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  XI.7 مشروع القرار

  السياحة واألراضي الرطبة

من األراضي  وأن العديد بأن األراضي الرطبة هي من بين أكثر النظم البيئية إنتاجيًة؛  قرإذ ي .1
 مهمة ً  واالصطناعية، تقدم فرصاً رطبة حول العالم، الساحلية منها والداخلية، الطبيعية منها ال

يشكالن قيمة اقتصادية بالنسبة  ومن هذا القبيل فان السياحة والترفيه للسياحة والترفيه؛ 
 عات المحلية؛لمجتمل وكذلكً لصناعة للسياحة و لو للحكومات، 

وعوامل الجذب السياحي الذي يتيحه وٕاذ يدرك أن المزيد من الفرص السياحية المستدامة  .2
أهمية يسلم بو ، )األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية(بأهمية مواقع رامسار  ف الدولياالعترا

، العامة مية، ومكافحة الفقر، والصحة التنوحواليها في  السياحة المستدامة في األراضي الرطبة
 الحكيم؛ هاستخداماالمحافظة على األراضي الرطبة و كذلك و 

، والفرص االقتصادية القوي السياسي االهتمام تجلب  أنيمكن وٕاذ يدرك بأن السياحة المستدامة  .3
 االجتماعية مكونات االستخدام الحكيم لألراضي الرطبة والمحافظة على ال لضمان 

  األراضي الرطبة األخرى؛في  أو مواقع رامسار ، سواء في فيها الرئيسيةاالقتصادية و 
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تفيد األراضي الرطبة وبنفس الوقت يمكنها أن المستدامة اإلدارة للسياحة حسن وٕاذ يشير إلى أن  .4
الحيوي في العالم، بما في ذلك  والتنوع المستدامة  ية التنم وأهدافمرامي أن تسهم في تحقيق 

التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من أثره، و ، (MDGs)الجديدة األهداف اإلنمائية لأللفية 
 2020 -2011الواردة في الخطة االستراتيجية للتنوع الحيوي  (Aichi) "أيشي" وأهداف

 ؛2015 -2009ع الحيوي، والخطة اإلستراتيجية لرامسار اتفاقية التنو  طرف المعتمدة من

استراتيجيات سياحية وطنية، وسياسات  التي تضع يساوره القلق حيال العديد من البلدانإذ  .5
وآثارها  وأهميتهادور األراضي الرطبة في السياحة بالشكل الكافي  طرحتغالبا ما ال وخطط، 

   بالسياسات واالستراتيجيات الوطنية لألراضي الرطبة؛، وقد ال ترتبط  المحتملة أو الفعلية

ذلك ، و )في الموقع(رة ون مباشللسياحة على األراضي الرطبة قد تكالسلبية  اتر يأثتوٕاذ يدرك أن ال .6
اإلخالل بالنظام الحيوي لألراضي الرطبة بسبب  أو مقننة تية غير تطوير بنية تحمن خالل 

غير العكسي االستخدام ب وتتمثل ،)خارج الموقع(المباشرة  غير اتر يأثتالو  ية،األنشطة السياح
السياحة غير المستدامة أو غير  يساورها القلق بشأن تسبب وٕاذ ،المستدام لألرض والمياه

 التي الخدمات الحيوية ناجمة عن النشاط البشري بحيث تؤثر على يرات سلبيةيبتغ المنضبطة
 خرى للمجتمعات البشرية؛تقدمها مواقع رامسار واألراضي الرطبة األ

األراضي الرطبة  أن تكون بديًال في  المستدامة لسياحةلبأنه في الوقت الذي يمكن وٕاذ يسلم  .7
ثقافية  و السياحة ال تجلب دومًا فوائد اجتماعيةهذه إيجابيًا لالستخدامات األخرى لألرض، فإن 

الحاالت قد تؤدي إلى تفاقم ، بل أنه في بعض المعنية االخرى  والجهاتللمجتمعات المحلية 
 المشاكل القائمة وخلق نوع من عدم المساواة في الوصول إلى الموارد وتوزيع المنافع؛

