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c

הרשמו לעלון של ידידי כדור הארץ המזרח התיכון לקבלת
עדכונים חודשיים באתר .www.foeme.org

c

עקבו אחרינו ב-

.

c

הפיצו את המסר על ידי הכנת מצגת או הקרנת אחד
מסרטי הווידיאו שלנו בבית הספר ,במרכז הקהילתי ,בבית
הכנסת ,בכנסייה ,או במסגד .ניתן להוריד מצגות מוכנות
או סרטי וידיאו מוכנים מאתר האינטרנט שלנו.

c

הזמינו את נציגי ידידי כדור הארץ המזרח התיכון לדבר
בבית הספר ,במרכז הקהילתי ,בבית הכנסת ,בכנסייה או
במסגד.

c

כתבו מכתבים לנציגים הפוליטיים שלכם כדי לעודד אותם
לתמוך במאמצים האזוריים לשיקום נהר הירדן וים המלח.

c

בואו לבקר באזור!

c

טיילו ב-״שביל השכנים״ במהלך ביקורכם באיזור או
באמצעות גלישה ב.Goggle Earth-

c

בקרו ושהו במרכזים האקולוגיים של ידידי כדור הארץ
המזרח התיכון בעוג׳ה )הרשות הפלסטינית( ,שרחביל בן
חסנה )ירדן( ועין גדי )ישראל(.

c

תרמו עבור המאמץ לתמיכה במאמץ האזורי של ידידי
כדור הארץ המזרח התיכון לשיקום נהר הירדן באתר
.www.foeme.org
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ידידי כדור הארץ המזרח התיכון )ידכ“א(
) (Friends of the Earth Middle Eastהוא ארגון
ייחודי העומד בחזית התנועה להשכנת שלום סביבתי.
כארגון תלת-צדדי המחבר בין פעילי איכות סביבה
ישראליים ,ירדניים ופלסטיניים ,מטרתנו העיקרית
היא קידומם של מאמצים משותפים להגנה על
מורשתנו הסביבתית המשותפת .בפעילותנו זו
אנו מבקשים לקדם הן פיתוח אזורי בר-קיימא
והן יצירה של תנאים מתאימים לקיומו של שלום
מתמשך באזורנו .לידכ“א משרדים בתל-אביב,
בית לחם ועמאן .ארגון ”ידידי כדור הארץ המזרח
התיכון“ חבר בארגון ידידי כדור הארץ הבינלאומי
) ,(Friends of the Earth Internationalהארגון
הסביבתי העממי הגדול בעולם.

EcoPeace / Friends of the Earth Middle East

איך תוכלו גם אתם לתמוך בשיקום נהר
הירדן הדרומי:

ני
מרין

יריחו
אדי קלט
ו

למידע נוסף ולתמיכה במאמצים לשיקום נהר
הירדן הדרומי ,ניתן לבקר באתר:

www.foeme.org
ים
המלח

פרויקט שיקום נהר הירדן של ארגון ידידי כדור הארץ
המזרח התיכון נתמך על ידי הסוכנות הבינלאומית
השוודית לפיתוח שיתוף פעולה ) ,(SIDAקרן ריצ‘רד
ורודה גולדמן ,קרן הטבע העולמית/קרן אורסולה
מרץ וקרן אוספרי.

לשקם את
נהר הירדן הדרומי
עכשיו!

הירדן מתייבש:

בקעת הירדן – אוצר טבע ותרבות:

על אף עושרו הטבעי והתרבותי
המיוחד ,נהר הירדן ניצב
כעת בפני איום כתוצאה
מהטיית מים מופרזת,
מזיהום ומפיתוח לקוי.
מתוך  1.3מיליארד
מ”ק של מים שאמורים
לזרום מדי שנה באופן
טבעי במורד הנהר אל ים
המלח ,כ 96%-מוטים לשימוש
ביתי וחקלאי.
כמקור המים המתוקים העיקרי של ים המלח ,הטיית
מי הירדן הדרומי היא הסיבה העיקרית לכך שמפלס
ים המלח יורד מדי שנה במטר אחד ,ולירידה זו קיימות
השלכות מרחיקות לכת על סביבת ים המלח ,על
הקהילות החיות בסביבתו ועל הכלכלה שלהן.

בקעת הירדן דרומי מהווה חלק מהשבר הסורי-אפריקני
המחבר בין אפריקה לסהר הפורה .נהר הירדן דרומי מתפתל
מהכינרת לאורך כ 200-ק״מ עד שנשפך אל ים המלח .אתרי
טבע ייחודיים ואתרי מורשת תרבותיים נמצאים בשני צידי
הנהר ומייצגים את הערך האוניברסלי המיוחד של האיזור.

