
القيم الثقافية

     منذ بدء �خلليقة، �أدرك �لن�سان �أهمية �ملياه كعن�سر �أ�سا�سي من �أجل �لبقاء. ومع ظهور �لزر�عة، �أ�سبح تو�فر �ملياه �لكافية عاماًل �أ�سا�سيا لإنتاج 
�لغذ�ء. و�أ�سبحت �لأماكن �لوفرية باملياه مر�كز ح�سار�ت عظيمة -- كما هو �حلال بالن�سبة لنهر �لنيل لقدماء �مل�سريني ودجلة و�لفر�ت لبالد ما 
بني �لنهرين ونهر ميكونغ لإمرب�طورية �خلمري. وبو�سفها عامل رئي�س ل�ستمر�ر �حلياة، كانت �ملياه مو�سع تقدير و�هتمام على مر �لع�سور، وحظيت 

باهتمام كبري يف �لديانات �لكربى يف �لعامل ، مبا يف ذلك �لبوذية و�مل�سيحية و�لهندو�سية و�لإ�سالم و�ليهودية و�ل�سيخية.

– تعرف �لن با�سم »خدمات �لنظام �لبيئي » -باهتمام  كما حظيت �لأر��سي �لرطبة كونها مورد هام للمياه و�لعديد من �ملنتجات و�لقيم �أخرى 
�لن�سان على مر �لع�سور. وظهرت على هذه �لأر��سي �لرطبة وحولها �لعديد من �حل�سار�ت يف �لعديد من مناطق �لعامل ول يز�ل بع�سها ينب�س 
باحلياة حتى وقتنا �حلايل. ولعل من من �أبرز �لتحديات �لتي تو�جة م�ساألة �حلفاظ على �لأر��سي �لرطبة وحتقيق �ل�ستخد�م �مل�ستد�م لها هو �لتاأكيد 

على فهم �لن�سان للقيمة و�لأهمية �لكربى لها يف عامل �ليوم �لذي ي�سهد تغري�ت كبرية و�سريعة بني �حلني و�لآخر.

يف حديقة “�سي�سي” �لوطنية لالأر��سي �لرطبة يف �ل�سني بالقرب من مدينة “هاجنو زو” بدلتا نهر “ياجنتز” هناك دليل على وجود ثقافة مرتبطة 
بالأر�س �لرطبة يرجع تاريخها �ىل 5.000 عام. فخالل عهد ��سرة هان دونغ )م 223( �جتمع �لبوذيني لل�سرب من مياه “�سي�سي” وبنيت �ملعابد 

يف �ملوقع. كما �أظهر �ل�سعر�ء �لبارزين يف عهد ��سرة  تانغ )م 618( و�لأ�سر �لتي جاءت بعدها ،جمال �لطبيعة يف “�سي�سي” من خالل ق�سائدهم.

�ىل  ي�سار  ما  كثري�  وكان  �ملعابد.  من  �ملزيد  �لبوذيون  بنى   1600 عام  منت�سف  ويف   1465 عام  �ملنطقة يف  �لأول يف  �لتنني  قو�رب  �أقيم مهرجان 
من  �ملختلفة  و�لأنو�ع  �لر�ئعة  �لكافور  و�أ�سجار  و�خليزر�ن  و�لق�سب  و�خلوخ  �لرب�سيمون 
ثقافة  متثل  كما  �لفرتة.  تلك  يف  و�للوحات  و�لق�سائد  �لكتابات  “�سي�سي” يف  يف  �لطيور 
�لوقت، حيث  �ل�سيد يف �سي�سي عن�سر� هاما يف حياة مدينة هانغرو �ملجاورة منذ ذلك 
 3000 عددها  يبلغ  “�سي�سي” �لتي  برك   من  و�ل�سالحف  �لأ�سماك  على  �ملدينة  حت�سل 

�لف بركة.

لطاملا لعبت �لأر��سي �لرطبة – خا�سة �لأر��سي �خلثية- دور� فاعاًل يف �حلفاظ على بقايا 
ذ�ت �أهمية �ثرية عظمى. وحتمي �لأر��سي �لرطبة �ملو�د �لع�سوية �ملغمورة بها مثل �حلطب 
و�جللود و�ملن�سوجات �لطبيعية من �لتحلل ب�سكل �سريع بعك�س ما يحدث عند تعر�س هذه 
�ملو�د �ىل �لهو�ء. »تولند مان« هو ��سم ملومياء ب�سرية يرجع تاريخها �ىل �لع�سر �حلديدي، 

�ي منذ 2400 عام، مت �كت�سافها عام 1950 يف وحل خث يف �لد�منارك. 

