
 استقرار الخط الساحلي
والحماية من العواصف

     �أكدت ك�رثة ت�سون�مي يف �ملحيط �لهندي يف دي�سمرب 2004 و�إع�س�ر ك�ترين� �لذي دمر مدينة نيو �ورلي�نز يف �أغ�سط�س 2005، للع�مل ب�أ�سره قوة 
�لظو�هر �لطبيعية ، مثل �الأع��سري و�لزو�بع  و�لعو��سف وموج�ت �ملد �لبحري )موج�ت �ملد �لن�جتة عن �لزالزل حتت ق�ع �ملحيط( يف تدمري حي�ة 

�الإن�س�ن و�سبل �لعي�س. 
وعلى �مل�ستوى �لع�ملي، هن�ك م� يقرب من 200 مليون �سخ�س يعي�سون يف من�طق �س�حلية منخف�سة معر�سة للخطر من �حتم�ل حدوث في�س�ن�ت 
ك�رثية. وتزد�د خطورة �الأمر ع�م تلو �الآخر ب�سبب ��ستمر�ر �رتف�ع م�ستوي�ت �سطح 
�الأحو�ل  ��سطر�ب�ت  زي�دة  �ىل  حتم�  �سيوؤدي  �لذي  �لع�ملي  �ملن�خ  وتغري  �لبحر 
�جلوية، �الأمر �لذي ي�سكل �سغوط� غري م�سبوقة على �حلم�ية �ملدنية وميز�ني�ت 

تخطيط �لطو�رئ.

�ملرج�نية  و�ل�سع�ب  �مل�جنروف  ��سج�ر  مثل  �ل�س�حلية-  �لرطبة  �الأر��سي  وتعد 
و�ل�سبخ�ت �مل�حلة- مبث�بة خط �لدف�ع �الأول �سد �ملخ�طر �ملحتملة. وتزيد جذور 
�لن�جم عن  �لت�آكل  وتق�وم  �ل�س�حلي  �لرطبة من مت��سك �خلط  �الأر��سي  نب�ت�ت 
�لري�ح و�الأمو�ج وتوفر ح�جز م�دي ي�س�عد على �بط�ء �سرعة �لعو��سف وموج�ت 

�ملد و�جلزر وب�لت�يل يقلل من �رتف�عه� وقوته �لتدمريية.

وتقدم �لطبيعة خدم�ت �لنظ�م �لبيئي هذه ب�ملج�ن، لكن �ذ� م� دمرت هذه �الأر��سي 
�أنف�سن� مرغمني على  �لرطبة �لو�قية بفعل �الأن�سطة �لب�سرية عليه�، ف�إنن� �سنجد 
�لدول  �لكثري من  ب�هظة. وجتد  بتك�ليف  �لفي�س�ن�ت  بن�ء دف�ع�ت �سن�عية �سد 
نف�سه� ع�جزة عن ت�سييد دف�ع�ت �سن�عية، �الأمر �لذي يرتتب عليه تعر�س �لعديد 
من �ملجتمع�ت �ملحلية �ىل �خلطر. ومع مرور �لوقت يت�سح لن� �أهمية �حلف�ظ على 
�الأر��سي �لرطبة وترميمه� من �أجل �حلم�ية )�ملج�نية( �لتي توفره� هذه �الأنظمة 

�لبيئية لل�سو�حل يف جميع �أنح�ء �لع�مل �سد �لفي�س�ن�ت �لك�رثية.
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 باإيجاز...
يعي�س نحو 200 مليون �سخ�س يف من�طق �س�حلية منخف�سة معر�سة  6

و�لعو��سف  �الأع��سري  عن  �لن�جمة  �لك�رثية  �لفي�س�ن�ت  خلطر 
وموج�ت �ملد و�جلزر.

ويزد�د خطر �لفي�س�ن�ت �ل�س�حلية نتيجة لتغري �ملن�خ �لع�ملي. 6
�لعو��سف  6 �سد  �أم�مية   طبيعية  دف�ع�ت  �لرطبة  �الأر��سي  وتوفر 

وموج�ت �ملد و�جلزر عن طريق �إبط�ء �ل�سرعة و�حلد من �رتف�ع وقوة 
مي�ه �لفي�س�ن.

