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الموضوع:
مبادرة الواحات المستدامة

السياق :
تعتبــر الواحــات فضــاءات محــدودة وســط مجــاالت صحراويــة شاســعة وقاحلــة. و تتميــز هاتــه الواحــات بمٔوهــات 
و مــن 

ٔ
يــق قنــوات مــن مصــادر رطبــة ا ة عــن طر

ٔ
تمكــن مــن نمــو النباتــات وٕايــواء الســكان وذلــك بفضــل توفــر الميــاه المعبــا

 منتوجــات زراعيــة وســكنية، تكــون الواحــات مــاذا وممــرا ومحطــة اســتقبال لعابــري 
ٔ
الفرشــاة المأييــة. وباعتبارهــا موطــا

هــذه المناطــق الصحراويــة الشاســعة والقاســية.

يقيــا وجنــوب الصحــراء  تتوفــر الواحــات علــى ٕارث طبيعــي وثقافــي وعمرانــي متميــز وتتــوزع علــى مناطــق شــمال ٕافر
ســتراليا. وتتنــوع الواحــات حســب المناطــق الســاخنة المتميــزة بوفــرة 

ٔ
ســيا وكذلــك ا

ٓ
والشــرقين األقصــى واألوســط وا

و بعدمــه كمــا تتواجــد بالمناطــق المرتفعــة ذات الشــتاء البــارد.
ٔ
النخيــل ا

ي مــا يعــادل %28 مــن الســاكنة العالمية 
ٔ
يــن مــن الســكان ا ٕان المناطــق القاحلــة التــي تضــم الواحــات، تحتــوي علــى مليار

يقيا. وتغطــي مــا يناهــز 40 نســبة %مــن مســاحة الكــرة األرضيــة منهــا %66 متواجــدة بٕافر

ثــار التغيــرات المناخيــة والتــي تتجلــى فــي شــح المــوارد المأييــة وتدهــور جودتهــا وانجــراف 
ٓ
وتبقــى الواحــات مهــددة با

التربــة وكذلــك تقلــص التنــوع البيولوجــي وتقهقــر األنشــطة الفاحيــة وتراجــع النظــم الواحاتيــة الناجمــة عــن التطــور 
العمرانــي غيــر المعقلــن.

ي وقــت مضــى حيــث يوجــد 
ٔ
كثــر مــن ا

ٔ
ٕان هــذا النظــام، الــذي تمكــن مــن الصمــود عبــر مــرور الزمــن، مهــدد اآلن باالندثــار ا

جــل 
ٔ
فــي وضعيــة هشــة بالنظــر ٕالــى مــا يعرفــه كوكــب األرض مــن تغيــرات مناخيــة ويتطلــب تدخــا مندمجــا وشــاما مــن ا

خــذ بعيــن االعتبــار الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة والبئييــة.
ٔ
تنميــة مســتدامة تا

جــل ذلــك، يقتــرح ٕاطــاق مبــادرة »الواحــات المســتدامة« التخــاذ تدابيــر مناســبة ومشــتركة وفعالــة إلنقــاذ 
ٔ
ومــن ا

قلــم مــع التغيــرات المناخيــة التــي تعرفهــا الكــرة األرضيــة.
ٔ
الواحــات وضمــان بقأيهــا حتــى تتمكــن مــن التا

تحتفــظ  الزالــت  بمدينــة مراكــش والتــي  نونبــر 2016  بيــن 7 و18  مــا  المرتقــب   »COP22« األطــراف ويعتبــر مٔوتمــر 
جــل العمــل علــى ديمومتهــا 

ٔ
بطابعهــا الواحــي مناســبة ســانحة النطــاق هــذه المبــادرة واســماع صــوت الواحــات مــن ا

تــي هــذه المبــادرة فــي ســياق :
ٔ
يتها لكــي تــٔودي دورهــا البئيــي واالجتماعــي واإلنســاني. وتا واســتمرار

ٕاعان مٔوتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة بريو20+ )يوليو2012(،	 

 	، )COP 21(يز لمٔوتمر األطراف اتفاق بار

الدولــي   	  والبنــك   FEM FIDAو  UICNو  WESLOو  PNEUو  FAOو  الهئيــات:  مــن  العديــد  ومــٔوازرة  دعــم   
للمنــاخ، األخضــر  والصنــدوق  المناخــي  قلــم 

ٔ
التا وصنــدوق 

تنامي دعم المجتمع المدني الوطني والدولي المطالب بحماية وتثمين هذا الموروث.	 

األهداف :
مبادرة الواحات المستدامة تهدف ٕالى :

حسن باستثنأيية وهشاشة الواحات،	 
ٔ
 تعريف ا

جل المحافظة على اإلرث الواحي وخصوصا النوع البيولوجي والنظم اإلنسانية، 	 
ٔ
 تفعيل عملي من ا

جل تنمية مستدامة،	 
ٔ
تثمين المٔوهات التي تزخر بها الواحات من ا

اإلجراءات المرتقبة :
يعتبر مٔوتمر األطراف)COP22( بمراكش فرصة سانحة النطاق مبادرة »الواحات المستدامة« وذلك عبر :

جل تقاسم وتبادل التجارب الخبرات،
ٔ
ت المعنية بالواحات من ا

ٓ
1. توحيد الدول والهيا  

2. التوقيع على ٕاعان الحكومات لصالح الواحات،  

3. الشروع في المفاوضات حول الوضع الخاص بمجال الواحات،  

ة المعنية بٕاشكالية الواحات،
ٓ
4. تحالف بين الدول و الهيا  

جل الحفاظ على الواحات،
ٔ
ة كا لتدابير المتفق عليهامن ا

ٔ
جرا

ٔ
ة تسهر على تدبير  و ا

ٔ
5. خلق هيا  

ة وكذلك الصندوق األخضر للمناخ.
ٔ
6. وضع صندوق خاص ممول من طرف الدول والهيا  

جــل ٕاطــاق المبــادرة خــال مٔوتمــر األطــراف )COP22( بمراكــش يتعييــن تنظيــم لقاء خاص وتنشــيط فضاء »الواحات 
ٔ
ومــن ا

المســتدامة« مع ٕابراز الخصوصيات والمماراســات الجيدة بالواحات.

مبادرة
»الواحات 

المستدامة«

اإلعتراف
ضمان اعتراف أكثر بتفرد 

المجال الواحي 
و هشاشته

المحافظة
العمل من اجل 

الحفاظ على التراث 
و التنوع البيولوجي 
و النظام البشري 

بالواحات

التنمية
اال ستثمار في 

أنشطة التنمية و ضمان 
االستدامة االقتصادية 

للواحات

االعتراف بهذه المناطق المعرضة 
للخطر

حماية التنوع البيولوجي النباتي 
و الحيواني

يز  تطوير المنتجات المحلية و تعز
اإلنتاج الزراعي

الحفاظ على التقنيات الزراعية 
و ترشيد استعمال الموارد المائية جرد شامل للمناطق الواحات

تطوير اإلنتاج و التثمين التضامني 
)التعاونيات و تجمعات ذات النفع 

اإلقتصادي(

تأطير التحضر و الدفاع عن التراث 
المعماري و الثقافي للحفاظ على 

»أماكن المعيشة«

خلق تحالفات من الجهات الفاعلة 
من اجل الواحات

تنويع األنشطة االقتصادية )السياحة 
البيئية، و الحرف، والموارد الطبيعية(


