
منتجات األرض الرطبة

يف  �سواء  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  النا�س  ي�ستخدمها  التي  املعدنية  واملنتجات  والنباتات  احليوانات  من  كبرية  جمموعة  الرطبة  الأرا�سي  تنتج       
املجتمعات املحلية اأو الريفية اأو يف املدن البعيدة يف الدول اأجنبية. وتتفاوت اأنواع منتجات الأرا�سي الرطبة بني املواد الغذائية الأ�سا�سية مثل الأ�سماك 
والأرز واأخ�ساب البناء وحطب الوقود والزيت النباتي وامللح والنباتات الطبية وال�سيقان والأوراق التي ت�ستخدم يف الغزل والن�سيج وعلف للحيوانات. 
ويتم ح�ساد وا�ستخدام هذه املنتجات  ب�سكل مكثف من قبل ال�سركات التجارية متعددة اجلن�سيات بال�سافة اىل اي�سا اىل ال�ستفادة املحدودة لل�سكان 

املحليني. 

وتعد ال�سماك من اأهم منتجات الأرا�سي الرطبة على امل�ستوى العاملي، وت�سكل امل�سدر الرئي�سي للربوتني لنحو مليار ن�سمة، ومتثل ما ل يقل عن 15 ٪ 
من الربوتني احليواين يف النظام الغذائي لنحو ملياري �سخ�س اخرين.

ذا  اقت�سادي  ومورد  اأ�سا�سية  غذائية  ك�سلعة  للأ�سماك  العاملية  الأهمية  من  الرغم  وعلى 
قيمة عالية، ال ان قلة من النا�س فقط يدركون اأن اكرثمن ثلثي الأ�سماك التي ن�ستهلكها 
تعتمد على الأرا�سي الرطبة ال�ساحلية - مثل م�سبات الأنهار واأرا�سي املاجنروف – خلل 
املحار  وخمزون  الأ�سماك  من   %75 ،فاإن  املثال  �سبيل  وعلى  حياتها.  دورة  مراحل  اإحدى 
التجاري يف الوليات املتحدة تعتمد يف حياتها على م�سبات الأنهار. وتعتمد هذه الأنظمة 
جودة  على  للحفاظ  الرطبة  للأرا�سي  العذبة  املياه  منبع  على  اأنف�سها  ال�ساحلية  البيئية 
املياه وتوفري ا�سا�سيات ال�سل�سلة الغذائية التي تبلغ ذروتها بال�ستهلك الب�سري للماأكولت 
اتفاقية رام�سار للأرا�سي  التي �سملها تعريف  ال�سعاب املرجانية،  اأنظمة  البحرية. وتوفر 

الرطبة،  بيئة هامة للتفريخ وح�سانات مل�سائد الأ�سماك يف العامل.

واىل جانب اأهميتها الغذائية، ويوفرانتاج ال�سماك اي�سًا فر�س عمل ودخل مادي ملا ل يقل 
عن 150 مليون �سخ�س يف جميع اأنحاء العامل. ومعظم اأولئك الذين يعتمدون على الأ�سماك 
اإنتاج  من   %  80 فاإن  واإجماًل  اقت�سادية  موارد  اىل  تفتقر  دول  يف  يع�سيون  قوتهم  لك�سب 

الأ�سماك العاملي يتم يف البلدان النامية.

م�سادرالنتاج  و�سملت  طن،  مليون   110 الأ�سماك  من  العاملي  الإنتاج  بلغ   2006 عام  يف 
امل�سائد ال�سمكية الطبيعية واملزارع ال�سمكية.
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 باإيجاز...

متدنا الأرا�سي الرطبة التي تدار على نحو م�ستدام  بالعديد  6
واملن�سوجات  البناء  ومواد  الغذائية  املواد  مثل  املنتجات  من 

والأدوية.

اجلن�سيات  6 متعددة  وال�سركات  املحلية  املجتمعات  وحتقق 
مكا�سب اقت�سادية من منتجات الأرا�سي الرطبة.

انحاء  6 جميع  يف  ت�ستهلك  التي  ال�سماك  ثلثي  انتاج  ويعتمد  
العامل على الرا�سي الرطبة ال�ساحلية التي توفر بيئة غذائية 

وح�سانة مواتية لتكاثر ال�سماك.

ال�سعرات  6 من  العامل  ا�ستهلك  خم�س  نحو  الرز  ي�سكل 
بع�س  يف   ٪  70 اىل  ال�ستهلك  حجم  ويزداد  احلرارية، 

البلدان الآ�سيوية .

النتاج  6 اأجل  من  برك  اىل  املاجنروف  غابات  حتويل  يوؤدي 
النتظمة  خلدمات  كبري  فقدان  اىل  امل�ستدام  غري  ال�سمكي 

البيئية.

