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حول اتفاقية الأرا�ضي الرطبة
اتفاقية الأرا�سي الرطبة )رام�سار ، اإيران ، 1971( هي معاهدة احلكومية الدولية التي 
طريق  عن  الرطبة  الأرا�سي  جلميع  الر�سيد  وال�ستخدام  احلفظ  يف  مهمتها  تتمثل 
الإجراءات املحلية والإقليمية والوطنية والتعاون الدويل ، وذلك كم�ساهمة يف حتقيق 
التنمية امل�ستدامة يف جميع اأنحاء العامل«. اعتبارا من يونيو 2007 ، 155 دولة ان�سمت 
اإىل التفاقية والأطراف املتعاقدة ، واأكرث من 1700 امل�ستنقعات يف خمتلف اأنحاء العامل 
رام�سار  قائمة  يف  لإدراجها  تعيني  مت  وقد   ، هكتار  مليون   151 من  اأكرث  تغطي  التي   ،

للأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية. 
ما هي الأرا�ضي الرطبة؟

على النحو املحدد يف التفاقية ، والأرا�سي الرطبة وت�سمل طائفة وا�سعة من املوائل مثل 
ال�ساحلية  ، واملناطق  الفي�سية والأنهار والبحريات  ، وامل�ستنقعات وال�سهول  امل�ستنقعات 
ال�سعاب  اأي�سا  ولكن   ، البحرية  واحل�سائ�ش   ، واملاجنروف  امللحية  امل�ستنقعات  مثل 
 ، املد  انخفا�ش  عند  اأمتار  �ستة  من  اأعمق  اأي  البحرية  املناطق  من  وغريها  املرجانية 
وكذلك الأرا�سي الرطبة التي من �سنع الإن�سان ، مثل النفايات واملياه املعاجلة و الربك 

واخلزانات. 
حول هذه ال�ضل�ضلة من الكتيبات 

للأطراف  موؤمتر  اجتماعات  بعد  للتفاقية  العامة  الأمانة  اأعدتها  قد  ال�سل�سلة  هذه 
التي عقدت   )COP9و  ،  COP8 ،  COP7( والتا�سعة والثامنة  ال�سابعة  املتعاقدة 
على التوايل ، يف �سان خو�سيه ، كو�ستاريكا ، يف اأيار / مايو 1999 فالن�سيا ، اإ�سبانيا ، يف 
ت�سرين الثاين 2002 ، وكمبال ، اأوغندا ، فى نوفمرب عام 2005. املبادئ التوجيهية ب�ساأن 
امل�سائل املختلفة التي اعتمدتها الأطراف يف وقت �سابق من موؤمترات الأطراف ، اأعدت 
املعنيني مبا�سرة فى  اأو مع   ، لها م�سلحة يف  التي  الدول  مل�ساعدة  الكتيبات  �سل�سلة من 
املحلية.  اأو  الوطنية  ودون  والوطنية  والإقليمية  الدولية  ال�سعد  على  التفاقية  تنفيذ 
التي اعتمدتها  ال�سلة  ، والتوجيهات ذات  املو�سوع  ، وذلك رهنا ح�سب  كل كتيب يجمع 
خمتلف الأطراف ، على اأن ت�ستكمل بحلول مواد اإ�سافية من الأطراف ورقات املعلومات 
، ودرا�سات احلالة وغريها من املن�سورات ذات ال�سلة وذلك لتو�سيح اجلوانب الرئي�سية 
لهذه املبادئ التوجيهية. الكتيبات متوفرة يف لغات العمل الثلث للتفاقية )النكليزية 

والفرن�سية وال�سبانية(.
ت�سملها  التي  املوا�سيع  من  الكاملة  القوائم  يغطى  اخللفي  الغطاء  على  اجلدول 
على  تكون  �سوف  الإ�سافية  الكتيبات  احلا�سر.  الوقت  يف  الكتيبات  من  ال�سل�سلة  هذه 
ملوؤمتر  املقبلة  الجتماعات  اعتمدتها  التي  التوجيهات  من  مزيد  اأي  لت�سمل  ا�ستعداد 
الأطراف املتعاقدة. اتفاقية رام�سار تعزز حزمة متكاملة من الإجراءات ل�سمان احلفظ 
يجد  و�سوف   ، املتكاملة  النهج  لهذه  تقديرا  الرطبة.  للأرا�سي  احلكيم  وال�ستخدام 

القارئ اأن داخل كل كتيب هناك العديد من الإ�سارات اإىل الآخرين يف هذه ال�سل�سلة.

حقوق التاأليف والن�ضر © 2007 ، 
اأمانة اتفاقية رام�ضار

القتبا�س : اأمانة اتفاقية رام�سار ، 2007. 
 : الرطبة  للأرا�سي  الوطنية  ال�سيا�سات 
للأرا�سي  الوطنية  ال�سيا�سات  وتنفيذ  و�سع 
الرطبة. كتيبات رام�سار يف �سبيل ال�ستعمال 
احلكيم للأرا�سي الرطبة ، الطبعة الثالثة ، 
املجلد الثانى. اأمانة اتفاقية رام�سار ، غلند 

، �سوي�سرا.
املن�سور  هذا  من  املواد  با�ستن�ساخ  ي�سمح   
لللأغرا�ش التعليمية وغريها من الأغرا�ش 
اأمانة  من  م�سبق  اذن  دون  التجارية  غري 

اتفاقية رام�سار. 
دوايت   ، ي�سيد  �ساندرا   : املحررين  �ضل�ضلة 

بيك 
�ضل�ضلة امل�ضرف : نيك دافيد�سون 

الت�ضميم والتخطيط : دوايت بيك 
مواقع  زالينج  بحرية   : الغالف  �ضورة 
رام�سار ، من باب املجاملة لتفاقية رام�سار 

تنفيذ مكتب ال�سني ادارة الدولة للغابات
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 وقد خرج الإ�سدار الثالث من �سل�سلة كتيبات
 رام�سار اإىل النور نتيجة م�ساهمات ل تقدر بثمن

 من جانب وزارة اخلارجية الأمريكية ومكتب
خدمات الأ�سماك واحلياة الربية

كتيبات رام�ضار لل�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة
االإ�ضدار الثالث، 2007

اإعلن مواقع رام�ضار
 الإطار ال�سرتاتيجي
 واإر�سادات و�سع قائمة
 بالأرا�سي الرطبة ذات
  الأهمية الدولية
يف امل�ستقبل

 يحل هذا الإ�صدار الثالث من كتيبات رام�صار حمل �صل�صلة �صدرت يف �صهر مايو من عام 2004. وهو يت�صمن الإر�صادات ذات ال�صلة التي 
 اأقرتها الجتماعات املتعددة ملوؤمتر الأطراف، وعلى وجه التحديد موؤمتر الأطراف ال�صابع )1999(، والثامن )2002(، والتا�صع )2005(

بالإ�صافة اإىل وثائق خلفية منتقاة ومت تقدميها يف هذه املوؤمترات.
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�ضكر وتقدير
حظي���ت عملي���ة الإعداد للن�س���خة الأ�س���لية من الإطار الإ�س���راتيجي واإر�س���اداته التي اعتمدها موؤمتر الأطراف ال�س���ابع لرام�س���ار 
ع���ام 1999 باملدخ���لت والتعليق���ات الإيجابي���ة الت���ي قدمه���ا جمموعة هائل���ة من الأفراد الذين ل يت�س���ع املقام ل�س���رد اأ�س���مائهم اإل 
اأن م�س���اهماتهم ل تق���در بثم���ن. ومع ذلك فهناك �سخ�س���ان جتدر الإ�س���ارة اإليهم���ا حتديدا وهما: كليتون روب���ك من كندا لدوره يف 
تفعي���ل عملي���ة و�س���ع روؤي���ة لقائمة الأرا�س���ي الرطب���ة ذات الأهمية الدولي���ة من خلل التعليق���ات التي اأبداها يف اإح���دى اجتماعات 
اللجنة الدائمة للتفاقية، ولتعليقاته واإ�س���افاته للعديد من امل�س���ودات؛ ودافيد �س���رود من اململكة املتحدة والذي �س���اعد كثريا يف 
تن�س���يق املدخ���لت الت���ي قدمها ع���دد من الأفراد كما اأنه قدم العديد من امل�س���ودات الت���ي قام بتحريرها ومراجعتها بعناية �س���ديدة 
عرب العملية الت�س���اورية. ول نن�س���ى التحديث ونواحي الإر�س���اد الإ�س���افية التي اعتمدها موؤمتر الأطراف التا�سع عام 2005 والتي 
و�س���عتها جمموعة العمل الرابعة ب�س���اأن اإعلن مواقع رام�س���ار، جلنة املراجعة العلمية والفنية وذلك يف ظل قيادة دافيد �س���رود. 

وتاأمل الأمانة يف تقدمي عميق �سكرها لهم جميعا على م�ساعدتهم.
ملحوظة: يرتكز الإ�سدار الثالث من الكتيب 14 على القرارات 11.7 و13.7 و11.8 و33.8 وامللحق التابعة لها وامللحق باللقرار 
1.9، وهو ي�سم معلومات اإ�سافية ذات �سلة بهذه الق�سية. ول تعك�ش وجهات النظر الواردة يف هذه املعلومات الإ�سافية بال�سرورة 

وجهات نظر اأمانة رام�سار اأو الأطراف املتعاقدة كما اأن موؤمتر الأطراف املتعاقدة مل ي�سادق على هذه املواد الإ�سافية.
يف هذا الإ�س���دار، مت و�س���ع اأي اإ�س���افة اأو حذف من ن�ش الإر�س���ادات الأ�س���لية، بناءا على نتائج موؤمتر الأطراف يف دورتيه الثامنة 

والتا�سعة، بني قو�سني )...(.
جميع قرارات موؤمتر الأطراف لرام�سار متاحة على موقع التفاقية التايل

http://www.ramsar.org/index_key_docs.htm#res 

اأما وثائق اخللفية امل�سار اإليها يف هذه الكتيبات يف متاحة على املواقع التالية:
http://www.ramsar.org/cop7_docs_index.htm
http://www.ramsar.org/cop8_docs_index_e.htm
http://www.ramsar.org/cop9/cop9_docs_index_e.htm.

ال�ضنجاب مثل تلك املوجودة يف نيوزلندا واحدة من اأنواع الأرا�ضي الرطبة التي متثل بقله يف قائمة رام�ضار لالأرا�ضي الرطبة ذات 
الأهمية الدولية ت�ضوير هـ.ج.كوبر
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جدول املحتويات
�سكر وتقدير

ت�سدير
الإطار ال�سراتيجي واإر�سادات و�سع قائمة بالأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية يف امل�ستقبل لتفاقية 

الأرا�سي الرطبة )رام�سار، اإيران 1971(
.مقدمة   I

والأهداف والهدف على املدى الق�سري لقائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية )لئحة  الروؤية   .II
رام�سار( 

ال�ستخدام احلكيم لرام�سار  ومبداأ  الدولية  الأهمية  ذات  الرطبة  الأرا�سي   .III"
لتعريف الأرا�سي الرطبة ذات الأولوية للتعيني يف اإطار  منظم  نهج  لعتماد  توجيهية  مبادئ   .IV

 اتفاقية رام�سار 
التوجيهية لتطبيقها ، والأهداف  واملبادئ   ، الدولية  الأهمية  ذات  الرطبة  الأرا�سي  لتحديد  معايري   .V

 طويلة الأجل 
الأرا�سي الرطبة اأنواع معينة )الكار�ستية وغريها من الأنظمة  وتعيني  لتحديد  توجيهية  مبادئ   .IV

الهيدرولوجية اجلوفية ؛ اأرا�سي اخلث ، املراعي الرطبة ؛ املنغروف ؛ ال�سعاب املرجانية ؛ حمامات موؤقتة 
 ؛ الأرا�سي الرطبة ال�سطناعية( 

 امللحق )اأ( ورقة معلومات رام�سار ب�ساأن الأرا�سي الرطبة  
 امللحق )ب( نظام ت�سنيف رام�سار لنوع الأرا�سي الرطبة 

 امللحق )ج( معايري لتحديد الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية 
 امللحق )د( مبادئ توجيهية اإ�سافية لتوفري اخلرائط وغريها من البيانات املكانية ملواقع رام�سار 

امللحق )ه( م�سرد للم�سطلحات امل�ستخدمة يف الإطار ال�سراتيجي 
القرارات ذات ال�ضلة 

القرار 11.7: الإطار الإ�سراتيجي واإر�سادات و�سع قائمة بالأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية يف 
امل�ستقبل 

القرار 10.8: حت�سني تنفيذ الإطار الإ�سراتيجي والروؤية اخلا�سة بقائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية 
الدولية

القرار 1.9، امللحق ب: تعديل الإطار الإ�سراتيجي واإر�سادات و�سع قائمة بالأرا�سي الرطبة ذات الأهمية 
الدولية يف امل�ستقبل
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ت�ضدير
مبوجب املادة 4.2، يتطلب الأمر من الأطراف املتعاقدة باتفاقية الأرا�سي الرطبة اإعلن على الأقل موقعا واحدا من الأرا�سي 
الرطب���ة لقائمة رام�س���ار للأرا�س���ي الرطب���ة ذات الأهمية الدولية. ونظرا لتطور التفاقية، فقد و�س���ع الأط���راف معايري لتحديد 
املواقع املنا�س���بة بالإ�س���افة اإىل الإر�س���ادات التي �ست�س���اعد الأطراف املتعاق���دة على تطبيق تلك املعايري. وم���ع ذلك، وحتى الجتماع 
ال�س���ابع ملوؤمت���ر الأط���راف املتعاق���دة يف �س���ان جونز، كو�س���تاريكا، ماي���و COP7( 1999(، مل تك���ن هناك اأي حماول���ة لتحديد اجتاه 

ا�سراتيجي وا�سح لتطوير تلك القائمة.
ويف موؤمتر الأطراف ال�سابع، مت اعتماد الإطار ال�سراتيجي للقائمة من خلل القرار 11.7، والذي يحدد روؤية جديدة للقائمة: 
“اإقام���ة �س���بكة دولية للأرا�س���ي الرطبة واحلفاظ عليه���ا نظرا لأهميتها يف احلفاظ على التن���وع البيولوجي العاملي واحلفاظ على 
احلي���اة م���ن خ���لل الوظائ���ف البيئية واملائية الت���ي توؤديها”. ولتحقيق تلك الروؤي���ة، يقدم الإطار الإ�س���راتيجي للقائمة الأهداف 
والغايات طويلة املدى علوة على اإر�ساد الأطراف املتعاقدة وم�ساعدتهم يف تطوير نهج نظامي لإعلن مواقع للقائمة يف امل�ستقبل. 
وميثل هذا القرار، اأو بدقة اأكرب امللحق اخلا�ش به، الأ�س���ا�ش لهذا الكتيب. كما ميثل تطبيق الإطار الإ�س���راتيجي الأ�س���ا�ش الذي 
عن طريقه تقوم الأطراف املتعاقد بتنفيذ الهدف العام الثاين والهدف الت�س���غيلي العا�س���ر من املخطط الإ�س���راتيجي للتفاقية 

2008-2003 )القرار 25.8(

ووفق���ا لتعليم���ات الق���رارات 13.7 و11.8 و33.8، فق���د مت اإدراج امللح���ق اخلا�س���ة به���ذه الق���رارات والتي تقدم الإر�س���اد اخلا�ش 
بالكار�س���تية والنظ���م املائية اجلوفية الأخرى، والأرا�س���ي اخلثية، والأرا�س���ي الع�س���بية الرطب���ة، واملاجنروف، وال�س���عاب املرجانية، 

والأحوا�ش املوؤقتة يف هذا الإ�سدار من الإطار الإ�سراتيجي )انظر الق�سم 6(
وي�س���م الإ�س���دار الثالث من الكتيب اإر�س���ادا اإ�س���افيا ب�س���اأن تطبيق الإطار الإ�س���راتيجي الذي اعتمده موؤمتر الأطراف التا�س���ع 
)COP9( مبوجب امللحق ب من القرار 1.4 )2005(. وبالإ�س���افة اإىل حتديث النواحي املقيدة زمنيا للإر�س���اد ال�س���ابق، تقدم هذه 
التعديلت اإر�س���ادا اإ�س���افيا ب�س���اأن حتديد واإعلن الأرا�سي الرطبة ال�س���طناعية، وتطبيق نظم الت�سنيف الإقليمي البيوجغرافية 
املنا�س���بة، وامل�س���اعدة يف تعزي���ز دوران الطي���ور املائي���ة اأثناء فرات الهج���رة خلل تطبيق املعياري���ن 5 و6، بالإ�س���افة اإىل طرح روؤية 
جديدة للقائمة. ومن الأهمية مبكان الإ�س���ارة اإىل اعتماد موؤمتر الأطراف التا�س���ع )COP9( ملعيار اإ�س���ايف تا�س���ع لتحديد واإعلن 
الأرا�س���ي الرطب���ة ذات الأهمي���ة الدولي���ة – وه���ذا املعي���ار كم���ي يه���دف اإىل حتدي���د املواق���ع التي له���ا اأهمي���ة يف دعم تع���دادات اأنواع 
احليوان���ات املعتم���دة عل���ى الأرا�س���ي الرطبة من غري الطيور وذلك من خلل تطبيق ن�س���بة %1 كحد اأدن���ى، اأي ما يعادل املعيار 6 

الكمي بالن�سبة لتعدادات لطيور املائية.
ملحظة: يتناول الكتيب 14 حتديدا الق�س���ايا املتعلقة باإعلن الأرا�س���ي الرطبة لقائمة رام�س���ار. اأما الإر�سادات املتعلقة بتناول 
تغري اخل�س���ائ�ش البيئية للمواقع التي مت الإعلن عنها بالفعل لقائمة رام�س���ار – على �س���بيل املثال اإر�س���ادات اإزالة اأو ر�س���م حدود 
مواق���ع رام�س���ار ب�س���بب “م�س���الح وطني���ة ملح���ة”- وكيفي���ة التعامل مع مواقع رام�س���ار التي مل تعد لأي �س���بب من الأ�س���باب تلبي 

معايري الإعلن وغري ذلك فهي مدرجة يف الكتيب 15.



الكتيب 14:اإعلن مواقع رام�ضار

5

 الإطار ال�ضرتاتيجي واإر�ضادات و�ضع قائمة بالأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية يف امل�ضتقبل
لتفاقية الأرا�ضي الرطبة )رام�ضار، اإيران 1971(

الإ�سدار الثالث، املعتمد بالقرار 11.7 )موؤمتر الأطراف ال�سابع 1999( واملعدل بالقرارات 13.7 )1999( و11.8 و33.8 
)موؤمتر الأطراف الثامن 2002( و1.9 وامللحقني اأ وب )موؤمتر الأطراف التا�سع 2005(

I .مقدمة
        خلفية      

عن���د توقيعه���ا اأو اإيداعه���ا للوثائ���ق املتعلقة بالت�س���ديق اأو الن�س���مام اإىل اتفاقية الأرا�س���ي الرطبة )رام�س���ار، اإيران . 1
1971(، تطل���ب الأم���ر م���ن ال���دول ال�س���يادية، مبوجب امل���ادة 4.2، اإعلن على الأق���ل موقعا واحدا كاأر����ش رطبة ذات 

اأهمية دولية. وبالتايل، وكما هو مو�س���ح يف املادة 1.2، “يجب على كل طرف متعاقد اأن يعلن عن الأرا�س���ي الرطبة 
املنا�سبة الواقعة داخل نطاق اأرا�سيه حتى يتم اإدراجها يف قائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية”.

تقدم املادة 2.2 م�ساعدة ب�ساأن تف�سري الكلمة الرئي�سية “منا�سبة” امل�ستخدمة يف املادة 1.2 �سالفة الذكر، حيث تن�ش . 2
عل���ى اأن���ه “ينبغي اختيار الأرا�س���ي الرطب���ة للقائمة بناءا على اأهميته���ا الدولية من حيث النظ���ام البيئي اأو النباتي 
اأو احلي���واين اأو البح���ريات اأو املائيات. ويف املقام الأول، ينبغي اإدراج الأرا�س���ي الرطبة ذات الأهمية الدولية بالن�س���بة 

للطيور املائية يف اأي من املوا�سم.”
على مدار مراحل تطورها، و�سعت اتفاقية الأرا�سي الرطبة معايري لإعلن الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية . 3

)مواقع رام�س���ار( والتي مت و�س���عها حتت مراقبة م�س���تمرة. وقد ا�س���تكملت هذه اجلهود باإجراء حتديث للإر�س���ادات 
ب�سفة منتظمة مل�ساعدة الأطراف املتعاقدة يف فهم وتطبيق املعايري التي تعك�ش تطور علم املحافظة.

