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  XI.9 مشروع القرار
  إطار عمل متكامل وٕارشادات لتفاديإنشاء 

  الخسائر في األراضي الرطبة وتعويض تخفيفو 
  

  مقدم من قبل اللجنة الدائمة، و تقنية لهيئة مراجعة القضايا العلمية واأعد من قبل 
إيقاف الزحف "هو  ،كما جاء في ديباجة نص االتفاقية،  المتعاقدةاألطراف هدف يشير إلى أن  .1

األطراف  ،االتفاقيةمن  3.1؛ وتحث المادة "األراضي الرطبة في الحاضر والمستقبلوفقدان  المتزايد
صياغة وتنفيذ خططهم بحيث يتم تعزيز الحفاظ على األراضي الرطبة المدرجة في "المتعاقدة على 

 3.2المادة  وتعرب؛ "بقدر اإلمكان أراضيهم لحكيم لألراضي الرطبة فوقالقائمة، وكذلك االستخدام ا
معالجة  و  الكشف، والتبليغفي ألطراف عن مسؤولية األطراف والقرارات الالحقة الصادرة عن مؤتمر ا

لألراضي الرطبة المدرجة في  البيئي ب بها اإلنسان والتي تطال الطابعالتي يتسب السلبية لتغيراتا
 ؛)مواقع رامسار(قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية العالمية 

وتدهور  فقدان أن ذكر في تقريره حيث   (MA)إلى أن تقييم النظام البيئي لأللفية  وٕاذ يشير أيضاً  .2
هذا بمعدالت أسرع من النظم البيئية األخرى، وأن  يتم األراضي الرطبة في الكثير من أرجاء العالم

  يعرض الخدمات المستقبلية التي تقدمها تلك النظم للخطر؛والتدهور لألراضي الرطبة  الفقدان
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 أوضاعهاالرطبة وتدهور  األراضيمساحات  وٕاذ يساوره القلق بشأن االنخفاض المستمر في .3
 ؛التي تضمها، وذلك في العديد من البلدان  واألنواعالطبيعية، 

رامسار  اتفاقيةوتدهور األراضي الرطبة هذه تحدث بالرغم من أحكام  وٕاذ يشير إلى أن فقدان .4
لتخفيف ل تحتاج التي في الكثير من البلدان وممارسات حماية تلك األراضيوقوانين  ،لألراضي الرطبة

من التوازن  عن طريق إيجاد نوعٍ  ،أو التعويض عن الخسائر ،غير المرغوب بها التأثيراتحدة  من
 األراضي الرطبة؛ مثل استصالح

والوظائف  موائلال ويض عنالتع حول VII.24في القرار  أنه وفقًا لما اتفق عليه يؤكد مجدداً و  .5
  التأثيراتألراضي الرطبة تبدأ بتفادي ل الفعلية حمايةالفإن , ألراضي الرطبةا ا المفقودة  في األخرى

 ؛غير المرغوب بها في تلك األراضي

قد أوعز لهيئة مراجعة القضايا  (COP10)وٕاذ يدرك أن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف المتعاقدة  .6
مساحات  التخفيف والتعويض عن فقدانب شادات تتعلقتعد إر  "أن  (STRP) تقنية العلمية وال

كشف والتقرير العمليات ل ر عملإطا حول X.16األراضي الرطبة وقيمها، في سياق القرار 
ادة من ، بما في ذلك الدروس المستفالبيئي لألراضي الرطبة الطابع طالي االستجابة للتغير الذيو 

، وغيرها ‘وطنية الملحةصلحة الالم’، واختبار ‘خسارة صافية ال’المعلومات المتوفرة بشأن سياسات 
 ذات VII.24أو القرار / و 4.2والمادة   2.5 وردت في المادتين بحاالت المتعلقةجوانب من ال
 ؛"الصلة

والعلمية وغيرها من المواد التي أعدتها هيئة مراجعة القضايا  التقنيةدور حزمة اإلرشادات وٕاذ يدرك  .7
دعم األطراف المتعاقدة في تنفيذهم المحافظة على األراضي الرطبة ل STRP تقنية العلمية وال

رامسار لالستخدام الحكيم، الطبعة الرابعة، المطبوعات المتوفرة مثل كتيب كذلك واستخدامها الحكيم، و 
 ؛2010

األطراف تحث باستمرار على اتباع منهجية ذات  أن القرارات السابقة المعتمدة من قبل وٕاذ يشير إلى .8
كانت  تلك سواء لألراضي الرطبة،  للتغيرات الحالية في الطابع البيئي كاستجابةخطوات ثالث 

 :ويذكر من تلك الخطوات, ال أم األراضي مدرجة في قائمة رامسار

 ؛يرات أثتال تفادي  - أ
مثًال عن (التي ال يمكن تجنبها  يرات أثتفي الموقع، في حالة ال ،يرات أثتالتخفيف من حدة ال  -  ب

 ؛ و)المشاريع وٕاعادة تأهيل المنطقة بعد المشروع ت اير أثتطريق تقليص 
 ؛)خارج نطاق الموقع االستصالحمثًال، (متبقية  يرات ثأتيجاد توازن ألية أو إ ،التعويض  -  ت

يسلم بأن العديد من األطراف المتعاقدة قد تبنت منهجية مشابهة أو تسلسل مشابه في قوانينها  .9
كما نوقش في وثيقة مؤتمر األطراف الحادي عشر [وسياساتها الوطنية المتعلقة باألراضي الرطبة، 

COP11 DOC. XI.xx[؛ و 
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لألراضي الرطبة قد تكون بسبب أنشطة في نفس الموقع  ةالبيئيالخصائص بأن تغيرات  ويسلم كذلك .10
هذا  على احتمال حدوث هذا التغير، أو أنيعتمد تغيرات قد  لكذاالتجاوب الفعلي أو خارجه، وٕان 

 التغير يحدث بالفعل، أو أنه قد حدث؛

  مؤتمر األطراف المتعاقدة
لمواقع رامسار  السلبية على الطابع البيئي التأثيراتبتجنب األطراف المتعاقدة يؤكد مجددا التزام  .11

هذا   إلدارة تلك األراضي، وعندما يكون أي منهجية األراضي الرطبة، كخطوة أولى في من وغيرها
، بما في وٕايجاد التوازن/ أو التعويض/ و يتم اللجوء إلى التخفيف التجنب غير قابل للتطبيق، عندها

  األراضي الرطبة؛ ذلك من خالل استصالح

، والتعويض عن خسائر لتفادي، والتخفيفالمبادئ التوجيهية إطار العمل المتكامل و ب" ويرحب  .12
 وغيرها من امسار القائمةالوارد في مرفق هذه القرار، والذي ينطبق على مواقع ر " األراضي الرطبة

االستخدام ، كإسهام في تحقيق طابعها البيئيالحفاظ على  استطاعت التي خرىاألرطبة الراضي األ
 -من أجل االستفادة الجيدة من إطار العمل – الحكيم لألراضي الرطبة، وٕاذ يحث األطراف المتعاقدة

بما في ذلك ، على تكييف إطار العمل حسب االحتياج بحيث يناسب األحوال والظروف الوطنية
 ؛الحفاظ، والتخفيف، والتعويضة لألراضي الرطبة، وخطط السياسات الوطني

في والتعويض  التأثيراتلمشاريع تخفيف المدى رصد طويل إجراء  على األطراف المتعاقدةوٕاذ يحث  .13
كانت هذه اإلجراءات تقلص أو تعوض عن ، وذلك لتحديد ما إذا األراضي الرطبة حسب الحاجة

عداد طلب من األطراف إي، وٕاذ الموضوعة السلبية في األراضي الرطبة حسب الخطط التأثيرات
، بما فيها الدروس المستفادة، كجزء من تقاريرهم الوطنية المستقبلية التي ستقدم في الشأنرير بهذا اتق

 مؤتمر األطراف؛ 

 أصحابمن  المعنيينمن قبل  العمل إطار إلى االهتمام لفت إلى كذلك المتعاقدة األطراف يحث وٕاذ .14
ن األراضي الرطبة، بمن عن الحفاظ على الطابع البيئي لمواقع رامسار وغيرها م المسئولينالمصلحة 

 المنظماتالحكوميين،  المسئوليناألراضي الرطبة، الوكاالت والدوائر الحكومية،  مواقع سيريفيهم م
 العموم؛و  الباعثين التحتية، والبنى الطاقة قطاعي في المستثمرينغير الحكومية، 

على نطاق واسع، عن طريق تعديل وتحديث كتيب  العمل إطارويكلف األمانة العامة لرامسار بنشر  .15
 رامسار حول االستخدام الحكيم؛ و

تقديره لحكومة المملكة المتحدة وكلية القانون في جامعة ستيتسون على دعمهم عمل فريق ويعرب عن  .16
 .واإلرشادات العمل إطارفي إعداد  STRPتقنية هيئة مراجعة القضايا العلمية وال
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 المقدمة .1
 STRP التقنيةمن قبل هيئة مراجعة القضايا العلمية و  المتكامل هذا واإلرشادات قد طورا إطار العمل إن .1

إعداد "حول    X.10 (2008)رارلمؤتمر رامسار، كاستجابة لمطلب األطراف المتعاقدة في الق ةالتابع
، في سياق وقيم األراضي الرطبةالخسائر في مناطق األراضي الرطبة  إرشادات لتخفيف وتعويض

واالستجابة للتغير الذي يطال الخصائص البيئية  بالغواإلعمليات الكشف لإطار عمل حول    X.16ارالقر 
 ال خسارة’ سياسات ، بما فيها الدروس المستفادة من المعلومات المتوفرة بشأن تنفيذلألراضي الرطبة

 التي وردت في المادتين المتعلقة بالحاالترها من النواحي وغي‘ المصلحة الوطنية الملحة’واختبار‘ صافية
 ".الصلة ذات VII.24أو القرار / و 4.2 والمادة 2.5

ر األراضي هي ضرورة السعي لتفادي خسائ خسائر األراضي الرطبةإن نقطة البدء لفهم تخفيف وتعويض  .2
تم التأكيد عليه الرطبة، و بق على كافة األراضي وهذا اإلجراء ينط. في المقام األول) أو تدهورها( الرطبة

في نصوص قرارات اتفاقية رامسار التي اعتمدت من قبل األطراف المتعاقدة، ويتضمن الخطة االستراتيجية 
 ).X.1, 2008قرار ( 2015 -2009

االقتصادية والثقافية والعلمية  للقيمهامًا األراضي الرطبة تعتبر مصدرًا "على أن  االتفاقيةديباجة  تنصص .3
  حف التدريجي وفقدانبوقف الز "وأن األطراف المتعاقدة ترغب  "خسارتها ال تعوض وأن والترفيهية

 الهدف األساسي األراضي الرطبة من تفادي خسارة المزيد ومن هنا كان ".رطبة حاليًا ومستقبالً األراضي ال
  .1971التفاقية رامسار منذ عام 

وتحقيقًا لهذا . على مواقع رامسار" بتعزيز المحافظة"من االتفاقية تكلف األطراف المتعاقدة  3.1إن المادة  .4
رامسار، لمواقع  ؤكد على ضرورة الحفاظ على الطابع البيئيمن االتفاقية لت  3.2ت المادةالهدف، جاء

 :جاء فيها

 وقت ممكن ما إذا كان الطابع البيئي في أسرع اتخاذ التدابير لكي تعلم يتعين على األطراف المتعاقدة
ير بالفعل أو قد تغير، أو تتغ -من تلك المدرجة في القائمة-أراضيها  ألي من األراضي الرطبة على

ويجب . نتيجة للتدخل البشريكنتيجة للتطور التكنولوجي، أو التلوث أو  أنها ستتغير على األرجح
عن  المسئولةرات دون تأخير للمنظمة أو الجهة الحكومية تمرير المعلومات المتعلقة بتلك التغي

  .8والمحددة في المادة ] أي األمانة العامة لرامسار[استمرارية واجبات المكتب 

أو  في إلغاء" مصلحتها الوطنية الملحة"قدة إلى أنه في حال استندت األطراف المتعا 4.2تنص المادة  .5
من موارد  عن أي خسائر -بقدر اإلمكان- يجب أن تقوم بالتعويض"موقع رامسار، عندها  حدود تقييد

قد نظرت في أمر التعويض في سيناريو كهذا، إال أن الواجب  االتفاقيةومع أن ". األراضي الرطبة
 الملحةالوطنية المصلحة  على األطراف المتعاقدة اعتماد ةندر و  3في ضوء المادة (الجوهري واألساسي 

لمواقع رامسار وتفادي اللجوء إلى التعويض في المقام  على الطابع البيئييبقى الحفاظ ) بشكل رسمي
  .األول
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األراضي الرطبة ذات األهمية " إذ يعترف ب 2015 -2009تراتيجية إن الهدف الثاني من الخطة االس .6
من خالل التطبيق المحلي إلطار العمل  يًا كمواقع رامسار لكنها حددتينها رسمالدولية والتي لم يتم تعي

الحفاظ على الطابع ب لى االستعانة بإرشادات رامسار المتعلقةويدعو إ" االستراتيجي أو ألي عملية مشابهة
مع إعطاء األولوية لألراضي الرطبة المعترف بأهميتها الدولية لكنها لم تحدد بعد كأحد تطبق "لكي  البيئي

وتفادي الخسائر في األراضي الرطبة  فإن  مبدأ الحفاظ على الطابع البيئيلي، وبالتا". مواقع رامسار
  .ينطبق على تلك المواقع أيضاً 

وتنفيذ خططهم من  على األطراف المتعاقدة إعداد"بأن  3.1األراضي الرطبة، تنص المادة كل فيما يتعلق ب .7
مرفق  XI.1 والقرار." همميقالفي أاالستخدام الحكيم لألراضي الرطبة  الى أقصى حد ممكن. . .أجل تعزيز

A  (2005)  يف الحالي الحكيم بالخصائص البيئية بحيث يصبح التعر  االستخدامقد ربط مفاهيم
 :ألراضي الرطبة هول "الستخدام الحكيمل"

على الخصائص البيئية التي تحققت من تنفيذ منهجيات النظم البيئية، ضمن سياق التنمية  المحافظة"
  ."المستدامة

في األراضي  تفادي الخسائرل الواجباعترفت ب قد -السياقفي هذا -، تكون األطراف المتعاقدة بهذا
  .الرطبة

خسائر األراضي  تمر األطراف التي تناقش تخفيف وتعويضمؤ  المنبثقة عن توصياتالقرارات و الإن  .8
ترف وتع. المقام االولفي ائر في األراضي الرطبة تشدد على ضرورة تفادي الخس ،بشكل موحدالرطبة 

: جابة للتهديدات التي تطال الطابع البيئيبمنهجية المراحل الثالث في االست هذه القرارات والتوصيات
أما  -األولى ممكنةفي حال لم تكن المرحلة – انية تقليص أو التخفيف من الفقداناألولى هي التفادي؛ الث

 ).1ار االطانظر (متبقية الالثالثة فهي تعويض الخسائر 

  

  

 

، )تقليص( ث المتعلقة بالتفادي، والتخفيفوالتوصيات التي تعترف بتتابع المراحل الثال لقراراتا. 1االطار
  والتعويض عن خسائر األراضي الرطبة

 تاير أثتأو استبعاد أية  توفير تدابير التخفيف"على السياسات الوطنية أن تشمل ): 1984( 2.3توصية 
 التحول في األراضي الرطبة ك تدابير التعويض، في حال كانسلبية لتحول األراضي الرطبة، بما في ذل

  ".مخططًا له
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تتضمن الحماية الفعالة لألراضي الرطبة الحفاظ على األراضي الرطبة  كخيار : ")VII.24 )1999قرار 
مل التفادي، والتقليص، والتعويض الذي يعتبر ، وتشالخطوات الثالث للتخفيف أول وذلك ضمن تتابع