ورقة معلومات رقم 7
  يف �سل�سلة من 10 

خدمات 
النظام البيئي

األراضي الرطبة



منت �سناعة ال�ستزراع ال�سمكي ب�سكل �سريع  يف اخلم�سني 
ال�سماك  م�سائد  على  التفوق  من  واقرتبت  املا�سية  �سنة 
الطبيعية من حيث حجم النتاج. ففي اأواخر عام 1950كان 
حجم النتاج ال�سمكي مليون طن �سنويًا  اما يف عام 2006،فقد 
دولر.  مليار   78.8 بقيمة  طن  مليون   52 النتاج  حجم  بلغ 
ويرتكز ال�ستزارع ال�سمكي يف منطقة ا�سيا واملحيط الهادي 
حيث يتم انتاج 90% من الكمية و80% تقريبا من حيث القيمة 
لنمو  القطاع. وقد كان  الوا�سعة على  ال�سني  ب�سبب �سيطرة 
الأرا�سي  بع�س  تاأثري كبري على  ال�سمكي  ال�ستزارع  �سناعة 
الرطبة. على �سبيل املثال ، يقدر بع�س اخلرباء اأن اأكرث من 
ال  ال�سنوات  فقدت يف  قد  العامل  املنجروف يف  اأ�سجار  ثلث 

20 املا�سية ب�سبب ال�ستزراع ال�سمكي وزراعة اجلمربي املكثفة 

على وجه اخل�سو�س.

يعد الرز الغذاء الرئي�سي لنحو 3 مليار �سخ�س يف العامل، وميثل نحو خم�س ا�ستهلك العامل من ال�سعرات احلرارية، ويزداد حجم ال�ستهلك اىل 
70 ٪ يف بع�س البلدان الآ�سيوية مثل بنجلدي�س وكمبوديا وفيتنام.

هناك ما ل يقل عن 100 مواقع رام�سار يف جميع اأنحاء العامل يوجد بها موائل حقول الأرز التي تلعب اأدواربيئية هامة وتدعم العديد من �سور التنوع 
احليوي مثل  اأ�سراب الطيور املائية املهاجرة ذات الأهمية الدولية. ومتثل الدارة غري ال�سحيحة للمياه واإدخال الأنواع الغريبة الغازية وا�ستخدام 
م�ستويات عالية من املواد الكيميائية الزراعية ال�سارة والآثار املرتتبة على التحول اإىل ا�ستخدامات اأخرى للأرا�سي، متثل تهديدات على الدورالذي 
تلعبه حقول الأرز كانظمة م�ستدامة للأرا�سي الرطبة. واأدركت الدول الأع�ساء يف رام�سار احلاجة اىل معاجة هذه امل�ساكل وتبنت من اأجلها قرارًا 

يف عام 2008.

يعد نخيل ال�ساجو امل�سدر الرئي�سي للكربوهيدرات لبع�س املجتمعات يف ا�سيا وهو اي�سا بديل للأرز يف اأوقات معينة من ال�سنة، بينما يوفر نخيل 
اأفريقيا الزيوت الأ�سا�سية للطهي. ومن املفارقات ان النتاج ال�سناعني املكثف لزيت النخيل يهدد التنوع البيولوجي للنظم  الأرا�سي الرطبة يف 
اآ�سيا واأفريقيا ومناطق البلدان النامية الأخرى. وتوفر نباتات معينة يف الرا�سي الرطبة  البيئية يف الأرا�سي الرطبة يف اأجزاء من جنوب �سرق 
جمموعة كاملة من املنتجات ، مثل نخيل »النيبا« يف اآ�سيا الذي يعد امل�سدر ال�سا�سي للعلف واخلل والكحول وال�سكر. ويف حو�س نهر باك فاناجن يف 
جنوب تايلند، يح�سل القرويون ال�ساحليون على اجلزء الكربمن الدخل من خلل  اإنتاج �سكر النيبا، حيث يقومون بانتاج اأكرث من طن يف الهكتار 

اأ�سهر يف ال�سنة يف اكرث من 3200 هكتار(. الواحد خلل �سهر )يعملون على مدار 8 

يتم جمع الع�سل يف كثري من غابات املناجروف يف جميع اأنحاء العامل. يف كوبا ، على �سبيل املثال ، يتم نقل اأكرث من 30,000 الف خلية نحل خلل 
مو�سم اأزهار املاجنروف، والذي يبداأ يف اأبريل يف جنوب غرب اجلزيرة وي�ستمر حتى اأغ�سط�س يف �سمال �سرق البلد....

وت�سمل املنتجات الأخرى التي ت�ستخرج من غابات املاجنروف احلطب وامللح )من خلل تبخري مياه البحر( ، والعلف احليواين والأدوية التقليدية 
املن�سوجات  يف  ت�ستخدم  التي  والألياف   ، املنجروف(  اأ�سجار  حلاء  من  ت�ستخرج  التي  الأدوية  املثال  �سبيل  )على 
املاجنروف  ال�ساحلية  املجتمعات  العديد من  ،ت�ستغل  املثال  �سبيل  ، على  تايلند  والعف�س. يف جنوب  وال�سبغات 
كمورد للحطب واخل�سب والع�سل والراتنجات و�سرطان البحر واملحار. واأظهرت درا�سة اأجريت على اإحدى القرى 
اأن قيمة املعدل ال�سنوي للأ�سرة الواحدة من ال�ستعمال املبا�سر لغابات املنجروف بلغ حوايل 924 $. ول ي�سمل هذا 
الرقم خدمات النظام البيئي الأخرى التي تقدمها ا�سجار املاجنروف للمجتمعات املحلية مثل دعم �سيد الأ�سماك 

وا�ستقرار ال�ساطئ.
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