لنظا# �لبيئي نفسه) �0 غير �ملباشر (من 

(C7.3.2)جد&% ٢٫٢.    �ألحو�! �ألكثر تهد��� بخز�نا� �مليا� �لكبير� مستقبال� 
عد� �لسد&�   �حلـــــــــو! 

(�ألعلى من ٦٠ متر��)    
�<طط لها ;& �لتى حتت �إلنشا5  

٤٦ حو* نهر ياجنتسى (
لصني) 
٢٧ حو* ال بالتا (3مريكا 
جلنوبية) 
٢٦ 
لشر9 
أل�سط) ) <
حو* نهرA @جلة �
لفر

٢٧حو* ال بالتا (3مريكا 
جلنوبية) 

�ملتجا&G� (C20.3.1)�طاG ٢٫١.  حالة فقد �أل�Gضى �لرطبة فى �لواليا� �ملتحد� �ألمريكية 
 

 Bقب بانتظا

لقالئل 
لتى تر H�لد

ألمريكية هى من  Kملتحد

لواليا>  �M

لبرية  Kحليا
 � Oألسما

لتغير
> فى �3
ضيها 
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W تقييم حالة � توجها> 
أل�
ضى 
لرطبة للواليا> 
لـ ٤٨ 
لبعضها 
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ألمريكية  Kملتحد
M �Mجمالى 
لفاقد من 
أل�
ضى 
لرطبة فى 
لواليا> 

(باستخد
B تعريف 3ضيق من تعريف �
مسا� � بذلك ضم 
ملستنقعا> @
خل 

ليابسة � 
لساحلية � 
أل�
ضى 
لرطبة 
لناشئة عند مصبا> 
ألنها� فقط) 

 ٢٣٧٠٠ A�ما يسا A3 ،j
فى 
لفترK ١٩٨٦ Mلى ١٩٩٧ كا� ٢٦٠٧٠٠ هكتا�

لفقد هذ
 3قل بد�جة ملحوظة (٨٠٪) من 
لعقو@  Hمعد � .jسنويا j
هكتا�


لسابقة. � تبقى عند عاB ١٩٩٧ ما يقد� بـ ٤٢٫٧ مليوناj من 
لـ ٨٩ 
 Kملتحد
مليو� هكتا� من 
أل�
ضى 
لرطبة 
لتى كانت موجو@K فى 
لواليا> 


ألمريكية فى �قت 
الستعما� 
أل���بى. كا� ما يقرp من جميع 
لـ ٩٨٪ من 
 <
q لرطبة
خسائر 
أل�
ضى 
لرطبة من عاB ١٩٨٦ Mلى ١٩٩٧ فى 
أل�
ضى 


مليا� 
لعذبة، � كا� 3غلب qلك من جر
W عمليا> 
لتحويل 3�  <
q � <لغابا


لز�
عية. فى حني �3 ٢٪ فقط  *

لتصفية من 3جل تنمية 
حلضر � 
ألغر

ألنها�، � هو معدH فقد 3قل بد�جة  pلرطبة عند مصا
كا� فى 
أل�
ضى 

 j
ملموسة منه فى 
لعقو@ 
لسابقة، على 
لرغم من فقد ٥٨٥٠ هكتا�
للتنمية 
لساحلية.

ع Mلى 
لسياسا> 
ملتعلقة  uرجvلفقد ي
 M �Mجمالى 
نخفا* معدال> 
باأل�
ضى 
لرطبة � 
لبر
مج 
لتى تشجع على ترميم � خلق � تعزيز 
أل�
ضى 


أل�
ضى 
لرطبة. فى  WخالM عن x@لتى تر

لرطبة، باإلضافة Mلى 
حلو
فز 
 j

لفترK بني ١٩٨٦ � ١٩٩٧ كا� هناO مكسب صافى يقد� بـ ٧٢٨٧٠ هكتا�

من 
أل�
ضى 
لرطبة 
لريفية، معظمها بسبب بر
مج 
حلماية � 
لترميم 

خلز
نا> بقد� ٤٧٠٠٠ هكتا�  � <

لفد�
لية � بسبب }يا@K مساحا> 
لبحير

خللق مستو@عا> ميا� � بحير
> صناعية.
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لبحرية � ، 
لغنــــى) 
لنسبية للنظم عذبة 
مليا) �جــد�%  ٢٫٣  "!جة 
لوفــــر

تسا, 
ملوطن 
لبيئى) � ,

أل!ضية (
لنسبة بني "!جة 
لثر
0 باألنو�                        


لوفر� 
لنسبية  "
�فـــر� 
ألنو %تسا" 
ملوطن 
لبيئى  
لنظم  
اليكولوجية 
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لألنـــــــو 
ملعر�فة)   "
*(نسبة مئوية من 
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٣٫٠  ٢٫٤  ٠٫٨ 
ملا7 
لعذ5  
٠٫٢  ١٤٫٧  ٧٠٫٨ 
لبحــر;  
٢٫٧  ٧٧٫٥  ٢٨٫٤ 
أل�ضــى  


لتكافلية 
ملعر�فة �نسبتها ٥٫٣٪ . "

ألنو Cلن تكتمل %لى ١٠٠ ٪ بسبب %ستبعا *

�ملناطق �حلد��ية � ��خل �ليابسة). عانت �لشعا� �ملرجانية فى 
بحر �لكا-يبى � %ماكن من جنو� شر( 'سيا  %كثر من غيرها 
� ال تز�9 تعانى بسبب تطوير �لسو�حل �ملستمر � �لتلو1 � 

.(C١٩٫٢٫١) Aألسما�صيد  Eلعمليا Fملدمر� Eملما-سا�
 Gخر% H�نو% Eفقد � E-ألنها-: لقد تدهو�جلز- � مصا� �سهو9 

من �أل-�ضى �لرطبة مثل سهو9 �جلز- � مصا� �ألنها-. مت تدمير 
٣٧٪ من �ملو�ئل � مناطق �جلز- على شاطئ �لبحر �ألصفر فى 
�لصني منذ ١٩٥٠؛ �مرE كو-يا �جلنوبية ما يقر� من ٤٣٪ من 

 Aلقد كا\ هنا .(C١٩٫٢٫١) جلز- منذ ١٩١٨�ئل � مناطق �ملو�
فقد ملمو_ ملصا� �ألنها- � �ملرتبط بها من �أل-�ضى �لرطبة 
كوكبياb، فعلى سبيل �ملثا9، فى كاليفو-نيا تبقى %قل من ١٠٪ 

 Eلطبيعية، بينما %جريت تعديال�لساحلية �لرطبة �ضى �أل-�من 
ملموسة ألكثر من نصف مناطق �أل-�ضى �لرطبة � مصا� 

.(C١٩٫٢٫١) ألمريكية� Fملتحد� Eلواليا�ألنها- فى �
�ملو�ئل �ألخرG: ال تو�فر �لتقدير�E �إلقليمية �لعريضة %� 

�لكوكبية للفاقد فى �ملو�ئل �ألخرG، � لكن هناA تقا-ير عن 
خسائر عظمى فى مو�ئل �ألعشا� �لبحرية فى �لبحر �ملتوسط 

 H-ملتوقع %\ تتسا�ليا؛ من �من %ستر i�%جز � �خليج فلو-يد �
�خلسائر فى %عشا� �لبحر � بخاصة فى جنو� شر( 'سيا � 
 Fيا�m ألكسجني بسبب عملية�لنقص  b�لكا-يبى نظر�لبحر �

�ملو�� �ملغذية � بسبب �لصيد �لز�ئد عن �حلد آلكلى �لطحالب � 
.(C١٩٫٢٫١) لساحلية�لتنمية � Fيا�m


ملعتمد� على 
أل!
ضى 
لرطبة ,

ألنو
على �لرغم من كونها محد��F على �لنطا( �لكوكبى rs� ما 
قو-نت بالنظم �لبيئية �لبحرية � �أل-ضية، فاأل-�ضى �لرطبة 

 bنسبيا b�كبير b�تدعم عد� � H�باألنو bغنية نسبيا vمليا�عذبة 
من �ألنو�H �ملعينة تصنيفياb من �حليو�ناE (sثباE غير مكتمل) 

(C٢٠٫٣٫٢). برغم %\ �لنظم �لبيئية �لبحرية � �أل-ضية بها 
�لنسبة �ألكبر من �ألنو�s Hال %\ �لثر�i �لنسبى للنظم �لبيئية 

عذبة �ملياv %على. (�نظر جد�9 ٢٫٣).
عاملياb مت �صف ١٠٠٠٠٠ نوH من حيو�ناE �ملياv �لعذبة تقريباb؛ 
 Aألسما�يعيش ٤٠٪ من  .E٢٠٠٠٠ فقا-يا � E�نصفها حشر

�ملعر�فة فى �ملياv �لتى ��خل �ليابسة (%كثر من ١٠٠٠٠ من 
�لـ٢٥٠٠٠ من �ألنو�H كوكبياb). من �ملنتظر %\ يكو\ عد� 

 z�النعد b�حلالية نظر� E�لتقدير�ملائية %كبر بكثير من � Eنا�حليو�
�ملعلوماE عن بعض �ألصنا| - فعلى سبيل �ملثا9،  يتم 
.bلعذبة سنويا� vمليا� Aجديد من %سما Hتوصيف ٢٠٠ نو

s\ معدالE �لتوطن %على فى �أل-�ضى �لرطبة ��خل �ليابسة 
بصفة خاصة (C٢٠٫٣٫٢). نظر�b %\ مستو�عاE �ألنها- � 

 E~موعا�نتشا- بعض �جز طبيعية متنع �تعمل كحو E�لبحير�

 ،Fلكبير� Eلقشريا� � Eلرخويا� � Aألسما�لتصنيفية مثل �
 E�لبحير�لك فى r توطن عالية. � يتضح Eفهى تظهر معدال

�لقدمية حتديد�b، مثل �لبحير�E �ألفريقية �لعظمى (تتضمن 
تنجانيقا � مال�G � ڤكتو-يا) %� بحيرF بايكا9 فى سيبريا، فهى 

 \s .لسنني�من ماليني  Gألخر�ملاضية � Eلتكوينا�عزلت من 
 Fما بحير% ،Eجلوفمعويا�بايكا9 بها ٧٨ ٪ توطن فى  Fبحير

ڤكتو-يا بها %كثر من ٣٠٠ نوH متوطن من %سماA �لشيكلد. 
%ما حشر�E �ليعسو� (%���ناتا) لها معدالE توطن عالية؛ 

 (Eنا�حليو�٦٤ ٪ من ) ناتا���% H�ملثا9،  ١١١ من %نو�فعلى سبيل 
فى مدغشقر يثير�\ �لقلق من حيث �حلفا� عليهم بسبب 

�لتنوH � �لتوطن �ملرتفعني. %ما �أل-�ضى �لرطبة �لتحت %-ضية 
 Gملثا9،  حتو�فعلى سبيل  - H�بها �-جة توطن عالية لألنو

منظوماE �لكا-ست فى سلوڤينيا ٨٠٠ صنف حيو�\ متوطن.
حتتوG �أل-�ضى �لرطبة �لساحلية مثل �ملاجنر�ڤ � �حلو�جز 
�ملرجانية � مصا� �ألنها- � مر�� �ألعشا� �لبحرية على 

%على �~تمعاs Eنتاجية فى �لعالم (C١٩٫٢٫١). توجد �لشعا� 
�ملرجانية فى مياv فقيرF بالغذ�i نسبياb فى �ملناطق �الستو�ئية، 

 Eلتفاعال�عالية � حتافظ  Fiكفا E�r عليها i�لغذ� F-�� لكن �
�ملركبة بني �لصيا�-�لفريسة على �لتنوH، فاإلنتاجية عالية 

لهذ� �لسبب. كما تظهر �لشعا� �ملرجانية توطن عا9. ففى 
�لنظم �الستو�ئية، يظهر %-خبيل sند�نيسيا كبؤ-F للتطو- فى 

�لتنوH �لبحرG؛ %ما بالنسبة ألنو�H � %جنا_ �ملرجا\ ينخفض 
معد9 مستوG �لتنوH باجتاv �لغر�، ثم يرتفع فى �لبحر �ألحمر 

� %فريقيا قبل %\ يرجع لينخفض مرF %خرG حيث يوجد %قل 
مستوG من �لتنوH فى �لكا-يبى. هناA %منا� شبيهة بالنسبة 

لألصنا| �ألخرG. من %هم �لعملياE �لتى تتم فى مصا� �ألنها- 
هى �ختال� �ملو�� �ملغذية �لقا�مة من %على �لتيا- � كذلك من 

 Eلبيئا�من %خصب  Fحد�ألنها- ��ملد، مما يجعل مصا� �مصا�- 
�لساحلية. s\ �ألعشا� �لبحرية شديدF �إلنتاجية � هى مصد- 

هاz للغذ�i للعديد من %نو�H �لكائناE �لساحلية فى �ملناطق 
�الستو�ئية � �ملعتدلة.


ملعتمد� على 
أل!
ضى 
لرطبة�حلالة 
لقائمة � ,
 توجها: 
ألنو
هناA %�لة متز�يدF على �النخفا� �لسريع � �ملستمر �ملنتشر 

فى كثير من عشائر �ألنو�H �ملعتمدF على �أل-�ضى �لرطبة 
 H�ألنو�عشائر  Eعن حالة � توجها Eلبيانا�جمعت  .(C٢٠٫٣٫٢)

�ملعتمدF على �أل-�ضى �لرطبة ��خل �ليابسة � تضمن rلك 
�لرخوياE � �لبرمائياE � �ألسماA � �لطيو- �ملائية � بعض 

�لثديياE �ملعتمدF على �ملياv، � �ضحت �نخفاضاE ��ضحة. 
 bنخفاضا�بني  � Eلفقا-يا�لتوجه عشائر  zكما طو- مؤشر عا



٢٧
لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع

مستمر�� � سريعا� فى فقا�يا� �مليا� �لعذبة منذ ١٩٧٠ – � هو 
�نخفا1 0كثر عنفا� مما فى �ألنو�) �أل�ضية � �لبحرية (#�جة 

تأكد متوسطة). (�نظر 5طا� ٢٫٢) ميكن 5يجا# هذ� �لتوجه 
على �ملستوI �إلقليمى، على �ألقل فى �ألقاليم �لتى يوجد 

  ،Jبيانا� كافية � متاحة لتقييم �لتوجها�. فعلى سبيل �ملثا
فاالنقر�1 �ملتوقع فى �ملستقبل حليو�نا� �مليا� �لعذبة فى 
0مريكا �لشمالية قQد� 0نه 0كبر بخمسة 0ضعاP من 0نو�) 

�حليو�نا� �أل�ضية 0كبر بثالثة 0ضعاP من �لثدييا� �لساحلية � 
�لبحرية. لكن ال يوجد معلوما� مماثلة عن �ألنو�) فى �أل��ضى 

�لرطبة �لساحلية.
حتى فى حالة حيو�نا� �أل��ضى �ألقل معرفة، مثل �لالفقا�يا�، 

توضح �لتقييما� �ملوجو#V0 W �ألنو�) فى هذ� �Uموعا� 
معرضة بقد� ملمو] لالنقر�1 (C٢٠٫٣٫٢). فعلى سبيل 

�ملثاJ، تقدa �لقائمة �حلمر�_ إلحتا# �حملافظة �لعاملى V0 ما يقر\ 
من ٢٧٥ نوعا� من قشريا� �مليا� �لعذبة � ٤٢٠ من �خويا� 

�مليا� �لعذبة مهد#W على �ملستوI �لكوكبى، على �لرغم من 
عدa 5جر�_ تقييم كوكبى شامل على جميع �ألنو�) فى هذ� 

 Jألمريكية، � هى من �لد�� Wموعا�. فى �لواليا� �ملتحدU�
�لقليلة �لتى قيمت �خويا� � قشريا� �مليا� �لعذبة، يتعر1 

٥٠٪ من 0نو�) �لسرطانا� �ملعر�فة � ثلثى �خويا� �مليا� �لعذبة 
للتهديد باالنقر�1، � من �حملتمل V0 ��حد بني كل عشرW 0نو�) 

من �خويا� �مليا� �لعذبة قد �نقر1 بالفعل.
باستثنا_ حشر�� �ليعسو\ (�0#�ناتا) لم تقيم حالة �حملافظة 

�لشاملة لألنو�) �ألخرI من �لالفقا�يا� �ملائية، شاملة 
�حلشر��، نظر�� لعدa كفاية �لبيانا� حاليا� (C٢٠٫٣٫٢). �جد فى 

مر�جعة حديثة ملوقف تهديد �ليعسو\ �لكوكبى فى ٢٢ 5قليم 
يغطى معظم �لعالم (باستثنا_ 0جز�_ من lسيا) مستويا� 

 W#فى 0ستر�ليا ٤ 0نو�) مهد  ،Jتهديد عالية. فعلى سبيل �ملثا
كوكبيا� � ٢٥ تعتبر فى حالية حرجة، � ٣٠٪ 0خرI تنقص 

�ملعلوما� عنها. 0ما فى 0مريكا �لشمالية ٦٪ (٢٥ نو)) تعتبر 
من �هتماما� �حملافظة. فى �ملنطقة �الستو�ئية �جلديدW يعتبر 

٢٥ من �ألنو�) مهد# كوكبيا� � ٤٥ lخرين من �0لويا� �حملافظة، � 
0خرI عديدW تنقص �ملعلوما� عنها. فى معظم �ملناطق �لتى 
 Iتدهو� �أل��ضى �لرطبة (� �لغابا�) �لقو V0 مت تقييمها �عتبر
 Wلد�فعة �لعظمى النخفا1 نو) �أل�#�نا� � فى حاال� كثير�

��تبط بسحب � تلوv �مليا� � كذلك lثا� �ألنو�) �لدخيلة �لغاtية.
على �لرغم من عدa تقييم 0نو�) �ألسماy فى �مليا� �لعذبة، 
يقد� V0 ٢٠٪  من 0نو�) 0سماy �مليا� �لعذبة �لـ١٠٠٠٠ �لتى 

د}#W � متعرضة لألخطا�  مت توصيفها فى �لعالم 0صبحت مه}
 .(C٢٠٫٣٫٢) �0 سجل �نقر�ضها فى �لعقو# �لقليلة �ملاضية

فى �لد�J �لعشرين �لتى لديها 0كمل عمليا� �لتقييم 
 Iمليا� �لعذبة للتهديد على �ملستو� yتتعر1 ١٧٪ من 0سما

�لكوكبى. باإلضافة 5لى ~لك، تظهر بعض �حلاال� �ملسجلة 
 Pمن �لتهديد بوضو�. � 0كثر �ملعر� Iجيد��� ~لك �ملستو

من �ألمثلة، هو �ختفا_ ما يزيد عن ١٢٣ نوعا� من �لشيكلد 
�لوحيد (�لبسيط) �للوV من بحيرW ڤكتو�يا، على �لرغم من 

بقا_ 0سئلة حوJ تصنيف هذ� �Uموعة من �ألسماy مما 
يشكل مشكلة لتقييمها بدقة. 0ما فى ���0با (يتضمن �إلحتا# 

�لسوڤييتى �لسابق)، هناy ٦٧ نو) مهد# من 0سماy �مليا� 
�لعذبة، � يتضمن على 0سماy �لستيرجيوV (سمك �حلفش) 
� �لبا�\ (�لبربل) � 0خرI من عائلة كيپرينيد�. من �لـ ٦٤٥ نو) 

من �ألسماy شعاعية �لزعانف �ملذكو�W على 0نها مهد#W فى 
�لقائمة �حلمر�_ إلحتا# �حملافظة �لعاملى يوجد ١٢٢ منها فى 

�لواليا� �ملتحدW �ألمريكية � ٨٥ فى �ملكسيك، مما يعكس جزئيا� 
�ملستوI �ملعرفى �ملرتفع فى هذين �لبلدين.

 (C4.4.1, C20.3.2) طا� ٢٫٢ مؤشر �لكوكب �حلى�
�3 مؤشر 
لكوكب 
حلى 
لذ( خلقه 
لصند�# 
لعاملى للطبيعة � 
مركز 
حملافظة 
ملر
قبة 
لعاملى 
لتابع للبرنامج 
لبيئى لألمم 
ملتحد4 

يوفر مقياساM لتوجهاI Jكثر من ٣٠٠٠ عشير4 � ١١٤٥ نو@ من 
 J

لعالم. � 
ملؤشر هو ناجت 
ندماR ثالثة مؤشر Uحو Jلفقا�يا


لتى فى 
مليا� 
لعذبة � فى 
لبحا� � على  @
للتغير
J فى 
ألنو


مليا� 
لعذبة بياناJ عن  @

أل�\. فى عا] ٢٠٠٤ شمل مؤشر Iنو

مليا� 
لعذبة ٢٦٩ 
ملعتدلة � ٥٤ 
ستو
ئية،  @
توجهاJ عشائر Iنو

حف � ١٣٦ طيو� � ١١ �c ١٦ � J٦٧ برمائيا � eسماI ٩٣ منها

ثدييا .J� Iظهر 
ملؤشر �I عشائر 
مليا� 
لعذبة 
نخفضت بد�� شك 

ألخر( 
لتى قيمت، � مبتوسط  @

ألنو Jسر@ من مجموعاI Uمبعد �


نخفا\ ٥٠٪  بني ١٩٧٠ � ٢٠٠٠. (
نظر 
لشكل) � فى نفس 
لفتر4، 

لبرية � 
لبحرية مبقد
� ٣٠٪. 3جمالياM، فإ�  Jنا

نخفضت 
حليو


لتوجه هو 
النخفا\ 
ملستمر فى كل نظا] بيئى على مد( ٣٠ 
عاماM؛ � 
نخفض مؤشر 
لكوكب 
حلى 
ملدمج بحو
لى ٤٠٪.


ملتاحة 3لى طيو� Iمريكا 
لشمالية  Jلبيانا
لد( 
ملؤشر 
نحياc فى 

ألسماe غير 
لتجا�ية ممثلة Iقل مما يجب. � من  @
� I���با، Iما Iنو

لعالم 
ألثر( من حيث 
ألنو
@ يوجد عنها  z

لو
ضح كذلك I �Iجز

.Jملعلوما
Iقل كم من 

١٩٧٠ - ٢٠٠٠فى �مليا' �لعذبة "�لبحا� "على �ليابســــة شكل.   �جتاها� مؤشــــر�� �حليا� على �لكوكب 


ملر
كز 
لعاملية   UNEP ، لطبيعة

ملصــــد� : 
لصند�# 
لعاملى من Iجل 
              للحفــا� �
لرصــــد  
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أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٢٨

يقع ما يقر� من ثلث (١٨٥٦ نو�) من برمائيا	 �لعالم حتت 
 �تهديد �النقر�3، 1 جز. كبير منها (٩٦٤ نو�) معتمد على �مليا
�لعذبة (C٢٠٫٣٫٢). (باملقا6نة، ١٢٪ فقط من جميع 8نو�� �لطيو6 

 Dحتت �لتهديد) 1 للمزيد، تنخفض 8عد� 	1 ٢٣٪ من 8نو�� �لثدييا
عشائر ما ال يقل عن ٤٣٪ من جميع 8نو�� �لبرمائيا	، مما يشير 

دRDS ميكن O8 يرتفع فى �ملستقبل. فى حني  SهTألنو�� �مل� Dعد O8 لىV
على عكس Yلك، تبني ١٪ من �ألنو�� �6تفاعا فى 8عد�Dها. 8ما 
�ألنو�� �ملعتمدR على �مليا� �جلا6ية تظهر قابلية 8كبر بالوقو� 

حتت �لتهديد من 8نو�� �مليا� �لر�كدR. (�نظر شكل ٢٫٣) تتضمن 
 RDSد SهTلعذبة �مل� �8حو�3 �ألنها�Y 6	 �لعدD �ألكثر من 8نو�� �مليا

– d8 بني ١٣ Vلى ٩٨ نوعاc – حو3 �ألماO1b 1 �لياجنتسى 1 �لنيجر 
1 �لپا�6نا 1 �مليكوجن 1 �ألحمر 1 �للؤلؤ (�لصني) 1 كريشنا (�لهند) 

1 بالساk 1 �1سوماثينتا (8مريكا �لوسطى). OV معدi �نخفا3 
حالة صوO لبرمائيا	 �مليا� �لعذبة 8سر� كثير�c منه بالنسبة 

لألنو�� �أل6ضية. 1 نظر�c لكوO �لبرمائيا	 مؤشر�c ممتاn c�bمل 
جوRD �لبيئية، يدعم Yلك �لتنويه باالنخفا3 �لر�هن فى حالة 

مو�ئل �مليا� �لعذبة حوi �لعالم.
تقع نسبة كبيرR من مجموعا	 �لز�1حف �لتى مت تقييمها 

خاصة �1bحف �مليا� �لعذبة 1 8نو�� �لترسة �لبحرية حتت �لتهديد 
على �ملستوd �لكوكبى (C٢٠٫٣٫٢ ,C١٩٫٢٫٢). فعلى سبيل 

�ملثاi،  من �لـ ٢٠٠ نوعاc من ترسة �مليا� �لعذبة �لتى مت تقييمها 
كوكبياc يقع ما ال يقل عن ١٠٠ حتت �لتهديد. لقد تضاعف 
عدD ترسة �مليا� �لعذبة �ملعرضة للتهديد بد6جة حرجة من 

 �١٩٩٦ Vلى ٢٠٠٠. 1 يتعر3 للتهديد ٧٥٪ من 8نو�� ترسة �مليا
�لعذبة فى 8سيا �ملذكوR6 فى �لقائمة �حلمر�. إلحتاD �حملافظة 

�لعاملى، 1 يتضمن ١٨ نوعاc مهدD بد6جة حرجة 1 نو� منقر3. 
Yكر	 �ألنو�� �لسبعة للترسة �لبحرية جميعها فى �لقائمة 

�حلمر�. إلحتاD �حملافظة �لعاملى – كوكبياc، ٣ مهدRD بد6جة 
حرجة 1 ٣ مهدRD 8ما بالنسبة حلالة �لنو� �ألستر�لى �Y �لظهر 

�ملستوd فهى غير معر1فة لعد| 1جوD معلوما	 كافية. من 
�لـ ٢٣ نو� من �لتمساحيا	 �لتى تقطن �أل�6ضى �لرطبة مثل 

�ملستنقعا	 1 �ألنها6 1 �خللجاO �لشاطئية 1 مصا� �ألنها6، 
٤ مهدRD بد6جة حرجة 1 ٣ مهدRD 1 ٣ معرضة للتهديد. 8ما 

�ألنو�� �ألخرd فهى 8قل تعرضاc خلطر �النقر�3 1 لكنها تنقص 
18 تباD محلياc فى بعض �ملناطق. هنا� معلوما	 قليلة عن 

حالة �حملافظة على �لثعابني �ملائية 1 نصف �ملائية، 1 لكن �لقليل 
�ملذكو6 منها معر3.

 �من �ملثبت جيد�O8 c كثير من 8نو�� �لطيو6 �ملعتمدR على �مليا
مهدRD  كوكبياc، 1 حالتها فى تدهو6 8سر� من �لذd ألنو�� 

�لطيو6 �ألخرd فى �ملو�ئل �ألخرd (C٢٠٫٣٫٢ ,C١٩٫٢٫٢). لقد 
6Dست 8نو�� �لطيو6 �لتى تعتمد بيئياc على �أل�6ضى �لرطبة 

 ،Rخل �ليابسة، خاصة �لطيو6 �ملائية �ملهاجر�D لساحلية 1 �لتى�
8كثر �YV ما قو6نت باألصنا� �ألخرd، 1 على 1جه �خلصو� فى 

8مريكا �لشمالية 1 غر� 1618با. فمن �لـ ٩٦٤ نو� من �لطيو6 
(باستثنا. �لقطرk 1 طيو6 �لنو.) �لتى تعتمد على �أل�6ضى 
�لرطبة 8ساسا، �نقر3 18 مهدD باالنقر�3 ٢٠٣ (d8 ٢١٪ من 

�إلجمالى)، 1 بنسب 8على فى �ألنو�� �ملعتمدR على �لنظم 
�لساحلية �ملعرضة كوكبياc 8كثر من تلك �لتى تعتمد على 

�أل�6ضى �لرطبة �Dخل �ليابسة فقط. (�نظر شكل ٢٫٤)
يوفر فهرk �لقائمة �حلمر�. معلوما	 عن Vجمالى �لتغير على 

مد�6 �لزمن بالنسبة حلالة �لتهديد �لكلية لطيو6 �لعالم. (�نظر 
 Rملعتمد� cكوكبيا RDحالة �لطيو6 �ملهد 	شكل ٢٫٥) لقد تدهو6

على �أل�6ضى �لرطبة �Y	 �مليا� �لعذبة، 1 8كثر منها تلك �لتى 
للطيو6 �لبحرية �لساحلية، 1 كاO �لتدهو6 8سر� منذ ١٩٨٨ من 
 dعلى �لنظم �لبيئية �ألخر Rلتدهو6 فى 8نو�� �لطيو6 �ملعتمد�
(�أل6ضية). 1 بينما تركز مؤشر�	 �لقائمة �حلمر�. على �ألنو�� 

�ملهدRD 1 لكنها ال تر�عى توجها	 �لعشائر غير �ملهدV ،RDال 8نها 
تقد| بالفعل مقياساc لتقد| �لفقد فى �ألنو�� �ملضمحلة. 1 

فى نفس �حلني، 1 بسبب O8 تقييم جميع 8نو�� �لطيو6 �ملعر1فة 
مت باستخد�| نفس �ملعايير، فإO �النحياb لألقاليم n� 1موعا	 

محدD1. 1 على �لرغم من Yلك، تظهر �لقياسا	 �ألخرd حلاال	 1 
توجها	 �لطيو6 �ملائية فى �ألقاليم �ملتنوعة نفس �لنمط (مثل 
مسح تو�لد �لطيو6 فى �لواليا	 �ملتحدR �ألمريكية 1 �لتوجها	 
فى عشائر �لطيو6 �ملائية �أل161بية من �أل�6ضى �لرطبة �لد1لية)، 

حيث تتز�يد �ألنو�� �لشائعة 1 تنخفض عشائر �ألنو�� �ألكثر 
.cية 1 �ألكثر تخصصاD1حد

بنا.�c على حتليال	 توجها	 �لعشائر �لبيوجغر�فية بالنسبة لـ 
٣٣ من عائال	 �لطيو6 �ملائية، فإO ٤١ ٪ فى �نخفا3 1 كذلك 
فعشائر �لطيو6 �ملائية �لساحلية فى حالة �نخفا3 8كثر من 

�نو�� �لبرمائيا� �ملعتمد� على �أل�� ضى    �شكل ٢٫٣. �عد�
    ، ���لرطبة �ملهـــــد�� ' غير  �ملهد  

مو0عة طبقا للموطن �لبيئـى �ألساســى  
 �
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�ال!تفا�، � بخاصة فى ��قيانيا � �ملناطق �الستو�ئية �جلديد�. 
�ظهر+ �ملؤشر�+ �* فى ��!�با � �مريكا �لشمالية عشائر �لطيو! 

�ملائية فى حالة صحية �كثر، � لكنه حتى فى ��!�با ينخفض 
٣٩ ٪ من �لعشائر. � �كثر �لعائال+ تأثر�9 بانخفاضا+ �لعشائر 

 � ،Aتتضمن �لطيو! �لرماحة �لتى ٧١ ٪ منها فى �نخفا Eهذ
�لغطاسة ٦٧ ٪ � �لسكيمر ٦٠ ٪ � �للقلق ٥٩ ٪ � !يلز � �جلاكانا 

٥٠ ٪ � �بو قر�R* � ملعقية �ملنقا! ٤٨ ٪ � �لكركى ٤٧ ٪ . فى 
حني يظهر �* عشائر �لنو!S � �لبشر�S � �لكرمو!�* فى حالة 

جيد� (C٢٠٫٣٫٢). � تظهر نفس �لصو!� فى �فريقيا � ��!�با-Wسيا 
برغم من �* بعض �لعائال+ فى هذ� �إلقليم فى حالة �سوa من 

�حلالة �لعاملية.
تقع حتت �لتهديد نسبة كبير� من �لثدييا+ �ملعتمد� على 

�أل!�ضى �لرطبة �لتى مت تقييمها كوكبيا9، لكن هناj نقص 
فى �ملعلوما+ بالنسبة لكثير من �ألنو�� ألغر�A �لتقييم 

(C٢٠٫٣٫٢ ,C١٩٫٢). يقع �كثر من ثلث (٣٧ ٪) من �ألنو�� �لتى 
 Rحتاo لعذبة �لتى مت تقييمها بو�سطة� Eتعتمد على �مليا

�حملافظة �لعاملى حتت �لتهديد. � تضم مجموعا+ مثل �بقا! 
�لبحر � R!�فيل �ألنها! � خناsير �لبحر �لتى مت تقييم جميع 
 ��نو�عها � Ro!�جها فى قو�ئم oحتاR �حملافظة �لعاملى كأنو�

مهد�R. �ما �ألنو�� �ألخرu من ثدييا+ �ملياE �لعذبة �لتى مت 

تقييمها � تصنيفها مهد�R كوكبيا9 تضم عجوv �لبحر 
�لتى تعيش فى �ملياE �لعذبة �  قندS (ثعلب �ملاa) � sبابة فى 
ماليزيا � �ند�نيسيا، � sبابة �لقندS �ألفريقية � �لديسمن � 

تنرj مدغشقر � منس �ملستنقعا+ � �لقضاعة � �فر�S �لنهر 
�لقزمة � غزال* پير �Rڤيد، �لتى مت oعاRo �Rخالها بنجاo zلى �لبرية 
(C٢٠٫٣٫٢). � كذلك تتعرA ثدييا+ �أل!�ضى �لرطبة �لساحلية 
ملستوu تهديد مرتفع؛ فتقريبا9 !بع كال~ �لبحر � �سوR �لبحر � 
�فياv �لبحر �ملذكو!� فى oحتاR �حملافظة �لعاملى مهد�R، � عامليا9 
يقد! �* �فيا+ جميع �نو�� �حليتا* تبلغ مئا+ �آلال� كل عا� 

.(C١٩٫٢٫٢)

)�
خلية 89 ساحلية/بحرية ، 
8 على �9
ضى �طبة ;ما على �9
ضى �طبة �
خلية ، 89 على �9
ضى �طبة 8ضعت كل عائلة لطير مائى من حيث هى معتمد� متضمنة طيو� 
لبحر  فى ��جا% تهد� مختلفة . شكل  ٢٫٤.   Gطيو� 
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�لنظم �اليكولوجية لأل��ضى �لرطبة خدما� متنوعة توفر 	لتنو� �قيمة خدما� 	أل�	ضى 	لرطبة 
حيوية من +جل �فاهية �إلنسا$ #تخفيف �لفقر( 

(C٢٠,C١٩ ( +نظر جد#7 ٣-١) . فمن �ملستقر بشكل جيد +$ 
خدما� Fمد�E �أل��ضى �لرطبة ، مثل �لغذ�< (+ساسا �لسمك) 

#�أللياI تعتبر� ضر#�يتا$ لرفاهية �إلنسا$ . بينما تعد �خلدما� 
�لد�عمة #�ملنظمة (مثل L�#E �لعناصر �لغذ�ئية ) حرجتا$ 

من �جل �ستد�مة #ظائف �لنظاO �إليكولوجى �حليوية #�لتي 
توفر منافع عديدL للناR . فتوصيل �ملا< �لعذQ يعد خدمة 

هامة بصفة خاصة سو�< مباشرL +# بشكل غير مباشر . هذ� 
باإلضافة Fلى �لقيم �لهامة �جلمالية #�لتعليمية #�لثقافية 
#�لر#حية �لتي لد\ �أل��ضى �لرطبة #�لتي توفر فرصا] ثمينة 

لالستجماO #�لسياحة.
 Oلالستخد� Eملتجد� Qياتى �ملد �الساسى للما< �لعذ  

�النسانى من منظومة +��ضى �طبة �Eخلية ، متضمنة 
�لبحير�� #�ألنها� #�ملستنقعا� #�خلز�نا� �أل�ضية غير�لعميقة 
(C٧٫٢٫١). مت تقدير قاعدL �ملو�E �ملتجدE مبتوسط جريا$ سطحي 
طويل �ملد\ يقع بني ٣٣٥٠٠ # ٤٧٠٠٠ كيلو متر مكعب سنويا. 
 Eملائي �لكوكبى �ملتجد� Eلى +$ ثلث �ملو�F �يشير +حد �لتقدير�#

ميكن للناR �لوصو7 �ليه، �oF ما #ضعنا فى �حلسبا$ قربها 
�لفيزيقي من �لسكا$ #تبايناتها عبر �لوقت ، مثل موجا� 

�لفيضا$ حينما متر E#$ حجز فى طريقها Fلى �حمليط . توفر 
�ألمو�u (�ملياu) �لد�خلية #�جلبا7 �ملا< لثلثي تعد�E �لكوكب 

 [�Eأل��ضى �لرطبة �لد�خلية عد� Oأل��ضى �جلافة للثلث . تخد�#
من �لناR يصل Fلى ١٢ ضعفا] ملن هم على طو7 مجا�\ �ألنها� 

حيث يتم oلك من خال7 �جلريا$ �لسطحي �حمللى �ملشتق.
 LEعاF ملا< ، #غالبا ما يتم� Eمد�F هاما] فى [��#E يلعب �ملا< �ال�ضى

شحنه من خال7 �أل��ضى �لرطبة ، فهى توفر ما< �لشرQ ملا 
 Oهى +يضا تخد# . (C٧٫٢٫١) يقد� بحو�لى ١٫٥- ٣٫٠ بليو$ نسمة

كمصد� للما< حلو�لى ٤٠ ٪ من �الستخد�O �لصناعي، ٢٠٪ 
من Fستخد�O �لرx #بالرغم من +همية �ملا< �ال�ضى �إل �نه لم 
يتم Eعم �ستد�مة �ستخد�مه بشكل كاI من خال7 تسعير 

مناسب +# Fجر�<�� L��EF مناسبة .
 yيتمثل فى �ملا< �حملجو Oمائي ها Eيوجد +يضا مد  

بإنشا<�� صناعية #�لشائع لتثبيت (�لتحكم فى) تدفقا� 
�لنهر . ففي �لوقت �حلالي يوجد تقريبا ٤٥٠٠٠ سد�] كبير�]( +كثر 

من ١٥ متر�] ��تفا{ +# �كثر من ٥ +متا� #لكنها حتفظ ٣ ماليني 
متر� مكعبا) #من �حملتمل ٨٠٠٠٠٠سد�] +صغر مت بنا~ها لتوفير 

�ملا< للبلديا� (�حملليا�) #�لصناعة #توليد �لطاقة #�لز��عة 
#�الستجماO #+يضا للتحكم فى �لفيضا$. #تضع �لتقدير�� 

�حلديثة حلجم �ملا< �حملجوy (�ملوثق) خلف �لسد#E فيما بني ٦٠٠٠-
٧٠٠٠ كليو متر مكعب.

