The Lower Jordan River
and its Tributaries
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ايكوبيس  /جمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط
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أصدقاء األرض الرشق األوسط هي جمعية فريدة من نوعها،
فهي تجمع بني الناشطني البيئيني من األردن وفلسطني وإرسائيل.
يتمثل هدفنا الرئييس من العمل يف تشجيع تضافر الجهود من
أجل حامية الرتاث البيئي املشرتك .من خالل هذا ،نسعى إىل
تطوير التنمية املستدامة عىل مستوى املنطقة وإيجاد الظروف
الرضورية لتحقيق سالم دائم فيها .توجد مكاتب جمعية
أصدقاء األرض يف عامن وبيت لحم وتل أبيب .وهي عضو يف
جمعية أصدقاء األرض الدولية ،املنظمة البيئية األهلية األكرب
عىل مستوى العامل.

EcoPeace / Friends of the Earth Middle East

ماذا تستطيع أن تقدم إلعادة تأهيل نهر
األردن؟

Za

Salt
El Ou
ja

in

mr
Ni
Wadi

Jericho
El Qelt

Dead
Sea

للمزيد من املعلومات ولدعم جهود إعادة تأهيل الحوض األدىن
من نهر األردن ،تفضلوا بزيارة:

www.foeme.org

مرشوع إعادة تأهيل الحوض األدىن من نهر األردن تنفذه جمعية
أصدقاء األرض يف الرشق األوسط بدعم من الوكالة السويدية
للتعاون الدويل (سيدا) ،وصندوق ريتشارد ورودا جولدمان،
وصندوق الطبيعة الدويل\ مؤسسة أرسوال مريز ،ومؤسسة
أوسربي.

أعيدوا املاء
لنهر األردن
اآلن!
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سجل اسمك وعنوانك اإللكرتوين لتلقي مستجدات املرشوع
شهريا من خالل رسالة السالم البيئي اإلخبارية من جمعية
أصدقاء األرض بالذهاب إىل .www.foeme.org
اذهب لـ

لتتابع صفحتنا وتتعلم املزيد.

ع ّرف اآلخرين باملرشوع ،بعرض أحد عروضنا املرئية أو أفالمنا
يف مدرستك ،مركز مجتمعك ،كنيستك ،أو مسجدك .تتوفر هذه
العروض واألفالم للتحميل من خالل موقعنا.
ادع أحد ممثيل جمعية أصدقاء األرض للتحدث يف مدرستك ،أو
مركز مجتمعك ،أو مسجدك أو كنيستك.
وجه رسالة إىل ممثليك السياسيني لتشجيعهم عىل تقديم الدعم للجهود
اإلقليمية إلعادة تأهيل نهر األردن والبحر امليت.
قم بزيارة املنطقة!
قم بجولة يف دروب الجريان خالل زيارتك القادمة للمنطقة – أو
قم بزيارة افرتاضية من خالل جوجل إيرث.
قم باإلقامة يف واحد من املراكز البيئية التابعة لجمعية أصدقاء
األرض يف العوجا (فلسطني) ،ورشحبيل بن حسنة (األردن) ،وعني
جدي (إرسائيل).
تربع لدعم جمعية أصدقاء األرض ومرشوعها اإلقليمي إلعادة
تأهيل نهر األردن .www.foeme.org

نهر األردن يجف:

يتميزنهراألردن برثاء طبيعي وثقايف
يتهدده اليوم خطرالتحويل
ا لجا ئر مليا هه  ،و ا لتلو ث
والتنميةغرياملستدامة.من 1.3
بليون مرتمكعب من املياه
التي كانت تجري فيه طبيعي
ويتم تحويل  96%منها
الستخدامها يف األغراض املنزلية
والزراعية.

باعتبارها املصدرالرئييس لتغذيةالبحرامليت باملياه العذبة،يشكل
تحويل مياه الحوض األدنىى من نهراألردن السبب األسايس يف
انخفاض مستوى البحرامليت مرتا واحدا سنويا ويرافق ذلك تبعات
وخيمة عىل البيئة،واملجتمعات املحلية،واقتصادياتها.
لقددعت اتفاقية السالم التي وقعها كل من األردن وارسائيل لعام
 1994األطراف إىل التعاون من أجل مصلحة النهرمن خالل:
l
l
l

إعادة التأهيل البيئي لنهر األردن
إنشاء محميات طبيعية ومناطق محمية
إطالق مبادرات سياحية عرب الحدود

فلسطني :باعتبارها مشاطئة للحوض األدىن لنهر األردن ،ال بد من
حصولها عىل حق الوصول إىل النهر وحصة منصفة من مصادره املائية
حسب مفاوضات السالم يف الرشق األوسط.
رغم مرور حوايل عقدين من الزمن منذ توقيع معاهدة السالم ،مل
يطرأ أي تحسن عىل وضع الحوض األدىن من نهر األردن ،بل ساءت
أحواله أكرث.

