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 كانتدة الحیاة. كما جومات عدیدة و متنوعة تعزز من خدلقد قدمت األراضي الرطبة الساحلیة للبشریة، منذ فجر التاریخ، فوائد و
ھذه النظم أیضا شاھدة على بزوغ العدید من الحضارات التي أُنشأت حولھا وإعتمدت علیھا في مجاالت حیاتھا المختلفة. وفي ظل  

ھي حاسمة   -التي یجھلھا أغلبنا- الكارثة المناخیة التي نشھدھا الیوم والتي لم یسبق لھا مثیل، فإن فوائد األراضي الرطبة الساحلیة 
ھي   -على سبیل المثال  -لبحیرات والسھول الفیضیةفاى في كفاحنا من أجل التكیف مع آثار تغیر المناخ. أكثر من أي وقت مض

اطق عازلة ضد الفیضانات وتمتص المیاه الفائضة الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح كمن. وھي تعمل طبیعیة نجاتبمثابة إسف
یمّكن من انتشار المیاه بسالسة في مناطق أوسع. وتساھم ھذه الوظیفة الھامة البحر أو األمطار الغزیرة والفیضانات النھریة، مما 

في تخفیض سرعة المیاه الزاحفة وعمقھا إلى مستویات أكثر أمانًا، ما یحد بدوره من تأثیرھا السلبي على النظم اإلیكولوجیة 
 والبنى التحتیة البشریة.

العواصف المتكررة والمد والجزر. ولھذا فإن المستوطنات الساحلیة ذات وتعمل األراضي الرطبة أیضا كحواجز تحمینا من 
 اإلدارة السیئة سوف تجد نفسھا في مرمى العواصف والفیضانات التي قد تضربھا بسھولة دون خطوط دفاع تحمیھا. كما

افراجھا تدریجیا عن المیاه   اعة من خاللللزرراضي الرطبة دورا تلعبھ خالل فترات الجفاف وذلك بتوفیرھا المیاه للناس ولأل
الحرارة عن طریق تبخر المیاه الموجودة  درجاتالمخزنة. و تعتبر األراضي الرطبة أیضا ملطفات مناخیة تساعد على خفض  

 فیھا.

المسبب لالحتباس الحراري. فھي تعزل كمیات  لكربونوتشكل المستنقعات المالحة ومروج األعشاب البحریة بالوعات ھامة ل
 ن الكربون وتخّزنھا، وتمثل بذلك عامال مساعدا للحد من الزیادة المتنامیة لغازات الدفیئة في الغالف الجوي. ھائلة م

وعلى الرغم من المزایا اإلیجابیة المتعددة ودورھا الھام في حمایتنا من اآلثار المناخیة السلبیة المتزایدة والتكیف معھا، إال أن 
أنماط الطقس، تتغیر أنماط وصول المیاه إلى األراضي   فنتیجة لتغیر من بین ضحایا تغیر المناخ.األراضي الرطبة الساحلیة تعد 

الرطبة الساحلیة مما یؤثر على الملوحة وإمدادات المواد المغذیة ونوعیة المیاه. وھو أمر من شأنھ أن یقضي على بعض أھم  
طح البحر سیكون المسمار األخیر في نعش األراضي الرطبة التي  ھذه النظم البیئیة. إن ارتفاع مستوى ستقدمھا  الفوائد التي

 الحضري.  التوسعالتدمیر بفعل االستغالل المفرط لمواردھا و لخطر تتعرض بشكل متزاید

النسبة لنحو فبستتسبب أزمة المناخ في العقود المقبلة في ارتفاع وتیرة الكوارث الطبیعیة. 
، من برشلونة إلى طق الساحلیة للبحر األبیض المتوسطناملیون شخص یعیشون في الم 180

دد متزاید من العواصف والفیضانات المفاجئة، إضافة إلى لعم ضھالقاھرة، فإن ھذا یعني تعر
سبوقة وتناقص ھطول األمطار بشكل عام. ومع ذلك، المموجات الجفاف طویلة األمد وغیر 

لة عّافإن النظم اإلیكولوجیة الساحلیة الطبیعیة، إذا ما تمت حمایتھا وتعزیزھا، تمثل وسیلة ف
 .ة والتعامل معھاّمراألزمات المناخیة المد وقلیلة التكلفة لمساعدتنا على إدارة ھذه
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Off Your Map is a collaboration between  
the following partners with the funding and 
support from the MAVA Foundation. 

 
 
 

في مقاالتنا القادمة، سوف نتعمق في ھذه المواضیع بشكل أكبر ونوضح عواقب تغیر المناخ في العالم. كما سنطلعكم على جھودنا 
لة من أجل حمایة األراضي الرطبة الساحلیة وتعزیزھا من خالل أمثلة من مواقع مختلفة في البحر األبیض المتوسط مثل المبذو

 جدیدنا! ترقبوافي الجبل األسود، وغیرھا.  سینيخلیج أوریستانو في سردینیا (إیطالیا) و غار الملح (تونس) ومالحات أول

  

 