املحتويات
املقدمة. 1
الروؤية والأهداف والغايات ق�سرية املدى لقائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية )قائمة رام�سار(. 2
الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية ومبداأ رام�سار لل�ستخدام اجلكيم . 3
اإر�سادات اعتماد نهج نظامي لتحديد الأرا�سي الرطبة ذات الأولوية من حيث الإعلن حتت مظلة اتفاقية رام�سار. 4
معايري حتديد الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية، واإر�سادات تطبيقها، والغايات طويلة املدى. 5
اإر�سادات حتديد واإعلن اأمناط حمددة من الأرا�سي الرطبة )الكار�ستية والنظم املائية اجلوفية الأخرى؛ الأرا�سي . 6

اخلثية؛ الأرا�سي الع�سبية الرطبة؛ املاجنروف؛ ال�سعاب املرجانية؛ الأحوا�ش املوؤقتة؛ الأرا�سي الرطبة ال�سطناعية(
)RIS( ملحق اأ     ورقة معلومات ب�ساأن الأرا�سي الرطبة لرام�سار

ملحق ب   نظام ت�سنيف رام�سار لأمناط الأرا�سي الرطبة
ملحق ج�   معايري حتديد الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية

ملحق د    اإر�سادات اإ�سافية لتقدمي اخلرائط والبيانات اجلغرافية الأخرى ملواقع رام�سار
ملحق ه�   م�سرد امل�سطلحات امل�ستخدمة يف الإطار ال�سراتيجي
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وق���د ك���ان التوجيه الإ�س���راتيجي املق���دم لتطوير قائمة الأرا�س���ي الرطبة ذات الأهمية الدولي���ة قبل ذلك حمدودا. . 4
وجدي���ر بامللحظ���ة اأن موؤمت���ر الأط���راف املتعاق���دة ال�س���اد�ش )COP6( ق���د ح���ث الأط���راف م���ن خ���لل املخط���ط 
الإ�س���راتيجي للتفاقية 2002-1997 على “زيادة م�س���احة الأرا�س���ي الرطبة املعلنة لقائمة الأرا�س���ي الرطبة ذات 
الأهمية الدولية وخا�سة اأمناط الأرا�سي التي ل يتم متثيلها بال�سكل الكايف �سواء على ال�سعيد الوطني اأو العاملي” 

)الهدف الت�سغيلي 2.6(

II .الغر�س
يف موؤمتر الأطراف ال�س���ابع )COP7( عام 1999، ونظرا لأن عدد مواقع رام�س���ار املعلنة قد ارتفع �سريعا حيث بلغ . 5

1000 موقع، قامت اتفاقية الأرا�س���ي الرطبة باعتماد هذا الإطار ال�س���راتيجي واإر�س���ادات و�س���ع قائمة للأرا�س���ي 

الرطبة ذات الأهمية الدولية يف امل�ستقبل ثم قامت بعد ذلك بتعديله واإ�سافة بع�ش النقاط اإليه. وكان الغر�ش منه 
تقدمي نظرة اأو روؤية اأكرث و�سوحا للنتائج اأو الغايات طويلة املدى والتي ت�سعى التفاقية لتحقيقها من خلل قائمة 
رام�س���ار. ويتم اأي�س���ا تقدمي الإر�س���اد اللزم مل�س���اعدة الأطراف املتعاقدة على تبني نهج نظامي يف حتديد اأولوياتهم 
بالن�س���بة لإعلن املواقع يف امل�س���تقبل ولكي يت�س���نى اإقامة �س���بكات وطنية �س���املة ملواقع رام�س���ار والتي حتقق الروؤية 

املحددة لقائمة رام�سار عند درا�ستها على ال�سعيد العاملي.
2. الروؤية والأهداف والغاية طويلة املدى لقائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية )قائمة رام�ضار(

روؤية قائمة رام�ضار

6.       اأقرت اتفاقية الأرا�سي الرطبة الروؤية التالية لقائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية )والتي مت تعديلها مبوجب 
القرار 1.9 امللحق ب، 2005(:

)يف ه���ذا ال�س���ياق، يتم تعريف »فوائد النظم البيئية« طبقا لتعريف تقيي���م النظم البيئية للألفية خلدمات النظم البيئية على 
اأنها »الفوائد التي يتلقاها الأفراد من النظم البيئية«(

يجب بناء هذه ال�س���بكة الدولية ملواقع الأرا�س���ي الرطبة من �س���بكات متما�س���كة و�س���املة للأرا�س���ي الرطبة ذات الأهمية    .7
الدولية التي متت اإقامتها داخل اأرا�سي كل طرف متعاقد بالتفاقية.

اأهداف قائمة رام�ضار

م���ن اأج���ل حتقيق روؤية قائمة رام�س���ار املو�س���حة �س���لفا، �س���وف يعم���ل كل من الأط���راف املتعاق���دة و�س���ركاء التفاقية من    .8
املنظمات الدولية واأ�سحاب امل�سالح املحليني واأمانة رام�سار �سويا على حتقيق الأهداف الأربعة التالية )لي�ش بال�سرورة 

اأن يكون ترتيبهم وفق الأولوية(.

الروؤية
اإقامة �سبكة دولية للأرا�سي الرطبة واحلفاظ عليها نظرا لأهميتها يف احلفاظ على التنوع البيولوجي العاملي واحلفاظ 

على ا�ستمرارية احلياة الب�سرية من خلل احلفاظ على مكونات النظم البيئية بها وعملياتها وفوائدها/خدماتها.
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الهدف االأول
 اإقامة �ضبكات وطنية ملواقع رام�ضار لدى كل طرف من الأطراف املتعاقدة والتي متثل ب�ضكل تام تنوع الأرا�ضي

الرطبة ووظائفها البيئية واملائية الرئي�ضية

1.1( اإدراج عل���ى الأق���ل ن���وع واح���د منا�س���ب من الأرا�س���ي الرطبة الطبيعية اأو �س���به الطبيعي���ة )ذات الأهمي���ة الدولية(    .9
يف قائم���ة رام�س���ار م���ن كل »منطق���ة بيوجغرافية« )انظر امل�س���رد ال���وارد يف امللحق ه����(. واملناط���ق البيوجغرافية هذه هي 
نف�سها املعرفة على امل�ستوى العاملي اأو فوق الوطني/ اأو الإقليمي اأو الوطني كما يقوم الطرف املتعاقد بتطبيقها ب�سورة 

ملئمة لهذا الطرف.
2.1( اإعطاء الأولوية لتحديد املواقع املنا�س���بة لأنواع الأرا�س���ي الرطبة وخا�س���ة تلك التي تلعب دورا بيئيا ومائيا كبريا   .10

يف الوظائف الطبيعية لنظام �ساحلي اأو لبحرية اأو حلو�ش نهري كبري.

الهدف الثاين
 امل�ضاهمة يف احلفاظ على التنوع البيولوجي العاملي من خالل اإعالن

واإدارة مواقع الأرا�ضي الرطبة املنا�ضبة

1.2( مراجعة وتطوير قائمة رام�سار وحت�سني معايري حتديد واختيار مواقع رام�سار، على النحو املنا�سب، وتعزيز    .11

احلفاظ على التنوع البيولوجي وال�ستخدام احلكيم للأرا�سي الرطبة على امل�ستويات املحلية و�سبه الوطنية 
والوطنية وفوق الوطنية/الإقليمية والدولية.

2.2( اأن ت�س���م قائمة رام�س���ار الأرا�س���ي الرطبة التي ت�سمل جمتمعات بيئية مهددة اأو الأرا�سي ال�سرورية لبقاء الأنواع    .12

امل�س���توطنة املح���ددة على اأنها عر�س���ة للخط���ر اأو مهددة اأو مه���ددة بالنقرا�ش مبوجب الربامج اأو الت�س���ريعات الوطنية 

تهدف قائمة رام�ضار اإىل احلفاظ على املوائل الهامة لالأنواع املهددة بالنقرا�س، على �ضبيل املثال �ضفدع 
الهايالرانيتا الذي يتناق�س ب�ضكل كبري يف غينيا الفرن�ضية. ت�ضوير رام�ضار/روجر يل جني
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للأنواع املهددة اأو املحددة يف الأطر الدولية مثل القائمة احلمراء للحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة اأو امللحق 
1 م���ن اتفاقي���ة التجارة الدولية يف الأنواع امله���ددة بالنقرا�ش من النباتات واحليوانات الربية )CITES( وملحق 

اتفاقية الأنواع املهاجرة )CMS اأو اتفاقية بون(.
3.2( اأن ت�سم قائمة رام�سار الأرا�سي الرطبة التي لها دور حيوي يف احلفاظ على التنوع البيولوجي يف كل منطقة   .13

من املناطق البيوجغرافية.
4.2( اأن ت�سم قائمة رام�سار الأرا�سي الرطبة التي تقدم موئل هاما للأنواع احليوانية والنباتية يف مراحل حيوية   .14

من دورة حياتها اأو اأثناء الظروف غري املواتية.
5.2( اأن ت�س���م قائمة رام�س���ار الأرا�سي الرطبة التي لها اأهمية مبا�س���رة للأنواع ال�سمكية والطيور املائية بالإ�سافة    .15

اإىل اأنواع اأخرى، وذلك كما هو حمدد من قبل معايري اختيار مواقع رام�سار ذات ال�سلة )انظر الق�سم 5(.

الهدف الثالث
تعزيز التعاون بني الأطراف املتعاقدة و�ضركاء التفاقية من املنظمات الدولية

 واأ�ضحاب امل�ضالح املحليني يف اختيار واإعالن واإدارة مواقع رام�ضار.

1.3( تعق���ب فر����ش اإقام���ة تواأمة بني اثن���ني )اأو اأكرث( من الأطراف املتعاقدة ملوقع رام�س���ار اأو اإب���رام اتفاقيات اإدارة   .16

تعاونية للأرا�سي الرطبة الواقعة على طول م�سارات الأنواع املهاجرة اأو عرب احلدود امل�سركة اأو مع اأنواع الأرا�سي 
الرطبة اأو الأنواع املماثلة )القرار 19.7(

2.3( اإقامة اأ�سكال اأخرى من امل�سروعات التعاونية بني اثنني اأو اأكرث من الأطراف املتعاقدة والتي ميكنها اأن ت�ساعد   .17

يف حتقيق احلفاظ طويل املدى وال�ستخدام امل�ستدام ملواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة على وجه العموم.
3.3( ت�س���جيع ودع���م املنظم���ات املجتمعي���ة وغ���ري احلكومي���ة، متى كان ذل���ك منا�س���با، لأن تلعب دورا اأقوى وت�س���اهم    .18

ب�س���كل اأكرب يف التطوير ال�س���راتيجي لقائمة رام�س���ار وبالتايل يف اإدارة مواقع رام�سار على امل�ستويات املحلية و�سبه 
الوطنية والوطنية وفوق الوطنية/الإقليمية والدولية )القرار 8.7(.

الهدف الرابع
ا�ضتخدام �ضبكة مواقع رام�ضار كاأداة لتعزيز التعاون الوطني وفوق الوطني/الإقليمي والدويل

 فيما يتعلق بالتفاقيات البيئية التكميلية.

1.4( ا�ستخدام مواقع رام�سار كاأ�سا�ش ومرجعية للر�سد البيئي الوطني وفوق الوطني/الإقليمي والدويل للتعرف    .19

على التوجهات القائمة يف فقدان التنوع البيولوجي وتغري املناخ وعمليات الت�سحر.
2.4( لتنفيذ م�س���روعات للحفاظ على مواقع رام�س���ار وال�س���تخدام امل�س���تدام لها، الأمر الذي من �ساأنه توفري اأمثلة   .20

ملمو�س���ة للتع���اون مع التفاقيات البيئية الدولية املنا�س���بة مثل اتفاقية التنوع البيولوج���ي، واتفاقية الأمم املتحدة 
الإطاري���ة ب�س���اأن تغ���ري املناخ، واتفاقي���ة مكافحة الت�س���حر، واتفاقية التج���ارة الدولية يف الأنواع امله���ددة بالنقرا�ش 
م���ن النبات���ات واحليوان���ات الربية، واتفاقية ال���راث العاملي، واتفاقية الأن���واع املهاجرة والتفاق���ات التابعة لها مثل 
التفاقي���ة الأفريقي���ة الأوروبية الآ�س���يوية للطي���ور املائية )املهاج���رة(، والتفاقي���ات الإقليمية واملب���ادرات التعاونية 
مث���ل خمط���ط اإدارة الطيور املائية لأمريكا ال�س���مالية، و�س���بكة احلفاظ عل���ى الطيور املائية يف ن�س���ف الكرة الغربي، 

انظر اأي�ضا كتيب 
رقم 17
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وا�سراتيجية احلفاظ على الطيور املائية املهاجرة لآ�سيا البا�سيفيك 2001-2005، ومبادرة الأرا�سي الرطبة املتو�سطية 
 ،)SADC( وجمعية تنمية اإفريقيا اجلنوبية ،)SPREP( وبرنامج البيئة الإقليمي جلنوب البا�س���يفيك ،)MedWet(
ورابط���ة اأمم جنوب �س���رق اآ�س���يا )ASEAN(، و�س���بكة ناتورا 2000 التابع���ة للحتاد الأوروبي، و�س���بكة اإميريالد التابعة 
لتفاقية برن ب�ساأن احلفاظ على احلياة الربية واملوائل الطبيعية يف اأوروبا، وا�سراتيجية التنوع الطبيعي والبيولوجي 
لأوروبا، وبرنامج الأرا�س���ي الرطبة جلبال الأنديز، ومعاهدة التعاون يف حو�ش الأمازون، وجلنة اأمريكا الو�س���طى ب�ساأن 

البيئة والتنمية )CCAD(، الخ.

الغاية ق�ضرية املدى لقائمة رام�ضار حتى عام 2010

توؤكد التفاقية على اأهمية الأرا�س���ي الرطبة كمراكز غنية بالتنوع البيولوجي والنتاجية وب�س���فتها نظم لدعم احلياة    .21

الب�س���رية، كما ي�س���اور الأطراف خماوف ب�س���اأن ا�س���تمرارية فقدان وتدهور الأرا�س���ي الرطبة يف العديد من بقاع العامل. 
وا�ستجابة لهذه املخاوف، حدد الأطراف الغاية ق�سرية املدى التالية لقائمة رام�سار.

 IIIIالأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية ومبداأ رام�ضار لال�ضتخدام احلكيم
حتت مظلة اتفاقية رام�س���ار ب�س���اأن الأرا�سي الرطبة، يتوافق مفهومي ال�س���تخدام احلكيم واإعلن املواقع ب�سكل تام كما   .22

يع���زز بع�س���هما البع����ش. وم���ن املتوق���ع اأن يقوم الأط���راف املتعاقدة بالإع���لن عن املواق���ع لقائمة الأرا�س���ي الرطبة ذات 
الأهمية الدولية »بناءا على اأهميتها الدولية من حيث الطبيعة البيئية اأو النباتية اأو احليوانية اأو البحريات اأو املائيات« 
)امل���ادة 2.2(، »و�س���ياغة وتنفي���ذ خمططاته���م الرامي���ة اإىل تعزيز احلف���اظ على الأرا�س���ي الرطبة املدرج���ة يف القائمة، 

وحتقيق ال�ستخدام احلكيم للأرا�سي الرطبة يف اأرا�سيهم قدر امل�ستطاع« )املادة 1.3(.
ي�س���اوى املخط���ط الإ�س���راتيجي ال���ذي مت اعتم���اده يف موؤمتر الأطراف ال�س���اد�ش )COP6( بني “ال�س���تخدام احلكيم”   .23

وال�ستخدام امل�ستدام. ويدرك الأطراف املتعاقدة بالتفاقية اأي�سا اأن الأرا�سي الرطبة تقدم، من خلل وظائفها البيئية 
واملائي���ة، فوائ���د ومنتج���ات وخدم���ات ل تق���در بثم���ن يتمتع بها الب�س���ر وحتافظ عل���ى بقائه���م. وبالتايل تع���زز التفاقية 
املمار�س���ات التي �س���وف ت�س���من ا�س���تمرارية تقدمي جميع الأرا�س���ي الرطبة، وخا�س���ة تلك التي مت الإعلن عنها لقائمة 
رام�س���ار، له���ذه الوظائف والقيم للأجيال امل�س���تقبلية بالإ�س���افة اإىل احلف���اظ على التنوع البيولوج���ي. وقد قام موؤمتر 
الأط���راف التا�س���ع لرام�س���ار )COP9( بتحدي���ث تعري���ف ال�س���تخدام احلكيم للأرا�س���ي الرطبة ليك���ون “احلفاظ على 

اخل�سائ�ش البيئية لها من خلل تنفيذ طرق النظم البيئية وذلك يف �سياق التنمية امل�ستدامة”.
ملحظة: مت اإرفاق حا�سيتني للتعريف ال�سابق  

 COP5 وي�س���مل ذلك  طريقة “النظم البيئية” اخلا�س���ة باتفاقية التنوع البيولوجي )قرار موؤمتر الأطراف اخلام�ش  
لتفاقي���ة التن���وع البيولوجي 6/5( املطبق من قبل HELCOM وOSPAR )اإعلن الجتماع الوزاري الأول لهيل�س���كي 

وجلان OSPAR، بريمن 25-26 يونيو 2003(.
وتهدف العبارة “يف �سياق التنمية امل�ستدامة” اإىل الإعراف باأنه على الرغم من حتمية حتقيق بع�ش نواحي التنمية يف   
الأرا�سي الرطبة، فاإن العديد من عمليات التنمية حتقق فوائد هامة للمجتمع، كما ميكن ت�سهيلها بطرق م�ستدامة من 

غاية قائمة رام�ضار يف 2010
�سمان اأن قائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية 

ت�سم على الأقل 2500 موقع تغطي 250 مليون هيكتار بحلول عام 2010.

انظر اأي�ضا 
كتيب رقم 1
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خلل ا�ستخدام طرق مت تو�سيحها يف التفاقية، ولي�ش من املنا�سب تو�سيح اأن “التنمية” هدف لكل اأر�ش رطبة.
ت�س���ري املادة 2.3 من التفاقية اأنه »يجب على كل طرف متعاقد الرتيب للح�س���ول على املعلومات يف اأقرب فر�س���ة   .24

ممكن���ة يف حالة ما اإذا تعر�س���ت اخل�س���ائ�ش البيئية لأي اأر�ش رطبة واقعة يف اأرا�س���يه ومدرج���ة يف القائمة للتغيري 
اأو اأنها تتغري اأو من املحتمل اأن تتغري«. وطبقا لذلك، قامت اتفاقية رام�س���ار بتطوير مفهوم »اخل�س���ائ�ش البيئية« 

للأرا�سي الرطبة والتي مت تعريفها كما يلي:

 »اخل�ضائ�س البيئية هي مزيج من مكونات النظم البيئية وعملياتها وفوائدها/خدماتها التي متيز الأرا�ضي
الرطبة يف وقت ما.« )القرار 1.9، امللحق اأ، 2005(

 )يف هذا ال�ضياق، يتم تعريف »فوائد النظم البيئية« طبقا لتعريف تقييم النظم البيئية لالألفية خلدمات
النظم البيئية على اأنها »الفوائد التي يتلقاها الأفراد من النظم البيئية«.(

ل ت�ضجع اتفاقية رام�ضار ال�ضيا�ضات والقوانني وال�ضلوكيات التي ل ت�ضمح بالتنمية الر�ضيدة مثل تدمري غابات املاجنروف. ت�ضوير 
كانون/ بي.دوجان

مواقع رام�ضار ومبداأ اال�ضتخدام احلكيم
يع���د الإع���لن )الإدراج(، حت���ت مظل���ة التفاقية، اأن اأر�ش رطب���ة لها اأهمية دولية خطوة اأوىل منا�س���بة على طريق احلفاظ 
على ذلك املوقع وا�ستخدامه ا�ستخداما م�ستداما، ونهاية املطاف يف هذا الأمر حتقيق ال�ستخدام احلكيم )امل�ستدام( طويل 

املدى للموقع.
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من املتوقع اأن يقوم الأطراف املتعاقدة باإدارة مواقع رام�س���ار اخلا�س���ة بها حتى يت�س���نى احلفاظ على اخل�سائ�ش البيئية    .25

ل���كل موق���ع وم���ن ثم ا�س���تعادة الوظائ���ف البيئية واملائي���ة احليوية التي تق���دم يف النهاي���ة »فوائد/خدمات« تل���ك املواقع. 
وبالتايل تكون اخل�س���ائ�ش البيئية موؤ�س���را يعك�ش »�س���لمة« الأرا�س���ي الرطبة، ومن املتوقع اأن يقوم الأطراف املتعاقدة 
وق���ت الإع���لن ع���ن موق���ع بتقدمي و�س���ف للموقع با�س���تخدام ورق���ة معلومات رام�س���ار املعتم���دة )امللحق اأ( بحيث ي�س���م 
تفا�س���يل كافية تعد هي الأ�س���ا�ش للر�س���د املتعاقب الذي من املقرر اأن يك�س���ف حدوث اأي تغريات على تلك اخل�س���ائ�ش 
البيئية واملائية. ورمبا ت�س���ري تغريات اخل�س���ائ�ش البيئية خارج نطاق التنوعات الطبيعية اإىل اأن ا�س���تخدامات املواقع اأو 
التاأث���ريات اخلارجي���ة القائمة على املواقع غري م�س���تدامة ومن املمكن اأن ت���وؤدي اإىل تدهور العمليات الطبيعية وبالتايل 

التوقف التام للوظائف البيئية والبيولوجية واملائية للأرا�سي الرطبة.
قامت اتفاقية رام�س���ار بتطوير اأدوات لر�س���د اخل�س���ائ�ش البيئية بالإ�سافة اأي�سا اإىل خمططات لإدارة تطوير الأرا�سي   .26

الرطب���ة ذات الأهمي���ة الدولية. وخلل اإعداد خمططات الإدارة هذه، والتي حث الأطراف املتعاقدة ب�س���دة على و�س���عها، 
هناك حاجة لدرا�سة ق�سايا مثل تاأثريا الأن�سطة الب�سرية على اخل�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة، والقيم القت�سادية 
والجتماعية القت�س���ادية للموقع )خا�س���ة بالن�س���بة للمجتمعات املحلية(، والقيم الثقافية امل�س���احبة للموقع. وقد مت 
ت�س���جيع الأطراف املتعاقدة ب�س���دة على اإدراج نظام للر�س���د بدقة وب�س���فة منتظمة يف خمططات الإدارة بغية الك�سف عن 

التغريات التي تطراأ على اخل�سائ�ش البيئية )القرار 10.7(.

