
 مصادر البيانات

     على الرغم من اأن روابط موقع االنترنت اأدناه المتعلقة باأوراق الحقائق كانت ن�شطة وقت اإعداد هذه القائمة في “نوفمبر 2009” اإال انه، ونظرًا لحدوث 
تغييرات في �شبكة االنترنت ب�شكل م�شتمر، قد تتوقف بع�ض هذه المواقع عن العمل مع مرور الوقت. فاإذا �شادفتك و�شلة متوقفة ، يرجى اإبالغ اأمانة رام�شار 

 من خالل البريد االلكتروني )ramsar@ramsar.org(  و�شوف نبذل ق�شارى جهدنا ال�شتعادته اأو توفير بديل.

 ورقة تمهيدية
http://www.un.org/esa/population                                     :للح�شول على تقدير االأمم المتحدة لتعداد ال�شكان يرجى زيارة موقع

للح�شول على وثيقة االمم المتحدة لتقييم االألفية للنظم البيئية ، االأو�شاع الحالية واالتجاهات، يرجى زيارة الموقع التالي:
http://www.millenniumassessment.org/en/Condition.aspx
http://www.millenniumassessment.org/documents/MA_WetlandsandWater_Spanish.pdf

للح�شول على معلومات حول القيمة االقت�شادية لالأرا�شي الرطبة يرجى الرجوع الى تقرير »قيمة خدمات االأنظمة البيئة العالمية وراأ�ض مال الطبيعة« 
)الطبيعة 387:253-260( التي اأعدها  كل من: كو�شتانزا اآر، واآر دي ارجي و اأر دي جرووت وا�ض فاربيرك وام جرا�شو وبي هانون وكي ليمبرج وا�ض نعيم واأر 

في اونيل وجي باريليو واآر جي را�شكن وبي �شاتون وام فان دين بيلت. 

للح�شول على معلومات حول الفوائد االقت�شادية للحفاظ على االأر�شي الرطبة: يرجى االطالع على تقرير اال�شباب االقت�شادية للحفاظ على الطبيعة 
)2002- علوم 279:250-953(، للموؤلفين بالم فورد، اي برونر، بي كوبر، اأر كون�شتانزا اأر، ا�ض فاربر، اأر اي جرين، ام جنكينز، بي جيفري�ض، في جي�شامي، 

جي مادن، كي مونرو، ان مايرز، ا�ض نعيم، جي بافوال، ام رايمنت، ا�ض روزيندو، جي راف جاردن، كي ترومر واأر كي تونر. 

للح�شول على معلومات حول الخدمات التي توفرها االأرا�شي الرطبة ال�شاحلية للحد من اثار العوا�شف يرجى الرجوع الى تقرير »قيمة االأرا�شي الرطبة 
ال�شاحلية للحماية من االأعا�شير«. امبيو 37، �شفحات 241-248 - 2008 . التقرير اعده كل من كون�شتانزا اآر و اأو بيريز ماكيو وام ال مارتينيز وبي �شاتون و 

�شي جي اأندر�شون وكي مولدر.

للح�شول على مراجع حول اليات التقييم: يرجى الرجوع الى التقرير الفني لرم�شار تحت رقم 3/ ال�شل�شلة التقنية التفاقية التنوع الحيوي رقم 27 والذي يحمل 
عنوان تقييم االأرا�شي الرطبة : الدليل االر�شادي لتقييم الفوائد العائدة من خدمات االنظمة البيئية لالأرا�شي الرطبة .  

http://www.ramsar.org/pdf/lib/lib_rtr03.pdf

وكذلك اي�شا التقرير الذي اأعده كل من دي جرووت واآر ا�ض و�شتيوب وام ايه ام وفين الي�شون و�شي ام و وديفيد �شون وياأتي تحت عنوان: الية متكاملة لتقييم 
 االأرا�شي الرطبة: دليل اإر�شادي للممار�شات الجيدة:      

http://cmsdata.iucn.org/downloads/iwa_toolkit_lowres.pdf                                                            

ورقة معلومات رقم 1:  السيطرة على الفياضانات

للح�شول على بيانات حول انبعاث الكربون والهيدروجين من اأرا�شي الخث:
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/363/1837/2891.full

للح�شول على بيانات حول حديقة “روكي ماونتين” الوطنية يرجى الرجوع الى تقرير: ورقة حقائق حديقة روكي ماونتين الوطنية: االأرا�شي الرطبة: حماية 
الحياة والممتلكات من الفيا�شانات، والتي يمكن تحميلها من خالل موقع:

  http://www.epa.gov/owow/wetlands/flood.html 

خدمات 
النظام البيئي

األراضي الرطبة



للح�شول على بيانات حول نهر اليانجت�شى: 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V93-448Y47S-5&_  
   user=10&_  rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view =c&_acct=C000050221&_version=1&_
15f7246 urlVersion=0&_userid=10&md5=dbceef1e9b8635ff6                                        :للحصول على بيانات حول اع�شار كاترينا

