
 
                            

  ملخص الكلمة                                                           
  

  الرطبة تآكل الدلتا واألراضي ومأساةالموارد األرضية بالدلتا الغنية                    
  جمعية الحياة لتنمية الدلتا –إسالم الصباحي                                  

                            
الرأسمالية المتوحشة  التنمية االقتصاديةومع تزايد مة ئوال يخفى على احد أن في حقبة االنفتاح االقتصادي المش

  الموارد المائية وطلب ن نتوقع زيادة ال، يمكننا أالعشوائي  والتحضر ،على يد أسوأ ليبرالية عرفھا التاريخ
  .الجديد  الصناعياألرضية لصالح االستعمار 

تحتضر على يد التجريف  يالتوھى الدلتا المصرية  حيلذلك نسعى لتسليط الضوء وكسب التأييد حول اكبر مثال 
مليون  9ألكثر من  الغذائيضمان األمن  ھيالمتوحش ألراضى بحيرات الدلتا الغنية بالموارد االيكولوجية ، حيث 

وزيادة خصوبة التربة و  التربة وتثبيت الطبيعية، المياه تنقية خواص المناخ وتمتلك ينظم كربونيغطاء و إنسان ، 
  .ر يدعم التلقيح وانتشار البذو

الدلتا المصرية ، وحياة السكان  مھم للغاية يدعم توازن لمؤئ إال أن االنتھاكات المتنوعة عليھا أدت إلى تدمير
سنوات إذا زاد  10بعد  لمواجھة أزمة غرق شمال الدلتا المصرية الرئيسيالحل  ھيإعادة إحيائھا ف،،  المحليين

  )UNEP(البيئيالمتحدة  ألمماارتفاع منسوب المياه نصف متر ، كما يوضح برنامج 
   .بمؤئل بشرى مھم  الحيوي، لفقدان التنوع  إنسانمليون  4 أكثرتشريد  فيمما يتسبب 

  
  ، مباشر وغير مباشر نتيجة لألنشطة البشرية المحيطة بھا منظومة األراضي الرطبة في مصر تتأثر بشكل حيث أن
ح األراضي ونمو الغاب والبوص السمكية،واستصالتنمية المزارع  و الحضري والتوسع األراضي تجفيف بسبب
 شديدة المصارف مياه من التخلص، باإلضافة إلى  ) مريوط  –أدكو  –البرلس –المنزلة (ات الدلتا المصرية ببحير
 المبيدات والزرنيخ، والكادميوم، والرصاص، الزئبق،( في األسماك للسموم الشديد التراكم إلى البحيرة في التلوث

  .األسماك عينات معظم في ) الحشرية
  
مرحلة خطيرة من االنتھاكات تحتاج للتحرك العاجل إلنقاذھا ، كموئل مھم للتنوع أراضى بحيرات الدلتا دخلت  

إنسان من السكان  مليون2 نتساھم على استمرار حياة أكثر م ،كما أن لھا وظائف إيكولوجية ھامة البيولوجي
القتصادي الرئيسي  ، ويعد صيد األسماك ھو النشاط ا)  يمتلكون دخل ثابت ال( يعيشون تحت خط الفقر المحليين 

  .، وذلك من خالل الصيد المباشر أو االستزراع السمكي  اتللسكان البحير
  ..لتا، إلى وحدات البرك الصغيرة كبحيرات شمال الد الحجم من وحدات كبيرة فيالرطبة  األراضيتتراوح 

من % ٢٥شمال أفريقيا وأھمھا، و تمثل  فيالرطبة  األراضي ونھر النيل من أكبرتعتبر بحيرات مصر الشمالية 
حيث الثروة السمكية، ھذا  البحيرات لھا أھمية اقتصادية من هوھذ ، الرطبة بحوض البحر المتوسط األراضي

  . ھامة للطيور باإلضافة إلى أنھا مواقع
  

يرات واالنتھاكات ، وكيفية مواجھة تلك األزمة ، والسعي لذا ستناقش كلمتنا لمحة سريعة على تاريخ تدھور البح
إصالح ما يمكن إصالحه من خالل مبادرة أو حملة تعمل على كسب تأييد الجھات  فيللخروج بحلول واقعية تساعد 

نت مجال التنمية البيئية بالدلتا والضغط على أجھزة الحكومة التي كا فيالمعنية وتوحيد الجمعيات المحلية العاملة 
  .استمرار االنتھاكات وزيادة الغشم التخريبي للبحيرات بسبب التھميش المتعمد لتلك القضايا  فيطرف مھم 

انضمت ،وعلى اتفاقية رامسار بإيران لحماية المناطق الرطبة في العالم  ١٩٧1فبرايرحيث أن مصر وقعت في 
العديد من المحافل والمؤتمرات وعقد  فيكت ، وشار اتفاقية رامسار لحماية األراضي الرطبة إلى ١٩٨٨مصر عام 

خطوات داخلية جدية نحو  أيمقابل حماية المناطق الرطبة ، لكن لم تتخذ  الدولياالتفاقيات الخاصة وتلقت الدعم 
 .تتعرض يوميا لتدمير على مرئ ومسمع الحكومة المصرية  التيالرطبة  األراضيتلك 


