
 تغير المناخ
 التخفيف والتكيف

     تقول الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ باالمم املتحدة - والتي ت�ضم خرباء من جميع اأنحاء العامل على دراية تامة بالظاهرة -  اأن احرتار النظام 
املناخي للأر�ض يحدث بالتاأكيد واأن معظم الزيادة يف متو�ضط درجة احلرارة العاملية منذ منت�ضف القرن 20 هو على االأرجح ناجم عن ارتفاع م�ضتويات الغازات 

الدفيئة ب�ضبب الن�ضاط الب�ضري.

وجاء يف تقرير الهيئة احلكومية الدولية باالأمم املتحدة املعنية بتغري املناخ ما يلي:

تعد االأرا�ضي الرطبة من بني اأكرث النظم البيئية عر�ضة لتغري املناخ.    
بع�ض االأرا�ضي الرطبة- مبا يف ذلك ال�ضعاب املرجانية واأ�ضجار املاجنروف    

، وتلك املوجودة يف الغابات اال�ضتوائية ، والغابات يف منطقة جنوب القطب ال�ضمايل 
والرباري واملناطق القطبية ال�ضمالية / جبال االألب - هي اأي�ضا معر�ضة للخطر.

�ضوف تتاأثر االأرا�ضي الرطبة التي يوجد بها مياه عذبة داخلية ب�ضكل    
ا�ضا�ضي من خلل التغيريات على معدل هطول االأمطار ومن اجلفاف املتكرر اأو ال�ضديد 

والعوا�ضف والفي�ضانات.
�ضتغري التغيريات يف توقيت وكمية االأمطار التي تت�ضرب اىل اأنظمة االأنهر،    

اإمدادات املياه اإىل االأرا�ضي الرطبة ال�ضاحلية مثل دلتا وم�ضبات االأنهار مما يوؤثر 
بالتايل على  ملوحة واإمدادات الروا�ضب واملواد املغذية. 

�ضيتقل�ض حجم حقول الثليج اجلبلية واالأنهار اجلليدية التي تغذي العديد من    
االأنهار الرئي�ضية يف العامل ونظم االأرا�ضي الرطبة ب�ضبب ذوبان الثليج.

�ضتقلل ارتفاع درجات حرارة املياه والفي�ضانات واجلفاف من جودة املياه    
و�ضتزيد من حدة العديد من �ضور التلوث.

العديد من املناطق �ضبه القاحلة واجلافة )مثل حو�ض البحر االأبي�ض    
املتو�ضط ووالية كاليفورنيا واملناطق املاأهولة بال�ضكان يف ا�ضرتاليا واإفريقيا اجلنوبية 

و�ضمال �ضرق الربازيل( معر�ضة ب�ضكل خا�ض الآثار تغري املناخ، ومن املتوقع اأن تعاين من 
انخفا�ض خطري يف موارد املياه مما يوؤدي اإىل �ضغوط معاك�ضة على االأرا�ضي الرطبة.

�ضيكون الآثار تغري املناخ على االأرا�ضي الرطبة بدورها تاأثريا على ا�ضتمرار تقدمي خدمات 
النظام البيئي التي مت و�ضفها يف هذه ال�ضل�ضلة من ن�ضرات املعلومات. وهذا يعني اأنه يجب 
اإدارة االأرا�ضي الرطبة واتخاذ القرارات التي  اأن يوؤخذ يف االعتبار دور تغري املناخ عند 

توؤثر عليها.
التخفيف   : وهما  املناخ  لتغري  اال�ضتجابة  يف  الرئي�ضة  اال�ضرتاتيجيات  من  نوعان  هناك 

والتكيف. <<<

©   اأندريه ويبف   فادريت دا روزيج موقع رام�ضار، �ضوي�ضرا. �ضورة  

 باإيجاز...

يهدد التغري املناخي العديد من االأرا�ضي الرطبة ويوؤثر ب�ضكل كبري  6
على اخلدمات البيئية التي تقدمها لنا تلك االأرا�ضي. وتتفاوت درجة 

اخلطورة مع نوع ومكان االأرا�ضي الرطبة.

ت�ضاهم االأرا�ضي الرطبة يف التخفيف من اآثار تغري املناخ. وميكن اأن  6
ت�ضاعد يف تقليل م�ضتوى انبعاثات غازات الدفيئة يف امل�ضتقبل واالآثار 

ال�ضلبية لظاهرة للحتبا�ض احلراري.