  .أخيركمالذ 

على التي ال يمكن تفاديها  التأثيراتالسلبية، والتخفيف من حدة  التأثيراتتفادي ل: ")X.12 )2008قرار 
  ".سلسلة اإلمداد واإلنتاج مدى

عن ( التخفيف، )أو المنع( التفاديإجراءات عالجية يمكن أن تأخذ أشكال عدة، مثل، ): "مرفق( X.17قرار 
العملية، التتابع، المراحل،  في المقياس، التصميم، الموقع، اختيار المواقع، اتطريق النظر إلى التغير 

راَفق مع أثار تغالبًا ما ي( التعويض ، و)المواقع النشاط المقترح، إضافة إلى استصالحمتابعة أو / إدارة و
أما تكون فيها األولوية للتفادي، ‘ منهجية تخطيط إيجابية’ويجب استخدام  ).بقية بعد المنع والتخفيفمت

  ".يأتي كحل أخيرفالتعويض 

 التأثيرات) مثًال، إيجاد التوازن من خالل المحافظة(وتقليص أو تعويض  تفادي،): "مرفق( X.19قرار 
  ".في أحواض األنهار راضي الرطبة الناتجة عن األنشطةالسلبية على األ

جوء إلى ، يتم اللغير ممكن عمليا، وعندما ال يكون هذا التفادي السلبية التأثيراتتفادي : "X.25قرار 
   ".الرطبة يضاوٕاجراءات إيجاد التوازن، مثًال من خالل استصالح األر / التعويض أو/ و التخفيف المالئم

وخدمات تلك النظم قد تم تفاديها،  ألراضي الرطبةل النظم البيئة على التأثيراتالتأكيد على أن : "X.26قرار 
وفقًا    يمكن تفاديها سيتم تعويضهااليرات أثتأو معالجتها أو التخفيف من حدتها بقدر اإلمكان، وأن أية 

  ". المعمول بهاوطنية التشريعات لل

لتفادي، وتخفيف وتعويض  عديدة فاهيمممؤتمر األطراف تؤكد على  قراراتبالرغم من أن العديد من  .9
حول النظر في فرض القيود على  IX.6تصريحات القرار األراضي الرطبة، إلى جانب  على التأثيرات

 اختياريتم معين، إال أن األطراف المتعاقدة لم تتبَن بعد إرشادات تتعلق بمتى وكيف  حدود موقع رامسار
االستجابة من بين عدة خيارات تتعلق بخسائر األراضي الرطبة بمعنى، متى يكون من المالئم استنتاج 

 إرشادات رامسار ولم تربط. والتعويض تقال إلى خيارات التخفيفأن التفادي غير ممكن وأنه يجب االن
 .اختياره أن تم دعم تنفيذه بمجردب استجابةكل خيار  بوضوح المتوفرة

 المالئمةات لألطراف المتعاقدة الختيار االستجابتوجيهات إن إطار العمل هذا قد ُأعد من أجل توفير  .10
  .األراضي الرطبة الفعلي أو المحتمل، وأيضًا لتحديد اإلرشادات المتوفرة لتنفيذ كل استجابةفقدان ل

 هيكل إطار العمل .2
  عناصر إطار العمل.  1. 2
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 يضااألر  من منطقةفقدان ليعني " الرطبة يضااألر فقدان "تناول مصطلح تم إطار العمل هذا،  ضمن. 11
في األرض الرطبة، بغض النظر عن التغير في  أو تدهور الطابع البيئيفقدان أو / و بعينها الرطبة

  .المنطقة برمتها

وقرارات  VII.24منهجية المراحل الثالث المنصوص عليها في ديباجة القرار  ,كأساس له يتبع إطار العمل. 12
  :أخرى

i( ؛ذلك األرض الرطبة، إذا أمكنفقدان  تفادي 
ii(  داخل الموقع  الخسارة التخفيف من حدةثم)إن لم يكن التفادي ممكنًا؛ وأخيراً )تقليص ، 
iii( خارج  اذ إجراءتخيتم ا -وعادة وليس دائما -ألرض الرطبةعن أية خسارة متبقية في ا التعويض

 .الموقع

قاعدة أساسية تصف الطابع وضع وهي  أالنتقاء خيارات االستجابة المالئمة الهامة تمهيدية ثمة خطوة . 13
ويحتاج ).  )X.15 )2008، انظر القرار شاد حول وصف الطابع البيئيلالستر . (لألرض الرطبة البيئي

من مجرد تغطية للوضع الحالي، بل يجب أن يوفر تلك المعلومات في سياق ألكثر هذا لموقع اوصف 
، بما فيها أية يرات الماضية والمستقبلية للطابع البيئي، إضافة إلى التغالزمنالتقلبات الطبيعية مع مرور 
  .احتماًال هو التغير في المناخ اواألكثر ه ،تغيرات على المدى البعيد

د فيما إذا كان التغير في سار، تعتبر هذه المعلومات أساسية ليتم من خاللها تحديفيما يتعلق بمواقع رام. 14
، وٕاذا كان األمر كذلك، فهل هناك حاجة مع هذا )يحدثمن المحتمل أن أو أنه (قد حدث  الطابع البيئي

لحالة يجب أو أنه يقع خارج حدود التغير المحددة، وفي هذه ا 3.2درج تحت المادة ألن يالتغير الضئيل 
  .أو التعويض/ و التخفيف التعامل معه من منطلق استجابات من نوع

 القيام باختيار عندمحوريًا  عتبر أمراً تالمالئمة،  اإلداريتماشى مع ممارسات التخطيط تي ت، الالمتابعة إن. 15
. البيئية يحدث بالفعلر الحالة في تحديد فيما إذا كان تغيّ متابعة أوًال، يساعد نظام ال. المالئم االستجابة
فعالة، أو فيما إذا كان  أو التعويض/ ا كانت استجابات التخفيف ولتحديد فيما إذ متابعة ضروريةثانيًا، ال

  .هناك حاجة التخاذ المزيد من التدابير العالجية إليجاد ما يوازن خسائر األرض الرطبة

، )1كما هو مبين في الشكل (معايير القرار  وسع نطاق تطبيقتإطار العمل  اي يوفرهتالهات إن التوجي. 16
  .، والتعويضا بين التفادي، والتخفيفلكي يساعد على فهم آليات التفعيل التي تتواجد فيم
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 إطار العمل المفاھيمي للتفادي، التخفيف وتعويض خسائر األراضي الرطبة. 1الشكل 

 
 

التي تم اتخاذها في مراحل مختلفة خالل تطبيق إطار  القراراتإن التبعات المترتبة على  .17
 القرار(من قبل االتفاقية  مسبقاً  المعتمدةو  أن تلتزم بمتطلبات التقرير المتبعة العمل هذا، يجب

X.16الطبعة الرابعة( 19في الكتيب  ات، مع المزيد من التوجيه.(( 

  

  المصطلحات الرئيسية المستخدمة في إطار العمل  وتوصيفاتتعريفات  .2 .2

طار فت قرارات مؤتمر األطراف بعض المصطلحات الرئيسية المتعلقة بتطبيق إفيما عرَّ و .  18
لم ") تفادي"مثل، (، فإن مصطلحات أخرى ")استصالح"، "طابع بيئي"مثل، (العمل هذا 

دالالت مختلفة اعتمادًا على  لها معينةمصطلحات  إضافًة إلى أن هناك. تعالج بشكل محدد
 إذا ما وت من موضع آلخر اعتمادًا علىقد يتفا" التخفيف"ل المثال، معنى فعلى سبي. سياقها

طابع بيئي) موقع(وصف 

طابع بيئي) موقع(وصف 

طابع بيئي) موقع(تحديد تغيير في 

طابع بيئي) موقع(تفادي تغيير في 

اذا حدث التغيير في الطابع البيئي او لم 
يحدث

تخفيف التغيير غير قابل للتفادي داخل 
الطابع البيئي) الموقع(الموقع في 

تعويض التغيير غير قابل للتفادي خارج 
الطابع البيئي) الموقع(الموقع في 

تطبيق معايير القرار
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أو مشروع محدد، أو  ما تقليص أثار األرض الرطبة المصاحبة لنشاط موضوع كان يناقش
من حدة التغير  التي من شأنها خفض انبعاثات غازات الدفيئة كتخفيفخصوصية اإلجراءات 
  .المناخي

  :إن التعريفات التالية مطبقة في إطار العمل هذا. 19
الخدمات التي تميز / ات والمنافعالجمع بين عناصر النظام البيئي، والعملي" :الطابع البيئي

سفلية، ينص الحاشية الفي و  ).المرفق أ IX.1القرار " (رطبة في وقت معينالرض األ
تتحدد منافع النظام البيئي وفقًا لتعريف تقييم النظام ضمن هذا السياق، "أنه على القرار 

عليها الناس من  المنافع التي يحصل’’ي مثل لخدمات النظام البيئ MA البيئي لأللفية
  .‘‘النظم البيئية
أو منافع / العمليات، و عناصر النظام البيئي أوألي من التغير السلبي  :تغير الطابع البيئي
  )2المرفق  IX.1القرار (عن اإلنسان  ةة، الناتجالخدم/ النظام البيئي

من متطلبات عملي على الطابع البيئي لألرض الرطبة، هو واجب  المحافظةإن  :ةحافظم
بقدر "و) مواقع رامسار(تجاه األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية  اتفاقية رامسار

ُيَتوقع من "وللحفاظ على الطابع البيئي لموقع ما، . تجاه جميع األراضي الرطبة" اإلمكان
واالستناد إلى  ,لمواقع رامسار" إداريةمتابعة بناء آليات تخطيط و  األطراف المتعاقدة

أن يطال الطابع  المتوقع لتغير أو التغير الذي منالمالئمة لحل ا االستجابةت خيارا
  ).الطبعة الرابعة, 19الكتيب : VIII.8,2002القرار ". (البيئي لتلك المواقع

لمنع  اتخاذ تدابير مسبقة بما في ذلك الرطبة يضااألر على يرات أثالتتفادي  يشتمل :تفادي
ل التنظيم حدوث التغير السلبي في الطابع البيئي لألرض الرطبة وذلك من خال

 ،وتتضمن األمثلة على ذلك. القرارات المتعلقة بتصميم النشاطالمناسب، والتخطيط و 
في حال تم " ال مشروع"بديل  اختيار موقع ال يسبب الضرر لمشروع تنموي، أو اختيار

  .على أنها عالية جداً ع البيئي مخاطر الحفاظ على الطاب تقييم
األرض الرطبة إلى اإلجراءات العملية التي على  التأثيراتيشير التخفيف من حدة : تخفيف

وتشمل األمثلة على . األرض الرطبة داخل الموقع على التأثيرات من تقلص أو تخفض
مراحل، إدارة التغير في المقياس، التصميم، الموقع، اختيار الموقع، التتابع، ال"التخفيف 

القرار " (المواقع ط المقترح، إضافة إلى استصالح أو إعادة تأهيلأو رصد النشا/ و
X.17 تم في أي مكان، طالما أنها ويمكن إلجراءات التخفيف أن ت). 23الفقرة , مرفق

وفي كثير من  .حدث أثرًا في الموقع الذي يكون فيه احتمال تغير الطابع البيئي وارداً تُ 
كالتخفيف من منطلق أن ذلك  اعتبار االستصالح د ال يكون من المناسبالحاالت ق

وفي مثل هذه الحالة يكون مصطلح : بالفعل تقد وقع اتر يأثتيعطي انطباعًا بأن ال
   .هو األصدق كاستجابة" التعويض"
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إن ترجمة مصطلح التخفيف في هذا السياق ال تمت بصلة لمصطلح : مالحظة[  
  .]التغير المناخير يأثتالتخفيف من 

، ويتراوح من تخفيض التأثيراتيعبر التقليص عن مقدار تحقيق التخفيف من حدة : تقليص
  .تماماً  اإلى القضاء عليه اتر يأثتالضئيل في 

جراءات التي تهدف إلى إيجاد الرطبة إلى اإل يضااألر يرات على أثالتتعويض يشير  :تعويض
المتبقية على الطابع البيئي لألرض الرطبة والتي تظل موجودة بعد  للتأثيراتالتوازن 

أو تأسيس مشروع خارج موقع  ومثال على التعويض، االستصالح. القيام بالتخفيف
االعتماد على , مثال( ، مما يضيف قيمًة أبعد لما قد يحدث خالف ذلكاألرض الرطبة
عاقدة وقد أكدت األطراف المت ).تعويضاً ط لها مسبقًا ال يعتبر يخطتم التمنفعة كان قد 

أرض الرطبة في أراٍض رطبة أخرى مشابهة فقدان  على حقيقة أنه من األفضل تعويض
   ).VII.24, 1999القرار (المائي  حوضتقع في نفس ال

). 2002( األرض الرطبة الستصالح توجيهات و  مبادئ ،VIII.16كما في القرار  :استصالح
بمعناه الواسع، والذي يتضمن المشاريع " استصالح"مصطلح التوجيهات  هذه ستخدمتَ 

التي تعزز العودة إلى الوضع األصلي والمشاريع التي تحسن وظائف األرض الرطبة 
ومع أن بعض . المرجعية/ ضرورة تعزيز العودة إلى األوضاع األصليةبال وليس

إعادة "إلى  شارةباإل تملينالمح تقصد التمييز بين هذين السيناريوهين نصوص رامسار
، فإن هذا التمييز ليس دقيقًا أثناء الممارسة، حيث غالبًا ما "االستصالح"و" التأهيل

وينطبق المصطلح ). 3فقرة ال VIII.16القرار (يستخدم المصطلحين بشكل تبادلي 
وجد فيها في السابق، أو موئل األرض التي على موئل األرض الرطبة " استصالح"

   .في الوقت الحاضرلذي يتعرض للتدهور الرطبة ا

. إنشاء موئل في أرض رطبة في مواقع لم يوجد فيها موائل أراضي رطبة من قبل: إنشاء
  .وبهذا هو يتميز عن االستصالح

الرطبة، عمليات  يضااألر مكونات مصطلح عام يعبر عن أي زيادة أو تحسن في  :تحسين
هيكلية محددة في أرض رطبة تعديل سمات "وغالبًا ما يشير إلى . خدمات/ أو فوائد/ و

قائمة لزيادة واحدة أو أكثر من وظائفها بناًء على األهداف اإلدارية، التي عادة ما تتم 
ورغم أن هذا المصطلح . أو نسبة المياه المفتوحة الموقع ارتفاعاتعن طريق تعديل 

قد يؤثر  الكسب أو التحسين، فإن تغيرًا إيجابيًا في وظيفة أرض رطبة واحدة يتضمن
  .1"سلبًا على وظائف أرض رطبة أخرى

                                                 
تصنيف نھج تقييم األراضي تقييم أثار نظام األراضي الرطبة من خالل . 1999. . پإي وشافر، . كنتوال، م. إي.س, غوين   1

     :(3)19 :489-477األراضي الرطبة . وشكل الموقع الرطبة
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ة يتم التعبير عنها بمصطلح ال خسارة يسياسة أو استراتيجية حكوم يه ":ال خسارة صافية"
أو الطابع البيئي العام، على مقياس مساحة جغرافية / صافية لمساحة األرض الرطبة و

الرطبة، لكن التعويض  يضااألر على  يراتأثتالمن الممكن قبول و ). وطنية عادةً (معينة 
، وليس بالضرورة التأثيراته هذيكون ضروريًا لموازنة ) نشاءمن خالل االستعادة أو اإل( 

ن سياسة ال خسارة إ. موقع إنما على مستوى مجموع موارد األرض الرطبةموقعًا مقابل 
مجموعة جزئية من األراضي الرطبة أو بأو  حدد ببرنامج معينصافية يمكن أن ت