يعتبر �لسمك #منتجا� �لسماكة (صيد �ألسما�)   
 uهمية خاصة #�ملشتقة من �مليا+ ��o يكولوجىF Oنظا �خدما

�لد�خلية (C٢٠٫٢٫٥). يعتبر صيد �ألسما� �لد�خلي o# +همية 
خاصة فى �لد#7 �لنامية حيث +نه �حيانا يعد �ملصد� �أل#لى 
 Rلريفية. فمثال يحصل �لنا� �للبر#تني �حليو�ني للمجتمعا

فى كمبوEيا على حو�لي ٦٠-٨٠ ٪ من Fجمالي �لبر#تني �حليو�ني 
 Tonly Sap Qألسما� فى تونلى سا� �لهم من منتجا Oyلال�

#سهو7 �لفيضا$ �ملرتبطة بها ؛ #فى ماال#\ ٧٠-٧٥ ٪ من 
Fجمالي �لبر#تني �حليو�ني �لالOy لألسر منخفضة �لدخل سو�< 

فى �حلضر �# �لريف ياتى من صيد �ألسما� �لد�خلي - جز< 
كبير من �لبيانا� �خلاصة بصيد �ألسما� �لد�خلى تأتى من 
 Iضعا+ Lلد#7 �لنامية ، #لكن يعتقد +$ �لصيد �لفعلي عد�

�أل�قاO �لرسمية لسنة ٢٠٠١ #�لتي تقد� ٨٫٧ مليو$ طن ، حيث 
+$ تقا�ير �لصيد �لد�خلي +قل من حقيقتها . يقد� +$ حو�لي ٢ 
مليو$ طن من �لسمك #�حليو�نا� �ملائية تستهلك سنويا فى 

�حلو� �ألEنى لنهر �مليكوجن Mekong #حدu، مع حو�لى ١٫٥ 
مليو$ طن مصد�ها �أل��ضى �لرطبة �لطبيعية ، # ٢٤٠٠٠٠ 

طن من �خلز�نا� �ملائية    ؛ حيث تبلغ قيمة �لصيد �جماال] حو�لي 
١٫٢ بليو$ E#ال��] +مريكيا . فى +فريقيا يعد صيد �ألسما� #كذ� 
حصاE �لنباتا� �ملائية من سهو7 �لفيضا$ #من �ملستنقعا� 

٣. خدما� 	أل�	ضى 	لرطبة 
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�ملرتبطة بالبحير�� مصا�� جوهرية للمعيشة 	للدخل فى 
�$تمعا� �حمللية .

تغطى �أل��ضى �لرطبة �لساحلية مثل �ملصبا�   
	�ملستنقعا� 	�ملاجنر	1 	�لشعا0 �ملرجانية �لعديد من �خلدما� 

للناA (C١٩٫٣٫٢) . فهى هامة بصفة خاصة فى توفير �لغذ�5 
 Bال��	� E٣٤ بليو Gحد	لساحلية � Gفى �مليا Hيصل صيد �ألسما)

Kمريكيا سنويا (C١٩٫٢٫١). فالعديد من �ملصبا� 	�ملسطحا� 
بني �ملدية /�جلز�ية ، 	�لشو�طئ، 	�لكثباE ، 	شعا0 �ملرجاE لها 

قيم �	حية ، 	جمالية 	�ستجمامية . تلعب Kغلب �أل��ضى 
 Xسهو	لرطبة �لساحلية متضمنة �أل��ضى �لرطبة �لساحلية �

 Bهاما B��	� لغطا5 �لنباتي �لساحلي�	لساحلية ، � Eلفيضا�
فى تقليل _ثا� �ملياG �لناجمة عن Kحد�\ �لعو�صف �لساحلية 

. (C١٦٫١٫١)
توفر �أل��ضى �لرطبة خدمة هامة مبعاجلة 	�abلة سمية   

تنويعـة من نو�جت �gلفا� (C١٥٫٧٫٥) . فاملا5 �جلا�d عبر منطقة 
��Kضى �طبة قد يكوK Eنظف بشكل جوهرd عند خر	جه من 
�أل��ضي �لرطبة . فلقد 	جد EK بعض �أل��ضي �لرطبة تقلل 

تركيز �لنـتر�� بأكثر من ٨٠٪ . 	لقد مت بنا5 بعض �أل��ضى 
�لرطبة صناعيا 	طو�� بشكل خاs ملعاجلة تدفقا� �لصر1 
�لصحي �لغنية بالنيتر	جني. 	قد تدمص �ملعا�E 	�لعديد من 

�ملركبا� �لعضوية على �سوبيا� (�K uنها تر�كم على سطوحها 
 Xملا5 خال� �	ملر Bتوفر �لسرعة �لبطيئة نسبيا	أل��ضى �لرطبة . � (

رضة لكي تفقد حيويتها  xمyقتا للكائنا� �مل	أل��ضى �لرطبة �
K	 لتستهلك بو�سطة كائنا� Kخرu فى �لنظا| �إليكولوجى 
. �إل �E �أل��ضى �لرطبة ميكن EK تصبح "بقعاB ساخنة" " بؤ�� 

B" للتلو\ �ملرضى - فقد تزيد تركيز�� �gلفا� بالقد� �لكافي 
إلحد�\ تأثير�� ضا�� على 	ظائف �أل�� �لرطبة . 	لسو5 �خلط 

 EK بني	ملة  ت��ح� yلتحميال� م� Eتكو EK حلد (�لعتبة) بني� Eفا
حتد\ ضر��B لأل�� �لرطبة صعب �لتقدير.

�أل��ضى �لرطبة هامة كمقصد سياحي بسبب   
قيمتها �جلمالية 	�لتنو� �لكبير حليا� �حليو�E 	�لنبا� �لتى 

حتتويها (C٢٠٫٢٫٦,C١٩٫٣٫٢,C١٩٫٢) . فى بعض �ملناطق تلعب 
�لسياحة جزB�5 �ئيسياB فى �عم �القتصا�يا� �لريفية ، bال 

Kنه يوجد تفا�� (تباين) ضخم بني سهولة �لوصوX 	�ال�تبا� 
(�النشغاX) فى مثل هذG �ألنشطة . ميكن لصيد �لسمك 

 Eيعتد به : فحو�لي ٣٥-٤٥ مليو Bيولد �خال EK الستجمامى�
نسمة تقو| بجز5 فى صيد �لسمك �الستجمامى (فى �أل��ضى 

�لد�خلية K	 �ملا5 �ملالح) فى �لواليا� �ملتحد� ، حيث يقومو� 
بإنفا� مبلغا bجماليا ٢٤-٣٧ بليوE �	ال��K Bمريكيا على هو�يتهم 

كل سنة فالشعا0 تدعم تنوعاB عاليا 	هذ� بد	�G يدعم 
صناعة غطس �ستجمامية قيمة مز�هر�. فمثال Kكثر �لقيمة 

�القتصا�ية للشعا0 �ملرجانية - 	�لتى يقد� صافى منافعها 
مبا يقر0 من ٣٠ بليوE �	ال��K Bمريكيا فى �لسنة - تتولد من 

�لسياحة 	�لغطس �ملؤسسني على �لطبيعة. يرفع طلب 
�لسيا� aيا�� �ملو�قع �لغنية بيولوجيا من قيمة �ملو�طن �لبيئية 

�ملرتبطة عضويا، مثل �ملاجنر	1 	غطا5 حشائش قيعاE �لبحر . 
ميكن للخلجاE �ملعتدلة 	�لبحا� شبه �ملعلقة 	�ملصبا� EK تغل 

�خال سياحيا بحجم مشابه . ميكن EK نالحظ �لتأثير�� �لسلبية 
لالستجما| 	�لسياحة بصفة خاصة حينما تكونا مصحوبا� 
بعد| مسا	�� 	ال تدعما K	 تقوما بتنمية �القتصا��� �حمللية ، 

	حينما تتدهو� �ملو��� �لتى تدعم �الستجما| 	�لسياحة بصفة 
خاصة.

تلعب �أل��ضى �لرطبة �	��B فى تنظيم �ملنا� �لكوكبي بو�سطة 
حجز 	bطال� كميا� ضخمة من �لكربوE (C٢٠٫٢٫٤). تلعب 

�أل��ضى �لرطبة �لد�خلية �	�ين حرجني 	لكنهما متناقضني 
 Aالحتبا� ��aفى تخفيف تأثير�� تغير �ملنا� : تنظيم غا

 sإلمتصا�	 (Eكسيد �لكربوK بصفة خاصة ثاني) dحلر���
 Gلفيزيائي لصدما� تأثير�� تغير �ملنا� . لقد عرفت نظم �مليا�

�لد�خلية بأنها مخاEa جوهرية (غو�طس) للكربوE 	فى نفس 
�لوقت مو��� لثاني Kكسيد �لكربوE (على سبيل �ملثا��K Xضى 

�خلث �لقطيبية) ، كمو��� خالصة حلبس �لكربوE فى �لر	�سب 
، 	ناقال� �لكربوb Eلى �لبحر . بالرغم من EK �ملساحة �لتى 

 EK الb ، تغطيها تقد� بـ ٣-٤ ٪ فقط من مساحة ��� �لعالم
��Kضى �خلث يقد� Kنها متسك ٥٤٠ جيجاتوE من �لكربوE ، متثل 
١٫٥ ٪ من bجمالي تخزين �لكربوE �ملقد� 	حو�لي ٢٥-٣٠٪ من 

�لك �لتى يحتويه �لغطا5 �لنباتى �ال�ضى 	تyر�به . تسهم Kيضا 
�ألمو�G (�ملياG) �لد�خلية فى تنظيم �ملنا� �حمللى.

و�ق�ة  توفر �أل��ضى �لرطبة للناA �لعديد من �ملنافع غير �ملyس�
، 	�لقيمة �القتصا�ية �إلجمالية لأل��ضى �لرطبة غير �حملولة 

غالبا Kكبر من �أل��ضى �حملولة ( ��جة تأكد متوسـطة) 
(C٢٠٫٢ ,C١٩٫٣٫٢) . هناH �لعديد من �ألمثلة على EK �لقيمة 

��لد�خلية (�نظر C5 "طا� 5.2).حتويل �أل��ضي �لرطبة �لطبيعية �لساحلية "طا� ٣٫١.   مثاال� على تكاليف �منافع �الحتفا� بـ �� 
 جتفيف (صر1) مستنقعا� �ملا5 �لعذ0 من Kجل �لز��عة (كند�): 

u�K جتفيف مستنقعا� �ملا5 �لعذ0 في bحدu مناطق كند� �لز��عية 
 Eلكن في جز5 كبير كا	لى منفعة خاصة خالصة، b نتاجيةb ألكثر�
�لك فقط بسبب �إلمد�� بدعم (مالى) جوهرd للتجفيف. فعندما 

حسبت �ملنفعة �الجتماعية للحفا� على �أل��ضي �لرطبة، 	�لناجتة 
عن صيد �حليو�نا� �ملستد�|، صيد �ألسماH �لشصي (بالسنا��)، 

	صيد �لفخا� 	جد Kنها مهما كانت تفو� كثير� جد� �ملكاسب 
�لز��عية. فلقد 	جد Kنه بالنسبة لطرa �ملستنقعا� �لثالثة محل 
�العتبا�، EK �لقيمة �حلالية �لصافية Kعلى عندما Kبقيت �أل��ضي 

 aمتوسط �لقيمة في طر E(على حالتها) (كا Aمسا E	لرطبة بد�
�أل��ضي �لرطبة �لثالثة تقريبا ٥٨٠٠ �	ال�� Kمريكيا للهكتا� مقا�نا 
بالقيمة �القتصا�ية �إلجمالية لأل��ضي �لرطبة �حملولة �٢٤٠٠	ال�� 

Kمريكيا للهكتا�).
 EK عة مائية (تايالند): بالرغم من��a لىb 1	حتويل نظا| ماجنر

�لتحويل للز��عة �ملائية مبني على منطق مقبوX معبر عنه في 
 dK) لقصير، فإنها لم تكن كذلك� uصو�� منافع خاصة في �ملد
مقبولة) ��b ما �Kخل في �حلسبة �لتكاليف ��� �ألصل �خلا�جي. 

	لقد �عتبر� �ملنافع �لكوكبية من فصل �لكربوE متشابهة في 
�لنظامني �ملتر	H على حاله 	�ملتدهو�. bال EK �لفو�ئد �الجتماعية 

�ألساسية �ملرتبطة بغطا5 �ملاجنر	1 �الصلى (بدB�5 من �خلشب 
، 	�لفحم /	�ملنتجا� غير �خلشبية للغابة ، 	�لصيد بعيد�B عن 

�لساحل ،	�حلماية من �لعو�صف) 	�لتي هبطت bلى �لصفر بعد 
�لتحويل . 	بتجميع كل �خلدما� �لتى مت قياسها كانت �لقيمة 
 Bال��	نى ١٠٠٠ ��K 1 �لكامل بحد	القتصا�ية �إلجمالية للماجنر�
	ميكن EK تصل bلى ٣٦٠٠٠ �	ال��K Bمريكيا للهكتا�، بينما كانت 

�لقيمة من ��aعة �جلمبرd حو�لي ٢٠٠ �	ال��B للهكتا�.
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لنظا$ 
أليكولوجى 

أل�ضى  


لنظا$ 
أليكولوجى 

ملائى 


لنظا$ 
أليكولوجى 

لساحلى 
لبحر& 


لنظا$ 
أليكولوجى 

جلو& 


لنظا$ 
أليكولوجى 

لتحت +�ضى  

تأثير 
مباشـر  تأثير غير 
ملصد�: تقييم 
لنظا$ 
لبيئي لأللفية 

مباشـر 

كل على �آلخر : تأثير �لنظم �اليكولوجية 

���� �لـمـا�  

ملا= 
ألخصر "   "

ملا= 
أل?�< "  "

�القتصا�ية لأل��ضى �لرطبة �لتى لم متس تفو� تلك �حملولة �� 
بشكل 0خر �أل��ضى �لرطبة �ملعدلة. (�نظر $طا� ٣-١) تختلف 

بشد; تقدير�9 �ألهمية �القتصا�ية �لكوكبية لأل��ضى �لرطبة 
بقيمة عليا ١٥ تريليوE ��ال��D �مريكيا . ���قاB كهذ? �حدثت 
جدال شديد� فيما بني �لعديد من �القتصا�يني حوH ��ضية 

�لطر� �ملستخدمة (�مليثو��لوجى )، حيث ميز�� محد��9 فى 
 Uملوضوعة .�بصر� Vلطر� �حفز�� على �عتبا� �لعناية بالفر��
�لنظر عن �جلد�H �لد�ئر عن معاني حساX �لقيمة �القتصا�ية 

لأل��ضى �لرطبة ، فمن �ملستقر �آلE �نها \�9 قيمة �تولد 
خدما9 كثير; للنا_ �هذ� ال يعنى �E حتويل �أل��ضى �لرطبة 

ليس مبر��D �قتصا�يا �بد�D ، �لكنه يوضح حقيقة �E �لعديد من 
�ملنافع �القتصا�ية ��الجتماعية لأل��ضى �لرطبة لم تؤخذ فى 

�العتبا� بو�سطة متخذd �لقر�� .
�ضعت �حلالة �ملنحد�; لأل��ضى �لرطبة خدما9   

�لنظاB �إليكولوجى لها ��لنا_ �لذين يعتمد�E عليها فى خطر 
متز�يد (SG٧,C٨٫٣,C٧٫٤,C٧٫٢). يسحب �لبشر �آلE حو�لي 

٣٦٠٠ كليومتر�D مكعبا من ماr �أل��ضى �لرطبة �لد�خلية 
سنويا- جزr �ساسي من �جلرياE �لسطحي �لقا�d �لكوكبي 

�ملتاu (C٧٫٢). تز�يد �ملاr �لعذX �ملستخدB على نطا� �لكوكب 
 E� بحو�لى ٢٠٪ كل عقد فى �لفتر; ١٩٦٠-٢٠٠٠ �من �ملقد�

 Hيزيد معد E� ١٠٪ حتى ٢٠١٠. ميكن Hيستمر فى �لزيا�; مبعد
�ستخد�B �ملاr بشكل �كبر كثير� فى �حو�V �لنهر فى �ملناطق 

 rمد���9 �ملا$ E� جلافة �� �لكثيفة (�ملز�حمة). باإلضافة $لى�

�لعذX فى عديد من �جز�r �لعالم ستستمر فى �لتلو}. فلقد 
تضاعف تلو} �أل��ضى �لرطبة بالنيتر�جني غير �لعضوd على 

مستو� �لكوكب منذ ١٩٦٠، �~�� عشر; �ضعاU فى �لعديد 
من �جز�r �لعالم �لصناعية. ميكن �E تتحوH �لعديد من �مللوثا9 

 Hطويلة �لعمر $لى مركبا9 من �لتي سلو� تفاعالتها متبا�
�لتحفيز ��لتي 0ثا�ها ألغلب �ألجز�r غير معلومة. �كنتيجة 

للتلو} �نخفضت قد�; �لعديد من �أل��ضى �لرطبة على توفير 
مو��� ماr نظيف ميكن �العتما� عليه.

تعد ند�; �مليا? ��نحد�� �لوصوH للماr �لعذX مشكلة   
كوكبية جوهرية متسا�عة تو�جه١-٢ بليوE $نساE على 

�تسا� �لعالم، تؤ�� $لى �نخفاضا9 فى $نتا� �لغذ�r ، � فى 
صحة �إلنساE ، � فى �لتنمية �القتصا�ية (C٧٫٢). بزيا�; �لنمو 
�لسكاني ��الستغالH �جلائر (�لز�ئد) �تلو} مصا�� �مليا? ، تتسع 

�لفجو; بني �ملاr �ملتاu ��لطلب عليه فى عديد من �جز�r �لعالم 
. فستؤثر ند�; �ملاr على جميع �نشطة �ألعماH $ما بشكل 

مباشر �� غير مباشر ، بالضبط كما �E �لزيا��9 فى سعر �لنفط 
 Hتؤثر على حالة �القتصا� �لكوكبي (�لتقرير �لتركيبى لألعما
��لصناعة). �ستكوE �حلكوما9 مدعو; لتخصيص �إلمد���9 

��لفصل فى حقو� �مليا?.
(�لهيد��لوجية)�لد�� �حملفز لأل��ضى �لرطبة ����� �ملا� �لكوكبية 

لكل من �أل��ضى �لرطبة �لد�خلية ��لساحلية تأثير هاB على 
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	طا�  ٣٫٢. 	خلدما� 	لهيد��لوجية لأل�	ضى 	لرطبة 

بالرغم من )� تأثير 
أل�$ 
لرطبة على 
لد��� 
يصة موقع ، /ال 
نه  
لهيد��لوجية تعتبر خ5صِّ

�جدB بعض 
ألنسا@ (
ألمنا= ) 
لعامة فى 

لشماG )مريكية �بعدD )قل فى  Bلتقييما


أل��بية ( �عدD محد�D جد
J من  Bلتقييما



لتقييماB فى Nسيا �)مريكا 
جلنوبية )    �هى 
.( C٧,C٢٠) موصوفة هنا

 Vملا

ملائي 
لكلى : تبخر 
أل�
ضى 
لرطبة  �

مليز
)كثر من طر[ 
أل�
ضى 
ألخر\ ، مثل 
أل�
ضى 

 . Bلغابا

ملنز�عة ، 
أل�
ضى 
لعشبية )� 

لتى متت مر
جعتها  bلبحو
تستخلص ٦٥٪ من 
 gلسنو

أل�
ضى غير 
لضفية تقلل 
ملتوسط  �(

للتدفق فى 
ألنها� . �حو
لي ٢٥٪ من تلك 

لد�
ساB كانت محايد� ، �فقط فى ١٠٪ nكر )� 

أل�
ضى 
لرطبة تزيد من 
لتدفقاB �لقد ظهر )نه 
ال يوجد متييز �
ضح بني حتت طر[ 
أل�
ضى 
لرطبة 


لشأ� . 

ملناطق 
جلغر
فية بهذ �(
تنظيم 
لتدفق : تعد 
أل�
ضى 
لرطبة 
لد
خلية 

لرطبة  B

لفتر Vثنا( Vقع تخزين هامة للما
مو

 B
�غالبا ما توفر 
حتياطيا من 
ملاV )ثناV فتر

جلفاu . /ال 
نه يوجد Dليل قو\ على )� بعض 

لبخرنتح 
لعالية  Bمعدال B
n لرطبة

أل�
ضى 

 Vألنها� )ثنا
تقلل تدفق 
ملاV فى 
جتا� مجا�\ 

جلفاu ... �لقد تأكد nلك بالدليل 
لباهر  B
فتر

لذ\ يظهر )� 
لبخر من 
أل�
ضى 
لرطبة )على 

 Vمليا� )ثنا
منه من 
ألجز
V غير 
لرطبة ملستجمع 

جلفاu ؛ حيث ال توجد فر�@ مرئية بني  B
فتر


zتلفة لأل�
ضى 
لرطبة . فقط فى  {
حتت 
ألنو

أل�
ضى 
لرطبة من  BD

zتبر� [ Bحلاال
٢٠٪ من 

. uجلفا

لنهر )ثناV موسم  Bتدفقا

لصلة بالفيضا� :سهوG فيضا�  B
n Bخلدما



ئما �غالبا ما تخفض D لرطبة

أل�
ضى 

تها) )� تؤخرهم . فالعديد من ��n�) Bلفيضانا



أل�
ضى 
لرطبة فى منابع نظم 
لنهر (مثل 

خلثـية �هو
مش 
لنهر).من 
حملتمل  Bملستنقعا


)نها تؤD\ �ظيفة مشابهة . 
إل 
نه بعض 
أل�
ضي 
 B
��n ملنبع معلو� )نها تزيد من

لرطبة عند 

لفيضا� �تولد تدفقاB فيضانية . فهى غالبا 

ترفع 
ستجابة 
ألنها� 
لفو�ية لألمطا� �يعوn Dلك 
/لى 
جتاهها للتشبع ، مولد� )حجا� )كبر من 


لفيضا� . ���n /� لم ترتفع�لفيض حتى 
تدفق 

لة 
لسمية :من 
ملستقر ]/� bلتلو

لتحكم فى 


أل�$  Bتلعبه نباتا gلذ
بشكل جيد 
لد�� 
لقيم 
 Bلرسوبيا

لرطبة �بيئاتها 
أل�ضية فى صيد 
 Bيد

لعناصر 
لغذ
ئية �
مللوثاB . فحيثما تز�

 Vلغطا

لتعرية كعاقبة للتخلص �
سع 
ملد\ من 

لنباتي ، فإ� 
لعديد من 
لتر
كيب 
ملائية 
لضحلة 

 Bلرسوبيا
تقو� باصطياD مستوياB عالية من 

لتي لو لم يحدn bلك النتقلت ألسفل مجر\ 


لنهر ��سبت فى 
ملناطق 
لساحلية )� قريبا 

لنباتي  Vلغطا
من 
لشعا� . فلقد �جد )� 

على طوG حافة بحير� فيكتو�يا بشر@ )فريقيا 
ميسك ٦٠-٩٢ ٪ من 
لفوسفو�. �
ألكثر عمومية 

)نه يقد� )� 
أل�
ضى 
لرطبة تعتر$ ٨٠ ٪ من 

لنتر�جني 
ملتدفق من 
لنظم 
أل�ضية (هذ
 �غما 

 ��
عن )� 
لقيم (
لتقدير
B) تتباين بسبب 
حلر
�حجم 
ملنطقة (C١٢٫٢٫٣ ,C٧٫٢٫٥) �يستخد� 

لبنغاG بالهند فى /[
لة  �باسنت 
ملاV فى غر


لثقيلة �نباتاB مائية )خر\ إل[
لة 
لشحو�  �Dملعا


ألسما� فى  gDصيا Bنيا�نة تعا�لنفط ، ملعا
�
حصاD طن سمك فى 
ليو� من بر� تستقبل 
 �Dمن مصا bمللو
 Vملا
٢٣ مليو� لتر يوميا من 

صناعية �منزلية معاJ /ال )� 
لتحميل 
لز
ئد 

لصناعية  Bلتدفقا

لصحي 
ملنزلي )�  uللصر
ميكن )� يدهو� 
أل�
ضى 
لرطبة 
لد
خلية ، مع 

فقد فى كل من 
لبيوتا ( 
حليا� 
لنباتية �
حليو
نية 
للمنطقة ) �فى 
خلدماB ((C٢٠٫١٫١. �تكلفة 

/صال� (عكس تأثير) 
لضر� للنظم 
اليكولوجية 
باzلفاB عاD� (منطيا) ما يكو� ضخماJ؛ ففي 

إلصال� مستحيلة  �Dتكو� /عا Bحلاال
بعض 

.(CWG)

 Bخلدما

ال�ضى : بصفة عامة فا�  Vملا
 Bخدما

ال�ضى مفهومة بد�جة 
قل  Vملا

لتي يوفرها 

لسطحي .  Vملا
جوD� من تلك 
ملشتقة من 

فكثير من 
أل�
ضى 
لرطبة �جدB بسبب 
لتربة 

لصخو� 
ملوجوD� حتتها  �( Vللما �ملنفذ
غير 


ال�ضى )� يوجد  Vملا
�لذلك فال يوجد تد
خل مع 
تد
خل محد�D . /ال )� 
لعديد من 
أل�
ضى 
لرطبة 


أل�ضي ، حيث متو� بشكل  Vملا
معتمد�  علي 

أل�ضي ،مثل 
أل�
ضي  Vملا
كبير )� شامل بو
سطة 


لعديد من � Bحا

لرطبة عند 
لينابيع �
لو

لبحير
B . في بعض 
حلاالB قد تطو� 
أل�
ضي 


أل�ضي من طر[ 
أل�
ضي  Vقل للما

لرطبة شحنا 
 Gخر\، مثل حالة سهو( Bفي حاال . gالخر



لفيضا� 
لتي فو@ تربة �ملية (في غر� /فريقيا 

لهند علي سبيل 
ملثل)، حتدb /عاD� شحن �


لفيضا�. قد يتغير 
جتا� حركة  Vجلوفي )ثنا
 �

خلز

ملاV بني 
أل�
ضي 
لرطبة �
أل�$ 
لرطبة ، كما في 

 Gعلي طو�لدبالية) مبدغشقر 

أل�
ضي 
خلثية (

لنهرية ، معتمد� علي  Bخللجانا

لعديد من 


لهيد��لوجية 
حمللية . u�لظر

ملوسم �
تدفق 
لنهر �تباين 
لنظا� 
لهيد��لوجي : تتباين 

هذ� 
خلدماB بشد� فيما بني 
لطر[ 
zتلفة 
لأل�$ 
لرطبة �محليتها (موقعها) [ فمثال 
ظهر 
أل�
ضي 
لرطبة 
ملنبعية (بأعلى 
لنهر) 


فعة � B

خلثية تأثير Bملستنقعا
 

zتلفة �كذ

لتباين . فالكتل  
،�خافضة، �محايد� علي هذ

جلليد تسهم )يضا في  ��n� لنهرية

جلليدية 

 Gتوقيتها . بينما سهو� Bلتدفقا
 Bختالفا

 Okavango كافاجنو�

لفيضا� (كما في Dلتا 

في /فريقيا �سهل فيضا� با�يتو Barito في 

ند�نيسيا ) تقلل من تباين 
لتدفقاB ، بشكل 

لفيضا� ، �قد تخد�  B
��n ساسي بتخفيض(

ضي �طبة )خرg في [ياD� تباين 
لتدفق (كما �(
في 
لعديد من 
أل�
ضي بأعلى 
لنهر ) �nلك من 

لفيضا� �)يضا  (B
��n) \�n �Dكل من [يا Gخال

. uجلفا
بتخفيض تدفقاB موسم 

	لساحلية �	لد	خلية �	لتي بد��ها حتد� 	لبيوتا  	لتي تتأسس 
� تغير �في 	أل�( 	لرطبة �تستطيع هذ$ 	ملكونا� 	حلية 
	لهيد��لوجي �	لصفا� 	لفيزيوكيما�ية لأل�	ضي 	لرطبة.
تساعد 	أل�	ضي 	لرطبة مثل سهو9 	لفيضا� �	لبحير	� 

�	خلز	نا� 	ملائية على تخفيف 	لفيضانا�. ميكن قيا@ قد�< 
تخفيف 	لفيضا� بو	سطة "Kمن 	لبقاH" للماH في 	ألنها� 

 Lلذ	بالوقت  Hلبقا	من K Nلتربة. �يعر	� �نا	خلز	� �	لبحير	�
يستغرقه ماH 	ألمطا� 	لساقطة في 	ملر�� خال9 	لنظاQ. حيث 
 >��V W	حد�Kمن 	لبقاH 	ألطو9 يعني Kيا�< 	لقد�< على معا�لة 

 (��Kألما	لكوجنو �	ألكبر (مثل 	ألنها� 	لتخفيفها.  �	لفيضا
لديها قد�< تخفيف �على من 	ألنها� 	ألصغر. يعيش حو	لي 
 ��٢مليو� ^نسا� في مناطق Kمن 	لبقاH فيها سنة �	حد< 
�قل �هم بذلك في مناطق عالية مخاطر 	لفيضا� �قد�< 

تخفيف منخفضة. يعيش معظم هؤالH 	لنا@ في شما9 

 eلهند �جنو	بشمالي  �	لتعد	ملناطق كثير< 	جلنوبية، �	مريكا �
شرj kسيا �����با 	لوسطي �	لساحل 	جلنوبي 	لغربي إلفريقيا. 
تكو� ألحد	W 	لفيضا� 	ملتطرفة تكاليف عالية معبر	 عنها 

في 	أل��	l 	لبشرية �كذ	 	إلنفاk على ^جر	H	� 	لتخفيف 
. (C١٦٫٢٫٢) >الستعا�	�

من ناحية �خرs تلعب 	لفيضانا� ���	 هاما في 	حملافظة على 
 ،(�^نتاجية 	لر	ضي 	لرطبة (�على 	لز�	عة في سهو9 	لفيضا

حيث �نها تنقل 	لر�	سب 	ملعلقة �� 	ملغذيا� 	ملذ	بة ^لى سهو9 
	لفيضا�. فوجو� نظاQ فيضا� طبيعي يسهم في معيشة 

ماليني 	لنا@، بصفة خاصة  هؤالH 	لذين يعتمد�� على سهو9 
�يضا � �	لفيضا� من �جل 	لز�	عة �	لرعي بعد 	نحسا� 	لفيضا

. (C٢٠٫٢٫١) لسمك	 vجل ^نتا�من 




لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٣٦

	لد��� 	ملائية (	لهيد��لوجية) �بالتالي على مد	
 	لنا� باملا� 
 ��على 	الستخد	ما& 	لعديد� 	لتي يستخدمها، مبا فيها 	لر

�	لطاقة �	لنقل . فد��� 	ملا� هى حركة 	مليا/ فى جميع صو�ها 
	=تلفة (	لبخا�ية �	لسائلة �	لصلبة ) فيما بني كل 8جز	� 

كوكب 	أل�F �خالD كل 	لبيئة 	لبيوفزيائية 	ألشمل (	لغال< 
جوية �	لبحرية �	أل�ضية �	ملائية �حتت 	لسطح �8ضية). (8نظر 

شكل ٣-١). فاملو	�
 	ملائية من خالD 	ملا� R	ته مرتبطة بكل 
 ���
جو	نب هذ/ 	لبيئة 	ألشمل . فهناX مكوناW من مكونا& 

 �	ملا� معر�فاW بصفة عامة " 	ملا� 	أل\�]" �هو كل 	ملا� 	لذ
تتحكم فيه 	لعمليا& 	لفيزيائية ، متضمنا[ 	لبحر ، �"	ملا� 

	ألخضر" �هو 	ملا� 	ملتأثر بالعمليا& 	لبيولوجية مثل بخر نتح 
	لغطا� 	لنباتي.

تلعب 
��� 	ملا� 	لكوكبية 
��	[ 8ساسيا فى 
عم   
	أل�	ضى 	لرطبة 	لد	خلية �	لساحلية ، �فى R	& 	لوقت 

فإW لأل�	ضى 	لرطبة تأثير	 جوهريا على 
��� 	ملا� نفسها   
 W8 ماC٢٠٫٢٫١),C١٩٫٢٫٣,(C٧٫٢ تستطيع 	أل�	ضى 	لرطبة 

ترفع �8 تخفض مكونا& معينة فى 
��� 	ملا� . فتمتد 	لعالقا& 
	ملتبا
لة بني 	أل�	ضى 	لرطبة �
��� 	ملا� بشكل جيد لى 	ملنطقة 

	لساحلية حيث تتأثر 	أل�	ضى 	لرطبة 	لساحلية بتدفقا& 

	ملا� 	لعذr 	لد	خلة ليها من 	ملستجمعا& �باملثل 	ملد 	جلز� 
�	لعو	مل 	لساحلية / 	حمليطية 	ألخرt �	لتي بد��ها تؤثر 

على صفا& 	ملا� 	لعذr في 
��� 	ملا�. بالرغم من عدw كفاية 
	ملعلوما& عن هيد��لوجيا 	أل�	ضي 	لرطبة 	لال\مة ملو	جهة 

	حتياجا& صانعي 	لقر	� فإW هناX 	نخفاضا في 	ستثما�	& 
توليد (	حلصوD على) بيانا& هيد��لوجية �8 تعزيز نوعية 	لبيانا& 

	ملوجو
� على 	ملستوt 	لكوكبي �	لقومي �	حمللى ، �بصفة 
.( C٧٫١٫٢) لنامية	 Dلد�	خاصة فى 

من 	ملتفق عليه W8 	أل�	ضى 	لرطبة 	لد	خلية توفر   
منظومة من 	خلدما& 	لهيد��لوجية ، �لكن طبيعة �قيمة 

 wلكثير منها غير مفهو	خلدما& غير منتظمة �	هذ/ 
جيد	(C٢٠٫٢٫١.). فهناX تعميما& عديد� طاD مكثها عن 

	خلدما& 	لهيد��لوجية 	لتى تقوw بها 	أل�	ضى 	لرطبة ، من 8نها 
 �
تخفض 	لفيضانا& بشكل ملحو{ (C١٦٫٢٫١).، �ترفع من عا
 �
شحن 	ملا� 	أل�	ضى ، �تنظم تدفقا& 	لنهر ، بشكل خا~ \يا

	لتدفقا& 	ملنخفضة (مثال تعمل 	أل�	ضى 	لرطبة كاالسفنجة 
	لتي تتشرr 	ملا� فى 	ملو	سم 	لرطبة �تطلقه 8ثنا� 	ملو	سم 
	جلافة ).فى حني 8نه يوجد 	لعديد من 8مثلة 	أل�	ضى 	لرطبة 

 Xهنا W؛ فإ Wلفيضا	 Dلبا�\ سهو	 Dملثا	لك ،R لتى يحد� بها	
قر	ئن متز	يد� W8 مثل تلك 	لتعميما& ليست قابلة للتطبيق 

على كل 	لسياقا& 	لهيد��لوجية �ال على كل طر\ 	أل�	ضى 
	لرطبة . ففي 	حلقيقة توجد 8مثلة عديد� حيث يحد� 	لعكس 

: حيث تقلل 	أل�	ضي 	لرطبة 	لتدفقا& 	ملنخفضة، �تزيد 
	لفيضانا&، �8 تعمل كمانع إلعا
� شحن 	ملا� 	أل�ضي.�هذ/ 
	لنباتا& ليست غير متوقعة في ظل 	ملدt 	لو	سع لأل�	ضي 

	لرطبة - من ينابيع تعتمد كلية على 	ملا� 	أل�ضي لى ينابيع 
تعتمد على سهوD فيضاW 	لنهر 	لد	خلية �	لكبير�.�مع Rلك 

عند تقسيمها لى طر\ متشابهة هيد��لوجيا فإW 	خلدما& 
تتجه لى 
�جة 8على من 	لثبا& (	النتظاw) في بعض طر\ 

	أل�	ضي 	لرطبة (	نظر طا� ٣-٢).
تساعد صيانة 	خلدما& 	لهيد��لوجية 	ألساسية 	لتي تؤ
يها 

	أل�	ضي 	لرطبة على 	ستمر	�ها في توليد مدt �	سع من 
	خلدما& 	لبيئية 	حلرجة �	لهامة لإلنساW - 	خلدما& 	ملنظمة 

�خدما& 	إلمد	
 (C٢٠٫٢). تا�يخيا يعتبر من 	ملستقر عليه جيد	 
W8 صيانة �حماية �حتى ترميم 	أل�	ضي 	لرطبة من 	ألمو� �	جبة 
	لتشجيع غالبا �Rلك بسبب تعد
 	خلدما& 	لهيد��لوجية 	لتي 

تؤ
يها. ال 	نه في حني W8 بعض هذ/ 	خلدما& 	لهيد��لوجية 
مثل تخزين 	ملا� �تخفيف 	لفيضاW �\يا
� تدفقا& 	ملوسم 	جلا< 
تبد� في صالح �فاهية 	إلنساW، فإW خدما& 8خرt جوهرية جد	 

 Wلغمر بالفيضا	لرطبة (مثل 	 Fاليكولوجية لأل�	للطبيعة 
�	لبخر من 	لغطا� 	لنباتي 	خلا~ باأل�F 	لرطبة) قد يعقد 


	�� 	ملا� 	ملستهدفة 	لتو	\W بني 	حتياجا& متعا�ضة بني  
جهو
	ملدW �	ملالحة �	لز�	عة �	أل�	ضي 	لرطبة.

من 	لضر��� 	حملافظة على 	لنظاw 	لهيد��لوجى لأل�	ضي 
	لرطبة �تباينه (	ختالفه) 	لطبيعي �Rلك للمحافظة على 
	لسما& (	لصفا&) 	اليكولوجية لأل�	ضي 	لرطبة مبا فيها 

 Cجة تأكد عالية) (مشتقة من ,١٩٫٢�
	لتنو� 	الحيائي (
 wلنظا	بصفة عامة يعتبر يعتبر  (٣-٢ D8نظر جد�) .( C٢٠٫٢
	لهيد��لوجى �طبوغر	فيته 8هم 	حملد
	& في تأسيس �صيانة 
طر\ �8	ضي �طبة معينة �كذ	 عمليا& 	أل�	ضي 	لرطبة حيث 

تخلق حاال& فيزيوكيمائية فريد� جتعل 	أل�	ضي 	لرطبة 
مختلفة عن كل من 	لنظم 	ملائية للميا/ 	لعميقة �	لنظم 

	أل�ضية جيد� 	لصر<. فاحلاال& 	لهيد��لوجية تؤثر على 	لعديد 
تاحة 	لعناصر 	ملغذية  tحلية، متضمنة مد	مل غير 	لعو	من 
�حيا� 	لتربة 	لالهو	ئية، �	مللوحة في كل من 	أل�	ضي 	لرطبة 




لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٣٨

�أليكولوجية لأل$�ضى �لرطبة �خدماتها (مشتقة من   C19.2,C20.2 )جد�, ٣٫٢.   (مثلة للعالقا� �لهيد$�لوجية ـ �إليكولوجية عند تدفقا� نهــــــر  مختلفة ��لتى تدعم �لسمة 
�لــد�$ �أليكولـــوجى مكـــو< �لتدفق 

يوفر مساحة مو) بيئى مناسب للكائنا! 
ملائية تدفقا! (1سا0) منخفضة  
يحافظ على �Cجة حر
�A ما@ مناسبة ، �1كسجني =
ئب ، �1حو
> كيميائية 1خر8 ، شاملة 
مللوحة    8Cلعا

ملستو8 

يوفر ما@ شرI للحيو
نا! 
أل�ضية  
يبLقى 
لسمك �بيض 
لبرمائيا! معلقا   

يساعد 
لسمك على 
ملر�� للتغذية ��ضع (تفريخ) 
لبيض  

لتى تعيش فى 
لرسوبيا! 
ملشبعة)) Aملطمو�
يدعم 
لكائنا!   