يف بنجالد�س غابات املنجاروف �ضاندرباتر تعترب من الرتاث العاملي وموقع من مواقع رام�ضار. يدعو موؤمتر الأطراف اإىل التاأكيد على اأهميتها 
الدولية بالإ�ضافة اإىل حماية هذه املواقع. اأعلى �ضياد ومعه ثعلب املاء املدرب، ت�ضوير جي. ليكولرتي

انظر اأي�ضا 
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 I.Iاإر�ضادات تبني نهج نظامي لتحديد الأرا�ضي الرطبة ذات الأولوية لإعالنها حتت مظلة اتفاقية رام�ضار

ت�س���ري مقدم���ة ه���ذا الإطار الإ�س���راتيجي اإىل اأن الغر�ش منه تقدمي روؤية اأو فهم اأو�س���ح للنتائ���ج اأو الغايات طويلة   .27

املدى التي ت�سعى اتفاقية رام�سار لتحقيقها من خلل قائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
يف الق�س���م التايل، يتم توفري اإر�س���ادات مل�س���اعدة الأطراف املتعاقدة يف تبني نهج نظامي لتحديد الأولويات اخلا�س���ة    .28

بعمليات الإعلن يف امل�ستقبل من اأجل اإقامة �سبكات وطنية متما�سكة و�ساملة ملواقع رام�سار التي �ست�ساعد يف حتقيق 
روؤية قائمة رام�سار عندما ينظر اإليها يف اإطار ال�سبكة الدولية.

عن���د و�س���ع وتنفي���ذ نهج نظامي لتحديد الأرا�س���ي الرطب���ة ذات الأولوية لإعلن مواقع رام�س���ار، يتم حث الأطراف    .29

املتعاقدة على درا�سة الق�سايا التالية.
مراجعة الأهداف الوطنية. قبل و�س���ع نهج نظامي لتحديد مواقع رام�س���ار يف امل�س���تقبل، يتم حث الأطراف املتعاقدة   .30

على درا�سة الأهداف املو�سحة يف الق�سم 2 من الإطار الإ�سراتيجي بعناية. وعند درا�ستها يف �سياق الروؤية والغايات 
طويلة املدى لقائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية، تقدم هذه الأهداف الأ�سا�ش لكافة العتبارات املتعاقبة 

لهذا املجال.
تعري���ف الأرا�س���ي الرطب���ة واأنواعه���ا واملناط���ق البيوجغرافي���ة. من املهم ل���كل طرف متعاق���د اأن ي�س���ل اإىل فهم على    .31

امل�س���توى الوطني لكيفية تف�س���ري تعريف رام�س���ار للأرا�س���ي الرطبة وكيفية تق�س���يم املناطق البيوجغرافية. ويعترب 
تعري���ف رام�س���ار »للأرا�س���ي الرطب���ة« وا�س���ع النط���اق اإىل ح���د كب���ري حيث يعك����ش النط���اق العامل���ي للتفاقية ومينح 
الأطراف املتعاقدة مرونة وجمال كبريا ل�س���مان التوافق بني جهود احلفاظ على الأرا�س���ي الرطبة على امل�س���تويات 

الوطنية وفوق الوطنية/الإقليمية والدولية.
م���ن امله���م للغاي���ة الإ�س���ارة اإىل اأن التفاقي���ة تهدف اإىل اإدراج الأرا�س���ي الرطبة الطبيعية اأو �س���به الطبيعية لكنها اأي�س���ا ت�س���مح 
باإعلن الأرا�س���ي الرطبة ذات الغر�ش املحدد اأو ب�س���رية ال�س���نع يف ظل الإفرا�ش باأنها تلبي على الأقل اأحد املعايري املن�سو�ش 
عليها يف الق�سم 5. وي�سري نظام ت�سنيف اأنواع الأرا�سي الرطبة اخلا�ش بالتفاقية )انظر امللحق ب( اإىل املجموعة كاملة التي 
يتم حث الأطراف املتعاقدة على درا�س���ة اإمكانية الإدراج حتت مظلة معايري رام�س���ار ذات ال�س���لة بالأرا�س���ي الرطبة الفريدة اأو 

النادرة اأو املمثلة )انظر الق�سم 5، املعيار 1(.
مبوج���ب املعي���ار 1، م���ن املتوق���ع اأن يقوم الأط���راف املتعاقدة بتحدي���د املواق���ع ذات الأهمية الدولية داخ���ل اإطار نظام   .32

متفق عليه لتق�سيم املناطق البيوجغرافية. ويعرف امل�سرد )امللحق ه�( هذا امل�سطلح على اأنه »تعيني دقيق قائم على 
اأ�س���ا�ش علم���ي للمناطق با�س���تخدام معايري مادي���ة وبيولوجية مثل املناخ ونوع الربة والغط���اء النباتي الخ.« ولحظ 
اأنه بالن�س���بة للعديد من الأطراف املتعاقدة، �س���وف تكون املناطق البيوجغرافية م�س���ركة احلدود بطبيعتها ومن ثم 
يتطلب ذلك تعاون م�سرك بني الدول لتعريف هذه الأنواع من الأرا�سي الرطبة املمثلة اأو الفريدة الخ. ويف بع�ش 

تعريف رام�ضار للأرا�ضي الرطبة
»الأرا�سي الرطبة هي مناطق الأهوار اأو امل�ستنقعات اأو الأرا�سي اخلثية اأو املياه �سواء كانت طبيعية اأو ا�سطناعية، دائمة 
اأو موؤقت���ة، به���ا مي���اه راك���دة اأو متدفقة، عذبة اأو م�س���و�ش اأو ملحية، وت�س���مل مناط���ق املياه البحرية الت���ي ل يتجاوز عمقها 
اأثناء انخفا�ش املد واجلزر �س���تة اأمتار« )املادة 1.1(. بالإ�س���افة اإىل ذلك، ميكن اأن ت�س���م مواقع رام�س���ار املناطق ال�س���اطئية 
وال�س���احلية املتاخمة للأرا�س���ي الرطبة واجلزر اأو مناطق املياه البحرية التي يتجاوز عمقها �س���تة اأمتار اأثناء انخفا�ش املد 

واجلزر والتي تقع داخل اإطار الأرا�سي الرطبة« )املادة 1.2(.

انظر اأي�ضا 
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املناطق والدول، ي�ستخدم امل�سطلح »املناطق البيولوجية« كمرادف للم�سطلح »املناطق البيوجغرافية«.
اجل���رد والبيان���ات. يت���م ح���ث الأط���راف املتعاق���دة على حتدي���د مدى ونوعي���ة البيان���ات التي مت جمعها ب�س���اأن   .33
الأرا�س���ي الرطب���ة القائمة داخل اأرا�س���يها واتخاذ اخلطوات اللزمة ل�س���تكمال عملية اجل���رد ما مل تكن قد 
ا�س���تكملت بعد. وينبغي اإجراء اجلرد با�س���تخدام معايري ومناذج مقبولة كتلك التي حددتها اتفاقية رام�س���ار 
)انظ���ر الق���رارات 20.7 و6.8(. وينبغ���ي األ مين���ع ع���دم القي���ام باجل���رد الإع���لن عن الأرا�س���ي مت���ى توافرت 

املعلومات املنا�سبة عن بع�ش املواقع.
بالتواف���ق مع تطوير املعرفة العلمية لو�س���ع وتوزيع الأرا�س���ي الرطب���ة واحليوانات والنباتات القائمة   .34
به���ا ووظائفه���ا وقيمها، ينبغي اأن تخ�س���ع قوائم اجلرد و/اأو قوائم مواقع رام�س���ار املحتملة للتحديث 

واملراجعة الدورية )الإجراء 1.2.1 من املخطط الإ�سراتيجي لرام�سار 2008-2003(.
اأرا�س���ي الأط���راف املتعاق���دة ومواقف احلدود امل�س���ركة. ينبغي اأن تكون قوائم جرد الأرا�س���ي الرطبة    .35
حم���ددة لك���ي تاأخذ يف العتبار جميع اأجزاء اأرا�س���ي الأطراف املتعاق���دة. ووفقا للمادة 5 من التفاقية 
واإر�س���ادات التع���اون ال���دويل حت���ت مظلة اتفاقية رام�س���ار )الق���رار 19.7، 1999(، ينبغ���ي اإيلء اهتمام 

خا�ش لتحديد واإعلن املواقع الواقعة يف مناطق ذات حدود م�سركة.
الإر�س���اد على امل�س���توى فوق الوطني/الإقليمي. ينبغي اأن يكون الأطراف املتعاقدة اأي�سا على علم باأنه   .36
يف بع�ش احلالت قد ي�سطرون اإىل تقدمي اإر�ساد اأكرث تف�سيل على امل�ستوى فوق الوطني/الإقليمي 

خلل حتديد مدى اأهمية املواقع املحتمل اإعلنها. وقد ينطبق ذلك على املواقف التالية:
1( اأينم���ا وج���دت اأن���واع النبات���ات اأو احليوان���ات بركي���زات قليلة )مث���ل الطيور املائي���ة املهاجرة يف   

خطوط العر�ش ال�سمالية( داخل الدولة؛ اأو 
2( متى كان جمع البيانات �سعبا )خا�سة يف الدول الكبرية للغاية(؛ اأو  

3( متى كانت هناك ن�س���بة عالية من التنوع املكاين والزماين لهطول الأمطار - خا�س���ة يف املناطق   
القاحلة اأو �س���به القاحلة – مما يوؤدي اإىل ال�س���تخدام الفعال ملجموعات الأرا�س���ي الرطبة املوؤقتة 
على مر ال�سنوات بوا�سطة الطيور املائية والأنواع املتنقلة الأخرى وحيثما كانت اأمناط ال�ستخدام 

الفعال هذه غري معروفة ب�سكل كاف؛ اأو
4( مت���ى كان���ت هن���اك خ���ربات وطنية حم���دودة فيما يتعل���ق مبدى التن���وع ال���دويل واأهميته وذلك   
بالن�سبة لأنواع حمددة من الأرا�سي الرطبة مثل الأرا�سي اخلثية وال�سعاب املرجانية والكار�ستية 
والنظ���م املائي���ة اجلوفي���ة الأخرى )انظر الق�س���م 6 ملزيد من الإر�س���اد ب�س���اأن حتدي���د واإعلن اأنواع 

معينة من الأرا�سي الرطبة(؛ اأو
5( متى كان العديد من املناطق البيوجغرافية مرابطة �سويا وهناك احتمالية اأن يكون باملناطق   

النتقالية م�ستويات عالية من التنوع البيولوجي.
درا�س���ة جمي���ع الأنواع ومعايري رام�س���ار. يتم ح���ث الأطراف املتعاقدة على درا�س���ة جميع املعايري كاملة اأثن���اء تطوير نهج نظامي.    .37

وت�سري املادة 2.2 من التفاقية اإىل اأنه ينبغي درا�سة املواقع بناء على طبيعتها “البيئية اأو النباتية اأو احليوانية اأو املائية العذبة 

 معلومات اإ�ضافية
قوائم اجلرد والبيانات

 اعتمد العمل 6.1.3 من خطة ال�س����راتيجية لتفاقية رام�س����ار يف موؤمتر الأطراف 6 يف بري�س����بان ، ا�س����راليا ، يف عام 1996 ، �س����عى اإىل ت�س����جيع ا�س����تخدام الدلئل 
الإقليمية للأرا�س����ي الرطبة ، وقوائم اجلرد الوطنية العلمية وامل�س����ادر الأخرى للبدء يف تقدير املوارد العاملية للأرا�س����ي الرطبة. و�ست�س����تخدم هذه كاأ�س����ا�ش لر�س����د 

انظر اأي�ضا 
كتيب رقم 12
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اأو املاحلة”. ومبوجب معايري رام�سار، قد مت تو�سيح مزيد من التفا�سيل بهذا اخل�سو�ش خا�سة فيما يتعلق بنوع الأرا�سي 

الرطبة واحلفاظ على التنوع البيولوجي.

ينبغي على الأطراف املتعاقدة اأن ت�ستخدم املعايري على النحو ال�سحيح، مما يعني اأنه على الرغم من وجود معايري حمددة   .38
للطي���ور املائي���ة )املعياري���ن 5 و6( وللأ�س���ماك )املعيارين 7 و8(، فلي�س���ت هذه ه���ي الأنواع الوحيدة للأرا�س���ي الرطبة التي 
ميك���ن ب���ل ينبغ���ي اإدراجه���ا كمواق���ع لرام�س���ار )انظ���ر املعي���ار 9(. وتعترب الطي���ور املائية والأ�س���ماك ه���ي الأن���واع التي قد مت 
تخ�س���ي�ش اإر�س���اد حمدد لها. وتقدم املعايري 2 و3 و4 نطاق لتحديد مواقع لأي اأنواع اأخرى من الأرا�س���ي الرطبة، علوة 
اأي�سا على الطيور املائية والأ�سماك متى كان ذلك منا�سبا. وهناك خطورة من اأن يتم غ�ش الطرف عن الكائنات اجلرثومية 
ال�س���غرية والأنواع الأقل و�س���وحا ومن ثم ينبغي اإيلء مزيد من الهتمام بها ل�س���مان اأن جميع مكونات التنوع البيولوجي 

قد و�سعت يف احل�سبان.
حتدي���د الأولوي���ات. بع���د تطبي���ق معاي���ري تطوير قائمة للأرا�س���ي الرطب���ة املوؤهل���ة للإعلن ب�س���ورة نظامية، يتم ت�س���جيع    .39
الأطراف املتعاقدة على حتديد املواقع املر�س���حة ذات الأولوية. وينبغي اإيلء اهتمام خا�ش باإعلن املواقع التي ت�س���م اأمناط 
الأرا�س���ي الرطبة اأو اأنواع الأرا�س���ي الرطبة التي اإمنا اأن تكون فريدة / م�س���توطنة لدى الأطراف املتعاقدة )غري موجودة يف 
اأي مكان اآخر يف العامل( اأو اأن تكون هذه الدولة لديها ح�سة كبرية من الإجمايل العاملي لنمط من اأمناط الأرا�سي الرطبة 

اأو نوع من الأنواع التي ت�ستوطنها.
ل ينبغي غ�ش الطرف عن املواقع ال�سغرية. خلل تطوير نهج نظامي لإعلن مواقع رام�سار، يتم ت�سجيع الأطراف املتعاقدة   .40
على العراف باأن مواقع رام�سار املحتملة لي�ش بال�سرورة اأن تكون هي اأكرب الأرا�سي الرطبة داخل حدود اأرا�سيها. فبع�ش 

الجتاه����ات يف حف����ظ الأرا�س����ي الرطب����ة واخل�س����ارة. وردا عل����ى ذل����ك ، تعم����ل اتفاقي����ة رام�س����ار م����ع الأموال الت����ي تقدمها اململك����ة املتح����دة ، والأرا�س����ي الرطبة الدولي����ة لإعداد 
 COP7 وملخ�ش لهذا ال�س����تعرا�ش يف الجتماع كما COP7 ال�س����تعرا�ش ال�س����امل للموارد الرا�س����ى الرطبة والأولويات جلرد الأرا�س����ي الرطبة لتم تقدميه للتفاقية

 .http://ramsar.org/cop7_docs_index.htm تكاليف الت�سغيل املبا�سرة. 19.3. تتوافر هذه الوثيقة من موقع الأمانة العامة يف
ال�ستعرا�ش الكامل ، مبا يف ذلك ملخ�ش مت عر�سه يف COP7 ، يتوفر على قر�ش مدمج من الأرا�سي الرطبة الدولية ، �ش 471 ، �ش 6700 فاغينينغني ، هولندا 
)الربي����د الإلك����روين post@wetlands.org(. ا�س����تعرا�ش يحت����وي عل����ى العدي����د من التو�س����يات الهامة الت����ي تنعك�����ش يف VII.20 قرار اتخذت����ه COP7. وعلى 
وج����ه اخل�س����و�ش ، التو�س����يات املتعلقة التطورات امل�س����تقبلية يف جمال الأرا�س����ي الرطبة ذات ال�س����لة جرد هنا كما نح����ث اتفاقية للتحرك يف اجتاه الدع����وة اإىل املعايري العاملية 
واملمار�سات. بناء على هذه التو�سيات ، اعتمدت COP8 اإطار عمل رام�سار جلرد املناطق الرطبة )القرار VIII.6( التي وفرت املزيد من التوجيهات ب�ساأن حتديد وتطوير 
عملي����ة اجل����رد املنا�س����بة واأمثل����ة م����ن خمتلف منهجيات اجل����رد التي مت تطبيقها. يرجى الرجوع اإىل كتيبات 12 ، الأرا�س����ي الرطبة اجلرد ، و 11 ، اجلرد والتقييم والر�س����د ، 
لهذا التوجيه. التقرير الدولية للأرا�سي الرطبة يلفت النتباه اأي�سا اإىل تلك الأنواع يف الأرا�سي الرطبة التي بيانات اجلرد تفتقر ب�سكل وا�سح والأطراف املتعاقدة مدعوة 
لإعطاء هذه الأولوية يف الهتمام من خلل قرار VII.20 COP7 ، الفقرة 12. وات�ساقا مع هذه الثغرات يف التغطية اجلرد ، وكثري من هذه الأنواع يف الأرا�سي الرطبة 
نف�سه ل تزال ممثلة متثيل �سعيفا يف قائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية. هذا الإطار ال�سراتيجي لتنمية قائمة يهدف اىل ت�سحيح هذا النق�ش. الفرع ذي ال�سلة 
من التقرير )الفقرة 63( على ما يلي : "يجب اأي�س����ا اإيلء الهتمام جلرد املوائل الأرا�س����ي الرطبة ذات الأولوية ، وت�س����تهدف تلك التي هناك القليل اأو اأي معلومات ، وتلك 