  .القانونية الصالحيةب

وجود تباين بين نتيجة ما هو  التنبؤ باحتمال نتيجة ما؛ وعادة ما يشير إلى احتمال: المخاطرة
   .وما هو مأمول مقصود

هي منهجية التخاذ القرار، تأخذ باالعتبار األحكام المحددة  :منهجية قائمة على المخاطر
وهي تتضمن . بسياق يتعلق بالمخاطر النسبية المترافقة مع خيارات بديلة مختلفة

إطار عمل تقييم ، VII.10انظر القرار(عمليات لتقييم حجم واحتماالت المخاطر
، وباإلضافة إلى ذلك، فهي تعتبر وسيلة لتحديد )1999، المخاطر لألراضي الرطبة

في مستويات المخاطر المختارة بشكل أكثر دقة، بحيث يمكن قبولها أو عدم قبولها 
  ")لمخاطرةبا لرغبةا(" ظروف معينة

  

 األراضي الرطبةوتدهور فقدان المالئمة ل االستجاباتبشأن  اتخاذ القرار .3
 الرطبة األراضي وتدھور  فقدان تفادي. 1.3

  

أعاله، فإن هذه اإلرشادات تعمل على كسب التأييد حول  تماشيًا مع الفلسفة التي بنيت .  20
، وذلك بما يتناسب مع جوةهي النتيجة المر  وتدهور األراضي الرطبةفقدان جعل تفادي 

  .اتفاقية رامسار التزامات

إن الحاجة لتفادي التغير السلبي في الطابع البيئي لألراضي الرطبة لهو أمر في صلب هذه .  21
قد يكون التفادي أمرًا صعبًا حاالت أنه في بعض ال عترفيالتوجيه ومع ذلك فإن . المنهجية

 يستندإطار عمل بناءا على ذلك فإن المبادئ التوجيهية توفر و . المستحيل تحقيقه نأو م
وتدهور فقدان المالئمة ل االستجابةللمساعدة في تحديد وذلك  ،المخاطرمنهجية  على

  .الرطبة األرض
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  تطبيق المنهجيات القائمة على المخاطر  .2. 3

بة ووظائفها األراضي الرطفقدان  فة عامة لتفادي، وتخفيف وتعويضعلى فلس يشجع إطار العمل.   22
كل  صممت هذه المنهجية لضمان أخذ". المخاطرمنهجية قائمة على "بأنها  والتي يمكن وصفها

النتائج كل لقائم و كل المخاطر المرافقة للوضع اعلى اساس  النظر ل  ايةر في تسلسل منذ البدقرا
  .الصلة البديلة ذات 

تحديد المخاطر التي تحدث في لحظة معينة، وتقييم حجم  حد عناصر هذه المنهجيةأيشمل .  23
إطار حول هذه العمليات متوفر في  اتوالمزيد من التوجيه. كٍل من هذه المخاطر وقوع واحتمال

الطبعة  18ر الكتيب انظ( VII.10المعتمد من القرار  الرطبة يضااألر عمل تقييم المخاطر في 
التي أخذت باالعتبار ال تنحصر باستجابة بيئية  أن المخاطر ومن الجدير بالذكر). الرابعة

الرطبة فقط، لكنها تتسع على مدى أبعد لتشمل قضايا اجتماعية واقتصادية ألراضي ضمن ا
   .ترافقت مع القرار الذي تم اتخاذه

 أعدت ،من خالل مصفوفة تقييم بسيطة للمخاطر المنهجية القائمة على المخاطريمكن تلخيص .  24
احتمالية / ضعيفحيث توصف المخاطر، على نحو، أثر . "اتر يأثتال"و" االحتمالية"على أساس 

، ومع كل واحدة من هذه التركيبات إشارة إلى مستوى .الخ احتمالية عالية/ ضعيفة، أثر ضعيف
  .االستجابةمختلف من 

وبأبسط أشكالها، تصف . مثاًال لمصفوفة أدوات لتَصّور أحكام تقييم المخاطر 2الشكل  يوضح.  25
من " منخفض"أو " مرتفع"ى نحو، المصفوفة المخاطر الفردية، أو مجموعة من المخاطر عل

الحظ أن هذا الوصف من الممكن أن يكون أكثر . (حجم/ اتر يأثتالمرجح و  /أالحتمالية حيث
  .)نقاط على المقياس 5تبسيطها بشكل أكبر حتى أو " متوسط"تفصيًال، مثال ذلك إدخال فئة 

وهي تتراوح من إعادة التفكير بالخطط . كمحرك لنمط االستجابة المناسبةتعمل خانات المصفوفة .  26
) 2الخاليا الحمراء في الشكل (تركيبات عوامل عالية الخطورة بدرجة غير مقبولة ل  األنشطة وأ

) 2الخلية الخضراء في الشكل (لتحمل المخاطر المنخفضة التي تعتبر مقبولة التخاذ قراٍر واٍع 
  .تتطلب التخفيف من حدتهاولكنها مع ذلك 

مستوى المخاطر من حيث يمكن  الختيار ضبطه وفقاً  مرن، ومن الممكن االستجابةإن مستوى .  27
ت الظروف، فإن حدود التقبل يمكن أن تتغير ٕاذا تغير و . أو ال يمكن قبولها في ظروف معينة

راكمية والتأثيرات داخل إن تقييم المخاطر يجب أن يأخذ باالعتبار أيضًا التأثيرات الت. أيضاً 
  . واحدة التركيبات وليس فقط مواضيع
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  االحتمالية    

  مرتفعة  منخفضة    

رات
تأثي
ال

  

فعة
مرت

  

بالتخفيف، والمتابعة،  (المخاطر ادارة
  )في حالة الطوارئ واإلعدادات

 تعديل توجيه إعادة تفادي،
  االنشطة/الخطط

ضة
نخف
م

  

  المخاطر تقبل
بالتخفيف، والمتابعة،  (المخاطر ادارة

  )في حالة الطوارئ واإلعدادات

 
 

مثال على مصفوفة تقييم المخاطر. 2الشكل   
 

  : هذه األمثلة الفرضية لتطبيق هذه المصفوفة في حاالت معينةاألخذ باالعتبار .  28
i(  متاخمة لألراضي الرطبة عن تهديدات خطيرة ال التحتيةبنية التطوير  اتر يأثتيكشف تقييم

وتغير في الطابع البيئي  بعض الموائل في الموقع، مما قد يؤدي إلى خسارةتدفق المياه تعطيل ك
 هذه المخاطر أن توجه سلطة اتخاذ القرارمن هنا، فإن على . إذا ما استمرت تلك التهديدات

 . التنميةحجب الموافقة، وتفعيل عملية البحث عن مواقع بديلة من أجل  نحو
ii(  يكون لها  ، والتي من المحتمل أنالرعي الرطبةاراضي في كثافة رعي المواشي  في زيادةال إن

ويمكن على االرجح الحكم بأن هذه التأثيرات األنواع النباتية في الموقع، تكوين  على نظرياً  تأثيراً 
هذا التنبؤ في أن يكون  وبالرغم من المخاطرة. ضمن المدى الطبيعي للتباين في الموقع ضئيلة
ذلك فإن من غير المناسب منع النشاط القائم على ذلك األساس، وعوضًا عن  ، إال أنهخاطئاً 

 .إرادياً المخاطرة الصغيرة تصبح مقبولة 
مخاطر، لتشتمل على  المن مجرد تقييم  تذهب إلى ما هو أبعد إن المنهجية القائمة على المخاطر.  29

 االعتباراألخذ بعين  ، معاختيارها بعنايةلتقبل المخاطر التي تم " شهية" تنص صراحة علىخطوة 
شفاف  كما أن المنهجية تفسح المجال لتوثيق. خرى من مثل التكلفة واإلطار الزمنيالعوامل األ
  .المتعلقة بإدارة المخاطرلألحكام  تدقيق لمراجعة و

  
  
  ستجابات لجميع األراضي الرطبةا انتقاء  3. 3

إن إطار العمل لتطبيق منهجية قائمة على المخاطر استجابة للتغير الحاصل أو المتوقع حصوله .  30
في الطابع البيئي أو خسارة األرض الرطبة يضم ذات المنهجية ذات المراحل الثالث التخاذ 
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دي، يعرض إطار العمل العام التخاذ القرار للتفا 3والشكل . ، والتعويضالتفادي، التخفيف: لقرارا
  ).بما في ذلك التدهور(عن خسارة األرض الرطبة  والتخفيف، والتعويض

  
 

  )بما فيها التدهور(لتفادي وتخفيف وتعويض خسارة األراضي الرطبة  اإلطار العام التخا القرار. 3الشكل 
 
 

أو يتم اكتماله، من الضروري فهم تبعات المشروع أو أي  2عندما يتم التخطيط لنشاط أو مشروع.  31
فالقرارات المتخذة في تنفيذ المشروع . الرطبة يضانشاط متعلق بالمشروع حول الطابع البيئي لألر 

على سبيل المثال، من (والقرار باالنتقال من مرحلة ما . ينبغي أن تتوقف على فهم المخاطر المرافقة
يتطلب أخذ بدائل االستجابة المالئمة باالعتبار وذلك لضمان أن التغيرات في ) التفادي إلى التخفيف

  .شت تماماً الطابع البيئي قد تقلصت أو تال

على األرض الرطبة، فمن الضروري  عند النظر إلى التأثير المحتمل أو الفعلي لمشروع ما أو نشاط. 32
العملية وعلى التقنيات مجمل تقليديًا، كان التركيز يتم على . أيضًا تقييم كل البدائل والنتائج الممكنة

ومع ذلك، فإنه لدى تنفيذ إطار عمل مفاهيمي هناك . لتحقيق التخفيف أو التعويضالمستخدمة 
االنتقال من خطوة إلى األخرى في عنصر أساسي مطلوب وهو القدرة على تقييم كل البدائل قبل 

  ).من التفادي إلى التخفيف االنتقالمثل، (إطار العمل 

 - التي تتطلب النظر في تطبيق إطار عمل التفاديبعض القضايا الجوهرية ومعايير اتخاذ القرار . 33
  .أدناهتبيانها  تم والتعويض -التخفيف

  
                                                 

في ھذا السياق يتعلق بأي نشاط، كالتغير في استخدام األرض، بناء البنية التحتية، التنوع في استخدام األرض أو ‘ المشروع’         2
    .التغيير في كمية أو نوعية المياه مما قد يكون له أثر على األرض الرطبة ويتسبب بتغير في الطابع البيئي
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  التفادي

يجب أن يكون تفادي أي خطر بوضع  لضمان الحفاظ على الطابع البيئي ألي أرض رطبة،. 34
من أجل تقييم فيما إذا كان التفادي استجابة معايير القرار التالية  ويجب النظر فيافتراضي، 

  .ة لتغير محتمل في بيئة األرض الرطبةيمنطق

  من ،غير قابل لالستبدال أو هل يوفر نظام بيئي قيم أو/ نوعههل يعتبر الموقع فريد من
 وفوائد؟/ خدمات

أو غير قابلة / إن الطابع البيئي لألرض الرطبة قد يكون فريدًا ويوفر خدمات نظام بيئي قيمة و
وهنا، فإن تحليل . لالستبدال، وفي هذه الحالة، يعتبر أي تغير في الطابع البيئي أمرًا غير مقبول

لتخلي عن ليكون مؤشرًا   والمنفعة الذي يشتمل على تقييم قائم على أساس المخاطر قد/ التكلفة
  .النشاط أو نقله، لتفادي أي أثر مباشر أو غير مباشر على األرض الرطبة

 هل تم فحص المواقع األخرى للنشاط المقترح أو أن النشاط المقترح يعتمد على األرض الرطبة؟ 
في حاالت معينة، قد يكون باإلمكان القيام بالنشاط المقترح في موقع بديل أو مختلف بما ال 

لذلك، يجب القيام بتقييم شامل للمواقع المحتملة األخرى من أجل . األرض الرطبةيؤثر على 
  .تحديد ما إذا كان تغيير موقع النشاط قد يتسبب بتفادي التغير في الطابع البيئي لألرض الرطبة

  األرض الرطبة؟ فقدانهل تم النظر في تعديالت التصميم لتفادي 
تصميم النشاط النظر في التعديالت واألساليب في ظل ظروف محددة، ينبغي لدى مراجعة 

وخالل هذه . البديلة التي من شأنها أن تتسبب بتفادي تغير في الطابع البيئي لألرض الرطبة
  .التعديالت المتاحة للتصميم كل في العملية، ال بد من النظر

  
  ة عند القيام بتحليل هل تم النظر في القيم االقتصادية لخدمات النظم البيئية المفقودة أو المتغير

 المنفعة في المشروع؟ -التكلفة

 من خالل  أصحاب المصلحة لمجموعة متنوعة من توفر مزايا ان يمكن األراضي الرطبة
 تغيير في ٕان أيو .قيمة اقتصادية سيكون لها هذه  ةالبيئيوخدمات النظم  ،ةالبيئيخدمات النظم 

 .اقتصادي تأثير اهل وبالتالي يكون ةالبيئيفي خدمات النظم  ما  تغيير البيئي ينجر عنهالطابع 
 في تحتاج إلى النظر فيهاالبيئية فهي خدمات النظم  من القيم المستمدة تغيير في يمة أيأما ق

  .مرحلة إعداد المشاريع
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 ؟المقترح النشاط تم تنفيذ إذا تعويضاتال/  التخفيف تدابير فعالية و تكاليف ما هي  
موضوع التكلفة المالية للتخفيف والتعويض عن التغير في الطابع البيئي لألرض يجب أخذ 

وبالمثل، هناك حاجة . ئيةالرطبة على محمل الجد، بما في ذلك تقييم تبعات خدمات النظم البي
ة تدابير لتحقيق النتائج المرجوة وذلك عن طريق المنهجية القائمة على مدى فعالية أي ملّحة لتقييم
فإذا كانت تكلفة وفعالية تلك التدابير غير مقبولة، عندها يجب تبني التفادي . المخاطر

  .ضيةار تفا كإستراتيجية
  المباشرة وغير المباشرة على األرض الرطبة؟ التأثيراتهل تم النظر في كل من 

ض الرطبة لتيسير مشروع ملء أجزاء األر  مباشرة، من مثليرات أثتإن أي مشروع قد يتسبب ب
ثل تلوث األرض الرطبة على مسافة من مجرى النهر حيث يتم مباشرة، مغير  تاير أثتو  إنشائي،

واحتماالتها في تغيير الطابع  التأثيراتتقييم كامل لتبعات  إلجراءوتظهر الحاجة . تنفيذ المشروع
  .تغيير في الطابع البيئيالتفادي حدوث هذا  للتأكد منالبيئي وذلك 

  على األرض الرطبة بشكل تراكمي أو تجمعي؟ التأثيراتهل تم النظر في 
ضمن الحدود  مشروع ما غير كافية لتحدث تغيير في الطابع البيئي تاير أثتمن الممكن أن تكون 

ر يأثتلمشروع حدثًا معزوًال، بمعنى أن هناك حاجة إلى النظر في الوقد ال يكون ا. المعينة للتغيير
على  ات واضحةر يأثتمع المشاريع أو األنشطة األخرى مما قد يكون له مترافقًا المحتمل للمشروع 

  .األرض الرطبة
  المشروع؟ب تبطةهل تم إجراء تقييم لكل المخاطر والمنافع المر 

بعاد اقتصادية، ولكن قد يكون خاطر ومنافع، وعادة ما يكون لها أإن كل المشاريع تترافق مع م
وقبل البدء بمشروع من شأنه أن يغير من الطابع . وغيرها معنوية وأخالقيةتبارات هناك أيضًا اع