�ل�س�طئ  6 مت��سك  من  �مل�ستنقع�ت  ونب�ت�ت  �مل�جنروف  �أ�سج�ر  تزيد 
على نحو ف�عل. 

6  ، �سخ�س   1,400 من  �أكرث  ك�ترين�  �ع�س�ر  قتل   2005 ع�م  فى 
75 ملي�ر دوالر.   �أ�سر�ر قدرت بنحو  معظمهم يف �مريك� وت�سبب يف 
�الأن�سطة  ب�سبب  �لو�قية  �ل�س�حلية  �لرطبة  �الأر��سي  فقد�ن  و�س�هم 

�لب�سرية، �ىل �رتف�ع حدة �الث�ر �لتي خلفه� �ع�س�ر ك�ترين�.
خالل  6 من  �ل�سنوية  �لفو�ئد  �س�يف  قدر   ، �لك�ريبي  �لبحر  منطقة  يف 

خدم�ت حم�ية �ل�س�طئ �لطبيعية �لتي توفره� �ل�سع�ب �ملرج�نية بنحو 
2.2 ملي�ر دوالر

يف �ململكة �ملتحدة يتم ��ستخد�م �لوظيفة �لطبيعية لالأر��سي �لرطبة  6
حلم�ية �ل�سو�حل، مم� يوفر حلول �قت�س�دية �سديقة للبيئة للحم�ية 

من �لفي��س�ن�ت. 

ورقة معلومات رقم 3
  يف �سل�سلة من 10 

خدم�ت 
�لنظ�م �لبيئي

األراضي الرطبة



قتل �ع�س�ر ك�ترين� �أكرث من 1400 �سخ�س ، معظمهم يف والية لويزي�ن� و�سرد مئ�ت �الآالف وت�سبب يف �أ�سر�ر قدرت بنحو 75 ملي�ر دوالر. و�ذد�دت 
ن�سبة ت�أثر والية نيو �أورلي�نز ب�لفي��س�ن�ت يف �أعق�ب �إع�س�ر ك�ترين� وذلك ب�سبب �لفقد�ن �لتدريجي لدلت� نهر �مل�سي�سيبي بفعل �الأن�سطة �لب�سرية كع�مل 
رئي�س. فعلى �سبيل �ملث�ل، �حتجزت �سدود �ملنبع و�حلو�جز )�سف�ف �لفي�س�ن�ت( جزء� كبريً� من �لرو��سب �لتي حتمله� �الأنه�ر و�لتي ك�نت حت�فظ 
على �سبكة �لدلت� �لو�قية لالأر��سي �لرطبة �ل�س�حلية و�جلزر �حل�جزة وتقل�ست �لدلت� ب�سبب نق�س �لرو��سب �جلديدة. و��ستط�عت �لري�ح �لع��سفة 

�ملالحة  قنو�ت  طول  على  ب�سرعة  �ل�سفر  ك�ترين�  �إع�س�ر  ولده�  �لتي 
�لطبيعي  �الأم�ن(  )�سم�م  �أجزء  معظم  ��ستنزفت  بينم�  �مل�ستقيمة، 

للنهر )�ل�سهول �لفي�سية للنهر( و�أجريت عليه عملي�ت �لتطوير. 

  2000 و   1890 بني  �لفرتة  �أجريت يف  �لتي  �لب�سرية  �الأن�سطة  دمرت 
ربع م�س�حة �أر��سي غ�ب�ت �مل�جنروف يف معظم �لبلد�ن �ملت�سررة من 
�أمو�ج �ملد على �مل�س�ح�ت  2004 و�أتت  ت�سون�مي �ملحيط �لهندي ع�م 
�ملتبقية الأ�سج�ر �مل�جنروف. وتتع�ون �حلكوم�ت ووك�الت �الأمم �ملتحدة 
و�ملنظم�ت غري �حلكومية من خالل مب�درة )�أ�سج�ر �مل�جنروف من 
�أجل �مل�ستقبل( ال�ستع�دة �أ�سج�ر �مل�جنروف و�لنظم �لبيئية �ل�س�حلية 

�الأخرى لتكون مبث�بة بنة للتنمية �مل�ستد�مة م� بعد �لت�سون�مي.