الأكرث تعر�سا خلطر التدهور والدمار. وبناء على هذه الدرا�سة يف موائل الأرا�سي الرطبة ذات الأولوية هي : 
الأع�ساب البحرية -- يف جنوب اآ�سيا وجنوب املحيط الهادئ واأمريكا اجلنوبية وبع�ش اأجزاء من اأفريقيا وحتت تهديد متزايد من التلوث والتنمية ال�ساحلية ، وممار�سات 
ال�سيد املدمرة ، وا�ستخدام الرفيهية ، وما اإىل ذلك ال�سعاب املرجانية -- هي املورد املهم اأن التنوع البيولوجي يتعر�ش للتهديد ب�سبب ا�ستمرار على ال�سعيد العاملي لتطوير 
واإزالة الغابات وتلوث الأرا�س����ي الرطبة ال�س����احلية والداخلية ؛ وعموما كانت امل�س����تنقعات املاحلة وال�س����قق ال�ساحلية -- جتاهلها يف قوائم جرد الأرا�سي الرطبة ، مع تقديرات 
حقيقي����ة قليل����ة ولي�����ش �س����ورة عاملي����ة حقيقية 'املتاحة. وم����ع ذلك ، فاإنها يف ظل التهديد املتزايد يف جميع اأنحاء العامل ، ول �س����يما يف اأفريقيا واآ�س����يا واأوقيانو�س����يا نظرا لزيادة 
التنمية ال�ساحلية ؛ املاجنروف -- يتم تعيني اأف�سل من غريها من الأرا�سي الرطبة ال�ساحلية والبحرية ، ولكن وجود تناق�سات خطرية واأكرث �سمول هو مطلوب املخزون. 
وينبغي ا�س����تخدام هذا لتحديد اأف�س����ل اخل�س����ارة املنغروف التي ت�س����ري مبعدلت مثرية للقلق يف اأنحاء كثرية من اأفريقيا وجنوب �سرق اآ�سيا واأوقيانيا من خلل اإزالة الغابات ، 
وا�ست�سلح الأرا�سي ، والتنمية لربية الأحياء املائية ؛ الأرا�سي الرطبة القاحلة املنطقة -- ب�سكل عام جيد ولكن تعيني متزايد الأهمية يف �سوء ت�ساعد ال�سغوط ال�سكانية 
والطلب على املياه. على �س����بيل املثال ، يف اأفريقيا وال�س����رق الأو�س����ط ، وال�س����غوط من اأجل زيادة اإمدادات املياه اأدت اإىل بناء ال�س����دود الكبرية كثرية ، واخللفات حول تقا�س����م 
موارد املياه العابرة للحدود حمدودة ؛  اأرا�س����ي اخلث -- يتم تعيينها ب�س����كل جيد باملقارنة مع موائل الأرا�س����ي الرطبة الأخرى. ومع ذلك فانهم يتعر�س����ون للتهديد من قبل 
ال�س����رف ال�س����حي لأغرا�ش الزراعة والت�س����جري يف اآ�س����يا ، واأجزاء من اأوروبا واأمريكا ال�س����مالية على وجه اخل�س����و�ش ، على الرغم من اأهميتها باعتبارها بالوعة الكربون يف 
العامل واملوارد القت�س����ادية ، و�س����عف معروفة يف املناطق ال�س����توائية مثل جنوب �س����رق اآ�س����يا ؛ الأنهار واجلداول -- مهددة على نحو خطري ب�س����بب التلوث ال�س����ناعي واملنزيل 
وحتويل املياه ، والتنظيم يف مناطق كثرية من العامل. على الرغم من اأن تعترب عموما ليتم تعيينها ب�سكل جيد ، فاإنه من ال�سعب احل�سول على تقديرات حقيقية من الأنهار 
واملجاري املائية ومدى امل�س����تنقعات املرتبطة ، وامل�س����تنقعات والبحريات والربك ؛ الأرا�س����ي الرطبة ال�س����طناعية -- اأهمية متزايدة مع اخلزانات وال�س����دود و�سالينا�ش ، الأرز ، 
وبرك تربية الأحياء املائية يف العديد من املناطق الهامة ، وخا�س����ة اآ�س����يا واأفريقيا ، وحيث ميكن اأن توفر موئل للحياة الربية ، خا�س����ة الطيور املهاجرة. يف بع�ش الظروف 

التي تقدمها العديد من القيم واملزايا للب�سر ، وميكن التعوي�ش جزئيا عن �سياع وتدهور الأرا�سي الرطبة الطبيعية
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معلومات اإ�ضافية 
املنطقة القاحلة والأرا�ضي الرطبة وقائمة رام�ضار 

املناطق القاحلة حتدث يف كل قارة يف العامل ، وتغطي 33 ٪ من م�س���احة الياب�س���ة على الأر�ش. ي�س���غلونها م�س���احات كبرية 
م���ن بع����ش الق���ارات -- 57 ٪ م���ن اأفريقي���ا ، و 69 ٪ م���ن ا�س���راليا ، والأه���م م���ن ذلك كله ، 84 ٪ من ال�س���رق الأو�س���ط. على 
الرغ���م م���ن قل���ة الأمط���ار الت���ي تت�س���م ، وه���و مكانيا وزمني���ا ل ميك���ن التنبوؤ به���ا ، جنب���ا اإىل جنب م���ع ارتفاع درج���ات احلرارة 
)ت�سل اإىل 470C( ، وارتفاع معدلت التبخر ، واجلفاف ل مينع من الأرا�سي الرطبة. ويتم توزيع العديد من هذه الأرا�سي 
الرطب���ة يف البل���دان النامي���ة والبيئات القاحلة التي حتدث فيها وغالبا ما تكون قا�س���ية على الب�س���ر. ويوؤدي هذا اجلمع يف فهم 
فقراء ن�سبيا من الأرا�سي الرطبة القاحلة املنطقة. اإل اأن هذا النق�ش يف املعرفة ل يعرب عن اأهمية احلفاظ على هذه املجالت 
: كثري من الأرا�س���ي الرطبة يف العامل اأروع يحدث يف املناطق اجلافة ، مثل دلتا اأوكافانغو يف بوت�س���وانا ، وم�س���طحات كافوي يف 
زامبيا ، واحلفر الرباري يف اأمريكا ال�سمالية ، Coongie البحريات يف اأ�سراليا ، اأو بحرية اي�سيك كول ، يف قريغيز�ستان. 
اأخرى كثرية ، يف كثري من الأحيان موؤقتة ، والأرا�س���ي الرطبة يف املناطق القاحلة وذات اأهمية حا�س���مة بالن�س���بة لبقاء التنوع 

البيولوجي و�سبل عي�ش النا�ش. 
ن�س���عر بقل���ق خا����ش اثنني م���ن التفاقيات الدولية مع م�س���ري الأرا�س���ي الرطبة املناطق القاحلة -- اتفاقية رام�س���ار ب�س���اأن 
الأرا�س���ي الرطب���ة واتفاقي���ة مكافح���ة الت�س���حر. كل تق���دمي التوجيه لل���دول يف رعاي���ة املناط���ق القاحلة وقعت مذك���رة تعاون 
http://ramsar. لت�س���جيع الأن�س���طة املن�س���قة )ن����ش مذكرة يتوفر من موقع على �س���بكة الإنرن���ت لتفاقية رام�س���ار يف

 .)org/moc/key_ccd_moc.htm
ت�سنيف رام�سار للأرا�سي الرطبة نوع النظام لي�سمل 35 اأنواع من الأرا�سي الرطبة التي قد حتدث يف جميع اأنحاء العامل. 

من هذه ، وكثريا ما يتم العثور على خم�سة يف املناطق القاحلة الداخلية : 
القلوية  البحريات   / املاحلة   / املاحلة  • الدائم 

• املو�س���مية / املاحل���ة متقطع���ة / املاحل���ة / البحريات 
القلوية 

الأهوار  القلوية   / املاحلة   / املاحلة  • الدائم 
القلوي���ة   / املاحل���ة   / متقطع���ة  املاحل���ة   / • املو�س���مية 

الأهوار 
الواحات  ؛  العذبة  املياه  • ينابيع 

اإ�س���افية لتحدي���د وتعي���ني جتمع���ات  اعتم���د توجيه���ات 
موؤقت���ة COP8 واأدم���ج ه���ذا الدلي���ل )الق�س���م ال�س���اد�ش 

جيم(. 
م���ن  فري���دة  الرطب���ة  والأرا�س���ي   ،  Gueltates
نوعه���ا يف منطق���ة ال�س���حراء الك���ربى ، ت�س���مل املدرج���ات 
ال�س���غرية ، وحمام���ات واأجه���زة الطرد املركزي. وي�س���تخدم 
 20900 Afilal Gueltates ، وه���و موقع رام�س���ار 
هكت���ار يف اجلزائ���ر دع���م التن���وع البيولوج���ي الغن���ي ، م���ن 
لتلبي���ة  املي���اه  لتخزي���ن  مترنا�س���ت  يف  الرح���ل  الط���وارق 
الحتياج���ات املحلي���ة وكموق���ع ل�س���قي قطعانه���م. كم���ا اأن 
موقع قيمة عالية كموقع وقف على طول امل�س���ار ال�س���ياحي 
لAssekrem جب���ل جل���ذب بع����ش 20،000 املحليني 
 Afilal Gueltatesو �س���نويا.  الأجان���ب  وال�س���ياح 
ه���ي واح���دة من الأرا�س���ي الرطب���ة 42 ت�س���ميهم اجلزائر ، 
تغطي ما جمموعه 2959615 هكتارا. ت�سوير : ديني�ش 

.Landenbergue
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اأمن���اط الأرا�س���ي الرطب���ة اإم���ا اأنه���ا مل تكن مطلق���ا اأو مل تع���د متثل نظم 
لأرا�س���ي رطب���ة كبرية، هذه الأرا�س���ي ينبغ���ي األ يتم غ����ش الطرف عنها. 
فق���د يكون لها اأهمية خا�س���ة يف احلفاظ على املوئ���ل اأو التنوع البيولوجي 

على م�ستوى املجتمعات البيئية.
الو�س���ع القان���وين للمحمي���ات الطبيعي���ة. ينبغ���ي اأن ي���درك    .41
الأط���راف املتعاق���دة اأن اإع���لن مواقع رام�س���ار ل يتطلب �س���رورة اأن تكون 
الأرا�س���ي الرطب���ة حم���ل الدرا�س���ة ق���د �س���بق م���ن قب���ل اإعلنه���ا حممي���ة 
طبيعي���ة اأو اأنه���ا بال�س���رورة �ستكت�س���ب تل���ك ال�س���فة بع���د الإع���لن عنه���ا. 
وباملث���ل، لي�س���ت هناك حاجة يف اأن تكون الأرا�س���ي الرطبة حمل الدرا�س���ة 
للإعلن اأر�ش نائية مل تخ�س���ع لتاأثريات الأن�سطة الب�سرية. ويف الواقع، 
ميك���ن ا�س���تخدام اإعلن مواقع رام�س���ار لإقرار منط مع���ني من العراف 
به���ذه املناطق مبوجب رفع م�س���تواها لرقى اإىل م�س���توى املواقع املعرف 
باأنه���ا ذات اأهمي���ة دولي���ة. وبهذه الطريق���ة، ميكن اأن ميثل اإعلن رام�س���ار 
نقطة البداية لعملية ا�ستعادة وتاأهيل موقع معني �سريطة اأن يلبي املوقع 

معايري الإدراج حتت مظلة التفاقية عند تر�سيحه.
على الرغم من اأن الو�سع القائم ملحمية مبوقع ما ل ينبغي    .42
اأن يك���ون عام���ل يح���دد اأولوي���ات الإدراج، يتم حث لأط���راف املتعاقدة على 
التفكر مليا يف احلاجة لوجود توافق يف النهج عند الإعلن ب�سفة ر�سمية 
ع���ن مواق���ع لأرا����ش رطب���ة لإدراجه���ا �س���من معاه���دات واتفاقي���ات دولية 
بالإ�س���افة اإىل �سيا�س���ات وطنية اأو و�س���ائل قانونية. واإذا كان موقعا لأر�ش 
رطبة يحظى بو�س���ع املحمية الطبيعية الوطنية لأنه يوفر املوئل احليوي 
لأنواع م�س���توطنة للأرا�س���ي الرطبة، ي�س���ري املعي���ار اإىل اأنه �س���يتم تاأهيله 
ليكون موقعا لرام�س���ار. وبالتايل يتم حث الأطراف املتعاقدة ل�س���تعرا�ش 
جمي���ع املحميات الطبيعية احلالية واملقرحة وامل�س���تقبلية ل�س���مان وجود 

التوافق.
الأن���واع املفتاحي���ة واملنتق���اة. م���ن امله���م اأن يدر����ش الأطراف    .43
املتعاق���دة مفاهي���م الأن���واع املفتاحي���ة واملنتق���اة واملوؤ�س���رية. فم���ن املمك���ن اأن ميثل وجود اأن���واع »موؤ�س���رية« مقيا�ش مفي���د للأر�ش 
الرطبة التي حتظى بحالة جيدة من اجلودة. كما ميكن اأي�س���ا اأن متثل الأنواع »املنتقاة« املعروفة جيدا قيمة رمزية كبرية ترفع 
الوعي باحلفاظ على الأرا�سي الرطبة وال�ستخدام احلكيم لها، اأما الأنواع »املفتاحية« فتلعب اأدوار بيئية حيوية. ورمبا ت�ستحق 
الأرا�سي التي ت�سم تعدادات كبرية من الأنواع املوؤ�سرية و/اأو املنتقاة و/اأو املفتاحية اهتماما خا�سا نظرا لأنها ذات اأهمية دولية.
منظور تواجد الأنواع. عند درا�س���ة اأعداد الأنواع من حيث الأهمية الن�س���بية للمواقع اللزمة للإعلن، ينبغي اأن يقوم الأطراف    .44
املتعاق���دة به���ذا الأم���ر يف �س���ياق منا�س���ب. فاإذا ما ك���ان الأمر يتعلق بالأهمية الن�س���بية للحف���اظ على التن���وع البيولوجي، ميكن اأن 
يحظ���ى موق���ع يق���دم موئل لأنواع نادرة بن�س���بة اأعلى من الأولوية للإدراج واإج���راءات الإدارة املتعاقبة مقارنة مبوقع اآخر به عدد 

اأكرب من الأنواع الأكرث �سيوعا.
الأنواع غري الأ�س���لية. يعد طرح وانت�س���ار الأنواع غري الأ�س���لية من بني املخاوف الكبرية نتيجة للتاأثري املحتمل لها على التنوع   .45
البيولوج���ي والوظائ���ف الطبيعي���ة للنظ���م البيئي���ة للأرا�س���ي الرطب���ة )انظ���ر القراري���ن 14.7 و18.8 ب�س���اأن الأن���واع الغازي���ة 
والأرا�س���ي الرطب���ة(. وبالت���ايل، ينبغي األ يتم طرح الأنواع غري الأ�س���لية لدعم اإعلن موقع كاأر����ش رطبة ذات اأهمية دولية. ويف 
بع�ش الأحوال، ميكن اعتبار الأنواع الأ�س���لية غازية للأرا�س���ي الرطبة ب�س���بب ال�س���طراب وعدم التوازن الذي ميكن اأن تلحقه 
بالنظ���ام البيئ���ي. وم���ن املمك���ن اأن تكون الأن���واع التي يتم طرحه���ا نادرة اأو مه���ددة يف موائلها الأ�س���لية. ولذلك يحت���اج الأطراف 

املتعاقدة اإىل تقييم هذه املواقف بعناية �سديدة.
ينبغي األ يتم غ�ش الطرف عن الفوائد الأقل و�سوحا. ل يعترب ال�سمك فقط جزء ل يتجزاأ من النظم البيئية املائية، لكنه اأي�سا   .46
م�س���در حي���وي للغذاء والدخل بالن�س���بة للأفراد  يف خمتلف اأنح���اء العامل. ومع ذلك، ينخف�ش اإنتاج الرثوة ال�س���مكية يف العديد 

Map of the Narew River National Park Ramsar site 
in Poland, showing boundaries, wetland types, etc.
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من اأجزاء العامل نتيجة لنظم احل�س���اد غري امل�س���تدام وفقدان وتدهور املوائل وي�س���مل ذلك مناطق و�سع البي�ش واحل�سانة. 
وغالبا ما يتم غ�ش الطرف عن الأنواع املائية مثل الأ�سماك والنباتات واحليوانات املائية وذلك خلل اإعداد اأرا�ش لإعلنها 
من مواقع رام�سار على عك�ش النباتات واحليوانات الأكرث و�سوحا. ولذلك ينبغي مراجعة هذه الفوائد املائية بعناية وب�سفة 

نظامية.
تعري���ف ح���دود املواقع. عند اإعلن املواقع، يتم ت�س���جيع الأطراف املتعاقدة عل���ى تبني نهج اإداري لتعريف احلدود من منطلق    .47
الع���راف ب���اأن ه���ذه احلدود ينبغي اأن ت�س���مح ب���اإدارة املوقع بالطريقة املنا�س���بة للحفاظ على اخل�س���ائ�ش البيئية للأرا�س���ي 
الرطبة. وت�سري املادة 1.2 من التفاقية اإىل اأن مواقع رام�سار “ميكن اأن ت�سم مناطق �ساطئية و�ساحلية متاخمة للأرا�سي 
الرطب���ة واجل���زر اأو مناط���ق املي���اه البحرية التي يتجاوز عمقها �س���تة اأمت���ار اأثناء انخفا�ش املد واجلزر والت���ي تقع داخل اإطار 
الأرا�سي الرطبة«. وبالن�سبة للمواقع ال�سغرية للغاية التي بالتايل تكون �سريعة التاأثر، يتم ت�سجيع الأطراف املتعاقدة على 
اإدراج مناطق عازلة حول الأرا�س���ي الرطبة. فرمبا تكون هذه اأي�س���ا اأداة اإدارة مفيدة للأرا�س���ي الرطبة ذات النظم اجلوفية 

واملواقع الأكرب حجما.
اأثن���اء تعري���ف ح���دود املواقع املعين���ة كموائل للأنواع احليوانية، ينبغ���ي اأن يتم ذلك بحيث توفر هذه احل���دود كافة املتطلبات   .48
البيئية ومتطلبات احلفاظ على تعدادات هذه الأنواع ب�سكل ملئم. وعلى وجه التحديد، �سوف تتطلب احليوانات الكبرية اأو 
الأنواع املت�س���درة لقائمة ال�سل�س���لة الغذائية اأو الأنواع التي تعي�ش يف موائل كبرية احلجم اأو التي حتتاج اإىل مناطق للتغذية 
وال�س���رخاء بحي���ث تكون معزولة على نحو وا�س���ع النط���اق مناطق كبرية جدا لدعم التعدادات الق���ادرة على العي�ش. واإذا مل 
يكن يف امل�ستطاع اإعلن موقع يت�سع ملجموعة كاملة من التعدادات القادرة على العي�ش )املعتمدة على ذاتها يف البقاء(، ينبغي 
حينئذ تبني تدابري اإ�سافية تتعلق بالأنواع وموائلها يف املناطق املحيطة )اأو املناطق العازلة(. و�سوف ت�ستكمل هذه التدابري 

حماية املوائل الرئي�سية القائمة داخل اإطار موقع رام�سار.
49.     على الرغم من اأن بع�ش املواقع التي خ�سعت للدرا�سة من اأجل اإعلنها �سيتم حتديدها على نطاق وا�سع، �سريطة اأن حتتوي على 
عنا�س���ر اأ�سا�س���ية للنظم البيئية للأرا�س���ي الرطبة، فرمبا يتم اإعلن مواقع اأ�س���غر يف احلجم. واأثناء اختيار وتعريف حدود 

الأرا�سي الرطبة الأكرث تقييدا، من املحتمل اأن ت�ساعد الإر�سادات التالية يف حتديد مداها:
1( قدر امل�ستطاع، ينبغي اأن ت�سم املواقع جمموعات من املجتمعات النباتية، ولي�ش جمرد جمتمعات فردية لها اأهميتها. 
ولحظ اأن الأرا�س���ي الرطبة التي تعاين من ظروف �س���يئة من حيث املغذيات الطبيعية تظهر ب�س���فة عامة انخفا�س���ا يف 
تن���وع الأن���واع واملوائ���ل. ويف ه���ذه الأرا�س���ي الرطب���ة، من املحتمل اأن ي�س���احب ارتفاع ن�س���بة التنوع بها انخفا�س���ا يف جودة 
احلفاظ عليها )امل�سار اإليها بالظروف املتغرية ب�سكل ملحوظ(. وبالتايل، لبد دائما اأن ينظر اإىل التنوع يف �سياق معايري 

اأمناط الأرا�سي الرطبة.
ينبغي تق�س���يم املجتمعات اإىل مناطق قدر امل�س���تطاع يف املوقع. واملجتمعات الهامة هي التي ت�س���م حتولت )تغريات(   )2
طبيعية، على �س���بيل املثال حتول الأر�ش من رطبة اإىل جافة، وحتول املياه من ملحية اإىل م�س���و�ش، وحتول امل�س���و�ش اإىل 
عذب، وحتول الربة من كونها فقرية للمغذيات اإىل غنية باملغذيات، التحول من الأنهار اإىل �س���فافها، ونظم الر�س���بات 

واحلواجز اخل�سبية، الخ.
3( غالب���ا م���ا يك���ون التعاق���ب الطبيع���ي للمجتمع���ات النباتي���ة �س���ريعا يف الأرا�س���ي الرطب���ة. وينبغ���ي اإدراج جميع مراحل 
التعاقب )على �س���بيل املثال، من املياه ال�س���حلة املفتوحة اإىل املجتمعات النباتية النا�س���ئة اأو الأهوار الق�س���بية اأو الأهوار 
اأو الأرا�سي اخلثية اأو الغابات الرطبة( يف املواقع املعلنة وذلك اإىل اأق�سى مدى ممكن متى وجدت. وعند حدوث تغريات 
فعال���ة، م���ن امله���م اأن يك���ون املوقع كبريا مبا في���ه الكفاية حتى ت�س���تطيع املراحل احليوية اأن ت�س���تمر يف منوها داخل اإطار 

موقع رام�سار.
اإن ا�ستمرارية اأر�ش رطبة ذات موئل اأر�سي له قيمة عالية من حيث احلفاظ �ستعزز قيمتها يف احلفاظ.  )4

اأ�سغر، كلما زادت �سرعة تاأثره بالتاأثريات اخلارجية. ففي تعريف حدود مواقع رام�سار، ينبغي اإيلء اهتمام  50.       كلما كان املوقع 
خا����ش ل�س���مان اأن���ه اأي���ا كانت ح���دود املوقع فينبغي اأن تعم���ل على حماية املوقع من الأن�س���طة املدمرة املحتملة، وخا�س���ة تلك 
التي ت�س���بب ا�س���طراب مائي. وينبغي اأن تت�س���من احلدود تلك املناطق الأر�س���ية اللزمة للقيام بالوظائف املائية واحلفاظ 
عليها من اأجل احلفاظ على الأهمية الدولية للموقع و�سلمته. وعو�سا عن ذلك، من املهم اأن ت�ستهدف عمليات التخطيط 
�سمان تنظيم ومراقبة التاأثريات ال�سلبية املحتملة التي تن�ساأ من ممار�سات ا�ستخدام الأرا�سي املجاورة اأو داخل اإطار حو�ش 

ال�سرف من اأجل تقدمي الثقة باأن اخل�سائ�ش البيئية ملواقع رام�سار لن تتاأثر.
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عناقيد املوقع. ينبغي النظر يف عناقيد املواقع ال�س���غري، اأو املواقع الفردية متناهية ال�س���غر الواقعة بجوار مناطق اأكرب من اأجل   .51
اإدراجها متى كانت:

متث���ل مكون���ات لنظ���ام مرابط مائيا )مثل، جمموعة م���ن اأهوار الأودية اأو نظام لأرا�ش رطب���ة تعتمد على املياه اجلوفية ( 1
وتقع بجوار جمموعة ينابيع اأو الكار�ستية ونظم الأرا�سي الرطبة اجلوفية(؛ و/اأو

مرابط���ة م���ن حيث ا�س���تخدامها ملجموعة �س���ائعة من احليوانات )مث���ل، جمموعة من املوائل البديل���ة اأو مناطق التغذية ( 2
امل�ستخدمة من قبل �سنف من الطيور املائية(؛ و/اأو

م�ستمرة ب�سفة ر�سمية من الناحية اجلغرافية قبل اأن يتم عزلها مبوجب الأن�سطة الب�سرية؛ و/اأو( 3
م�ستقلة بيئيا )مثل، مواقع متثل جزءا من منطقة اأرا�سي رطبة / منطقة لها تاريخ تنموي معروف و/اأو تدعم التعدادات ( 4

الفردية(؛ و/اأو
تق���ع يف املناط���ق القاحل���ة اأو �س���به القاحل���ة حيث توجد جمموعات من الأرا�س���ي الرطبة امل�س���تتة )يف بع����ش الأحيان تكون ( 5

ذات طبيعة غري دائمة( والتي ميكن اأن متثل ب�س���فة فردية وجماعية اأهمية بالغة جدا للتنوع البيولوجي وللب�س���ر )مثل، 
الروابط ال�سرورية لل�سل�سل املعروفة ب�سكل جزئي(.