البيئي ألرض رطبة، يجب اتباع منهجية قائمة على المخاطر لفهم تبعات أي تغير محتمل في 
  .الطابع البيئي بشكل كامل

 
 
 
 

  المتحدة المملكةمصب نهر سيفرن، : دراسة حالة. التغيير في الطابع البيئي تفادي. 2مربع 

إن أحد مواقع رامسار، مصب نهر سيفرن، الواقع غرب إنجلترا يعد من أكبر نطاقات المد والجزر في  
ويحتوي المصب واألنهار التي تغذيه ثروة من الحياة . العالم، كما يعتبر أهم موائل الحياة البرية في أوروبا

لحية والسهول الطينية هناك أكثر وينتفع من مياه المد والجزر، واألهوار الم. البرية ويعمل على تعزيزها
من األنواع  100وتدعم الموائل المتباينة أكثر من . طائر مائي في كل موسم شتاء 69،000من 
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السمكية، وأعداد هائلة من الالفقاريات، كما أن المصب طريق هجرة حيوي لألسماك المهاجرة بما فيها 
  .تبر مساهم مهم في اقتصاد المنطقةسالمون األطلسي، والسلمون المرقط والثعابين، كما يع

وقد . في سيفرنالمخططات التي تسخر طاقة المد والجزر عاٍم مضى، تم تعزيز  100منذ أكثر من و 
أن مصب  2007ي تشرين األول جاء في تقريٍر نشرته هيئة التنمية المستدامة في المملكة المتحدة ف

وكان الخيار األفضل الذي تم . حدة من الكهرباءمن احتياجات المملكة المت% 5سيفرن قادر على إنتاج 
الذي كان من الممكن أن يغير أميال،  10سد المد والجزر لمسافة تعزيزه من قبل إتحاد المطورين هو 

وقد أبدت العديد من مجموعات المحافظة اهتمامًا . ²كم 160الموائل عند مصاب األنهار على مساحة 
الطابع البيئي لمصب من الممكن أو يحدثها سد أكبر على  كان الجوهرية التيبالغًا فيما يتعلق بالتغيرات 

المنفعة وعائدات السد على المدى  -كما أثيرت العديد من الشكوك فيما يتعلق بحسابات التكلفة. النهر
  .البعيد

 2010 خُلَصت حكومة المملكة المتحدة في تشرين األولن دراسة الجدوى والبحث والتشاور، وبعد فترة م
وفيما ال . طاقة المد والجزر في مصب سيفرن تراتيجية لالستثمار العام في نظامإلى أنها لم تَر حالة اس

ترغب الحكومة باستبعاد المقترحات المستقبلية فقد وافقت على أن التكلفة والمخاطر بالنسبة لدافع الضريبة 
وارتأت الحكومة أنه لدى . لمنخفضة األخرىببدائل طاقة الكربون اومستهلك الطاقة ستكون مفرطة مقارنة 

تطبيق المنهجية القائمة على المخاطر، فإن البدائل األخرى، مثل كالتوسع في استخدام طاقة الهواء، 
القوة النووية، دون الحصول على دعم مالي عام، تمثل صفقة أفضل واستخالص وتخزين الكربون، و 

من هنا، فإن القرار بتفادي التغيرات في الطابع البيئي . والمستهلكينبالنسبة لكل من دافعي الضرائب 
االستناد على  بدًال من اقتصادية -اجتماعيةعلى خلفية  هأخذ تم لموقع أرض رطبة ذات أهمية دولية قد

   .المعيار البيئي المحض

  :المصدر
 www.decc.gov.uk/assets/decc/What%20we%20do/UK%20energy 
%20supply/Energy%20mix/Renewable%20energy/severn-tp/621-severn-tidal-power-
feasibility-study-conclusions-a.pdf 

 

 
 

  :دراسة حالة. فهم المنافع االقتصادية لتفادي خسارة األرض الرطبة. 3المربع 
  نهر يامونا، الهندل فيضانيةال السهول

بين نهر يامونا واليابسة في دلهي، وهي تقدم منافع هكتار من السهول الفيضانية  3,250يقع حوالي  
وقد ووجهت بضغوطات لتحويل . مثل التزويد بالمياه، األعالف ومواد أخرى، مصائد األسماك، والترفيه
، ورغم اعترافهم بالدور البيئي لتلك تلك السهول الفيضانية إلى مناطق مناسبة للتنمية السكنية والصناعة
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دون  ةتقديم مبررات كافية للحفاظ على السهول الفيضانيالسهول إال أن صانعي القرار لم يتمكنوا من 
  .المنفعة لذلك التحويل-إجراء تقييم اقتصادي لخدمات النظام البيئي لضمان إجراء تحليل التكلفة

فالسدود في ). 2007حسب أسعار (/هكتار/ر أمريكيدوال 843وبلغت تقديرات قيمة الخدمات بحدود 
د تجاوزت قو . يامونا على وشك أن تؤدي إلى جفاف السهول الفيضانية، متسببة باختفاء تلك الخدمات

رض أن تعكس القيمة المخصومة تمقدرة حسب ثمن األرض، ومن المف( منافع النظم البيئية تكلفة الحفاظ
، وهذا ما يبرر الحفاظ على بالمائة 12بالمائة إلى  2من  راوحبمدى خصم يت )‘التنمية’من منافع 

وقد أوقف الحكومة الهندية خطة سدود السهول الفيضانية لنهر يامونا حتى إشعار . السهول الفيضانية
  .آخر

تقييم خدمات )  2001. (ل, وبراساد. ، ايڤآر؛ ال. آر؛ شاما، إس. ؛ بابو، سي.كومار، ب: المصدر
 اإلدارةبرنامج بناء قدرات  برعاية. ليامونا في ممرات دلهي دراسة حالة للسهل الفيضاني :ظم البيئيةالن

  .، آي إي جي، دلهيبنك الدوليالبيئية مايميوغراف التابع لل

  

  التخفيف

ال عندما يشير التقييم القائم على المخاطر بإمكانية المضي قدمًا بالمشروع، على الرغم من احتم.  35
الطابع البيئي، في الوقت الذي تعتبر فيه المخاطرة مقبولة إلى حد ما، عندها حدوث تغير في 

ففي ظروف معينة يكون قد تم الكشف عن تغير في . يكون من المالئم إجراء تخفيف استباقي
  .الطابع البيئي مما يترتب عليه االستجابة بإجراء التخفيف

طبة أو أنه من المحتمل أن يتم الكشف عنه،  إذا تم الكشف عن تغير في الطابع البيئي ألرض ر .  36
  :فيجب النظر في معايير القرار التالية

 هل تعتبر التكلفة والمخاطر المترافقة مع تدابير التخفيف الفعال عالية نسبيًا؟ 
وفي هذه الحالة، يجب اتخاذ . تكلفة التخفيف باهظة المنهجية القائمة على المخاطر أن قد تعتبر

عني االمتناع عن تنفيذ قرار حول ما إذا كان من المالئم المضي قدمًا أو على الطرف الم
  . النشاط، بحيث يصبح التفادي هو االستجابة األفضل

 هل باإلمكان التخفيف من حدة أثار نشاط ما بطريقة عملية وفعالة؟ 
ممكنًا يجب اإلمعان بالنتائج ذاتية االستدامة والتي تحافظ على الطابع  عندما يكون التخفيف
كما يجب أن تكون المعايير واألطر الزمنية للتخفيف الناجح واضحة . البيئي لألرض الرطبة

  .وعملية
  بشكل كامل؟ التأثيراتهل ستعمل أنشطة التخفيف على تقليص 
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على األرض  التأثيراتفي بعض الحاالت قد ال يكون باإلمكان التخفيف بشكل كامل من 
وهنا يجب بذل المحاوالت لضمان تقليص . التأثيراتالرطبة، وبالتالي، قد يتبقى هناك بعض 

تدابير يجب توفير  وحيث توجد أثار متبقية. حجمها ونطاقهاالمتبقية و  للتأثيراتالمدى الزمني 
  .  التعويض

 

)برازيل -أنبوب غاز بوليفيا(بول ز اغ: ةدراسة حال. التخفيف. 4المربع   

والمشروع الذي تم تمويله جزئيًا من . كلم 3,150هو أنبوب غاز بين برازيل وبوليفيا، ويبلغ طوله بول ز غا
. بدأ في ريو جراند، بوليفيا، وامتد غربًا ثم جنوبًا إلى بورتو اليجري في برازيل (WB)البنك الدولي 

كما أن . (EA)وتتطلب سياسة البنك الدولي من كل مشاريع البنية التحتية التي يمولها بإجراء تقييم بيئي 
وعليهم أن يتجنبوا ). الحرجة وغير الحرجة(على المشاريع أن تلتزم بسياسة الموائل الطبيعية للبنك الدولي 

أما بالنسبة للموائل غير الحرجة، ال يزال يوصى بالتفادي إن لم يكن . أي تعديل مهم للموائل الحرجة
غير قابلة للتفادي، تصبح تدابير التخفيف أو التعويض هي  التأثيراتوحيث تكون . هناك بدائل متاحة

   .المطلوبة

تم تضييق  التأثيراتولخفض حجم . ولتفادي بعض النظم البيئية الحساسة، تم تعديل مسار خط األنابيب
برازيل تم خفض عرض الطريق من الففي . في العديد من التقاطعات )صف( (ROW)عرض الطريق 

  .متر 20إلى  30

التي ال يمكن تفاديها  التأثيرات، تتضمن تدابير التخفيف التي تقلص )2007(وكما يتضح في كوينترو 
  :اآلتي

تم إزالة األشجار يدويًا بواسطة مناشير متسلسلة لضمان أنها : إزالة األشجار يدويًا على امتداد الصف -
  .قد قطعت وسقطت ضمن الصف لتفادي وقوع أي أضرار بالغطاء النباتي المحيط

خط األنابيب عبر  لتركيبتم استخدام تقنيات متطورة : أسلوب السحب والدفع لألراضي الرطبة -
استعمال أجزاء من  وهو يقوم على. خالل موسم األمطار قد استخدم هذا األسلوبو . األراضي الرطبة

ثم تلقى العوامات وتبقى . األنابيب مركبة مسبقًا بحيث تعوم في موضع محدد فوق أخدود مغمور بالمياه
اإلزالة  عمليات قدرًا أقل من تتطلب هذه الطريقة .األنابيب المغطاة بطبقة اسمنتية لتغرق في قعر األخدود

بعبور الجرافة إلى األرض  فقط مقارنة باألساليب التقليدية، ألن مساحة البناء تكون محدودة بما يسمح
بعمليات اإلزالة في  األسلوب التقليدي يقوموعلى النقيض، . الرطبة لكي تكدس التربة الناتجة عن الحفر

  .لوضع األنابيب في مكانها أثناء الموسم الجاف المنطقة برمتها

السلبية  التأثيراتنهرًا لتفادي  13كلفت أعمال خاصة مماثلة من أجل معابر : الحفر تحت مجرى النهر -
وتم استخدام تقنيات الحفر األفقي لعمل نفق  تحت مجرى النهر، . على الغطاء النباتي ونوعية المياه
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سبة للنباتات النهرية وبنفس الوقت عمل على حماية األنبوب في خط األنابيب االختالل بالن مقلصًا بذلك
  .من االحتكاك

خط  صفمتر على امتداد  13تم إعادة الغطاء النباتي على شريط بعرض : الموقع داخل استصالح  -
  .األنابيب وتمت إعادة ملء األخاديد بعد االنتهاء من أعمال اإلنشاء

جائزة الرابطة الدولية لتقييم األثر البيئي لقيامه بالتقييم البيئي، كما حاز على بول ز غاوقد تسلم مشروع 
  . من البنك الدولي 2001الجائزة الخضراء لعام 

دراسات حالة من أمريكا : دمج المحافظة بمشاريع الُبنى التحتية. 2007. دي.كينتيرو، جي: المصدر
  .الالتينية

  
 

  التعويض
تتواجد أثار متبقية  ماالقيام بالتعويض عن التغير الذي لحق بالطابع البيئي حيثلعل من الضروري . 37

 ويض عنالتع، VII.24في القرار  ف، وهذا ما تم االتفاق عليه من قبل األطرابعد إجراء التخفيف
إجراء من هذا القبيل يجب أن وأي ). 1999( ألراضي الرطبة ووظائفها األخرىل الضائعة موائلال

  .المتبقية التأثيرات قع وبشكل يتناسب معالمو  يتم خارج
  :تتطلب معايير القرار التالية اهتمامًا أثناء تطوير وتنفيذ تدابير التعويض.  38

 ؟هل التعويض هو نوع مقابل نوع 
مثل منطقة من (ينبغي التعويض عن التغير في الطابع البيئي لنوع واحد من األراضي الرطبة 

عن طريق الحماية، التحسين، االستصالح أو إيجاد نوع مماثل لألرض الرطبة ) األهوار الملحية
وفي هذه الحالة على سبيل المثال، منطقة أخرى من األهوار الملحية بدل ، )VII.24القرار (

  .من أهوار المياه العذبة منطقة

 هل التعويض هو وظيفة مقابل وظيفة أو منطقة مقابل منطقة؟ 
أو خسارة في (أو خسارة وظيفة / إن التغير المتبقي في الطابع البيئي قد يتسبب بخسارة منطقة و

المساحي واألداء  االمتدادكًال من وعلى التعويض المقدم أن يعالج ). توفير خدمات النظام البيئي
خدمات النظام البيئي التي توفرها ولهذا، من الضروري فهم مدى . الوظيفي لألرض الرطبة

من حيث حجمها الفعلي، ونوع التنوع الحيوي الذي تدعمه تلك األرض الرطبة , األرض الرطبة
  .قبيل البدء بإعداد الموئل التعويضي

 أين يجب أن يقع التعويض؟ 
والوضع المثالي أن يكون واقعًا . إن موقع أي موئل تعويضي في األراضي الرطبة هام للغاية

على مقربة من األرض الرطبة المتأثرة وضمن نفس المستجمعات المائية الهيدرولوجية أو 
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فإن الطابع موئل،  استصالح أو إنشاء تتطلب تدابير التعويض أنوحيث . المنطقة الساحلية
قيم األرض الرطبة ) أن أ يجب أن يتم تقييمه لضمان التأهيل أو اإلنشاء المقترح عادةالبيئي إل

  .األراضي غير الرطبة األخرى لم تتولد أية أثار على) وخدماتها القائمة األخرى لم تتضرر و ب

 كيف يمكن تحقيق التعويض؟ 
وال بد . أو إنشاء أراضي رطبة/ يمكن تحقيق التعويض من خالل االستصالح، التحسين و

وأن تعمل على المنطقة والوظيفة،  التراكمية على كل من التأثيراتلتدابير التعويض أن تعالج 
تنفيذ  كما أن توقيت. وتفصيلي للمخاطر والشكوكالنزاهة والمرونة من خالل فهم علمي  تعزيز

تدابير التعويض أمر هام للغاية، ويجب إعداده قبل أو على األقل خالل النظر في توقيت 
ويحتاج رصد أية تدابير تعويضية إلى البدء بتقييم ما إذا كانت  ،هذا .المقترحة التأثيرات
رورة تم تعويضها بالشكل الكافي، أو إذا ثبت أن هناك ض المتبقية في الطابع البيئي قد التأثيرات

األخرى، مثًال من  الموجودة إن تأمين الحفاظ على األراضي الرطبة .توفير المزيد من التعويضل
خالل زيادة الحماية القانونية للحفاظ على الطابع البيئي في أرض رطبة أخرى، في الوقت الذي 

 في ظل مالئمةتعويضي أقل  بشكل عام بديل يعتبر  4.2تكون مشمولة فيه بأحكام المادة 
كل األطراف قد التزموا مسبقًا بمبدأ االستخدام الحكيم، من  ، حيث أنالعامة لالتفاقية الشروط