و�ثبت تقييم �أجري ع�م 2005 �أن �إجم�يل �لقيمة �القت�س�دية مل�س�حة 
200 هكت�ر من نظ�م بيئ مكون من �أ�سج�ر م�جنروف وبحرية �سحلة 

�أ�سر�ر  60,000 دوالر لل�سيطرة على ت�آكل �لرتبة و�لتخفيف من  217,600 دوالرً� يف �ل�سنة ، يذهب منه�  مبدينة ريك�و� يف �سريالنك� تبلغ حو�يل 
�لع��سفة. 

ويف منطقة �لبحر �لك�ريبي ، قدر �س�يف �لفو�ئد �ل�سنوية من خالل خدم�ت حم�ية �ل�س�طئ �لتي توفره� �ل�سع�ب �ملرج�نية بنحو 700,000 �ىل 2.2 
لو�سي�  ل�س�نت  �ل�سرر �ملحتمل( يف منطقة  �ل�سع�ب �ملرج�نية )يف جتنب  �لتي توفره�  �ل�س�طئ  �ل�سنوية خلدم�ت حم�ية  �لقيمة  ملي�ر دوالر. وبلغت 

وحده� نحو 28  �ىل 50 مليون دوالر �أمريكي. وت�س�هم �ل�سع�ب �ملرج�نية يف حم�ية �أكرث من 40 ٪ من �خلط �ل�س�حلي للجزيرة.

يطبق يف �ململكة �ملتحدة مفهوم »ترميم �حلم�ية �ل�س�حلية �لطبيعية » يف عدد متز�يد من �ملو�قع. وقد �أظهرت �الأبح�ث �حلديثة �أن ترميم �الأر��سي 
�لرطبة �لتي توفر حم�ية طبيعية للخط �ل�س�حلي من �لن�حية �القت�س�دية، �أقل تكلفة من �سي�نة وتطوير �لدف�ع�ت �ل�سن�عية �حل�لية. كم� �أن ترميم 
�الأر��سي �لرطبة ميثل مك��سب لعن��سر �ال�ستجم�م و�لتنوع �لبيولوجي و�ل�سي�حة ال �سيم� عندم� تنح�سر�الأر��سي �لرطبة �ل�س�حلية بني م�ستوي�ت �لبحر 

�ملرتفعة و�سف�ف �لفي�س�ن�ت �ال�سطن�عية.
يتعر�س �سد �س�طئ “فري�ستون” �ل�سن�عي �لذي مت �ن�س�ئه للحم�ية من �لفي�س�ن�ت و�لذي يقع بجو�ر جزء من موقع ر�م�س�ر يف �سرق �جنلرت� معروف 
ب��سم “ذ� وو�س”، يتعر�س ب�سكل متز�يد ل�سغوط �ملد �لع�يل. وتقول �إحدى �لدر��س�ت �أنه �ذ� حتطم هذ� �ل�سد جر�ء �حدى �لعو��سف ف�سوف ينجم 

مليون جنيه ��سرتليني. عن ذلك خ�س�ئر تقدر بنحو20 

��سرتليني،  مليون جنيه   2.47 بنحو  50 ع�م  و�سي�نة �جل�سر على مد�ر  الإ�سالح  �مل�ستمرة  �لعملية  تكلفة  وقدرت 
1.98 مليون جنيه ��سرتليني ب�ال�س�فة  �أن تكلفة خي�ر »ترميم �حلم�ية �ل�س�حلية �لطبيعية« قدرت بنحو  يف حني 
�ىل توفري حم�ية �سد �لفي��س�ن�ت لفرتة �أطول. بد�أت عملية �لرتميم يف ع�م 2002 وت�س�هم �ملنطقة �الآن بنحو 
150,000 جنيه ��سرتليني �سنويً� يف �القت�س�د �ملحلي ، مع زي�دة �أربعة �أ�سع�ف يف �أعد�د �لزو�ر �لذين جذبتهم  

عن��سر �لرتفيه �ملتعلقة ب�حلي�ة �لربية يف �ملنطقة.
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�سورة لط�ئر �لبل�سون �الأخ�سر يف غ�ب�ت �مل�جنروف يف موقع �سين�ج جر�ند ،ر�م�س�ر ،كولومبي�. 
©  م�ري� ريفري� �سورة 

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