4f07a9e5

هناك العديد من المواقع ولكننا نر�شح الموقع التالي: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/4201060.stm

للح�شول على بيانات حول االدار الم�شتدامة للفيا�شانات: 

http://209.85.229.132/search?q=cache:_Qzja5s2WHUJ:www.scotlink.org/pdf/LINKBriefingonFlood-
ing2007MD.pdf+Insh+Marshes+flood+control&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk

للح�شول على بيانات حول الفوائد االقت�شادية لفي�شان نهر الدانوب:

http://www.faqs.org/abstracts/Environmental-issues/Economic-values-of-Danube-floodplains-Eco-  
nomic-evaluation-of-a-regionalization-program-for-solid-was.html

ورقة معلومات رقم 2:  تجديد المياه الجوفية

للح�شول على بيانات حول كهوف �شكوجان ب�شلوفينيا
http://www.park-skocjanske-jame.si/eng  
/http://www.park-skocjanske-jame.si/fra  

http://florida.sierraclub.org/greenswamp.asp                       للح�شول على بيانات حول »الم�شتنقع االأخ�شر«، والية فلوريدا
للح�شول على بيانات حول االأرا�شي الرطبة في منطقة هاديجا نجرو بنيجريا: 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/119009485/abstract  

للح�شول على التقييم العالمي لحجم واأهمية ا�شتخراج المياه الجوفية:
http://209.85.229.132/search?q=cache:KmKF92u471oJ:www.iwmi.cgiar.org/assessment/Water%  
2520for%2520Food%2520Water%2520for%2520Life/Chapters/Chapter%252010%2520Groundwater.pdf+g
lobal+demand+for+groundwater&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk

لدرا�شة المياه الجوفية في وادي »مي�شارا« باليونان :
http://209.85.229.132/search?q=cache:_gSkk2Z5OlYJ:meetingorganizer.copernicus.org/  
EGU2009/EGU2009-9351-1.pdf+Messara+Valley+water+table&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=uk

للح�شول على تقرير حول االأرا�شي الرطبة المتبخرة في ال�شين  

http://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/2346-China-s-evaporating-wetlands  

للح�شول على بيانات حول االأرا�شي الرطبة في منطقة جاريت الهوارية بتون�ض، يرجى الرجوع الى تقرير
هولي�ض، جي اي ال�شادر �شنة 1990 تحت عنوان: االثار البيئية الأعمال التطوير في االأرا�شي الرطبة في 

االأرا�شي الجافة و�شبه الجافة. جريدة العلوم الهيدرولوجية 35 )4(: 428-411.

ورقة معلومات رقم 3: استقرار الخط الساحلي والحماية من العواصف

للح�شول على بيانات حول اإح�شاءات ت�شونامي اآ�شيا :
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/DPAS-6KCEBU?OpenDocument  

للح�شول على بيانات حول اإح�شاءات اع�شار كاترينا:
http://wwww.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/RURI-6P8QEB?OpenDocument  

للح�شول على اإح�شائية الـ200 مليون �شخ�ض المعر�شين للخطروعلى وثيقة والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عن تغير المناخ :
http://www.un.org/climatechange/pdfs/bali/isdr-bali07-20.pdf  

للح�شول على بيانات حول تقييمات ا�شتعادة االأرا�شي في اأعقاب اإع�شار كاترينا :

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/315/5819/1679 and http://www.clear.lsu.edu/  
/needs_in_louisiana



للح�شول على بيانات حول اإح�شاءات مقاومة ا�شجار المانجروف للت�شونامي 

)http://news.mongabay.com/2005/1118-wwf.html  

            http://www.mangrovesforthefuture.org موقع: ا�شجار المانجروف من اأجل الم�شتقبل:          
للح�شول على بيانات حول القيم االقت�شادية للمرجان وا�شجار المناجروف وال�شعاب المرجانية والح�شائ�ض البحرية:

http://www.icriforum.org/library/Economic_values_global compilation.pdf  

)managed realignment( :للح�شول على بيانات حول فوائد اإعادة التجميع ال�شناعي
http://www.coastalfutures.org.uk/benefits.html