نف�س  يف  �لأخرى  و�لنباتات  �للقاح  حبوب  على  �أجريت  د�ر�سة  خالل  من  �لعلماء،  ومتكن 
�خلثية، من ر�سم �سورة مف�سلة عن �لغطاء �لنباتي و�ملناخ يف �لوقت �لذي كان فيه �لرجل 

على قيد �حلياة.

 نحت حجري لطائر �لكركي و�ل�سالحف و�لأ�سماك و�لتما�سيح وغريها من �حليو�نات �لربية ، جممع معبد �أنكور و�ت، كمبوديا.  
©  كروفورد برنتي�س �سورة 

ورقة معلومات رقم 8
  يف �سل�سلة من 10 

خدمات 
�لنظام �لبيئي

األراضي الرطبة

 باإيجاز...

�لتي  6 �لرطبة  لالأر��سي  �لربية  و�حلياة  �لطبيعية  �ملناظر  �ن 
تفاعالت معقدة بني  وليدة  �لوقت �حلايل جاءت  نثمنها يف 
�لنا�س و�لطبيعة على مر �لقرون. و�ذ� ما ت�سررت �أو دمرت 
�و  ��ستعادتها  �ل�سعب  من  ف�سيكون  �حلميمة  �لرو�بط  هذه 

�ن�سائها من جديد.

�للغة  6 �ىل  �لثقافية  �لقيم  بع�س  ترجمة  ب�سهولة  �ملمكن  من 
�لقر�ر. ومثال على  �ل�سعبة ملعظم كبار�سانعي  �لقت�سادية 
�لأر��سي  �أ�سماك  ملح�سول  �ل�سنوية  �ل�سوقية  �لقيمة  ذلك 
�لرطبة و�لدخل �لرت�كمي من �ل�سياحة و�لرتفيه. �ما �لقيم 
�لدينية و�لروحية �أو �لفنية فال ميكن حتديد ثمن لها، ولكن 
تعبري�ت هذه �لقيم – مثل عدد زو�ر �لأر��سي �لرطبة ذ�ت 

�لأهمية �لدينية- ميكن تقييمها �قت�ساديًا.



تقع بلدة “�إلرو�سيو”، �ل�سغرية على حافة حممية »دونانا« �لرطبة يف �لأندل�س جنوب 
تقليدية. ومير موكب �حلفل من خالل  �سنويًا �حتفالت دينية  وت�سهد  ��سبانيا  غرب 

�لأر��سي �لرطبة �لتي تت�سكل منها �لآن حديقة »دونانا« �لوطنية.

ظلت حديقة »كاكادو« �لوطنية �مل�سهورة عامليًا وموقع ر�م�سار �لو�قع �سمال ��سرت�ليا 
موطنًا لل�سكان �لأ�سليني على مد�ر 50,000 عام وخالل هذه �لفرتة �رتبطت �لأر�س 
بالثقافة ب�سدة و��سبح كال منهما جز�ء ل يتجز�أ عن �لآخر. ويف �ل�سنو�ت �لأخرية ��سفر 
�لدمج �لوثيق بني ��ستخد�م �لتقنيات �لتقليدية لإد�رة �لأر��سي وبني �خر ما تو�سلت 
ل�ستعادة  �لتقليدية  �حلرق  ممار�سات  ��ستخد�م  �ىل  �لعودة  عن  �لغرب  �بحاث  �ليه 
�لرطبة يف  �لأر��سي  �لبيولوجي- يف  �لتنوع  زيادة  وبالتايل   - �ملتنوع  �لنباتي  �لغطاء 

�سهل كاكادو، وتوفري معلومات قيمة لتطبيق �لتقنية يف �أماكن �أخرى باحلديقة.

“د�ئمًا ما ينظر �ىل عالقة �لن�سانية بالبيئة �لطبيعة باأنها عالقة 
�ملجتمعات  باأن  متز�يد  �در�ك  �لآن  هناك  ولكن  حيوية،  فيزيائية 

�أنف�سها �بتكرت عمليات متطورة حلماية و�إد�رة مو�ردها.”
وثيقة ر�م�سار �لتوجيهية ب�ساأن �لثقافة و�لأر��سي �لرطبة.  

  متثل �مل�ساحات �لرطبة للعديد من ثقافات �ل�سعوب �لأ�سلية يف جنوب �أفريقيا مرحلة 
�لأجد�د.  كونها موطن  �أهمية كبرية  ولها  �لروحي  و�لعامل  �ملادي  �لعامل  �نتقالية بني 
وهناك عرف �سائد �أن �سحة �ملرء ورخاءه يتوقف على �حرت�م �لأجد�د، فهم وحدهم 

ميلكون �لقدرة على جلب �حلظ �جليد �أو�ل�سيئ. 

