
 الحماية واالستعادة:
 الطرق العملية إلدارة وحفظ األراضي الرطبة

 يواجه مخططو المدن وصناع السياسات معضلة عملية تتمثل في كيفية تلبية الطلب المتزايد على الفضاء المخصص للبناء في
 المدن مع ضرورة الحفاظ على البيئة الطبيعية. تلعب األراضي الرطبة الحضرية دورا حيويا في جعل المدن آمنة ومرنة ومستدامة،

 والتي تمثل غايات الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة

استعادة األراضي الرطبة الحضرية
 يقع مركز لندن لألراضي الرطبة في حلقة من نهر التايمز في موقع يضم
 أربعة خزانات مياه سابقة. وهو عبارة عن أرض رطبة حضرية مستعادة تقدر
 مساحتها بـ 40 هكتارا، تدار من قبل منظمة الحفاظ على الطيور البرية
 واألراضي الرطبة                و بها حياة بّرية متنوعة جدا باحتوائها 180 نوعا
يجذب حيث  الرطبة  باألراضي  للتثقيف  الموقع  ويخصص  الطيور.   من 

 170000 زائر سنويا، ويضّم مركزا للزوار ومرصدا

 الحد من االستهالك المفرط للمياه و الجريان
  السطحي الضار

 تلقت كيتو )عاصمة اإلكوادور(، في الفترة المتراوحة بين 2012 و 2014،
 دعما لقياس آثار الكربون والمياه فيها. وتهدف المدينة حاليا إلى خفض
 البصمة المائية البلدية بنسبة 68% بحلول عام 2032. ومن شأن سياساتها
 الجديدة الرامية إلى تعزيز المراحيض اإليكولوجية واالقتصاد في المياه
 وإعادة تدويرها، أن تمنع استهالك ما يقرب من 1.5 بليون متر مكعب من

المياه

تنظيم عمليات تنظيف عامة لألراضي الرطبة
 إن بولسا تشيكا هي أرض رطبة ساحلية محمية تمسح 356 هكتارا وتوجد

.في هنتنغتون بيتش في ضواحي لوس انجلوس
 تنظم مؤسسة                                                  يومين في الشهر للخدمة 
 العامة في الموقع ، حيث يقوم المتطوعون، سنويا، بإزالة ما يقدر بنحو

10 أطنان من القمامة والحطام من القنوات المائية والممرات

 إشراك المجتمعات المحلية في تخطيط األراضي
الرطبة

 يغّطي موقع رامسار ستونغ ترينج )كمبوديا( مساحة 14600 هكتار من
 االراضى الرطبة والجزر النهرية على طول نهر ميكونغ. ويعتمد 10 آالف
 نسمة من السكان القاطنين بقراه البالغ عددها 21 قرية على صيد السمك.
 كما أن الموقع ُيعّد موطنا للتماسيح السيامية المهددة باالنقراض. لقد
التقييم 2007، حركة مستوحاة من  المحلي، في عام  المجتمع   أطلق 
الدولي لحفظ الطبيعة، كان هدفها الحد من الصيد  الذي أجراه االتحاد 
 في بعض المناطق الحيوية في الموقع وكذلك خالل موسم التفريخ.

 ومنذ ذلك الحين لوحظ عودة األسماك الكبيرة

ادراج األراضي الرطبة في السياسات والتخطيط
 تعد العاصمة الغانية أكـرا أكبر المدن في البالد. وقد بنيت على سهل
 ساحلي حيث تتصّدى األراضي الرطبة طبيعيا للفيضانات وتقوم بترشيح
 المياه والحفاظ على مصائد األسماك. ومع التوسع الحضري الذي يهدد
 أراضيها الرطبة، قامت المدينة بإدراج هذه األخيرة في السياسات وعمليات
 التخطيط. فأصبحت تراقب التلوث وتطّبق معايير البناء بشكل صارم. وقد
 حددت أحزمة خضراء للحد من التوسع ووضعت برامج تشّجع المجتمعات
 المحلية على المساعدة في الحفاظ على األراضي الرطبة المحلية. كما

قامت بإدراج موقعين جديدين في قائمة رامسار

هل تعلم ؟

 لقد منعت األراضي الرطبة أثناء إعصار
دوالر مليون   625 حوالي   ساندي 
المناطق في  المادية  الخسائر   من 
اعترفت المتحدة.  للواليات   الساحلية 
الحيوي بالدور  أخرى  مدن   عدة 
عقب الحضرية  الرطبة   لألراضي 
والفيضانات الشديدة   العواصف 
منطقة ضربت  التي   المدمرة 
المتحدة والواليات  الكاريبي   البحر 

 .وبنغالديش ونيبال في عام 2017
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#KeepUrbanWetlands
#WorldWetlandsDay
www.worldwetlandsday.org
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