طرح قضايا تتعلق  في (UNWTO)لسياحة العالمية االمم المتحدة ل دور منظمة أهمية وٕاذ يدرك  .8
و " لسياحة المستدامةل" هذه المنظمة  ميمفاهو ات تعريف بالسياحة واألراضي الرطبة، ويسلم بأن

تتماشى مع تطبيق رامسار مبدأ االستخدام الحكيم، ) من هذا القرار 1المرفق (" السياحة البيئية"
وٕاذ يرحب بالتقرير والتحليل لدراسات الحالة التي توفرها المطبوعات المشتركة لكل من منظمة 

اجتماع  تم اقتراحه الذي سي" مةالرطبة والسياحة المستدا األراضي"رامسار حول / السياحة العالمية
 مؤتمر األطراف المتعاقدة هذا؛ 

المفيدة في طرح ،  والتنوع الحيويالمستدامة  ةلسياحل بالمبادئ التوجيهية الحالية عَلم يُ وٕاذ  .9
السياحة  ذلكبما في  ، م حولهما و  مواقع رامسار واألراضي الرطبة األخرى في موضوع السياحة

االتحاد الدولي  الصادر عن) 2002(إرشادات للتخطيط واإلدارة : المستدامة في المناطق المحمية
السياحة في مواقع  دارةبإ، WCPAوالهيئة العالمية للمناطق المحمية / IUCNلحماية الطبيعة 
 (CBD) يويالتنوع الح اتفاقية ،)2002( مواقع التراث العالمي إلدارةدليل عملي : التراث العالمي
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عن منظمة السياحة  ةالصادر المنشورات ، كذلك )2004(حول السياحة والتنمية وتوجيهاتها
 ؛)2005( إدراة اإلزدحام السياحي في المواقع الطبيعية والثقافية: (UNWTO)العالمية 

بما فيها  الذي يولى للسياحة في اإلتفاقيات البيئية متعددة األطراف،إذ يدرك كذلك االهتمام  .10
برنامج التراث العالمي للسياحة المستدامة، وشبكة التنوع الحيوي والسياحة التابعة التفاقية التنوع 

دراسة حول فوائد ومخاطر النشاط السياحي : مشاهدة الحياة البرية والسياحة، ومطبوع الحيوي
الخاصة باألنواع الصادر عن اإلتفاقية  )2006(سريع التنامي وأثره على األنواع الحيوانية 

األوروآسيوي المتعلق بالطيور  -األفريقي االتفاقالصادر عن  7رقم  بدأ التوجيهي والم, المهاجرة
 إرشادات حول تنمية السياحة البيئية في األراضي الرطبة: بعنوان (AEWA)المائية المهاجرة 

 ؛ )2002(

ستراتيجيات وسياسات القضاء على الفقر، وكمساهم في اع بأهمية السياحة المستدامة قتنوٕاذ يَ  .11
 محتمل في االقتصاد األخضر؛ و 

في إعالن " واالقتصادالتخطيط، صنع القرار، المالية "حول  االساسية أن الرسائل وٕاذ يشير إلى  .12
، والتي تم اعتمادها بمؤتمر األطراف كالقرار اإلنسان واألراضي الرطبة رفاهةبالمتعلق  "شانجُوون"

X.3 (2008) ،بمواضيع التخطيط وصنع القرار في السياحة واألراضي الرطبة؛ الصلة  وثيقة 

 
 مؤتمر األطراف المتعاقدة

يسلم بالحاجة لتضافر الجهود من أجل زيادة التوعية بين جميع المعنيين بدور األراضي الرطبة  .13
 فيها؛ و وسبل العيشفي توفير خدمات رئيسية للسياحة المستدامة ودعم المجتمعات المحلية 