يف �أر��سي »مبوجنولو�ن« �لرطبة �لتي تقع على بعد حو�ىل 80 كيلومرت� �ىل �ل�سمال من »ديربان« يف »كو�زولو ناتال«، جنوب �فريقيا، يتحدث 
�ل�سكان �ملحليني باحرت�م عن �لثعبان متعدد �لروؤو�س �ملعروف با�سم »ين كانيامبا« ويعتربونه �حلار�س �ل�سلفي لأر��سيهم �لرطبة. ويقال �إن عدم 
�حرت�م �لأر��سي �لرطبة و�لثعبان يوؤدي �ىل حدوث عا�سفة كارثية. ويظهر هذ� �لثعبان �لأ�سطوري يف �لعديد من �لثقافات �لأفريقية �جلنوبية 

ويظهر كذلك يف �لعديد من �لنقو�س �ل�سخرية �جلميلة .

من �مل�ستحيل متامًا حتديد ثمن بع�س �لقيم �لثقافية لالأر��سي �لرطبة ب�سكل مبا�سر، ل �سيما �لقيم ذ�ت �لأهمية �لروحية �لأ�سيلة �أو �لدينية �أو 
�لفنية. ويف مثل هذه �حلالت، ميكن �لرجوع �ىل �ملوؤ�سر�ت �لثانوية- على �سبيل �ملثال، يزور حو�يل 230,000 �سخ�س حديقة “كاكادو” �لوطنية 
�مل�سهور عامليًا وموقع ر�م�سار �لو�قع �سمال ��سرت�ليا �سنويًا ويق�سون هناك 800,000 ليلة )وفقا لأح�سائيات �لفرتة بني عام 2007-2005( 

وتعترب �لأهمية �لروحية و�لدينية للمنطقة عامل �جلذب �لرئي�س للزو�ر.

على �جلانب �لآخر هناك قيم ثقافية �أخرى ميكن تقييمها ب�سهولة با�ستخد�م �لتقييم �لقت�سادي �لكال�سيكي. 
�لرتفيه  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لرطبة.  �لأر��سي  يف  و�ل�سياحة  �لرتفيه  �خل�سو�س  وجه  على  �لقيم  هذه  ومن 
و�ل�سياحة يعترب�ن من �لقيم �لثقافية �ل �أنه متت مناق�ستهما ب�سكل منف�سل يف ورقة �حلقائق رقم 9 �لتي تتناول 

�أن�سطة مثل ريا�سة �ل�سيد و�لرماية.

القيم الثقافية... 
يف  �لرطبة  و�لأر��سي  �لثقافة  عمل  جمموعة  و�سعت  لقد 
�لقيم  من  رئي�سية  عنا�سر  لأربعة  و�سفًا  ر�م�سار  �تفاقية 
بع�سًا  تطبيق  وميكن   ، �لرطبة  لالأر��سي  �ل�ساملة  �لثقافية 

منها �و جميعها على على �أي موقع لالأر��سي �لرطبة :

امل�سكن - �ملناظر �لطبيعية �لثقافية ومو�قع �لرت�ث �لثقايف  6
و�لأهمية �لأثرية و�مل�ستوطنات و�لبنية �لتحتية �حلالية؛

الرطبة  6 االرا�سى  ملوارد  االأولية  اال�ستخدامات 
�لأحياء  وتربية  �لأ�سماك  و�سيد  �ملا�سية  وتربية  �لزر�عة    -
�ملائية وجمع �خل�سب و��ستخد�م �ملياه و�لتعدين / ��ستخر�ج 

�ملعادن وح�ساد �لنباتات �لطبية ؛

6  - الرطبة  االأرا�سي  ملوارد  الثانوية  اال�ستخدامات 
طهي �لنباتات وحيو�نات �لأر��سي �لرطبة و�سناعة �ملنتجات 

و�لأدو�ت وت�سييد �ملباين �لتقليدية و�ل�سياحة و�لرتفيه ؛

املعرفة واأنظمة املعتقدات واملمار�سات االجتماعية  6
- �لبحث �لعلمي و�لتعليم و�ملعارف �لتقليدية - مبا يف ذلك 
�لروحية  �لقيم  ونظم  �ل�سفوية  و�لتقاليد  �للغات/�للهجات 

و�أنظمة �ملعتقد�ت و�لتعبري �لفني.

أمانةاتفاقية رامسار
82 شارع موفرني جالند 6911

سويسرا
هاتف رقم: 0170 999 22 41+ 
فاكس رقم: 0169 999 22 41+ 

E ramsar@ramsar.org البريد االلكتروني
http://ramsar.org موقع المنظمة على االنترنت

تمت الترجمة والطباعة لهذا المنشور باللغة العربية
بفضل الدعم الكبير الذي تقدمت به

جامعة الدول العربية


