
  خدمات النظم البيئية في األراضي الرطبة
– مقدمة

     لي�س من قبيل ال�سدفة اأن وديان الأنهار وال�سهول ال�ساحلية التي تتمتع بوفرة الأرا�سي الرطبة كانت محط اهتمام وتركيز الح�سارات الإن�سانية لأكثر من 
6000 �سنة - واأن نظم هذه الأرا�سي الرطبة ، بكل مواردها الطبيعية الغنية ، كان لها دور محوري في تطوير وبقاء الب�سرية. قد نتوهم اأحيانا  اأن مهاراتنا 
التكنولوجية المتقدمة تمكننا من  )قهر( الطبيعة وال�سيطرة عليها ، ولكن الكوارث البيئية الأخيرة - الفي�سانات والنهيارات الأر�سية والعوا�سف ، التي يحدث 
العديد منها كنتيجة لل�ستخدام غير الم�ستدام للأرا�سي والمياه - توحي بغير ذلك. والحقيقة هي اأننا ل نزال نعتمد على  ا�ستمرارية وظائف النظم البيئية 

التي تدعم وجودنا.
وتعتبر النظم البيئية للأرا�سي الرطبة جزء من ثروتنا الطبيعية. فهي توفر لنا خدمات بقيمة تريليونات الدولرات الأمريكية �سنويًا على نطاق عالمي – بال 
�أى مقابل – مقدمة بذلك م�ساهمة حيوية ل�سحة الإن�سان ورفاهته. وبمعدل الزيادة الحالي ل�سكان العالم حيث يتوقع بلوغ التعداد العالمي اإلى  ت�سعة مليارات 
ن�سمة بحلول عام 2050 ، وبالتالي زيادة ال�سغط على موارد المياه والتهديدات التي ي�سكلها تغير المناخ ،�ستكون هناك حاجة ملحة وعاجلة لل�ستفادة الق�سوى 

من خدمات النظم البيئية للأرا�سي الرطبة كما لم يحدث من قبل  .
وهذه المجموعة  المكونة من ع�سرة اأوراق حقائق لرام�سار تلقي ال�سوء على  ‘خدمات النظام البيئي’  التي توفرها الأرا�سي الرطبة والفوائد التي يجنيها الإن�سان 

من النظم البيئية . وهي تغطي كل من المجالت الآتية  : 

 1   �ل�ضيطرة على �لفي�ضانات 
 2   تجديد �لمياه �لجوفية 

 3   ��ضتقر�ر �ل�ضاطئ و�لحماية  من �لعو��ضف 
 4   �حتجاز �لرو��ضب و �لعنا�ضر �لغذ�ئية و ت�ضديرها

 5   تنقية �لمياه 
 6   م�ضتودعات �لتنوع �لبيولوجي 

 7   منتجات �لأر��ضي �لرطبة 
 8   �لقيم �لثقافية 

 9   �لترفيه و�ل�ضياحة 
10 �لتخفيف من تغير �لمناخ و�لتكيف معه

وقد ا�ستخدمت ، حيثما اأمكن ، اأمثلة محددة لقيمة الدولر المريكى من حالت واقعية ، وهى تبين لماذا يوؤكد 
اإلى حماية الأرا�سي  اأهمية الحاجة  علماء البيئة والقت�ساديين والخبراء في مجال التنمية الم�ستدامة على 

الرطبة.

و هذه القائمة المذكورة اآنفا من الخدمات ل تقدمها كل  اأنواع الأرا�سي الرطبة في جميع الأوقات. فللأرا�سي 
الرطبة اأنواع مختلفة وكل منها يوفر مجموعة من الخدمات وفقا لحجمها ونوعها ومكانها. ومع ذلك ، فاإن تقييم 
النظم البيئية للألفية الذى يحظى باحترام وتاأثير كبيرين والذي اأ�سدرته الأمم المتحدة  يوؤكد على الأهمية 
اأمريكيا  15 تريليون دولرا  القت�سادية العالمية الهائلة للأرا�سي الرطبة  والتي بلغت قيمتها ما ي�سل الى 

ح�سب تقييمات عام 1997.
وتعتبر القيمة القت�سادية لخدمات النظم البيئية المقدمة اإلى المجتمع من خلل الأرا�سي الرطبة ال�سليمة 
والتي تعمل ب�سكل طبيعي  هي في كثير من الأحيان اأكبر بكثير من الفوائد المحتملة من تحويلها اإلى ا�ستخدام 
مكثف )اأكثر قيمة( للأرا�سي - خا�سة اأن الأرباح الناتجة عن ال�ستخدام غير الم�ستدام ي�ستفيد بها في كثير 

من الأحيان عددًا قليًل ن�سبيًا من الأفراد اأو يجري تقا�سمها بين ال�سركات ، بدل من المجتمع ككل.

م�ضادر �لمعلومات
المطبوعات  6 من  العديد  اإلى  الرجوع  تم 

حول  المعلومات  اوراق  تجميع  في  والتقارير 
خدمات النظم البيئية .كما تم جمع  الم�سادر 
ملف  في  ورقة  كل  في  الم�ستخدمة  الرئي�سية 
ب�سيغة  متوفرة للتحميل من موقع   PDF  واحد

رام�سار : 
www.ramsar.org/pdf/info/
.services_12sources.pdf

و يمكن الطلع على هذه المقدمة  والن�سرات  6
الع�سر ب�سيغةPDF على موقع رام�سار: 

www.ramsar.org/cda/ramsar/display/ 
main/main.jsp?zn=ramsar&
cp=1-30-103^24258_4000_0__. 