ورقة معلومات رقم 4: احتجاز الرواسب و العناصر الغذائية وتصديرها
/http://www.springerlink.com/content/f4847rq6854w184v للح�شول على بيانات حول انتاج ورق البردي:  

للح�شول على بيانات حول اللجنة الدولية لحماية نهر الراين :
http://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_en/Brochures/image-englisch-lay.pdf  
http://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_fr/Brochures/image-franzosisch-lay.  
pdf

للح�شول على بيانات حول دلتا ابرو:
http://www.panda.org/what_we_do/footprint/water/dams_initiative/news/?14770/A-turna-  
round-in-water-management

للح�شول على بيانات حول تدهور اأ�شجار المانجروف في دلتا نهر اندو�ض في باك�شتان :
http://www.naun.org/journals/geology/ijgeo-06.pdf  

للح�شول على بيانات حول اأنظمة االأرا�شي الرطبة التي �شيدت في المملكة المتحدة :
http://www.constructedwetland.co.uk/database.html  

للح�شول على بيانات حول حو�ض نهر اليانجت�شى / بحيرة دونجتينج :
http://www.wwfchina.org/english/sub_loca.php?loca=11&sub=94  

ورقة معلومات رقم 5: تنقية مياه الشرب

للح�شول على بيانات حول المعادن الثقيلة المتر�شبة في محطات مياه ال�شرب :
 http://www.apms.org/japm/vol42/v42p60.pdf  

للح�شول على بيانات حول تاثير الزنبقة المائية على بحيرة فكتوريا: 
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=7426  

للح�شول على بيانات حول التخل�ض من مياه ال�شرف ال�شحي في كالكوتا: 
http://business.outlookindia.com/article.aspx?101614  

للح�شول على بيانات حول اإدارة وترميم محار خليج ت�شي�شابيك:
http://www.chesapeakebay.net/oystersmanagement.aspx?menuitem=14770  

للح�شول على بيانات حول اال�شتثمار من خالل معالجة مياه ال�شرف ال�شحي في نيويورك :
http://ice.ucdavis.edu/node/133

للح�شول على بيانات حول م�شروع اإزالة المغذيات في االرا�شي الرطبة في منطقة ايفرجالدز :
http://www.agen.ufl.edu/~klc/wetlands/abtew.htm   



للح�شول على بيانات حول تلوث نهر جوديمار باأ�شبانيا :
http://assets.wwf.es/downloads/report_on_the_aznalcollar_mine_2004_def.pdf  

للح�شول على تقرير حول ت�شرب ال�شيانيد في مدينة بايا ماري برومانيا: 

http://www.rec.org/REC/Publications/CyanideSpill/ENGCyanide.pd  

ورقة معلومات رقم 6: خزانات التنوع الحيوي
للح�شول على مقدمة عن التنوع الحيوي:

http://www.cbd.int/convention/guide.shtml   
http://www.cbd.int/iyb/doc/prints/cbd-sustain-es.pdf
http://www.cbd.int/iyb/doc/prints/cbd-sustain-fr.pdf  

http://www.wwf.org.au/ourwork/oceans/gbr                          : للح�شول على بيانات حول الحاجز المرجاني العظيم
للح�شول على بيانات حول الم�شطحات الطينية:

)http://www.ukbap.org.uk/UKPlans.aspx?ID=34  

للح�شول على بيانات حول عن االأرا�شي الرطبة والطيور المائية واالأ�شماك والبرمائيات :
)http://www.millenniumassessment.org/documents/document.358.aspx.pdf )page) 26  
)http://www.millenniumassessment.org/documents/MA_WetlandsandWater_Spanish.pdf )página 26

للح�شول على بيانات حول حو�ض االأمازون
http://www.idrc.ca/fr/ev-58882-201-1-DO_TOPIC.html  

للح�شول على بيانات حول دلتا ميكونج
http://www.panda.org/index.cfm?uNewsID=152622  

للح�شول على بيانات حول نهر ميكونج

http://74.125.77.132/search?q=cache:nFL5Sa2vi1wJ:www.mrcmekong.org/download/free_  
)download/Mekong_Development_No2.pdf+Mekong+biodiversity&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=uk

للح�شول على بيانات حول قيمة الحياة البرية في والية فلوريدا:
رابطات �شاوثويك، 2003. الفوائد االقت�شادية للعام 2001 من منتزهات الحياة البرية في فلوريدا. 