متى مت الإعلن عن عنقود من املواقع، ينبغي اأن ت�سري ورقة معلومات رام�سار بو�سوح اإىل الأ�سباب املنطقية ملعاملة املواقع ب�سفة   .52
جماعية كموقع واحد مدرج.

املواق���ع الهامة بالن�س���بة للتفاع���لت بني هيكل النظام البيئي ووظائفه وفوائد كل منهما. تقع الأرا�س���ي الرطبة يف مناطق تتاأثر   .53
فيه���ا اأن�س���طة الأف���راد بالأرا�س���ي الرطب���ة واخلدمات الفوائ���د التي يقدمه���ا النظام البيئ���ي، كما تتاأثر الأرا�س���ي الرطبة نف�س���ها 
با�س���تخدام هذه الفوائد واخلدمات من جانب املجتمعات املحلية املعتمدة عليها )مثل، اأ�س���كال الإدارة التقليدية(. وهناك العديد 
م���ن الأمثل���ة الت���ي تطورت فيه���ا هياكل النظم البيئي���ة ووظائفها من جراء املوروثات واخل�س���ائ�ش الثقافية. كما اأن هناك اأي�س���ا 
العدي���د م���ن الأمثل���ة التي تعتم���د فيها عملية احلف���اظ على هياكل النظ���م البيئية ووظائف الأرا�س���ي الرطبة عل���ى التفاعل بني 

الأن�سطة الب�سرية واملكونات البيئية والكيميائية واملادية للأرا�سي الرطبة.
الأط���ر الدولي���ة التكميلي���ة. اأثن���اء درا�س���ة الإعلن ع���ن موقع لرام�س���ار، يتم ح���ث الأطراف املتعاق���دة، كما هو من�س���و�ش عليه يف   .54
الهدف 2.4 )انظر الفقرة 20(، على درا�سة الفر�ش التي ميكن اأن يوفرها هذا الإجراء للم�ساهمة يف املبادرات الأخرى القائمة 
واجلاري ت�س���كيلها حتت مظلة الربامج والتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية. وينطبق ذلك ب�س���كل خا�ش على اتفاقية التنوع 
البيولوجي، واتفاقية الأنواع املهاجرة والتفاقات التابعة لها مثل التفاقية الأفريقية الأوروبية الآ�سيوية للطيور املائية. وعلى 
ال�س���عيد الإقليمي، قد ينطبق ذلك على املبادرات التعاونية مثل خمطط اإدارة الطيور املائية لأمريكا ال�س���مالية، و�س���بكة احلفاظ 
على الطيور املائية يف ن�سف الكرة الغربي، وا�سراتيجية احلفاظ على الطيور املائية املهاجرة لآ�سيا البا�سيفيك 2005-2001، 
ومب���ادرة الأرا�س���ي الرطب���ة املتو�س���طية )MedWet(، وبرنامج البيئة الإقليم���ي جلنوب البا�س���يفيك )SPREP(، وجمعية 
تنمي���ة اإفريقي���ا اجلنوبي���ة )SADC(، ورابطة اأمم جنوب �س���رق اآ�س���يا )ASEAN(، و�س���بكة نات���ورا 2000 التابعة للحتاد 
الأوروب���ي، و�س���بكة اإميريالد التابعة لتفاقية برن ب�س���اأن احلفاظ عل���ى احلياة الربية واملوائل الطبيعية يف اأوروبا، وا�س���راتيجية 
التن���وع الطبيع���ي والبيولوجي لأوروبا، وبرنامج الأرا�س���ي الرطب���ة جلبال الأنديز، ومعاهدة التع���اون يف حو�ش الأمازون، وجلنة 

اأمريكا الو�سطى ب�ساأن البيئة والتنمية )CCAD(، الخ.

5. معايري حتديد الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، واإر�ضادات تطبيقها، والغايات طويلة املدى

55       يف ه���ذا الق�س���م م���ن الإط���ار ال�س���راتيجي لقائم���ة رام�س���ار، يت���م تق���دمي معاي���ري لإع���لن املواق���ع اإىل جان���ب الغاي���ة طويل���ة امل���دى 
الت���ي وافق���ت التفاقي���ة عليه���ا لكل معيار. وبالن�س���بة لكل معيار، يتم اأي�س���ا تقدمي اإر�س���ادات مل�س���اعدة الأط���راف املتعاقدة يف تبني 
نهج نظامي لتحديد املواقع اخلا�س���ة بهم التي حتظى باأولوية الإعلن عنها. وينبغي درا�س���ة هذه الإر�س���ادات ب�س���كل مرابط مع 
الإر�س���ادات الأكرث تعميما واملو�س���حة يف الق�س���م 4. علوة على ذلك، يقدم امللحق ه� م�س���رد للم�س���طلحات امل�س���تخدمة يف 

املعايري والغايات طويلة املدى والإر�سادات املقدمة يف ال�سفحات التالية.
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معايري االإعلن عن االأرا�ضي الرطبة ذات االأهمية الدولية
جمموعة اأ من املعايري

املواقع التي حتتوي على اأمناط 
فريدة اأو نادرة اأو منوذجية من 

الأرا�سي الرطبة

معيار 1:
ينبغي اأن تعترب الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت حتتوي على 

مثال فريد اأو نادر اأو منوذجي لنمط لأر�ش رطبة طبيعية اأو �سبه طبيعية 
داخل اإطار املنطقة البيوجغرافية املنا�سبة.

جمموعة ب من املعايري

املواقع ذات الأهمية الدولية للحفاظ 
على التنوع البيولوجي

تعتمد املعايري على الأنواع 
واملجتمعات البيئية

معيار 2:
ينبغي اأن تعترب الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت 

تدعم الأنواع �سريعة التاأثر اأو املهددة اأو املهددة بالنقرا�ش اأو 
املجتمعات البيئية املهددة. 

معيار 3:
ينبغي اأن تعترب الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم تعدادات 

الأنواع النباتية و/اأو احليوانية الهامة للحفاظ على التنوع البيولوجي 
ملنطقة بيوجغرافية معينة.

معيار 4:
ينبغي اأن تعترب الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم اأنواع 

النباتات و/اأو احليوانات يف مرحلة حيوية من دورة حياتها اأو تقدم امللذ 
الآمن اأثناء الظروف غري املواتية.

تعتمد معايري حمددة على 
الطيور املائية

معيار 5:
ينبغي اأن تعترب الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم بانتظام 

20 األف اأو اأكرث من الطيور املائية.

معيار 6:
ينبغي اأن تعترب الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم بانتظام 

%1 من اأفراد نوع معني اأو اأنواع فرعية من الطيور املائية.

تعتمد معايري حمددة على 
الأ�سماك

معيار 7:
ينبغي اأن تعترب الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم ن�سبة 
اأو  اأ�سلية،  لأ�سماك  عائلت  اأو  اأنواع  اأو  الفرعية  الأنواع  من  كبرية 
مراحل معينة يف دورة حياتها و/اأو تفاعلت الأنواع و/اأو التعدادات 
يف  ت�ساهم  ثم  ومن  قيمها  و/اأو  الرطبة  الأرا�سي  فوائد  متثل  التي 

التنوع البيولوجي العاملي.

معيار 8:
ينبغي اأن تعترب الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت 

متثل م�سدر غذائي هام للأ�سماك و/اأو مناطق و�سع البي�ش 
و/اأو احل�سانة و/اأو م�سار الهجرة الذي تعتمد عليه الأ�سماك 

�سواء بداخل الأر�ش الرطبة اأو يف اأي مكان اآخر. 

تعتمد معايري حمددة على 
اأنواع اأخرى

معيار 9:
ينبغي اأن تعترب الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم 

بانتظام %1 من اأفراد نوع معني اأو اأنواع فرعية حليوانات من غري 
الطيور والتي تعتمد على الأرا�سي الرطبة
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V .جمموعة )اأ( من املعايري
املواقع التي حتتوي على اأمناط فريدة اأو نادرة اأو منوذجية من الأرا�ضي الرطبة

معيار 1:
 ينبغي اأن تعترب الأر�س الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت حتتوي على مثال فريد اأو نادر اأو منوذجي لنمط لأر�س

رطبة طبيعية اأو �ضبه طبيعية داخل اإطار املنطقة البيوجغرافية املنا�ضبة.

الغاية طويلة املدى لقائمة رام�ضار:

اإدراج على الأقل منوذج منا�س���ب لكل منط من اأمناط الأرا�س���ي الرطبة يف قائمة رام�س���ار، وفقا لنظام ت�س���نيف رام�س���ار   .56

)الق�سم 4(، الذي يقع داخل اإطار كل منطقة بيوجغرافية.

اإر�ضادات تطبيق معيار 1

اأثناء تطبيق هذا املعيار ب�سورة نظامية، يتم ت�سجيع الأطراف املتعاقدة على:  .57

حتديد املناطق البيوجغرافية الواقعة داخل اإطار اأرا�سيها اأو على امل�ستوى فوق الوطني/ الإقليمي؛( 1
حتديد مدى اأمناط الأرا�سي الرطبة القائمة بداخل كل منطقة بيوجغرافية )با�ستخدام نظام ت�سنيف رام�سار ( 2

لأمن���اط الأرا�س���ي الرطب���ة، ملح���ق ب( مع الإ�س���ارة على وج���ه التحديد اإىل اأي اأمن���اط فريدة اأو نادرة للأرا�س���ي 
الرطبة؛ 

حتدي���د املواقع التي ت�س���رب اأف�س���ل الأمثل���ة لإعلنها حتت مظلة التفاقية وذلك بالن�س���بة لكل منط للأرا�س���ي ( 3
الرطبة يقع داخل اإطار كل منطقة بيوجغرافية.

اأثناء اختيار نظام لتق�سيم املناطق البيوجغرافية، من الأن�سب ب�سفة عامة ا�ستخدام نظام عاملي اأو اإقليمي اأو فوق وطني   .58

بدل من نظام وطني اأو �سبه وطني.
ي�س���ري الهدف 1، وبالتحديد 2.1 )الفقرة 10 �س���الفة الذكر(، اأنه من بني العتبارات الأخرى الواردة يف هذه التفاقية   .59

اإعط���اء الأولوي���ة لتلك الأرا�س���ي الرطبة التي تلعب اخل�س���ائ�ش البيئية لها دورا حيوي���ا يف الوظائف الطبيعية حلو�ش 
نهري كبري اأو نظام �س���احلي. وفيما يتعلق بالوظائف املائية، مت توفري ما يلي مل�س���اعدة الأطراف املتعاقدة يف درا�س���ة هذا 
اجلانب اخلا�ش بتحديد املواقع ذات الأولوية مبوجب هذه التفاقية. وبالن�سبة للإر�سادات املتعلقة بالأدوار البيولوجية 

والبيئية، راجع املعيار 2.
الأهمية املائية. كما هو م�س���ار اإليه يف املادة 2 من التفاقية، ميكن اختيار الأرا�س���ي الرطبة ب�س���بب اأهميتها املائية حيث   .60

اإنها مثل قد تت�سمن اخل�سائ�ش التالية:
تلعب دورا رئي�سيا يف منع اأو حت�سني اأو التحكم الطبيعي يف الفي�سانات؛( 1
له���ا اأهمي���ة يف احتبا����ش املي���اه املو�س���مية للأرا�س���ي الرطب���ة اأو املناط���ق الأخرى التي له���ا اأهمي���ة يف احلفاظ على ( 2

الأرا�سي الرطبة؛
لها اأهمية يف اإعادة تاأهيل الطبقة ال�سخرية املائية؛( 3
ت�سكل جزء من الكار�ستية اأو نظم املياه اجلوفية اأو الينابيع التي متد الأرا�سي الرطبة ال�سطحية باملياه؛( 4
متثل نظم �سهلية طبيعية رئي�سية( 5
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له���ا تاأث���ري مائ���ي كبري يف �س���ياق ال�س���تقرار اأو التنظيم املناخي على الأق���ل )مثل، مناطق حم���ددة من غابات ( 6
ال�س���حاب اأو الغاب���ات املطري���ة، الأرا�س���ي الرطب���ة اأو جمموعات الأرا�س���ي الرطب���ة يف املناطق ال�س���حراوية اأو 

القاحلة اأو �سبه القاحلة، نظم الأرا�سي اخلثية اأو التندرا التي تعمل كاأحوا�ش للكربون، الخ(؛
لها دور رئي�سي يف احلفاظ على معايري عالية جلودة املياه.( 7
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 جمموعة ب من املعايري:
املواقع ذات االأهمية الدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي

معايري تعتمد على اأنواع وجمتمعات بيئية

معيار 2:
 ينبغــي اأن تعتــرب الأر�ــس الرطبــة ذات اأهمية دوليــة اإذا كانت تدعــم الأنواع �ضــريعة التاأثر اأو املهــددة اأو املهددة

بالنقرا�س اأو املجتمعات البيئية املهددة.

الغاية طويلة املدى لقائمة رام�ضار

اإدراج الأرا�س���ي الرطب���ة املعتق���د اأن له���ا اأهمية لبق���اء الأنواع �س���ريعة التاأثر اأو امله���ددة اأو املهددة بالنقرا����ش اأو املجتمعات   .61

املهددة اأو البيئية يف قائمة رام�سار.

اإر�ضادات تطبيق املعيار 2

تلعب مواقع رام�س���ار دورا هاما يف احلفاظ على الأنواع املهددة واملجتمعات البيئية على م�س���توى العامل. فعلى الرغم من   .62

الأع���داد ال�س���غرية للأف���راد اأو املواق���ع املحتمل ت�س���منيها، اأو اجلودة ال�س���يئة للمعلومات اأو البيانات الكمي���ة التي قد تكون 
متاحة يف بع�ش الأحيان، ينبغي اإيلء اهتمام خا�ش لإدراج الأرا�س���ي الرطبة التي تدعم الأنواع اأو املجتمعات املهددة على 

م�ستوى العامل يف اأي مرحلة من دورة حياتهم با�ستخدام املعيار 2 اأو 3.
63.  يح���ث اله���دف 2.2 به���ذا الإط���ار الإ�س���راتيجي الأط���راف املتعاقدة عل���ى ال�س���عي وراء اإدراج الأرا�س���ي الرطبة التي ت�س���م 

جمتمع���ات بيئي���ة مه���ددة اأو الت���ي لها دور حيوي يف بقاء الأنواع التي مت حتديدها باأنها �س���ريعة التاأث���ر اأو مهددة اأو مهددة 
بالنقرا����ش يف قائم���ة رام�س���ار وذل���ك مبوج���ب الربامج/الت�س���ريعات الوطنية للأن���واع امله���ددة اأو يف اإطار الأط���ر الدولية 
مث���ل القوائ���م احلم���راء للحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة اأو امللحق 1 من اتفاقي���ة التجارة الدولية يف الأنواع املهددة 

بالنقرا�ش من النباتات واحليوانات الربية وملحق اتفاقية الأنواع املهاجرة.
اأثناء ا�ستعرا�ش الأطراف املتعاقدة للمواقع املر�سحة للإدراج حتت مظلة هذه التفاقية، �سيتم حتقيق اأ�سمى قيم احلفاظ   .64

م���ن خ���لل اختي���ار �س���بكة من املواقع الت���ي توفر املوئل للأنواع النادرة اأو �س���ريعة التاأث���ر اأو املهددة اأو امله���ددة بالنقرا�ش. 
و�سوف تتمتع مواقع ال�سبكة باخل�سائ�ش التالية:

دعم اأفراد نوع متنقل يف مراحل خمتلفة من دورة حياته؛ و/اأو ( 1
دعم اأفراد نوع خلل م�س���ار اأو طريق الهجرة – مع ملحظة اأن الأنواع املختلفة لها ا�س���راتيجيات هجرة خمتلفة ( 2

كما اأن احلد الأق�سى للم�سافات املطلوبة بني مناطق التجمع خمتلفة؛ و/اأو
مرابط���ة بيئي���ا بط���رق اأخ���رى، عل���ى �س���بيل املث���ال من خ���لل توفري امل���لذ الآمن للتع���دادات خ���لل الظروف غري ( 3

املواتية؛ و/اأو
جم���اورة عل���ى مقرب���ة من الأرا�س���ي الرطب���ة املدرجة يف قائمة رام�س���ار، حيث اإن احلف���اظ عليها يعزز ق���درة الأنواع ( 4
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املهددة على البقاء من خلل زيادة حجم املوائل املحمية؛ و/اأو
الحتفاظ بن�سبة عالية من اأفراد الأنواع امل�ستتة غري املتنقلة التي حتتل منط مقيد من املوائل.( 5

بتحديد املواقع التي ت�سم جمتمعات بيئية مهددة، �سيتم حتقيق قيمة �سامية للحفاظ من خلل اختيار املواقع التي ت�سم   .65

جمتمعات بيئية بها واحدة اأو اأكرث من اخل�سائ�ش التالية:
املجتمع���ات امله���ددة عاملي���ا اأو املجتمع���ات املعر�س���ة للخط���ر من جراء دافع تغيري مبا�س���رة اأو غري مبا�س���رة، وخا�س���ة ( 1

املجتمعات عالية اجلودة اأو التي تعترب منوذج ملنطقة بيوجغرافية؛ و/اأو 
املجتمعات النادرة داخل اإطار منطقة بيوجغرافية؛ و/اأو( 2
املجتمعات التي ت�سم مناطق بيئية انتقالية، واأطوار التعاقب النباتية، واملجتمعات التي جت�سد عمليات معينة؛ و/اأو( 3
ل ميكن اأن تتطور يف ظل الظروف املعا�سرة )ب�سبب مثل تغري املناخ اأو التدخل الب�سري(؛ و/اأو( 4
لها تاريخ تنموي طويل يف املرحلة املعا�سرة وتدعم �سجل بيئي قدمي جيد احلفظ؛ و/اأو( 5
حيوية من الناحية الوظيفية لبقاء املجتمعات الأخرى )رمبا النادرة( اأو اأنواع حمددة؛ و/اأو( 6
خ�سعت لنخفا�ش �سديد يف ال�سعة واحلدوث.( 7

اأثناء اختيار نظام لتق�سيم املناطق البيوجغرافية مبوجب الفقرة 65 )1( و/اأو )2(، من الأن�سب على وجه العموم ا�ستخدام   .66

نظام عاملي اأو اإقليمي اأو فوق وطني بدل من نظام وطني اأو �سبه وطني.
راجع اأي�سا الق�سايا املتعلقة بالتعاقب وتنوع املوئل يف الفقرات من 47 اإىل 50 �سابقة الذكر، “تعريف حدود املواقع”.  .67

تعرف على الأهمية البيولوجية للعديد من الكار�س���تية والنظم املائية اجلوفية الأخرى )انظر الإر�س���ادات املحددة �س���الفة   .68

الذكر(

معيار 3:
 ينبغي اأن تعترب الأر�س الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم تعدادات الأنواع النباتية و/اأو احليوانية

الهامة للحفاظ على التنوع البيولوجي ملنطقة بيوجغرافية معينة.