  :يشجع على

i( في سياسات  مدمجة قيم األراضي الرطبة واستخدامها الحكيملوٕادراك  منهجيات متكاملة
 فعال للسياحة المستدامة؛ التنفيذ الضمان من أجل السياحة والتخطيط 

ii( ألراضي ظة  واالستخدام الحكيم لفاحمبين القطاع السياحي وقطاع ال الوثيق التعاون
والمستمدة من خبرات   بلوغ اقصى الفوائد المستدامة على المدى البعيد أجلمن الرطبة 

 كال الطرفين؛

iii(  ،دعم المشاركة النشطة للمجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرار المتعلق بالسياحة
 والتخطيط التنموي، واإلدارة، كذلك توفير موارد مالية ألغراض بناء القدرات؛

iv( ايا الثقافية والتاريخية للسكان المحليين أثناء التخطيط للسياحة األخذ بعين اإلعتبار القض
 المستدامة؛
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v( المجتمعات المحلية؛ و لحساب لفوائد السياحة  االقتسام العادل 

vi( وحول األراضي الرطبة؛ ل الممارسات للسياحة المستدامة داخلتبادل أفض  

 مستوى على رفع، CEPAرامسار ل نقاط االتصال الوطنية  وباألخصيشجع األطراف المتعاقدة   .14
الصديقة لمواقع رامسار، وذلك من  -االستخدام الحكيم لألراضي الرطبة والسياحةالتوعية حول 

 ؛)CEPA(االتصال والتعليم والمشاركة والتوعية : خالل تنفيذ برنامج

في مجال السياحة وٕادارة  اصحاب المصلحةالتعاون الوثيق مع  يحث األطراف المتعاقدة على .15
صانعي القرارات  )i: على سبيل المثال ال الحصر -المستويات على كافةاألراضي الرطبة و 

على المستويين وذلك تخطيط استخدام األرض في قطاع و  يقطاع السياحالفي  والمخططين
باألراضي الرطبة، متعلقة ال على تنفيذ السياساتالعاملة  ىخر األوكاالت ال ii)؛ الوطني واإلقليمي

 iii)؛ على المستويين الوطني واإلقليمي المناطق المحمية، ووزارات ودوائر البيئة إدارةوسلطات 

في مجال  باعثي المشاريع و السلطات السياحية الوطنية والمحلية، القطاع الخاص، المستثمرين 
 سيري م v)العاملين في مجال السياحة على المستويين الوطني والمحلي؛ و الوكالء  iv)السياحة؛ 

وحول  لوصول إلى السياحة المستدامة داخلا و التحدياتمن اجل رفع  -مواقع األراضي الرطبة
 من هذا القرار؛  2األراضي الرطبة كما هو وارد في المرفق 

رامسار حول توجيهات ن االستفادة معلى الجهات المعنية و  األطراف المتعاقدة كذلك يحث .16
في كتيبات رامسار  هو مجموع كما(األراضي الرطبة واستخدامها الحكيم المحافظة على 

المتوفرة حول السياحة، والتنوع المبادئ التوجيهية وغيرها من  )لالستخدام الحكيم، الطبعة الرابعة
 دارة السياحة واألراضي الرطبة؛  جوانب إمرتبط با هو ممنها الكثير مو الحيوي والمناطق المحمية، 

 الى يحث كذلك األطراف المتعاقدة، عند النظر في إعادة تأهيل األراضي الرطبة المتدهورة،  .17
 ستدامة؛ية بطريقة مالسياح تيحها إعادة التأهيل لتحسين التجاربالفرص التي يعلى التعرف 

 كفرصة ستخدام مواقع رامسارعلى ا المعنيينالمصلحة  أصحابو اقدة يشجع األطراف المتع .18
 ؛ ممارسات السياحة المستدامةال لترويج  عالمة تجاريةكو 

ويدعو منظمة  مراكز وشبكات رامسار اإلقليمية،رامسار، و ل العامة مانةاأل، و يحث األطراف .19
وغيرهم إلى لفت انتباه القطاع السياحي الحكومي والخاص، الوطني  UNWTOالسياحة العالمية 