  .خالل الحفاظ على الطابع البيئي في جميع األراضي الرطبة

 كيف يمكن تنفيذ التعويض على المدى البعيد؟ 
وعند األخذ . لمصادرإن أمن أي نجاح بعيد المدى يتوقف على اإلشراف المالئم وتوفير ا

الالزمة، القدرة على ضمان أن التقنية بالتعويض، ال بد من النظر بعناية واهتمامين كافيين إلى 
ح أية وكما هو الحال في استصال. والتمويل، والقدرات اإلدارية والتشريعية ستبقى في المستقبل

لي، والدعم واإلشراف هي أرض رطبة، فإن التحسين واإلنشاء، واالنخراط الكامل للمجتمع المح
وتعزيز  إرشادات إليجاد، VII.8تمشيًا مع القرار(شروط أساسية للنجاح على المدى البعيد 

, )1999(األراضي الرطبة  إدارةمشاركة المجتمعات المحلية والشعوب األصلية في 
  )).2002(وٕارشادات الستصالح األراضي الرطبة  مبادئ، VIII.16والقرار

  التكاليف والمخاطر المترافقة مع التعويض الفعال عالية نسبيًا؟هل تعتبر 
بما في ذلك التكاليف األولية أو ، المنهجية القائمة على المخاطر أن تكلفة التعويض عتبرقد تَ 

، بشكل أبدي تكاليف رأس المال والتكاليف بعيدة المدى، لحماية مستقبل الطابع البيئي للمنطقة
في هذه الحالة، يجب اتخاذ قرار فيما إذا كان التعويض مالئمًا أو يجب و . تكاليف باهظة الثمن

  .مةئعلى الطرف المعني االمتناع عن تنفيذ النشاط وٕاحالل التفادي كبديل استراتيجي أكثر مال

  

  استجابات إضافية لمواقع رامسار  .4 .3
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، ألزمت األطراف المتعاقدة نفسها بتعيين األراضي الرطبة المناسبة االتفاقيةمن  3بموجب المادة .  39
فالوضع التشريعي بالنسبة . ضمن أراضيها إلدراجها في قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية

مثًال، إذا لم يتبع أحد األطراف . لمواقع رامسار سيكون مختلفًا مقارنة ببقية األراضي الرطبة
المتعلقة  3.2على سبيل المثال، المادة (وص عليها في حال تعيين موقع رامسار التوجيهات المنص

 فإذا لم يتبع طرف ما -، فهذا خرق لالتفاقية بذاتها)اإلبالغ في حال وقوع تغيير في الطابع البيئيب
سة الجيدة غير الة األراضي الرطبة األخرى، فيعتبر خرقًا فقط لروح مبدأ الممار في حالتوجيهات 

التعويض، -التخفيف-إطار عمل التفادي وبالتالي، هناك التزامات إضافية تندرج تحت. الملزمة
وقد . األراضي الرطبة وتدهورها أمر مطلوبفقدان لذلك، فإن االستجابة فيما يتعلق بمواقع رامسار و 

في  )4.8 الجزءتزام برفع بالتقارير؛ انظر كذلك لاالبما فيها (تبني التوجيهات لتلك االستجابات  تم
عمليات الكشف والتقرير واالستجابة للتغير الذي يطال الخصائص البيئية لإطار عمل  ،X.16 القرار

  .2010الطبعة الرابعة، , 19المدرج في الكتيب , )2008( لألراضي الرطبة

بسبب ... أي طرف من األطراف المتعاقدة له الحق"مسار أن من اتفاقية را 2.5تنص المادة .  40
يليها ". بالفعل في القائمة رطبة المدرجةمصالحها الوطنية الملحة، بإلغاء أو تقييد حدود األراضي ال

ملحة تلغي مصالح وطنية  ف المتعاقدة في حالةاألطرا عندما تكون" من االتفاقية وتنص 4.2المادة 
التعويض عن أية  فانه ينبغي بقدر االمكانأو تقيد حدود األراضي الرطبة المدرجة في القائمة، 

" مصالح وطنية ملحة"لتفسير  والتوجيهات العامة لألطراف المتعاقدة. "خسارة لموارد األرض الرطبة 
تم اعتماده من قبل  4.2من االتفاقية والنظر في التعويض بموجب المادة  2.5تحت المادة 

من  2.5وجب المادة بم" مصالح وطنية ملحة"، توجيهات عامة لتفسير VIII.20األطراف في القرار 
االتفاقية، وأخذ التعويض باالعتبار بموجب المادة حيث تم اعتماده من قبل األطراف في القرار 

VIII.20 ،  وأخذ االتفاقيةمن  2.5بموجب المادة " مصالح وطنية ملحة"توجيهات عامة لتفسير ،
  ).2002( 4.2التعويض باالعتبار بموجب المادة 

األطراف المتعاقدة ستهدف "والي بأن على الت VII.24و  5.1 ينذلك، أوضح القرار  وعالوة على.  41
استصالح تدهور األراضي : ... إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية من خالل اإلجراءات التالية

تحت عنوان األراضي الرطبة ذات األهمية " (الرطبة والتعويض عن األراضي الرطبة المفقودة
خسارة أٍي من وظائف  العملية لتعويضير أخذ التداب"، ويحث األطراف المتعاقدة على )الدولية

  .وسماتها وقيمها، سواء في النوعية أو المساحة، الناتجة عن األنشطة البشريةاألرض الرطبة، 

 يضااألر فقدان عن إن إطار العمل العام التخاذ القرار لكل من التفادي، والتخفيف والتعويض .  42
تنطبق على كل من مواقع رامسار المعينة فعًال وغيرها من األراضي ) أعاله 3الشكل (الرطبة 
  .على حد السواءالرطبة 

إلغاء موقع أو  وقع، وأنالم ةنطقمبتتعلق  4هناك عدد من السيناريوهات الموضحة في الشكل .  43
 )3المربع (و ) 2المربع (يتضح في ) 1المربع (فرض قيود على حدود موقع من مواقع رامسار 
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وينبغي لالستجابات المالئمة لتطوير تدابير التعويض إللغاء أو تقييد حدود األراضي . 4بالشكل 
من إطار العمل هذا  3.2لمدرجة في قائمة رامسار أن تتبع التوجيهات الموجودة في القسم الرطبة ا

  ).الطبعة الرابعة, 19الكتيب ( VIII.20وأيضًا في القرار 

ألسباب أخرى  رامسار المدرجة للنظر في إلغاء أو تقييد حدود مواقع جيهات هناك المزيد من التو .  44
، توجيهات لمعالجة مواقع رامسار أو IX.6متوفرة في مرفق القرار " المصلحة الوطنية الملحة"غير 

  ).2005( أجزاء من مواقع لم تعد تفي بالمعايير الخاصة بالتعيين

هو ليس تغير الطابع البيئي نفسه، وٕانما  4.2تجدر اإلشارة إلى أن تفعيل التعويض بموجب المادة .  45
غير قابل هو القرار اإلداري بأن تعيين مواقع رامسار هو ما يجب أن يتغير، ألن التغير البيئي 

يتعين على  ،تم التوصل إلى هذا االستنتاجي عندما ألنهولعل هذا أمر منطقي، . سترجاعلال
  .ابة الصحيحة لتغير الطابع البيئي ان تسعى لعكس ذلكاالستج

أو أنه سيحدث، ولم يتم  في الطابع البيئي غير قابل لالسترجاع ومع ذلك إذا حدث تغير سلبي.  46
نص ، فإن )4في الشكل  4المربع (اتخاذ قرار بعد بتعديل أو سحب المنطقة المعينة من القائمة 

ومع ذلك، في . .VIII.24عدا األحكام العامة في القرار  ترط التعويض بشكل صريحال يش االتفاقية
ما يعادل تقديم التعويض ب" قياماليدعو األطراف المتعاقدة  IX.6مثل هذه الحاالت، فإن القرار 

  3.ن هناك خسارة ال يمكن تفاديها في الطابع البيئي في أحد مواقع رامسارو عندما يك" على األقل

  

                                                 
ً بالنسبة لموقع رامسار أنه سيناريو آخر، وإن كان نادراً       3 ً للقرار (، فيه التعويض ضروريا بُعيد المشاورات ", )1993 ,5.3وفقا

والطرف المتعاقد المعني، تم االتفاق على أنه إذا فشل موقع وقت تعيينه من التأھل تحت أٍي من ) األمانة العامة(بين االتفاقية 
] األمانة العامة[أو استصالح لوظائفه وقيمه، سيتم إصدار أمر من اإلتفاقية المعايير، ولم يكن ھناك إمكانية للتوسع أو تحسين 

  ".      من اإلتفاقية 4.2بإزالة الموقع من القائمة وتطبق عليه أحكاماً بالتعويض، كما جاء في المادة 
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  سيناريوھات التغير لموقع رامسار. 4الشكل 

  
 

  استجابات إضافية للمواقع المؤهلة للتعيين ضمن مواقع رامسار .5. 3

تطوير "إلى  2الهدف االستراتيجي يسعى ، 2015-2009 اإلستراتيجيةرامسار  خطة ضمن.  47 
 ولوجييعلى التنوع الب  للمحافظةمهمة شبكة دولية من األراضي الرطبة التي تعتبر  والحفاظ على

حياة اإلنسان،  واستدامة يةالسمكالمجموعات المائية و  العالمي، بما في ذلك مسارات طيران الطيور
 ٕارشاداتر االستراتيجي و لإلطاوبشكل مناسب جميع األطراف المتعاقدة تنفيذ  عن طريق ضمان

مناسبة الدارة عن طريق اإلو لتنمية المستقبلية لقائمة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية، ا
 حتى اآلن التي لم يتم تعيينها رسمياً الرطبة ذات األهمية الدولية و  ألراضيلخدام الحكيم الستوا

 العمل إلطار يالمحلل التطبيق من خال مؤهلة ولكن تم تحديدها على أنها ،مواقع رامسار ضمن
  ."من عمليات وازيهما ياالستراتيجي أو 

 ذات األهميةارة األراضي الرطبة األخرى دإل  2.7ستراتيجيةالمن خالل ا الهدف هذاتصعيد تم  . 48
األراضي الرطبة  بالنسبة لتلك قد تحققلمالئمة واالستخدام الحكيم اإلدارة ا: "أنتنص  ، التيةالدولي

 تم تحديدهاولكن  ،مواقع رامسار ضمن رسمياً  دراجهاإالتي لم يتم حتى اآلن  ةالدولي ذات األهمية
 ."عمليات يوازيه من أو مااالستراتيجي  العمل إلطارن خالل التطبيق المحلي م

 حليةم عمليةالخطة االستراتيجية هو أن جميع المواقع التي تم االعتراف بها من خالل  إن مضمون. 49
لتنمية وٕارشادات ااإلطار االستراتيجي وفقا ألحكام " ذات أهمية دولية" يوازيها، على أنهاأو ما 

من مواقع  ةكواحد ولكنها لم تعين رسمياً  المستقبلية لقائمة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية
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بوصفها مواقع تم  بنفس الطريقة من حيث المحافظة على طابعها البيئي رامسار، يجب النظر فيها،
  .قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية إدراجها في

يجب و  ،المواقع التي تنطبق على تلك ينبغين خيارات االستجابة ومعايير القرار إوبناءا على ذلك ف . 50
في قائمة األراضي الرطبة ذات  إدراجهاعلى المواقع التي تم  طبقت مطابقة لتلك التي أن تكون

  .3 صنع القرار المبين في الشكل يةعمل ، وذلك باستخدام إطار)أعاله 3.4القسم (األهمية الدولية 

 

  وتوجيهات لتفادي وتخفيف وتعويض خسائر األراضي الرطبةمبادئ  .4

  ةمقدم. 1. 4

 أخرى جوانبهناك والتعويض،  ،التخفيفالتفادي، و هذا اإلطار على  فيه يركز في الوقت الذي . 51
 .المبادئ العامة والتوجيه ن هذهضم تقع على الطابع البيئي لألراضي الرطبة ةفظاحمال لموضوع

، ومن ثم ألراضي الرطبة أوالً الطابع البيئي ل ال بد من وصفمن أجل الكشف عن التغيير،  . 52
هذه العناصر من دون و . تغييرأي عريف و تشخيص ت أنه قد تم للتأكد ةمالئمال تستوجب المتابعة 

ر أو التغيي للتغييرفيذ مختلف خيارات االستجابة بشأن خطر تن مستنيرصعب اتخاذ قرار ياألساسية، 
  .المحتمل في الطابع البيئي

 عمل إطارواردة بإسهاب أدناه، وتتبع  العام العمل طارإ تنفيذل لمبادئ األساسية والتوجيهاتا إن . 53
 فيألراضي الرطبة الذي اعتمد ل الطابع البيئيلتغيير في واالستجابة ل لتقريرعمليات الكشف وال

  ).2010 ، الطبعة الرابعة،19كتيب ال( X.16القرار 

 

  وصف الطابع البيئي لألراضي الرطبة .2. 4

) Aالمرفق  IX.1 من القرار 15الفقرة ( الحالي "الطابع البيئي" تعريففإن عاله، أ تمت اإلشارةكما  . 54
التي تميز النظام البيئي خدمات /  4عناصر وعمليات ومنافع هو مزيج من الطابع البيئي: "هو
 ".ينوقت معينراضي الرطبة في األ

 معين وصف طابع بيئي يكون باإلمكانأن  مفيد، من المهم أيضاً " الطابع البيئي" فيما يعتبر تعريف . 55
، كما هو متابعةال فيه ل، بماعملية إدارة التخطيط الفعال أساسياً  الرطبة باعتباره عنصراً لألراضي 

 18االستخدام الحكيم، العدد في كتيب رامسار، منصوص عليه في تخطيط إدارة األراضي الرطبة 
في الطابع البيئي لألراضي  تغير سلبي حدثأنه إذا  أيضاً  ويترتب على ذلك. )الطبعة الرابعة(

                                                 
المنافع "لخدمات النظم البيئية على أنھا  MA ]تقييم النظام البيئي لأللفية[في ھذا السياق، بتم تعريف المنافع البيئية حسب تعريف        4

  ".التي يتلقاھا الناس من النظم البيئية
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يمكن على أساسه تقييم التغير،  الذي لطابع البيئيأولي ل ال بد من وصفف، بفعل إنسان الرطبة
 .باالعتبار تخفيف والتعويضوال فاديتال أخذوبالتالي 

  معالجةأي إلى المفهوم،  تعريفمن  بعدأ هو انتقلت إلى ما، األطراف المتعاقدة توجيهاتٍ نت تب . 56
الطابع البيئي، والتي يمكن تطبيقها على أي من  تعويض التأسيسية التي ستعمل على األجزاء

ها ف الطابع البيئي لألراضي الرطبة، بما فييوصتلقد وفرت مبادئ توجيهية و . رطبةاألراضي ال
البيئي لألراضي الرطبة، الطابع  فةً واص، X.15والعمليات والخدمات، في مرفق القرار ا،مكوناته

  ).2008( ةيألساسا جردالوصيغ   الضرورية لبياناتوا

في ورقة  ايضا دمجها تم  مجاالت كهيكل و ك، هذا الوصف للطابع البيئي X.15بما يتفق مع قرار . 57
  ].XI.xxالتي اعتمدها القرار [مراجعة  RIS (- 2012(رامسار  مواقع معلومات

 

  ومؤشرات اإلنذار المبكر متابعةال .3. 4

. ةظممنتال تتوجب المتابعة ،البيئي الكشف عن التغيرات الفعلية أو المحتملة في الطابعمن اجل  . 58
 ابأنه) VIII.6 ،2002القرار ( لرامسار جرد األراضي الرطبةإطار عمل   يف هذه المتابعة تعرف