تساعد على حشد نباتا! سهو> فيضا� معينة تدفقا! (1سا0) منخفضة 
فية Tلص

ملقتحمة �
لو
فدA من 
لعشائر 
ملائية � W
يجتث 
ألنو   Yجلفا

ملستو8 

يركز 
لفر
ئس فى مناطق محد�AC ملصلحة (ملنفعة) 
ملفترسا!   


لنهر ، �
لبر`) �
ملوطن 
لبيئى 
لدقيق . !
تشكل 
لسمة 
لفيزيقية gر8 
لنهر ، متضمنة fتاحة �عدe جتانس 
ملوطن 
لبيئى 
خلاc (مثل منحد� تدفقـــا! 1على  

ملزعجة للطحالب . !

ملا@ 
لطبيعية بعد فترA طويلة من 
لتدفقا! 
ملنخفضة ، طا�AC بعيد
T منتجا! 
iلفا! ، �
مللوثا! ،� 
لتكاثر ACجو Cجتد (نبضا! “ Cفقا! “  

تبقى على حاال! ملوحة مناسبة عند 
ملصبا! .  (Aفيضا� صغير ،
متنع mحف 
لغطا@ 
لنباتى 
لضفى gر8 
لنهر  


حلصى pطما@ شقوf منع�لفقس ، 
تهوية 
لبيض فى حصى   
. ( �qد qلط ـ حصى ـ مـm لنهر (�مل ـ
 Wحتديد حجم حبيبا! قا  


لتكاثر . !

لسمك �fشا� Aيوفر هجر فيضانا! ضخمة 
يوفر فرc تغذية جديدA لألسما` �
لطيو� 
ملائية .  

يعيد شحن 
ملا@ 
أل�ضى لسهو> 
لفيضا� .  

لنباتية فى حتملها  W

لزمنية (تختلف 
ألنو Aلفتر
يحافظ على 
لتنوW فى طرm سهو> 
لفيضا� 
ملغطاA بالغابا! من خال> عملية غمر طويلة   

�عملية fعاAC جتديدها 
لطبيعية . للفيضا�)   

لنباتا! على سهل 
لفيضا� . Aفر��يع mلتحكم فى تو
  

(!

حلياA (مثل 
حلشر !
��C من Aحل جديد
تطلق مر  
تساعد 
لسمك على 
لتكاثر فى سهو> 
لفيضا� موفرA منطقة حضانة للسمك 
لصغير    

تضيف 
ملغذيا! لسهل 
لفيضا�  

لضفية . W

ملائية �
ألنو W
حتافظ على 
لتو
�m فى 
ألنو  

 Aملستعمر
تخلق مو
قع حلشد 
لنباتا!   
تشكل 
لسمة 
لفيزيقية �
ملو
طن 
لبيئية gا�8 
لنهر �سهل 
لفيضا�  


لبقايا 
خلشبية (بنا@ 
ملوطن 
لبيئى) fلى 
gر8 .� (@

لعضوية (
لغذ C

ملو Cيطر  


لتكاثر . !

لسمك �fشا� Aيوفر هجر فيضانا! ضخمة 
يوفر فرc تغذية جديدA لألسما` �
لطيو� 
ملائية .

يعيد شحن 
ملا@ 
أل�ضى لسهو> 
لفيضا� .

لنباتية فى حتملها W

لزمنية (تختلف 
ألنو Aلفتر
يحافظ على 
لتنوW فى طرm سهو> 
لفيضا� 
ملغطاA بالغابا! من خال> عملية غمر طويلة 

�عملية fعاAC جتديدها 
لطبيعية .للفيضا�)    

لنباتا! على سهل 
لفيضا� . Aفر��يع mلتحكم فى تو


(!

حلياA (مثل 
حلشر !
��C من Aحل جديد
تطلق مر
تساعد 
لسمك على 
لتكاثر فى سهو> 
لفيضا� موفرA منطقة حضانة للسمك 
لصغير  

تضيف 
ملغذيا! لسهل 
لفيضا�

لضفية . W

ملائية �
ألنو W
حتافظ على 
لتو
�m فى 
ألنو

Aملستعمر
تخلق مو
قع حلشد 
لنباتا! 
تشكل 
لسمة 
لفيزيقية �
ملو
طن 
لبيئية gا�8 
لنهر �سهل 
لفيضا�


لبقايا 
خلشبية (بنا@ 
ملوطن 
لبيئى) fلى 
gر8 .� (@

لعضوية (
لغذ C

ملو Cيطر
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٤. �لعو�مل (�لقو� ) �لد�فعة لفقد �تغير �لنظم �اليكولوجية لأل�ضي 

شكل ٤٫١.  شكل توضيحي لبعض �لقو- �لد�فعة للتغير في �أل��ضى �لرطبة ��لساحلية  
(C19.4.1,C20.4) لشكل

ملقتحمة �تغير 
ملناG �حتويل 
ال�E ملساحا5 خضرية D� حتت خضرية يؤثر على كل مكونا5 
ملستجمع �
ملنطقة 
لساحلية لذ
 لم ميثل في  K

ألنو

�حلصا4 �جلائر للمو��4 �لبرية : 
بصفة خاصة 
لسمك 
ملدفوK بكل من 
حلاجة 


ملتنامية للسكا� �  U

ملعيشية لألعد
 X
Uمهد Z
باالستقال[ 
لتجا�\ غير 
ملستد

مستقبل 
ألمن 
لغذ
ئي �
ملعيشة. 

�لتوسع �لز��عي: 

خلية طبيعية، U ما يحقق بتحويل نظم مائية Xغالبا 

ألحيائي 
ملائي، �
لوظائف 
لطبيعية  Kلتنو
 �تقليل 

 للتحكم في 
لفيضا�، �fياeU ملوحة 
لتربة من خال[ 
 Z

لبخر حيثما تكو� مصحوبة بزياeU في 
ستخد 


ملوقع  jلتلويث خا�
 5

لكيما�يا5 
لز�
عية، فإ� تأثير 
 .eتصبح شديد 

تفريغ �لقنو�@ على �لنهر 

لتطهير للمالحة  يقلل 
ملوطن �

 pمناD يقلب�لنهر\ 

لبيئي 

لفيضا� 

�لسد�4 : 
 تقطع 
تصالية نظم 
لنهر، تعوs �ضع 
لسمك 

خلز
نا5 تغير  eلكبير
 U�لسد
 .eلهجر
للبيض �


لفيضا� 
ملوسمي �حتبس 
لرسوبيا5 
لالfمة 

عة سهو[ 
لفيضا�. �f نتاجيةw للمحافظة على

) �لر� على نطاB ��سع 
�حتويل 
لنهر يقلب نظم تدفق 
لنهر 

 xملا

لطبيعية،�يقلل من wتاحة  
للز�
عة بأUنى 
لنهر ،�يسهم فى 


ملالح  xملا

مللوحة من خال[ تغلغل 
فى 
ملنطقة 
لساحلية . 

�FGلة �لغابا@: 

ئماD X� موسميا، U eملطمو�
فى 
ملناطق 
غالبا بد
فع 
إلنتاj من 
لز�
عة 
ملائية 
 yمة، يقلل بشكل ملحو
غير 
ملستد

ملوطن 
لبيئي للكائنا5 
لبرية 
ملائية. 

فى 
ملنطقة 
لساحلية جتعل نسق 

أل�
ضى Dكثر قابلية للضر� بو
سطة 


لتعرية. 

�لتلوI �حلضر� ��لصناعى: 

مليا� ،تؤثر على  eUملائية ، تقلل جو
عندما ما تطلق غير معاملة فى 
لبيئا5 


لكائنا5 
ملائية �Dيضا صحة 
إلنسا�   eفر� Kلتنو


 : Jلبنية �لتحتية للتحكم في �لفيضا�� Bلطر�

ملوطن 
لبيئي 
ملائى ، تقلل  zتشو�لرطبة، 
تقطع غالبا 
تصالية لأل�
ضي 

لفيضا� ،�ترفع  xمتصا} ما

لة 
مللوثا5 �fw لرطبة فى
 �ظيفة 
أل�
ضى 

wمكانية 
لفقد عند حد�| 
لفيضانا5 
لعالية . 

�ملصد�: �لتقييم �لبيئي لاللفية ( محو� من ��تنر ٢٠٠٤) 

�فع تدهو� �فقد �أل��ضي �لرطبة �لد�خلية ��ألنو�� (�حلية) مت �أل��ضي �لرطبة
بو�سطة تنمية �لبنية �لتحتية (�لسد��،��خلنا�� �لسدية 

،��جلسو�) ،�حتو3 �أل��ضي ، �سحب �ملا0 ، ��لتلو/ ،��حلصا� �جلائر 
، �كذ� �ستير�� �ألنو�� �لغربية �ملقتحمة (�لغا9ية). من �ملتوقع 

CD يصبح تغير �ملناA �لكوكبي �لتحميل بالعناصر �لغذ�ئية 
من �لقوI �لد�فعة �ملتز�يدG �ألهمية في �خلمسني عاما �ملقبلة 

(C٧,C٩ ،C٢٠ ,R٩ ,R١٣).سيركز �لتحليل �لو��� في هذ� 
�لفصل Dساسا علي �لقوT �لد�فعة �ملباشرG كما هي موضحة 

 Vللما0 �لعذ Cإلنسا� Xستخد�� Gفي شكل ٤-١ خفضت 9يا�
من �لكمية �ملتاحة للمحافظة علي �خلاصية �اليكولوجية 
 C٧٫٣, C٢٠٫٤٫٢, Cللعديد من نظم �ملا0 �لد�خلية (,٢٢٫٥٫٢

R٧٫٤) �كاC بنا0 �لسد�� ��لبنية �لتحتية �الخرT �سحب �ملا0 
 �من �جل �الستخد�X في �لز��عة ، ��ألغر�e �ملنزلية علي نطا

�لعالم Dجمع سببا في تغير نظم �لتدفق ، �تغير في نقل 
�ترسيب �ملغذياj، �في حتوير �ملوطن �لبيئي ، �كذ� �إلخال3 

 . Cألحيا0 �ملائية مثل سمك �لسلمو� jسير هجر� nبخطو
 jبعة مر��D ��خلف �لسد G9فلقد تضاعفت كمية �ملا0 �حملجو
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(C20.4.1)  منذ ١٩٥٧ 
��شكل  ٤٫٢.  �نكما� حجم بحر 

 ...�مـا�� حد

 ...�مــا�� ميكن $# يحد
من خريطة١٩٥٧  من صو� قمر صناعي ١٩٧٧  من صو� قمر صناعي ١٩٨٤  من خريطة ١٩٩٣  من صو� قمر صناعي نوفمبر ٢٠٠٠  من صو� قمر صناعي يونية ٢٠٠١ 

من صو� قمر صناعي سبتمبر ٢٠٠٤ 

فى ٨٩-١٩٩٠   
 Fلى جز$ين فيما بني نوفمبر٢٠٠٠ @يونيو ٢٠٠١ ���نفصل بحر  
 �لصغير �تصلت جزيرJ فوI��جدينيا  ��
 �لكبير @��    Oلرئيسية للجنو� R�باأل 

 ١٦٠
 ١٤٠
 ١٢٠
 ١٠٠
 ٨٠
 ٦٠
 ٤٠
 ٢٠
 ٠

 ١٦٠
 ١٤٠
 ١٢٠
 ١٠٠
 ٨٠
 ٦٠
 ٤٠
 ٢٠
 ٢٠٢٠   ٢٠٠٠   ١٩٨٠   ١٩٦٠ ٢٠٢٠   ٢٠٠٠   ١٩٨٠   ٩٦٠ ٢٠٢٠   ٢٠٠٠   ١٩٨٠   ٠١٩٦٠ 

٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ 

لطلب 
ملتوقع 
 كم مكعب / سنة كم مكعب / سنة كم مكعب / س عا-٢٠١٠ 

�ملتفائل �لسينا�يو 
 /
0
4فضل 
إلجر


ملتاحة 

 Yملا�١٩٦٠-٢٠٠٠ سحب   Yملا�١٩٦٠-٢٠٠٠ سحب   Yملا�١٩٦٠-٢٠٠٠ سحب  

�ملتوفر  �ملاY  �جمالي 
�ملتوفر  �ملاY  �جمالي 

�ملتوفر  �ملاY  �جمالي 
 ٢٠٠٠  عند عا^  �لطلب  مستو[ ثبا] 

�ملنتظم �لطلب سينا�يو منو 
 6

متد
عالقة 
خطية 

فيليب �يكسويز 
يولية ٢٠٠٥ 

�ألصلية لألهو�� (�أل��ضي �ملستنقعية فيما بني �لنهرين (�جلة 
&�لفر�4 ) بالعر�2 تغطي ١٫٥-٢ مليو' هكتا� &لكنها متزقت 
في �لعقو� �حلديثة بالتجفيف &�سع �لنطا2  &بنا7 �لسد&� 
علي نهرD �جلة &�لفر�4 .هذ� باإلضافة @لي ?نة في بد�يا4  

�لتسعينيا4 �ستخدM برنامج جتفيف (صرJ ) كبير في حتويل 
 (C٢٠٫٤٫٢)Rكميا4  ضخمة من �ملا7 من ?��ضي �ملستنقعا4 هذ

.
يعتبر ما7 �لبحير�4 �لتي تفشت بها �لطحالب ?كثر تكلفة 
 Dلالستخد�ما4 �لصناعية �ألخر& Yفي تنقيـتة ألجل �لشر

(٥٧٫٣٫٢). ميكن لتحسن �لتغذ&ية (�لتخثث) ?' تقلل ?عد�� 
�ألسماa ?& تزيلها. &من �حملتمل ?' يكو' �لفقد �ألكثر بر&_� 

في �خلدما4 �لتي تقدمها �لبحير�4 هو فقد �لعديد من 
�ملنافع �لثقافية . ستؤ�D �لر&�ئح �لكريهة للطحالب �ملتحللة 
، &�لبحير�4 �ملوحلة ، &�لكيما&يا4 �لسامة �لتي تنتجها بعض 

iضرk� – 7لطحالب �لز�قا�
?ثنا7 تفشيها @لي @بعا� �لناl عن �لسباحة ، ?& �لتريض 

بالقو��Y ، ?& �الستمتاo بأية قيمة جمالية ?خرD للبحير�4 .

يأتي �لتهديد �ألكبر لأل��ضي �لساحلية من �لتحويل �ملرتبط 
بالتنمية للنظم �اليكولوجية �لساحلية ، &�لذr يؤ�D @لي فقد 

 rلقو�& . (C١٩) 4في �ملو�طن �لبيئية &فى �خلدما Dسع �ملد�&
�لد�فعة �ألخرD �لتي تؤثر علي �أل��ضي �لرطبة �لساحلية 
تشمل حتويل تدفقا4 �ملا7 �لعذY، &�لتحميل بالنيتر&جني 
رzيyنة (�إلطما7) ، &�لتغير�4 في ��جة  yحلصا� �جلائر ،&�لغ�& ،

حر��i �ملا7 ،&�قتحاما4 �ألنو�o (�لغريبة عن �ملوطن �لبيئي) 
?ما �لقوr �ألساسية �لد�فعة للتغير غير �ملباشرi فهي منو 

�لتعد�� �إلنساني في �ملناطق �لساحلية مجتمعا مع �لنشا� 
�القتصا�r �ملتنامي. تقريبا حو�لي نصف مد' �لعالم �لرئيسية 
توجد في حد&� خمسني كيلومتر� من �لساحل، كما ?' �لكثافة 
�لسكانية �لساحلية تصل @لي ٢٫٦ ضعفا للكثافة في �ملناطق 

�لد�خلية . ?�r هذ� �لضغط �لسكاني @لي حتويل �أل��ضي 
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منذ١٩٦٠، ��كثر من ثال� �لي ست �ضعا� كميا
 �ملا� �حملتفظ 
بها في مستو0عا
 �ألنها* �لطبيعية.

نتيجة �الستخد�; �الستهالكي ��لنقل في �0خل حو5 �لنهر، 
فاC �لعديد من �كبر �نها* �لعالم (متضمنة نهر �لنيل، ��لنهر 

�ألصفر ، �نهر كولو*�0�) حتولت �لي �نها* موسمية �لتصر� 
(في بعض �ألحياC بشكل كامل ) �معد�مة �لتصرفا
 �لي 

��لتي  Kمصباتها �لسفلي . فثلث جميع �نها* �لعالم  – �ملعاصر
 
تغير
 تصرفا
 مياهها �ميكن مقا*نتها –  تظهر �نحد�*�

جوهرية في تصرفاتها في �حمليط. فالتحليل طويل �ملدV (�كثر 
من ٢٥ سنة) لـ  ١٤٥ نهر� *ئيسيا في �لعالم يوضح �نخفا5 

�حيث �C �ملا� �ملتدفق �لي  )Cس (٧٫٢٫٤ dمeبأكثر من �خل 
�لتصرفا
�لعديد من �أل*�ضي �لرطبة فد �نخفض فبالتالي �نخفضت 

�متت �يضا �عاقة توصيل �لعناصر �لغذ�ئية  .
تدفقا
 �لرسوبيا
 
�لهامة �يكولوجياk بتحويل �ملا� �لعذj في مستجمعا

�ألمطا* ، مؤثرK ليس فقط علي �اليكولوجية �لساحلية �لكن 
 mهذ C� باإلضافة �لي . oيضا علي محاصيل صيد �ألسما�
�لتغير�
 قد قلبت �يضا سرعة �لتدفق في �ألنها* ، محولة 

 jجنو) Kariba كا*يبا Kمثل بحير ، Kكبير 
بعضها �لي بحير�
�فريقيا)؛ �� خلقت سلسلة من �ملستو0عا
 �ملائية �لعميقة 

�سيا) *) Volga ملتصلة، مثل تلك �لتي علي طو} نهر �لفوجلا�
؛ �� �نتجت تفر~ قنو�
 مفر{ كما هو حا�0 علي طو} نهر 

�ملسيسبي �ميسو*� (�لواليا
 �ملتحدK )؛ �� خفضت جوهريا 
��ملو�طن �لبيئية بأ0نى تيا* �لنهر  Cلسهو} �لفيضا 
�لتدفقا

 (Cباكستا) ��
 كما في حالة نهر �إلند��،مبا فيها �لدلتا
. (C٢٠٫٤٫٢)

 kلبالغة �كثر من   ٤٥٠٠سد��� K0ملوجو� K0 �لكبير��C �لسد
باإلضافة للمنشآ
 �ألخرV ��ططة قد �ل��د
 عو�ئد �يجابية 

 
�تتضمن �لتأثير� . )Cسلبية من �جل �لبشرية (٢٠٫٤٫٢ Vخر��
�اليجابية علي *فاهية �إلنساC تثبيت �لتدفقا
 من �جل 

�لر� ��نتا� �لغذ��، ��مد��0
 �ملا� لألغر�5 �ملنزلية ، ��لتحكم 
 
�توليد �لطاقة �لهيد*�كهربية . �ما �لتأثير� ، Cفي �لفيضا
�لسلبية فتمثلها ضمن تأثير�
 �خرV  فقد �ملعيشة (�لر��) 

�القتصا0ية‘ �تفتيت �تدمير �ملو�طن �لبيئية،  �فقد �ألنو�~ 
 
�قضايا �لصحة �ملرتبطة باملا� �لر�كد ، �فقد �ملغذيا،

 
��لرسوبيا
 �حملمولة للمنطقة �لساحلية. ستكوC �لتحويال
 Kلكبير� 
�بصفة خاصة �لتحويال Kفي �0خل حو5 �لنهر مضر

بني نظم �لنهر �لرئيسية ، �بصفة �خص ستفسد �لنظم 
�اليكولوجية بأ0نى �لنهر في مو*0 �ملستجمعا
 . ففي �لهند 

��لصني ‘ علي سبيل �ملثا} �قترحت مشر�عا
 حتويل تكلف 
. (R٧٫٤) 
مئا
 �لباليني من �لد�ال*�

يعد �لسبب �ألساسي في فقد �أل*�ضي �لرطبة علي مستو� 
�لعالم هو �لتحويل (باإلخال� �� �لتغيير) �جتفيفها (صر� مائها 

   .(C٢٠٫٤٫١) ( 0*جة تأكد عالية) من �جل �لتنمية �لز*�عية (
 (mصر� ميا) نة بحلو} عا; ١٩٨٥مت جتفيف� 
تشير �لتقدير�

حو�لي ٥٦-٦٥٪من �ملستنقعا
 �لد�خلية ��لساحلية من �جل 
�با ��مريكا �لشمالي، �٢٧٪ في �سيا، ٦٪ في *��لز*�عة �ملكثفة بأ

�مريكا �جلنوبية، ٢٪في �فريقيا. �لقد ��0
 �لز*�عة �ملكثفة من 
 K0لضغو{ علي �لنظم  �اليكولوجية للما� �لد�خلي بسبب �يا�

 
�مبيد� 
سحب �ملا� من �جل �لر� �بسبب �*تشا� �ملغذيا
�آلفا
 من  �أل*�ضي �لز*�عية . �لقد قلل �لتكثيف �لز*�عي �يضا 

من �لتنو~ �ألحيائى في �0خل �ألنسا� �أل*ضية �لز*�عية كما 
يتطلب مدخال
 طاقة �علي في صو*K ميكنة �كذ� في �نتا� 

 
�ألسمدK �لكيما�ية ((C٢٠٫٤٫١ ,C١٩٫٥٫٢. في �غلب �حلاال
  K0يا��يكوC �لنا� �لفقر�� هم �ملتأثر�C بنقص �مد��0
 �ملا� ،
�لتلو� ، �نقص  �لتنو~  �ألحيائى ، �لذين يعتمد�C علي مو�*0 

�لكن �يضا من �جل  jليس فقط من �جل �لشر jملا� �لعذ�
�لغذ�� ��لدخل .

 ميثل بحر �*�} ��حدK من �حلاال
 �لصا*خة �لتي سبب فيها �ملا� 
من �جل �لز*�عة  �ملر��ية تدهو*� بيئيا حا�0 غير *جعي لنظا; 

مائي �0خلي (�نظر �طا* ٤-١ �شكل ٤-٢) �باملثل ، �نكمشت 
بحيرK تشا0 في خال} ٣٥ سنة من حو�لي ٢٫٥ مليوC هكتا* 

مساحة سطحية �لي جز� ��حد فقط من عشرين من حجمها 
� لك عند نهاية �لقرC �لعشرين كنتيجة للتأثير�
 �لطبيعية 
��لتي بفعل �إلنساC ، متبوعة بفقد �لعديد من �ألنو�~ ��يضا 
�كانت �ملسافة  . )Cلنظا; �اليكولوجي  (١ .٢٠٫٤� 
فقد خدما

)طا� ٤٫١.   بحر ���: بحر �خلي متدهو�  C20.4.1(
 �
    في خال� 
خلمسني عاما& 
ملاضية 
نكمش بحر !�

<لى خ=مس حجمه 
ألصلي �تدهو� جوهريا بالتلو1 كنتيجة 

لقطن  Bعا
�C Bحتياجا
لسحب 
ملاD �حتويل 
ملاD ملقابلة 


لشاسعة �لقد تضمن 
لتغير 
لهيد��لوجى بناI Dكثر من 
٩٤ خز
نا مائيا& � ٢٤٠٠٠ كيلو متر
& من 
لقنو
B، بحو
لى ٤٠٪ 
 .Yللر BخذI مكعبا &
من 
لتدفقاB بحجم ٨٠-١٠٠ كيلو متر


لبحر 
آل� حو
لي ٢٠٪ فقط من حجمه 
لسابق �يحتو^ على �
ثالثة كينوناB (مكوناB ) مستقلة 
لبحر 
لصغير مبساحة 

٣٠٠٠ كيلو متر
 مربعا&، �حجم ٢٠ كيلومتر
 مكعبا&، �ملوحة 

لشرقي من 
لبحر 
لكبير مبساحة  Dجلز
١٨-٢٠ جم في 
للتر؛ �
٩١٥٠ كيلومتر
 مربعا& �حجم ٢٩٫٥ كيلو متر
& مكعبا&، �ملوحة 


لغربي من 
لبحر 
لكبير مبساحة  Dجلز
١٢٠ جم في 
للتر؛ �
٤٩٥٠ كيلومتر
& مربعا �حجم ٧٩٫٦ كيلو متر
 مكعبا&، �ملوحة 


لشو
طئ ١٠٠-١٥٠ كيلو  pجعت خطو
٨٠ جم في 
للتر.تر

لبحر  rمربعا& من قا &
متر
& �كشفت حو
لي ٤٥٠٠٠ كيلو متر

مكونة صحر
D ملحية، مكونة بالزياtu هو ١٠٠ مليو� طن 

حململ بامللح، �
لذY له عو
قب �خيمة على صحة  x
من 
لتر


إلنسا�.
    �مع هذ� 
لتغير
B ضاعت صناعة صيد 
لسمك 
لهامة 

 Bلنبا
 r

جتماعيا 
قتصاuيا، كما ضاعت 
لعديد من Iنو

لسمك من 
أل�بعة  r

حليو
�. فقط بقى عدu قليل من Iنو�

 tملتوطنة بالبحير

لسمك  r
�ثالثني نوعا& 
لسابقة، �بعض Iنو

لطيو�  Cباملثل بشكل با� Bلقد تأثر�صبحت منقرضة I

 Bمحطا�لبيئية لتكاثرها 

ملائية �بالفقد 
لذY حد1 ملو
طن 

�يا uألمو

ملهاجرt في uلتا�
B نهر^  r
توقفها بالنسبة لألنو

�يا. لقد Iنتج بناD مناطق �Y مو
طن بيئية أل�
ضى uلسير
�

�طبة جديدt، �لكن ال يبد� �I �لك تعويضا & مسا�يا للفقد 
في 
ملو
طن 
لبيئية 
لطبيعية 
�تلفة. �لقد تأثر Iيضا 
ملنا� 


حمللى فمثال، 
نخفضت 
لرطوبة من ٤٠ ٪ <لى ٣٠ ٪ مؤuية <لى 
.(C٥٫٥) ملرعى
نقص في <نتاجية 

 B
   يوجد حو� بحر !�
� مشاكل بيئية �<يكولوجية �
 tuجلو
عو
قب عديدt (مثل 
لعو
صف 
لتر
بية، �
لتعرية، �

ألخر^ ) IضرB بصحة  �

ألغر� xلشر
 Dملنخفضة ملا


ألنيميا (فقر 
لد�) �
لسل،  Bمعدال Bu
C إلنسا�. فلقد


لتنفسي 
ملعدية،  Cجلها
 �
لى �
لكبد �Iمر 
لك= �
�Iمر


حلساسية، �
لسرطا� مبا يتعد^ هذ� 
ملعدالB في  �
�Iمر

لسوفيتي 
لسابق ���سيا 
حلالية �يتز
يد Iيضا معد�  uالحتا


 tخلطير

ملو
ليد غير 
لطبيعيني – �هى <حد^ 
لعو
قب 

ألخر^ للتلو1. ففي كل ٢٠ مولوu يوجد �
حد غير طبيعي 
(بتشويهاB ما ) . �هو �قم يزيد خمس مر
B عن ما هو في 

u�� I���با. 

لبحر قاسية، <ال �I بعضها  t�
u> B
�
   كانت عو
قب قر

 Bرجا�

لنظر، �متت مقايضاB متعمدt لصالح  tكانت بعيد

ستثما� ١٦ بليو�  �I ية. ففي سنة ١٩٩٥ قد�uالقتصا


 &
u�ال�
& Iمريكيا قد يؤu^ <لى توفير صا� للميا� ١٢ كيلومتر
مكعبا& في 
لسنة، مما قد يساعد في <عاtu تأهيل هيد��لوجيا 


لتمويل لم تكن تدعو للتفا��.  Bحتماال

لبحيرt. �لكن 




لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٤٢

�لرطبة �لساحلية �لي نتيجة للتوسع �حلضر� 	حتت �حلضر� 
.باإلضافة �لي حتويل �ملاجنر	! علي نطا� 	�سع �لي �لز��عة 

�ملائية .	كما نوهنا سلفا ففي �لد	0 �لتي بها بيانا- متاحة ثم 
حتويل حو�لي ٣٥٪من �ملاجنر	! في �لعقدين �ألخيرين .	في ضو8 

هذE �لتغير�- �لو�سعة �ملدC �لتي حدثت في �ستخد�A �أل��ضي 
	�لغطا8 �لنباتي في �لعديد من �ملناطق �لساحلية ، فأنة من 

غير �حملتمل �N تكوN �لعديد من �لتغير�- �ملرصوKL في فقد 
�ملوطن �لبيئي 	�ألنو�T قابلة لالسترL�L بسهولة .

�لقو� �لهامة �ألخرC للتغير في �أل��ضي �لرطبة �لساحلية 
تشمل :

� يعنى حتويل �ملياE �لعذبة من �ملصبا- فقد�YYYY جسيما 
لوصو0 �ملياE 	�لرسوبيا- �لى مناطق حتضني 	منو �ألسما\ في 
 ،Nلى سهو0 �لفيضا�	جة تأكد عالية ) �L ) ملنطقة �لساحلية�

 Eعلى هذ N	لذين يعتمد� aمما يؤثر على معيشة ماليني �لنا
�ملناطق �لساحلية d	 سهو0 �لفيضاN من dجل �لز��عة بعد 
�نحسا� �ملا8 	�لر� 	من �جل �نتاf �لسمك 	صيد �ألسما\ 

(C١٩٫٢٫١). بالرغم من d Ndنشطة �إلنساL�h N- تدفقا- 
�لر	�سب في �ألنها� بحو�لى ٢٠٪ فإN خز�نا- 	محوال- �ملا8 متنع 

حو�لي ٣٠٪ من �لرسوبيا- من �لوصو0 �لى �حمليطا- ، مما ينتج 

عنه �نخفاضاY في 	صو0 �لرسوبيا- �لى �ملصبا- بحو�لى ١٠٪ .
�تفعت كمية �لنتر	جني �لنشط ( �ملتاu بيولوجيا) � �

�ملتدفقة للسو�حل 	�حمليطا- مبقد�� ٨٠٪ في �لفترK من ١٨٦٠ 
�لى ١٩٩٠ مما ترتب عليه hياKL �لتغذ	ية (�خلثث) �لتي تضر صيد 

 Nشعا{ �ملرجا Aتسهم في تبد0 نظا	ألسما\ �لساحلية �
 .(R٩)( uغير قابلة لإلصال) بطريقة غير عكسية

� لقد تضر�- dعشا{ قاT �لبحر مبدC 	�سع من تأثير�- 
�إلنساN منها جتريف �لقاT 	�لقا8 �ملر�سي (��اطيف ) في 

مر	d fعشا{ �لقاT، 	تنمية �لساحل، hياKL �لتغذ	ية (�خلثث) 
، 	فر� �لتملح �لناجت عن نقص تدفقا- �ملا8 �لعذ{، 	�إلطما8 

ر�ي�نة)، حتو0 �ملوطن �لبيئي لصالح منو �لطحالب، 	تغير  ( �لغ�
�ملنا�. 	�L- تقا�ير dعظم فقد ألعشا{ �لقيعاN في �لبحر 

�ملتوسط، 	خليج فلو�يد�، 	dستر�ليا، 	من �ملتوقع تسا�T �لفقد 
�حلا�L حاليا، بصفة خاصة في جنو{ شر� �سيا 	 �لكا�يبي 

.(C١٩٫٢٫١٫٥)
� تدهو�- �لشعا{ �ملرجانية بسبب نشا� �إلنساN ( �لصيد 

�جلائر، �ستخر�f �لشعا{) 	بشكل غير مباشر بتلو� �ملا8، 
�لترسيبا-، 	تغير �ملنا� (C١٩٫٢). لقد عانت كثير من �لشعا{ 

 0�	h من ، uنها جزئيا قابلة لإلصالd ال� ، Kشديد Kملرجانية معانا�
�جة حر��K �لسطحية للبحر �حمللى في L تفعت��للوN عندما �
خال0 شهر بحو�لى ٠٫٥-١٫٠ °A فو� متوسط dعلى �ألشهر 

.K�حر�
� CLd عدA �تصا0 	تفتت �أل��ضى �لرطبة �لساحلية �لهامة 

كمسا� هجرK للطيو� �لى تعريض dنو�T عديدK للخطر 	�لى 
 �فقد dنو�d TخرC. فعلى سبيل �ملثاd 0سهم نقص عشائر طيو

مائية مهاجرK في مسا� ( خط سير) هجرK معينة ( في حني 
 Nعلى نفس خط �لطير� Kكانت مستقر 	d -L�h Cخرd عشائر Nd

) في hياKL �عتماLها مرحليا في �لربيع على مناطق هامة 
متدهو�K بشكل حرf، كمثا0 بحر 	�Lين Wadden	�ملالحظ 

.(C١٩٫٢٫٢)Yيا�تأثرE بصيد �لقو�قع جتا
� تعتبر �لنظم �ملصبية من dكثر �لنظم �إليكولوجية 
في �لعالم �لتي غزتها �ألنو�T �لدخيلة مسببة تغيير�- 

�يكولوجية �ئيسية. فمثال يوجد في خليج ساN فر�نسيسكو 
في كاليفو�نيا dكثر من ٢١٠ نوعاY مقتحما، مبعد0 نوT 	�حد 

يستقر كل ١٤ dسبوعا فيما بني ١٩٦١ 	 ١٩٩٥، 	�لتي �ستجلبت 
في ما8 �لصافو�K (�لتو�Nh ) في �لسفن �لضخمة d	 كنتيجة 
لنشا� صيد �ألسما\. 	�لعو�قب �إليكولوجية لهذ� �لغز	 ( 

�القتحاA ) تتضمن فقد �ملوطن �لبيئي 	تبدله، تبد0 تدفق �ملا8 
	�لشبكة �لغذ�ئية، 	خلق مو�طن بيئية جديدK 	غير طبيعية 

	بالتالي مستعمرK بو�سطة dنو�d TخرC مقتحمة 	غريبة 
	�لفلترK (�لترشيح ) شديد �لكفاK8 لعموL �ملا8 بشكل شا�، 
	�لتهجني مع �ألنو�T �ملتوطنة، 	�ملفترسا- شديدK �لتدمير، 

.(C١٩٫٢٫١) ألمر���	رضا-  	�ستير�L �مل�م�
   Ld- ضغو� �إلنساN على �ملساحا- �ملتقلصة بسرعة من 
 Aلى �لعديد من خدما- �لنظا� K8لساحلية �لى �إلسا� L��ملو�

�إليكولوجى �حلاسمة في �فاهية �القتصا�L- �لساحلية 
�فاهية �لناa (C١٩٫١). �ستنفذ صيد �ألسما\ �لساحلي 	

مخز	N �لسمك �لزعنفى ، 	�لقشريا- ، 	�لرخويا- في جميع 
�ملناطق مما CLd �لى نقص مو�L �لغذ�8 	نقص �لدخل 	�لى تعطل 

شبكة �لغذ�8 �لبحرية. لقد حرمت عمليا- �لصيد �لساحلي 
�لكبيرK ��تمعا- �لساحلية من مقوA معيشتهم 	سببت 

hياKL �لصر�عا-، خاصة في �سيا 	dفريقيا. ال�hلت �لز��عة �ملائية 
�إلنتاجية في �ملناطق �لساحلية في تز�يد كنتيجة لزياKL طلب 

dسو�� �لد	لة �لصناعية، 	�ملؤCL �لى فقد �ملوطن �لبيئي، 
	�الستغال0 �جلائر في صيد �ألسما\ من dجل 	جبا- �لسمك 

	�لتلو�. ��ف�ع تبد0 	حتويل �أل��ضي �لرطبة �لساحلية حساسية 
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(سهولة ضر�) �ملناطق �لساحلية ��لشاطئية لضر� �لعو�صف 
��لنحر(C١٩). �تعمل نظم �ملاجنر�� ��لشعا� �ملرجانية 

�ما1) لتقليل -ثر �لعو�صف،  ��لكثبا7 كماصة للصدما1 (صد3
��ألعاصير ��لفيضانا1 ��ملو@ مساهمة بتلك �لوسيلة في 

�فاهية �Gتمعا1 �لساحلية في كل من �لعاملني �لنامي 
��لصناعي.

    تتسبب تنمية �لز��عة �ملائية، ��KLلة �لغابا1 من -جل خشب 
�لوقوX ��الستخد�ما1 �ألخرU لأل��ضى �حتويل �ملاP �لعذ� في 

فقد �ملاجنر�� (C١٩٫٢). يعزU فقد -كثر من نصف �ملاجنر�� في 
`سيا Lلى KياX_ �لز��عة �ملائية (٣٨٪ من -جل حتويل �ملاP �لعذ� من 

-على �لنهر. في -مريكا �جلنوبية حدb تدمير �ملاجنر�� كنتيجة 
 Xمو�� Xلوقو� �للتوسع في �لز��عة �تربية �ملاشية ، �قطع -خشا

.gعة مائية للجمبر��K تأسيس� ، Pلبنا�
    ظهر �لتحميل �لز�ئد للعناصر �لغذ�ئية، في �أل�بعة 

 kلد�فعة لتغير �لنظا� Uألخير_، كو�حد من -هم �لقو� Xعقو
�إليكولوجى في �أل��ضى �لرطبة �لد�خلية ��لساحلية. فلقد 

ضاعفت -نشطة �إلنسا7 �آل7 معدn خلق �لنيتر�جني �لنشط 
على سطوs كوكب �ال�r (R٩٫٢). فلقد X�K تدفق �لنيتر�جني 
�لنشط Lلى �حمليطا1 بحو�لى ٨٠٪ تقريبا منذ ١٨٦٠ Lلى ١٩٩٠ 
، من حو�لي ٢٧ تير�جر�k (١٠ ١٢ جر�k ) نيتر�جني كل سنة Lلى 
٤٨ تير�جر�k في ١٩٩٠ (R٩) �مهما يكن فإ7 هذ� �لتغير ليس 
متجانسا{ على �تسا| كوكب �أل�r ، ففي حني -نه في بعض 

�ملناطق مثل لبر���X �خليج هدسو7 في كند� كا7 صغير� 7L لم 
يكن معد�ما{، فا7 �لتدفقا1 من �ملناطق �ألكثر تقدما{- مثل 

شماn شرقي �لواليا1 �ملتحد_ ، مقاسم ميا� بحر �لشماn  في 
-��با �حوr �لنهر �ألصفر في �لصني – قد تز�يد1 من عشر_ 

-ضعا� Lلى خمسة عشر ضعفا{). �KياX_ حتميل �لنيتر�جني قد 
 _XياK) تخثث� ،�تسبب تفشى �لطحالب، �تقليل ماP �لشر

تغذ�ية) �لنظم �إليكولوجية للماP �لعذ�( �هى �لعملية �لتى 
بها يستنفذ �لنمو �لز�ئد للنبا1 �ألكسوجني من �ملاP)،�نقص 

�ألكسوجني فى �أل��ضى �لرطبة �لساحلية ( ��إلستنفا� 
�لشديد لألكسوجني يؤL UXلى تتابع مو1 �ألسما� ��حليو�نا1 

(Uملائية �ألخر�
   تضاعف Lستعماn ��لفوسفو� ثالثة مر�1 منذ١٩٦٠ �بتز�يد 

ثابت فى �ملعدn حتى ١٩٩٠ ، ثم Xخل فى مرحلة ثبا1 عند 
مستوU يسا�U تقريبا مستوL Uستخد�مه فى �لثمانينيا1. 
�هى �لتغير�1 �لتى Lنعكست فى �لتر�كم فى �لتربة, ��لتى 

حتتفظ مبستوU تدفق فوسفو� ميكن -7 يؤL UXلى تغذ�ية 
(تخثث) �ملاP �لعذ� ��ملاP �لساحلى. ��لعو�قب �حملتملة تتضمن 

تخثث نظم �ملاP �لعذ� �نقص �أل�كسيجني فى �أل��ضى 
�لرطبة �لساحلية.