على نحو تدار الى ان حاجتها بالتالي والمحلي، إلى أهمية األراضي الرطبة بالنسبة للسياحة و 
 مستدام؛

يشجع األمانات العامة والهيئات العلمية الفرعية التابعة لإلتفاقات البيئية متعددة األطراف، إضافة  .20
 ؛المستدامةقضايا السياحية التعاوني بشان مل الوطنية، على مواصلة العط االتصال نقاإلى 
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حة المستدامة في األراضي الرطبة في السياتدخلين يطلب من األطراف المتعاقدة وغيرهم من الم .21
تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لهكذا سياحة داخل وحول مواقع رامسار وغيرها من األراضي 

ق بالسياحة واألراضي الرطبة ويدعو األطراف إلى إعالم أمانة رامسار بأية قضايا تتعل، الرطبة
 تساعد في تقديم المشورة واإلرشاد بشكل أفضل؛ من شأنها أن

ويدعو منظمة  (STRP) يةتقنمراجعة القضايا العلمية والفريق و رامسار ل العامة مانةاأليطلب من  .22
تطوير موضوع وغيرها من المنظمات ذات العالقة أن تنظر في  UNWTOالسياحة العالمية 

للسياحة داخل  يةرشاداإل المبادئأو / بث الرسائل الهامة والمشورة، بما في ذلك المزيد من 
من بين مصادر - ت الخاصةالحاالات دراساليل تح واالستفادة من وحول األراضي الرطبة،

منظمة السياحة  -رامسارالتي توفرها المطبوعات المشتركة الصادرة عن كل  -عديدة أخرى
 ؛و "األراضي الرطبة والسياحة المستدامة"حول  UNWTOالعالمية 

و " السياحة المستدامة"حول  UNWTO  يصادق على تعريفات منظمة السياحة العالمية .23
قضايا السياحة في مواقع رامسار  عالجةم، المرفقة في هذا القرار، لتطبيقها عند "السياحة البيئية"

  واألراضي الرطبة األخرى؛

والمنظمات الدولية الشريكة التي عملت مع  UNWTOيعبر عن تقديره لمنظمة السياحة العالمية  .24
يوم الوأمانة رامسار لتحضير هذا القرار، ومواد  STRP تقنيةمراجعة القضايا العلمية والفريق 

منظمة السياحة  -، والمطبوعات المشتركة لكل من رامسار2012عام العالمي لألراضي الرطبة ل
ع األطراف المتعاقدة ، ويشج"األراضي الرطبة والسياحة المستدامة"حول  UNWTOالعالمية 
االستفادة من استخدام هذه المواد والعمل على نشرها على نطاق واسع بين ذوي العالقة  والمعنيين

 .لرطبةالمعنيين بالسياحة واألراضي ا

 
  1المرفق 
  المتصلة بالسياحة التعاريف والمفاهيم

 (UNWTO, 2004)" السياحة المستدامة"التعريف المفاهيمي ل  - أ

في  السياحة تطوير إرشادات وممارسات إدارية للسياحة المستدامة قابلة للتطبيق على كل أنواع"
 وتتعلق. تلفةالمتخصصة بقطاعاتها المخوالسياحة بما في ذلك السياحة الجماعية الوجهات،  أنواع جميع

يجب إقامة ة، و يالسياح للتنمية الثقافية - واإلقتصادية واإلجتماعية, المظاهر البيئيةبمباديء االستدامة 
  .بين هذه المظاهر الثالث لضمان استدامتها على المدى البعيد توازن مناسب

  :وعليه، يجب على السياحة المستدامة أن
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، عنصرًا أساسيًا في التنمية السياحيةتي تشكل ال األمثل للموارد البيئيةق االستخدام تحق )1
، والمساعدة في الحفاظ على التراث الطبيعي والتنوع البيئية الرئيسيةوالمحفاظة على العمليات 