تعترب بع�ض اأنواع االأرا�ضي الرطبة، ال �ضيما اأرا�ضي اخلث واأ�ضجار  6
املاجنروف وال�ضبخات املاحلة، خمازن كبرية للكربون وحمايتها من 
التلف اأو الدمار ميكن اأن ي�ضاعد على منع انبعاث املزيد من غازات 

االحتبا�ض احلراري اىل الغلف اجلوي.

ت�ضاعد االأرا�ضي الرطبة ال�ضاحلية والفي�ضية على احلد من االأ�ضرار  6
الناجمة عن الفي�ضانات التي يتوقع اأن تزيد يف الفرتة املقبلة ب�ضبب 

ارتفاع م�ضتوى �ضطح البحر وزيادة االأمطار والعوا�ضف.

ي�ضاهم احلفاظ على االأرا�ضي الرطبة وحتقيق اال�ضتخدام االأمثل لها   6
يف م�ضاعدة االأ�ضخا�ض واحلياة الربية على حتمل فرتات اجلفاف.

الرطبة  6 االأرا�ضي  واإدارة  ا�ضتخدام  م�ضاألة  جعل  مبكان  االأهمية  من 
جزءا من ا�ضتجابة �ضاملة لظاهرة تغري املناخ جتمع بني كل �ضانعي 

القرارات ال�ضعبة املتعلقة با�ضتخدام املياه والرتبة.

ورقة معلومات رقم 10
  يف �ضل�ضلة من 10 

خدمات 
النظام البيئي

األراضي الرطبة



 وي�ضري التخفيف اإىل احلد من اإجمايل م�ضتويات غازات االحتبا�ض احلراري )غازات الدفيئة( التي تدخل الغلف اجلوي يف املقام االأول. اأم التكيف فيعني العمل 
على تقليل االآثار ال�ضارة لتغري املناخ. وكل العن�ضرين لديهما �ضلة باالأرا�ضي الرطبة.

التخفيف

هناك منافع كبرية تقدمها بع�ض االأرا�ضي الرطبة، وال �ضيما بع�ض االأرا�ضي اخلثية واأ�ضجار املاجنروف وال�ضبخات املاحلة، واملتمثلة يف دورها كمخازن اأو بالوعات 
كربون. ف�ضحيا، تقوم اأرا�ضي اخلث البكر بحجز كميات كبرية من الكربون على نحو فاعل، يف حني اأن جتفيف وا�ضتخراج وحرق اخلث  يطلق الكربون  يف الغلف 
اجلوي يف �ضكل غازات دفيئة. واأظهرت درا�ضة حديثة اأن اإحلاق االإ�ضرار باأرا�ضي اخلث هو امل�ضئول االأول للنبعاثات ال�ضنوية لغازات الدفيئة  بن�ضبة تعادل 10 ٪ من 

االنبعاثات الناجمة عن ا�ضتخدام الوقود االأحفوري يف جميع اأنحاء العامل.

وعلى كل حال، تبقى هذه الق�ضية معقدة وذلك ب�ضبب اأن االأنواع املختلفة من االأرا�ضي الرطبة تخزن وتطلق الكربون بطرق خمتلفة وعلى م�ضتويات متفاوتة. وما يهم 
هنا هو حتقيق التوازن العام بني حجز واإطلق الكربون وما زال هذا االأمر مو�ضوع بحث م�ضتمر.

التكيف

نظرًا الأن االأرا�ضي الرطبة هي نف�ضها مهددة من جراء تغري املناخ ، قد يبدو حمريا اأن االأرا�ضي الرطبة ذات االإدارة اجليدة ميكن اأن توفر اأي�ضا واحدة من اأف�ضل 
ال�ضيا�ضات التاأمينية �ضد بع�ض االآثار االأكرث �ضررا من ظاهرة االحتبا�ض احلراري.