    فى حني -X 7خوn �ملغذيا1 للنظم �إليكولوجية ميكن -7 
يعطى كآل من �لتأثير�1 �لنافعة  ( مثل KياL _Xنتاجية �حملاصيل ) 
�-يضا �لتأثير�1 �لضا�_ ( مثل تخثث �مليا� �لد�خلية ��لساحلية) 

, فإ7 �لتأثير�1 �لنافعة ستصل فى �لو�قع Lلى منطقة ثبا1 
مهما Kيد1 �لعناصر �لغذ�ئية ( -U -7 -ية مدخالL 1ضافية لن 
تؤL UXلى KياX_ فى غلة �حملصوn ) , فى حني -7 �لتأثير�1 �لضا�_ 

ستستمر فى �لنمـو.
   من �ملتوقع -7 تفاقم تغير�1 �ملنا� �لكوكبية من فقد 

�Xهو�_ �لعديد من �أل��ضى �لرطبة �فقد ��نحد�� -نو�عها �ضر� 
�لسكا7 �لذين يعتمد�7 على خدماتها ؛ Lال -7 �لتنبؤ�1 عن 

مدU �لفقد -� مدU �لتدهو� -� �النحد�� ال�Kلت غير مؤسسة 
جيد� ١٩٫٤٫١, C) (R١٣ ,C٢٠٫٤٫٦ .فمن �ملتوقع -7 يؤUX تغير 
�ملنا� Lلى KياX_ تساقط �ألمطا� فو� -كثر من نصف سطح 

�أل�r، �هذ� سيجعل �ملاP -كثر Lتاحة للمجتمع �للنظم 
�إليكولوجية. Lال -7 �لزيا1�X فى تساقط �ألمطا� لن تكو7 

كونية ( شاملة )، �سيؤUX تغير �ملنا� Lلى نفص جوهرU فى 
 _XياK فبالرغم من منافع.Uتساقط �ألمطا� فى مناطق -خر

�ألمطا� لبعض �أل��ضى �لرطبة عذبة �مليا�، فإ7 تغير�1 �ملنا� 

�ملتوقعة بو�سطة مجلس �حلكوما1 لتغير �ملنا� تشير Lلى 
Lحتماn حد�b تأثير�1 لضر� ملحو� على �لعديد من �لنظم 

�إليكولوجية لأل��ضى �لرطبة ، بصفة خاصة:
ستتغير �لعديد من �أل��ضى �لرطبة �لساحلية   •

كنتيجة ال�تفا| مستوU سطح �لبحر �ملتوقع، KياX_ �لعو�صف 
��ملوجا1 �ملدية �جلز�ية، ��لتغير�1 فى كثافة �معدn تكر�� 

�لعو�صف، ��لتغير�1 �لتى ستنجم فى نظم تدفق �لنهر �فى 
�لترسيبا1 �ملنقولة. �ستكو7 هنا� عو�قب سيئة على �ألنو�| 

فى �أل��ضى �لرطبة، بصفة خاصة تلك �ألنو�| �لتى ال تستطيع 
-7 تغير موقعها Lلى مو�طن بيئية مناسبة، �-يضا �ألنو�| 

�ملهاجر_ �لتى تعتمد على تنويعة من طرK �أل��ضى �لرطبة فى 
خال��X n_ حياتهم.

ميكن -7 تكو7 �لشعا� �ملرجانية �ألكثر تضر��   •
(حساسية) لتأثير�1 تغير �ملنا�، �Xنا عن كل �لنظم 

�إليكولوجية �لعاملية. فستتأثر �لشعا� ��جلز� �ملرجانية جوهريا 
�P �حمليط، X |با�تفا| سطح �لبحر �ملتوقع مستقبال، ���تفا

��لتغير�1 فى معدn حد�b �لعو�صف �كثافتها ( �Xجة تأكد 
عالية ). فبالرغم من -7 �لزيا1�X �ملتوقعة فى ثانى -كسيد 

 ��لكربو7 ��حلر��_ خالn �خلمسني سنة �لقاXمة ستتعدU �لظر�
�لتى حتتها �XKهر1 �لشعا� �ملرجانية خالn �لنصف مليو7 سنة 

�ملاضية، فإ7 مدU �لتأثير على �لشعا� �ملرجانية غير متأكد 
منه، منذ -7 -ظهر1 بعض �ألنو�| حتمال{ كبير�{ جد�{ لتغير �ملنا� 

    .Uكثر من �ألخر- ��إلبيضاr �لشعا
غالبا ما تفاقم تأثير�1 تغير �ملنا� �لكوكبي تأثير�1   •

�لقوU �ألخرU �لد�فعة لتدهو� �أل��ضى �لرطبة. فعلى على 
سبيل �ملثاn، فإ7 نقص �لهطوn كنتيجة لتغير �ملنا� سيفاقم 
�ملشاكل �ملرتبطة بالطلب �ملتز�يد فعليا �آل7 على �ملا�X� .Pجا1 

 �حر��_ �لبحر �لسطحية �ألعلى ستفاقم تهديد�1 �لشعا
 ،_Xلترسيب. -ال �نه في حاال1 محد�� _Xملرجانية �ملصاحبة لزيا�
سيؤUX تغير �ملنا� �لكوكبي Lلى تخفيف �لضغط على بعض 

�أل��ضى �لرطبة، بصفة خاصة في �ملناطق �لتي يزيد بها 
تساقط �ألمطا�.

� ميكن -يضا -7 تفاقم KياX_ �حلر��_ مشكلة KياX_ �خلثث 
( �لتغذ�ية)، مؤXية Lلى تفشى �لطحالب، �قتل �ألسما�، 

��ملناطق، ��ملناطق �مليتة.
� هنا� عو�قب نوعية سيئة لتغير �ملنا� �لكوكبي تتضمن 
�لتغير�1 �ملرصوX_ فعال{ في توKيع تشتية طيو� �لشو�طئ في 

-��با �لغربية بسبب ��تفا| �Xجة حر��_ منتصف �لشتاP. �متوقع 
-يضا -7 تغير �ملنا� سيؤL UXلى �نخفاضا1 في عشائر -نو�| 
�لطيو� �ملائية �لقطبية كنتيجة لفقد �ملوطن �لبيئي �أل7 

توKيع �لعديد من -نو�| �لسمك سيتبدn في �جتا� �لقطبني، 
حيث ستظل -سما� �مليا� �لبا�X_ محصو�_ في مجالها بينما 
-سما� �مليا� �لبا�X_ ��لد�فئة ستتوسع في مد�ها (�Xجة تأكد 

متوسطة).
� من �ملتوقع -7 تزيد �إلمر�r �ملنقولة بعائل �سيط مثل 

�ملال�يا �حمى �لدجن �-يضا �ألمر�r �ملنقولة باملاP مثل �لكولير� 
في �لعديد من �ملناطق (�Xجة تأكد متوسطة Lلى عالية ).

    توجد Xالئل مستقر_ �لكنها غير كاملة على -7 �لتغير�1 
 (nحتماL) لتي -حدثت في �لنظم �إليكولوجية تزيد من ترجيح�

�لتغير�1 غير �ملنتظمة (غير خطية �لد�لة) ��لفجائية، 
 .(S.SDM) 7مصحوبة بعو�قب هامة على �فاهية �إلنسا

�يبد� -7 هذ� هو �لوضع فيما يتعلق باأل��ضي �لرطبة كما هو 
في �لنظم �إليكولوجية �ألخرU. هذ� �لتغير�1 ��1 �لعالقة 
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غير �خلطية تكو فجائية؛ ميكن � تكو كبير� في �حلجم 
'صعبة، 'مكلفة، �' من �ملستحيل عكس �جتاهها. تتحسن 

قد�8تنا على �لتنبؤ ببعض �لتغير�1 غير �خلطية، 'لكن ألغلب 
�لنظم �إليكولوجية 'ألغلب �لتغير�1 �لكامنة غير خطية 

�لعالقة، ال يستطيع �لعلم � يتنبأ بنقطة �النطالB (�لعتبة ) 
�لتي عندها سنجابه (سنو�جه) بالتغير (S١٣٫٤ ,C٦٫٢) فعلى 

 يصل حتميل �لعناصر �لغذ�ئية Tلى نقطة � Yسبيل �ملثا] مبجر
(عتبة) �النطالB ، فا �لتغير�1 في �ملا[ '�لنظم �إليكولوجية 
�لساحلية ميكن � تكو فجائية 'شاملة ، مؤYية Tلى تفشى 
�لطحالب �لضا8 (مبا في cلك تفشى �ألنو�a �لسامة) '�حيانا 

تؤT jYلى تكو مناطق ناضبة (منز'عة) �ألكجسني ، تضر كل 
.(S١٣٫٤) حليا� �حليو�نية�

    نشأ �الحتما] �ملتز�يد لتلك �لتغير�1 غير �خلطية ( غير 
 jمن �لقو kألحيائى 'تنامي �لضغو� aملنتظمة) عن فقد �لتنو�

 aإليكولوجى. ففقد �ألنو�� lلتغير �لنظا �Yملباشر� �ملتعد�
'فقد �لتنوa �لو�8ثى يقلل من مر'نة �لنظم �إليكولوجية، 'هى 
�لتي تعنى قد8تها على �حملافظة على خدما1 نظاT lيكولوجى 

معينة مع تغير �لظر'p باإلضافة Tلى � oيا�Y �لضغوk من 
قو� �Yفعة مثل �حلصاY �جلائر 'تغير �ملناq، '�ألنو�a �ملقتحمة، 

'�لتحميل باملغذيا1 تدفع جميعها �لنظم �إليكولوجية ناحية 
نقطة �لتحو] (�لعتبة) '�لتي 8مبا بخالc pلك ال نو�جهها. 

 aلرجو� فطاملا عانى نظاT lيكولوجى من تغير غير خطى، فإ
 Tلى �حلالة �ألصلية يقتضى عقوu�Y �' قر'ناu '�حيانا 8مبا يكو

.uمستحيال
�ألنو�� �ملعتمد� على �أل��ضى �لرطبة 

 vفقد �ملوطن �لبيئي يعد �لسبب �أل'] في �نقر�    في حني �
�ألنو�a من �ملياy �لعذبة، فإ �ستجالx �ألنو�a �ملقتحمة غير 

 Bعلى نطا .(C٤٠٫٤٫٣) 8حمللية يعد ثاني �هم سبب لالنحد��
�لعالم فإ ثلثا �نو�a �ملياy �لعذبة مستجلبة Tلى �ملناطق 

�الستو�ئية '�كثر من ٥٠٪ منها �ستجلبت للمناطق �ملعتدلة 
 aنتشا8 �ألنو�T تية �الستد�مة .'يعد�c جميعها �سست عشائر'

�ملقتحمة �لغريبة ظاهر� كوكبية تتز�يد مع �نتشا8 �لز�8عة 
�ملائية ، '�لشحن بالسفن ، '�لتجا�8 �لكوكبية: �ألمثلة تتضمن 

�حلشائش عموl �الستو�ئية كالسالفينيا 'ياسنت �ملا[ '�لتي 
 uسعا�' u�8منتشر� �نتشا �صلها في �مريكا �جلنوبية 'لكنها �آل
عبر كل �ملناطق �الستو�ئية. 'من �مثلة �حليو�نا1 �لتي Tستقر1 

خا�8 مدj موطنها متلفةu �لنظم �ملائية �لد�خلية �لتي 
�قتحمتها ضفدa �لقصب 'ضفدعة �لثو8، '�خلنزير �ال'8'بى 

�ملستأنس، 'قوقع �حلما8 �لوحشي (��طط).
 Bثر1 حتوير�1 �لنظم �ملائية بشكل مبالغ فيه على �نسا�   

هجر� �لطيو8 '�ألسما� 'كذلك على تركيبة �ملناطق �لضفية، 
فاحتة �لطريق �ماl �ألنو�a �لغريبة �ملقتحمة، 'مسهمة في 
فقد �لتنوa �ألحيائى للمياy �لعذبة '�ملو�Y8 �لد�خلية لصيد 
�ألسما� (C٢٠٫٤٫٢) في �مثلة عديد� �jY بنا[ �خلز�ناT 1لى 

 aألسما� �ملتأقلمة لنظم �لنهر '�لى تكاثر �ألنو�� aختفا[ �نو��
�ملتأقلمة للبحير�1 ، '�لتي كا �لعديد منها غير متوطنة. 'يعد 

هاماu �يضا �لتأثير�1 غير �ملباشر� لتغيير �لتدفق، مثل نقص 
�لفيضانا1 'فقد �لوصال1 �جلانبية لسهو] �لفيضا. �ألمثلة 

تتضمن �نحد�8 سمك �لكافيا8 'صناعة �لكافيا8 في �نها8 كنهر 
�لفوجلا (8'سيا) '�النحد�8 �حلاY في سمك �لفيل (مو8ميريد) 
( سمك �نف �لفيل من عائلة Osteoglossiformes) من 

بحير�1 كاينجى 'فولتا Kainji & Volta ( كلتاهما في �فريقيا(، 
بعد غمر مو�طنهم �لبيئية كنتيجة لبنا[ �لسد'Y. في �سيا 

�الستو�ئية �ثر �لتغير في �نساB �لفيضا �لناجت عن حتو1�8 �لنهر 
على عشائر �لثدييا1 �ملعتمد� على �لضفاp �لنهرية '�أل�8ضي 

�لرطبة، مثل ظبي �ملستنقعا1، ''حيد �لقر �آلسيوj في 
تايالند '�لهند '�لصني 'مخز' �سما� �لديا8Y'مو�، 'سمك 

�لكافيا8 في �لصني، 'لقد مت 8صد حاال1 شبيهة في �مريكا 
�لشمالية '�جلنوبية.

شكل فقد �ملوطن �لبيئي 'تدهوT y8لى حد بعيد   
�كبر تهديد للبرمائيا1 في �لوقت �حلالي حيث �ثر على ٧٠٪ 

من �ألنو�a، فبعض �ألمر�v �لفطرية �جلديد� �لتعرp عليها 
�ثر1 بشكل خطير على عدY متز�يد من �ألنو�8Y) aجة تأكد 

متوسطة ) (C٢٠٫٣٫٢)  فلقد تأثر1 �لعديد من �نو�a �لبرمائيا1 
�ملعتمد� على �أل�8ضى �لرطبة بفقد �ملوطن �لبيئي '�لتدهو8 

�8بعة �ضعاp تأثرها بالتهديد �لتالي �ألكثر شيوعا Tال 'هو 
�لتلو¡. على �لرغم من � �ملرv يبد' تهديد�u  �قل جوهرية 

نسبيا بالنسبة للبرمائياT ،1ال � �ألمر�v �لفطرية �حلديثة 
 a؛ 'لتلك �ألنو�aمتز�يد من �ألنو� Yعليها �ثر1 على عد pلتعر�

�لتي تأثر1، ميكن � يسبب �ملرv �نخفاضا مفاجئا '�8Yميا 
في �عد�Yها، مما يؤT jYلى Tنقر�v سريع جد�u باملقا8نة، 'بالرغم 
من � فقد تدهو8 �ملوطن �لبيئي �ثر على عدY �كبر بكثير من 

�ألنو�a، فا �ملعد] �لذ£ تنخفض به �ألنو�a عا�Y ما يكو �بطأ. 
 xتنحد8 ألسبا aعديد من �ألنو� 8مبا قد يكو cلك بسبب �

غير معلومة، فيجب بذ] جهوY معقد� لتصميم 'تنفيذ 
Tستر�تيجيا1 حفا¤ فعالة. 

   مت متييز �لتغير في �ستخد�l �أل�8ضى 'فقد �ملوطن �لبيئي 
 aلنمط '�سع �النتشا8 إلنحد�8 عشائر '�نو�� xكأهم �سبا

�لطيو8 �ملائية، بالتو�o£ مع تدهو8 'تآكل كل من �ملو�طن �لبيئية 
 C١٩٫٢٫٢,)8لأل�8ضى �لرطبة �لتي تتربى 'ال تتربى فيها �لطيو

C٢٠٫٤). في عديد من �ملناطق ظهر �لتكثيف �لز�8عي 
– مصحوبا �حيانا بزيا�Y حد� فتر�1 �جلفاp – كقو� �Yفعة 
8ئيسية – فبالنسبة للطيو8 �ملهاجر� مثل طيو8 �لشاطئ 

(�لطيو8 �خلو�ضة)، 'بصفة خاصة تلك �ملهاجر� ملسافا1 طويلة 
'�ملتربية في �لقطب �لشمالي، يعتبر تدهو8 �ملناطق �لساحلية 
م في �لربيع عامالu قوj �لتأثير في تدهو8 عشائرهم (مثل  ه» حملط¬

بحر '�Yين �لد'لي، 'خليج Yيال'ير، 'Yلتا �لنهر �ألصفر في �لصني). 
فلقد �1Y�Yo مالحظة � �حلفا¤ على �لطبيعة �إليكولوجية 
ملناطق �حلط¬ (�لتي حتط فيها �لطيو8 �ملهاجر�) يعد حيويا في 

بقا[ �ألنو�a �ملتربية في �لقطب �لشمالي، على �لرغم من بقا[ 
مثل هذy �ملناطق �لساحلية حتت �لتهديد.

   �ما �لتأثير�1 �لتي يسببها باإلنسا – بصفة خاصة تدمير 
�ملوطن �لبيئي، 'حصاY �لطيو8 �لبالغة 'جمع �لبيض '�لتجا�8 

�لد'لية، '�لصيد غير �ملقصوY، '�لتلو¡ – فأنها تهدY على 
 Yعد�� vتتعر (C١٩٫٢٫٢) نحو خطير بقا[ �لسالحف �لبحرية

�لسلحفا� �خلضر�[ للخطر في �لهند£ – �لهاY£. بشكل 
�ساسي بسبب �ملستويا1 �لعالية لألخذ �ملقصوY للسالحف 
�لبالغة 'صغير� �لسن '�لبيض. �ما عشائر �لسلحفا� جلدية 
�لظهر فهي بصفة خاصة معرضة للخطر في شرقي �حمليط 

 Bشبا� �ألعما �لهاY£؛ فالتقدير�1 �ملتحفظة تفيد بأ
�لطويلة (Long- line) 'شبا� �خليشوl (�لساتـر �ملعلق 

gill –net) كانت مسئولة عن مو1 ١٥٠٠ سلحفا� جلدية 
�لظهر سنوياu في �حمليط �لهاY£ خال] فتر� �لتسعيناT .1ال �نه 

في �لعديد من �جز�[ �لعالم، كا �حلصاY �ملباشر '�ألسر غير 
�ملقصوY للسالحف �لبحرية في عمليا1 �لصيد �لقريبة من 

�لبر كما في حالة �لسلحفا� خطافية �لفك- ميثل �كبر مسبب 



٤٥
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للمو� حتى من �لصيد بالشبا� �لطويلة. باإلضافة �لى �ملو� 
�حلا+* في �لبحر ، فا' فقد �ملوطن �لبيئي #تدمير شو�طئ 

�لتعشيش #تدمير مناطق �لتغذية �ملهمة 4سهم في خفض 
عشائر �لسالحف . #لقد �?تبط �لتلو* بزيا+> حد#* مر; 

�لفيبر#بابللوما (�لسنط �لليفى fibropapilloma ) �لذG قتل 
�ملئا� من �لسالحف سنويا.

   تعتبر تأثير�� تغير �ملناK بصفة عامة على �لرتب �لتصنيفية 
ألحياQ �أل?�ضى �لرطبة تأثير�� مضيفة على �لقوN �لد�فعة 

�ملباشر> مثل تدهو? �ملوطن �لبيئي (+?جة تأكد متوسطة) 
(C١٩٫٢٫٢).تنسب �لتغير�� في �لتوYيع غير �لتكاثرG لطيو? 

�لشاطئ 4ثناQ تشتيتها �لساحلية في 4#?#با �لغربية �لى �?تفا_ 
+?جا� �حلر�?> في منتصف �لشتاQ. كا' فشل تكاثر طيو? 

�لبحر في بحر �لشما` في سنة ٢٠٠٤ مرتبطاd بانتقا` توYيع 
�لبالنكتو' �لى �لشما` مدفوعاd (بسبب) با?تفا_ +?جة حر�?> 

�لبحر. حد* +Qh �ملناK في 4جز�Q من منطقة �لقطب �لشمالي 
(بصفة خاصة غربي شما` 4مريكا �لقطبى #سيبريا �لوسطي 

) #فى �لقطب �جلنوبي (بصفة خاصة شبه �جلزير> �لقطبية ) 
بشكل 4سر_ من G4 منطقة 4خرN على كوكب �أل?; كنتيجة 

 sخدما� �لنظا Gإلقليمي، تأثر� بالفعل #بشكل جوهر� Qhللد
�إليكولوجى #?فاهية �إلنسا' في �ملناطق �لقطبية (+?جـة 

تأكـد عـالية ) (C٢٥). يعد v#با' �لكتل +�ئمة �لتجمد بسبب 
�لدQh شائعاd في �أل?�ضى �لرطبة �لقطبية �لشمالية، محدثا 
تغير�� في �لنقط �النتقالية في خدما� �لنظاs �إليكولوجى، 
متضمنة �ستمر�?ية �ملو�?+ #�لتغذية �لر�جعة للمناK (�لطاقة 

#تتبع تدفقا� �لغاY)، #+عم �لبنية �لتحتية �لصناعية #�ملد�ئنية. 
تؤثر �لتغير�� في �لتنو_ �ألحيائى �لقطبي على �ملو�?+ �لتي 

يعتمد عليها سكا' �لقطب �لشمالي من �جل معيشتهم. 
�لتغير�� �لهامة �لتي تتضمن Yيا+> تسيد �لشجير�� في 

�أل?�ضى �لرطبة �لقطبية �لشمالية، #�لتي تساهم في �جتاها� 
�لتدفئة �لصيفية مما يجعل �لعلف متاحاd أليائل �لكا?يبو؛ �لتغير 

في #فر> �حلشر�� مما يغير في �تاحة �لغذ�Q لطيو? �أل?�ضى 
�لرطبة؛ #تزيد #فر> �#Y �جلليد �لذN يؤ+N �لى تدهو? �أل?�ضى 

�لرطبة �لقطبية �لشمالية؛ #�لى �لرعي �جلائر بو�سطة غز�` 
�لرنة في 4جز�Q من فينوسكانديا (فندالند� # �سكاندينافيا 

�ملالصقة لر#سيا ) #?#سيا. من �ملتوقع 4' نقص مساحا� تند?� 
�ملوطن �لبيئي �لقطبية لتكاثر (تربية) �لطيو? �ملائية سيسهم 

في خفض عشائر �ألنو�_ �لتي تتكاثر في 4على �لقطب 
.(C١٩٫٢٫٢)

	لقو� (	لعو	مل ) 	القتصا�ية 	لد	فعة للفقد 
	لتغير
   يسهم نقص �ملعلوما� �ملبنية على �القتصا+، #تشوها� 

�لسو~ #�لدعم �لسيئ في فقد �لعديد من �أل?�ضى �لرطبة. 
تعد �لقوN �القتصا+ية �لعريضة #�ملتبا+لة �لعالقا� #�لد�فعة 

للتغير �عتبا?�� حرجة عند تقييم �الستجابا� للقوN �ملباشر> 
�لد�فعة للتغير عند كل من �ملستوN �ملؤسس على �ملوقع #على 

�ملستوN �إلقليمى (4نظر �إلطا? ٤-٢).
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(C20.4)  لدعم �لسيئ�� �طا� ٤٫٢.  نقص �ملعلوما ��لتشويها
هنا+ عد� من 
ألسبا% 
لعريضة �
ملتبا�لة 

لعالقا4 
لتي تؤ�0 الستمر
� فقد ��هو�, 


أل�
ضى 
لرطبة �
لنظم 
إليكولوجية 
ألخر0 
حتى �لو كانت 
ملنافع 
=نية من صيانتها 

فى غالب 
ألحيا� Bعظم من 
ملنافع 
ملرتبطة 
بتحويلها.

� في بعض 
حلاال4، تزيد منافع حتويل 

أل�
ضى عن منافع صيانتها، مثل 
ملساحا4 


لز�
عية 
لناشئة B� على حد�� 
حلضر 
لنامي 
�لكن بزيا�, فقد 
أل�
ضى 
لرطبة Bكثر 

�Bكثر فا� 
لقيمة 
لنسبية للحفاQ على 

أل�
ضى 
لرطبة 
ملتبقية ستزيد �هذ� 
حلاال4 

ستصبح متز
يد, 
لند�,. 
� غالبا ما يكو� 
لسكا� 
حملليو� هم، Bكثر 


أل�
ضى 
لرطبة  W, من حتو�ستفا
 �

ألفر
 +

ألفر
� غالبا محر�مو� من 
الشتر Xهؤال�

في عملية صناعة 
لقر
�. غالبا ما تتخذ 
 Wلرطبة من خال

4 بشا� 
أل�
ضى �

لقر
عمليا4 غير متعاطفة مع 
الحتياجا4 


لتي تنقصها 
لشفافية  �B حمللية


ملسؤ�لية.�

� هنا+ نقص في 
لوعي بالر
بطة بني 
خدما4 
لنظا[ 
إليكولوجى 
ملقدمة 

بو
سطة 
لنظم 
لطبيعية �_ثا�ها على 

 ما تدهو� نظا[ فإ� aلك ما aلبشر. فإ

يحدd خلدما4 
لنظا[ 
إليكولوجى 
لتي 
يعتمد عليها 
لبشر. ففي حني �B هذ� 

 �B سع
� eيَّمة على نطاgخلدما4 ليست مق

 ،�
معترh بها B� مستخدمة في صناعة 
لقر
Bال 
نه مت توضيح �B مجر� �ضع عد� محد�� 

فقط من خدما4 
لنظا[ 
إليكولوجى في 

العتبا�، فإ� فقدهم عند 
لتحويل غالبا 

ما يفوe في قيمته Bية مكاسب من 
وَّقة.
إل a �Bلك 
نعكاm مفهو[  gسggnمنافع م

بسبب 
لصعوبا4 
لتقنية 
جلوهرية في 
pجر
X بعض 
لتقييما4، فيجب �B تركز 


ملستقبلية على مقا�نة توليد عديد  Wألعما

من 
خلدما4 عبر مد0 من 
الستخد
ما4 

 ما كانت لألفضل ap ضي

ملتنافسة لأل�

 aتخاp �B الp . لسياسة
 4
�
في pحاطة قر

لقر
� غير مستقل عن هيكل 
لسيطر, 


لتحكم).)
� ال يتم تسويق 
لعديد من 
خلدما4 
لتي 

تقدمها 
أل�
ضى 
لرطبة (مثل تخفيف 

لفيضا�، �تنظيم 
ملنا v�pعا�, شحن 
 W�هى تؤ�لتعرية) 

أل�ضى، �جتنب  Xملا

pلى 
=تمع بإطالe على 
ملستو0 
حمللى 

لكوكبي. يحدd تدهو� Bكبر في تلك �


لسلع 
لعامة " منه في 
هتماما4 
=تمع "
بسبب Bنه ال يوجد حافز عند شخص �
حد 

لكي يدفع مقابل صيانة 
خلدمة، �حينما 
 xلذ
يتخذ pجر
X يؤ�p 0لى تدهو� 
خلدمة 
 eخرين، ال توجد _لية سو_ y
�
سيضر Bفر

(�ال في 
لعديد من 
حلاال4 ميكن �B توجد 

ملضا�ين سيعوضو�  �

ألفر �B لضما� (

 Qحلفا
عن 
لضر� 
لذx عانو�. من ثم فا� 
 yنسبيا mمسا ���لبيئية 
على 
ملو
طن 

سيتطلب غالبا _ليا4 تعويضية لتخفيف 
Bثر 
ملنافع 
خلاصة �
حمللية 
لسابقة �بخاصة 

 eلسو
 4
��B لنامية.تنمية
 W�لد
في 


لتي تسجل على 
ملستو0 
خلا} 
لقيم 

الجتماعية �
لكوكبية لنظم 
يكولوجية 

لم متس – مثال من خالp Wقر
ضا4 
لكربو� 

لتسعير 
ملربح  Wمن خال �B ألحيائى

لتنو� �

 �B +لألسما – ]
للحصا� 
لبر0 
ملستد

خلشب – سيكو� خطو, فاصلة في 
جتا� 


الستد
مة 

ملنافع 
خلاصة للتحويل  �p ،لنهاية
� في 
غالبا ما تكو� مبالغ فيها بو
سطة 
لدعم 

أل�
ضى 
لرطبة  )hلسيئ. فتجفيف (صر


من 
جل 
لز�
عة في كند
، كما في عديد من 

أل�
ضى 
لرطبة 
ألخر0 عبر 
لواليا4 
ملتحد, 
�B��با، �
لتي مت �فعها مبنافع خاصة نشأ4 

عن حو
فز ضر
ئب حكومية ��عم. ففي حني 
�B هذ� 
لبر
مج على 
ملد0 
لقصير قد تكو� 


لسياسة 
لعامة  h
معقولة باعتبا� Bهد

خلاصة، �لكن على 
ملد0 
لطويل Bسفر4 �
 

القتصا�ية �كذ ,Xلكفا
عن كل من عد[ 

تآكل 
خلدما4 
لطبيعية. فعلى مستو0 

لكوكب بلغت قيمة حتت منظومة 
لدعم 


لتي كانت ضا�, 
قتصا�يا �pيكولوجيا 

جمالى يتر
�� ما بني ٩٥٠ بليو� �  – yمعا
 xأل yمريكيا سنويا (تبعاB y
١٩٥٠ بليو� ��ال�
�عم غير منظو� خا} بالتكاليف 
خلا�جية 
�B�خل في 
حلسبا� ) ٠ سيكو� حتديد هذ� 

لتها سيؤ�0 �p لعمل على

لتشويها4 ثم 
تلقائيا pلى تخفيض معدال4 فقد 
ملوطن 

لعامة من Bجل  4

لبيئي، حترير 
العتما�


ملستد
[ للمو��،  ]

الستثما� في 
الستخد
�توفير 
لنقو�.



٤٧
لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع

فقد �تدهو� خدما� �لنظا� �لبيئي لأل��ضى �لرطبة يؤ�� 
-لى �إلضر�� بالصحة ��فاهية �ألفر�� ��'تمعا� �حمللية 
�يقلل من <فا= �لتنمية جلميع �لشعو9 (C٢٠٫٦-C١٩٫٦) حيث 
EB �خلدما� �لتي توفرها �أل��ضى �لرطبة حيوية من Bجل �فاهية 

�تخفيف �لفقر فغالبا ما يؤ�� �الستخد�� �ملستد��  Eإلنسا�
لأل��ضى �لرطبة ، �-عا�O �لتأهيل -Q� ما كاQ Eلك ضر��O -لى 
 ، Vملا�ألساسية من �حتياجاتهم �فى سد  Yلنا� Oمساعد

�هذ� حقيقي فى �أل��ضى  Oجليد�لصحة �� ، ����ملأ ، V�لغذ��
 Eلسكا� ��عدB با[�يا� منو (نظر -طا� ٥-١B) .جلافة بصفة خاصة�

�[يا�O �لتحضر �عتمد �لناB Yكثر �Bكثر على منافع �أل��ضى 
مثل �ملاV �لنظيف �صيد �ألسماc �لتي تصل -ليهم من على 
� تنمية �لبنية �لتحتية لنقل B Oشبكا� جتا� fبعد ما من خال

 Eفا V�لغذ�� Vملا� Oجو���يبد� Bنه فى حالة �نخفاh -تاحة  jمليا�
�لفقر�V هم �ألكثر معاناO فى كل من �ملناطق �لريفية ��حلضرية 

� بسبب مو� B Oلتجا��شبكا� �سو�V بسبب �لبنية �لتحتية 
��f ) �أل��ضى �لرطبة.])

��B تدهو� �فقد �أل��ضى �لرطبة -لى خفض قد�تها   
 C٧٫٣, C٧٫٤, C١٩٫٢, Oجلو�� �Q Vملا�على توفير كميا� كافية من 

C٢٠٫٤)). فمن �ملستقر EB صيانة تدفق مناسب للماV عالى 
�جلو�O ضر��u للمحافظة على نظم �ملاV �لد�خلي باإلضافة 

 Vملا�يضا صحيح : فنظم B لعكس��-لى مصبا� �ألنها� ��لدلتا. 
 Vملا�حتافظ على تدفقا� مناسبة من ��لد�خلي �لصحية تولد 
عالى �جلو�O (C٢٠٫٦). لقد ��B �ألعماf �لهندسية للماV �لتي 

تيسر �ستخد�مه بو�سطة �إلنساE -لى شرQمة (جتزيئ) �ملو�طن 
�لبيئية �ملائية، �بتد�خلها مع Bمنا~ هجرO �لثر�O �لسمكية 
Q�� �لقيمة �القتصا�ية، ��ستقبالها ملاV ملو�، �Bيضا مع 
 Oجلو��عالى  Vما ���خلي على توفير مو�لد� Vملا�نظم  Oقد�

ي�عتمد عليها (C٧٫٣) حيث يؤ�� تدهو� نظم �ملياj �لد�خلية 
-لى تخفيض قد�O هذj �لنظم على تخفيف تأثير�� �مللوثا� 

 hنخفا�لفا� مما يؤ�� -لى ��معاجلة �ية  �م من خالf -[�لة �لس�
.(C٢٠٫٦) Eإلنسا�جمالى فى �فاهية �

ميكن EB يعتمد -مد�� خدما� �لنظا� �إليكولوجى   
بو�سطة �لنظم �لساحلية بد�جة عالية على حالة �أل��ضى 

 jمليا� Oتلعب جو� .(C١٩٫٢٫١) jمليا�لساحلية عذبة �لرطبة �
في نظم �لنهر ����� حرجا� في �ستد�مة �ملوطن �لبيئي �ملائي 
 uلذ� uلتجا�� cألسما�صيد � ، V�لغذ�لساحلي ، شبكا� �

يخد� كمو�� �ئيسي للبر�تني من Bجل �إلنساE. ميكن EB يؤ�� 
�نحد�� �ملصايد �لتقليدية ( بسبب �الستغالf �لتجا�u للمصايد 

�لساحلية ��لضر� �حلا�� نظم �ملياj �لد�خلية بسبب سحب 
�ملاV منها �حتويله ) -لى عو�قب غذ�ئية سلبية �خيمة حملترفي 

 Oتدهو� جو� Eما يكو Oعا� .(C٨٫٥, C١٩٫٢٫٣) V�لفقر�لصيد �
�ملياB jكثر حدO حيثما كاE �ملاV نا����، مثل �ملناطق �جلافة، �شبه 

�جلافة، ��جلافة نصف �لرطبة �Qلك بسبب �نخفاh �لقد�O على 
.(C٢٠٫٤) لفاقد�تخفيف 

�أل��ضى �لرطبة �لد�خلية :
خفض فقد �تدهو� �ملياj �لد�خلية �سهوf �لفيضاE من قد�تها 

� -صال� تأثير�� �لفيضانا�، B لطبيعية على معا�لة (-يقا�)�
Cمجتمعا� بأسرها (.٦٫٥��يؤ�� Qلك -لى تهديد Bمن �ألفر�� 

ية  �C٢٠٫٦,C٢٠٫٤٫٢,C١٦٫٤٫٢,٢) كانت لأل��ضى �لرطبة �لضـ�ف

�حلر�جية (Q�� �ألشجا�) �'ا��O لنهر �ملسيسبى فى �لواليا� 
�ملتحدO �لقد�O على تخزين حو�لى ٦٠ يوما� من تصرفا� �لنهر. 

�بإ[�لة �أل��ضى �لرطبة بشق �لقنو�� �بناV �حلو�جز ��ملصا�� 
�نخفضت قد�O �أل��ضى �لرطبة �لباقية -لى �قل من ١٢ يوما� 
من تصرفا� �لنهر - �� ٨٠٪ �نخفاh فى �لقد�O على تخزين 

�لقد كاE �لفقد �لكبير فى هذj �أل��ضى  Eلفيضا� Vما
�لرطبة عامال� مهما م�سـهما� فى حدO �لضر� �لناجم عن 

٥. �فاهية 	إلنسا� 

�فاهية 	إلنسا� (مشتقة من C22.5.2) تأثير 	لتغير	" فى خدما" 	أل�	ضى 	لرطبة على 	طا� ٥٫١.   	أل�	ضى 	لرطبة 	ملوجو�� فى 	أل�	ضى 	جلافة : 
تعتبر 
أل�
ضى 
لرطبة �
ملستنقعا+ 
ملوجو)' فى 
أل�
ضى 
جلافة هامة بصفة خاصة 
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لغذ
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حملاصيل 
ملنز�عة 
ملنتجة فى 
أل�
ضى 
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ملائية �
لتى غالبا ما تتأثر بالنقص 9� 
لفيضا� 
ملوسمى للما1.