الغاية طويلة املدى لقائمة رام�ضار

اإدراج الأرا�س���ي الرطبة التي يعتقد اأنها ذات اأهمية يف احلفاظ على التنوع البيولوجي داخل اإطار كل منطقة بيوجغرافية   .69

يف قائمة رام�سار.

اإر�ضادات تطبيق معيار 3

اأثن���اء قي���ام الأط���راف املتعاقدة با�س���تعرا�ش املواقع املر�س���حة للإدراج حتت مظل���ة هذه التفاقية، �س���يتم حتقيق واحدة من    .70

اأ�سمى قيم احلفاظ من خلل اختيار جمموعة من املواقع التي تت�سم باخل�سائ�ش التالية:
مواقع “�س���اخنة” من حيث التنوع البيولوجي كما اأنها حتما غنية بالأنواع بالرغم من كون اأعداد تلك الأنواع قد ( 1

ل تكون معروفة على نحو دقيق؛ و/اأو 
مراكز لل�ستيطان اأو بعبارة اأخرى حتتوي على اأعداد كبرية من الأنواع امل�ستوطنة؛ و/اأو( 2
حتتوي على ن�سبة من التنوع البيولوجي )وي�سمل ذلك اأمناط املوائل( القائم يف منطقة؛ و/اأو( 3
حتتوي على ن�سبة كبرية من الأنواع املتكيفة مع الظروف البيئية اخلا�سة )مثل الأرا�سي الرطبة املوؤقتة يف املناطق ( 4

القاحلة اأو �سبه القاحلة(؛ و/اأو



 كتيبات رام�ضار لل�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة االإ�ضدار الثالث

24

تدعم عنا�سر حمددة للتنوع البيولوجي التي تعترب نادرة اأو خ�سائ�ش معينة للمنطقة البيوجغرافية.( 5
تعرف اأي�س���ا على الأهمية البيولوجية للعديد من الكار�س���تية والنظم املائية اجلوفية الأخرى )انظر الإر�س���ادات املحددة    .71

التالية(.
اأثناء اختيار نظام لتق�س���يم املناطق البيوجغرافية، من الأن�س���ب ب�س���فة عامة ا�س���تخدام نظام عاملي اأو اإقليمي اأو فوق وطني   .72

بدل من نظام وطني اأو �سبه وطني.

معيار 4:
ينبغي اأن تعترب الأر�س الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم اأنواع النباتات و/اأو احليوانات يف مرحلة 

حيوية من دورة حياتها اأو تقدم املالذ الآمن اأثناء الظروف غري املواتية.

الغاية طويلة املدى لقائمة رام�ضار

اإدراج الأرا�س���ي الرطب���ة الأه���م م���ن حي���ث توفري املوئ���ل لأنواع النبات���ات اأو احليوانات خ���لل املراحل احليوي���ة من دورة    .73

حياتها و/اأو اأثناء انت�سار ظروف غري مواتية يف قائمة رام�سار.

اإر�ضادات تطبيق معيار 4

تعد املواقع احليوية للأنواع املتنقلة اأو املهاجرة هي تلك التي حتتوي على ن�س���بة عالية حتديدا من التعدادات املجتمعة   .74

يف مناطق �سغرية ن�سبيا خلل مراحل معينة من دورات حياتها. وقد يحدث ذلك يف اأوقات معينة من العام، اأو يف املناطق 
القاحلة اأو �سبه القاحلة، اأو خلل اأعوام يف ظل وجود منط معني من هطول الأمطار. على �سبيل املثال، ي�ستخدم العديد 
من الطيور املائية مناطق �س���غرية ن�س���بيا كنقاط جتمع رئي�س���ية )للأكل وال�س���رخاء( خلل هجرتهم مل�س���افات طويلة 
بني مناطق التكاثر ومناطق غري التكاثر. فبالن�سبة لأنواع البطيات Anatidae، تعترب مواقع ت�ساقط الري�ش اأي�سا 
حيوية. ومن املحتمل اأن حتتفظ مواقع املناطق القاحلة اأو �سبه القاحلة بركيزات هامة جدا من الطيور املائية والأنواع 
الأخرى املتنقلة التي ت�ستوطن الأرا�سي الرطبة كما اأنها حيوية يف احلفاظ على بقاء التعدادات لكنها قد تختلف ب�سكل 

ملحوظ من حيث الأهمية من عام اإىل عام نتيجة للتنوع الكبري يف اأمناط هطول الأمطار.
ل ت�ستطيع الأنواع غري املهاجرة بالأرا�سي الرطبة التحرك بعيدا اأثناء ظهور ظروف مناخية اأو اأي ظروف اأخرى غري   .75

مواتي���ة كم���ا اأن بع�ش املواقع فقط تت�س���م باخل�س���ائ�ش البيئية املعينة اللزمة للحفاظ على تع���دادات الأنواع على املدى 
املتو�س���ط اأو الطوي���ل. ولذلك تلجاأ بع�ش التما�س���يح والأنواع ال�س���مكية، يف فرات اجلف���اف، اإىل اأحوا�ش اأو مناطق اأكرث 
عمق���ا داخ���ل اإطار جمموعات الأرا�س���ي الرطبة نظرا لأن مدى املوئل املائي املنا�س���ب يت�س���اءل. ول �س���ك اأن هذه املناطق 
املح���دودة حيوي���ة لبقاء احليوانات يف هذا املوق���ع اإىل اأن تهطل الأمطار ويتزايد مدى موئل الأر�ش الرطبة مرة اأخرى. 
اأما املواقع )غالبا ت�سم هياكل مادية وجيومورفولوجية وبيئية معقدة( التي توؤدي هذه الوظائف للأنواع غري املهاجرة 
فله���ا اأهمية خا�س���ة بالن�س���بة لقدرة التع���دادات على املثابرة وينبغ���ي اأن ينظر اإليها على اأنها مواقع مر�س���حة ذات اأولوية 

للإدراج.
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معايري حمددة تعتمد على الطيور املائية
معيار 5:

ينبغي اأن تعترب الأر�س الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم بانتظام 20 األف اأو اأكرث من الطيور املائية.

الغاية طويلة املدى لقائمة رام�ضار

اإدراج جميع الأرا�سي الرطبة التي تدعم بانتظام 20 األف اأو اأكرث من الطيور املائية يف قائمة رام�سار.  .76

اإر�ضادات تطبيق معيار 5

اأثناء ا�س���تعرا�ش الأطراف املتعاقدة للمواقع املر�س���حة للإدراج حتت مظلة هذه التفاقية، �س���يتم حتقيق واحدة من اأ�س���مى   .77

قي���م احلف���اظ من خلل اختيار �س���بكة من املواق���ع التي توفر املوئل لتجمعات الطيور املائية التي ت�س���م الأن���واع اأو الأنواع 
الفرعية املعر�س���ة للخطر على م�س���توى العامل. وهذه الأنواع لي�س���ت ممثلة ب�سكل جيد يف الوقت احلايل يف قائمة رام�سار. 

)راجع اأي�سا الفقرة 44 �سالفة الذكر، “منظور تواجد الأنواع”(.
ل ينبغي اإدراج الطيور املائية غري الأ�سلية �سمن اإجمايل اأنواع موقع معني )راجع اأي�سا الفقرة 45 �سالفة الذكر، “الأنواع    .78

غري الأ�سلية”(.
ينبغ���ي اأن يت���م تطبي���ق املعي���ار 5 لي����ش فقط على التجمعات متع���ددة الأنواع، لكن اأي�س���ا على املواقع الت���ي حتتفظ بانتظام   .79

باأك���رث م���ن 20 األ���ف من الطيور املائية من اأي نوع. وبالن�س���بة لتعدادات الطيور املائية التي ت�س���م اأك���رث 2 مليون فرد، يتم 
تبني %1 )20 األف( كحد اأدنى على اأ�سا�ش اأن املواقع التي حتتفظ بهذا العدد لها اأهميتها مبوجب املعيار 5. وحتى تنعك�ش 

الفالمنجو القرنفلي والبجع الأبي�س يف بحرية ناكورو- كينيا معايري رام�ضار رقم 615 ت�ضجيع اأهمية الأر�س الرطبة التي 
حتتوي على اأعداد من الطيور املائية. ت�ضوير ف.باريل
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اأهمية املوقع بالن�سبة للأنواع املعنية، من املنا�سب اأي�سا اأن يتم اإدراج هذا املوقع مبوجب املعيار 6.
ينطبق هذا املعيار على الأرا�سي الرطبة ذات احلجم املتغري بالن�سبة ملختلف الأطراف املتعاقدة. فعلى الرغم من ا�ستحالة   .80

تقدمي اإر�س���ادات دقيقة ب�س���اأن حجم منطقة ما ت�س���م هذه الأعداد، فينبغي اأن متثل الأرا�سي الرطبة املحددة على اأنها ذات 
اأهمي���ة دولي���ة مبوج���ب املعيار 5 وحدة بيئي���ة وبالتايل ميكن اأن تتاألف من منطقة واحدة كبرية اأو جمموعة من الأرا�س���ي 
الرطبة ال�س���غرية. راجع اأي�س���ا الفقرتني 51 و52 اأعله، “عناقيد املواقع”. وميكن اأي�س���ا اإيلء قدر من الهتمام باإعادة 
تنظي���م الأرا�س���ي الرطب���ة خلل ف���رات الهجرة، حيث يتم الو�س���ول اإىل الإجمايل الراكمي يف حالة م���ا اإذا توافرت تلك 

البيانات.
يوؤدي اإعادة تنظيم الأفراد، خا�سة اأثناء فرات الهجرة، اإىل مزيد من الطيور املائية امل�ستخدمة لأرا�ش رطبة معينة اأكرث   .81

م���ن تل���ك التي يتم اإح�س���اوؤها يف اأي وقت اآخر، وغالبا تتزايد اأهمية هذه الأرا�س���ي الرطب���ة من حيث دعم تعدادات الطيور 
املائية اأكرث مما هو مبني يف معلومات الإح�ساء الب�سيطة.

لذلك، من ال�سعب الو�سول اإىل تقدير دقيق لدوران اأو اإجمايل عدد اأفراد تعداد اأو تعداد الأنواع امل�ستخدمة لأر�ش رطبة،   .82

كما مل حتقق العديد من الطرق )مثل و�سع علمات على املجموعات، اأو زيادة التجمعات مبرور الوقت( التي مت تطبيقها 
يف وقت ما تقديرات دقيقة ميكن العتماد عليها من الناحية الإح�سائية.

الطريقة الوحيدة املتاحة يف الوقت احلايل التي تقدم تقديرات موثوق بها للدوران هي حب�ش/و�سع علمات/اإعادة حب�ش   .83

الطيور التي �سبق و�سع علمات عليها يف مواقع التجمع اأثناء الهجرة. لكن من املهم اإدراك اأنه حتى تتمكن هذه الطريقة 
م���ن تق���دمي تقدي���ر موثوق فيه حلجم الهجرة، عادة يتطلب تطبيقها موارد وقدرات هائلة، كما ميكن اأن يواجه ا�س���تخدام 
ه���ذه الطريق���ة يف مناط���ق التجم���ع الكبرية اأو التي ل ميكن الو�س���ول اإليها )خا�س���ة اإذا كانت الطيور منت�س���رة على نطاق 

وا�سع( �سعوبات ي�ستحيل التغلب عليها.
عن���د معرف���ة حدوث دوران باأر�ش رطبة ولكن لي�ش بالإمكان احل�س���ول على معلومات دقيق���ة عن حجم الهجرة، ينبغي اأن   .84

يوا�س���ل الأط���راف درا�س���ة اأهمية الأر����ش الرطبة كمنطقة جتمع اأثناء الهج���رة من خلل تطبيق املعيار 4، وذلك كاأ�س���ا�ش 
ل�سمان اأن التخطيط لإدارة املوقع يعرف متاما بهذه الأهمية.

         معيار 6:
 ينبغي اأن تعترب الأر�س الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم بانتظام %1 من اأفراد نوع معني

اأو اأنواع فرعية من الطيور املائية.

الغاية طويلة املدى لقائمة رام�ضار

اإدراج جميع الأرا�سي الرطبة التي تدعم بانتظام %1 اأو اأكرث من الأعداد البيوجغرافية لأنواع اأو الأنواع الفرعية للطيور   .85

املائية.

اإر�ضادات تطبيق املعيار 6

اأثناء ا�س���تعرا�ش الأطراف املتعاقدة للمواقع املر�س���حة لإدراجها حتت مظلة هذه التفاقية، �سيتم حتقيق واحدة من اأ�سمى   .86

قي���م احلف���اظ م���ن خلل اختيار جمموعة من املواقع الت���ي حتتفظ بتعدادات لأنواع اأو اأنواع فرعية معر�س���ة للخطر على 
والفقرة 54 اأعله “الأطر الدولية التكميلية”.  م�س���توى العامل. راجع اأي�س���ا الفقرة 44 اأعله “منظور تواجد الأنواع”، 
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ومن املحتمل اإيلء قدر من الهتمام لدوران الطيور املائية خلل فرات الهجرة، وبالتايل يتم الو�سول اإىل الإجمايل 
الراكمي يف حالة ما اإذا توافرت هذه البيانات.

ل�س���مان اإمكاني���ة املقارن���ة دولي���ا، ينبغي اأن ي�س���تخدم الأط���راف املتعاقدة متى اأمك���ن تقديرات الأع���داد الدولية واحلد   .87

الأدنى %1 الذي ي�سدر عن ويتم حتديثه كل ثلث �سنوات بوا�سطة الهيئة الدولية للأرا�سي الرطبة كاأ�سا�ش لتقييم 
املواق���ع املر�س���حة ل���لإدراج با�س���تخدام ه���ذا املعي���ار. ووفقا للق���رار 4.6 )1996( والقرار 38.8 )2002( ب�س���اأن حت�س���ني 
م�س���توى تطبي���ق هذا املعيار، ل ينبغي اأن يقت�س���ر دور الأطراف املتعاقدة على على تق���دمي املعلومات لتحديث وتعديل 
التقديرات الدولية لأعداد الطيور املائية يف امل�س���تقبل، بل ينبغي اأي�س���ا اأن يدعموا التطوير والتنفيذ الوطني للتعداد 

الدويل للطيور املائية التابع للهيئة الدولية للأرا�سي الرطبة والذي يعد م�سدر قدر كبري من هذه البيانات.
يف بع����ش املواق���ع، ميك���ن اأن يتعاي����ش اأكرث من تعداد بيوجغرايف واحد من نف�ش النوع خا�س���ة اأثن���اء فرات الهجرة و/  .88

اأو عندم���ا تتقاطع نظم م�س���ارات التعدادات املختلفة يف الأرا�س���ي الرطبة الكبرية. ونظ���را لأن هذه التعدادات ل ميكن 
التمييز بينها يف املوقع، كما هو احلال عادة، فمن املمكن اأن ميثل ذلك م�سكلت عملية فيما يتعلق بتطبيق احلد الأدنى 
%1. ومتى تواجدت هذه التعدادات املختلطة )وهي غري منف�س���لة يف املوقع(، من املقرح اأن يتم ا�س���تخدام حد اأدنى 

اأكرب من %1 يف تقييم املواقع.
مع ذلك، وعلى وجه التحديد عندما يكون اأحد التعدادات املعنية ذات و�سع عال من حيث احلفاظ، ينبغي تطبيق هذه   .89

الإر�سادات مبرونة كما ينبغي اأن يدر�ش الأطراف الأهمية العامة للأر�ش الرطبة بالن�سبة لكل التعدادين من خلل 
تطبيق املعيار 4، وذلك كاأ�س���ا�ش ل�س���مان اأن التخطيط لإدارة املوقع يدرك متاما هذه الأهمية. ول ينبغي تطبيق هذه 

الإر�سادات على التعدادات الأ�سغر ذات الو�سع العايل من حيث احلفاظ.
لحظ اأن هذه الإر�سادات تطبق فقط اأثناء فرة اختلط التعدادات )والتي غالبا، ولي�ش دائما، ما تكون خلل فرات   .90

الهجرة(. ويف اأوقات اأخرى، من املمكن على وجه العموم تعيني حد اأدنى %1 بدقة على تعداد فردي قائم.
يوؤدي دوران الأفراد، خا�س���ة اأثناء فرات الهجرة، اإىل زيادة الطيور املائية التي ت�س���تخدم اأرا�س���ي رطبة حمددة اأكرث   .91

م���ن وق���ت اآخ���ر، وغالبا ما تك���ون اأهمية هذه الأرا�س���ي الرطبة التي تدعم تع���دادات الطيور املائي���ة اأكرب مما هو مبني 
يف املعلومات الإح�س���ائية الب�س���يطة. وملزيد من الإر�س���ادات ب�س���اأن تقدير الدوران، انظر الإر�س���ادات الواردة يف املعيار 5، 

الفقرات من 81-84.
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معايري حمددة تعتمد على االأ�ضماك
معيار 7:

ينبغي اأن تعترب الأر�س الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم ن�ضبة كبرية من الأنواع الفرعية اأو اأنواع اأو 
عائالت لأ�ضماك اأ�ضلية، اأو مراحل معينة يف دورة حياتها و/اأو تفاعالت الأنواع و/اأو التعدادات التي متثل فوائد 

الأرا�ضي الرطبة و/اأو قيمها ومن ثم ت�ضاهم يف التنوع البيولوجي العاملي.

اإدراج الأرا�سي الرطبة التي تدعم ن�سبة كبرية من الأنواع الفرعية اأو اأنواع اأو عائلت اأو تعدادات لأ�سماك اأ�سلية.  .92

اإر�ضادات تطبيق معيار 7
تعترب الأ�س���ماك هي اأكرث الأنواع الفقارية املتواجدة بوفرة يف الأرا�س���ي الرطبة. ويف خمتلف اأنحاء العامل، ي�ستوطن اأكرث   .93

من 18 األف نوع من الأ�سماك الأرا�سي الرطبة خلل جميع مراحل دورة حياتها اأو جزء منها.

ي�س���ري املعي���ار 7 اإىل اأن���ه ميك���ن اإع���لن اأر����ش رطبة باأنه���ا ذات اأهمية دولية اإذا كانت ت�س���م ن�س���بة عالية من تنوع الأ�س���ماك   .94

واملحاري���ات. كم���ا اأن���ه يوؤكد على الأ�س���كال املختلفة التي قد يظهر فيها التنوع، وي�س���مل ذلك عدد الأن���واع، ومراحل التاريخ 
العم���ري املختلف���ة، وتفاع���لت الأنواع، وتعقي���د التفاعلت بني الأنواع ال�س���ابقة والبيئة اخلارجية. وجتدر الإ�س���ارة اإىل اأن 
اأع���داد الأن���واع وحده���ا لي�س���ت كافية لتقيي���م اأهمية اأر�ش حمددة. ع���لوة على ذلك، هن���اك حاجة لدرا�س���ة الأدوار البيئية 

الن�ضوة يقمن ب�ضيد الأ�ضماك من منطقة �ضريتوان بنيبال. معايري  رام�ضار رقم 817 التي تعتمد على الأرا�ضي الرطبة كموئل لالأ�ضماك. ت�ضوير 
بي جاك�ضون
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املختلفة التي قد تلعبها الأنواع يف مراحل خمتلفة من دورات حياتها.
ويت�س���من ه���ذا الفهم للتنوع البيولوجي اأهمية وجود م�س���تويات عالية من التوطن والتباي���ن البيولوجي. وتتميز العديد   .95

من الأرا�سي الرطبة بالطبيعة التي بها ن�سبة عالية من توطن الأ�سماك.
ينبغ���ي ا�س���تخدام بع����ش مقايي�ش م�س���تويات التوط���ن لتمييز املواق���ع ذات الأهمية الدولي���ة. فاإذا كان %10 من الأ�س���ماك   .96

ت�س���توطن اأر�ش رطبة اأو اأرا�س���ي رطبة يف جتمعات طبيعية، ينبغي العراف باأنها ذات اأهمية دولية، لكن غياب الأ�س���ماك 
امل�س���توطنة من موقع ل ينبغي اأن يكون �س���ببا يف عدم تاأهلها اإذا كانت هناك خ�س���ائ�ش اأخرى توؤهلها. ويف بع�ش الأرا�س���ي 
الرطب���ة، مث���ل البح���ريات الإفريقي���ة العظمى، وبح���رية بايكال يف رو�س���يا الحتادية، وبح���رية تيتيكاك���ا يف بوليفيا / بريو، 
وبح���ريات الكه���وف ال�س���خرية يف املناط���ق القاحل���ة، وبحريات اجلزر، قد ترتفع م�س���تويات التوطن لت�س���ل اإىل م�س���تويات 
عالي���ة تع���ادل %100-90، لك���ن %10 ميث���ل رقم ميك���ن تطبيقه يف خمتلف اأنح���اء العامل. ويف املناطق الت���ي ل يوجد بها 
اأنواع اأ�س���ماك م�س���توطنة، ينبغي ا�ستخدام توطني املجموعات امل�سنفة حتت م�س���توى الأنواع واملميزة جينيا مثل ال�سللت 

اجلغرافية. 
وفقا للقائمة احلمراء للحتاد الدويل للحفاظ على البيئة 2006، يوجد 1173 نوع من الأ�س���ماك معر�س���ة للخطر على   .97

م�س���توى العامل، كما يواجه 93 نوع م�س���ري النقرا�ش اأو النقرا�ش يف الربية. ويغطي املعيار 2 ظهور الأ�س���ماك النادرة اأو 
املعر�سة للخطر.