 ؛الحيوي

والحفاظ على الموروث  ،المضيفةالمحلية الثقافية للمجتمعات و  األصالة االجتماعية تحترم )2
 و في التفاهم والتسامح بين الثقافات؛مساهمة الحي والقيم التقليدية، والو  الُمَشّيد الثقافي

إقتصادية - توفر منافع إجتماعية ،على المدى الطويل  ضمان عمليات اقتصادية قابلة لالستمرار )3
ثابتة ال وزعة بشكل عادل، بما في ذلك العمالةمبحيث تكون المصلحة  وأصحاب لجميع المعنيين

كسب الرزق، والخدمات اإلجتماعية في المجتمعات المضيفة، وتسهم في القضاء على وفرص 
 . الفقر

قيادة فضال عن ، اصحاب المصلحةالمشاركة الواعية من المعنيين تتطلب التنمية السياحية المستدامة 
عملية  إن تحقيق السياحة المستدامة هي. ةيتوافق أراءوبناء  لضمان المشاركة الواسعة سياسية قوية

او التصحيحية الالزمة كلما / تقدم التدابير الوقائية و، يرات المحتملةأثترصدًا مستمرًا للوتتطلب  تمرةمس
  . استدعت الضرورة

وضمان حصول  ،يرضى السياحالالحفاظ على مستوًى عاٍل من كما يترتب على السياحة المستدامة 
فيه رفع توعيتهم حول موضوع االستدامة وتعزيز ، في الوقت الذي تتم السائحين على تجربة ذات معنى

  ."ممارسات السياحة المستدامة فيما بينهم

 (UNWTO, 2001)" السياحة البيئية" تعريف  -  ب

   :السياحة التي تتمتع بالخصائص التالية أشكالمصطلح يستخدم بمعنى " السياحة البيئية"

لدى السائحين فيها الرئيسي السياحة القائمة على أساس الطبيعة، حيث يكون الدافع  كل أشكال )1
الثقافات التقليدية السائدة في المناطق االطالع على مشاهدة الطبيعة وتقديرها، إلى جانب 

 .الطبيعية
 .وتفسيريةتعليمية  تتضمن ميزات )2
 المتخصصة في من قبل منظمي الرحالت ،وليس على سبيل الحصر ،تنظم بشكل عام )3

تكون فيها الخدمات التي يوفرها الشركاء في الوجهات المقصودة على . لمجموعات الصغيرةا
 .مستوى صغير، من نوع المشاريع المملوكة محلياً 

 .الثقافيةو  االجتماعية تقلل من اآلثار السلبية على البيئة الطبيعية و )4
التي تستخدم كعامل جذب للسياحة البيئية وذلك من يعية طق الطبتدعم الحفاظ على المنا )5

 :خالل
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  جني فوائد اقتصادية للمجتمعات المحلية والمنظمات والسلطات التي تدير المناطق
 المحافظة،هدفها الطبيعية بطريقة 

 ،توفير بدائل للعمل وفرص للدخل بالنسبة للمجتمعات المحلية 
  الممتلكات الطبيعية والثقافية فيما بين السكان المحليين زيادة التوعية حول الحفاظ على

 .على حد سواء ياحوالس

  2المرفق 
  قضايا للمعنيين لطرحها خالل تحقيق السياحة المستدامة

  داخل وحول األراضي الرطبة
صانعي القرار والمخططين على المستويين الوطني والمحلي في قطاعات التخطيط يتعين على    - أ

  :السعي لضمان أناستخدام األراضي مخططات و  في مجال السياحة
i(  الحكيم األنشطة والتنمية السياحية ال تخالف اإللتزامات الوطنية وذلك لضمان اإلستخدام

 اتفاقية رامسار؛ لجميع األراضي الرطبة المدرجة في
ii(  في التنمية  الخاضعة للموافقة والترخيص عملياتعمليات اتخاذ القرار، بما فيها الالسياسات و

لديها القدرة على االستدامة السياحية على  سليمةبأن األراضي الرطبة ال السياحية تعترف
على المستوى  وفير المنافع وسبل العيش،المدى البعيد، ولهذا فهى قادرة على االستمرار في ت