أل�
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لرطبة عالية 
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فيضا� ١٩٩٣ فى حو� �ملسـيسـبى (C١٦٫١٫١) �لقد حدثت 
"غلب �لفيضانا' �لضخمة فى $سيا "ثنا� �لعقو� �لقليلة 

�ألخير. ، �لكن عد� قليل من �لد�5 لم تصبه فيضانا' مدمر. 
(C١٦٫٢٫٢). ففي بنجال�E - حيث "� غرA "كثر من نصف 

�لد�لة شائع - غرA حو�لي "كثر من ثلثي �لد�لة فى فيضا� 
١٩٩٨. �سببت �لفيضانا' فى �سط "�Rبا فى "غسطس ٢٠٠٢ 

ضرV�R مجموعة ١٥ بليو� يو�R تقريباV. فالفيضانا' (��لقحط) 
منطياV تؤثر غالبا بحد. على �لنا\ �ألفقر، حيث "نهم يعيشو� 

� مالية قليلة من �جل Rميلكو� مو�� Rفى مناطق قابلة للضر
.(C٢٠٫٦) Rجتنب، "� تخفيف، "� �لتكيف مع �لضــر

�أل��ضى �لرطبة �لساحلية 
لقد "ضعف �الستغال5 �جلائر �تدهوR �لسو�حل eمكانية 

�الستخد�m �ملlبقى على حيا. �لنظم �إليكولوجية �لساحلية، 
 '��مؤ�يا eلى ضرo� Rتمعا' �حمللية باإلضافة eلى �القتصا

 pلصافي للشعا� q��لوطنية (C١٩٫٦) .مثل �لنفع �ألقتصا
�ملرجانية - �ملتضمن لقيم صيد �ألسماr ، �حماية �لسو�حل 

 qألحيائى ��لتي بلغت حاليا ما يسا�� tلسياحة ، ��لتنو�� ،
٣٠ بليو� ��الR �مريكى سنويا - سوw يتقلص بسبب �لتز�يد 

�ملتساtR لتدهوR �لساحل. فلقد �قع �لعديد من �oتمعا' 
 rفى �لد�5 �لنامية - فى شر �لساحلية - خاصة �لفقر��

 Rفقاe عو�مل� ،�Rملو� pحلقة مفرغة (شرير.) من �لفقر، �نضو
"خرq. �هذx �لظاهر. ليست فريد. للمجتمعا' �ملعتمد. على 

�لشعاp �ملرجانية، �لكن من �جلدير باملالحظة "نه حاملا �مر' 
�لشعاp �ملرجانية فإ� eعا�. جتديدها (صيانتها ) تصبح شديد. 
�لصعوبة, � "� �لتكاليف �لناجتة عن فقد �خلدما' مثل حماية 

�لسو�حل تستمر فى �حلد�~ ملد� طويلة.
حتى ��e جعلنا �لنا\ على �عى بأهم �لنظم �لبيئية   

�لساحلية، فإنهم قد ال يكونو� قا�Rين على �قف �ألنشطة 
 A��R"� �Rملناطق ما لم تتا� لهم مـو�� xهذ Rلتي تدمر "� تدهو�
 Rفى مجتمعا' �لساحل �جز pRمثال صانعو� �لقو� .(C١٩٫٦)
شرA "فريقيا ليس لديهم eال خيا�R' محد��. �ليس "مامهم 

ا� �ألساسى للمو�طن �لبيئية  eال ��eلة �ملاجنر�w من �حل�ض�
�لتي عمليا تدعم � باألخص �لثر�. �لسمكية �ملبنية عليها 
صناعتهم للقو�pR. توجد بد�ئل قليلة للمو�� �ملستخدمة 

فى صناعة �لقو�pR ما لم تسفر مشر�عا' �حلفا� عن بد�ئل 
�تدRيب ��خليني (من ��خل �لنظاm ) �كيف ميكن �ستخد�مها. 

سيصبح �لبحث عن بد�ئل ضر�R. حرجة بصفة خاصة فى 
� مبا يفوA �حلد�� �ملستد�مة Rملناطق �لتي يتم �ستنفا� �ملو��

� تغير�' فيزيقية Rئيسية فى Rلة �ملو���e يكولوجيا "� تسبب�
�ملوطن �لبيئي.

 �أل��ضى �لرطبة �صحة �إلنسا�.
سيترتب على �لتدهوR �ملستمر فى �أل�Rضى �لرطبة، �"كثر 

حتديد�V �لتدهوR �ملستمر فى كمية �جو�. �ملياx �يا�. eفقاR صحة 
�إلنسا� ( �Rجة تأكد عالية )، خاصة �لنا\ �لقابلة للضرR فى 

�لد�5 �لنامية، حيث �لترتيبا' �لتقنية ��لبد�ئل غير متاحة 

بسهولة (R١٦ ,C٢٠٫٦ ,C٧). يقدR عب� �ملر� �لناجم عن 
�ملا� غير �ملالئم ، �مشاكل تعزيز �لصحة �"ساليب �لنظافة 

بحو�لى ١٫٧ مليو� حالة �فيا' �تسبب فقد ٥٤ مليو� سنة 
حيا. بصحة("q �حليا. بد�� مر�) سنويا. �يبلغ عد� �لذين ال 
يستطيعو� �حلصو5 علي ما� شرp نظيف حو�لي ١٫١ بليو� 

eنسا�، �"كثر من ٢٫٦ بليو� محرمو� من "ساليب �لنظافة 
�تعزيز �لصحة (Es.C٧). �تقدR �لتكلفة �القتصا�ية لتلو~ 

�ألمو�x (�ملياx) �لساحلية بحو�لى ١٦بليو� ��ال R "مريكي سنويا 
.(C١٩٫٣٫١) لي �لتأثير�' علي صحة �إلنسا�e تعز� "ساسا�

  بالرغم من �� �ألمر�� �ملرتبطة باملا� قد مت �لتخلص 
منها في �ألمم �ألغنى eلي حد كبير، eال "نها تصنف من "كثر 

"سباp �ملر� ��لوفيا' شيوعا في �لد�5 �لنامية �تؤثر بشكل 
"سا\ علي �لفقر�� ( C٢٠٫٦). فصحة �إلنسا� مرتبطة بشد. 

مبا� �لشرp �آلمن �بأساليب تعزيز �لنظافة ؛ فاملا� �لد�خلي 
�ملتدهوR ��مللو~ سيؤ�q غالبا eلى مر� �إلنسا� �موته 

(٧٫٤٫٥, ٢٠٫٦.C) تتضمن �ألمر�� �ملرتبطة باملا� ��لتي تتفاقم 
بسبب تدهوR �ملا� �لد�خلي تلك �ألمر�� �لناجمة عن تنا�5 

ما� ملو~ مبخرجا' (�لبر�� "� �لر�~ "� بو5) �إلنسا� "� �حليو�� 
ر�ضة ، متضمنة �لكولير�  �لتي حتتوq بكتيريا �فير�سا' مlم�

��لتيفويد، ��لد�سنتاRيا (�لزحاR) �ألميبية ��لبكتيرية ، �"مر�� 
�إلسها5 �ألخرq ؛ "مر�� تنتقل بو�سطة عو�ئل �سطية مثل 
�لقو�قع �ملائية "� �حلشر�' �لتي تتربى فى �لنظم �اليكولوجية 

�. غينيا  ، �لبلهاRسيا ��لديد�� �ملعوية ���ملائية ، متضمنة 
�ألخرq باإلضافة eلى حمى �لدجن �مر� �لفيالRيا ��ملالRيا ، 

��ال�نكوسيركيا�يس ( "حيانا عمى �لنهر) ��لتريبانوسـوميا�يس 
( مر� �لنوm �مر� تشاجا\) ��حلمى �لصفر�� ، ��ألمر�� 

�لتي حتد~ حيثما ال يوجد ما� نظيف يكفى لالغتسا5 
��لقو�عد �ألساسية للنظافة �لصحية "� حينما يتم �لتالمس 

ر�ضا' ، مبا فيها �جلرp ، ��لتر�كوما ،  مع �ملا� �مللو~ باملlم�
 .�مـَّل ��ألمر�� �ملنقولة بالقر� lلتيفو\ ، ��لبر�غيت ��لق��

تر�فق بنا� �لسد�� �لكبير. مع تفشي "مر�� عديد. مختلفة 
(C١٤ ,e C١٤٫٢٫١طاR ١٤-١) ، �يبد� "� �لسد�� �لصغير. لها 

�Rجة عالية  �تأثير مسا� "� يزيد على صحة �إلنسا� بسبب �جو
من تعامل �إلنسا� ��حليو�� مع �ملا�. فالنقل �ملكثف لألمر�� 

مثل �لبلهاRسيا ��ال�نكوسيريا�يس ( "حيانا عمى �لنهر)، ��ملالRيا، 
 ��. غينيا تر�فقت مع سد����مر� �لفيالRيا �للمفا�ية، �

صغير. فى �لعديد من �لد�5 �ألفريقية، متضمن �لكامير��، 
�كينيا، �غانا، �مالي، ��Rند�، ���مبيا ( C١٤٫٢٫٢). �لقد �Rتبطت 

نظم ��Rعة �أل�R �الستو�ئية بأمر�� منقولة بعائل �سيط مثل 
�ملالRيا ��اللتهاp �لسحائي �ليابانى.

 بعض �مللوثا~ �ملنقولة باملا� (كيما�ية �ميكوRبيولوجية) تؤثر 
تأثير� كبير�V على صحة �إلنسا� حيث تتر�كم بعض �مللوثا' 
�لكيما�ية فى سلسلة �لغذ�� eلى �حلـد �لذ� يضر �لنـا\ 

(C٢٠٫٦). تعانى �لعديد من �لد�5 من مشاكل �Rتفاt مستويا' 
�لنيتر�' فى �ملا� �ألRضى من �ستخد�m �ألسمد. �لعضوية 

 pلشر� �لنيتر�' فى ما� .��غير �لعضوية على نطاA ��سع. فزيا
�Rتبطت بأنيميا �مليتهيموجلوبني فى �ألطفا5 ��ملعر�w مبتال�مة 

(سيندm�R) "عر�� �لطفل �أل�AR. فتسمم �لزRنيخ �لذ� يحد~ 
عند شرp ما� غنى بالزRنيخ لفتر. طويلة معر�w كمشكلة 

حا�. بصفة خاصة فى بنجال�E �غربي �لبنجا5، حيث حو�لى 
٣٥-٧٧ مليو� من �لسكا� معرضو� ملستويا' عالية جد� من 

�ملا� �ملسحوp من �آلباR �على �لعموm لم تز5 عملية �لتقدير 
 qلكمي لتأثير�' �لتر�كم عند �لتعر� للكيما�يا' فى �ملد�



٤٩
لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع


لطويل صعبة 
حلسا� لتنويعة من 
لكيما�يا�.
يضع 
لتلو( 
لسكا) 
لساحليني فى خطر عظيم- بالتأثير 

ملباشر على صحة 
إلنسا) �غير 
ملباشر بتدهو/ 
صل 
ملو/, 


لذ@ يعتمد عليه كثير من 
لنا>. فانخفا9 مستو8 
لنظافة 
 Bألحيا

لصحية ال يؤثر فقط على ساكني 
لعشـو
ئيا� (


لقـذ/Y) فقط بل �على Xخرين 
يضأW (C١٩٫٦) فاملياP بجنو� 
Xسيا ملوثة بشدY ، جزئيا بسبب غيا� خدما� 
لنظافة 


لصحية 
ألساسية عن ٨٢٥ مليو) _نسا) �تنتشر 
لكائنا� 

ملمرضة بسرعة �تصيب cعد
, cكبر من 
لنا> فى 
لنظم 


اليكولوجية 
لساحلية 
لتي تدهو/� (C١٤٫٢٫١) . قد ال يسبب 

لتعر9 
ملزمن للمعا,) 
لثقيلة �
مللوثا� 
لبيولوجية 
ملتر
كمة 

مو� عد, كبير من 
لنا>، �لكن 
لتأثير 
ملتر
كم ميكن c) يؤ,8 
_لى فشل (عقم ) تكاثر@ �خفض جوهر@ فى 
لرفاهية. �يعتبر 


ألمن 
لغذ
ئي تسوية 
حلل 
لوسط فى 
لنظم 
اليكولوجية 

لساحلية 
ملتدهو/Y "هذ
 باإلضافة _لى �جو, شو
هد من 


إلنسا) فى خطر من عد, من  (c على kلبرية تد
 Yحليا

سا� /,

ملركبا� 
لكيما�ية 
لتي حتاكى �c توقف 
لوظائف 
لطبيعية 

للهرمونا� متد
خلة مع 
لعمليا� 
لطبيعية فى 
جلسم مبا 
.(C٢٠٫٥٫٦) لطبيعي
فيها 
لتكشف 
جلنسي 


نتشا/ مر9  �c /ألحيا) ميكن جتنب ظهو
فى حني cنه فى بعض 
باحملافظة على 
لنظم 
اليكولوجية، فقد توجد بعض مقايضا� 

بني صيانة نظم _يكولوجية غير مضر�/Y �بني مخاطر مر9 

نسانى (C١٤٫١٫٣). فعلى سبيل 
ملثاk فا) جهو, مقا�مة 


لثقيل للمبيد 
حلشر@  w

ملال/يا 
لتي تعتمد على 
الستخد

لصرz فى 
ملستنقعا�، يسبب ضر/
W هائال لأل/
ضى � .�.,.,


لرطبة �
لنظم 
اليكولوجية 
ألخر8 �لكنه غالباW ما يقلل 

ملقايضا� يكو) لها cيضا جو
نب  Pنتشا/ للمر9. مثل هذ



أل/
ضى 
لرطبة _لى  zيؤ,8 صر (c مؤقتة هامة. فمثال ميكن
تقليل مو
قع تكاثر 
لنامو> كمنفعة عاجلة، �لكن سيتم فقد 

 �c ،w,

لة سمية 
لعو{_� ،Pمليا
خدما� 
أل/
ضى 
لرطبة ترشيح 
.}
توفير موطن بيئي لألنو




لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٥٠

لعوقب على يستكشف  )MAأللفية (تقييم 
خدما� لنظا� اليكولوجى �على 

&فاهية إلنسا- فى +&بعة سينا&يوها� مستقبلية معقولة 
( قابلة للتحقيق ) حتى عا� ٢٠٥٠ . �لقد مت تطوير هذ0 

لسينا&يوها� بوسطة مجموعة عمل الستخدمها فى 
لسياقا� لتى حتتها ميكن  Eمد ( Fستكشا ) Gستطال

سع من � Eلى مدJ مة باإلضافةلسعى Jلى تنمية مستد
 Lفى سيا �ملدخل ) لدعم لتنمية ملستدمة  ) Lلطر

حلكيم (لرشيد) أل&ضى لرطبة  �تفاقية &مسا& ، الستخد
.(S٨)

� صلة عن V قية �قصص� مصدV �لسينا&يوها�
كيف ميكن +- يتكشف ملستقبل فهى ليست تنبؤ� �ال 

Jسقاطا� �ال تكهنا� �ال توصيا� . �لكنها باألحرE مصممة 

[تلفة حملتملة  �لتو&طا� ملتضمنة للتغير Fالستكشا
الستكشاF مبنى  لعومل ) لدفعة �هذ) Eلقوفى 
على ملعرفة حلالية للعمليا� الجتماعية  اليكولوجية 

.(S٢) ألساسيةلسوسيويكولوجية ) )
 (MA) أللفيةلسينا&يوها� أل&بعة لتى طو&ها تقييم �
لفسيفسا` � ، aلقولعاملى ، �لنظا� بفعل  Fلعزهى 

لتوgمية ، �حلديقة لتقنية (S٨٫١). ( +نظر Jطا& ٦-١) �كا- 
لصلة بسينا&يوها�  �V لتاكد مرتبطا بالنتائجتقرير j&جة 
تقييم اللفية (MA) تقريرl ( Jفاaj ) مشر�طاl ؛ فهو يعوJ jلى 

مستويا� لتأكد +� عد� لتأكد فى Jسقاn (تصو&) معني 
لدفعة .  Eبالقو �لسينا&يو �لتغير قد يكشف عنها هذ

فهى ال تشير Jلى حتماr +- سينا&يو معني �لتصو& ملرتبط به 
. sسيحد

بد	ئل مستقبل محتملة لأل�	ضى 	لرطبة 
لعاملى �لنظا� بفعل  Fلعزيتوقع حتت سينا&يوها� 

لقوa +- تنخفض مساحة ما` ملستنقعا� لدخلية بينما 
ستبقى ملساحة �j- تغيير حتت سينا&يوها� حلديقة لتقنية 

لفسيسفا` لتوgمية (S١٤) . +نظر شكل ٦-١) . ففى �
لعاملى ستقل مساحة أل&ضى لرطبة بسبب توسع  Fلعز

أل&ضى لز&عية . �فى لنظا� بفعل لقوa �هو لسينا&يو 
لذE به +كبر توسع لأل&ضى لز&عية �لتى سيفرv +على 

أل&ضى �كذ على سمتها اليكولوجية  Eعلى مد aمخاطر
. +ما لفسيسفا` لتوgمية فسيكو- به على توسع فى 

لناJ ، yال نه ليس بنفس كبر  jأل&ضى لز&عية �فى تعد
 &jملبانظا� بفعل لقوa �لكنه بسبب ملدخل ملتأهب �

ملا` محليا سيكو- فقد أل&ضى لرطبة  a&jإلستباقى)إل)
مخففا . +ما سينا&يو حلديقة لتقنية فسيكو- به +قل ضغط 

أل&ضى لرطبة . �+يضا  Eلبيئة ، مع تغير قليل فى مدعلى 
 aلقولسكا- جوهريا فى كل من نظا� بفعل  jj +عدjسيز
لفيسفسا` لتوgمية ، �قد يحدs فقد فى أل&ضى ببط` �
لقصير فى هذين لسينا&يوهني ألسبا} مختلفة  Eملدفى 
 كانت أل&ضى لرطبة +كثر حساسية (خلط ملنقط فى V�.

 �ملقتحمة تأثير Gشكل ٦-١) ، فسيكو- لألعدj �لألنو
جوهرية +كبر فى سينا&يو نظا� بفعل لقوa بصفة خاصة 
 Eألخرسيسا&G  من حتويل أل&ضى لرطبة لالستخدما� 

، خاصة لإلنتا� غير لكف` للغذ` من فقد �تدهو& أل&ضى 
 Lلفر�لرطبة لدخلية. Jال نه باجتاهنا Jلى عا� ٢٠٥٠ فا- 

 ajلى �ياJ Ejعية ستؤأل&ضى �لتكنولوجيا لز& �فى ستخد
لفر�L فى جتاها� فقد مستنقعا� مليا0 لدخلية . ففى 

 rلعاملي سيكو- هنا� حتو Fلعز� aلقوكل من نظا� بفعل 
لطويل Jلى أل&ضى لز&عية . ال نه فى حلديقة  Eملدعلى 
لتقنية �لفسيفسا` لتوgمية فقد تؤEj تنمية لتقنيا� 

 Gسترجالنظم اليكولوجية لز&عية Jلى  a&jJ فى �ملها&�
(ترميم ) أل&ضى لرطبة . باإلضافة Jلى Vلك �حتى ٢٠٥٠ 
سيبد+ تغير ملنا� فى لتأثير بشكل جوهر� على أل&ضى 
لرطبة . بالرغم من +- لسينا&يوها� [تلفة لتغير ملنا� 
لفرL بني ) rلفعا(S٩) ال توضح تغيرl جوهريا فى ملطر 

 Gتفا& Ejملتوقع +- يؤألمطا& �لبخرنتح) ، فانه من  rمعد

٦. سينا�يوها� من �جل مستقبل 	أل�	ضى 	لرطبة 

  S1 �طا'( S.SDM مبنية على) أللفية	تقييم  �شكل ٦٫١.  سينا�يوها
(S1 شكل(

طو�2 تقييم 
أللفية /�بعة سينا�يوها& الستكشا( 
حتماال& مستقبل معقولة 
للنظم 
اليكولوجية ��فاهية 
إلنسا�:


لسينا�يو مجتمع كوكبي متصل يركز على  
	لعز8 	لعاملي: يصو� هذ

لكوكبية �
لتحرير 
ألقتصا=A �يتخذ منهجا تفاعليا ( �= 
لفعل  Dلتجا�



إليكولوجى �لكنه يتخذ خطو
& قوية لتقليل  Hلنظا
) مع مشاكل 

ملسا�
D كما يستثمر فى 
لشئو� 
لعامة مثل 
لبنية 
لتحتية  Hعد�لفقر 



لسينا�يو هي 
ألعلى بني 
أل�بعة  

لتعليم.�معدال& 
لنمو 
ألقتصا=A فى هذ�
سينا�يوها&، فى حني /نه يفترQ /� به /قل تعد
= سكا� فى ٢٠٥٠.

 Sلتجز

لسينا�يو عالم مغرT فى 
إلقليمية � 
نظا> بفعل 	لقو;: ميثل هذ

إلقليمية، �يعطى  T
مهتم باألمن �
حلماية � يشد= بشكل /�لى على 
ألسو


هتماماY قليالY للشئو� 
لعامة، �يتخذ منهجا تفاعليا مع مشاكل ( �= 

لسينا�يو هي 
أل=نى بني  

إليكولوجى. �معدال& فى هذ Hلنظا

لفعل ) 


أل�بعة سينا�يوها& ( منخفضة بصفة خاصة فى 
لد�] 
لنامية ) �تقل مع 

لزمن، فى حني /� معد] 
لنمو 
لسكاني هو 
ألعلى.


لسينا�يو تكو� 
لنظم 
اليكولوجية على  
	لفيسفسا@ 	لتو	?مية: فى هذ

لنشا_ 
لسياسي �
القتصا=^.  Dإلقليمية هي بؤ�
مستوA متجمعا& 
مليا� 

إليكولوجى  Hلنظا
 D�
=a &تيجيا

ملؤسسا& 
حمللية �تشيع 
ستر Aحيث تقو


لنظم  D�

حمللى، �تطو� 
dتمعا& مدخال) Y منهجا(Y مترقباa) Yستباقيا(Y إل=

اليكولوجية. �معدال& 
لنمو 
القتصا=^ تكو� منخفضة بد
ية �لكنها تز
يد 
 Hمن نظا eال�تفا
مع 
لوقت، �
لتعد
= فى ٢٠٥٠ يكو� قريباY بشكل ما فى 

.Dلقو
بفعل 
 Dلسينا�يو عالم متصل كوكبيا يعتمد بقو
 
	حلديقة 	لتقنية: يصو� هذ

على تقنيا& سليمة بيئيا، يستخدH نظاa Hيكولوجية تد
� بكفاDh - /حيانا 
 Yمترقبا Yيتخذ منهجا�إليكولوجى 
 Hلنظا
تكو� مهندسة - لتوصيل خدما& 


لنظم 
اليكولوجية بجهد لتجنب 
ملشاكل. 
لنمو  D�
=a فى (Yستباقياa)

القتصا=^ على نسبيا �يتسا�e فى حني /� 
لتعد
= فى ٢٠٥٠ يكو� فى 

�سط 
ملدA بني 
لسينا�يوها&.



٥١
لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع

�أللفية (S8.7.1.2, S8 Fig 8.5, S9)(MA)شكل  ٦٫١.   �لقو' ( �لعو�مل) �لرئيسية �حملتملة �لد�فعة لتغير �أل��ضى �لرطبة حتت �لسينا�يوها� �أل�بعة لتقييم 
فى “
أل�
ضى 
لرطبة 
ملتدهو�+ “ توضح 
خلطو6 
لسو;
9 1حسن حالة (�ضع)، �
خلطو6 
ملتقطعة 1سو1 حالة متصو�+ بالسينا�يو. �يوضح لو� 
ملربع (
خللية) 
الجتا� 
حلالي 


لتأثير؛ 
ألسهم  Bألفقية توضح ثبا

ألخرD توضح 
ألسهم 
جتا� 
لقو+ 
لد
فعة (
لعامل). 
ألسهم  Bملربعا

ملنفصلة غير متاحة فى 
خلطط 
ملائية)فى  Bالجتاها
للقو+ 
لد
فعة (

لعمو;K ) يوضح �1 تأثير 
لعامل على تدهو� 
أل�
ضى 
لرطبة حالية يتنامى بقو+.) L1لر

لسهم  �1 D

لقطاعية �
لر1سية توضح 
جتاهاB متز
يد+ بشكل 1قوD فى 
لتأثير. 


الجتا� 

ملستقبلي 


حملتمل 
للقو+ 
لد
فعة 


الجتا� 
حلالي 
للقو+ 


لد
فعة 
تأثير متناقص 
تأثير مستمر 
تأثير متز
يد 

و�3 تأثير متز
يد جد
 بسرعة 
ده

�ملت
بة 

رط
ى �ل

�ض
�أل�

قة 
نط

م

ية  
�ملائ

ظم 
�لن

ا; 
�ملن

غير 
ت

مة  
تح

�ملق
 >�

ألنو
�

ملا@ 
ب �

سح

ى  
�ض

�أل�
 Dد�

تخ
�س

غير 
ت

ني) 
رIج

نيت
 (�ل

Jو
لتل

�
 S

9F
ig.

9.2
1 

من
ق 

شت
 م

نتائج �لسينا�يوها� للقو' �لد�فعة للتغير في �ملستنقعا� �ملائية �لد�خلية  نتائج �لسينا�يوها� لطرN �أل��ضي �لرطبة �Kتلفة 

 .(MA) اليكولوجي لأللفية

ملصد� : تقييم 
لنظا[ 

1على تصدير للنيتر�جني من 
لنهر ^لى 
ملناطق 

ملقدمة  Bخلدما

لساحلية حد+ 
نحد
� 1قل في 

ملا9 
لعذa منها في نظا[ بفعل 
لقو+ 1�  ;�
مبو


لعاملي  dلعز


1على معدh منو سكاني �بالتالي ضغط عالي 
على 
لنظم 
اليكولوجية 
لساحلية. تدهو� في 


ملوطن 
لبيئي ) aلعذ

ملا9  ;�

ملقدمة �مو Bخلدما

 Bملائي لالستعماال
 ;

لسمك، 
إلمد lملائي،^نتا



ملنزلية �
لصناعة �
لز�
عة) 


لنظا[  +�
;^

اليكولوجي 
ملتفاعلة
(عالم بفعل 
لقو+)

 


لنظا[  +�
;^

اليكولوجي 
ملبا;�+ (
الستب

حلديقة 
لتقنية) )

 


لنظا[  +�
;^

اليكولوجي 
ملبا;�+ (
الست

لفسيفسا9 
لتو
mمية)

 


لنظم  +�
;^

اليكولوجي 
ملتفاعلة

لعاملي)  dلعز
)

 Bلنهر 1قل معدال
1قل تصدير للنيتر�جني بو
سطة 
مع ثاني 1قل عد; سكا� مؤ;يا ^لى   ****** .oملنا
تغير 

تأثير
B 1قل نسبيا على 
أل�
ضي 
لرطبة 
لساحلية. حد+ 

ملا9 
لعذa منها  ;�

ملقدمة مبو Bخلدما

نحد
� 1قل في 


لعاملي  dلعز
في نظا[ بفعل 
لقو+ 1� 

1على معدالB تغير 
ملناo �بالتالي تأثير
B جوهرية على 
 .Dألخر

لشعب 
ملرجانية �
لنظم 
اليكولوجية 
لساحلية 

ملائية 
لعذبة (
ملوطن  ;�

لتي تقدمها 
ملو Bخلدما
تدهو� 

 qملا9 لالستهال
 ;

لسمك، ^مد lملائي، ^نتا

لبيئي 

ملنزلي، �
لصناعة، �
لز�
عة). 

�لعالم �ملتجه لإلقليمية 

�لعالم �ملتجه للعوملة 




لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٥٢

مستو� سطح 
لبحر �لى فقد 
أل�
ضى 
لرطبة 
لساحلية ، 
ية & 
لدلتا&
% ( من 
جل تفاصيل  مثل 
ملصبا% -& 
لسهو+ 
ملد)


ملتضمنة فى 
أل�
ضى 
لرطبة 
لساحلية  %
-كثر عن 
العتبا�
-نظر S٨ جد&+ ٨-١٠) يظهر تغير 
ملنا7 -كثر ما يظهر فى 

لفيسفسا@ 
لتو
?مية  ، Aلقو

لعاملي ،&عالم بفعل  Fلعز


&لكنها ليست بنفس 
لقوA فى 
حلديقة 
لتقنية ، مما يسمح 

لفقد فى 
أل�
ضى 
لرطبة فى  Mجتا
بإبطا@ -& حتى عكس 

. Qلقر

أل&لى فى  Rلعشرين عاما

 ، @

لطلب على خدما% 
إلمد
V مثل 
لغذ Aبقو V
Vسيز

 AVلزيا

ملا@ فى كل 
لسينا�يوها% 
ال�بعة ، بسبب & Fألليا
&

لتغير فى  

% &كذVالقتصا

ملتوقعة فى منو 
لسكاQ &منو 

 (S٩٫٤) ( جة تأكد متوسطة �لى عالية�V ) aالستهال
 cمنا-

حلالة بنفس 
لقد� لأل�
ضى  
لرطبة كما للنظم  Mتبد& هذ .
 V

لطلب على خدما% 
المد AVياe �Vألخر� . تؤ

اليكولوجية 

 Mلتى توفر هذ

لضغط عن 
لنظم 
اليكولوجية  AVياe لى�

خلدما% (�Vجة تاكد عالية ) – تتم تهدئة 
لطلب بشكل ما 

. V�

ملو j

لكفا@A فى 
ستخد AVبزيا

لعالم من 
ملا@  V�
من 
ملتوقع 
Q حتدm تغير
% شاسعة فى مو

لبيئى 
لتى توفرها نظم  jلنظا

لعذq &بالتالى فى خدما% 

ملا@ 
لعذq (S٩٫٤٫٥) . سيؤ�V تغير 
ملنا7 �لى eياAV تساقطا% 

 

ألمطا� على -كثر من نصف سطح كوكب 
أل�s . &هذ
سيجعل 
ملا@ -كثر �تاحة للمجتمع &للنظم 
اليكولوجية 


لتساقط 
ألعلى سيرفع -يضا  Q- جة تأكد متوسطة )�ال�V(


لفيضاQ فى مناطق عديدA على ما يبد& (�Vجة تأكد  �
من تكر
 Q- Aلقو

لعاملى &نظاj بفعل  Fلعز
عالية ) من 
ملتوقع حتت 

% ضخمة فى سحب 
ملا@ تؤ�V �لى eياAV تصرفا% Vياe mحتد

 R
مخلفا% 
ملا@ غير 
ملعاملة فى 
لد&+ 
لنامية ، مسببة تدهو�

ملا@ 
لعذq . سيؤ�V تغير 
ملنا7 �لى كل من 
حلاليني  AVفى جو


لسطحى للنهر تبعا  Qجلريا
 sنخفا
 & AVياe ملتناقضني


لضخمة فى سحب 
ملا@  AVلزيا

جلمع بني  �Vللمنطقة. سيؤ


لسطحى  Qجلريا

نخفاs ما@  

ملا@ &كذ AVجو sنخفا
&
فى بعض 
ملناطق �لى تكثيف 
لضغط على 
ملا@ فى مناطق 


سعة (S١٤٫٢٫٢) . فمن 
ملتوقع حتت 
لسينا�يوهني 
للذين &

لعاملى &نظاj بفعل 
لقوA فى  Fلعز

لفعل  V� |يتبنيا طر

لتعامل مع 
ملشاكل 
لبيئية -Q يحدm تدهو� فى 
خلدما% 


ملوطن 
لبيئى 
ملائى ، &�نتا{  – qلعذ

ملا@  V�

لتى توفرها مو

لسمك ، 
إلمد
V باملا@ لالستخد
ما% 
ملنزلية ، &
لصناعة 

 Aقل حد- R

لز�
عة �V )جة تأكد متوسطة (. بينما يتوقع تدهو�&،

ملشكال%  �Vللذين يحا&ال تفا
حتت 
لسينا�يوهني 
آلخرين &


لبينية بطريقة متأهبة (يقظة/�ستباقية).
من 
ملتوقع -Q تنخفض �تاحة 
ملا@ فى ٣٠٪ من -نها� 
لعالم 
حتت جميع سينا�يوها% تقييم 
أللفية (MA) &هذ
 بشكل 

-ساسى نتيجة لتغير 
ملنا7 ، &بد�جة -قل نتيجة لزياAV سحب 

ملا@ بو
سطة 
إلنساQ ففى 
لـ ١١٠ حوs نهر 
ملنمذجة (
لتى 

�Vست لها منا�{) ، &
لتى بسبيلها للجفاF ، تتر
&� نسبة 

خلاصة باحلوs ما بني ١٪ �لى ٦٠ ٪  aألسما
 �

نقر
s -نو
 ) ٢١٠٠ j٢٠٥٠ ، &من ١٪ �لى ٦٥ ٪ حتى حلو+ عا jحتى عا

�Vجة تأكد منخفضة ) . فاألنها� 
لتى يتنبأ لها بفقد 
لسمك 
 Aلفقير
ستكوQ مركزA فى 
لد&+ 
الستو
ئية &حتت 
الستو
ئية 


حلاجة �لى 
لتأقلم 
النسانى فى 
ألغلب  e&حيث ستتجا ،

لتد
بير 
حلكومية &
�تمعية . يبد& -Q تقدير فقد  %
قد�


لتنو� 
ألحيائى 
لسمكي -قل من &
قعة ، حيث -نه من 
ملتوقع 
 A�

ملتأثرQ- A تتعرs -يضا لزيا�V AVجا% 
حلر %
لألنها� &
لبحير


القتحاما%  AVياe حلامضية &-يضا

لتغذ&ية (
خلث) & AVياe& ،
باألنو
� غير 
ملتوطنة . &سترتفع 
تاحة 
ملا@ فى ٧٠٪ من -نها� 


ملتأقلمة  aألسما

لعالم . &هذ
 سيزيد من �مكانية �نتا{ 
 �
ملو
طن بيئية -على فى تدفقاتها ، &
لتى ستكوQ غالباR -نو

غير محلية (�Vجة تأكد منخفضة ) (S١٠٫٣٫٢).&ال توجد منا�{ 
كمية تسمح بتقدير -ية عو
قب �ضافية لزياAV تصرفا% 
ملا@ 

على 
لتنو� 
ألحيائى .
بعد عاj ٢٠٥٠ سيكوQ لتغير 
ملنا7 &ماله من �ثا� ( مثل 
�تفا� 

 V
مستو� سطح 
لبحر) تأثير
% متز
يدA على خدما% �مد

إليكولوجى (�Vجة تأكد متوسطة ) (S٩٫٣٫٤) . تتوقع  jلنظا

 A�

أل�بعة -Q تزيد �Vجة حر )MAأللفية (
سينا�يوها% تقييم 

لكوكب جوهريا : ١٫٥ – ٢٫٠٠ °j -على من مستويا% ما قبل 


لصناعة فى عا٢٠٥٠j، & ٢٫٠ – ٣٫٥ °j فى عا٢١٠٠j &�لك 
تبعا للسينا�يو &باستخد
j تقدير
% قيمة 
لوسيط حلساسية 

تغير 
ملنا7 . من 
ملتوقع -Q تزيد معدال% 
ألمطا� 
لكوكبية 
(�Vجة تأكد متوسطة ) ، &لكن بعض 
ملناطق ستصبح -كثر 

جفافاR بينما مناطق -خر� ستصبح -كثر �طوبة . سيبد+ تغير 

إليكولوجى ، مثل �حد
m تغيير
% فى  jلنظا

ملنا7 خدما% 


إلنتاجية &فى مناطق منو 
لغطا@ 
لنباتي 
ملنز�� &غير 
ملنز�� . 

ملتطرفة مع  m

ألحد �
&سيبد+ -يضا تغير 
ملنا7 معد+ تكر


إليكولوجى .  jلنظا
ما ير
فقها من مخاطر على خدما% 
 jلنظا
&فى 
لنهاية فإنها ستؤثر بشكل مباشر على خدما% 


إليكولوجى بطر| متعدAV كأQ تسبب �فع مستو� سطح 



٥٣
لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع

�لبحر �لذ� يهد� �ملاجنر�� ��ألغطية �لنباتية �ألخر� �لتى 
حتمى �آل" �لشو�طئ.

من �ملتوقع 2" يستمر �لتغير فى �ستخد�+ �أل*�ضى كقو& 
*ئيسية ��فعة للتغيير�9 فى خدما9 8مد�� �لنظا+ 

�اليكولوجى �Fلك حتى عا+ ٢٠٥٠ ( �*جة تأكد متوسطة 
8لى عالية ) . توجد 2على تغير�9 فى �ستخد�+ �أل*�ضى فى 

سينا*يو نظا+ بفعل �لقو& مصحوبا بزيا��9 ضخمة على 
من مساحا9 �حملاصيل ��لرعى .بينما �لسينا*يوها" �ملترقبا" 

(�إلستباقيا") – �حلديقة �لتقنية ��لفسيفساT �لتو�Sمية 
 Wإلنتا� &Tهما �ألكثر حفاظا على �أل*�ضى بسبب تنامى كفا –
�لز*�عى ، �خفض �ستهال_ �للحو+ ، �خفض \يا�& 2عد�� �لنا] 
. تو�جه �أل*�ضى �لرطبة �ملوجو�& ��خلدما9 �لتى تقدمها ( مثل 
 cفى بعض �ملناطق بسبب �نخفا eخطر� متز�يد� ( fتنقية �مليا

�جلريا" �لسطحى �2 تكثيف �ستخد�+ �أل*�ضى فى جميع 
�لسينا*يوها9 .

من �ملتوقع فى جميع �لسينا*يوها9 2" يؤ�� فقد �ملوطن 
�لبيئى فى �لنظم �اليكولوجية �أل*ضية 8لى �نحد�* فى 

�لتنوl �حمللى لألنو�l �ملتوطنة �كذ� فى �خلدما9 �لتى يقدمها 
�لنظا+ �اليكولوجى (مؤكد جد�e) (S١٠) . يبد� 2" هذf هى 

�حلاp فى نظم �أل*�ضى �لرطبة كما فى بقية �لنظم . ففى 
�لو�قع سيؤ�� فقد �ملوطن �لبيئ 8لى �نقر�ضا9 على مستو� 

�لكوكب حتى تنحو� �ألنو�l للتو�\" مع �ملوطن �لبيئى �ملتبقى . 
بالرغم من �جو� �*جة تأكد عالية بأ" Fلك سيحدq فى �لو�قع 
، فا" �لوقت �لال\+ للوصوp 8لى �لتو�\" غير مؤكد جد�e ، بصفة 

خاصة فى حالة �ستمر�*ية فقد �ملوطن �لبيئى مع �لزمن 
 qتوفر لنا فتر�9 �لتخلف بني نقص �ملوطن �لبيئى �حد��.