ة من أنشطة التقييم، مستمدفرضيات استجابًة ل ،تسييرمعلومات محددة ألغراض المن مجموعة "
 من زمنيةمن سلسلة بيانات  الحظ أن مجموعة. (تسييرالتنفيذ ل ه المتابعةهذ نتائج واستخدام

بدال من يجب أن توصف بالمراقبة  تقييم األراضي الرطبة مستمدة منالغير الفرضية المعلومات 
  ".)VI.1، على النحو المبين في القرار متابعة ال

أيضا إلى أن  )1993 ، 5.6القرار (الحكيم  ستخدامضافية لتنفيذ مفهوم االالتوجيهات اإلأشارت . 59
من فة على مستويات مختل ايمكن تنفيذهو  ،استثمارات عالية تطلب تكنولوجيا متطورة أوتال متابعة ال
تاحة، وأن على كل المختلفة الم متابعةأن هناك العديد من تقنيات العلى التأكيد  ويجدر. عمق ال

  .المتاحة هموارداألنسب ألولوياته و  )األساليب( سلوباأل اختبارطرف متعاقد 

ة األراضي الرطب إدارةمن خطة  يتجزأجزًء ال  متابعةمن الناحية المثالية، يجب أن يكون برنامج ال. 60
إرشادات جديدة لتخطيط إدارة مواقع ، VIII.14في موقع محدد، كما هو منصوص عليه في القرار 

الطبعة (وكما هو موضح أكثر في كتيب رامسار الثامن عشر  رامسار واألراضي الرطبة األخرى،
برنامجًا وحيث أنه ال يوجد خطة إدارة حتى اآلن، فإنه ال زال من الصعب تنفيذ ). 2010الرابعة، 

  .بفاعلية متابعةسيكون من الصعب تنفيذ نتائج ال دون إطار عمل لخطة إدارية،ف؛ متابعةلل

الكامن وراء  لمفهوموا .إنذار مبكر وضع مؤشرات ،متابعةفي أي برنامج لل المفيد،لعله من .  61
أو تشير  /مقدمات ل بمثابة التي هي التأثيراتالكشف عن مؤشرات اإلنذار المبكر هي أنه يمكن 

محققة بالضرورة أدلة  "اإلنذار المبكر" وفي الوقت الذي قد ال يوفر. فعليةبيئية  اتر يأثت إلى بداية
تدخل أو إجراء مزيد ال ة لتحديد ما إذا كانفرصإال أنها تتيح ال ،نطاق أوسععلى  للتدهور البيئي
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استجابات "اإلنذار المبكر ب على هذا النحو، يمكن تعريف مؤشرات . ق أمرًا مبرراً من التحق
 ار سلبية محتملة علىوقوع آث وتسبق ،إزاء قلق معين، قابلة للقياس ةوكيميائيحيوية، فيزيائية 

ت اإلنذار المبكر في كتيب كما يتم تقديم مزيد من المعلومات حول مؤشرا". النظام موضع االهتمام
  ).الرابعة طبعةال(ار الثامن عشر رامس

مفاهيم يمكن لالوقت،  ذاتولكن في ، ؤشر اإلنذار المبكرلماألهمية البيئية  االعتباريجب األخذ ب.  62
كن قياسها، موأنماط االستجابات الحيوية التي ي. أن تتضارب اإلنذار المبكر واألهمية البيئية

  .5في الشكل  معممة قدرة على اإلنذار المبكرالو  باألهمية البيئيةوعالقتها 

ثار سلبية محتملة، أل استثنائياً  اً مبكر  اً إنذار أن تقدم  الحيويةستجابات العالمات ال يمكن، مثالك.  63
آثار سلبية  لهاأو تصل إلى ذروتها  أن نتيجة االستجابات الُمراقبةولكن هناك أدلة قليلة جدا تلك 

 هي الولذلك، . النظام البيئي على المستوى الفردي، ناهيك على مستوى السكان، والمجتمع أو
فمن  لكشف المبكر،ااألساسي هو  التقييم هدفإذا كان ف. صلة من الناحية البيئيةتعتبر ذات 

إذا كانت المعرفة يطبق  قد بيئية في حين أن العكسالهمية األالمرجح أنه سيكون على حساب 
 .باألهمية البيئية للمؤثرات قد أخذت باالعتبار

 
، كتيب VII.10من القرار (للقياس القابلة الستجابات البيولوجية بالنسبة لقدرة على اإلنذار المبكر البيئية و الهمية األ عالقة. 5الشكل 

  )2010، الطبعة الرابعة ،18
  
  مؤشرات اإلنذار المبكرل المثالية سماتال
  

ولكي يكون  لوضع مؤشرات لإلنذار المبكراستراتيجية واضحة  VII.10مرفق القرار يحدد .  64
  :يجب أن يكون ستجابةاال محدد فإن كمؤشر إنذار مبكر، ممكنًا 
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لتوفر مؤشرًا يجب أن تحدث في مستويات التنظيم، سواء البيولوجية أو الفيزيائية، : ستباقيا )أ
  ؛ضرر بيئي خطير وقوع أشكال التأثير السلبي، قبل أي شكل من تدهور، أوعلى وجود 

مؤشر  يجب أن يكون، وقوعها المحتملة قبل الهامة التأثيراتالكشف عن  لدى: اً حساس )ب
  المشكلة؛ منخفضة أو المراحل األولى من لمستويات اً حساسلإلنذار المبكر 

  ؛سبب تأثير مادة الثقة في تحديد زيال بشكل كافٍ  مشكلةلل اً كون محدديب أن يج: يتشخيص) ج
 مجموعةالمحتملة من بين  التأثيراتيجب أن تتنبأ بوقوع : تطبيق على نطاق واسعقابل لل) د

  من المشاكل؛ واسعة
مشكلة، لللمفهوم أن استمرار التعرض من ا: أهميتها البيئيةوب/ بيئية فعلية اتر يثأتبرتبط م) ه

على (بيئية سلبية كبيرة  اتر يأثتإلى  االستجابة، قد يقود على األغلب مظهروبالتالي استمرار 
  ؛)ةمستوى النظم البيئي

قبل فعال  إداري عملبلبدء ل كافية المعلومات بسرعةوفر ي أن يجب: وفعالية التكلفةالتوقيت ) و
ر قدر ممكن من بأك حيث ، كما يجب أن يكون القياس غير مكلفثار بيئية هامةوقوع وقوع أ

  المعلومات لكل وحدة جهد؛ 
قيد  ةكون على صلة بالنظم البيئييجب أن ي: الوطنيو اإلقليمي  ينعلى الصعيد لصلةا) ز

  التقييم؛ 
أو ، وقابلة للمراقبة بالنسبة للمعنيين قيمة واضحة وكون ذييجب أن : اجتماعياً  ذو صلة) ح

  ؛اً اجتماعي الصلة بمقياس وثيقعلى التنبؤ  قادر

ونسبة خطأه  موثقةواصفات مو  باستخدام إجراء يكون قابًال للقياسيجب أن : سهل القياس )ط
   منخفضة؛

 ابسيطكان ولو  على كشف التغيير اً كون قادر ييجب ان : المكان والزمان حيثمن ثابت ) ي
ية كجزء من عوامل طبيعبأن استجابة ما كانت بشرية المنشأ وليس بسبب والتمييز بوضوح 

  ؛ و)الضوضاء قوية لمعدل، إشارة والتي هي(طبيعية الخلفية ال

  .أال يلحق الضرر بالنظام البيئي قيد التقييم قياس المؤشريجب على : ال يلحق الضرر) ك

 

  التغيير في الطابع البيئي لألراضي الرطبةتفادي  .4 .4

قد  مؤتمر األطراففي خالل قراراتهم  منو  لرامسار ألطراف المتعاقدةفإن اكما هو موضح أعاله،  . 65
في أي عملية  مبدئيةبة كخطوة األراضي الرط ات علىر يأثالتتفادي  يجب هفكرة أن أيدوا باستمرار

واألنشطة  األراضي الرطبة أحواض األنهار، ٕادارةو ، ةالبيئي اتر يأثتالقرار في مسائل تقييم ال اتخاذ
  .محددة القطاع
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 هأن لوحظ ،ة بشأن تقييم األثر البيئيتقديم المشور  حول X.17قرارالعلى سبيل المثال، في مرفق . 66
من خالل (التخفيفو) أو المنع( التفادي ,مثالً أن تتخذ أشكاال عدة،  تصحيحيةالجراءات يمكن لإل"

مراحل، العملية، التسلسل، اليرات في الحجم، والموقع، والتصميم، وتحديد المواقع، النظر في التغ
، والتعويض )أو إعادة تأهيل المواقع االستصالحرصد للنشاط المقترح، فضال عن الأو / دارة واإلو 
التخطيط  منهجية"استخدام  جبوي). ة بعد المنع والتخفيفلغالب مع التأثيرات المتبقيالمرتبط في ا(

 وعلى المرء أن يعترف .كإجراء أخير يستخدم التعويضألولوية، و يكون للتفادي احيث  ،"اإليجابي
على  تنمويكون من المناسب رفض مقترح ي حاالت فهناك: دائماً  ممكناً بأن التعويض لن يكون 

 ".في التنوع الحيوي خسارة ال تعوضضرر ال رجعة فيه، أو أساس 
  

ولوية، التفادي على أنه األ أيضاً  راضي الرطبة وأحواض األنهاراأل حول إدارة X.19قرار يحدد ال. 67
أو  وتقليص تفادي،الحاجة إلى "معالجة إلى األنهار أحواض األراضي الرطبة و  سياسة وٕادارة داعياً 

على األراضي  السلبية المحتملة التأثيرات) حفاظال موازنةعلى سبيل المثال، من خالل ( تعويض
  ".الرطبة الناتجة عن األنشطة في أحواض األنهار

 بالتفادي أيضا  إذ تعترفد الحيوي والصناعات االستخراجية الوقو  حولطاع إن التوجيهات محددة الق. 68
 التأثيراتتجنب ل السعي" إلى األطراف المتعاقدة X.25قرار ويدعو ال. كأولوية في إطار االتفاقية

إجراءات إيجاد / أو التعويض/ التفادي غير ممكن، يتم تطبيق التخفيف و ايكون هذ السلبية، وحيث
بالمثل، فإن ". األراضي الرطبة صالحمن خالل است ،، على سبيل المثالالتوازن بالشكل المالئم

تنفيذ السياسات الرامية إلى االستخدام الحكيم لجميع األراضي ل الحاجة"عترف ب ي X.26القرار 
لتجنب وذلك سياق أهداف التنمية المستدامة، لواردة في قائمة رامسار، و الرطبة، بما في ذلك تلك ا

 "لألراضي الرطبةعلى الطابع البيئي  االقتصادية للتنمية السلبية التأثيراتأو تخفيف  قليصأو ت
المتعلقة  والسلطويةنقيح اإلجراءات التنظيمية مراجعة وت" علىاألطراف المتعاقدة يحث وبناًء عليه، 

لألراضي  لبيئيةالمترتبة على النظم ا التأثيراتة االستخراجية، وذلك لضمان أن باألنشطة الصناعي
 ممكن،القدر بال أثرها التخفيف من جرى أو أو عولجت، التي تقدمها قد تم تفاديها توالخدماطبة الر 
لتشريعات الوطنية المعمول ا أية أثار ال يمكن تفاديها قد تم تعويضها بشكل كاٍف بما يتالءم مع وأن
 ".بها

  
ود التخفيف وبالتالي جه -" أساليب االستصالح"مطوًال على أن  األطراف المتعاقدةوأكدت . 69

 التوصية " (الموجودةالطبيعية ضعف الجهود الرامية إلى الحفاظ على النظم تيجب أال " -والتعويض 
4.1، 1990(.  

  
   ألراضي الرطبةالطابع البيئي لفقدان من أثر تخفيف ال 5. .4
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والتي من ، فإن الخطوة التالية في التسلسل عندما تستنفذ كل البدائل لتفادي تغير الطابع البيئي. 70
 داخلفي األراضي الرطبة  التأثيراتعملية للحد من أو تقليل اتخاذ إجراءات الممكن النظر فيها هي 

بما في ذلك، على سبيل المثال، (في اي مكان  تلك أن تنفذ جراءات التخفيفإل يمكنو . الموقع
البيئي في الطابع  في الموقع حيث التغير قد تحقق تأثيرها ما دام ،)المنبع في مستجمعات المياه

 .اتر يأثتالهذه  تقييم من ساليب مناسبة أ إلى التأثيراتأن تستند األحكام حول  ال بد منو . وارد تماماً 
  

على أنه  تخفيفالمن  لهدفإلى ا )X.17قرار (ر البيئي يأثترامسار بشأن تقييم التوجيهات  تشير. 71
 وعادة. مستويات مقبولة السلبية إلى التأثيراتعن سبل لتحقيق أهداف المشروع مع خفض  لبحثا

يحتمل أن  هذا األمر بما التوجيهانات في تصميم المشروع، ويصف ذلك إدماج ضميتضمن ما 
 ،التسلسلو التغييرات في الحجم، والتصميم، والموقع، والعملية، وتحديد المواقع، ب"عليه،  يشتمل

  ."أو إعادة تأهيل المواقع استصالحعن  النشاط المقترح ، فضالً متابعة أو / والمراحل وٕادارة و

  :كذلك أن رات تشيالتوجيه. 72

i( " من المؤيدين والمخططين والمهندسين وعلماء البيئة وغيرهم من  ةمشترك وداً جه يتطلب التخفيف
 ؛"المتخصصين، للوصول إلى أفضل خيار بيئي عملي

ii(  أن تصبح  بحيث يمكن تقييم جدواها قبل، مبكرة من العمليةفي االستطالعية اليجب اختبار البدائل
 و ؛ إلزاميةأكثر  الخيارات

iii( "احتمالهالك تحليل نجاحها المحتمل و يجب تحديد تدابير التخفيف ووصفها بالتفصيل، بما في ذ 
متطلبات ت الوطنية والنظم القانونية السياساتحدد قد و ". لمشروعالسلبية ل تاير أثالتالواقعي لموازنة 

 .معينة لكل بلد على حدة

مرفقة الشروط أو العهود العن طريق  هيف لوضع وتطبيق تدابير التخفي المتعارف عليهاطريقة ال. 73
 آليات والتي من شأنها أن تمكنر الواجب اتخاذها، د التدابييحدتكذلك . بالمشروع أو خطة الموافقات

 على شكلي بعض الحاالت أن تصاغ هذه ويمكن ف. من أن تحدد عند االقتضاء  لمساءلة والرقابةا
  .وتقييم التخفيف عن تنفيذ المسئوليناتفاق بين 

وتجزئة  ،المكانيةتسيير ال منهجية التخفيف في بعض األحيان عن طريق استخدام تحقيقويمكن   .74
  .موقع محددعلى  مخاطرالمن ، بحيث يتم التخفيف مكانياً األنشطة 

يمكن حيث ، "قابل للتكيفالتسيير ال"بأفضل شكل ممكن من خالل منهجية تخفيف الخطة تنفذ . 75
قرار وال. واالختبارمتابعة  الراجعة لل ردود الفعل تطبيق التعديالت والتصحيحات الالزمة في ضوء 

VIII.14 )2005( ، مواقع رامسار واألراضي الرطبة  ييرتس  جديدة لتخطيطالتوجيهات الوضمن
هذه العملية على النحو  توجزللتكيف، و  قابلال التسيير ، ويشمل بعض التوجيهات بشأناألخرى
  :التالي
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i(  أن يتحقق  يجباتخاذ قرار حول ما) ؛)الهامة يزاتللم إدارية كميةعلى سبيل المثال، إعداد أهداف 
ii(  معلومات المتاحة، لتحقيق األهداف؛الأفضل  أساس علىتقوم إدارة مناسبة، ممارسة 
iii( ؛ألهدافلمن أجل تحديد مدى تلبيتها الميزات  متابعة 
iv(  تلبية األهداف، يتم تعديل اإلدارة؛إذا لم تتم 
v(  لمزيد من  4الخطوة وتكرر  األهداف،تحقق دارة المعدلة اإلتحديد ما إذا كانت بمتابعة ال اراستمر