 نطاق أوسع؛ المحلي وأيضًا على
iii( ت التطوير محليًا وٕاقليميًا، فإن جد الخطط والسياسات السياحية أو تكون تحاو تت ماحيث

 األراضي الرطبة وقيمها السياحية تدمج بشكل أفضل في الخطط والسياسات؛
iv( حول األهداف النفعية المتبادلة لكل من األراضي الرطبة والسياحة الناجمة  يوجد وعي متزايد

إذا ما  ذي ال، "رأس المال الطبيعي"تلك األراضي كجزء من  عن الدور الهام الذي تلعبه
 ناجمة كذلك عنالو موضع جذب وتنمية سياحية مستدامة؛  المناطق هذه جعلي  ه حوفظ علي

السياحي داخل  عمل القطاع إنجاحفي  وٕادارتهاظ على األراضي الرطبة أهمية وفاعلية الحفا
  وحول األراضي الرطبة؛

v( من حيث الحفاظ على األراضي الرطبة واستخدامها  ،بضارة مية السياحية ليست حوافر التن
 الحكيم؛

vi( مباديء السياحة مع  تنسجم التنمية السياحية المرخصة داخل وحول األراضي الرطبة
المستدامة واالستخدام الحكيم لرامسار، وكذلك مع الخطط اإلدراية لمواقع األراضي الرطبة؛ 

 ية؛المجتمعات المحل وجهات نظر وتأخذ بعين االعتبار
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vii( موردًا ماليًا كافيًا للحفاظ على األراضي الرطبة  يوفر الدخل الناتج من السياحة المستدامة
وٕادارتها، وهذا بدوره يدعم الحفاظ على مميزات األراضي الرطبة ووظيفتها ذات األهمية 

 ، وبالنسبة للسياحة
viii(  التي تعود علىالمدى الواسع من المنافع االقتصادية لألراضي الرطبة  التعرف علىويتم 

من أجل تحسين تلك المنافع في التخطيط السياحي  معروفة ومدمجة لمجتمعات المحليةا
 ؛وليس تقليصها

 على الوكاالت الوطنية واإلقليمية التي تنفذ سياسات األراضي الرطبة، والسلطات اإلدراية   .ب
  :أن تسعى لضمان أن للمناطق المحمية، ووزارات ودوائر البيئة

i( ط األراضي الرطبة، بما في ذلك فرص التدريب يخطتالسياحية مدمجة في سياسة و  القضايا
 األراضي الرطبة؛ و سيري لم

ii( المشاركة مع السياحة من خالل  في سياسة وتخطيط مدمجة بشكل كامل ألراضي الرطبةا
 .قطاع السياحة

 الباعثين و  على السلطات السياحية الوطنية والمحلية، والقطاع الخاص، والمستثمرين.   ج
  : أن لضمان السعي يين السياح

i( مع السياحة المستدامة واالستخدام الحكيم وتتقيد مع الخطط  منسجمة جميع األنشطة والتنمية
  ؛ذات العالقة والعمليات واألنظمة الحكومية

ii(  تقاسم المنافع السياحية معها بالعدل؛تشارك في التخطيط السياحي، وتالمجتمعات المحلية 

iii(  في إيجاد بدائل مستدامة لسبل العيش  تسهم السياحية داخل وحول األراضي الرطبةاألنشطة
في المجتمعات المحلية، من خالل االستثمار في مجاالت التدريب وبناء القدرات لتمكينهم من 

 المشاركة في فرص العمل واألعمال التجارية التي توفرها السياحة؛

iv(  لدعم الحفاظ على خصائص األراضي الرطبة ووظائفها، إسهامات كافية تقدم التنمية السياحية
 وٕادارة األراضي الرطبة؛ و الالزمة لحماية  بما فيها الموارد المالية

v( همية ذات األ للسائحين الذين يزورون األراضي الرطبة رامسار ومهمتها قد تم ترويجها شعار
  ).مواقع رامسار(دولية ال