�النقر�c فرصة حلشد مما*سا9 ( عمليا9 ) مبا�*& ( فعـالة ) 
فى �حلـفاw ( �لترميم ) مما قد ينقذ هذf �النو�l �لتى بغير Fلك 

. cتتجه لالنقر�
من �ملتوقع 2" يصبح �لتحميل �لز�ئد باملغذيا9 خطر� منتاميا 

 zلألنها* ��لبحير�9 ��ملستنقعا9 ��ملناطق �لساحلية ��لشعا
�ملرجانية . تنتج �لبشرية �آل" نيتر�جينا نشطاe ( متا} بيولوجيا 

) 2كثر من جميع �لطر{ �لطبيعية إلنتاجه مجتمعة ، �بعض 
 pبحلو eلك قد يزيد مبقد�* �لثلني تقريباF "2 *لتوقعا9 تصو�

٢٠٥٠. تتوقع ثالثة سينا*يوها9 من �أل*بعة فى تقييم �أللفية 
(MA) 2" تدفق �لنيتر�جني 8لى �لنظم �اليكولوجية �لساحلية 

سيزيد مبا يصل 8لى ١٠-٢٠٪ بحلوp ٢٠٣٠ ( �*جة تأكد 
.eلنامية تقريبا� pمتوسطة ) ، بكل �لزيا�& �حلا�ثة فى �لد�

	ملقايضا� بني خدما� 	لنظا� 	لبيئي لأل�	ضي 	لرطبة 
 pينتج عن �ألفعا (MA) فى جميع سينا*يوها9 تقييم �أللفية
( �إلجر�9�T ) �ملتخذ& لزيا�& خدما9 �مد�� �لنظا+ �لبيئى مثل 
�لغذ�T ��ملاT �نخفاc فى كل من �خلدما9 �لد�عمة ��خلدما9 

مة ��خلدما9 �لثقافية(S١٢). �مثل هذf �ملقايضا9  �مل�ن�ظِّ
لها عو�قب بعيد& �ملد� على �حملافظة على �ظائف �لنظا+ 
�اليكولوجى فى �ملد� �لطويل.ففى �لسينا*يوها9 �لتى لم 

تأخذ فى �العتبا* عو�قب �ملقايضا9 فى �ملد� �لطويل ظهر9 
مخاطر 2كبر النخفاضا9 فى �خلدما9 �لد�عمة ��خلدما9 

�ملنظمة ( مثل تغير �ملنا� �فقد �لتنوl �ألحيائى ) . بينما فى 
تلك �لتى 2خذ9 فى �العتبا* منهجاe مترقباe فى ��8*& �لنظا+ 
�اليكولوجى من خالp �ليا9 حتكم مرنة فى �لنظا+ �لبيئى 

�كذ� �بتكا*�9 تعليمية �تقنية تبد� 2كثر قابلية الستد�مة 
خدما9 �لنظا+ �اليكولوجى فى �ملستقبل .

فى خالp �لـ ٥٠-١٠٠ سنة �لقا�مة ستظل �لقر�*�9 

�لرئيسية للسياسة تستهد� �لعديد من �ملقايضا9 فى 
جميع �لسينا*يوها9 بشكل ثابت . من �ملتوقع فى ٢٠٥٠ 
2" تصبح تلك �ملقايضا9 2كثر كثافة من �حلاضر. فهنا_ 

 lلتنو�� Tبني �لغذ�� Tملا�� Tعالقا9 عكسية قوية بني �لغذ�
�ألحيائى ( فى كل من �أل*ضية بتحويل �أل*�ضى �فى �ملائية 

بتخفيض �لتدفقا9 �بالتلوq ) . يؤ�� �ستخد�+ �ألسمد& فى 
 zلعذ� Tلز*�عى 8لى تغذ�ية ( \يا�& �خلث) �ملا� Wحتسني �إلنتا

 ، Tملصبا9 �يؤ�� 2يضا 8لى خفض فى �خلدما9 ( مثل �لغذ���
��الستجما+ ، ��ملاT �لعذz ، ��لتنوl �ألحيائى ) �لتى تقدمها 
�لبحير�9 ��ملصبا9 . توجد 8مكانية جوهرية فى تخفيف تلك 

�ملقايضاF� 9لك عن طريق تنميا9 تقنيا9 �لز*�عة ،��لنظم 
�لز*�عية �اليكولوجية �ملتكاملة ، ��لبحث ��لتد*يب �لز*�عيني 

، �8صال} ( 8عا�& تشكيل ) �لسو{ . �توجد �مكانيا9 فى 
تخفيف �ملقايضا9 عن طريق ��8*& �أل*�ضى بطريقة �كثر 

.Tألحيائى ��إل��*& �ملتكاملة للما� l(صديقة ) للتنو e�*عتبا�
بعض �لتغيير�9 �ألكثر �همية فى خدما9 �أل*�ضى �لرطبة 

��لتى ستحدq فى �ملستقبل ستكو" نتيجة لتغير�9 
�يكولوجية كبير& ��لتى من �لصعب �� من �ملستحيل 

�لتنبؤ بها ��لتى سيكو" عكس �جتاf حركتها من �لصعب 
، ��ملستحيل ، �2 باهظ �لتكلفة فالفقد �لبطئ فى مر�نة 

نظا+ بيئى ميكن 2" يؤ�� 8لى تأسيس مرحلة من �لتغيير�9 
�لفجائية �لتى ميكن 2" حتدq بعد �لوصوp لعتبتها ( تد*يجيا 
) �2 بعد 2" يتعرc �لنظا+ �اليكولوجى حلدq عشو�ئى مثل 
تذبذz �ملنا� ( مستقر �لكن لم يكتمل ) (S٥,S٣ ) . فعلى 
سبيل �ملثاp تؤ�� �لزيا��9 �لتر�كمية للفوسفو* فى �لتربة 

8لى �لرفع �لتد*يجى لقابلية �لبحير�9 ��خلز�نا9 �ملائية للضر* 
بحد�q  �جلريا" �لسطحى �لذ� يبد2 فى �ستتفا� �ال�كسجني 

، \يا�& �\�ها* �لطحالب �لسامة ، �قتل �ألسما_ . جتعل 
�لتاثير�9 �ملتر�كمة للصيد �جلائر �غسيل ماT �جلريا" �لسطحى 

للمغذيا9 قابلية �لشعاz �ملرجانية للتضر* تبد2 بالعو�صف 
, ��ألنو�l �ملقتحمة �� �ملرc .8" �حتماال9 �لتبدال9 �لكبير& 
ميكن �ستهد�فها بالسياسا9 �لو�قية (مثال تنويع �خلدما9 

�ملستخدمة فى منطقة معينة ) ’ باختيا* �فعاp قابلة 
لإلنعكا] ، *صد �تقدير �لتغير�9 �شيكة �حلد�q فى �لنظم 
�اليكولوجية ، �لتكيف مبر�نة مبجر� �" تتا} 2ية معرفة جديد& 

عن تغير �لنظا+ �اليكولوجى .

متضمنا� 	لسينا�يوها� فى	لفعل  
 2نتج كل سينا*يو  حزمة مختلفة من �ملكاسب ��خلسا*& 

��حلساسيا9 ( �لقابليا9 للتضر*) 8لى مكونا9 *فاهية �النسا" 
 9�Tفاإلجر� (S.SDM) فى �ملناطق ��تلفة �للسكا" ��تلفني




لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٥٤

�لتى تركز على حتسني حيا� �لفقر�� بتقليل �حلو�جز �ما� 
�لتدفقا% �لد$لية للبضائع’, $�خلدما% ’ $#�" �ملا� تنحو 

نحو�لتوجية للتحسني فى �لصحة $�لعالقا% �الجتماعية 
للنا" �الكثر >عسا#�; (حرمانا)$لكن قابلية �لتضر# �إلنسانى 
باملفاجآ% �اليكولوجية عالية. $على مستو@ �لكوكب فا< 

�ملد�خل �ملتكاملة �لتى تركز على �لتقنية $على حقوD ملكية 
خدما% �لنظا� �اليكولوجى

ن #فاهية �النسا< بصفة عامة معبر� عنها بالصحة ,  سِّ JحKت
$�ألمن  , $�لعالقا% �إلجتماعية،  $�الحتياجا% �ملاNية $مع Mلك 

فا< �ستخد�� نفس �لتقنيا% على مستو@ �لكوكب ميكن 
 Nلى بخس قيمتها . تقو< $U لى فقد �لثقافة �حمللية< @Nيؤ >U

 Xملستويا% �لعالية من �لتجا#� >لى �إلنتشا# �لسريع لألمر��
�لطا#ئة ,$قد تقلل بشكل ما من �ملكاسب فى �لصحة فى 

كل �ملناطق . $تقوN �ملد�خل �لتى تركز على ما هو محلى $ما 
هى مبنى على �لتعلم >لى Uكبر �لتحسينا% فى �لعالقا% 

�الجتماعية.
ى بصفة عامة  JعطKت (MA) فى سينا#يوها% تقيم �أللفية

Uفضلية مميز� لإل�N#� �ملتأهبة $ �إلستباقية (�ملتوقعة) للنظم 
 e$اليكولوجية , فهى مفيد� بصفة خاصة حتت �لظر�

�ملتغير� U$ �لظر$e �جلديد� (S.SDM). فال ميكن جتنب �ملفاجآ% 
 %�Nاليكولوجية بسبب تعقيد�% �لتد�خال% $بسبب محد�
�لفهم �حلالى للخو�m �لديناميكية للنظم �اليكولوجية . 
فحاليا �لظو�هر �ملفهومة بشكل  جيد كانت مفاجآ% فى 

�لقر< �ملاضى متضمنة قد#� �آلفا% على تطوير مقا$مة  
للمبيد�% �حليوية ، >سها� طرp معينة من �ستخد�� �أل#�ضى 

فى �لتصحر ,�حلث (pيا�N �لتأثير) �لبيولوجى  للسمو� 
�لعضوية, $�لزيا�N فى قابلية �لنظم �اليكولوجية للضر# 

باخلث (�لتغذ$ية �لز�ئد�) $�ألنو�u غير �ملرغوs فيها بسبب 
>�pلة مفترساتها . فحينما ال نعلم Uية مفاجآ% تنتظرنا فى 
�خلمسني سنة �لقاNمة , فاننا يجب U< نكو< على يقني من 

Uنة سيكو< هناw بعضا منها .$بصفة عامة سيكو< �إلجر�� 
�ملتأهب إل�N#� �لنظم باستد�مة $كذ� بنا� �ملر$نة فى �لنظا�  

 e$فضلية , بصفة خاصة عندما تتغير �لظرU %�$M نفسه
بسرعة ,$حينما تكو< Uحد�y �ملفاجآ% باNية , U$ عندما تكو< 

 >U ساسا بسببU جة �لتأكد عالية . $هذ� �ملدخل مفيد#N
ترميم �لنظم �اليكولوجية U$ منافع �لنظا� �اليكولوجى بعد 

تدهو#ها U$ >نهيا#ها يكو< عامة Uكثر تكلفة $يحتاz $قتا Uطو� 
من جتنب �لتدهو# >�M كا< Mلك ممكنا با@ حا�.

��مسا� حتت جميع سينا�يوها� �أللفية �أل�بعة �الحتماال� عبر �لسينا�يوها� بالنسبة ملعاهد� 
 %N�p يظهر �#تباطها مع �تفاقية #�مسا#  بوضو} كلما,

 wهنا >U ملائية . >ال� N#لضغو| على �أل#�ضى �لرطبة $�ملو��
متناقضا< Uساسيا< مت �ستطالعهما فى سينا#يوها% تقييم 
�أللفية (MA) -- �لكوكبى مقابل �إلقليمى $ �إل�N#� �ملترقبة 

(#N �لفعل) مقابل �إل�N#� �لبيئية �ملتوقعة (�إلستباقية) -- 
 #$N كا< لهما متضمنا% مختلفة بشكل ما على مستقبل$

�ملعاهد� .
 (Nإلجها�) عبر �لسينا#يوها% طبيعة $حجم �لضغط uتتنو

�ملستقبلى على �أل#�ضى �لرطبة  $�يضا �حتماال% �ملعا$نة  فى 
 (%�Nالجها�) |حمايتهم حتت معاهد� #�مسا# :فبعض �لضغو
ستكو< Uقو@ فى سينا#يوها% �لعوملة $بعضها �آلخر Uقو@ فى 

سينا#يوها% �لتجز� �إلقليمى . $قد تؤN@ �ملد�خل �لتى تركز 

على تعلم �ملزيد عن �لنظم �اليكولوجية >لى جنا} كبير فى 
ر عمل  KطKU ما �ستطاعت �M< حماية �أل#�ضى �لرطبة , خاصة

 >U$ لتعا$< �لد$لى حتويل بؤ#� �هتمامها >لى مدير@ �ألقاليم�
تستطيع �لعمل كجامع للمعلوما% $قاعد� شبكة من �جل 
مشر$عا% �إل�N#� �حمللية (ES.S١٤) فلقد صممت Uغلب �ليا% 
�حلماية �لد$لية �ملوجو�N للنجا} فى عو�مل منفصلة كوكبيا 

.$قد حتتاz إلصالحها كاستجابة >لى >ضعاe �ملؤسسا% 
 Xلكوكبية فى مسا#�% �لتنمية �ملوجهه محليا;.  يفر�

 %�Nلز#�عية $كذ� �لزيا� X#جل �ألU لضغط �ملتعاظم من�
�لضخمة فى سحب �ملا� تهديد�% Uكبر فى صرe �أل#�ضى 

�لرطبة $حتولها فى �لسينا#يوها% �إلقليمية �ملتشظية 
(�لفسيفسا� �لتو��مية $نظا� بفعل �لقو�)من �لتهديد�% 

 X#لتى تو�جهها بشكل جوهر@ $لكن بضغو|  �قل على �أل�
$�ملا� فى �لعو�لم عالية �لنمو �ملتعـوملة.

�حلافز $�ملنافع �ملتصو#� فى تضمني �أل#�ضى �لرطبة فى قائمة 
�أل#�ضى �لرطبة �لد$لية �لهامة ستكو< �كبر فى مستقبل 

فية N$� لديها شبكة غنية من �لر$�بط �القتصاNية $�لثقافية 
 (S١٤٫٣٫٣) لبيئية ,مثل سينا#يو �لفسيفسا� �لتو��مية�$
فى �لسنا#يوها% �ملرتبطة بقو� $�ملوجهة بالسياسة مثل 

ن التفاقيا%  سَّ JحKلعاملى قد يوفر منافع بالتنسيق �مل� eلعز�
N$لية تقليدية بني �المم.  >ال U< طريقة �إل�N#� برN �لفعل �خلاصة 

بسينا#يو �لعزe �لعاملى تخفض من قد#� �ملعاهد�% على 
حماية �أل#�ضى �لرطبة بسبب �الهتما� �القل بوظيفة �لنظا� 

�اليكولوجى $��N#ته. Uما فى �ملستقبل �لديناميكى �البتكا#@ 
�لتوجة (مثل �ملوجوN فى �حلديقة �لتقنية )، فا< �تفاقية 
#�مسا# قد تشدN بشكل نافع على مشر$عا% �ملساعد� 

 eتوجه �لتجا#� مثل �لعز$ Dلتقنية حيث �< عالم حرية �لسو�
�لعاملى  يبد$ $�نة يشجع على �ستخد�� �ليا% �لتمويل 

$�الN$�% �القتصاNية .
فى حني �< pيا�N �لضغط على ميا� �ملستنقعا% �لد�خلية 

نسبيا متو�ضع فى �لفسيفسا� �لتو��مية، فا< N$# �تفاقية 
 �#$N >نة ��اطر سيكوpمسا# فى �ملساعد� فى حماية �$ مو��#

مختلفا كثير� عنة فى سينا#يوها% �لعوملة (�نظر شكل ٦-٢) 
. فى �لسينا#يوها% �إلقليمية �لطابع ستكو< �تفاقية #�مسا# 
Uكثر كفا�� فى جتميع �ملعلوما% ، $تركيبها $تنظيم �لشبكا% 

 UسوU$ . لتثبيت �تفاقا% حماية �أل#�ضى �لرطبة بني �ملناطق
حاال% كفا�� �التفاقية $U$ضحها هى عالم نظا� بفعل �لقو� 

$هو �لعالم �لذ@ فية �لتهديد�% �ملتعد�N $�حلا�N لأل#�ضى 
�لرطبة – معد� منو �لسكا< �لعالى، $�لتطو# �لتقنى �لبطئ،  

$>هما� �لبيئة – تضافر% مع مؤسسا% كوكبية ضعيفة .
يبد$ U< �لتمويل لدعم �ملباN#�% �إلقليمية لتنفيذها من خال� 
>تفاقية #�مسا# سيكو< فى �ملستقبل لألقطا# �ملتصلة فيما 

بينها (S١٤٫٣٫٣).  فى �لسينا#يوها% �ملعتنية بالبيئة ( �حلديقة 
�لتقنية $�لفسيفسا� �لتو��مية). يبد$ �< �إلتصاال% $�لتعليم 

$�لوعى �لعا� ستكو< قاN#� على �إلسها� فى �حلفا� على 
�أل#�ضى �لرطبة �ال �< سينا#يو �لعزe �لعاملى يقد� فرصا 

حسنة Uيضا , Uما فى سينا#يوها% �لعوملة فا< مستو@ �لوفر� 
�لعالى $pيا�N $قت �لفر�� لد@ �لنا" يبد$ $Uنها ستعطى 

Nفعة غير مسبوقة  للسياحة �اليكولوجية , $هذ� في حد 
�Mتة قد يوفر �Nفعا; �قتصاNيا; قويا; جد�; للسعى $#�� �الستخد�� 

�حلكيم لأل#�ضى �لرطبة . $ستدعم �لسياحة �اليكولوجية 
قيمة $ضع �أل#�ضى �لرطبة �M% �ألهمية �لد$لية فى قو�ئم 

كآلية تنفيذ أل< $جوN �أل#�ضى �لرطبة فى �لقائمة ميكن 
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�ملعنية (�ملتعاقد7) باتفاقية ��مسا� )شكل ٦٫٢.   ملخص �لضغو& �لرئيسية $#فا! جنا� �الستجابا� حتت �لسينا�يوها� �أل�بعة لأللفية بالنسبة لألطر�� 


ملصد� : تقييم 
لنظا& 
أليكولوجى لأللفيـة  

�الستجابا� 


إلقليمية للتنفيذ  /

ملبا�0


لتوجيها/) 
لتقنية (
لفنية) )/

إل�شا0

حتديد 
ملوقع 

�لعالم �ملتجه للعوملة 
�لعز� 
�لعاملي 

�لعالم �ملتجه لإلقليمية 


لتجفيف (
لصر8) �
لتحويل 


لنظا& 
اليكولوجي >�
0?
متفاعلة 

 Aلفسيفسا�
�لتو�Bمية 


لنظا& 
اليكولوجي >�
0?
مبا�0< 

 Cنظا
بفعل �لقو7 


لنظا& 
اليكولوجي >�
0?
متفاعلة 

�حلديقة 
�لتقنية 


لنظا& 
اليكولوجي >�
0?
مبا�0< 

Bليا/ 
لتمويل  

 Cلتلو
� Dملا
حتويل 

توجيها/ 
لسياسة 


ملساعد< 
لفنية (
لتغذية) 

�لضغو& 

 GسوG ليس
من عا& ٢٠٠٤ 

ضغط 
حا0 

 Oجنا
محد�0 

غير 
مجدية 

مرجح 
 Oلنجا


ضحا لكتب إل�شا� لسياحى �للعاملني � �� تكو� مصد�
بالسياحة عند ختيا�هم  للمعالم . 

قد تنتج كثر لسينا�يوها1 المركزية ، حينما يوضع �)� قل 
لكوكبية،  معاهد1 موجو�8 حتمل عبئا كبر من  1:لإلجر
لعب: ملوجو� حاليا (S١٤) . فى كل من نظا< بفعل لقو8 

الجتاها1 � HIر Jلفلفسيفسا: لتوKمية قد جتد ملعوقا1 ��
لتعبير  �لكوكب  Lملستمر8 على مستولعالقة  1N

ر عمل لتعا�� لد�لى  JطJ�لرئيسى عنها من خالP قليل من 
مثل �مسا� حتى �لو كا� جلهد على لنظم الجتماعية 

لسياسية �كثر Wقليمية . قد تكو� هناV حاجة فى � يجد 
 Pالتفاقية طرقا مبتكر8 ، متضمنة تبا�ملسئولو� عن تنفيذ 

خلبر1 �محد�8 خلطو^ ألساسية لرصد لتغير لكلى ، 
�لتقدمي لنصح على فضل مستوL قانونى قياسى عملى.

فيما بني لسينا�يوها1 ستختلف تركيبة لالعبني لفاعلني 

 (S١٤)مسا�ملسئولني عن تنفيذ التفاقا1 مثل تفاقية �
خلاH. �فى  eكبر للقطا� ��� Vلتقنية هنا. ففى حلديقة 

لفسيفسا: لتوKمية مت تطوير ��� �كبر للمنظما1 غير 
حمللى.  Hخلا eلقطا) ، �jتمع ملدنى ، �NGOsحلكومية(

�يضا ��� كبير للمجموعا1  Vعا< ٢٠٥٠ ، قد يكو� هنا Pبحلو
لكوكبية لتى تعمل على تنسيق ملعرفة jموعا1  ��لد�لية 

حمللية �إلقليمية. �فى هذين لسينا�يوهني يصبح  8�إل�
لتنفيذ لد�جة كبير8 شأناv خاصـاv بالشركة لعـامة- 
 Lحد8 �هى حتـدخلـاصة. Wال �� هناV عاقبة )نتيجة( �

: �كفا:8 ملعاهد8، �محاسبتها �تفسيرها من �جل ��تقييم 
.v�لتصحيح عيوبها يصبح �كثر تعقيد
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٧. 	الستجابا� من �جل 	الستخد	� 	لرشيد( 	حلكيم) لأل�	ضى 	لرطبة 
ن�عنى باالستجابا� �لك 
ملد� من 
ألفعا� ( نحن 


إلنسانية 
لذ" يتضمن 
لسياسـا�  ( �
&

إلجر

الستر
تيجيا� ,
لتد
خال� 
ملوجهة لقضايا ,
حتياجا� ,

,فر: 9, مشاكل معينة (RWG). ,قد تتضمن 
الستجابا�، 

لنظا< 
اليكولوجي، تغيير
� قانونية ,تقنية  @A
BC Dفى سيا

قتصاBية 9, حتى سلوكية ,قد تعمل على 
ملستو� 
حمللى ,

لدقيق 
إلقليمى ,
لقومي 9, 
لد,لي (9, توفيقة ( مزيج))  ,9

منها ,على مجاال� Nمنية متباينة.
 �	ألهد	' 	إلستر	تيجية لالستجابا


ملعلوما� عن 
ملد�  Oتكو O9 Oكأ,لوية 9,لى يجب ضما

لكامل للمنافع ,
لقيم 
لتي توفرها خدما� 
لنظا< 
لبيئي 

تها متوفر@ عند Cتخا� Aعتبا

ضى 
لرطبة 
]تلفة بكافة Aلأل

ضى Aأل

لتي تؤثر بشكل مباشر 9, غير مباشر على  �
A

لقر

ضى 
لرطبة Aأل
 @A
Bخلاصة بإ
 �
A

لرطبة.,تاAيخيا كانت 
لقر


ضى 
لرطبة C ,9لى خدمة Aأل
محابية )متيل Cلى C (ما حتويل 
 hنتاC ,9 ملائي
 B

حد@ للنظا< 
إليكولوجى مثل توفير 
إلمد,


ضى 
لرطبة ,9يضا بفهمنا Aأل
 @Aند @BياN بحكم, .&

لغذ
للمنافع 
لتي توفرها 
ملتطوعة 
لكاملة خلدما� 
لنظا< 

 l

لبديل 
ألفضل سيتضمن تناميا متزيد Oإليكولوجى فا


ضى 
لرطبة من 9جل مجا� 9,سع من 
خلدما�. Aأل
 @A
BC فى
,هذ
 بد,mA يتطلب صيانة 
لسمة 
اليكولوجية ( 
لطبيعة 

ضى 
لرطبة - 
ملكونا� ,
لعمليا� 
لتي Aإليكولوجية ) لأل


تدعم (تعزN) توصيل خدما� 
لنظا< 
إليكولوجى - ,
لتي 

ضى Aلرشيد) لأل

حلكيم ( >
هي مقصد ( غاية) " 
الستخد

مساA(C٢٠٫٥). ,فى A تفاقية
 mلذ" تؤيد

لرطبة ,مو
BAها" ,
 v
سياD بد
ئل 
الستجابة يتضح 
لتماثل 
لشديد بني 9هد

 AطاC بني, Aمسا
A تفاقية

لرشيد ( 
حلكيم ) فى  >

الستخد

لعمل 
ملفاهيمى لتقييم 
أللفية (MA) 9,ضح ما يكوO فى 


لرشيد" التفاقية  >

لذ" يلعبه كل من "Bليل 
الستخد A,لد


� -( شنظة ,Bأل

مساA مبا يحدmB من توجها� ,  "طقم A


لعمل (9نظر  Aتلفة إلطا[

ملكونا�  vلذ" يستهد

لعد@ )" 
(٧-١ AطاC

,9هم مدخل حلماية سالمة 
لطبيعة 
اليكولوجية   

ضى Aأل
هو صيانة كمية ,نوعية 
ملا& 
لذ" تعتمد عليه 


خلاصة  �
,Bأل
, Dلطر

لرطبة. فاآلO متا� تنويعة من 
بتقييم 
حتياجا� "
لتدفق 
لبيئي" ,كذ
 لتنفيذ توNيعا� 

 Oفا mالجتا
 

الحتياجا� ,فى هذ mمة لهذNلال
ص) 
ملا&  ص� (ح�
 "N

ضى 
لرطبة مستهدفة بشكل منتظم بالتوAأل
صيانة 

 �
B

ألخر�، مثل Cمد �
مع حتصيص 
ملياm ملو
جهة 
ألغر
نة. �م 
لكامل للمقايضا� 
مل�ت�ض� Aالعتبا

لر" ,
لشر�، مع 

حتديد 	ألهد	' من �جل حالة 	أل�	ضى 	لرطبة 
ميكن O9 تساعد مشاAكة 9صحا� 
ملصلحة فى جميع 

 >
مر
حل 
لتخطيط ,عمليا� 
لتنمية بالتضافر مع 
ستخد

ضى Aأل
 Oبشا A

لسيناAيوها�، تساعد فى 
تخا� 
لقر


الحتياجا� 
ملائية  Aالعتبا

لرطبة خاصة عندما يؤخذ فى 

ضى 
لرطبة (R٧٫٢٫٣ ,C٢٠٫٦). ,تاAيخيا كانت Aلبيئية لأل



ضى 
لرطبة نتيجة Aأل

لتغير
� فى 
لعديد من خدما� 
 .(R٧٫٢) �9خر �

لتي 
تخذ� ألغر �
A
غير مقصوB@ للقر

فعلى سبيل 
ملثا� كاO بنا& سد على نهر ,حتويل مياهه للر" 
قبل O9 يتطوA فهمنا لتأثير
� خفض 
لتدفقا� على 
لنظم 
Cيكولوجية �ر� 
لنهر فى 
لو
قع قر
A ال يستهدv توفير 
ملا& 

لدعم 
خلدما� 
ألخر� . فلم تكن 
ملقايضا� 
ملتضمنة فى 
 �

� مرئية (,
ضحة ) بسبب 
لفهم 
حملد,B لتأثيرA

لقر mهذ


ضى 
لرطبة ,9يضا Aأل

لقو� 
لد
فعة 
]تلفة 
ملؤثر@ على 

ضى Aأل
بسبب محد,Bية 
ملعرفة باملد� 
لشامل لقيم 


لرطبة .

� صريحة (غير متحفظة) عن A
ميكن O9 تساعد قر  

ملبتغا@ مستقبال  �

ضى 
لرطبة ,عن 
ألحوAأل
 @A
BC v
9هد
  .(R٧٫٢٫١ ) تهاA
BC لتخطيط لها ,فى

ضى 
لرطبة فى Aلأل


لتخطيط  �
,B9, لعمل
ر  ميكن 
ستخد
< عدB من �9ط�

لغر� ، مثل CطاA عمل 
ستجابة مجر� 
لنهر  
لتحقيق هذ
 

لعمل هذ A٧-٢) فإطا AطاC نظر
لتحويل 
لتدفقا� 
جلبر� (

يختلف عن غيرm مثل طريقة تر
كما� 
لتدفقا� 
لد
خلة فى 

�ر� (فى 
لواليا� 
ملتحد@ بشكل 
ساسى ) ,كذ
 يختلف 

ململكة ) mمليا

A@ سحب مستجمعا� BC تيجيا�
عن 
ستر

 Aالعتبا

ملتحد@ ) ، فى عد< حتفظه (,ضوحه) فى 
ألخذ فى 

الجتماعية 
القتصاBية للسيناAيوها� 
]تلفة . يعتبر  Aباآلثا

 BA

ضى 
لرطبة ,
ملوAأل
 v,نى لبيانا� موقع ,ظرBأل

حلد 

ملائية فى قو
لب (فوAما�) قو
ئم ,تقييما� قياسية، نقطة 

النطالD لوضع 9هد
v خطة (برنامج ) ,تنفيذ 
الستجابا�. 
,فى حني O9 تو
فر بيانا� شاملة مطلب مرغو�، Cال 
نه عد< 
 Dلطر

� ,9فعا� ، ,9كثر &

تخا� Cجر Dيعو O9 فرها ال يجب
تو
. &
فعالية هو 
O ننشد تو
Nنا بني 
لبيانا� 
ملتاحة ,حكم 
خلبر

	ستجابا� 	لسيطر4 3	الستجابا� 	ملؤسسية 

لسيطر@ 
جليد@ ,
ملؤسسا� 
جليد@ تدعم جنا� تطبيق  OC
جميع بد
ئل 
الستجابة عن طريق تفويضاتها 
لسياسية 


لقانونية (R٧٫٢) . فحجم 
لقضايا 
لتي يجب 
لتعامل ,
معها باستجابا� 
لسيطر@ ,
الستجابا� 
ملؤسسية 


حملافظة على 
لنظا< 
إليكولوجى  vلتي تستهد

لقوية 

ملستد
< مطلوبة على مستويا� عديد@  >

الستخد,
,عبر قطاعا� مختلفة . حيث سيعتمد كثير
l جنا� 9, 

فشل 
الستجابا� على 
خللفية 
ملؤسسية 
لتي ,ضعت 

الستجابا� 
قر� Cلى  Oالستجابا�، ,ستكو
فى 
عتباAها 


 لم توفر لها مو
BA مالئمة من حيث 
لرصد �C لفشل


لتقييم ,سلطة فرضها.,

تعتبر 
لسياسة ,
لتشريع 
لقومي ,
لد,لي مكونا� 9,لية 
(9ساسية) فى 
لتحكم ,
ملؤسسا� (R٧). ,لقد مت 
لتأكيد 

مساA ,مت Bعمها بتوجيه نوعى فى A تفاقية
على �لك فى 

 AطاC لرشيد". ,كانت توجيها�
 >
سلسلة " Bليل 
الستخد
 l

ئدA بى مثال,A,ال
 Bالحتا

ملتبنى حديثا بو
سطة  mمليا
عمل 


A@ على Bإلقليمى لإل
إلطاA عمل قانوني على 
ملستو� 
مستو� حو� 
لنهر ,معايير 9خر�.


ملسا,
@ فى , Aجلمهو
يتنامى 
العتر
v بأهمية مشاAكة 

تخا� 
لقر
A ,يتز
يد 
الجتاm فى 
لسياسا� 
لقومية لدعم 

مشاAكة 9صحا� 
ملصلحة (R٧٫٢٫٣). فبصفة عامة 9صا� 

لعذبة ,خدما� 
لنظا< 
إليكولوجى 
ألخر�  mمليا
 Aتدهو
 A
قطاعا� 
�تمع 
لتي 
ستبعد� من عملية 
تخا� 
لقر



٥٧
لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع

(C20.6) لرشـيد
 �

طا� ٧٫١.  $طا� 
لعمل 
ملفاهيمى لتقييم 
اللفية (MA)�مفهو� �
مسا� لالسـتخد

حلكيم لأل�
ضى 
لرطبة”   ففى بنا�  &
يوفر 5طا� 
لعمل 
ملفاهيمى لتقييم 
اللفية للنظم 
اليكولوجية ��فاهية 
النسا� 5طا� عمل يتم لتوصيل مفهو& معاهد- �
مسا� “ 
الستخد


حلكيم” يسا�@ صيانة �توصيل خدما< 
لنظا& 
اليكولوجى 5لى �فاهية 
النسا� �تقليل 
لفقر باحملافظة على 
لطبيعة 
اليكولوجية لأل�
ضى 
لرطبة . &
تقييم 
اللفية “
الستخد

حلكيم . فالعديد من BCلة �
مسا� 
جلا�ية تهتم  &

لتدخال< فى 
الطا� 
ملفاهيمى لتقييم 
اللفية باستخد
& كل ما ��B فى Bليل �
مسا� لالستخد �
يوضح 
لشكل Cين ميكن 
جر


حلفاM على �ظائف 
لنظا& 
اليكولوجى لأل�
ضى  -�
B5� مليا�

لنهر ، � توNيعا<  Pحو -�
Bملتعلقة بإ
بتدخال< جتر@ مباشر- على 
لنظم 
اليكولوجية � على عملياتها . 
ما 
ألخر@ . مثل تلك 

لرطبة،�طريقة حتليل تاثير 
لتدخال< 
لتى تستهد] 
لقو@ 
لد
فعة 
ملباشر-  لتغير 
لنظم 
اليكولوجية . هناY فقط مجموعتا� من توجيها< �
مسا� --  مجموعة عن 
لسياسا< 

ر 
لعمل 
لتشريعية �
ملؤسسية -- تهتما كلية بالقو@ 
لد
فعة للتغير غير 
ملباشر- . بعض 
لتوجيها<- مثل تلك 
خلاصة  bطbC جعة

لقومية 
خلاصة باأل�
ضى 
لرطبة ، � مجموعة عن مر

حلكيم”  باملعاهد- 
ألصلية – متضمنة  &

ضى 
لدباf)،  �عن 
التصاال< ،  �
لتعليم ،  �
لوعى 
لعا& ،  �عن تعليما<  “
الستخد�C)خلث

ضى �C جلC لكوكبى من
 �
بالتعا�� 
لد�لى ، �
الجر


 صغير
 من 
ملستويا< فى 
طا� 
لعمل لم يو�B لها Bعد Yهنا �C يضا

الستر
تيجيا< �
لتدخال< 
لتى تتم فى Cجز
� عديد- من 
طا� 
لعمل 
ملفاهيمى لتقييم 
اللفية MA . �يوضح 
لشكل 
. >
Bيه �5شاC حلكيم
 &
Bليل �
مسا� لالستخد

مسببا- مباشر+ للتغيير 

أل�
ضي 
حمللي  fستعما
� تغير
< في غطا� � 

 n

لة 
نوN
 �
� تقدمي 

لتكنولوجيا  &
� تطبيق � 
ستخد

  &
� مدخال< خا�جية (مثال 
ستخد
 (qلر

السمد-، ، 
لتحكم باآلفا< � 

 B�

ملو Yستهال
 � Bحلصا
 �
 tملنا
 >
� تغير


لطبيعية ، 
لفيزيائية �  >

ملؤثر �

لبيولوجية ( 
لتطو� � 
لبر
كني مثال) 

 

مسببا- غير مباشر+ للتغيير 
� Bميوغر
فية 

 v

قتصاBية (
لعوملة ، 
لتجا�- ، 
السو �

لسياسا< )    


جتماعيةسياسية(
ملؤسسا< ، 
حلكم ،  �

لهياكل 
لقانونية)    


لعلم � 
لتكنولوجيا  �
 >

ختيا�، >

لثقافة � 
لدين (
ملعتقد �

 (Yالستهال
 

 HB9

لتعا�3 
لد�لي 

 HB9

لتعا�3 
لد�لي 
 HB14

ضى 
خلث �;

لبيت) )

 HB1

لرشيد  �

الستخد
 HB6

التصاال- 

لتعليم � 

لوعى 
لعا� � 


- محدD+ بر
مسا� Dال توجد $�شا


- محدD+ بر
مسا� Dال توجد $�شا


- محدD+ بر
مسا� Dال توجد $�شا

 HB4

لنهر  Iحو +�
D$

 HB2 -لسياسا
 لأل�
ضى 
لرطبة 
لقومية 

 HB12
  +�
D$
 Lمليا
توOيعا- 

 HB3 -

لعمل 
لقانونى $طا�  HB13

ملتكاملة   +�
Dإل

للمنطقة 

لساحلية   HB4 +�
D$ لنهر
 Iحو

 HB11
HB5 تقييم 
آلثا� 

 +�
Dإل


لتشا�كية 

 HB8
 +�
D$

أل�
ضى 
لرطبة 

 HB7
حتديد 
ملوقع 


مسا� �
 HB10
جرD(حصر) 

أل�
ضى 
لرطبة 

 HB11   آلثا�
تقييم 

 HB12
 Lمليا

�+ توOيعا- D$
 HB13

ملتكاملة   +�
Dإل

للمنطقة 
لساحلية 


ألسهم = 5ستر
تيجيا< �تدخال< 

مسا�. � >
Bمع تطبيق إل�شا 
 . Hand-book>
Bليل �5شاB ختصا�
 = HB

  (HandBooks) لكتب

لتوصيا< في كل من هذ� 
يتم تطبيقها على 
ستر
جييا< � تطبيقا< مختلفة 


ملصد� : تقييم 
لنظا& 
أليكولوجى لأللفيـة  

عاملي 

محلي 

قليمي 

حتسني 
لظر�` 
ملعيشية � تقليل 
لفقر 
 


الساسية حليا- جيد-  -Bملا
 �
 


لصحة  �
 


لعلقا< 
الجتماعية 
لقوية  �
 


ألمن  �
 

� حرية 
خلتيا� � 
لتصر] 

خدما- 
لنظا� 
لبيئي 

مد
Bية  �

   (طعا&، ما� ، 
ليا] � �قوB مثال) 
� تنظيمية 


ملا� � 
ملرP مثال)  � tملنا
   (تنظيم 
� ثقافية 

   (��حية، جمالية، ترفيهية � تعليم مثال) 
� مساعد- 


نتا� 
ساسي � تشكيل تربة مثال) )   




لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٥٨

بأضر�� (�ثا�) غير متناسبة معها. فزيا� �ملشا�كة عند 
 ����ملستويا, �ملناسبة تدعم مفهو% �لتابعية - �لتكليف با

�مسئوليا, على مستو9 �إل��� �ألقر5 حيثما سيكو1 له 
تأثير. فاملشا�كة تسمح بفهم �فضل لتأثير�, �الستجابا,، 

�توHيع �لتكاليف ��ملنافع �ملرتبطة مبقايضا,، �كذ� متييز 
مد9 ��سع من خيا��, �الستجابة. �مع Jلك فاJ 1لك يعتمد 

على �ملشا�كة فى عمليا, �ضع �لسياسة ��تخاJ �لقر���, 
 N��بد �هذ� .Pلوعي ليكو1 فعاال��ملعلوما, ��لشفافية ��

 Rفو�لة، �للعد Sلوصو�� Uإلصال�لية بسبب �ملسؤ�يسهل 
Jلك ثقة �فضل في �1 �لنظا% يخد% �الهتما% �لعا% ككل.
 ستتطلب �إل��� �لكفؤ� لأل��ضي �لرطبة �لد�خلية ��ملو��

�ملائية ترتيبا, [��� مطو�� على مستو9 حو\ �لنهر (�� 
�لبحير� �� �خلز�1 �جلوفي) �كذ� [��� متكاملة للمنطقة 

 �لساحلية. ال تتطلب �إل��� �لكفؤ� لأل��ضي �لرطبة ��ملو��
�ملائية �لتنسيق بني �لقطاعا, فقط بل تتطلب �يضا 

