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 مجموعة المتخصصين
 المعنية بتغير المناخ

(Climate Change-SG)

 إن هذه المجموعة هي واحدة من خمس
  مجموعات من المتخصصين والتي تشكل

.MedWet الشبكة العلمية والتقنية لـ 
 تتألف المجموعة من تسعة خبراء من
 سبعة بلدان متوسطية في مختلف

التخصصات ذات الصلة بتغير المناخ. ن

 تحلل هذه المجموعة التطور المستقبلي
 للعوامل المناخية وتدرس آثارها

 المتوقعة على األراضي الرطبة في البحر
 األبيض المتوسط. كما تقّيم مخزونات
 الكربون وإنبعاثات الغازات المسببة
 لإلحتباس الحراري، وتساعد صانعي

 السياسات على الوقاية من تغير المناخ
والتكيف معه. ن

 منطقة البحر األبيض المتوسط: نقطة
ساخنة لتغير المناخ

متوسط في  إرتفاًعا  المتوسط  حوض  منطقة   ُتسجل 
بداية منذ  مئوية  درجة   1.4 بواقع  الحرارة   درجات 
المتوسط على  كثيرا  يزيد  ما  وهو  الصناعي،   العصر 
أنماط مع  جنب  إلى  جنبا  اإلرتفاع،  وهذا   العالمي. 
سطح مستوى  وإرتفاع  المتغيرة  األمطار   هطول 
 البحر، يؤثر بشدة على المنطقة التي تعاني أصال من
ك المائية.   للموارد  المفرط  واالستغالل  المياه  نقص 

من المناخ،  لحماية  الحالية  الضعيفة  الجهود   ومع 
خالل المتوسط  األبيض  البحر  تأثر  يزداد  أن   المنتظر 
أسرع من بوتيرة  اإلحترار  زيادة  أ(  بـ:   المقبلة   العقود 
هطول لمعدل  محتمل  تراجع  ب(  العالمي،   المتوسط 
لموجات إرتفاع شديد  األجزاء، ج(   األمطار في معظم 
كتوالي المتطرفة  األحداث  كثافة  د(  الصيف،   حرارة 
سطح مستوى  إرتفاع  ه(  الفيضانات،  وكثرة   الجفاف 
بدوره يؤدي  مما  قبل  ذي  من  أسرع  بمعدل   البحر 
الساحلية الفيضانات  تواتر  زيادة  إلى  المستقبل   في 
المتوسط دلتا  في  الساحلي  الخط  على   والتأثير 
من العديد  جفاف  ز(  التعرية،  زيادة  بسبب   وبحيراته 
ك مؤقتة.  إلى  دائمة  من  تحولها  أو  الرطبة  األراضي 

للعيان بالفعل  والبادية  المترتبة  اآلثار  من  العديد   إن 
 كالتغيرات الحاصلة في النظم البيئية سينعكس سلبا
 على المجتمعات التي تعتمد عليها في سبل عيشها.
 فهذه التغيرات يصاحبها غالبا فقدان محتمل للفوائد
التنوع على  والحفاظ  الغذاء  كتوفير  تقدمها   التي 
 البيولوجي. كما أن تعرض العديد من األراضي الرطبة
من وإنما  اإلنسان،  على  فقط  يأثر  ال  الزوال   لخطر 
النادرة النباتات والحيوانات  أنواع  أيضا  أن يهدد   شأنه 
ك )الشكل1(.  بها  تحتمي  التي  باالنقراض  المهددة 

تلعب  ،2005 لأللفية  البيئي  النظام  لتقييم   وفـقا 
 األراضي الرطبة دورًا رئيسيًا في التخفيف من آثار تغير
 المناخ المتمثلة في التقلبات الجوية "المتطرفة" غير
المسبوقة، مما يدعم التكيف معه والصمود أمامه. ك

 فاألراضي الرطبة الخضراء والسليمة تعتبر من بين أكثر
 بالوعات الكربون فعالية على هذا الكوكب. ومع ذلك،
 فإن هذه اإلمكانات الهامة التي تتمتع بها ال تحظى
بالتقدير الكافي في مناقشات السياسة الحالية.  ك

الرطبة الكربون في األراضي   تختلف قدرة إمتصاص 
كما المختلفة،  البيئية  األنظمة  بحسب   المتوسطية 
الهيدرولوجيا و  إنتاجيتها  إلى  بالنسبة  الحال   هو 
البحرية، األعشاب  منابت  ُتعد  ذلك،  ومع   خاصتها. 
 على سبيل المثال، من أهم بالوعات الكربون والذي