הסכם השלום שנחתם בין ירדן לישראל בשנת  1994כולל
קריאה מפורשת לשני הצדדים לשתף פעולה לשיפור
מצב הנהר על ידי:
 cשיקום אקולוגי של נהר הירדן
 cהקמת שמורות טבע ואזורים מוגנים
 cיוזמות תיירותיות חוצות גבולות

בקעת הירדן הדרומי היא:
c

המקום שבו זורם הנהר הנמוך ביותר בעולם דרך כמה
מהאזורים הצרים ביותר בשקע הסורי-אפריקני אל
המקום הנמוך ביותר בעולם – ים המלח.

c

בית גידול לח המאכלס עולם עשיר ומגוון של צמחייה
ובעלי חיים.

c

נמצאת במסלול נדידתן של יותר מ 500-מיליון ציפורים
פעמיים בשנה בסתיו ובאביב.

c

נמצאת בנתיב נדידתו של האדם הקדמון ומכילה אתרי
התיישבות קדומים.

c

המקום שבו תורבתה לראשונה חיטת הבר.

c

אתר שמוזכר במקומות רבים בתנ”ך ,בברית החדשה
ובמקורות אסלאמיים ,אשר מקשרים את הנהר לנביאים
משה ואליהו ,לבני לווייתו של הנביא מוחמד ולמקום
טבילתו של ישו .האזור הצפוני העשיר בצמחייה של
בקעת הירדן ידוע בשם “שערי גן עדן”.

c

על אדמת הבקעה ניטשו קרבות מרים בעת העתיקה
וניתן למצוא בה ערים רומיות גדולות ומצודות צלבניות.

על הרשות הפלסטינית ,כיישות השוכנת על גדת הירדן
הדרומי ,לקבל גישה ונתח הוגן ממשאבי המים של הנהר
כחלק מהמשא ומתן לשלום במזרח התיכון.
אולם על אף שחלפו כמעט שני עשורים מאז החתימה
על הסכם השלום ,מצבו של הירדן הדרומי רק הולך
ומדרדר.

ארגון ידידי כדור הארץ המזרח התיכון ( )FoEMEממליץ על:
שיקום אקולוגי:
c

הסרת מזהמים מנהר הירדן והחזרת מים לנהר בכמות
ובאיכות מספקות.

c

מאחר ונמצא שפתרונות טיפול שמים קץ לשחרור
שפכים אל נהר הירדן דרומי ,על הממשלות להתחייב
להחזיר לנהר מים מתוקים.

c

על סמך מחקרים מדעיים שנערכו על ידי ארגון ידידי
כדור הארץ המזרח התיכון ,אנו ממליצים ששלושת
הממשלות יאמצו יעד לשיקום אזורי שבמסגרתו יוחזרו
לנהר הירדן הדרומי  400-600מיליון מ״ק של מים באיכות
גבוהה בכל שנה.

c

את השיקום ניתן לבצע באמצעות הגדלת החיסכון
בצריכת המים .בסקירה שערך לאחרונה ארגון ידידי כדור
הארץ המזרח התיכון בנושא משק המים של ירדן ,ישראל
והרשות פלסטינית ,התגלה שניתן לחסוך מעל למיליארד
מטרים מעוקבים של מים על ידי יישום אסטרטגית שימור
קיימות .נמצא ,שעלות החיסכון של  90%מהמים היתה
נמוכה מהעלות השולית של המים.

c

בחלק מהמים שיחסכו ניתן יהיה להשתמש לשיקום
הירדן הדרומי ולהשבת זכויות מים לרשות הפלסטינית.

תועלות משותפות:
c

הרשות הפלסטינית ,ירדן וישראל יכולות להפיק
תועלות משיקום הירדן דרומי על ידי התוויית מסלולי
טיולים והקמת פארקים חוצי גבולות ,כמו פארק
השלום בנהר הירדן המוצע בנהריים/בקורה ,והקמת
אתר טבילה חוצה גבולות.

פיתוח תוכנית אב אזורית:
c

השקה ויישום תוכנית אב לשיקום נהר הירדן
הדרומי ויובליו.

c

על תוכנית האב לקבוע משטרי
זרימה אזוריים מתואמים ,להגדיר
תקני איכות מים ,למצוא פתרונות
לטיפול בכל מקורות הזיהום ,להשיק
תוכניות לשיקום ושימור ,להקים
מסדרונות אקולוגיים ולזהות הזדמנויות
להרחבת התשתיות לתיירות אקולוגית בבקעת
הירדן ,לרבות הכנת מסלולי מורשת אזוריים.

c

הכנת תוכנית האב זוכה לתמיכה פוליטית בישראל
וברשות הפלסטינית.

c

ממשלת ישראל השיקה תהליך להכנת תוכנית אב
לחלק הישראלי של הירדן הדרומי.

מנגנון הניהול האזורי:
c

הקמת נציבות של אגן נהר הירדן לניהול הנהר
ובמקביל לפיתוח מנגנונים לגישור ניגודי אינטרסים
ולחיזוק ניהול משאב המים המשולב של נהר הירדן
הדרומי.