 ,�e�لقضائية. فاإلجر�لسلطا, �لتنسيق بني نطاقا, �
�ملطبقة عند �ملنابع [�عالي �ألنها�] قد تؤثر تأثير� كبير� على 

مو�� �أل��ضي �لرطبة �سفل �لنهر. �هذ� بد��N يتطلب 
 Cلساحلية (,٢٠٫٦�ملنطقة � �لنهر ��متكاملة حلو\  ���]

R١٥٫٥٫٤ ,R١٥٫٥٫٣). �لقد مت �العتر�q بهذN �ملد�خل 
�إلقليمية �ملتكاملة في [��� مو�� �ملياN باستر�تيجيا, 

�ساسية لإلسها% في حتقيق �هد�q تخفيف �لفقر. �بالرغم 
من Jلك فحتى تا�يخه �, جهو محد�� عند تطبيق 

�إل��� �ملتكاملة حلو\ �لنهر (IRBM) [لى جناU فعلي في 
 �� Pلبيئية معا��ية حتقيق �ألهد�q �الجتماعية ��القتصا

في نفس �لوقت (R١٥٫٥٫٤). (�نظر �إلطا� ٧-٣). �من �لد��� 

�ألساسية �لناجتة عن خبر�, �إل��� �ملتكاملة للمنطقة 
�لساحلية (ICZM) �1 �لتكامل �ألكثر في حد J�ته ال يضمن 
مخرجا, (عو�ئد) �فضل. فغالبا يكو1 �كثر قابلية للتحقيق 

��كثر فعالية �1 يتم تبني مدخالP تركيميا (مضيفاP) يركز 
بد�يةP على عد قليل من �لقضايا ثم يستهدq قضايا �خر9 
 Nلك هذJ لقد��. باإلضافة [لى� ,�H ضافية بالتد�يج كلما]

�ملد�خل ميكن �1 تنجح فقط [J� ما كانت هنا� ترتيبا, 
 �J] بصفة خاصة�ترتيبا, مؤسسية مناسبة، �سيطر� 
ما كانت �لسلطة ��ملو�� �خلاصة بآلية �إل��� متسقتا1 

(ثابتتا1) مع مسئولياتهما.
كا1 هنا� توسع جوهر� - خالS �لعشرين عاما �ملاضية  
- في �التفاقيا, �لد�لية ��لبر�مج ��ملؤسسا, �ملتعلقة 

باملياN ��لتغير في �لقو9 �لد�فعة لتغير �أل�\ �لرطبة مثل 
�ألنو�� �لغريبة �ملقتحمة (�لغاHية). �لقد تضمن Jلك �تفاقية 

�لتنو� �ألحيائى متعد� �ألطر�q، ��تفاقية ��مسا� �خلاصة 
باأل��ضي �لرطبة، �كذ� �التفاقية �لد�لية �خلاصة بالتحكم 
في �[��� مياN �ترسبا, صابو��, (حموال, تثبيت ) �لسفن 

(R٧٫٢). �فى حني �1 هذN �التفاقيا, �سهمت فى �عى 
�كبر بالقو9 �لد�فعة لتغير �أل��ضى �لرطبة �بصفة خاصة 

ما له عالقة باملاe [ال �1 هنا� �يضا [قر�� عا% بوجو فجو� 
كبير� بني �لسياسا, �لرسمية ��إلجر�e�, �لفعلية. �تتباين 

فاعليا, �التفاقيا, �لثنائية �متعد� �ألطر�q تبعا لطبيعة 
�ملشكلة �لبيئية ��لعديد من �لعو�مل �ألخر9. �لعو�مل �لتي 

 �تعزH �لتنفيذ �لفعاS ��النصيا� لالتفاقية متضمنا �إل��
 q�ملطلوبة ملقابلة �هد�الستجابا, �لسياسية لتنفيذ �

�التفاR، �لية لتقدمي �لتقا�ير �يفضل �1 تكو1 على �ملستو9 
 طة (قياسية) بني �ألطر�q �ملتعاقد�، �مو�� �لنوعي �م�نمَّ

بشرية كافية لرصد �متابعة مد9 تنفيذ �التفاR، ��ملتابعة 
بو�سطة ��تمع �ملدني، ��يضا [تاحة �ملو�� �ملائية، �[قر�� 
.(R٥٫٢٫٨)لقومي�ملستو9 �لتنفيذ على � �كذ�لعقوبا, �

توفر �تفاقية ��مسا� مستو9 مساعد� متو�ضع   
ملبا��, �حلفا� على �أل��ضى �لرطبة فى �لد�S �لنامية �� 
�لد�J S�, �القتصايا, �لتي فى مرحلة �لتحوS. تتضمن 

�غلب �ملعاهد�, نظا% لعمل �لتقا�ير �نشر �لبيانا, عن 
 Nلك فإ1 هذJ بالرغم من�, ���لقر�لتنفيذ  q�ألطر�متابعة 
�لبيانا, غالبا ما تكو1 ناقصة. �تعتبر �تفاقية ��مسا� مثال 

على �تفاR يتطلب �لتز�ما حقيقيا ( ملموساP) من كافة 
�طر�فه: حيث �1 حتديد مو�قع �أل��ضى �لهامة �ليا يتم على 

�سس متفق عليها.
 ,�e�لتنسيق بد�جة �كبر بني [جر�9 سيؤ  

 (R٥٫٢٫٨) �eالتفاقـيا, [لى تنفيذها بشـكل �كثر كفا�
. �لقد مت [بر�J Hلك فى �لعديد من �لسياقا,: فباإلضافة 

[لى �1 سينا�يوها, تقييم �أللفية (MA) توضح �لتأثير�, 
�ملتبالة �ألساسية بني �ألنشطة �ملتعقلة بالطاقة، �تغير 

�ملنا�، ��لتنو� �ألحيائى، ��أل��ضى �لرطبة، ��لتصحر / 
��لغذ�e، ��لز��عة، ��لصحة، ��لتجا��، �كذ� �القتصا، �بالتالي 

(�بالتد�عي ) �حلاجة [لى �تفاقيا, �لية J�, صلة للعمل 
متضافرين. �لقد جنحت �تفاقية ��مسا� فى حتقيق Jلك، مع 

ترتيبا, �لتعا�1 �لرسمية �لعاملة معها ��تفاقيا, �خر�، 
�تفاقية �لتر�� �لعاملي، ��تفاقية �ألنو�� �ملهاجر�، �كذ� 

�تفاقية �لتنو� �ألحيائى. �توجد فر� �خر9 للتعا�1 بني 
 ،S�لد�, مفتوحة تعمل بني بعض �معاهد�, ثنائية �معاهد

حيث �نها تتخذ منظو��P �كثر [تساعاP يؤسس ���بط مع 
معاهد�, تبد� للوهلة �أل�لى ال عالقة لها بالتنو� �ألحيائى 

للتحويل �لقسر	 للتدفق )  (R7.2)�طا� ٧٫٢.  : �طا� عمل �لـ DRIFT  ( �ستجابة مجر	 �لنهر 
  DRIFT  �لقسر% للتدفقا
�0 0طا� عمل 
ستجابة مجر% 
لنهر للتحويل 

يعتبر مد خال متفاعال �شامال لكل 
ألجز
5  لإل�شا2  عن 
لتدفقا� 
لبيئية 
لألنها� 
ملقصوK2 بتنظيم( 20
�H (Kنشطتها 
ملائية  . حيث 
ستخدمت علما5 

 Oحيثما بقى هنا�لييوفيزيائية , 
U�%  خبرK من مجاS من 
لتخصصا� 
مستخدمو� يتعيشو� على  
لنهر فلقد ضم 
إلطا� عد2
  من 
لتخصصا� 


لعالقة  �
U �لسينا�يوها

الجتماعية � 
القتصا2ية . حيث Hنتج منظومة من 
 Y

ألنو �H لناجتة
بالتدفق �
لتى تصف نظا\ محو� للتدفق ، �حالة 
لنهر 


لتأثير على مد% 0تاحة 
ملو�2 
ملائى للمستخدمني 
لبعيدين عن 
_ر% , � ,

لتكاليف �
لفو
ئد 
الجتماعية �
القتصا2ية . �
شتملت 
لعملية على ��شة �

ملصلحة  cصحا

لتخصصا� �
لتى حضرها مد% من  K2كثر متعدH �H عمل


ملتأثرين �Uلك لتطوير ( صياغة) سينا�يوها� بيوفيزيائية �
جتماعية  
قتصا2ية 
متفق عليها .

�تتطلب عملية تطوير 
لسينا�يوها� تقييما للبيانا� 
لبيوفيزيائية , 

الجتماعية  , �
القتصا2ية �قد  متتد لتشمل نتائج من مناjU تكهنية ( �

تنبوئية  )  تختبر 
ستجابا� حيو
� ( بيوتا Biota) معينة للتدفق ( مثل 

ملوئل 
لفيزيائى ) . �يجب �H يجر% 0طا�  عمل 
ستجابة مجر%  Kمحاكا jUمنو


لنهر للتحويل 
لقسر% للتدفقا� (DRIFT) بالتو
r% مع مترينني qخرين 
: تقييم 
القتصا2 
لكلى للمتضمنا� 
أل�سع لكل سينا�يو �كذ
 عملية 

 

ملستخدمني 
ملتعيشني ليستطيعو uين بخال��ا_
 vلنا
مشا�كة جهو2 
. Sحللو

ملساهمة فى 0يجاH 2فضل 



٥٩
لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع

�طا�  ٧٫٣. كفا�� تنظيما� حو	 �لنهر 

�تتضمن �ألمثلة �تفاقية منظمة �لتجا� �لعاملية بشأ� 
�ملعايير �لصحية ��لصحة �لنباتية �"يضا �التفاقية �لد�لية 
�خلاصة بالتحكم فى /.�� ميا- �ترسبا' صابو��' (حموال' 
تثبيت) �لسفن ��لتي هي موجهة للحد من �نتشا� �ألنو�5 

�لغريبة �ملقتحمة.
مت تطوير مدخل �لنظاD �إليكولوجى ��ملتر�بط مع   

معاهدتي �لتنو5 �ألحيائى ���مسا� بحيث يكو� �ستر�تيجية 
 D�الستخد�� Lتطو� �حلفا�عامة لإل.�� �لبيئية تنمى 

�لقد �كتسب هذ�  )Rبطريقة متكافئة (١٥٫٣٫٣ D�ملستد�
�ملدخل "همية تتعدY �عتبا��' �لسلعة "� �ملتعة �لتقليدية. 

فهي تركز على /.�� �ملو��. �لبيئية ��الحتياجا' �إلنسانية 
عبر "نسا\ "�ضية �كاستجابة (�. فعل ) نحو /.�� �لنظم 

� خدما'، مع محا�لة " �اليكولوجية من �جل سلعة ��حد
/حد�` �لتو�_� بني �ملقايضا' �بني كل من �فاهية �إلنسا� 

�خدما' �لنظاD �إليكولوجى. فلقد مت تطبيق مدخل 
�لنظاD �إليكولوجى فى قضايا �لصحة مد�كني �لعالقة غير 
�ملeنفصمة ( �لر�بطة �لتي الفكاd لها ) بني �لبشر �بيئاتهم 

�لبيوفيزيائية، ��الجتماعية، ��القتصا.ية بذ�' �لقد� مع 
��تباطهم بإ.�� �ملاf �ال�ضى.

تعتبر نظم �ملناطق �حملمية مجموعة "خرY من   
ر �لعمل �لد�لية ��إلقليمية  eطe" الستجابا' �لهامة فى�

�حتت �إلقليمية �"يضا �لقومية (R٥٫٢٫١). يعد �ختيا� �ملوقع 
��لتمثيل �ملناسب ��إل.�� من �لقضايا �لهامة فى فعالية  ،

) شبكا' �ملنطقة �حملمية. �بصفة خاصة فى �لنظم fكفا)
�ملائية ��لتي ليس من �لسهل تسويرها (فصلها بسو�) 
 �عن �ملناطق �حمليطة بها، لذ� فالبد من مدخل /قليمى "

تنسيقي.  فشبكا' �ملناطق �حملمية على كل �ملستويا'، 
متضمنة /ظها� �أل��ضى �لرطبة �ملهمة .�ليا حتت �تفاقية 
��مسا�، تلعب .���o هاما فى ضوf حقيقة "� مو�قع معينة 
غالبا ما تكو� �ظيفيا متبا.لة �التصاp فيما بينها بحكم 

�هكذ� . ...�بحكم �ألنو�5 �ملهاجر dلوجى �ملشتر��لهيد�
تعد �ألهد�r �ملبنية على "ساq �ملنطقة غير   
مالئمة للنظم �لنهرية �لتي عا. ما يكو� متأصل فى 

 r�فاألهد .(R٥٫٢٫١) (لنهر� pعلى طو ) طبيعتها /نها طولية
 pملبنية على �ملساحة للنظم �لنهرية قد يعبر عنها كطو�

� كمستجمعا' "عالي �لنهر �ميكن تقسيمها /لى "
"حو�u تصريف "صغر �لتي تكو� �حد�' �ختيا� �بالتالي 
 r�فى بعض �حلاال' تكو� �ألهد�تكو� متعد. �ألضال5. 
فى نظم �ملاf �لعذw غير مناسبة كنتيجة حملا�ال' قسر 
نظم �ملاf �لعذw على �لدخوp فى مناxy مخططة "صال 

هنا, مجموعة من 
لعو
مل توثر على جنا� 
 �
تنظيما8 67
�5 حو3 
لنهر ففى 
ملبد/ يجب 
تطو� هذ� 
لترتيبا8 67
�5 كفؤ5 لنظم 
أل�
ضى 

جلغر
فية  8

لرطبة حيث /نها تتحد مع 
لوحد

حملد56 هيد��لوجيا (٢. R٧) �تختلف تنظيما8 

حو3 
لنهر من تلك 
لتى مع هيئة تخطط 
�تنمى �تفر3 خططها 7لى 
لتى تلتزO مبدئيا  
بد�� �7شاW6 ( نصحى) �لقد كانت مثل هذ5 


ملؤسسا8 موجو56 عبر 
لعالم فى صو� 
متباينة ملد5  ٥٠ سنة  على 
ألقل , تأسست 
منذ bمن طويل �لو /نها لم تكن 6
ئما فعالة 

�تتضمن 
ألمثلة برنامج خلج تشيز
بيكى  
Chesapeake  فى 
لواليا8 
ملتحد5 , 

�هيئة تنمية بحير5 الجونا  بالفلبني ,�جلنة 

لد�لية . Rhine ين
نهر 
لر

/ينما كانت هنا, تنظيما8 ناجحة حلو3 

لنهر  , كا� 
لنجا� مبنيا على قد�تهم فى 
تقرير /هد
q مشتركة للسلطة 
لقضائية ( 

مليا� لتوفير 
لرW ) �لدعم  5�
مثل تنسيق 67

قيم ثقافية مشتركة .

لعامل 
الضافى 
لذW يسهم فى 
لنجا� هو �
تفويض خاu مبعايير محد56 قابلة للتحقيق 
من 
جل تنفيذ 
لغايا8 
لعريضة حلو3 
لنهر 

ملقر� لتحويال8   ''cap'' ألقصى
, مثل 
حلد 


ملا} 
ملنفذ5 �
ملرصو56 ( 
ملتابعة) من خالz جلنة 
6
�لنج  فى 
ستر
ليا . -W
حو3 مو�


حلو3  Wلتنظيما8 على مستو
تعتمد كفا}5 
 8
�
على /نو
~ طر{ 
لتنمية 
لتى جتعل قر


ملنافع � Oملغا�
توbيع 
ملا} ممكنة ’ �قبوz توbيع 

بو
سطة /صحا� 
ملصلحة ( سو
} ساعد 
�لك فى حتقيق /هد
q تخفيف 
لفقر ) , 

 Oلنظا

حلفا� على /� صيانة عمليا8  
�كذ
 6

اليكولوجى 
لتى تعزb على 
ألقل 
إلمد

باخلدما8 
ملطلوبة (R٧٫٢٫٤) . تتقيد 
� تنشط 
 (RBOs) لنهر
تنظيما8 حو3 


لقد�5 على 
التفا{  Wسطة مد
مبد
يا  بو
على 
ألهد
q �خطط 
إل6
�5 �بني كل /صحا� 

لصلة 
ملشا�كني , �كذ
 على  W��� ملصلحة


تعا�نهم فى 
لتنفيذ .
بالنسبة لأل�
ضى 
لرطبة 
لد�لية متعدية 

 , 8

حلد�6 , مبا فيها نظم 
لنهر , �
لبحير
 8

خلز
نا8 
جلوفية تعد 
لسيا56 مسألة ��


لذW يجابه تأسيس  Wلتحد
/همية , تزيد من 

حلو3 مدعوما بترتيبا8  Wتنظيم على مستو
 zملثا
سلطة مناسبة (R٧٫٢٫٤) . فعلى سبيل 

خبر8 تا�يخيا 
حلكوما8 
لضفية فى حو3 
نهر 
لنيل خالفا سياسيا �عدO ثقة جتعل 


حلو3 بشكل متعا�� هدفا صعبا  5�
67 qهد
بالرغم من 
لتدبير 
ملؤسسى �
حلكومى من 

يجابية  ففى 
حلاال8 متعدية  8
/جل مبا�6


حلد�6 ستعتمد 
لقد�5 على تنفيذ 
التفاقا8 

لتز
O كل 6�لة على  Wخلطط على مستو
�

 Oلنظا
 5�
حد5 بإ6
�5 حو3 
لنهر 
ملتكاملة �67

اليكولوجى �كذ
 على /�  
لشعو� لديها 

هتماما8 مشتركة /O مكملة ( متممة 

لبعضها 
لبعض ) �على 
لقد�5 
لتفا�ضية 

لنسبية .

�7 صعوبة تأسيس تنظيما8  ناجحة لصيانة  

حو3 
لنهر بني حكوما8 
لشعو� جتعلنا 
 b
نقتر� 
حلاجة 7لى حو
فز /قوW , متضمنة 7بر

لذ
تى 
ملشتر,  قد يكو� من  Oالهتما
قضايا 


لو
جب /� نستكشف بد
ئل  , مثل 
التفاقيا8 
بني 
حلكوما8  
لتى تطو� تفويضا8 ترتيبا8 


حلو3 ,  فالتوتر
8 تكو�  W5 على مستو�

إل6
 Wملستو
موجو56 غالبا  بني 
الهتماما8 على 


حمللى .  Wملستو

لشامل للحو3 �على 
فالتنظيما8 على مستوW ما هو 6�� 
حلو3 ( 
مثل مجالس مقسم 
مليا� �مجموعا8 
لعناية 

 Wملستجمعا8 على مستو
باأل�
ضى  �جلا� 

� هامة فى 
لتعامل مع �6

لقرية )  تلعب 
 q

الستهد �/ qالكتشا

ملشاكل 
لصعبة 
على 
ملستويا8 
ألكبر.  �على 
لنقيض  فا� 


حلو3 يتجهو� 7لى /�  Wلالعبو� على مستو


ملهتمة ,  �
لتى قد تتضمن  q

ألطر 
ميثلو


لوكاال8 
حلكومية  �
ملنظما8 غير 
حلكومية  

بط مستخدمى 
ملو
�6 . �حتى 
آل� فا� ���

هنا, 
لقليل من 
لوقائع 
لتى تدz على جنا� 

حلو3  Wحتى مستو�لقرية 
 Wمن مستو 
بد}

.

مليا�  5�
هنا, حتد حقيقى �
حد فى 67


جلو
نب  8
متعدية 
حلد�6 �هو تقوية تدبير

جلمهو�،   ( Oهتما

�تلفة إل6ما� ( جلذ� 


لتى تتضمن سهولة 
لوصوz للمعلوما8، �
�مشا�كة 
جلمهو�،  �سهولة 
لوصوz للعد
لة 
�سهولة 
اللتجا} للقانو� �تعد عملية تقييم 

حلد�6 �سيلة هامة فى  Wلبيئى  متعد

ألثر 

.(R٧٫٢٫٤) جلمهو�
67ما� )جذ�( 




لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٦٠

كنما�� ��ضية. �بصفة عامة فا� �الهتما
 بالتخطيط 
 
للتنو/ �ألحيائى للما) �لعذ% كا� �قل بكثير من �الهتما

بالتخطيط للتنو/ �ألحيائى �ال�ضى ��لبحر5. تعد محاكا1 
�لنظا
 �إليكولوجى �لطبيعي ألقصى ;�جة ممكنة 8حد7 

�هم �ستر�تيجياC �حلفاA على �لتنو/ �ألحيائى للميا@ 
�لعذبة. �هذ@ �الستر�تيجية قد تناسب على نحو مربك فى 
;�خل 8طا� عمل للمحافظة مصمم خصيصا حوL مناطق 

حوL مناطق محمية ،  8ال ��8 كانت هذ@ �ملناطق قد �بتدعت 
حلماية عملياC هيد��لوجية.

�صبحت 8عا;1 جتديد (صيانة) �أل��ضى �لرطبة   
مجموعة �ستجابة ��سعة �ملد7 محل جدL جزئيا بسبب 

عد
 �ليقني بشا� ما هو ضر��5 خللق �صيانة �أل��ضى 
�لرطبة - �7 ما هي تو�فيق �لعملياC �ملؤ;ية 8لى تأسيس 
توفيقة (توليفة) مرغوبة لبنا) ��ظيفة �أل��ضى �لرطبة 

(R٧٫٤٫٢). تتعد; طرa (مد�خل) 8عا;1 جتديد �أل��ضى �لرطبة 
�تتضمن حلوالh هندسية مثل 8عا;1 مل) �لقنو��g8� Cلة 

�ملا) �ال�ضى �مللوl ، ��لتد�خالC �لبيولوجية متضمنة �ثر 
 Cملستوحشة (�ملرتد1 للبرية) �8عا;1 تأسيس نباتا� mألسما�

�أل��ضى �لرطبة ، ��إل;��1 �لهيد��لوجية لرفع كفا)1 �لغمر 
عبر سهوL �لفيضا� �8عا;1 8;خاC���; L �لتجفيف. �تشير 
ة  rقsل rخtأل��ضى �لرطبة �مل� �� Cلعديد من �لد��سا� Cخالصا
(باإلنسا�) نا;�� ما تؤ;7 نفس �لوظائف �نا;��h ما تؤ�7 نفس 

�لتنو/ �ألحيائى للموقع �الصلى. �لهذ� �لسبب ال يبد� �� 
�أل��ضى �لرطبة �vلقة ستحل متاماh محل �أل��ضى �لرطبة 
�ملدمر1 سو�) بنائيا �� �ظيفيا. �سيكو� �ساx �لنجاw هو 

�ضع غاياC محد;1 بدقة تكو� جز)� من عملية ��سع شاملة 

�ضخمة من �جل تخطيط �تنمية �تنفيذ �كذ� تقييم 
مشر�عاC �لصيانة (8عا;1 جتديد ) �لتبنى مدخل (طريقة) 

�إل;��1 �ملتو�ئمة.
يعتبر �لرصد �ملتابع عملية (مدخالh) لإل;��1 �ملتو�ئمة   
�ها
 جد�h فى جناw بد�ئل �الستجابة (R١٨٫٣) على �لرغم من 

8تاحة مؤشر�C �الستجابة �لبيوفيزيائية �;قة توصيفها ، فإ� 
 Cكفا)1 �لسيطر1 ��ملؤسسا xلتي من �جل قيا� Cملؤشر��

و1�َّ كلية. فالرصد يحتا� 8لى  rطtلت بصفة عامة غير م�gال
 Lمانية كبير1. فعلى سبيل �ملثاg� مكانية Cتغطية مجاال
فعندما يكو� هناm "ما)� بيئيا" مخز�� خلف سد �يطلق 

 Cحاجة لرصد بحثي على فتر� mفسيكو� هنا ،Cعلى فتر�
 lإليكولوجى لهذ� �حلد� 
قصير1 لتحديد �ستجابة �لنظا

 
بالذ�C. كما يجب �� يتم �لرصد �يضا على مد7 �لنظا
�إليكولوجى �عبر فتر1 ع�قد �� �كثر لقياx �لتغير�C فى حالة 

كل نظا
. من �لشائع �� كثير من �لرصد، حتى ��8 ما كا� 
موصوفا لقياx كفا)1 �الستجاباC، كا� هزيل �لتصميم 

��لتنفيذ. حيث �� �الستجاباC غالبا ما تبد� فاشلة ��8 لم 
تتوفر لها مو��; مناسبة من �جل �لرصد، ��لتقييم، �قو1 
تفرضها. فأقو7 نظم �لرصد تتميز مبستوياC عالية من 

 Cللمجموعا Cللمعلوما Lللوصو Cلشفافية �تدبير ضمانا�
�vتلفة من �صحا% �ملصلحة.

�الستجابا �القتصا�ية 
ميكن �� يوفر �لتقييم �ألقتصا;7 �;�1 قوية لوضع   

�أل��ضى �لرطبة فى قائمة �هتماماC ( �جند1 ) 8عا;1 �لبنا) 
(صيانة) ��لتنمية ملتخذ5 (لصانعي )�لقر��. يستهد� 



٦١
لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع

لتقييم ألقتصا�� تقدير كمية ملنافع ( لقابلة للتسويق 
 �و+قة ) لتي يحصل عليها لنا# من خدما /غير مل-س,

نظا; أل2ضى لرطبة. /هذ يجعلها قابلة للمقا2نة ببقية 
�، /عند القتصا�ية عند تقييم الستثما2 �لقطاعا

 BتخاD عند /E �تخطيط ألنشطة، /عند صياغة لسياسا
أل2ضية /ملائية. /ألكثر Eهمية Eنها  �2ستخد; ملو �2قر

جلمهو2 على تقييم لتكلفة / 2ستساعد صانعي لقر
ملنافع أل� تغير مقترM فى  القتصا�ية لكاملة /كذ

أل2ضى لرطبة. /سيساعد لفهم ألقتصا�� ألفضل 
لرطبة على عتبا2ها نظم  P2القتصا�ية لألللقيمة 

ألخر� ملمكنة  �منتجة قتصا�يا بالتوRS مع الستخدما
.Tألمو #/U2/ �2ملو/ P2لأل

Eصبح مفهو; لقيمة القتصا�ية إلجمالية /حدV من 
Eطر لعمل ألكثر نتشا2V من Eجل لتمييز/لتقليل للحد 

لنظا; إليكولوجى  �أل�نى /لتقدير لكمي إلسها; خدما
فى 2فاهية إلنساc (CF٦ ,C٢٫٣٫٣) فبالنظر Dلى لقيمة 
القتصا�ية إلجمالية لأل2ضى لرطبة ملتضمنة جوهريا 
عتبا2 ملد� لكامل لصفاتها (سماتها) كنظا; متكامل 
- مو�2 مخز/ناتها E /Eصولها ، تدفقا� خدماتها لبيئية ، 

 V/جلونب لنظا; إليكولوجى ككل. فهي تغطى قيماV /خيا2
/قيما غير ستخدمية مباشرg /غير مباشرE) .gنظر إلطا2 

.(٧-٤
لتي تذهب  kلطريوجد آلc مجموعة متنوعة من   
 ;ستخد/ gملباشر kلسوEبعد من مجر� ستخد; Eسعا2 

لطرk فى تقييم أل2ضى لرطبة فى تزيد مستمر  mهذ
 �لتي توضح الفضليا kلطر(C٢٫٣٫٣). /يتضمن Bلك 

لتقييم بوسطة جلماعة)  kطر Tمثلها من خال) gمباشر
 gملباشرباإلضافة Dلى تلك لتي تستخد; لطرk غير 

 �خلدما qلالستدالT على الفضليا� من عمليا� شر
 �لعالقة (مثلها من خالT /ظائف إلنتاr ، /عالقا �B

 Tإلحالالستجابة للجرعة ، /تكاليف النتقاT ، /تكاليف 
لطرk /تطبيقاتها  mلتجنب). /هذ /E لتخفيف �، /نفقا

على لنظم اليكولوجية لأل2ضى لرطبة ملخصة فى 
إلطا2 ٧-٥.

لنظا;  �آلc لتقييم عديد من خدما Mمتا  
 ،Vبسيطة نسبيا �إليكولوجى لأل2ضى لرطبة تقنيا

 .(C٢٫٣٫٣, C٢٠٫٦) لتنفيذمنخفضة لتكاليف /سهلة 
g2 عملية �D ضع/ wلتقييم بهد �يتزيد Dستخد; تقنيا
ملفاهيم  mللسياسة. /لقد ساعد تطويع هذ �/معلوما
القتصا�ية /لنماrB فى جعل لتعبير عن قيمة  kلطر/

 �أل2ضى لرطبة Eكثر سهولة /Eكثر �قة فكمية ملعلوما
عن لقيمة القتصا�ية لأل2ضى لرطبة ملعتدلة 

 xحلا�الستوئية فى تنامي مستمر. /بالرغم من لتقد; /
أل2ضى لرطبة، Dال نه  �فى حسا} /تقدير قيمة خدما
لنتائج قد  mهذ cE cهو: ضما/ Vيبقى هنا� حتديا 2ئيسيا

�Eخلت فى عمليا� صنع لقرE/ 2نها ستخدمت للتأثير على 
حلفا�  �E/لويتها فى حلفا� /لتنمية ( /ضعها فى Eجند

لتنمية)./
القتصا�ية، مثل لدفع مقابل  �لقد كانت لتدخال  
ألسوk، فى حالة ملو�2 مثل ملاq موجو�g منذ  خلدما� /كذ
فترg طويلة، /فى سياقا� عديدg متت ملتاجرg بها سلفاV. /فى 
أل2ضى لرطبة ملعزgS باملاq - بشكل / qملا cلوقت كانفس 
لقيمة /بالتالي مخفض لسعر، مما يؤ��  g2منطي - غير مقد

ملاq من جل لنا# /لنظم اليكولوجية بشكل  g2�D لىD
 gملعتمد kلطر �غير كفq /غير فعاT (R٧٫٣). /لقد متد

لسلع  mلبيئية لهذملزيا / �على لسوk لتغطى لصفا
ملياm) ، باإلضافة Dلى سلع  gلبيئية /جو� �(مثل لتدفقا

ملبنية على  �ال2ضى). فلقد E/ضحت آلليا qملاجديدg (مثل 
لسوk قدg2 تغيير توSيع ملاq /كمية مللوثا� فى نظم لنهر 

 gملباشر �عدV فى حتديد E/ تعويض لتغير/ VمالE �/Eظهر
 ;�2 /E wصر Tملثاأل2ضى، على سبيل  �حلا�ثة الستخدما

أل2ضى لرطبة.
جلهو� حلالية ستطال� Dمكانية  wتستهد  

لنظا;  �ملاq كوسيلة Dعا�g توSيعه ملقابلة Dحتياحا kEسو
لتقليدية فى حتسني  wإليكولوجى بالتوcS مع ألهد

لطاقة لهيد2/لوجية / Rللر qملا �ملو�2 من حيث Dمد gqكفا
لتي  kلشر} (R٧٫٣٫١). ميكن c تعانى ألسو �حتياجا/

تعاملت مع ملاq كسلعة خاصة فقط E/ بضاعة لالجتا2 بها 
من عوقب جتماعية /بيئية معاكسة (معوِّقة). /على 
لتركيز على ملاq كمو�2 عا; /محلى ميكن  cلنقيض، فإ

� طا� ٧-٤ : 	لقيمة 	القتصا�ية 	إلجمالية لأل�	ضى 	لرطبة .
تتضمن 
لقيمة 
القتصا-ية 
إلجمالية تقييم )�بعة مجموعا" من 

خدما" 
لنظا4 
اليكولوجى :
� قيم 	الستخد	� 	ملباشر �هى مشتقة من خدما" 
لنظا4 


اليكولوجى 
لتى تستخد4 مباشر; بو
سطة 
إلنسا� �تتضمن 

خلشب   ،A
قيمة 
الستخد
ما" 
الستهالكية مثل حصا- نو
جت 
لغذ

 Kنا" لالستهال

ملنتجا" 
لطبية   صيد 
حليو  Aللبنا �
للوقو- 
 Oالستمتا
باإلضافة Qلى 
الستخد
ما" غير 
الستهالكية مثل 

باملتع 
الستجمامية �
لثقافية مثل 
حليا; 
لبرية  �مر
قبة 
لطيو�،  

لرياضيا"  
ملائية �
خلدما" 
لر�حية �
الجتماعية 
لتى ال حتتاQ Rلى 

ملباشر تطابق فى  4
ال حتتاQ Rلى حصا- منتجا" . �قيم 
الستخد

  -
خطوطها 
لعريضة مع تعريف 
لتقيم 
أللفية (MA) خلدما" 
إلمد

خلدما" 
لثقافية حيث يستمتع بها  - بشكل منطى- 
لنا[ �


ملقيمو� فى 
لنظا4 
اليكولوجى نفسه.
� قيم 	الستخد	� غير 	ملباشر  �هى مشتقة من خدما" 

ته b اليكولوجى

لنظا4  Rلتى توفر منافع خا�

لنظا4 
اليكولوجى 

ألمثلة تتضمن �ظيفة 
أل�
ضى 
لرطبة ( ترشيح (فلتر;) 
مليا; )  �


لتى غالبا ما تفيد 
لنا[ 
ملقيمني بعيد
 )-نى 
لنهر ؛ �ظيفة غابا" �
 g

لساحلية فى 
حلماية من 
لعو
صف ، �
لتى تفيد 
خلو h�ملاجنر


لساحلية �
لبنية 
لتحتية ؛ حتصيص ( فصل) 
لكربو� �
لذj يفيد 
كل 
mتمع 
لكوكبى بتقليل تغير 
ملناn.  �هذ� 
mموعة من 
ملنافع 

تطابق فى خطوطها 
لعرضية توجه تقييم 
أللفية (MA) بشا� 

خلدما" 
ملqنopظمة �
خلدما" 
لد
عمة .

� قيم 	لبديل ( 
خليا�) �هى مشتقة من 
حلفاr على خيا� 

الستخد
4 فى 
ملستقبل للخدما" 
لتى ميكن 
� ال تستخد4 فى 

حلاضر  Qما بذ�
تنا ( قيمة 
لبديل ) )� بو
سطة 
آلخرين )� )نسالنا 


خلدما" 
ملنظمة � -
( قيمة 
لتركة ). �قد تكو� خدما" 
إلمد

لذj ال تستخد4  jلبديل للمد

 من قيمة Aلثقافية جز

خلدما" �

فيه 
آل� �لكن فى 
ملستقبل .
� قيم عد� 	الستخد	� : �هى تعو- Qلى 
لقيمة 
لتى قد 

 

ملو�- موجو- حتى �لو لم يستخدمو
 هذ �
يوليها 
لنا[ ملعرفة 

لنوO من 
لقيمة يعرh عا-; بقيمة 
لوجو- ( )�  

ملو�- مباشر; �هذ


لسلبى ). �هذ� منطقة متد
خلة جزئيا مع  4
)حيانا قيمة 
الستخد

ملو
�- غير 
ملنفعية .




لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٦٢

(C2,C7,C20,R7) (C2, C7, C20, R7) طا$ 7.5. �#"�! �لتقييم شائعة �الستخد�� ، مع �مثلة على تطبيقها�

تكاليف 
لبديل ( 
ملثيل ): حتى ��� لم 
تكن هنا3 2سو
/ خلدما, 
أل�
ضى 
لرطبة 

فغالبا توجد لها خير
, 2� بد
ئل 
لتى ميكن 
بيعها �شر
@ها . فتكاليف 
لبديل هذ= ميكن 
 Cلنظا
 D�

ستخد
مها كقيم بديل لقيم مو


اليكولوجى لأل�
ضى 
لرطبة  
ال 
نها فى 

لعاD= تكو� تقدير
, جزئية 2� D�� قيمتها 


حلقيقية .

ملنزلى 
حمللى  Oلقيمة لالستعما
فلتقدير 

غير 
ملسو/ لو�/ 
لبرQD فى مقاطعة 
  
بوشينيى BUSHENYI فى  2�غنـد
مت 
ستخد
C سعر 
لبديل . �لقد مت عر] 


الستهال3 
ملنزلى 
حمللى 
لسنوQ  ملنتجا, 

لبرQD كمعاOD لبد
ئل 
لسو/ مبا فيها  /��

بالطا, 
لطني بدال من قش 
لسقيفة 

ملطاطية لأل�ضيا, بدال من 
حلصير  efرfلف


ألكلمة 
خلرقية ) �
أل�
نى 
لبالستكية بدال )


ملشترQ بدال  Dلوقو
من 
لسالO  �خشب 

لبرQD �لقد مت 
ستخد
C تكاليف  Dقو�من 


لبديل 2يضا لتقييم منفعة 
أل�
ضى 
لرطبة 

لساحلية بجنوj كو�يا فى معاملة ميا� 


mلفا, �
مللوثا, . �هنا 
ستخدمت تكاليف 
بناo �تشغيل �حد= معاجلة مخلفا, 

كتكاليف بديلة خلدما, 
أل�
ضى 
لرطبة .

لتأثير
, على 
إلنتاp :تعتمد عمليا, 


أل�
ضى  D�

قتصاDية 2خرQ غالبا على مو
 Qجلوهر

لرطبة كمدخال, فى 
لدعم 

للحيا= 
لذQ توفر� خدما, 
أل�
ضى 
لرطبة 
�حيثما كانت هنا3 سو/ فمن 
ملمكن 

لنظر إلسهاC بضائع �خدما, 
أل�
ضى 

 pإلنتا
 sل فى فر tدخfمل
 �2 ptخرfمل

لرطبة فى 

الستهال3 
أل�سع هذ� �vلك من 
جل �

تقدير قيمتها.
Hdejia-) �يجيا – جنو�Dضى ها
فمنفعة �2

 oملا

لرطبة فى �عاD= شحن  (Nguru

لة D طريقة C

ال�ضى مت تقييمها باستخد


إلنتاp . فلقد مت تقدير قيمة 
أل�
ضى 
لرطبة 
بنمذجة 
لطلب على 
ملاo لالستهال3 
ملنزلى 


لز�
عى 
ملر�Q فى موسم 
جلفا�  pلإلنتا�
�2يضا بنسبة 
لتغير
, فى 
لرفاهية �لى 


ال�ضى �باملثل  oملا

لتغير
, فى مستويا, 
مت تقييم 
لقيمة 
القتصاDية للماجنر�� فى 
باجبال� Pagbilao  بالفلبني  بالنظر �لى 

مساهمتها فى �نتاp مصايد 
ألسما3 . 