من بني املكونات الهامة للتنوع البيولوجي التباين البيولوجي، وهو مدى اأ�س���اليب املورفولوجيا والتكاثر. و�س���وف يتحدد   .98

�ضباك ال�ضيادين بحرية كيليكا- الهند - ت�ضوير جنام خور�ضيد - رام�ضار
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التباي���ن البيولوج���ي ملجتم���ع الأر����ش الرطبة من خ���لل التنوع والق���درة على التنب���وؤ مبوائله من حيث الوقت وامل�س���احة، 
مم���ا يعن���ي اأن���ه كلم���ا كانت املوائل غري متجان�س���ة وغ���ري قابلة للتنبوؤ، كلم���ا زاد التباي���ن البيولوجي لأنواع الأ�س���ماك. على 
�س���بيل املثال، ت�س���م بحرية ملوي، وهي بحرية م�س���تقرة وقدمية، اأكرث من 600 نوع من الأ�س���ماك منها %92 عبارة عن 
اأمهات ل�س���مك البلطي يف فرة احت�س���ان البي�ش، ول يوجد �س���وى القليل من العائلت ال�س���مكية. وعلى النقي�ش، ي�س���م 
م�س���تنقع اأوكافاجنو ببت�س���وانا، وهو �س���هل في�س���ي ي�س���م اأهوار داخلية ويتقلب بني املراحل الرطبة واجلافة، 60 نوع فقط 
من الأ�س���ماك لكنه ي�س���م ن�س���بة تنوع اأكرب من اأ�ساليب املورفولوجيا والتكاثر بالإ�سافة اإىل العديد من العائلت ال�سمكية 
وبالتايل فهو يتمتع بن�س���بة اأكرب من التباين البيولوجي. وينبغي ا�س���تخدام مقايي�ش لكل من التنوع البيولوجي والتباين 

البيولوجي لتقييم الأهمية الدولية للأر�ش الرطبة.

معيار 8
ينبغي اأن تعترب الأر�س الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت متثل م�ضدر غذائي هام لالأ�ضماك و/اأو مناطق 
و�ضع البي�س و/اأو احل�ضانة و/اأو م�ضار الهجرة الذي تعتمد عليه الأ�ضماك �ضواء بداخل الأر�س الرطبة 

اأو يف اأي مكان اآخر.

الغاية طويلة املدى لقائمة رام�ضار

اإدراج الأرا�سي الرطبة التي تقدم م�سادر غذائية هامة للأ�سماك، و/اأو مناطق و�سع البي�ش، و/اأو احل�سانات و/اأو م�سار   .99

الهجرة اخلا�ش بها يف قائمة رام�سار.
اإر�ضادات تطبيق املعيار 8

للعديد من الأ�س���ماك )مبا يف ذلك املحاريات( تاريخ معقد حلياتها حيث تنف�س���ل مناطق و�س���ع البي�ش عن احل�س���انة عن   .100

مناطق الربية اإىل حد كبري كما يتطلب الأمر الهجرة مل�س���افات طويلة بني كل من هذه املناطق. ومن املهم احلفاظ على 
كاف���ة ه���ذه املناط���ق الت���ي تعترب �س���رورية لإمت���ام دورة حياة اأنواع من ال�س���مك يف حالة م���ا اإذا كان من املق���رر احلفاظ على 
هذه الأنواع. وت�س���تخدم الأ�س���ماك التي متر مبراحل البلوغ يف املياه املفتوحة ب�س���كل مكثف املوائل ال�سحلة الإنتاجية التي 
تقدمها الأرا�س���ي الرطبة ال�س���احلية )منها البحريات ال�ساحلية، وامل�سبات النهرية، والأهوار امللحية، وال�سعاب ال�سخرية 
ال�ساطئية، واملنحدرات الرملية( وذلك يف �سورة مناطق لو�سع البي�ش والربية وح�سانات. وبالتايل تدعم هذه الأرا�سي 
الرطبة العمليات البيئية ال�سرورية للأ�سماك على الرغم من اأنه لي�ش من ال�سروري اأن ت�سم اأعداد كبرية من الأ�سماك 

البالغة.
ع���لوة عل���ى ذلك، يقوم العديد من الأ�س���ماك بو�س���ع البي�ش يف الأنهار اأو امل�س���تنقعات اأو البح���ريات اأي يف جزء من النظام   101

البيئي يف حني اأنها تق�س���ي مراحل البلوغ من عمرها يف مياه داخلية اأخرى اأو يف البحر. ومن ال�س���ائع بالن�س���بة لأ�س���ماك 
البحريات اأن تهاجر اإىل الأنهار لو�س���ع البي�ش، اأما اأ�س���ماك الأنهار فتهاجر اإىل البحريات اأو امل�س���بات النهرية اأو تتجاوز 
تلك امل�سبات لت�سل اإىل البحر لو�سع بي�سها. ويهاجر العديد من اأ�سماك امل�ستنقعات من املياه الأكرث عمقا وا�ستدامة اإىل 
املناطق ال�سحلة وقليلة العمق ب�سفة موؤقتة لو�سع بي�سها. ومن املمكن اأن تكون الأرا�سي الرطبة، حتى تلك التي ل تعد 
ذات اأهمية ب�س���كل وا�س���ح يف اأحد اأجزاء نظام نهري، حيوية لأداء وظائف نهر مرامي الأطراف مير عرب الأر�ش الرطبة 

ب�سكل �سحيح.
هذا للإر�ساد فقط ول ميثل تدخل يف حقوق الأطراف املتعاقدة يف تنظيم الرثوة ال�سمكية داخل اإطار اأرا�ش رطبة معينة   102

و/اأو يف اأي مكان اآخر.
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معايري حمددة تعتمد على اأنواع اأخرى
معيار 9:

اأفراد نوع معني اأو اأنواع  من  ينبغي اأن تعترب الأر�س الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم بانتظام 1% 
فرعية حليوانات من غري الطيور والتي تعتمد على الأرا�ضي الرطبة

الغاية طويلة املدى لقائمة رام�ضار

اإدراج جمي���ع الأرا�س���ي الرطب���ة الت���ي تدع���م بانتظ���ام %1 اأو اأكرث من التع���داد البيوجغ���رايف لواحد من الأن���واع اأو الأنواع   103

الفرعية حليوانات من غري الطيور يف قائمة رام�سار.

اإر�ضادات تطبيق معيار 9

اأثناء ا�س���تعرا�ش الأطراف املتعاقدة للمواقع املر�س���حة للإدراج حتت مظلة هذه التفاقية، �س���يتم حتقيق واحدة من اأ�س���مى   104

قيم احلفاظ من خلل اختيار جمموعة من املواقع التي حتتفظ بتعدادات لأنواع اأو اأنواع فرعية معر�س���ة للخطر عامليا. 
راجع اأي�سا الفقرة 45 اأعله “منظور تواجد الأنواع”، والفقرة 54 اأعله “الأطر الدولية التكميلية”. وينبغي اإيلء قدر 
من الهتمام لدوران اأفراد احليوانات املهاجرة خلل الفرات املهاجرة، ومن ثم يتم الو�س���ول اإىل الإجمايل الراكمي يف 
حال���ة تواف���ر تلك البيانات )وتطبق الإر�س���ادات ال���واردة يف الفقرات من 84-81 املتعلقة بالأرا�س���ي الرطبة على احليوانات 

من غري الطيور(.
ل�س���مان اإمكاني���ة املقارنة دوليا، ينبغي اأن ي�س���تخدم الأط���راف املتعاقدة متى اأمكن التقديرات الدولي���ة الأخرية للتعدادات   105

واحل���د الأدن���ى %1 والتحدي���ث املنتظم م���ن قبل املجموعات املتخ�س�س���ة بالحتاد ال���دويل للحفاظ على الطبيعة واأي�س���ا 
خدمات معلومات الأنواع )SIS( والتي ت�س���در يف �سل�س���لة التقارير الفنية لرام�س���ار وذلك كاأ�سا�ش لتقييم املواقع املر�سحة 
http://ramsar.org/ris/key_ris_ للقائمة با�ستخدام هذا املعيار. )ملحوظة: يتم تقدمي اإدراج مبدئي على الرابط

)criterion9_2006.pdf

ميكن تطبيق هذا املعيار اأي�سا على التعدادات اأو الأنواع امل�ستوطنة وطنيا، وذلك متى كانت هناك تقديرات وطنية موثوق   106

به���ا ب�س���اأن حج���م التعداد. وعند تطبيق ه���ذا املعيار، ينبغي اإدراج املعلومات املتعلقة بامل�س���در املن�س���ور لتقدير حجم التعداد 
يف املربر اخلا�ش بتطبيق هذا املعيار. وميكن اأن ت�س���اهم هذه املعلومات اأي�س���ا يف تو�س���يع التغطية الت�س���نيفية للمعلومات 

اخلا�سة بتقديرات التعدادات واحلد الأدنى %1 املن�سو�ش عليه يف �سل�سلة التقارير الفنية لرام�سار.
م���ن املتوق���ع اأن يت���م تطبيق هذا املعي���ار على التعدادات والأن���واع املرتبطة مبجموعة من الأنواع الأخ���رى من غري الطيور   107

منها الثديات والزواحف والربمائيات والأ�س���ماك واللفقاريات املائية الكبرية. ومع ذلك، ل ينبغي اإدراج �س���وى الأنواع اأو 
الأنواع الفرعية التي يتوافر بخ�سو�س���ها تقديرات من�س���ورة وموثوق بها ب�ساأن التعدادات )الفقرتني 105 و106( يف مربر 
تطبي���ق ه���ذا املعي���ار. ومتى مل تتوافر هذه املعلومات، ينبغ���ي اأن يويل الأطراف املتعاقدة اهتمام���ا لإعلن اأنواع احليوانات 
الهام���ة م���ن غري الطيور مبوجب املعيار 4. ولتطبيق هذا املعيار ب�س���كل اأف�س���ل، ينبغي اأن ي�س���اعد الأطراف املتعاقدة، متى 
اأمكن، يف توفري هذه البيانات للجنة املعنية ببقاء الأنواع- الحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة واملجموعات املتخ�س�سة 

التابعة لها من اأجل دعم حتديث وتعديل التقديرات الدولية للتعدادات يف امل�ستقبل.
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6. اإر�ضادات حتديد واإعالن اأمناط حمددة لالأرا�ضي الرطبة

اأ.اإر�ضــادات تعريف واإعالن الكار�ضــتية والنظم املائية اجلوفية الأخرى كرا�ضــي رطبة ذات اأهمية دولية )القرار 
)13.7

ل�سك اأن قيم الأرا�سي الرطبة الكار�ستية عديدة، وطبقا للمادة 2.2 من اتفاقية رام�سار “ ينبغي اختيار الأرا�سي الرطبة   .108

للقائم���ة بن���اءا عل���ى اأهميتها الدولية من حيث النظ���ام البيئي اأو النباتي اأو احليواين اأو البح���ريات اأو املائيات”. ومن هذا 
املنظور، ت�سم القيم الرئي�سية للحفاظ على الأرا�سي الرطبة الكار�ستية وغريها من النظم املائية اجلوفية:

اأ( تفرد وظائف/ظاهرة الكار�ستية
ب( العتماد املتبادل وه�سا�سة نظم الكار�ستية وخ�سائ�سها الهيدروجيولوجية واملائية

ج( تفرد هذه النظم البيئية وتوطن اأنواعها
د( اأهمية احلفاظ على اأنواع حمددة من احليوانات والنباتات

علوة على العديد من قيمها الطبيعية، تتمتع نظم الكار�س���تية اأي�س���ا بقيم اجتماعية-اقت�س���ادية هامة منها )على �س���بيل   .109

ل احل�سر( الإمداد مبياه ال�سرب، واملياه اللزمة لرعي احليوانات اأو الزراعة، ال�سياحة وال�ستجمام. وقد تلعب الأرا�سي 
الرطبة الكار�ستية دورا حيويا خا�سا يف �سمان اإمدادات املياه الكافية للمجتمعات الب�سرية يف البيئة ال�سطحية اجلافة على 

وجه العموم.
ق���د تظه���ر تهدي���دات داخل اأو خارج منطقة الكار�س���تية. ويف الظروف العامة، تعد العديد من مناطق الكار�س���تية “احلية”   .110

اأرا�س���ي رطبة، �س���واء كانت �س���طحية اأو جوفية. كما يتم احلفاظ على النظم اجلوفية، يف العديد من احلالت، ب�س���كل جيد 
نتيج���ة لزي���ادة ال�س���غوط امل�س���رية اإىل اأنها مهددة. وتكون هذه ال�س���غوط اإما مبا�س���رة )زائرو الكه���وف، الباحثون( اأو غري 
مبا�س���ر وت�س���مل التل���وث ب�س���تى اأ�س���كاله )خا�س���ة تلوث املي���اه؛ والتخل�ش من النفايات ال�س���لبة، وال�س���رف، وتنمي���ة البينة 

جروت دي امو�ضن يف بلجيكا- اأ�ضيفت اإىل قائمة رام�ضار �ضنة -2004 ت�ضوير بول دي بي و �ضبيليكوب اأفالون
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التحتية، الخ(، و�سحب املياه واحتبا�سها يف خزانات وال�ستخدامات الأخرى.
لتجنب حدوث لب�ش يف امل�سطلحات، ينبغي ا�ستخدام العبارات “نظم الكار�ستية واملائية اجلوفية الأخرى” و”الأرا�سي   .111

الرطبة اجلوفية” ب�سفة عامة. وبغ�ش النظر عن الأ�سل، ينبغي ا�ستخدام هذه امل�سطلحات لت�سمل جميع التجاويف 
والفجوات اجلوفية املائية )ومنها الكهوف اجلليدية(. وينبغي اأن تكون هذه املواقع موؤهلة للإدراج يف قائمة رام�س���ار 
اأيا كانت معايري اختيار املواقع التي يتم الوفاء بها. وينبغي اأن تغطي هذه امل�س���طلحات اأي�س���ا املواقع اجلوفية ب�س���رية 
ال�سنع والداخلية وال�ساحلية ب�سكل وا�سح، خا�سة يف ظل اإتباع الطريقة ال�ساملة لتعريف رام�سار “للأرا�سي الرطبة” 

والتي مبوجبها يتم طرح ن�سبة عالية من املرونة لكل طرف متعاقد.
متثل امل�س���طلحات الفنية املتخ�س�س���ة امل�س���تخدمة يف �س���رح الكار�س���تية والظواهر اجلوفية الأخرى م�سرد ل غنى عنه   .112

لغ���ري اخلرباء. ومن املمكن ا�س���تخدام م�س���رد منظمة الربية والعلوم والثقافة اليوني�س���كو والراج���م متعددة اللغات 
مل�س���طلحات الكار�س���تية )اليوني�س���كو، 1972( كم�س���در مرجع���ي مف�س���ل لك���ن يق���رح ا�س���تخدام م�س���رد اأكرث ب�س���اطة 

لأغرا�ش رام�سار وهو متوفر يف امل�سرد )انظر امللحق ه�( حتت بند “الكار�ستية”.
ينبغي اأن ت�سم املعلومات املقدمة لأغرا�ش اإعلن مواقع رام�سار واإدارة الأرا�سي الرطبة اجلوفية كما يلي:  .113

اأ( املعلومات املتاحة )بالن�سبة للعديد من احلالت قد يكون ذلك حمدودا، ويخ�سع جلهود البحوث امل�ستقبلية(؛  
ب( املعلومات املنا�سبة ملدى الدرا�سة. على �سبيل املثال، ينبغي اأن حتظى �سلطات الإدارة الوطنية واملحلية بالقدرة على   
الو�س���ول اإىل كاف���ة تف�س���يل املعلوم���ات املتاح���ة، يف حني اأن توفري ملخ����ش يكفي للأغرا�ش الدولية، خا�س���ة ما يتعلق 

.)RIS( باإمتام ورقة املعلومات اخلا�سة بالأرا�سي الرطبة لرام�سار
ينبغي اعتبار اإعلن رام�سار جزء من الوثائق الدولية والوطنية. وبهذه الطريقة، رمبا يتم الإعلن عن اأكرث الأجزاء   .114

النموذجية لنظم الكار�س���تية/اجلوفية مبوجب اتفاقية رام�س���ار وذلك اإىل جانب �س���بل التحكم يف ا�س���تخدام الأرا�س���ي 
الخ، من اأجل حتقيق “ال�ستخدام احلكيم” لنظام باأكمله ومناطق الحتياطيات املائية.

من املحتمل اأن تظهر امل�س���وحات وو�س���ع اخلراط م�س���كلت خا�سة ولذلك ينبغي اأن تتم وفق الإمكانيات العملية. على   .115

�سبيل املثال، ميكن اأن يعمل خمطط اأر�سي ثنائي الأبعاد للخ�سائ�ش اجلوفية، املتوقعة مقابل اخل�سائ�ش ال�سطحية، 
كخريط���ة ملوق���ع رام�س���ار. وم���ن املع���روف اأن العديد م���ن الأطراف املتعاق���دة لن يتواف���ر لديها امل���وارد اللزمة لتوليد 

مواقع جوفية منوذجية ثلثية الأبعاد، كما ينبغي األ ميثل نق�ش هذه املوارد عائقا للإعلن.
�س���وف تغطي احلدود املثالية ملواقع رام�س���ار الكار�س���تية/اجلوفية الحتياطيات املائية كاملة لكن لي�ش من املحتمل اأن   .116

يك���ون ذل���ك واقعي���ا يف معظم احلالت. ومع ذلك، ينبغي اأن تغطي هذه احلدود املناطق التي لها اأكرب تاأثريا مبا�س���ر اأو 
غري مبا�سر على اخل�سائ�ش حمل الهتمام.

اأثناء تطبيق معايري رام�سار لتحديد الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية، ينبغي اإيلء اهتمام خا�ش بالقيم البيئية   .117

والهيدروجيولوجية واملائية النموذجية الفريدة. ويف هذا ال�سدد، ميكن اأن تكون الكار�ستية املتقطعة والينابيع احلارة 
ذات اهتمام خا�ش.

ت�س���مح الطريقة املرنة لرام�س���ار للدول باختيار احلدود الأكرث ملءمة للمواقف الوطنية املخ�س�س���ة ملوقع ما. وعلى   .118

وجه التحديد، ميكن اإعلن كهف فردي اأو نظم معقدة ب�س���ورة فردية اأوجماعية )على �س���بيل املثال، الأرا�سي الرطبة 
اجلوفية وال�سطحية(.

ينبغ���ي اأن تت���م قراءة/فه���م تعري���ف رام�س���ار للأرا�س���ي الرطب���ة )امل���ادة 1.1( ب�س���اأن اإدراج الأرا�س���ي الرطب���ة اجلوفية   .119

وال�سطحية، على الرغم من اأن ن�ش التفاقية ل ي�سري بو�سوح اإىل هذه النظم.
ينبغ���ي اإي���لء اهتم���ام خا����ش للقيم الثقافي���ة والجتماعية القت�س���ادية للنظ���م الكار�س���تية واملائية اجلوفي���ة الأخرى   .120
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وحلقيقة اأنه لبد من تنفيذ “ا�ستخدامها احلكيم” على الأ�سعدة املحلية والوطنية. ويتطلب الأمر التمييز بو�سوح بني 
الإعلن والإدارة والر�سد لهذه الأرا�سي.

 ب. اإر�ضــادات لتعريف الأرا�ضــي اخلثية، والأرا�ضــي الع�ضــبية الرطبة، واملاجنروف، وال�ضــعاب املرجانية واإعالنها
بو�ضفها اأرا�ضي رطبة ذات اأهمية دولية )قرار 11.8(.

مقدمة

 )STRP( يقت�سي الإجراء رقم 1.3.6 بخطة عمل التفاقية للأعوام 2000-2002 من جلنة املراجعة العلمية والفنية  .121

اإعداد اإر�سادات اإ�سافية لتعريف اأنواع الأرا�سي الرطبة، مثل: الأرا�سي اخلثية، والأرا�سي الع�سبية الرطبة، واملاجنروف، 
وال�سعاب املرجانية واإعلنها بو�سفها اأرا�سي رطبة ذات اأهمية دولية )مواقع رام�سار(.