الوطينة والعاملين في السياحة من السكان المحليين الذين على السلطات السياحية المحلية و    .د
وتتضمن جمعيات األدالء السياحيين، وكاالت السفر، والمجتمعات المحلية (يقدمون خدمات للسائحين 

  :أن أن يسعوا لضمان )سياحية، السكن، اإلقامة والنقلالخدمات الحيث توفر 
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i( لتحقيق  السكان المحليين لتكون بمثابة حوافز إيجابية في سبل عيش استثمرت موارد كافية
على جاذبيتها  بالمحافظة ا، وذلك حمايتها  ٕادارتها وو  على موارد األراضي الرطبة وصايةال

 ؛ياح بالنسبة للس

ii( حماية موارد األراضي  من أجل بشكل إيجابي مراقبته و  عليه قد تم التأثير سلوك السائحين
 الرطبة التي يزورونها؛

iii(  المستمدة من الفوائد  تعزيز من أجل مواقع األراضي الرطبة،  مسيري  تعاون وثيق بينهناك
ضمان اإلدراة الجيدة لألراضي الرطبة، وذلك لدعم التجربة  خبرات بعضهم البعض نحو

فرض السيطرة على المجموعات السياحية  هذا األمر يتضمنحية على المدى البعيد؛ و السيا
وتوفير معلومات تفسيرية لهم حول خصائص وأهمية األراضي ر السياحة، والسائحين، ورصد أث

 الرطبة؛ و

iv( همية األ ذاتللسائحين الذين يزورون األراضي الرطبة  قد تم تعزيزها تهاومهم رامسار شعار
 ). مواقع رامسار(دولية ال

بمن فيهم المنظمات غير الحكومية، الوكاالت الخاصة (مواقع األراضي الرطبة  سيري على م.   ه
  : أن أن تسعى لضمان )والحكومية

i( قد تم إنشاؤها وتعزيزها مشاركة المجتمع المحلي في إدراة األراضي الرطبة ) االستفادة قدر
والشعوب إنشاء وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية اإلمكان من إرشادات رامسار حول 
الكتيب السابع حول االستخدام الحكيم الصادر عن , األصلية في إدارة األراضي الرطبة

، وأنه قد تم مساعدة المجتمعات المحلية على استغالل الفرص )رامسار الطبعة الرابعة
 المقدمة من السياحة المستدامة؛

ii(  على الخصائص البيئية عائدات السياحة واستثماراتها تساعد في توفير قدرة إدارية للحفاظ
 لألراضي الرطبة؛ 

iii( السياحة قد تم دمجها في تخطيط إدراة األراضي الرطبة وهذا  تأثيرات رة اتقييم ورصد وٕاد
يشمل قبول حٍد طفيف من التغيير الذي يطرأ على الخصائص البيئية لألراضي الرطبة؛ 

 والتخطيط السياحي؛واألهم من هذا أن تصل هذه المعلومات إلى المسؤولين عن السياسات 

iv(  قيم األراضي الرطبة قد تم تحضيرها وتوفيرها لصانعي القرار والمخططين في  التقارير حول
قطاع تخطيط استخدام األراضي والسياحة وغيرهم من الوكاالت الحكومية المعنية على 
ي المستويين الوطني واإلقليمي، لكي يتمكنوا من إدراج عمليات التخطيط واتخاذ القرار ف

 السياحة واستخدام األراضي؛
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v( العاملون في السياحة في األراضي الرطبة تنسجم مع  جزها األنشطة السياحية التي ين
خصائص األراضي الرطبة وخطتها اإلدارية، ويشمل ذلك، العمل مع العاملين في الرحالت 

 السياحية، وأينما اقتضت الحاجة، وذلك من خالل إنفاذ القوانين؛ و

vi(  رطبة ذات أهمية دولية  أي أراضي)تتم زيارتها من قبل السائحين يتم عرض ) مواقع رامسار
  .شعار رامسار فيها في مكان بارز والترويج لمهمتها

 
 


