رسالة المديرة العامة لليونسكو
السيدة إيرينا بوكوفا
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غابات املانغروف الساحلية هي من أشد النظم اإليكولوجية تعرضاً للخطر ،فالتقديرات تشري إىل أن
 67يف املائة من غابات املانغروف اندثرت إىل غاية اآلن ،وأن مجيع غابات املانغروف غري احملمية
تقريباً ستهلك يف غضون املائة سنة القادمة.
وترتتب على هالك غابات املانغروف تداعيات جسيمة ،إذ توفّر النظم اإليكولوجية هلذه الغابات
فوائد وخدمات أساسية للحياة ،ابتداء من ضمان األمن الغذائي ،واستدامة مصائد األمساك واملنتجات
ات خط
احلرجية ،واحلماية من العواصف وأمواج التسونامي وارتفاع مستوى سطح البحر ،إىل منع حت ّ
املعرضة لالنقراض – وليس هذا
الشاطئ وضبط جودة املياه الساحلية وتوفري موائل لألنواع البحرية ّ
إال غيض من فيض أمهية غابات املانغروف .وتتمثّل أمهية هذه الغابات أيضاً يف الدور الفريد من نوعه
الذي تؤديه يف عزل كميات هائلة من الكربون األزرق الساحلي من اجلو واحمليط وختزينها ،وهو أمر

تغري املناخ.
فائق األمهية للتخفيف من وطأة آثار ّ
وتستعني اليونسكو بكل قواها ،من خالل الربامج واللجان التابعة هلا ،أي برنامج اإلنسان واحمليط
احليوي ،والربنامج اهليدرولوجي الدويل ،واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات ،ومشروع نظم
املعارف احمللية ومعارف السكان األصليني ،من أجل محاية النظم اإليكولوجية لغابات املانغروف.
وتشمل أنشطة اليونسكو يف هذا اجملال مجيع أحناء العامل ،من حممية احمليط احليوي
نوروئسيت – أموتابيس  -مانغالريس يف بريو ،مروراً مبحمية احمليط احليوي لدلتا سلوم يف السنغال ،إىل
حديقة النكاوي يف ماليزيا التابعة لشبكة احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو .وتشارك اليونسكو
جبديّة يف دعم احملافظة على غابات املانغروف ،باالقرتان مع تعزيز التنمية املستدامة للمجتمعات احمللية
اليت تتفاعل تفاعالً وثيقاً مع هذه الغابات وتعتمد على ما توفره هلا من منافع وخدمات .وتضطلع
تغري
فعال يف مبادرة الكربون األزرق الرامية إىل التخفيف من وطأة آثار ّ
اليونسكو أيضاً بدور طليعي ّ
املناخ ،عن طريق أنشطة احملافظة على النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية ومحايتها وتأهيلها
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واستخدامها على حنو مستدام ،بالرتكيز على غابات املانغروف ،واملستنقعات املتكونة بفعل املد
واجلزر ،واألعشاب البحرية.
ما زال أمامنا عمل كثري جداً ،وهو مما يقتضي تعزيز القدرات العلمية .لذا تسعى اليونسكو إىل زيادة
قدرات الدول وتعزيز معارفها العلمية ،وخصوصاً يف البلدان الشديدة االعتماد على هذه النظم
اإليكولوجية يف أفريقيا والدول اجلزرية الصغرية النامية ،وذلك بالعمل مع اجملتمعات احمللية دائماً،
وباالستعانة مبعارف الشعوب األصلية على الدوام.

ليعزز اجلميع التزامه خبطة التنمية
وميثّل اليوم الدويل لصون النظام اإليكولوجي لغابات املانغروف مناسبة ّ
املستدامة لعام  2030وباتفاق باريس بشأن املناخ .ورسالة اليونسكو يف هذا اليوم واضحة وهي:
علينا عكس اجتاه التدهور احلاصل يف غابات املانغروف اليت تُعترب أساسية لسالمة كوكب األرض
ومحاية هذه الغابات.

إيرينا بوكوفا

DG/ME/ID/2017/25 – page 2