وادي األردن – ثروة طبيعية وثقافية:
يقع وادي األردن ضمن وادي الصدع الكبري الذي يصل بني إفريقيا
والهالل الخصيب .بعد خروجه من بحر الجليل ،تتناقص كمية املياه
الجارية يف الحوض األدىن من نهر األردن طوال  200كلم قبل أن تصب
يف البحر امليت .وتقع عىل ضفتي النهر مواقع ذات أهمية طبيعية
وثقافية تستدعي اعتبار الوادي مشهدا طبيعيا ثقافيا ذا أهمية عىل

توصيات جمعية اصدقاء األرض:
إعادة التأهيل البيئي:
l

l

مستوى العامل.
l

يتسم الحوض األدىن من وادي األردن بأنه:
l

l

النهر األدىن يف العامل والذي يجري يف بعض أضيق مناطق الصدع الكبري
ليصل إىل النقطة األخفض عىل مستوى األرض -البحر امليت.
منطقة أراض رطبة هامة تعترب مالمئة للعديد من أنواع النباتات
والحيوانات.

l

مسار هجرة ألكرث من  500مليون طائر مهاجر مرتني سنويا.

l

مسار للهجرات البرشية املبكرة وموقع لالستيطان البرشي منذ القدم.

l

املوطن األول لزراعة القمح الربي.

l

l

l

مذكور يف كل من التوراة ،والعهد الجديد واملصادر اإلسالمية النهر
باالقرتان مع النبيني موىس وإلياس ،وصحابة النبي محمد (صىل) ،وموقع
عماّ د املسيح .تعرف املنطقة الشاملية الغناء من وادي األردن عىل أنها
بوابة جنة عدن.
شهدت أرايض الوادي العديد من املعارك التاريخية الفاصلة وقيام املدن
الرومانية العظيمة وشيدت عليها القالع خالل فرتة الحروب الصليبية.

l

تطهري نهر األردن من امللوثات وإعادة تزويده باملياه بكميات كافية
وذات جودة أعىل.
مبا أن اللجوء إىل حل تكرير املياه يسهم يف إيقاف وصول مياه املجارير
إىل الحوض األدىن من نهر األردن ،يتعني عىل الحكومات االلتزام بإعادة
املياه العذبة إىل النهر.
بناء عىل الدراسات العلمية التي أجرتها منظمة أصدقاء األرض ،فإننا
نويص بقيام الحكومات الثالث بتبني هدف إعادة التأهيل اإلقليمي
إلعادة  600-400مليون مرت مكعب من املياه ذات الجودة العالية
للحوض األدىن من نهر األردن سنويا.
من املمكن تحقيق إعادة التأهيل من خالل املحافظة عىل املياه وتعزيز
كفاءة استهالكها .يف مراجعة ّمتت مؤخرا القتصاديات املياه األردنية،
والفلسطينية ،واإلرسائيلية ،توصلت الجمعية إىل إمكانية إنقاذ /إنتاج
أكرث من بليون مرت مكعب من املاء من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات
املحافظة عىل املياه التي تم التوصل إليها .كام أن  %90من طرق توفري
املياه التي تم تحديدها تكلف أقل من الكلفة الحدية للمياه.
من املمكن االستفادة من املياه التي تم توفريها يف إعادة تأهيل الحوض
األدىن من نهر األردن وإعادة الحقوق املائية للفلسطينيني.

املنافع املشرتكة:
l

تقدر كل من فلسطني واألردن وإرسائيل مشاطرة املنافع املتأتية من
إعادة تأهيل نهر األردن األدىن عن طريق إنشاء مسارات سياحية
عابرة للحدود ومتنزهات سالم بيئية عرب الحدود مثل مقرتح متنزه
نهر األردن للسالم يف منطقة نهاريم /الباقورة وموقع املغطس
العابر للحدود.

خطة التنمية اإلقليمية العامة:
l

l

l

l

إطالق وتنفيذ مخطط عام وشامل إلعادة تأهيل نهر األردن األدىن
وروافده.
يجب أن تحدد الخطة العامة نظاما إقليميا لتنسيق
جريان مياه النهر ،وتحديد معايري نوعية املياه،
وتحديد الحلول ملعالجة كافة أشكال التلوث،
وإطالق برامج الرتميم والحفظ ،وتحديد
فرص توسيع البنية التحتية للسياحة البيئية
يف وادي اإلردن ،مبا يف ذلك تجهيز مسارات
تراثية عىل مستوى املنطقة.
وضع خطة عامة وحشد التأييد السيايس لها يف
إرسائيل وفلسطني.
لقد قامت الحكومة اإلرسائيلية بإطالق الجهود من أجل تحضري
العمل عىل وضع املخطط العام للجانب اإلرسائييل من الحوض
األدىن من نهر األردن.

آليات اإلدارة اإلقليمية:
l

إنشاء لجنة حوض نهر األردن إلدارة النهر أثناء تنفيذ آليات تهدئة
النزاعات وتدعيم اإلدارة املشرتكة ملياه الحوض األدىن من نهر
األردن.