تقرير تم اإعداده للجنة الحفاظ على اال�شماك والحياة البرية في والية فلورديدا 
للح�شول على بيانات حول الخ�شائ�ض الطبية الأ�شجار المانجروف: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16182483  

للح�شول على بيانات حول االأ�شرار التي لحقت باالأنظمة البيئية في االأرا�شي الرطبة:
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.358.aspx.pdf )pagehttp://www.  
millenniumassessment.org/documents/MA_WetlandsandWater_Spanish.pdf

للح�شول على بيانات حول االأنواع المهددة في االأرا�شي الرطبة يرجى الرجوع الى:
تقارير«القائمة الحمراء« باالتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومنظمة حياة الطيور العالمية والمنظمة الدولية لالأرا�شي الرطبة.

للح�شول على بيانات حول اأ�شباب فقد التنوع الحيوي في االأرا�شي الرطبة
)http://www.millenniumassessment.org/documents/document.358.aspx.pdf )page 5  
 http://www.millenniumassessment.org/documents/MA_WetlandsandWater_Spanish.pdf )page  
)6

للح�شول على بيانات حول االأنواع الغازية:
)http://www.millenniumassessment.org/documents/document.358.aspx.pdf )page 6  
http://www.millenniumassessment.org/documents/MA_WetlandsandWater_Spanish.pdf )pá-  
)gina 5



ورقة معلومات رقم 7: منتجات األرض الرطبة:
للح�شول على بيانات حول اإنتاج م�شائد االأ�شماك  من خالل بيانات منظمة االأغذية والزراعة :

http://www.greenfacts.org/en/fisheries/l-2/01-fisheries-production.htm  

للح�شول على بيانات حول االأرا�شي الرطبة وم�شائد اال�شماك وفوائدهم االقت�شادية للواليات المتحدة:

http://www.nmfs.noaa.gov/habitat/habitatconservation/publications/habitatconections/num2.  
htm

للح�شول على بيانات االأ�شماك والمنتجات ال�شمكية:

http://www.fao.org/docrep/010/ai466e/ai466e10.htm#32  
http://www.fao.org/docrep/010/ai466f/ai466f10.htm#23  
http://www.fao.org/docrep/011/ai466s/ai466s09.htm#32  

للح�شول على بيانات حول تربية االأحياء المائية:

ن�شرة اليوم العالمي لالأرا�شي الرطبة للعام 2007.

http://www.ramsar.org/pdf/wwd/7/wwd2007_leaflet_e.pdf  
http://www.ramsar.org/pdf/wwd/7/wwd2007_leaflet_f.pdf  
http://www.ramsar.org/pdf/wwd/7/wwd2007_leaflet_s.pdf  

للح�شول على بيانات حول اح�شائيات االنتاج العالمي لالأرز:

http://beta.irri.org/solutions/index.php?option=com_content&task=view&id=250  

للح�شول على بيانات حول ا�شتخدام  �شبل تعزيز التنوع الحيوي في اأنظمة االأرا�شي الرطبة للحفاظ على التنوع الحيوي في حقول االأرز :قرار موؤتمر 
االأطراف العا�شر رقم 10:31:

http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_e.pdf  
http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_f.pdf  
http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_s.pdf  

للح�شول على حقائق عن انتاج ال�شكر في نيبا :
http://sciencelinks.jp/j-east/article/200413/000020041304A0457592.php  

للح�شول على بيانات حول تقييم الحفاظ على ا�شجار المانجروف في جنوب تايلند:

 http://www.mangroveactionproject.org/files/economics/Valuing Mangrove Conservation in  
Southern Thailand.pdf

ورقة معلومات رقم 8: القيم الثقافية:
للح�شول على وثيقة  الدليل االر�شادي للقيم الثقافية لالأرا�شي الرطبة:

مجموعة عمل القيم الح�شارية لالأرا�شي الرطبة/ اأمانة اتفاقية رام�شار، 2008.
http://www.ramsar.org/pdf/cop10/cop10_culture_group_e.pdf  
http://www.ramsar.org/pdf/cop10/cop10_culture_group_f.pdf  
http://www.ramsar.org/pdf/cop10/cop10_culture_group_s.pdf  

للح�شول على بيانات حول حديقة »�شي�شي« الوطنية بال�شين  
http://www.xixiwetland.com.cn/en/sdgy.htm  

http://www.tollundman.dk                                                                                                                                  :للح�شول على بيانات حول مومياء تولند مان



للح�شول على بيانات حول االأرا�شي الرطبة في حديقة دونان الوطنية
http://www.medwet.org/medwetnew/en/01.NEWS/01.1.new_page.asp?ARTICLE_id=1184  
http://www.med-ina.org/02_news/2008_3_14.htm  

للح�شول على بيانات حول تاريخ وح�شارة كاكادو :
http://www.environment.gov.au/parks/kakadu/culture-history/index.html  