و يمكن الح�سول على  ن�سخ عالية الجودة ب�سيغة  6
يمكن  كما  والت�سوير  للطباعة  منا�سبة   PDF
لترجمة  الت�سميم  ملفات  على  اأي�سا  الح�سول 
الطلب  على  بناءًا  وتخ�سي�سها  الأوراق  هذه 
 ramsar@ramsar.org  : رام�سار  اأمانة   من 

خدمات 
النظام البيئي

األراضي الرطبة



وت�سير الدرا�سات اإلى اأن قيمة تحويل غابات المانجروف التايلندية الى مزارع جمبري وتجفيف اأهوار المياه العذبة لأغرا�س للزراعة المكثفة في كندا  
٪ - على المدى الطويل - من   75 و   ٪ وممار�سات ال�سيد غير الم�ستدامة فى منطقة ال�سعاب المرجانية في الفلبين ، كانت اأقل بن�سبة تتراوح بين  60 

فوائد حفظ الأرا�سي الرطبة وال�ستخدام الم�ستدام.

" �إن تحويل �لمو�ئل �لمتبقية  لأغر��ض تربية �لأحياء �لمائية و�لزر�عة �أو �لغابات يكون في كثير من �لأحيان غير ذ� 
معنى من منظور �ل�ضتد�مة �لعالمية."

          بالمفورد و�آخرون. 2002 

وللأ�سف ، فاإن جاذبية اأرباح المدى الق�سير في القطاع الخا�س ل تزال هى المحرك الأول لتدمير وتدهور الأرا�سي الرطبة في اأجزاء كثيرة من العالم. 
وفي الواقع ، هناك موؤ�سرات مقلقة باأن الأرا�سي الرطبة - والخدمات التي توفرها لنا – اأ�سبحت تفقد بمعدل اأعلى من بع�س اأنواع النظم البيئية الأخرى. 
�سيا�سات  وتنفيذ  التالفة و�سمان �سياغة  اأو  المفقودة  البيئية  النظم  الطويل لخدمات  المدى  تكاليف  تقييم  العمل على  القرار  فاإن على �سانعي  وهكذا 
وت�سريعات ت�ساعد على تحقيق التوازن - على �سبيل المثال ، اإزالة الإعانات العامة ، على ال�سعيد العالمي التي تبلغ  مئات المليارات من الدولرات الأمريكية 

، والتي تدعم تحويل الأرا�سي الرطبة.

واحدة من الم�سكلت تتمثل في نق�س البيانات القت�سادية الواقعية التي تثبت قيمة الحفاظ على عذرية النظم البيئية  ، بيد اأن هذا الو�سع الآن قيد 
التغيير. على �سبيل المثال ، وجدت درا�سة حديثة حول دور الأرا�سي الرطبة ال�ساحلية في الحد من �سدة التاأثيرات الناجمة عن الأعا�سير في الوليات 
المتحدة اأنها تقدم خدمات الحماية من العوا�سف بما يقدر قيمته بمبلغ 23.2 مليار دولر امريكى �سنويا. كما ثبت اأن تحويل اأو خ�سارة هكتار واحد من 

الأرا�سي الرطبة ال�ساحلية  يوؤدى اإلى حدوث فاقد في خدمات النظام البيئي بقيمة 33،000 دولر �سنويا في المتو�سط.

اإل اأن التفهم المتزايد لقيمة الفوائد القت�سادية للأرا�سي الرطبة قد اتى ثماره حيث بداأت بع�س الدول تخ�س�س ح�سة ل باأ�س بها من النفقات لإ�سلح 
الرا�سى الرطبة و تاأهيلها لتقوم بوظائفها الهيدرولوجية والبيولوجية المفقودة او المتدهورة . ومع ذلك فينبغي على الجميع اتخاذ اإجراءات من�سقة على 

ال�سعيد العالمي اإذا ما اأردنا تجنب اأ�سواأ العواقب المترتبة على تغير المناخ العالمي وزيادة ال�سغط على الموارد المائية.

 وهكذا فاإن العمل على تح�سين قدرة الأرا�سي الرطبة على التكيف مع الظروف المتغيرة، وال�سراع  بمعدلت التغيير، 
�سيكون اأمرا محوريا ل�سالح رفاهة الإن�سان - والمياه والتنوع البيولوجي الذي نعتمد عليه جميعا - في جميع اأنحاء العالم.

 وتبين اأوراق الحقائق التنوع الكبير في خدمات النظام البيئي التي تقدمها الأرا�سي الرطبة وقيمها. غير اأن هذه الأوراق
ل تتناول تقنيات التقييم. و لمزيد من المعلومات حول هذه التقنيات يمكن الطلع على ورقة  الم�سادر البيانات الرئي�سية

 اليوم العالمي لألراضي الرطبة 
كجزء من برنامج االحتفاالت باليوم العالمي لألراضي الرطبة – الذى يتم تنظيمه في الثانى من فبراير من كل عام - 

يمكنك فقط  أن تساهم فى التقييم حول أي من هذه الوظائف و الخدمات ينطبق على األراضي الرطبة القريبة منك وما 
إذا كان يمكنك تعيين القيمة النقدية لها. أخبر أمانة رامسار بهذه المعلومات إذا كان ذلك فى استطاعتك حتى نتمكن من 

 ترجمة ونشر المزيد من المعلومات حول قيمة وأهمية األراضي الرطبة ، محليا ووطنيا ودوليا. 

أمانةاتفاقية رامسار
82 شارع موفرني جالند 6911

سويسرا
هاتف رقم: 0170 999 22 41+ 
فاكس رقم: 0169 999 22 41+ 

E ramsar@ramsar.org البريد االلكتروني
http://ramsar.org موقع المنظمة على االنترنت

تمت الترجمة والطباعة لهذا المنشور باللغة العربية
بفضل الدعم الكبير الذي تقدمت به

جامعة الدول العربية