لصيد 
ملستد
C �مت فصل  jحيث مت حسا


ملغذيا, �
إلنتاجية  pنتا�فى  ��ملاجنر
 ,
تأثير
 pنتا�فى  ��ملاجنر
 =�
D� ��D لك لتقديرv�


ألسما3 .
تكاليف 
لضر� 
ملتجنب:يسبب نقص 2� 

فقد خدما, 2� بضائع 
أل�
ضى 
لرطبة غالبا 
تكاليف فى صو�= ضر� 2� تقليل لألنشطة 

لتى  �

القتصاDية 
ألخرQ . فتكلفة 
ألضر

2مكن جتنبها ميكن �2 تؤخذ لتمثيل 
لفقد 

لسابق باحلفا� على 
أل�
ضى  QDالقتصا



لرطبة .
 Tana نهر تانا Oلرطبة حو
توفر 
أل�
ضى 

لدلتا فى كينيـا خدما, هامة لتخفيف �

لفيضا� بالنسبة للبينة 
لتحتية 
لقريبة 

ملستوطنا, 
حمليطة . �لقد قيمت هذ� �


خلدما, جزئيا  بنمذجة تأثير فقد 
أل�
ضى 

لرطبة على معدO حد�� 
لفيضا� �شدته 

�2يضا بو
سطة تكاليف �مكانية 
لضر� 
لتى 
مت جتنبها بالنسبة للطر/ �
ملبانى �
لبنية 

. Qألخر

لتحتية 
 QDلتفا

إلنفـا/ على (تكلفة) 
لتخفيف 2� 
 ,
o

ئما 
تخاv �جرD Q��لضر
:لقد كا� من 


آلثا� 
لسلبية لفقد  QDتفا �لتخفيف 2
خدما, �بضائع 
أل�
ضى 
لرطبة لكى 

 C
يتجنب 
لضر� 
القتصاQD �ميكن 
ستخد
هذ� 
لتكاليف كمؤشر
, لقيمة 
حلفا� 

على 
أل�
ضى 
لرطبة معبر
 عنها بإنفاقا, 
(تكلفة) مت جتنبها . حيث تلعب 
ملستنقعا, 


 هاما فى تثبيت ��D ��ملاجنر

لساحلية � 
خطو� 
لشو
طئ , �مقا�مة 
لتعرية 


حلماية من 
لفيضا� �
لعو
صف فى جزير= �,
 Seychelles فى شيسيلى Mahe ماهى


لقيمة 
ملرتبطة بهذ�  jلقد مت حسا� .

لوظيفة باستخد
C طريقة جتنب 
إلنفا/ . 

ففى غياj خدما, 
أل�
ضى 
لرطبة يكو� من 

لفيضا�  D�سد� p

لضر��Q بناo حو
جز 
ألمو

لتعويض 2� تخفيف 
لتعرية ( 
لتآكل ) 

لساحلى �تخفيف  �ضر� 
لبنية 
لتحتية 

لتى 
ستخدمت تكلفتها فى تقييم � ,

خدما, 
ملستنقعا, 
لساحلية �
ملاجنر��. 
تسعير 
ملتعة : تنظر طر/ 
الستمتا� �لى 

لتفا�/ فى 2سعا� 
مليز= �
ألجو� بني 
ملو
قع 


لفر/ 
لذQ ميكن �2  

جلزo من هذ Oتعز�
يعزQ  �لى �جوD 2� جوD= سلع �خدما, 


أل�
ضى 
لرطبة . �هذ� 
ملـتعة مت تقييمها 
بطريقة تسعير 
ملتعة . فبمقا�نة 2سعا� 

ملنا O فى مناطق مختلفة 
ملدQ يحسب 
 O مللكية للمنا
فر/ 
لقيمة على 2سعا� 

لعليا �
لسفلى . ,

لقريبة من 
لبحير
نفقا, 
النتقاO :  منطيا تقد� 
أل�
ضى 


لرطبة عاليا كمو�D 2� مقصد 
ستجمامى 
(تر�يحى) �ال 
نه فى عديد من 
حلاال, 

اليتم 
لدفع  مقابل 
لفرجة 2� 
الستمتا� 
 � �

ألنو �
بالنظم 
اليكولوجية 
لطبيعية 
�لكى يصل 
لنا¢ �لى 
أل�
ضى 
لرطبة البد 

من 
نفا/ �قت �ماO �هذ= 
لنفقا, على 

لوقت � o

الجهز= �
اليو� o

ملو
صال, � 
لغذ

لخ  ميكن 
� يتم حسابها �ميكن �ضع  ....�


النفاقا, � =Dلزيا

لة بالنسبة ملعدال, D

لتى متت . �نفقا, 
النتقاO  هذ= تعكس 

 ¦

لقيمة 
لتى يضعها 
لنا¢ فى �قت 
لفر

� جو
نب 
لسياحة فى 
أل�
ضى  Cالستجما
�


لرطبة .
 Oالنتقا
�لقد 
ستخدمت طريقة نفقا, 
لقيا¢ 
لقيمة 
لتر�يحية ملشاهد= 
حليا= 
 Dلوطنى لبحير= ناكو�

لبرية فى 
ملتنز= 

Nakuru  فى كينيا  �مت vلك عن طريق 

لز
ئرين باعتبا� 2صولهم  ,  o
�ستطال� ¨�

ملسافة 
لتى 
�حتلوها �
لدخل �
لنفقا, �

�مت �سم منحنيا, طلب باستخد
C حتليل 

ال�تد
D ) لوصف 
لعالقة بني  ) Dالعتما



لزيا�
, �لقد مت تقدير  Dعد� Oالنتقا
نفقا, 

لتجمعا, على 
لدفع مقابل � D

الفر Oقبا


خدما, 
أل�
ضى 
لرطبة 
لتر�يحية . 

لتقييم بو
سطة 
جلماعة :  حينما ال يوجد 
سعر سو/ للخدما, 
اليكولوجية لأل�
ضى 
 Q2 ) ئل فإنها

لرطبة , �حينما ال يوجد بد

, قيمة عالية v خلدما, ) غالبا ماتكو�


بالنسبة للنا¢  فتقنية 
لتقييم تستنتج 

لقيمة 
لتى يضعها 
لنا¢ فى خدما, 

أل�
ضى 
لرطبة بسؤ
لهم عن �غبتهم ( 
 �

قبالهم ) فى 
� يدفعو
 من 
جلها (


قبالهم على قبوO تعويض عن فقدها ) 
�vلك حتت سينا�يو 
فتر
ضى كما لو كانت 

.o

خلدما, متاحة للشر
�لقد 
ستخدمت طريقة 
لتقييم بو
سطة  

جلماعة فى تقييم قيمة صيانة نهر تشا� 

فر
يا Chao     Phraya  بتايالند كبيئة 
 Qجر

لوظيفى . حيث  o
Dال
نظيفة جيد= 

 ( Oقبا
مسح ( حصر ) لقيا¢ �غبة ( 

ملقيمني بباجنكو3 فى 
� يد فعو
 مقابل 


ستخر
p عر�] من  Oبيئة كهذ= من خال
 oملا
 =Dجل مقاييس مختلفة لتحسني جو



لنهر �خلفض حتميل  Qلى مجر�خل 

لد

مللوثا, 
لد
خلية للنهر  �لى 
Dنى حد .



٦٣
لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع

!� يحد� من نشا� �لسو�، مثل جتا�� �ملا�. فمن �لضر��� 
فى �ألسو�� �لتي يتم ,عا�� تخصيص �ملا� الستخد�ما" 

!على فى �لقيمة !� نكو� ��ضحني متاما8 بالنسبة ملتطلبا" 
�لنظاD �إليكولوجى �ملائية (كمية �جو�� ) . �من �لضر��� 

!� تكو� هناI ترتيبا" ,���� مناسبة لتوجيه ,ستخد�D هذ� 
�ملا� ملقابلة �ألهد�M �لوظيفية �حالة �لنظاD �إليكولوجى. 
�ملقابلة �حتياجا" �لنظاD �إليكولوجى، ,ما !� يكو� برنامج 
شر�� !� �لقد�� على تخفيض حتصيصا" �ملا� �ملطلوO، فى 

�لوضع �المثل توفيقه مع "قمة" !� حد !على (�نظر �الطا�٧-
٦). فباإلضافة ,لى توضيح طريقة �لسو� فإنها توفر مثال 

لد�� �لتنظيم. تبد� �لية توفير �ملبالغ من �ملستخدمني 
�ملوجو�ين، من �جل تغطية تكلفة �مليا` مثل صناعة �لر�، 

��ملرتبطة مبعايير �لكفا��، تبد� !قل تصا�مية من �لطريقة 
�لتنظيمية �لقحة (�خلالصة).

بسبب �ملنافع �ملوجهة للتدفقا" �حملسنة �لنظم   
�ملا� �لعذO �اليكولوجية ��لتي هي منفعة عامة بطبيعتها، 

فإ� ��� �لسيطر� �جليد� على �ملا� �حقو� ملكيته �لكاملة 
تبقى !ساسية فى �ملساعد� على �أل��� �لوظيفي �جليد 
للسو�. ففي حني !� هناI ��� الستخد�D �ألسو�� فى 

تنمية توiيع كف� للميا` فا� هناI ��� للحكومة فى تنظيم 
,مد�� ثابت �مؤسسا" مناسبة لهذ` �ألسو�� لكي تعمل 

 miلفر� �الساسى بني �لنظم �لتي تنظم �تو�� (R٧٫٣٫٢)
�ملا� هو فى �لد�جة �لتي يتملك بها �لسكا� حقا خاصا8 فى 

�ستخد�D �ملكية �ملا�.
�ملبالغ �ملدفوعة من �جل خدما" مشتقة من   

حوu �لنهر ميكن !� تدعم ,���� �أل��ضى �لرطبة !� حتمى 
مستجمعا" �مليا` �لتي متد �أل��ضى �لرطبة باملا� بالكميا" 

��جلو�� �ملناسبتني، �بذلك مهما يعمال كحافز للتعامل 
 xلد�فعة لتغير �أل��ضى �لرطبة مثل �لتحو� yمن �لقو

�لهيد��لوجى، ��لتلوz، �تغير �ستخد�D �أل��ضى. فترتيبا" 
�لدفع فى مقابل هذ` �خلدما" تتكو� !ساسا بترتيبا" 

تفا�u بني �ملشترين ��لبائعني لهذ` �خلدما". فهي تتخذ 
 yشكاال8 مختلفة تعتمد على طبيعية �خلدمة، �مد!

عمليا" �لنظاD �إليكولوجى }� �لعالقة �لذ� يدعمها، �على 
�لسيا� �ألقتصا�y �الجتماعي ��ملؤسسي �تقوD منظما" 

�سيطة بتيسير �ملسافة ما بني �ملبا���" غير �لرسمية 
 Mتصبح عقو��8 !كثر �سمية بني !طر� �تمعية �ألصل ,لى !}�

فر�ية �ترتيبا" معقد� بني !طر�M عديد�. �هذ` قد تتضمن 
خليطا8 من �حلو�فز �ملؤسسية على �لسو�، �حو�فز تنظيمية 
باإلضافة حلو�فز �لسياسا" �لتي يبد� !نها ستصبح ضر��ية 
فى �ملستوy �ألكبر عندما تتعدy �لتهديد�" قد�� ,ستجابة 

جماعا" معينة.ستعتمد كثير�8 كفا�� ترتيبا" �لتسديد 
.(R٧٫٣) ملصلحة فى �لدفع مقابلها� Oعلى �ستعد�� !صحا

�ختيا� �الستجابا� 
يحتا� ,ختيا� �الستجابا" ,لى عمل مقايضا" ��ضحة 
(صريحة)، �عدD يقني، �فر�u !صلية فى !ية مجموعة 

خيا��" �بالتالي تتطلب شفـافية �مسـئولية فى عمليا" 
�تخا} �لقر�� (CF.SDM ,R١٨) .  يو�جه متخذ� �لقر�� حالة 
عدD يقني فى �ختيا� �الستجابا" - عدD يقني فى كل من 

طر� �لتقييم �!يضا عو�ئد �الستجابا". يعد ثبا" �لتعامل 
مع عدD �لتأكد ���اطر حرجا � هاما فى �ملساعد� على 

�ضو� �حتديد منفعة كل منهما. فمن �ملهم جد�8 - كجز� 
من !ية عملية تقييم - تقدير ��جة عدD �لتأكد من �لنتائج 

 Dحتى �لو لم يكن متاحا لها تقييما8 كميا8. �قد يظهر عد
�لتأكد بسبب تعقيد �لنظم �لتي تدخل كجز� ال يتجز! 

 Iإليكولوجى. هنا� Dفى معايير �الستجابة خلدما" �لنظا
ثالثة مجاال" معلوماتية تعد هامة فى �الختيا� �لناجح 

لبد�ئل �الستجابة }�" �لصلة ��أل��ضى �لرطبة (!نظر �إلطا� 
 D٧-٧): �ملعلوما" �لبيوفزيائية عن �ضع �عمليا" �لنظا

�إليكولوجى؛ ��ملعلوما" �الجتماعية �القتصا�ية عن �لسيا� 
 Dها mالجتماعي �لذ� تتخذ فيه �من !جله �لقر���"؛ �كفر�

من �{موعة �ألخير� �ملعلوما" عن �لقيم ��ملبا�� ��لتوجها" 
�خلاصة بأصحاO �ملصلحة �لرئيسيني �لذين يصوغو� �لقر�� 

.(R١٨) فيه �يؤثر��
قد تؤ�y �لكثير من �لتد�خال" �ملوضوعة فى �العتبا� لتحقيق 

 mغايا" �لتنمية لأللفية مثل تقليل �لفقر �تخفيف �جلو
 yلى فقد �تدهو� �أل��ضى �لرطبة ��ملو��� �ملائية ��لذ� سيؤ�,

,لى �إلضر�� بكل من �لتقدD نحو �لغايا" �ألخرy �!يضا 
يقوu - نهاية - �لتقدD نحو جميع �لغايا" (C٨٫٦). (!نظر 

شكل ٧-١) !ال �هى غايا" تنمية �فاهية �إلنسا� ،�تنمية 
�حلفا� �كماx سالمة �لنظاD �إليكولوجى ، �تنمية ,تاحة 

ما� �من لالستخد�D �آل�مى ، حماية �لغالM �جلوy للكوكب 
، �,نتا� �لغذ�� �ملستد�D ��لذ� هو ليس متعا�ضا بطبيعته 
(بجبلته). ,ال !� �لسعي �ملتز�من نحو هذ` �ألهد�M �ملتميز� 
على !سا� قطاعي مستهدفا غاية غير معتبرين �لغايا" 

اق�م على �أل�جح من تدهو� �أل��ضى �لرطبة. �ألخرy سي�ف�
فعل سبيل �ملثاx من �لشائع ��ملتو�تر فى   

 (R7.Z) لنج��– � ��ألقصى حلو� مو��حلد �طا� ٧-٦  � 
�لتنفيذ .كما تقو[ مجموعة مر�جعة مستقلة مبتابعة �لتقد[ فى حالة �ستخد�[ �ملاI منتظمة 9ثابتة مع �حلد �العلى �ملقر� 9تعد تقا�ير �لرصد 9�ملتابعة 9�ملر�جعة سنويا لضما@ �@ مسؤ9لية �عضاI �حلكومة ملبا��a حو� مو���- ���لنج  �اليكولوجى �لنهر� . 9كا@ تنفيذ �حلد �ألعلى ( �لقمة) من تنمية مصد�  ماI �حلو� 9�حتياجا� �ملاI للنظا[ بشأ@ �ملو�&نة بني �ملنافع �الجتماعية 9�القتصا�ية �ملشتقة . 9فى تناسق مع تنفيذ  Cلك �حلد �ألعلى �تخذ �*لس قر���  تأسس Cلك كقمة (حد ,على) مستدمية فى ,T9 يوليو ١٩٩٧ ) على �ملاI �حملوT فى حو� �لنهر فى سنة ١٩٩٥ .  9لقد �لنهر. �ستجابة لذلك قر� �*لس قيمة مرحلية ( حد�P  ,على مستويا� �لتحويال� 9كذ� �لتدهو��� �ملصاحبة فى صحة �ستخد�ما� �ملاI , �لتى �كد� �ال�تفاE �ملتنامى فى حو� نهر مو���- ���لنج . 9لقد ��� Cلك �لى مر�جعة يجب �@ جتر� على قضية حتويل �لتدفقا� 9تو&يعها على  فى يونيو ١٩٩٣ �تخذ ,حد �*الس �لو&��ية توجيها بد��سة 




لنـظـم 
لبيـئية � �فـاهـية 
إلنسـا�: 
أل�
ضى 
لرطـبة � 
مليـا� جتميع ٦٤

�الستر�تيجيا� �لها�فة لزيا�� �نتا� �لغذ�� �تقليل �لفقر 
�- تقتر, حتويل �ملستنقعا� �لي �لز&�عة، ��ملاجنر�! �لي 

5&�عة مائية، �5يا�� جوهرية في �ستخد1 �ألسمد� لزيا�� 
Dنتا� �حملاصيل. �مع ?لك يؤ�> هذ� �ملدخل- 5يا�� م:دخال� 

ملوثا� �ملا�، ���5لة خدمة تنقية �ملا� �لطبيعة �لتي توفرها 
�أل&�ضي �لرطبة، ���5لة خدما� �لنظا1 �اليكولوجية �لهامة 

�لتي توفرها �ملاجنر�! ��لتي يعتمد عليها �لفقر�� مثل 
�خلشب ��لفحم �كذ� �ملوطن �لبيئي للسمك - �لى جعل 

حتقيق غاية حتسني �ملا� �سالمته Dكثر صعوبة �قد يؤ�V فى 
�حلقيقة �لى 5يا�� �لفقر لبعض مجموعا� �لنا[. �على 
 Vلنقيض بأ- �ستر�تيجية تنمية تضع فى �حلسبا- �ملد�
�لكامل للمنافع �لتي توفرها �أل&�ضى �لرطبة قد يحقق 

بشكل Dفضل مجموعة غايا� �لتنمية بقليل من �لضر& 
لأل&�ضى �لرطبة D� حتى بد�- ضر&. ستدعم �لسيطر� �جليد� 
��لتعا�- بني �ملؤسسا� جنا, تطبيق كل خيا&�� �الستجابة 

للمحافظة على �صيانة �لطبيعة �اليكولوجية لأل&�ضى 

�لرطبة على مستوV �لكوكب. �متضمن صيانة �لطبيعة 
�اليكولوجية هذf لأل&�ضى �لرطبة �ستمر�&ها فى تقدمي 

خدماتها �ملوجو��.
من �ملطلوD i- يحدh حتوg مفاهيمى ما بني صانعي 

�لسياسا� �متخذ> �لقر�&�� لضما- D- تكو- �ملد�خل بني 
�لقطاعية ��لتي �Dمج بها مبا�k �لتشا�& ��لشفافية قد مت 

تبينها �تنفيذها بكفا�� لتستهد! �ملقايضا� �لتضمن 
مستقبل �خلدما� �لتي توفرها �تعز5ها �أل&�ضى �لرطبة 

فى �ملدV �لطويل. �حيث D- هذf �ملد�خل تكثف �جلهد 
�ألكبر على �الستخد�1 �ملستد�1 لأل&�ضى �لرطبة �مو�&�ها 

فإنها ستكو- تعزيز�D oفضل للتنمية �ملستد�مة �لرفاهية 
�إلنسا-. �سيعنى �لفشل فى تبنى �ملد�خل بني �لقطاعية 
VD -D مكاسب قصير� �ملدV فى &فاهية �إلنسا- �ناجتة عن 
سياسا� �لتنمية �جلا&ية ستكو- غير مستد�مة. ستظل 

خدما� �أل&�ضى �لرطبة �لتي يعتمد عليها �لنا[ مستمر� 
فقط فى حالة تغير مد�خل (طرv) �إل��&� ��?� ما D�قفت 
�لتوجيها� �حلالية فى فقد ��هو&� �أل&�ضى �لرطبة، بل 

�عكس �جتاهها.
ستظل �لعديد من �الستجابا� �لتي تصنع �أل&�ضى �لرطبة 

�مو�&�ها فى بؤ&� �هتمامها غير مستد�مة �غير كافية، 
 Vحتى تستهد! �لقو�نة �! معا�حتى يتم تأسيس ظر

�لد�فعة �ألخرV غير �ملباشر� منها ��ملباشر�. فعلى سبيل 
�ملثاg ستظل �ستد�مة �ملناطق �حملمية من �أل&�ضى �لرطبة 
معرضة للتهديد �لشديد بتغير �ملنا| �لذ> سببه �إلنسا-. 
�باملثل لن ميكن �ستد�مة ���&� خدما� �لنظا1 �إليكولوجى 

على مستوV �لكوكب �?� لم يخمد �ستمر�& �لزيا�� فى 
�ستهال~ تلك �خلدما�. كما يجب D- تتوجه �إلستجابا� 

Dيضا �لى �لظر�! �ملعينة �لتي حتد� �لفاعلية ��&جة �لتنفيذ 
لإلجر���� �ملركز� على �أل&�ضى �لرطبة 

 iينة (�لد�عمة) من �ملطلو خللق هذf �لظر�! �مل:ع�  
غالبا �حد�h تغيير�� فى Dطر �لعمل �ملؤسسية �Dطر 

�لسيطر� �لبيئية بصفة خاصة. فاملؤسسا� �حلالية لم 
تكن مصممة لتأخذ فى �العتبا& �لتهديد�� �ملرتبطة بفقد 

�تدهو& خدما� �لنظا1 �إليكولوجى. �لم تكن حتى مصممة 
بشكل جيد للتعامل مع ���&� مجمع مو�&� مشتر~، �هى 
�لسمة �لغالبة للعديد من خدما� �لنظا1 �إليكولوجى. 

ميكن لقضايا �مللكية ��لوصوg �لى �ملو�&� ، �حقوv �ملشا&كة 
فى �تخا? �لقر�& �تنظيما� طر5 خاصة من �ستعماg �ملو&� 

D� صر! ��لفا� D- تؤثر بقو� على �ستد�مة ���&� �لنظا1 
�إليكولوجى �هى محد��� Dساسية ملن سيكسب �من 

سيخسر من تغير�� �لنظم �إليكولوجية . فالفسا� Dكبر 
عائق فى ���&� �لنظم �لبيئية بكفا�� �يعو� Dيضا �لى ضعف 

نظم �لقو�عد �لتنظيمية ��ملسؤ�لية .
تشتمل �الستجابا� �ملوجهة للقوV �لد�فعة �ملباشر� �غير 

�ملباشر� ��لتى تنشد تأسيس ظر�! معينة(مساعد�) 
��لهامة للتنو� �ألحيائى �خدما� �لنظا1 �إليكولوجى 

بصفة خاصة على مايأتى:
� �قف �لدعم �لذV يرفع من �الستخد�1 �لز�ئد خلدما� 
�لنظا1 �إليكولوجى (�حيثما كا- ممكنا ، نقل مبالغ هذ� 

�لدعم للدفع مقابل خدما� �لنظا1 �إليكولوجى غير 
وَّقة ) . فلقد بلغ متوسط �لدعم �ملدفو� لقطاعا�  �مل:س�

�لز&�عة فى ��g منظمة �لتعا�- �القتصا�> ��لتنمية 
(OECD) فيما بني ٢٠٠١ � ٢٠٠٣ Dكثر من ٣٢٤ بليو- ��ال& 

�مريكى سنويا، D� ما يسا�V ثلث قيمة �النتا� �لز&�عى 
�لكوكبى فى سنة ٢٠٠٠ . �لقد جز� كبير من هذ� �ملبلغ 

على �أل��ضى �لرطبة (RWG)�طا� ٧٫٧.   �ستجابا� ��عد� لقطاعا� معينة  ��لتى تؤثر 
 �لز��عة 


قتصا%ية �
جتماعية �بيئية  (

لغا/ %عم 
النتا- 
لذ+ لة تاثير �
معاكسة .


ملو�% 
لطبيعي  8�

الستثما� فى 
لتكولوجيا �
لعلو> 
لز�
عية  �%9 �

لعالم . Aعلى نطا /

عية جديد8 ملقابلة 
حتياجا) 
لغذ�E 8لتعزيز ثو�

ستخد
> سياسا) 
الستجابة 
لتى تعتد بد�� 
لنسا/ فى 
النتا-  �


لتى هى مصممة لتمكني 
ملر8H بتوفير 
ملعرفة � /

لغذ <

ستخد�

لضر��ية لالمن 
لغذ
ئى  %�
�ضما� �صولها للتحكم فى 
ملو

 Aلسو
� تطبيق  Sليا) مختلفة – منظمة �محفز8  �مؤسسة على 

لز
ئد للعناصر 
لغذ
ئية . <
لتقليل 
الستخد

صيد �ألسما ��لز	�عة �ملائية       

لبحرية . Vألسما
� تقليل قد�8 صيد 


لبحرية خاصة بالنسبة حلصص  Vألسما
� تنظيما) صا�مة لصيد 

لصيد.

� تاسيس نظم مناسبة للتنظيم من 
جل تقليل 
الثا� 
لبيئية 
لضا�8 
للز�
عة 
ملائية .

�ملا' 

لدفع مقابل خدما) 
لنظا> 
اليكولوجى 
ملقدمة بو
سطة مقلسم  �


مليا� .

ملا/ 
لعذ] القر
� حو
فز مع 
حتياجا)  %�
� تطوير توEيع حقوA مو


حلفا\ .

مليا8 �حتسني متثيل Hصحا]  8�
� Eيا%8 شفافية 
ملعـلوما) بشا� %9


ملصلحة 
ملهمـشني .

ملا/ �تسـعـير 
ملـا/ . A
� تطو� )تنمية H (سو


) غير 
إلنشائية ( /

لبيئة 
لطبيعية �
إلجر <
� Eيا8% 
إلهتما> بإستخد

9نشا/
)) للتحكم فى 
لفيضا� ...
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 	الجتاها
 	حلالية

 	الجتاها
 	حلاليةبد	ئل 	ستر	تيجيا
 	لسياسة في 	ملستقبل


لتركيز على تخفيف تغير 
ملنا" فقط 


لتركيز على حتقيق غايا- أللفية 
بالنسبة للفقر �
جلو3 �
ملا2 


لتركيز على 9لتز
ما- 9تفاقيتى �
مسا� 

لتنو3 
ألحيائى �


لتركيز على Eمثل تقدB نحو غايا- متعد<= 
تشمل تخفيض 
لفقر �
جلو3 � تخفيف تغير 


ملنا" �9لتز
ما- 9تفاقيتى �
مسا� �
لتنو3 
ألحيائى 

  مد$ حتقيق غايا
 	أللفية
 Bلنظا
خدما- 


اليكولوجي 
لأل�
ضي 
لرطبة 

في تخفيف 
تغير 
ملنا"  في تقليل 
جلو3 

في حتسني 
ملا2 � 

لصحية  P�لشر



لعامة 
في تقليل 


لفقر 

 Q
Eشد سو2

 Q
ضعيف جد

 EسوE

ضعيف 

Eفضل 

جيد  

Eفضل 
 Q
كثير

 Q
جيد جد

 U�مسا

 Vلغاية مقبو	حتقيق 
حتقيق 	لغايةباملقا)نة 

باإلجتاها
 	حلالية 

لبيئي لأللفية  Bلنظا

ملصد� : تقييم 

  C7, C20, R13, R19  لتنمية لأللفية مشتقة من	 
 شكل ٧٫١.    ;اللة 	ملقايضا
 	ملتضمنة فى 6جر	4	
 حتقيق غايا

لرطبة �حتقيق 
اللتز
ما- 
لبيئية فيما بني 
حلكوما- ،  تخفيف 
لكربو�  Yاليكولوجى لأل�
 Bلنظا
يوضح 
لشكل متضمنا- بد
ئل 
الستر
تيجيا- 
Zتلفة لسياسة توليد خدما- 

(برتوكوV كيوتو) ، غايا- 
لتنمية لأللفية بشأ� 
لفقر �
جلو3 ، 
ملعاهد 
لبيئية 
ملهتمة بالنظم 
اليكولوجية 
ملائية (�
مسا� �
تفاقية 
لتنو3 
ألحيائى). كل صف يو�< حالة فرضية 

لقصير – من  Uملد
م – فى  dعظeتيجيا- ت

ستر B
حيث 
تخذ- 
ألفعاV لتحقيق هدf معني (مثل تخفيف 
لكربو�) ، تقليل 
لفقر �
جلوE ، 3� توليد خدمة 
أل�
ضي 
لرطبة).  باستخد

 Uألسهم مد

لكوكبية 
Zتلفة حتت كل 
ستر
تيجية.  توضح  f

حتماV حتقيق 
ألهد Uمللونة مد

عتبا� ألهد
f بديلة.  توضح 
ملربعا-  UE jتخا

لتقدB نحو jلك 
لهدf بد�� 

ملقايضا- 
لفعلية قد تختلف فى موقع معني ، �بصفة عامة يبد� 
لتقدB فى  �E حلالية.  9ال

لعكس) فى توليد 
لهدf حتت خيا� كل 9ستر
تيجية باملقا�نة مع 
الجتاها-  �E) لتحسن



لغايا- منعزلة منها حينما تستهدf مجتمعة. fقل حينما تستهدE مجملة
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�عما �نتاجيا مما ��� �لى �إلفر�� فى �النتا	 �لذ� خفض 
�)بحية �لز)�عة فى �لد$' �لنامية $#�� من �الستخد�� �ملفر� 

للمخصبا0 $�ملبيد�0 . $كثيرمن �لد$' خا)	 منظمة 
�لتعا$9 �القتصا�� $�لتنمية بها �عم م6دخال0 �$ �عم 

�نتا	 غير مالئم . $قد ميكن حتويل هذ� �لدعم كمدفوعا0 
وDقة عن  Eيكولوجى غير م6س� �للمز�)عني النتا	 خدما0 نظا

طريق صيانة غطاL �لغابا0 �$ �أل)�ضى �لرطبة �$ مدفوعا0 
 �حلماية �لتنوU �ألحيائى $بتلك �لوسيلة ميكن تأسيس نظا

 Wحو�فز لتوفير تلك �ملنافع �لعامة . $لقد لم خلق مثل هذ
�ملشاكل بدعم صيد �ألسما[ �لذ� $صل �لى ٦٫٢ بليو9 

�$ال)� �مريكيا فى �$' منظمة �لتعا$9 �القتصا�� $�لتنمية 
٢٠٠٢ ، �$ ما يسا$� ٢٠٪ من قيمة �النتا	 �الجمالى . 

$�ستخد�� �ملاL �يضا غالبا ما يكو9 مدعوما ، فعلى سبيل 
�ملثا' فا9 نظم توفير �حتياجا0 �ملياW �لعامة �لتى ال حتاسب 

 Wملستهلكني على تكاليف �لبنية �ألساسية لتوصيل �مليا�
$تكلفة �لصيانة �$ كما هى �حلالة غالبا فى �عم �لطاقة 

�ملستخدمة فى ضخ �ملاL �ال)ضى بشكل غير مباشر .  
بالرغم من �9 �لغاL هذ� �لدعم �لضا) سيولد فو�ئد خالصة 
�إل �نه لن يكو9 بد$9 تكاليف فبعض �لناg �ملنتفعو9 من 

�لدعم �النتاجى ( خال' خفض �سعا) �لسلع �لناجتة عن 
�لدعم �$ تسلم �لدعم بشكل مباشر ) فقر�L $سيضا)9$ 

 Wبإلغائه . $قد تكو9 هنا[ حاجة آلليا0 تعويضية لهذ
�nموعا0 من �لناg . فباالضافة �لى �9 �لغاL �لدعم فى 

��خل �$' �لتعا$9 �القتصا�� $�لتنمية (OECD) سيحتا	 
�لى �9 يكو9 مصحوبا u باجر�0�L مصممة خلفض �لتأثير�0 
�لضا)v على خدما0 �لنظا� �اليكولوجى فى �لد$' �لنامية 

حلدها �ال�نى . $لكن �لتحد� �الساسى �لذ� سيتبقى هو �9 
�لنظا� �القتصا�x �حلالي ما #�' يعتمد �ساساu على �لنمو 

�القتصا�x متجاهالu �ثرW على �ملو�)� �لطبيعية .
� تكثيف �لز)�عة �ملستد�� . سيستمر �لتوسع فى �لز)�عة 
�لقوv �لرئيسية فى فقد �أل)�ضى �لرطبة. ستكو9 �لتنمية 

 Lلغذ�� 	من �نتا �xلتقييم $نشر �لتقنيا0 �لتى ميكن �9 تز�$
من $حدv �ملساحة بشكل مستد�� ، $بد$9 �ملقايضا0 

�لضا)v �ملرتبطة بزيا�v �ستهال[ �ملاL �$ �ستخد�� �لعناصر 
�لغذ�ئية �$ �ملبيد�0 هى �لتى ستقلل من �لضغط على 

�أل)�ضى �لرطبة فى �ملناطق �لتى سيستمر فيها �لتوسع 
�لز)�عى كتهديد كبير على �أل)�ضى �لرطبة . يوجد فعال فى 

عديد من �حلاال0 تقنيا0 ميكن تطبيقها على نطا} �$سع 
$لكن �لد$' تنقصها �ملو�)� �لتمويلية $�لقد)�0 �لبدهية على 

�كتسا| $�ستعما' هذW �لتقنيا0 .
� �بطاL تغير �ملنا{ $�لتكيف له . بنهاية �لقر9 قد تكو9 

 vلسائد� vملوجهة �ملباشر� vتغير�0 �ملنا{ $تأثير�ته هى �لقو
على خدما0 �لنظا� �إليكولوجى على مستو� �لكوكب . 

$سيتنامى ضر) �لنظم �إليكولوجية بسبب كل من �لتز�يد 
فى معدال0 تغير �ملنا{ $كذ� �لزيا�v �ملطلقة فى كميا0 

 ��لتغير . $قد تنتفع فى �لبد�ية بعض خدما0 �لنظا
 $� v(إليكولوجى فى بعض �ملناطق من �)تفاعا0 �)جة �حلر��
#يا�v �ألمطا) �ملتوقعة حتت سينا)يوها0 �ملنا{ ، $لكن تشير 
مو�#نا0 �ألحد�� بانه سيكو9 هنا[ تأثير ضا) على صافى  

خدما0 �لنظا� �إليكولوجى على مد� �لعالم ��� ما �)تفعت 
�)جة �حلر�)v �لسطحية بأكثر من ٢ °� عن مستويا0 ما 

قبل �لصناعة �$ بأسرU من ٠٫٢ °�  كل عقد ( �)جة تأكد 
 U0 تسهيل �لتأقلم للتنو�Lمتوسطة) . ستكو9 �جر�

�ألحيائى $�لنظم �إليكولوجية لتغير �ملنا{ ضر$)ية لتخفيف 
�ثا)W  �لسلبية ، بافتر�� قوv �لدفع �لذ�تية فى نظا� �ملنا{ . 

$قد يتضمن �لك تنمية �ملمر�0 $�لشبكا0 �إليكولوجية .
 vتنامي �لتحميل باملغذيا0 �لكوكبي حتى مع #يا� Lبطا� �
�ستخد�� �لسما� فى �ملناطق �لتي تعانى غلة محاصيلها 
من نقص �ألسمدv ، مثل �جز�L ما حتت �لصحر�L �ألفريقية 

. يوجد فعالu تقنيا0 معقولة �لتكاليف لتقليل �لتلو� 
بالعناصر �لغذ�ئية ، $لكن �ألمر يقتضى سياسا0 لتطبيق 
هذW �أل�$�0 على نطا} جوهرx حتى تبطئ $نهاية تعكس 

�جتاW �لتحميل بالعناصر �لغذ�ئية .
� 0صحيح �خفاقا0 (فشل) �لسو} $كذ� حتو'  �لتأثير�0 

�ملناخية خا)جية �ملصد) �لى ��خلية  $�للتا9 تؤ�يا �لى تدهو) 
 �خدما0 �لنظا� �إليكولوجى . ال9 �لعديد من خدما0 �لنظا
ر بها فى �ألسو�} ، فإ9 �ألسو�} تفشل  Eتاج �إليكولوجى غير م6

فى توفير �شا)�0 مناسبة �لتى ميكن بشكل مختلف �9 
تساهم فى تو#يع كفL $�ستخد�� مستد�� لتلك �خلدما0 

 v(هذ� باإلضافة �لى �9 �لعديد من �ملقايضا0 �لضا .
$�لتكاليف �ملرتبطة بإ��)v خدمة $�حدv لنظا� �يكولوجى 

قد تولد0 بو�سطة �خرين لذ� فلم توضع فى �لقر�)�0 
�لقطاعية �خلاصة بإ��)v تلك �خلدمة فى �لد$' �لتى بها 

مؤسسا0 ��عمة ميكن تطبيق ��$�0 �لسو} بشكل �كثر 
لEلEة  كفاvL لتصحيح بعض �خفاقا0 �لسو} $لتصحيح مEح�

(�� حتويلها �لى محلية ) �ملؤثر�0 �خلا)جية ، بصفة خاصة 
بالنسبة خلدما0 �إلمد�� �لتى يوفرها �لنظا� �اليكولوجى 

. لقد �ظهر0 ��$�0 �قتصا�ية ��$�0 �قتصا�ية عديدv $كذ� 
مد�خل مؤسسة على �لسو} �مال $�عد� ، باإلضافة �لى 

�نشاL �سو�} جديدv  خلدما0 �لنظا� �اليكولوجى $كذلك 
�ملدفوعا0 مقابل خدما0 �لنظا� �إليكولوجى �لتى لوحظت 

قبالu ، مبا فى �لك �لضر�ئب �$ )سو� �مل6ستخد�� من �جل 
�نشطة مع "�لتكاليف خا)جية  �ملنشأ" مع تأسيس نظم 

�لتحصيص (تقسيم �حلصص) من �جل تقليل �مللوثا0 
، $�ليا0 تسمح للمستهلك بأفضليا0 يعبر عنها خال' 

�ألسو�} (من خال' نظم �عتما�).
 Uلقطا� L���$ مسئولية �حلكومة vلشفافية $#يا�� vيا�# �

�خلا� فى�لقر�)�0 �لتى تؤثر على �ال)� �لرطبة ، من خال' 
��ما	 �كبر ألصحا| �ملصلحة �ملهتمني فى �تـخا� �لقر�) 

. ستكو9 �لقو�نني ، $�لسياسا0 ، $�ملؤسسا0 ، $�ألسو�} 
�لتى شكلت من خال' �ملشا)كة �لعامة فى �تخا� �لقر�) 

�كثر كفاvL  $متقبلة �نصافاu على �ال)جح . ستساهم �يضا 
مشا)كة �صحا| �ملصلحة فى عملية �تخا� �لقر�) ألنها 

ستوفر فهما �فضل لآلثا) �لناجمة $مقد�) �حلساسية 
للضر) ، $تو#يع �ملغا)� $�ملنافع �ملرتبطة باملقايضا0 ، $حتديد 

�ملد� �ال$سع خليا)�0 �الستجابة �ملتاحة فى سيا} معني . 
فمشا)كة �صحا| �ملصلحة $ �لشفافية فى �تخا� �لقر�) 

تزيد�  من �ملسؤ$لية $تقليال �لفسا�.
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شكل ٣-١
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KV١٤٨/٠٤ (Pretoria, South Africa: Water 
Research Commission, ٢٠٠٤).
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Overlooked: Sustaining Rural Livelihoods 
through Better Governance of Wetlands, 
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N. Meyers and J. Kent, Perverse 
Subsidies (Washington, DC: 
Island Press,٢٠٠١ 
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