للح�شول على بيانات حول اح�شائيات زوار كاكادو:
http://www.environment.gov.au/parks/kakadu/visitor-information/faq.html  

للح�شول على بيانات حول ال�شيد الترفيهي في الواليات المتحدة: 
http://www.ducks.org/Conservation/Habitat/1543/Recreation.html  

ورقة معلومات رقم 9: الترفيه والسياحة
للح�شول على بيانات حول عائدات ال�شياحة في الكاريبي

http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Tourism_Impact_Data_and_Forecast_Tool/index.  
php

للح�شول على بيانات حول االثار االقت�شادية المترتبة على تدهور ال�شعاب المرجانية :
http://www.wri.org/publication/content/7853  

للح�شول على بيانات حول ر�شوم الن�شاطات في حديقة جزيرة بونير المائية الوطنية:
http://www.bmp.org/admission.html   

للح�شول على بيانات حول ا�شهام حديقة جزيرة بونير المائية الوطنية في اقت�شاد الجزيرة: 
http://bonairereporter.com/news/2003issues/07-25-03  

للح�شول على بيانات حول ال�شياحة في جزر كايمان :
http://www.caymanislands.ky/content/images/foi/docs/ppdev/FINAL-NTMP)2009-13).doc  

للح�شول على بيانات حول عائدات �شياحة الغط�ض في والية فلوريدا:
http://keysnews.com/node/13160

للح�شول على بيانات حول عائدات حديقة الحاجز المرجاني العظيم: 
http://www.barrierreefaustralia.com/the-great-barrier-reef/great-barrier-reef-info.htm  

للح�شول على بيانات حول قيمة حديقة كاكادو الوطنية:
http://www.griffith.edu.au/conference/cauthe2008/refereed-papers/RP076.pdf  

للح�شول على بيانات حول قيمة ال�شياحة في دلتا اوكافانجو:
http://www.up.ac.za/dspace/handle/2263/3003  

للح�شول على بيانات حول االأرا�شي الرطبة في جفرني/مونيه
للح�شول على بيانات حول الم�شح الوطني ل�شيد االأ�شماك وال�شيد ومنتزهات الحياة البرية:

library.fws.gov/pubs/nat_survey2006_final.pdf  

للح�شول على بيانات حول �شيد الطيور المائية في اأمريكا:
)http://www.ducks.org/Hunting/HuntingHomePage/2129/DUandHuntingContinued.html  

للح�شول على معلومات حول ال�شياحة والترفيه في حديقة »برودز« الوطنية بالمملكة المتحدة :
http://www.broads-authority.gov.uk/broads/live/authority/publications/ general-publications/  
BROADS_PLAN_2004_Chap_6-7.pdf



?http://www.wwt.org.uk/wli                                             :للح�شول على معلومات حول ال�شبكة العالمية للمراكز التعليمية لالأرا�شي الرطبة
للح�شول على معلومات حول منظمة “وتر ووت�ض” اال�شترالية:

http://www.waterwatch.org.au  
للح�شول على معلومات حول منظمة اإدارة االأرا�شي الرطبة والطيور البرية بمركز االأرا�شي الرطبة بالمملكة المتحدة:

http://www.wwt.org.uk/text/496/wwt_london_wetland_centre.html  
للح�شول على معلومات حول المياه العذبة وال�شياحة في منطقة البحر االأبي�ض المتو�شط:

http://assets.panda.org/downloads/medpotourismreportfinal_ofnc.pdf  

ورقة معلومات رقم 10: تغير المناخ التخفيف والتكيف:
للحصول على تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية باألمم المتحدة المعنية بتغير المناخ:

http://www.ipcc.ch  
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_re-  
port_synthesis_report.htm
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf  
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf  

للحصول على البحث التقني السادس للهيئة الحكومية الدولية باألمم المتحدة المعنية بتغير 
المناخ ، المياه وتغير المناخ(: )يتس واخرون، 2006(.

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_technical_papers_climate_change_
and_water.htm 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_technical_papers_climate_change_
and_water_french.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_technical_papers_climate_  
change_and_water_spanish.htm

للح�شول على معلومات حول قيمة االأرا�شي الرطبة ال�شاحيلة في الحماية من االأعا�شير يرجى االطالع على تقرير: قيمة االأرا�شي الرطبة ال�شاحلية في 
الحماية من االأعا�شير، الذي اأعده كل من كون�شتانزا، اآر.، اأو بيريز ماكيو، ام ال مارتينيز، بي. �شاتون، ا�ض جي اندر�شون و كي. مولدر.  

)امبيو 37، ال�شفحات 248-241(.

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