 .، حسب الضرورةالتعديالت
 

الرطبة لألراضي  البيئي الطابع فقدان تعويض.  6.4  

 عندما تعتمد أو(بعد إجراء التخفيف أو كان متوقعًا لها أن تحدث المتبقية  التأثيراتإذا استمرت . 76
الخطوة التالية في تكون ، )رامسار  قائمة مدرج في لموقع" مصلحة وطنية ملحة" 2.5المادة 

 على قد شددحظ أن مؤتمر األطراف لو و . البيئيالطابع التغير الذي حل بتعويض  هيتسلسل ال
أراضي إنشاء  أوستصالح أن ا) 10، الفقرة VIII.16، و10 ، الفقرةVII.17في قرارات ( نقطة

هذا صحيح فيما يتعلق . ضي الرطبة الطبيعيةرطبة ال يمكن أن تحل محل فقدان أو تدهور األرا
فيما  ،صحيكون كذلك أو أ كثير من الحاالت، ولكن في ألراضي الرطبةا البيئية لمثل تلكبالقيم 
مع األخذ في ، IX.21انظر أيضا قرار ( ،ي ماموقع طبيعخصوصية لال القيم الثقافيةبيتعلق 

  .)االعتبار القيم الثقافية لألراضي الرطبة

األراضي الرطبة مع فقدان تعويض من األفضل  هوقد أبرزت األطراف المتعاقدة أيضا حقيقة أن. 77
ومرفق القرار  VII.24القرار ( مستجمعات المياه المحليةنفس ، وفي النوعنفس رطبة من  أراضٍ 

VIII.20.(  

  

  

  األراضي الرطبة كخيار استجابة صالحاست

تستمر في حاالت  يعد االستصالح استجابة محتملة للتغير أو التغير المحتمل في الطابع البيئي. 78
  .المتبقية بعد جهود التفادي والتخفيف التأثيراتفيها 

الستصالح األراضي الرطبة  توجيهيةخطوط ألطراف مبادئ و ، اعتمد مؤتمر ا2002في عام  . 79
 خيار استجابةكعلى االستصالح المبادئ  المتأصلة في تلكالمفاهيم وتنطبق ). VIII.16القرار (

  .طابع بيئي في األراضي الرطبة فقدان  عن

فهم واضح  تحديد، فمن الضروري أن يتم كخيار استجابةاألراضي الرطبة  استصالحعند اختيار . 80
على النحو المبين في قرار رامسار و . االستصالح، ومعايير األداء لمشاريع وبيان األهداف والغايات
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VII.17 يجب ، راضي الرطبة لأل واالستخدام الحكيم ةفظاحلمعناصر التخطيط الوطني لأحد ك
مل كان يؤُ فإذا . ة تؤدي وظائف متعددةبأن األراضي الرطب تعترف والغايات أن األهدافتلك على 
أن يذكر كجزء من فيجب ما قبل اضطراب األوضاع، حالة يعزز العودة إلى أنه سمشروع المن 

. في أهداف المشروعبالضبط   ما يعنيه هذامعلومات أكثر تفصيال عوٕادراج المشروع، أهداف 
ما  حالة العودة إلى معنية بتعزيزليست جميعها أن مشاريع االستصالح وتجدر اإلشارة ، مع ذلك، 
بالضرورة حرفيًا  ال تعني ة إلى ما قبل اضطراب األوضاعالعودأن قبل اضطراب األوضاع و 

  .الستصالح األراضي الرطبة الخطوط التوجيهية المبادئكاستخدام الكلمة في " استصالح"

وعالوة على ذلك، ال بد من االعتراف بأن مع تغير المناخ من المرجح أن يصبح من غير المرجح  . 81
ترميم واألهداف ال مقاصدبل ينبغي أن تكون . بشكل متزايد استعادة وتحقيق حالة مرجع تاريخي

  .قبل، وتأخذ في االعتبار توقعات تغير المناخ في المست"لمناخلإثبات "لتكون بقدر اإلمكان مصممة 

  

  إنشاء أرض رطبة كخيار استجابة

تكن أرضًا رطبة من قبل إنشاء أراٍض رطبة على أرض لم عض الحاالت قد يكون من الممكن في ب . 82
  .بيئيت في الطابع الأو حتى للمساعدة في التخفيف من حدة التغيرا تعويض من أجل تقديم

الستصالح األراضي الرطبة  التوجيهية الخطوطالمبادئ  منهجيات المندرجة فيالمفاهيم والإن . 83
أيضا النظر في  يجب، ولكن على نطاق واسع األرض الرطبة عملية إنشاءتنطبق أيضا على 

ك لإنشاء أرض رطبة في ذمة ئتقييم مدى مالل حاليًا وتاريخياً  في منطقة ما تخدام األراضياس
بعض فإن رطبة، أراضي  إنشاءد جهو  يةلعدم فاعل أنه نظراً  أيضاً كما تجدر اإلشارة . الموقع

  .5االستصالح على اإلنشاءة، قد اعتمدت سياسة تفضيل األطراف المتعاقدة، مثل الواليات المتحد

  

  "ال خسارة صافية"تطبيق سياسة 

األراضي الرطبة،  ات علىر يثأالتلتفادي  التسلسل المفضل عن "ال خسارة صافية" قد تعبر سياسة.  84
أو / الموقع، و داخلاألراضي الرطبة  التي ال يمكن تفاديها في التأثيرات حدة والتخفيف من

 بهامسموح فإن التأثيرات وبالتالي، . عقخارج المو إيجاد توازن مع أية أثار متبقية أو التعويض عن 
  .أساسيعنصر  يكون) االستصالح من خالل غالباً (ولكن التعويض في األراضي الرطبة، 

 هافي ن، بم"ال خسارة صافية"شكال سياسة ما من أ الً بعض األطراف المتعاقدة شك تداعتم وقد.  85
؛ كندا )الوطنية األراضي الرطبة سياسة(هاما ، وجزر الب)أسترالياغرب بيان موقف (أستراليا 

                                                 
  تخفيف تعويضي عن خسائر الموارد المائية، السجل . 2008. الجيش األمريكي فيلق المھندسين والوكالة األمريكية لحماية البيئة        5
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 العميق الداخلي خليجالهونج كونج ماي بو  (، الصين )والمحلية االتحادية والسياسات القوانين(
؛ ترينيداد وتوباغو )سياسة وطنية لألراضي الرطبة(سبانيا إ، )األهوارقانون (رواندا  ،)موقع رامسار

االتحادية  سياساتوال قوانينال(، والواليات المتحدة )األراضي الرطبةعلى ظ اسياسة وطنية للحف(
  ).والوطنية

سة ال خسارة صافية سيا تم تبني، ندا، وترينيداد وتوباغوفي بعض البلدان، مثل جزر البهاما، وك.  86
ت أخرى، مثل الواليات المتحدة، في حاال. نحو تنفيذ اتفاقية رامسار التوجه مع اتمن قبل الحكوم

  .تبني هذه السياسةعامًال في  اتفاقية رامسارلم تكن 

قد تكون متسقة مع أهداف اتفاقية رامسار، من المهم " ال خسارة صافية"سياسة على الرغم من أن .  87
في . نفسها االتفاقيةجاءت في صلب نص " ال خسارة"منهجية أن نالحظ، من جهة أخرى، أن 

عظيمًا  مورداً  تشكل األراضي الرطبة"على أن  ديباجةال صتنص أعاله،ذكر على نحو ما ، الواقع 
ألطراف المتعاقدة وأن ا، "إصالحهيمكن  ال أمراً  هافقدانو  ترفيهية،اقتصادية وثقافية وعلمية و  ذو قيمة
بذلك أن  ، ملمحاً "رطبة في الحاضر والمستقبلاألراضي ال فقدانو , وقف الزحف التدريجيب"ترغب 

  .الموقع هو أمر بالغ األهمية داخلألراضي الرطبة تفادي المزيد من خسائر ا

األطراف وعلى  ."ال خسارة"على اتباع منهجية  مجدداً  تؤكد االتفاقيةمواقع رامسار، فيما يتعلق ب.  88
والقيام ) 3.3حسبما نوقش في القسم ( مواقع رامسارعلى " ةفظاحمتعزيز ال"العمل على المتعاقدة 

" للمصلحة الوطنية الملحة"أو تقييد حدود موقع من مواقع رامسار بناًء على استدعاء رسمي بإلغاء 
أو تقييد حدود  إللغاءملحة الوطنية المصلحة ال إلى ةالمتعاقدد أحد األطراف استنٕاذا و ). 2.5المادة (

" .موارد االراضى الرطبةأية خسارة لتعويض  يجب بقدر اإلمكان العمل على"مواقع رامسار، أحد 
مى األسالواجب  ، فإن"ال خسارة صافية" التعويض باعتباره شكال من أشكال هذا وفيما ينظر إلى

  .في المقام األول تجنب الحاجة لهذا التعويضوالرئيسي هو 

االستخدام ب المتعاقد بالقيام طرفالق واجب في سيا ر صلةأكثقد تكون " ال خسارة صافية"إن سياسة . 89
من السياسة  اً جزء" ال خسارة صافية" قد تكون سياسةو . أراضيه علىالحكيم لألراضي الرطبة 

 سياسة" أن VII.6مرفق القرار  يالحظ في المثال، وكماعلى سبيل فالوطنية لألراضي الرطبة، 
" تفاقية رامسارال تنفيذ مفهوم االستخدام الحكيم في تخيلةم أساسيةهي ميزة األراضي الرطبة  الوطنية

تصميم ال " يجوز للطرف المتعاقد هأن )2010، الرابعة بعةالط( 2كتيب يقترح الوفي هذا الصدد، 
بما في ( هااألراضي الرطبة وقيم ح الصافي مع التركيز على وظائفبخسارة صافية أو مشاريع الر 

أو  ةأو اإلقليمي ةالوطنيضمن برامج األراضي الرطبة  )إدارياً  ةمطلوب أرض رطبةذلك منطقة 
  ".البلدية

األراضي الرطبة  تدابيرفي سياق تقييم فعالية و ، )الرابعة طبعةال( 3 كتيبفإن ال على ذلك، فضالً .  90
الحفاظ على األراضي الرطبة واالستخدام الحكيم، لتعزيز ذات الصلة القانونية والمؤسسية القائمة 
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. ..هاألراضي الرطبة أو تدهور لفقدان تتضمن التنمية  ]ما إذا"[لنظر في األطراف المتعاقدة ينصح ا
إن ". الملوث يدفع"ا، بما يتفق مع مبدأ أو غيره مالية شرط قانوني لتقديم تعويضات هناك] سواء[

 االستخدام الحكيم التزاماتتنفيذ  ءاجز احد أقد تكون المبنية بشكل صحيح " ال خسارة صافية"سياسة 
  .لدى طرف متعاقد ما

األراضي الرطبة  وسياسات قوانينالعديد من في " ال خسارة صافية" منهجية إدراج على الرغم من.  91
راسات الواليات دف. قليل م فعالية هذه السياساتتقيالتي الدراسات  دعد إال أنألطراف المتعاقدة، ل

 بوظائف ، وخاصة فيما يتعلقلم يتحققخسارة صافية  الالهدف من  المتحدة  تشير إلى أن
  .، وذلك بسبب فشل مشاريع التعويض)ةالبيئيخدمات النظم (األراضي الرطبة 

أن  6)2001( األمريكيالوطني  األبحاثمجلس  ، وجدالمثال، بالنسبة للواليات المتحدةعلى سبيل .  92
خالل لوظائف األراضي الرطبة من  لم يتحقق بالنسبةألراضي الرطبة ل خسارة صافية ال الهدف من"

لذلك " .الماضية) 20( عشرين، على الرغم من التقدم المحرز في السنوات ال]التعويض[ برنامج
األراضي الرطبة التي  ات علىر يثأالتتجنب ه باإلمكان أنبقوة أوصى المجلس الوطني للبحث 

حالة (كشفت وفي اآلونة األخيرة، . والمخثات ، مثل المستنقعاتتهاستعاديصعب أو يستحيل ا
 ةبين زيادة عن والحياة البرية لألسماكالتابع لخدمات الواليات المتحدة  7)األراضي الرطبة واتجاهاتها

، لكنه شدد على أنه ال توجد بيانات لدعم 2004-1998وطنية الالرطبة  األراضيمساحات في 
ستيدمان فيما بعد، أشار كل من . الرطبة األراضيهذه وظائف في الزيادة في ما يخص االستنتاج 

 ت خسائرإلى أن مناطق معينة من البالد، وأنواع معينة من األراضي الرطبة تكبد 8)2008(ودال 
في جنوب شرق خسائر في األراضي الرطبة بلغت العلى سبيل المثال،  ؛2004-1998 من

أي تقييم ه ال يوجد يبدو أنو . تار سنويا خالل تلك الفترةهك 23800أكثر من  الواليات المتحدة
  .لألطراف المتعاقدة األخرى" ال خسارة صافية"سياسات  اعليةفمدى شامل ل

ال " سياسة كونتومع ذلك، قد ". ال خسارة"منهجية اتفاقية رامسار تشجع ، أوالً خالصة القول، .  93
على الرغم من أن و . وسيلة لتنفيذ التزام أحد األطراف المتعاقدة في االستخدام الحكيم "خسارة صافية

وال يوجد أي دراسات في األراضي الرطبة،  التأثيراتهو تعويض  "ال خسارة صافية"سياسة هدف 
فيما " ال خسارة صافية"ققت السياسة قد حالتي نفذت تلك تشير إلى ما إذا كانت األطراف المتعاقدة 

على األطراف وفقا لذلك، . األراضي الرطبة وظائف االراضى الرطبة بدال من مساحةب يتعلق
ضوء  في. فاعلية هذه المنهجية أو بدء رصد مواصلة "ال خسارة صافية" سياسةالمتبنية لالمتعاقدة 

                                                 
         األكاديمية الوطنية . خسائر األراضي الرطبة وبموجب قانون المياه النظيفةالتعويض . 2001المجلس القومي للبحوث عام       6

  .صفحات 322. للصحافة، واشنطن دي سي
الواليات خدمات  .2004إلى  1998الواليات المتحدة كونترمينوس  حالة واتجاهات األراضي الرطبة في. T .E .2006دال،      7

 .سماك والحياة البرية، واشنطن دي سيلألالمتحدة 
حالة واتجاهات األراضي الرطبة في مناطق مستجمعات المياه الساحلية لشرق الواليات . 2008 إي .تيودال، . سستيدمان،      8

  .سماك والحياة البرية، واشنطن دي سيلألالواليات المتحدة خدمات  .2004و  1998المتحدة 
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تفادي  حتمية على نحو يقوض "صافية ال خسارة" يجب عدم تنفيذ سياسةهذه البيانات،  نقص
  .إلى األراضي الرطبة الطبيعية التأثيرات

  

  نظم توازن التنوع الحيوي ألراضي الرطبة وغيرها منالخدمات المصرفية ل

التخفيف من حدة الخدمات المصرفية اليها كما يشار  غالباً ( الخدمات المصرفية لألراضي الرطبة .94
غير القابلة  اتر يثأتإليجاد توازن للتقديم تعويض لألراضي الرطبة هو أداة ل) لألراضي الرطبة

