
 األراضي الرطبة الحضرية:
أراٍض ثمينة، وليست أراٍض بور

  تحسين نوعية الهواء في المدن
 تعمل األراضي الرطبة، نظرًا لما تحتويه من كميات كبيرة من الماء وغطاء
 نباتي وافر، على زفر الهواء الرطب الذي يبرد بشكل طبيعي المناخ داخل

المدن االستوائية و أيضا المناخات ذات الهواء الجاف جدا

    تعزيز رفاه اإلنسان
 عندما تكون األراضي الرطبة الحضرية مصّممة بشكل جّيد ومحمية مثل
أماكن المدينة  توّفـر حتما لسكان  المدن فإنها  الخضراء في   المساحات 
والحيوانات. النباتات  من  متنوعة  مجموعة  لهم  توّفـر  حيث   للترفيه 
وتؤكد الدراسات أن التفاعل مع الطبيعة ُيـقّلل من اإلجهاد ويحسن الصحة

  مصادر لكسب الرزق
 ُتعتبر األراضي الرطبة وجهة للصيادين اذ انها ُتعد مكانا لتفريخ العديد من
 األسماك ونمّوها. و ُتـوّفر مجموعة من المنتجات مثل القصب واألعشاب
 لصانعي الّسـالل، إضافًة إلى النباتات الطبية والفواكه وهي ُكّلها سلع
 قّيمة للسكان المحليين. كما تمثل األراضي الرطبة وجهة مثالية للسياحة

وهي مصدر آخر للعمالة

    التخفيف من آثار الفيضانات
 تعمل األراضي الرطبة كاإلسفنجات العمالقة التي تمتص مياه الفيضانات.
األمطار مياه  وتخّزن  تمتص  والمستنقعات  والبحيرات  والبرك   فاألنهار 
المالحة وأشجار المستنقعات  الساحلية، فُتقـّلل  المدن  اما في   الغزيرة. 

المانغروف من قوة دفع العواصف

تجديد إمدادات مياه الشرب
الشرب مياه  كل  مصادر  والجداول  األمطار  ومياه  الجوفية  المياه   تعتبر 
الخزانات تزّود  التي  المياه  بتصفية  الرطبة  األراضي  وتقوم  تقريبا.   لدينا 
الهام للمياه. وللحفاظ المصدر   الجـوفـية، مما يساعد على تجديد هذا 
على هذا اإلمداد الهام بالمياه يجب حماية األنهار والحد من الجريان الضار

تصفية المخّلفات وتحسين نوعية المياه
الرطبة كمرشحات األراضي  الوفيرة في  والنباتات  الطميية  التربة   تعمل 
الزراعية والمبيدات  الضارة  السموم  من  كبيرة  كميات  تمتص   للمياه، 
الحضرية المناطق  الرطبة في  األراضي  تساعد  الصناعية. كما   والنفايات 

على معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية

األراضي الرطبة الحضرية: ماذا تعني؟

بصفة ذلك  أكان  المياه  تغمره  وسط  كل  هي  الرطبة  األراضي   إن 
 دائمة أو مؤقتة. وتقع األراضي الرطبة الحضرية في المدن أو بالقرب
 منها أو في ضواحيها. وتشمل األنهار وسهولها الفيضية والبحيرات
 والمستنقعات والمتغيرات الساحلية كالمستنقعات المالحة وأشجار

المانغروف والشعاب المرجانية

 نشأت المدن األولى على السهول الفيضية لنهر دجلة والفرات وهي
 أراٍض رطبة. وفي هذه السهول الخصبة كان "سكان المدينة" األوائل

يمارسون الزراعة ويحصلون على المياه وينقلون بضائعهم

هل تعلم؟

  يعيش نصف البشر، أي حوالي 4 مليارات نسمة، اليوم  في المناطق الحضرية. و بحلول عام 2050، فان 66% من سكان العالم
  سيستقرون في المدن بحثا عن وظائف وحياة اجتماعية ديناميكية. وتمثل المدن نحو 80% من الناتج االقتصادي العالمي، فيما
 يتسبب نموها وزيادة الطلب على األراضي في انحسار رقعة المناطق الرطبة و تدميرها وردمها و تحويلها في نهاية المطاف
      الى مساحات مخصصة للبناء. في المقابل، طالما تركت األراضي الرطبة في المناطق الحضرية سليمة أو استعيدت وهيأت فإنها

 ستجعل العيش في المدن أكثر متعة
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#KeepUrbanWetlands
#WorldWetlandsDay
www.worldwetlandsday.org
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