.)Blue Carbon( يشار إليه بالكربون األزرق

أكثر بين  من  الرطبة  األراضي  تبقى  أهميتها،   ورغم 
حتى المناخ  تغير  بعواقب  تأثرًا  اإليكولوجية   النظم 
 ولو كانت طفيفة، إضافة إلى التغيرات في األنظمة
 الهيدرولوجية، المتمثلة خاصة في إرتفاع مستوى سطح
البحر وإنخفاض منسوب المياه السطحية والجوفية. ك

 ونظرا لتواصل تجاهل تغير المناخ في معظم األحيان
الرطبة األراضي  بحفظ  المتعلقة  الخطط  وضع   خالل 
األمر هذا  مّثل  المتوسط،  األبيض  البحر  منطقة   في 
المتوسطية الرطبة  المناطق  لمبادرة    حافزا 
شبكتها  ضمن  المناخ  بتغير  ُيعنى  فريق   لتشكيل 

.)MedWet STN( العلمية والتقنية
البحر منطقة  من  وعلماء  خبراء  من  الشبكة   تتكون 
وذلك مختلفة،  عمل  مهارات  ذوي  المتوسط   األبيض 
  لضمان أقصى قدر ممكن من الخبرة والمعرفة بشأن

القضايا المتعلقة باألراضي الرطبة.

كتيب علمي

'' لم تكن مدينتي البندقية
 لتوجد لوال المنطقة الرطبة 

 التي تحيط بها '' ا
- Piero Lionello -

 عضو في مجموعة المتخصصين 
المعنية بتغير المناخ
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(MWO) المناخ في دول البحر األبيض المتوسط. المصدر: مرصد المناطق الرطبة المتوسطية
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الشكل 3: األراضي الرطبة تشكل حواجز واقية من تغير المناخ. ك
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 األراضي الرطبة الصحية تساهم في التخفيف من
حدة تغير المناخ والتكيف معه

 دور مجموعة المتخصصين المعنية بتغير المناخ ك
(Climate Change-SG)

 من المعلوم أن األراضي الرطبة تعزل كميات هائلة من الكربون وتخّزنها
في الدفيئة  لغازات  المتنامية  الزيادة  من  للحد  مساعدا  عامال   وتمثل 
 الغالف الجوي، إذا ما تمت حمايتها من المضايقات البشرية. ولكن في
إلى تتحول  فإنها  حرقها،  أو  الرطبة  األراضي  تجفيف  وبمجرد   المقابل، 
ثاني وهي  الحراري  لالحتباس  المسببة  الرئيسية  للغازات  هام   مصدر 
الجو في  تطلقها  والتي  النيتروز،  وأكسيد  والميثان  الكربون  أكسيد 

)ُأنظر الشكلين 2 و 3(.
ذات الرطبة  األراضي  قدرة  ُيضعف  الجفاف  فإن  ذلك،  إلى   وباإلضافة 
 المياه العذبة على تقديم خدماتها المعتادة األخرى مثل اإلمداد بالمياه
العواصف من  والحماية  الفيضانات  على  والسيطرة  نوعيتها   وتحسين 
ك وخيمة.  وإقتصادية  وإجتماعية  إيكولوجية  آثار  من  عليها  يترتب  وما 

 كما تعتبر شبكات األراضي الرطبة ممراٍت رئيسية ونقاط إنطالق تسمح
 ألنواع الحيوانات باإلنتقال إلى المناطق األكثر برودة، مما يساعدها على

التكيف مع إرتفاع درجات الحرارة. ك

في الخبراء  مجموعة  تبحث  العلمية،  الدراسات  من  العديد  إلى   إستنادًا 
 مدى قدرة األراضي الرطبة على إحتجاز الكربون، وكيف يمكن أن يؤدي
 تجفيفها وتدهورها إلى إعادة إطالقها للكربون المخزن فيها وغيره من

غازات الدفيئة في الغالف الجوي. ك

 كما تقترح المجموعة ممارسات إدارية أفضل من شأنها أن تساعد في
 التخفيف من آثار تغير المناخ، وتقدم المشورة لصانعي السياسات من

 أجل دمج كامل لمخزونات “الكربون األزرق” الساحلية كجزء من حزمة
إجراءات البلدان للتخفيف من حدة التغير المناخية. ك
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