الواليات المتحدة، حيث ينظر في  أكثر تطوراً هو و . تدابير التخفيف إجراء التي تبقى بعدو  للتجنب
 مالك يعطي، هفي أبسط أشكالو . راضي الرطبةاأل حمايةلحافز منهجية قائمة على ال إليه على أنه

الحفاظ على األراضي  أو/ ، وٕانشاءو  حسينوت صالح ل استمن خال يةموقع اعتمادات تعويض
ثم تباع القروض للمطورين . التحسينات البيئية في الموقع هذا على  االعتمادات مبلغ ويقوم. الرطبة

  .في مكان آخر الموائلراضي الرطبة لنفس النوع من السلبية لأل التأثيراتلتعويض 
  :العمليةكل خطوة من  على ظيميةالهيئات التنتشرف ومن المتوقع أن .  95

i( توليد  احتماالتموقع و الالشروط األساسية في حدد يتأسيس بنك لألراضي الرطبة،  الموافقة على
 معايير األداء؛ب اإليفاء االئتمان إذا تم

ii( بمعايير حالما يتم اإليفاء   -يؤهلها للبيع أو النقلمما  -الموافقة على اإلفراج عن االعتمادات
 األداء، و

iii( ثار أل ات تصاريح محددة لضمان تعويض كافالموافقة على استعمال االعتمادات في إجراء
 .لمشروع من المكاسب البيئية التي تمثل االعتماداتا

المصرفية لألراضي الرطبة في الواليات المتحدة هو أن المسؤولية  لخدماتل يالرئيس إن المظهر. 96
إلى مصرفي ) داعمةمطور المشروع أو (المرخص له  ينتقل من قانونية للحصول على تعويضال

ظاهريا يشتري األراضي الرطبة في  ص لهالمرخوفي حين أن  لذلك، وتبعاً . األراضي الرطبة
موافقة ب -وبمجرد حصول المعامالت. بيان المسؤولية يشتري أيضاً ت األراضي الرطبة، فإنه عتماداإ

 موقععلى ال المحافظةعن ضمان  مسئوالمصرفي األراضي الرطبة يصبح  فإن –مة الحكو 
  .بعيدعلى المدى المتابعة والقيام بال التعويضي

 مفاهيمياً ، تشبه  التعويض برامج باسمأيضا  اليه ، ويشارمخططات تعويض التنوع البيولوجي. 97
األراضي الرطبة أو األنواع التي  وئلممن  أشملطبة ولكن يمكن أن يكون األراضي الر  مصرفي

، حسينوت استصالحالتنوع البيولوجي من خالل يتم إنشاء اعتمادات . تعتمد على األراضي الرطبة
قبل النظر في و . أو الحفاظ على أماكن أخرى من نفس النوع من النظم اإليكولوجية المتأثرة

لى أمثلة لبرامج ويمكن االطالع ع. التخفيفو  التفادي تخاذ تدابيرعلى المطورين االتعويضات، 
 على ، وافق االتحاد األوروبيمؤخراً و . في أستراليا والواليات المتحدة الحيوي التعويضيةالتنوع 
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 ا أن تكون أساساً التي من شأنه ،2020بحلول عام  الحيويالتنوع  خسارةة للحد من استراتيجي
المجلس ظر موافقة نتت التي- أيضًا  هذه االستراتيجيةوتؤيد . األنواع الحية -مصرفلوضع برنامج 

  .الحيويخسارة صافية في التنوع  مفهوم ال -األوروبي

لتحايل اطريقة ب المنهجياتتستخدم هذه  يجب أالي شكل من أشكال التعويض، كما هو الحال مع أ. 98
 .لنظم البيئيةلخرى األنواع األاألراضي الرطبة أو على  تالتأثيراتفادي على 

: انظر الحيويالرطبة والتنوع المصرفي لألراضي التخفيف  ل نظم تعويضن المعلومات حو لمزيد م. 99
IUCN 20049 201112 غاردنرو  201111؛ زويك 201010 ةالنظم البيئيسوق ؛   

  
  
  

محمية الطيور الشاطئية الداخلية :كنكوت يوتا للنحاس: دراسة حالة. صرفيالتخفيف الم. 5 المربع  
تعمل على تشغيل أكبر منجم للنحاس , .Rio Tinto Plcالتابعة لشركة ريو تينتو  ،كنكوت يوتا للنحاس
وبعد . ، سعت الشركة لتوسيع إمكانياتها التخزينية من أجل المخلفات1994في عام . في أمريكا الشمالية

البحث عن عدة مواقع للتخزين، اختارت الشركة منطقة متاخمة لمنطقة تجميع مخلفاتها على امتداد 
شبكة نصف الكرة الغربي لحماية الطيور، وتوفر جزء من وهي , الساحل الجنوبي لبحيرة الملح  العظيمة

التفادي والتقليص "وقد طلب القانون األمريكي من الشركة أن تتبع تسلسل . موئًال للطيور المهاجرة والمائية
  ".والتعويض) التخفيف(

ة بشكل كامل األراضي الرطب ات علىر يأثالتموقعًا بديًالـ، ولم يكن هناك إمكانية لتفادي  12وقد تم فحص 
هكتار من األراضي  427مباشرة على  اتر يأثتهذا وقد تسبب الموقع المختار ب. بسبب حجم المشروع

بدرجة كبيرة، ومع ذلك، فقد تضمنت مالحات وأراٍض صناعية  المنطقة قد تم تعديلها بالفعلهي الرطبة؛ و 
ابتاعت الشركة موقعًا تبلغ مساحته , تفاديهاكن التي ال يم للتأثيراتحالة من التوازن  وإليجاد. متدهورة
ولدى اختيارها للموقع، أخذت الشركة باالعتبار . هكتار وعلى بعد أقل من كيلومتر من المشروع 1,011

  .مساحتها المزروعة والمياه، وتشابهها البيئي والجغرافي مع الموائل المتأثرة
والوالئية، ومنظمات غير حكومية،  االتحاديةت وقد قامت لجنة استشارية فنية، ضمت ممثلين عن الوكاال

ونظرًا لقرب المشروع من بحيرة الملح العظمى، كان . حيث ساعدوا جميعًا في تطوير خطة تعويض
وقد تضمن . تعشيش وللطيور المهاجرة والشاطئية والمائيةالعلى موائل  اتر يأثتتوازن لل إيجادالتركيز على 

                                                 
االتحاد الدولي لحماية الطبية،  .أرآء، خبرة، وحالة العمل: تعويضات التنوع الحيوي. 2004. اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة       9

  جالند، سويسرا
  برامج تعويض وتوازن على النطاق العالمي: حيازة أسواق التنوع الحيوي. 2010. سوق النظم البيئية        10

, )2011أيار،  4(استراتيجية االتحاد األوربي المقترحة لدعم مصرفية األنواع الحية، سوق النظم البيئية . 2011. زويك، س      11
?phpwww.ecosystemmarketplance.com/pages/dynamic/article.page. 

Page_id=8284&section=news_articles&eod=1.    
   .سبرنجر. الرطبة قانون وسياسات وسياسة الواليات المتحدة لألراضي: Money &, محامون،  مستنقعات. 2011. سي.غاردنر، آر        12
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ب الضارة، وبناء سياج إلبعاد قطعان الماشية والعابرين، وبناء برك وقنوات القمامة واألعشا التعويض إزالة
وأشارت نتائج الرصد إلى أن قيم الموقع . مائية للنقل لغرض استصالح وٕانشاء موئل للطيور الشاطئية

فعلي سبيل المثال، . قد زادت بشكل كبير -الداخلية ةالشاطئيوتعرف اآلن باسم محمية الطيور  - البيئية
طائر  120,000من الطيور قد شوهدت في المحمية، وبما يقدر ب نوع  100تم اإلبالغ عن أن حوالي 

  .شاطئي ومائي يستخدمون الموقع سنوياً 
كة وتخطط الشر . هكتارًا، متضمنًا أربعة برك إضافية 350، تم توسيع الموقع ليشمل 1997وفي عام 

وكل المنطقة . المترافقة مع أنشطتها المستقبلية اتر يأثتالستخدام هذه المنطقة بشكل أساسي كتعويض لل
وسيتم التفاوض حول هبات مالئمة بين الشركة، والوكالة التنظيمية . تقريبًا محمية بحقوق االرتفاق

  .االتحادية، وطرف ثالث في حال كان هناك تغيير في الملكية
ية الطيور الشاطئية الداخلية في العديد من األنشطة البحثية حول بحيرة الملح العظمى وقد شاركت محم

مديرية يوتا (واشتملت على تقييم لألراضي الرطبة ) 2006كافيت (فيما يتعلق باستخدام وخصوبة الطيور 
االعتراف ، تم 2004وفي . كموقع مراقبة لمواقع تعويضية أخرى، وكانت تستخدم )2009للنوعية البيئية 

على أنها منطقة طيور  -كجزء من الوحدة البيئية لخليج جيلبرت–بمحمية الطيور الشاطئية الداخلية 
  .هامة

  :المصادر
: االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، تعويض التنوع الحيوي, كيري تن كيت، جوش بيشوب، و ريكاردو بافون

  ، متوفر على)2004(ومبررات  أراء، خبرة،
http://water.epa.gov/lawsregs/guidance/wetlands/ 

upload/2004_11_5_wetlands_Biodiversity_Offsets_Report.pdf.  

، متوفر )2010(تيب، محمية الطيور الشاطئية الداخلية , وريكاردو بافون, كيري تن كيت، جوش بيشوب
 .www.eea.europa.eu/atlas/teeb/the-kennecott-inland-sea-shorebird على

، )1996) (199450301التصريح رقم (لواليات المتحدة اتفاقية تصريح فيلق مهندسي الجيش في ا
  متوفر على

https://rsgis.crrel. 
usace.army.mil/ribits/f?p=107:25:4045198597746697::NO::P25_REPORT_ID,P3_
LOCATION:235,BANK.  

  :اتفاقية التخفيف المصرفي في األراضي الرطبة
 www.eli.org/pdf/wmb/UT.WMB.Inland_Sea_Shorebird_Reserve_Bank.pdf. 

  .نيفلاالتصال شخصيًا مع آن 
  :تطوير إطار عمل تقييمي لألراضي الرطبة في بحيرة الملح العظمى

www.deq.utah.gov/Issues/gslwetlands/docs/FinalReport122209.pdf  
   :لعظمىمسح لطائر الزقزاق الثلجي في بحيرة الملح ا 

http://departments.weber.edu/avianecologylab/SNPL%20Survey.htm  
  للطيور المائية في بحيرة الملح العظمى 2001 -1997مسح 
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http://wildlife.utah.gov/gsl/waterbirdsurvey/reprt.htm  
البيئة اإلنجابية واالعتالف لتربية نوعين من الطيور الشاطئية في بحيرة الملح العظمى، . 2006. كافيت، جي، ف
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 تصالحساالتحقق من نتائج أنشطة التخفيف والتعويض والو المتابعة.  7 .4

 البيئيتغير في الطابع الوالمخاطر و  التأثيراتتقييم ورصد  حولتوجيهات  ،أعاله 4.3القسم يوفر .  100
أنشطة التحقق من نتائج  ي ضوءاعتبارات الرصد تنشأ فمن  وهناك مجموعة. راضي الرطبةألل

التركيز على توفير الرصد، فيما يتعلق بتلك  ،ومن المهم جداً . واالستصالحالتخفيف والتعويض 
  .تعويض-تخفيف-تحدث في تسلسل تجنباألنشطة أينما 

القرار (تخطيط اإلدارة لمواقع رامسار واألراضي الرطبة األخرى  رامسار بشأنتوجيهات توفر .  101
VIII.14 تحقيق معايير  متابعة حولبعض المعلومات  ) عة الرابعةالطب 18، رامسار كتيب

  :المشروع، على النحو التالي

متابعة ال لبرامج وال بد. لتي ترتبط بأهداف المشروعا على معايير األداءمتابعة ركز التيجب أن 
وعليها تفسير ، ينمستمر لتغير وتطور  تخضعأن جميع النظم البيئية الفعالة من األخذ باالعتبار 

فمن الضروري ٕاذا لم يتم استيفاء معايير األداء، و . والمكانية على حد سواء الزمنيةكًال من التقلبات 
، ممكنة غيرية، واألهداف، ومعايير األداء كون األهداف األصلوقد ت. لنظر في المشروعإعادة ا

ومعايير األهداف األصلية، واألهداف،  كانت تلك إذاف. وفي هذه الحالة يجب إعادة النظر فيها
تتراوح بين تعديالت  جراءاتوهذه اإل. العالجية جراءاتباإل عندها يتم األخذ ممكنة، ال زالت األداء

  .للمشروع عادة تصميم كاملإلى إبسيطة على الخطط الحالية 

وليس مجرد ، حسب المعطياتمراجعة تتكيف هناك حلقة  مبدأ هنا هو أن يكونالجوهر إن .  102
، X.17القرار (شأن تقييم األثر البيئي برامسار وتتناول توجيهات . فقيةسلسلة من الخطوات األ

  :قضايا مماثلة، وعلى النحو التالي )ED 4، 16كتيب 

i( لمتوقعة قبل تنفيذ المشروع مع تلك ا بدء والمراجعة لمقارنة النتائج الفعلية بعد متابعةستخدم الت
بيئية ال اإلدارةخطة ] أي[فق مع يتوا الداعمالتحقق من أن  في أيضاً  يساعد] وهذا. [التنفيذ

)EMP.( 

ii( واضحة، ومسؤوليات  يةوبرامج ونظم، بما في ذلك أهداف إدار  ية،دار إوضع خطط  يجب
غير  واالتجاهاتالسلبية  التأثيرات وتناول، للتخفيفلتنفيذ الفعال لضمان ا ةمالئممتابعة و 
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 فيما قد تحققت )أو التطورات اإليجابية( وأن المنافع المتوقعة، التي يتم الكشف عنها المتوقعة
 ما قبل التنفيذ أمر ضروريمتابعة أو / المعلومات األساسية و وتعتبر سالمة. يتقدم المشروع
 .يمكن على أساسها قياس التغيرات الناتجة عن المشروع بها موثوقلتوفير مرجعية  وذلك

iii(  ألحداث غير المتوقعة يمكن لأو خطط الطوارئ حيث / االستجابة الطارئة و تدابيريجب توفير
المسؤوليات ويجب أن تحدد خطة اإلدارة البيئية ]. لألراضي الرطبة البيئيالطابع [تهدد  أن

النتائج  عن بالغاإلتصف كيف سيتم أن ، و اتر يأثتوٕادارة المتابعة الزم للوالميزانيات وأي تدريب 
 .ولمن

iv( ]وتقييم الحاجة إلى  البيئية اإلدارةمع خطة االقتراح  توافقلتحقق من لتدقيق منتظم توفير ] بجي
في (األداء التدقيق البيئي هو الفحص المستقل وتقييم و [...]. خطة اإلدارة البيئية تكيف 
على موافقة الالقرارات  إنفاذخطة إدارة البيئة ويساهم في هو جزء من تقييم و . للمشروع) الماضي

معلومات لالستعراض الدوري وتعديل خطط اإلدارة  متابعةنتائج الوتوفر . تقييم األثر البيئي
 .التكيف في جميع مراحل المشروع حسنحماية البيئة من خالل إدارة و  البيئية، وتحسين

  

  

 التقريرالتزامات  8. 4

اإلرشادات  ال بد أن تتبع المطلوبة بموجب كل خطوة من هذا اإلطار التقريرالتزامات إن   103
رفق مالرسوم البيانية الواردة في تصف و . اعتمادها من قبل األطراف المتعاقدة تمالتي الموجودة 

التزامات تقديم التقارير التي تنطبق على هذا اإلطار لمواقع رامسار واألراضي الرطبة  X.16لقرار ا
 ).الرابعة الطبعه 19كتيب  انظر أيضاً (األخرى 

 