ومتت�ض االأرا�ضي الرطبة ال�ضاحلية مثل اأ�ضجار املاجنروف وم�ضطحات املد واجلزر وال�ضبخات املاحلة قدرا من طاقة موجات املد والعوا�ضف، بينما ت�ضاهم جذور 
نباتات االأرا�ضي الرطبة يف ا�ضتقرار ال�ضواطئ واحلد من تاآكلها. وك�ضفت درا�ضة حديثة ت�ضتعر�ض اآثار االأعا�ضري الرئي�ضية يف الواليات املتحدة اأن كل هكتار من 

األف دوالر. االأرا�ضي الرطبة ال�ضاحلية منعت اأ�ضرارًا بقيمة 33,000 

ال�ضهول  العديد من  فاإن  الواقع،  البحر. ويف  الداخل كرد فعل الرتفاع م�ضتوى  ال�ضاحلية تتحرك تدريجيا نحو  الرطبة  االأرا�ضي  فاإن   ، الطبيعية  الظروف  ويف ظل 
ال�ضاحلية يتم تطويرها ب�ضكل مكثف لت�ضبح مناطق زراعية  و�ضناعية ومدن وبلدات. وال يوجد بالكاد م�ضاحة ت�ضمح الأنظمة االأرا�ضي الرطبة بالتحرك اإليها بل يتم 
�ضغطها تدريجيا لت�ضبح يف حد بالغ ال�ضيق، حتيطه البحار على اجلانبني. وينتج عن تقل�ض رقعة هذه االأرا�ضي الرطبة، تقل�ض اخلدمات املجانية التي تقدمها ويف 

الوقت ذاته تزيد من املخاطر الناجمة عن ارتفاع من�ضوب مياه البحر والعوا�ضف. 

تخزن االأرا�ضي الرطبة الفي�ضية مثل البحريات وامل�ضتنقعات العذبة مياه الفي�ضان وتعمل على ابطاء اندفاعها، مما ي�ضاعد على حماية مناطق امل�ضب من الفي�ضانات 
املدمرة. وي�ضبح هذا الدور اأكرث اأهمية يف املناطق التي يتوقع ان ت�ضهد كثافة يف هطول االأمطار الغزيرة. ويف مناطق اأخرى، توفر االأرا�ضي الرطبة موارد هامة 

للأ�ضخا�ض واحلياة الربية على حد �ضواء يف اأوقات اجلفاف.

وي�ضاعد احلفاظ على �ضبكات وممرات االأرا�ضي الرطبة  اأي�ضًا النباتات واحليوانات التي تعتمد على االأرا�ضي الرطبة على االنتقال اإىل مناطق جديدة ا�ضتجابة 
للظروف املناخية املتغرية.

وباخت�ضار ، فاإن االأرا�ضي الرطبة ميكن اأن توفر لنا )�ضبكة اأمان( لتغري املناخ ولكن ب�ضرط ت�ضافر جهود جميع الدول من اأجل :

• جتنب اأو تقليل التهديدات االأخرى )غري ذات ال�ضلة باملناخ( التي تتعر�ض لها االأرا�ضي الرطبة وذلك من اأجل احلفاظ 	
على �ضلمة هذه االأنظمة البيئية وعدم اندثارها؛ 

• ا�ضتعادة االأرا�ضي الرطبة التي ت�ضررت اأو دمرت ، وحتديد الفر�ض املتاحة الإن�ضاء االأرا�ضي الرطبة والذي من �ضاأنها 	
توفري فوائد كبرية ت�ضاعد على التكيف مع تغري املناخ.

• املجتمعات 	 على  النطاق  وا�ضعة  عواقب  مع   ، املناخ  تغري  ب�ضدة من جراء  تتاأثر  اأن  �ضعيفة وميكن  العذبة  املياه  »موارد 
الب�ضرية والنظم البيئية«.

التقرير الفني للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

يجب اأن تكون م�ضاألة احلفاظ على االأرا�ضي الرطبة القائمة واال�ضتخدام املدرو�ض لها ، جنبا اإىل جنب مع ا�ضتعادة االأرا�ضي 
الرطبة التي دمرت اأو ت�ضررت، جزءًا من ا�ضتجابة متكاملة اأو�ضع نطاقا للتعامل مع تغري املناخ. وهذا يعني �ضرورة اجلمع بني 

خمتلف قطاعات ا�ضتخدام االأرا�ضي واملياه -- مثل الزراعة واإمدادات املياه والطاقة – لتفعيل “�ضيا�ضات �ضديقة” للمناخ.

 التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها

أمانةاتفاقية رامسار
82 شارع موفرني جالند 6911

سويسرا
هاتف رقم: 0170 999 22 41+ 
فاكس رقم: 0169 999 22 41+ 

E ramsar@ramsar.org البريد االلكتروني
http://ramsar.org موقع المنظمة على االنترنت

تمت الترجمة والطباعة لهذا المنشور باللغة العربية
بفضل الدعم الكبير الذي تقدمت به

جامعة الدول العربية