وفًقا لتقرير جلنة ال�س���تعرا�ش العاملي ملوارد الأرا�س���ي الرطبة واأولوياتها يف اإطار ح�سر الأرا�سي الرطبة املقدم ملوؤمتر   .122

الأط���راف ال�س���ابع )COP7(، تع���د كل م���ن الأرا�س���ي اخلثي���ة، واملاجن���روف، وال�س���عاب املرجانية من بني النظ���م البيئية 
للأرا�س���ي الرطب���ة الأكرث عر�س���ة لتهديد خطر فقدان املوائ���ل وتدهورها؛ ولذا فهي بحاجة ما�س���ة اإىل اتخاذ اإجراءات 

عاجلة وذات اأولوية ل�سمان احلفاظ عليها وال�ستخدام احلكيم لها.
توف���ر الإر�س���ادات الإ�س���افية ه���ذه تو�س���يًحا جلوان���ب تطبيق “الإطار ال�س���راتيجي واإر�س���ادات و�س���ع قائمة بالأرا�س���ي   .123

الرطبة ذات الأهمية الدولية يف امل�س���تقبل” )قرار رقم 11.7( بو�س���فها معنية بالأرا�س���ي اخلثية، والأرا�س���ي الع�س���بية 
الرطبة، واملاجنروف، وال�سعاب املرجانية. وعلى وجه اخل�سو�ش، تعد هذه الإر�سادات دليًل للأطراف املتعاقدة لتعريف 
واإع���لن الأرا�س���ي الرطب���ة النموذجي���ة لأمن���اط هذه املوائل وذلك يف �س���وء املعيار 1 م���ن معايري رام�س���ار املعني باإعلن 

الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
هناك اأ�سباب عديدة تكمن وراء عدم متثيل مثل اأمناط الأرا�سي الرطبة هذه متثيًل جيًدا يف قائمة رام�سار حتى الآن.   .124

ومن بني هذه الأ�سباب: عدم معرفة وجود اأمناط معينة من الأرا�سي الرطبة داخل اأرا�سي معينة، وعدم معرفة دخول 
اأمناط الأرا�س���ي الرطبة ال�س���احلية والبحرية، مثل: املاجنروف وال�س���عاب املرجانية �س���من تعريف رام�س���ار للأرا�س���ي 
الرطبة مما يكفل لها بالتبعية اأحقية الإعلن بو�س���فها مواقع رام�س���ار، و�س���عوبة تطبيق الإر�سادات عند ا�ستكمال ورقة 
املعلومات حول الأرا�سي الرطبة لرام�سار )RIS( املطلوبة لإعلن مواقع رام�سار، ل�سيما تلك املتعلقة بو�سع احلدود 
املنا�س���بة للمواقع وبخا�س���ة ملنطقة ال�س���عاب املرجانية، وعدم التاأكد من ال�س���مات الفريدة التي متتاز بها اأمناط املوائل 
هذه والتي تعرب عن اأف�س���ل النماذج ملثل هذه الأرا�س���ي الرطبة يف �س���وء املعيار 1 من معايري رام�س���ار، وعدم التاأكد، يف 
حالة كل من الأرا�س���ي اخلثية والأرا�س���ي الع�سبية الرطبة، من اأنواع الأرا�سي الرطبة املذكورة يف نظام ت�سنيف رام�سار 
لأمن���اط الأرا�س���ي الرطبة؛ حيث تاأتي اأنواع املوائل هذه يف فئ���ات خمتلفة عديدة، وعدم معرفة اأن الأر�ش الرطبة نظام 

خثي يف حالة تقييم الأرا�سي الرطبة فقط من حيث اخل�سائ�ش النباتية.
ميك���ن تطبي���ق كافة معايري رام�س���ار املعنية باإعلن الأرا�س���ي الرطبة ذات الأهمية الدولية عل���ى تعريف واإعلن اأمناط   .125

الأرا�سي الرطبة، مثل: الأرا�سي اخلثية، والأرا�سي الع�سبية الرطبة، واملاجنروف، وال�سعاب املرجانية. 
�س���يحظى دائًما تعريف املجتمعات البيئية املهددة وكذلك الأنواع املهددة واإعلنها يف �س���وء املعيار 2 من معايري رام�س���ار   .126

باأهمية خا�س���ة نظًرا ملا ُعرف عن اأمناط الأرا�س���ي الرطبة هذه من تعر�س���ها على وجه اخل�سو�ش لتهديد خطر فقدان 
املوائل وتدهورها.
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حتديد الأرا�ضي اخلثية واإعالنها

تعت���رب الأرا�س���ي اخلثي���ة نظ���م بيئية ذات روا�س���ب خثية ميكن اأن تدعم منو النباتات اخل�س���راء يف الوقت احلايل ف�س���ًل   .127

عن امل�ساعدة يف تكوين اخلث، ورمبا حتتوي  الأرا�سي اخلثية هذه على نباتات خ�سراء اأو ل حتتوي عليها من الأ�سا�ش. 
ومي���وت اخل���ث ويبق���ى النب���ات املتحلل جزئًيا املراك���م يف املكان يف ظل الظروف البيئية امل�س���بعة  باملي���اه. وُيفهم من هذه 
الإر�سادات اأن م�سطلح “الأر�سي اخلثية” ي�ستمل على )“الطني”( اخلثي الن�سط. )“والطني”( اخلثي الن�سط عبارة 
عن اأرا�سي خثية ينمو ويراكم فيها اخلث حالًيا. ويعد الطني اخلثي الن�سط عبارة عن اأرا�سي خثية، يف حني ل تعترب 
الأرا�سي اخلثية التي مل تعد ت�ساعد على تراكم اخلث )“طيناً”( خثياً ن�سطاً.  ويعد توافر اخلث اأو النباتات اخل�سراء 

التي ت�ساعد على تكوين اخلث من اخلوا�ش الأ�سا�سية للأرا�سي اخلثية.
نظ���راً لأن���ه ميك���ن التعرف على الأرا�س���ي اخلثية من وجود الطبقة ال�س���فلية اخلثية، يف حني اأن نظام ت�س���نيف رام�س���ار   .128

يعتمد على النباتات اخل�سراء، ن�سرد فيما يلي الأرا�سي اخلثية التي توجد يف عدد من الفئات يف نظام ت�سنيف رام�سار 
لأمناط الأرا�سي الرطبة:

اأ( قد توجد يف الأرا�س���ي الرطبة ال�س���احلية/البحرية �س���من الفئات  I )الأرا�سي الرطبة احلرجية املدية( وE )الرمال 
اأو احل�سى اأو ال�سواطئ احل�سوية، مبا يف ذلك النظم الكثبانية( ورمبا املناطق الهام�سية من الفئة K )اخللجان العذبة 

ال�ساحلية(.
ب( قد توجد على �سكل اأرا�سي رطبة داخلية، والتي تقع ب�سكل اأ�سا�سي �سمن الفئة U )الأرا�سي الرطبة غري احلرجية( 

والفئة Xp )الأرا�سي الرطبة احلرجية(.
ج�( قد توجد الأرا�س���ي اخلثية اأي�س���اً يف جميع فئات الأرا�س���ي الرطبة الداخلية الأخرى با�س���تثناء: الفئة  M )الأنهار 
الدائمة/الأنهار ال�س���غرية/جداول املياه( والفئة Tp )الأهوار العذبة الدائمة/الأحوا�ش - الأرا�س���ي غري الع�س���وية( 
والفئة Ts )الأهوار العذبة املو�سمية/املتقطعة( والفئة W )الأرا�سي الرطبة املليئة بالأ�سجار- الربة غري الع�سوية( 

والفئةZg  )الأرا�سي الرطبة اجلوفية احلارة( والفئة Zk )نظم الكار�ستية اجلوفية(.
ت�س���اهم الأرا�س���ي اخلثي���ة يف التن���وع البيولوج���ي وق�س���ايا املي���اه العاملية واحتبا����ش الكرب���ون املرتبط بتغري املن���اخ عامليا،   .129

ووظائف الأرا�سي الرطبة املفيدة للمجتمعات الب�سرية.
ت�ستمل اأهم خوا�ش الأرا�سي اخلثية على ما يلي:  .130

اأ( تفرد ظاهرة تكوين اخلث ووظائف املوارد البيئية والطبيعية اخلا�سة بها؛
ب( اعتماد الأرا�سي اخلثية على الطبيعة املائية والكيمياء املائية؛

ج( العتماد املتبادل بني الأرا�سي اخلثية والحتياطيات املائية لها وامل�ستجمعات املائية املجاورة؛
د( تفرد الغطاء النباتي لها؛

ه�( توفري املوئل لأنواع معينة من احليوانات والنباتات 
و( تنظيم ا�ستخدام املوارد املائية ووظائف التخزين؛

ز( القدرة على تنظيم املناخني املحلي والإقليمي؛
ح�( القدرة على ف�سل الكربون من اجلو وتخزينه لفرات زمنية طويلة؛

ط( اإمكانية ا�ستخدامها ك�سجلت جيوكيميائية وحفرية بيولوجية. 
بالإ�س���افة اإىل قي���م الطبيعي���ة املتع���ددة الت���ي ت�س���تمل عليه���ا الأرا�س���ي اخلثية، فاإنها اأي�س���اً ت�س���تمل على قي���م اجتماعية   .131

اقت�س���ادية ومنها على �س���بيل املثال ل احل�س���ر، امت�س���ا�ش مياه ال�س���رب وحتريرها وتوفري املوارد الطبيعية للمجتمعات 
املحلية وال�سكان الأ�سليني واإتاحة ا�ستمرارية املناظر الطبيعية واحلد من اآثار الفي�سانات والق�ساء على عوامل التلوث، 
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وال�سياحة وال�ستجمام.
ميكن اأن تاأتي التهديدات التي تواجه الأرا�سي اخلثية من داخل املناطق التي تتواجد بها اأو من خارجها وت�ستمل   .132

على ما يلي:
اأ( تهديدات مبا�س���رة، ت�س���تمل ال�س���رف وحتويل الأرا�س���ي، واحلفريات، واحلرق، والرعي اجلائر، والتخلي 

عن الزراعة، و�سغوط الزائرين، وال�ستثمار التجاري غير امل�ستدام؛
ب( تهديدات غري مبا�س���رة، وت�س���تمل على التلوث وال�س���تخراج املتزايد للمياه وقلة م�س���احة وجودة املناطق 

العازلة وتغري املناخ.

133.  تتعر����ش بع����ش الأر�س���ي اخلثية، الت���ي مت حتويلها ولكنها ل تزال ذات قيمة من الناحي���ة البيئية، اإىل تهديدات 

مماثلة. وهناك فر�ش �سانحة ل�ستعادة مثل هذه املناطق.
تطبيق معايري رام�ضار على الأرا�ضي اخلثية

ينبغي اأن ت�س���تمل الأرا�س���ي اخلثية، التي تخ�س���ع للدرا�س���ة من اأجل الإعلن عنها مبوجب املعيار 1، على اأرا�سي   .134

ن اخلث اأو اأرا�س���ي خثية متاآكله ب�سكل  خثية ن�س���طة بدائية واأرا�س���ي خثية تامة النمو واأرا�س���ي خثية مل تعد تكوِّ
طبيعي اأو اأرا�سي خثية مت حتويلها من قبل الإن�سان اأو اأرا�سي خثية م�ست�سلحة.

يج���ب توجي���ه النتب���اه ب�س���كل خا�ش اإىل الإعلن عن الأرا�س���ي اخلثية الت���ي تتميز على الأق���ل ببع�ش اخلوا�ش   .135

 معلومات اإ�ضافية
  مبادئ توجيهية للعمل العاملي ب�ضاأن اأرا�ضي اخلث

املبادئ التوجيهية للعمل الدويل حول اأرا�سي اخلث )GGAP( ، كما اعتمدت يف ملحق القرار VIII.17 املوؤمتر 8 للأطراف املتعاقدة ، فالن�سيا ، 
ا�سبانيا ، عام 2002 ، مل تدرج يف جملد م�ستقل يف هذه الطبعة 3 من الكتيبات . الن�ش اأدناه ، والتي اتخذت من هذه املبادئ التوجيهية ، وتوفر 

 .GGAP الإجراءات ذات ال�سلة بالتعاون الدويل الواردة يف
التعاون الدويل 

اجلغرافية  احلدود  عبور  اأنظمة  من  العديد  مع  وا�سعة   ، العامل  اأنحاء  جميع  يف  وا�سع  نطاق  على  توزع  مورد  الرطبة  والأرا�سي  اخلث  اأرا�سي   .27
ال�سيا�سية. وهناك الكثري مما ميكن ك�سبه من الأطراف املتعاقدة وغريها من تقا�سم معارفهم وخرباتهم يف ا�ستخدام احلكمة والإدارة امل�ستدامة لهذه 
العنا�سر الرئي�سية للأرا�سي الرطبة يف العامل من خلل التعاون الدويل ، وذلك مت�سيا مع املبادئ التوجيهية للتعاون الدويل يف اإطار اتفاقية رام�سار 

للأرا�سي الرطبة ) رام�سار كتيب رقم 17(. 
ولكن  رام�سار  لتفاقية  فقط  لي�ش  تقدمي  يف  امل�ساهمة  اخلث  للأرا�سي  احلكيم  ال�ستخدام  اإىل  الرامية  اجلهود  اأن  ميكن   ، ذلك  على  وعلوة   .28

غريها من التفاقات البيئية املتعددة الأطراف ، مبا فيها اتفاقية التنوع البيولوجي ، ول �سيما برنامج عملها ب�ساأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ، 
واتفاقية تغري املناخ. 

املبادئ التوجيهية للعمل 
الأطراف  موؤمتر  لجتماعات  اأعدت  التي  والقرارات  املناق�سات  يف  كاملة  معاجلة  اإدارة  وق�سايا  احلكيمة  اخلثية  الأرا�سي  ا�ستخدام  وينبغي   .F1

والهيئات الفرعية التابعة لتفاقية رام�سار. وينبغي اأي�سا هذه الق�سايا ينبغي اأن توؤخذ يف العتبار ، عند القت�ساء ، يف التفاقات البيئية املتعددة 
الأطراف الأخرى ، ول �سيما اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية تغري املناخ ، مبا يف ذلك النظر يف خطط عمل م�سركة على اأرا�سي اخلث. 

بالتعاون  اخلثية  الأرا�سي  ق�سايا  ملعاجلة  و�سعت  عاملية  اإجراءات  اتخاذ  اأجل  من  وغريها  املتعاقدة  الأطراف  بني  الدويل  التعاون  تن�سيق  وينبغي   .F2
مع اأ�سحاب امل�سلحة اأرا�سي اخلث وغريها من الأطراف املعنية.
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التالية:
اأ( طبيعة مائية غري منقو�سة؛

ن اخلث؛ ب( توافر النباتات التي تكوِّ
ج( القدرة على القيام بدور الحتياطي للتنوع البيولوجي الإقليمي/العاملي؛

د( القدرة على القيام بدور خمزن الكربون؛
ه�( توافر وظيفة ف�سل الكربون؛

و( القدرة على الحتفاظ ب�سجل جيوكيميائي و/اأو حفري بيولوجي؛
ز( التنوع الكيميائي املائي؛

ح( اخلوا�ش املورفولوجية الكلية و/اأو اجلزئية.

ينبغي توجيه النتباه ب�سكل خا�ش اأي�ساً اإىل الإعلن عن الأرا�سي اخلثية التي تعاين من �سرعة �سديدة للتاأثر،   .136

حيث ميكن اأن توؤدي مثل هذه الآثار الثانوية اإىل تاآكل الربة على نطاق وا�س���ع، بالإ�س���افة اإىل الأرا�سي اخلثية 
التي ميكن ا�ستعادتها بع�ش التاآكل.

امل�س���احات الكب���رية م���ن الأرا�س���ي اخلثي���ة لها اأهمية اأكرب من امل�س���احات ال�س���غرية نظراً ملا متتاز ب���ه من خوا�ش   .137

مائية  وتخزين الكربون وال�س���جل احلفري البيولوجي، ونظراً لأنها اأي�س���ا ت�س���تمل على م�س���احات �سا�س���عة من 
البيئ���ة الطبيعي���ة: ولذل���ك ينبغ���ي اإعطاوؤها اأولوية للإع���لن. كما يجب اأي�س���اً  الهتمام بقدرة نظام الأرا�س���ي 

اخلثية على التاأثري على املناخ الإقليمي.
حيثما كان ذلك منا�سبا ومرغوبا فيه، ينبغي اأن ت�سم الأرا�سي اخلثية املعلنة كمواقع لرام�سار على احتياطيات   .138

مائية كاملة، وذلك بهدف احلفاظ على ال�سلمة املائية لنظام الأرا�سي اخلثية.
من املنا�س���ب اإعلن كل من الأرا�س���ي اخلثية الفردية والنظم املعقدة التي ت�س���م اأكرث من نوع من نظم الأرا�سي   .139

اخلثية.
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حتديد االأرا�ضي الع�ضبية الرطبة واإعلنها
الأرا�سي الع�سبية الرطبة هي نظم بيئية طبيعية و�سبه طبيعية تتميز بالغطاء النباتي ومتتلئ بالأع�ساب الدائمة قليلة   .140

النمو و/اأو نبات الربدي و/اأو الق�سب و/اأو الأع�ساب. وتظهر هذه الأرا�سي الع�سبية يف ظل الظروف البيئية املغمورة اأو 
امل�سبعة باملياه ويتم احلفاظ عليها عن طريق التقليم واحلرق والرعي اأو عن طريق مزيج من كل ما �سبق.

ت�س���تمل الأرا�س���ي الع�س���بية الرطبة على: مراعي ال�سهول الفي�س���ية واأرا�سي الغ�سل والأرا�س���ي امل�ست�سلحة وامل�سطحات   .141

املائية والأرا�س���ي الع�س���بية الرطبة التي تتميز بالإدارة )املكثفة( مل�س���تويات املياه والأرا�س���ي الع�سبية املجاورة للبحريات 
والنباتات التي ي�س���ودها اأع�س���اب تناف�س���ية �س���نوية كبرية ن�س���بيا، والكثبان املتحركة املعتمدة على املياه اجلوفية. وتنت�سر 
هذه الأرا�سي الع�سبية يف اأنواع خمتلفة من الربة: طينية  ثقيلة وَطفلية رملية ورملية وح�سوية وخثية وما اإىل ذلك، 

كما تنت�سر يف نظم املياه العذبة وامل�سو�ش وامللحية.
ميكن اأن تظهر اأمناط الغطاء النباتي التي تندرج حتت هذا التعريف ب�سكل ف�سيف�سائي مع بع�سها البع�ش اأو مع اأمناط   .142

الأرا�سي الرطبة الأخرى، مثل الأرا�سي اخلثية والق�سب وال�سجريات املعتمدة على املاء والغابات وما اإىل ذلك.
يغطي الأرا�سي الع�سبية الرطبة اأمناط الأرا�سي الرطبة التالية الورادة يف نظام ت�سنيف رام�سار:  .143

اأ( ميك���ن اأن توج���د كمكونات لل�س���هول الفي�س���ية، �س���من الفئة Ts )الأه���وار العذبة املو�س���مية/املتقطعة يف الربة غري 
الع�سوية، مبا يف ذلك املروج املو�سمية املغمورة باملاء واأهوار الربدي( و�سمن الفئة U )الأرا�سي اخلثية غري احلرجية، 

مبا يف ذلك امل�ستنقعات(.
ب( ميكن اأن توجد كنمط لأر�ش رطبة ب�سرية ال�سنع، �سمن الفئة 3 ) الأرا�سي املروية، مبا يف ذلك قنوات الري وحقول 
الأرز( والفئة 4 )الأرا�سي الزراعية التي تغمر باملياه مو�سميا، مبا يف ذلك املراعي واملروج الرطبة التي يتم الرعي فيها 
ب�سكل مكثف(. وتوؤدي قنوات الري بالإ�سافة اإىل تقليم الغطاء النباتي من خلل املروج الرطبة بع�ش الوظائف البيئية 

الأ�سا�سية؛ ولذا فاإنها متثل جزءاً من الأرا�سي الع�سبية الرطبة.
ج( ميك���ن اأن تنت�س���ر موائ���ل الأرا�س���ي الع�س���بية الرطبة يف اأمناط الأرا�س���ي الرطب���ة الأخرى E :)الرمل اأو احل�س���ى اأو 
ال�س���واطئ احل�س���وية مب���ا يف ذلك نظم الكثب���ان املتحركة الرطبة( والفئة H )الأهوار املدي���ة، مبا يف ذلك املروج امللحية 
والأهوار عالية امللوحة والأهوار املدية امل�سو�س���ة والعذبة(. كما ميكن اأن تنت�س���ر اأي�س���اً يف اأطراف اأنواع الأرا�س���ي الرطبة 
الأخرى، مثل الفئة J )اخللجان امللحية/امل�سو�س���ة ال�س���احلية( والفئة N )الأنهار غري املنتظمة/املتقطعة/املو�س���مية/
الأنه���ار ال�س���غرية/جداول املي���اه( والفئ���ة  P )بح���ريات ال�س���هول الفي�س���ية املو�س���مية/املتقطعة( والفئة( R )ال�س���هول 
والبح���ريات القلوية/امل�سو�س���ة/امللحية املتقطعة/املو�س���مية( والفئ���ة Ss )الأهوار القلوية/امل�سو�س���ة/امللحية املتقطعة/

املو�سمية(.
تدعم الأرا�س���ي الع�س���بية الرطبة التنوع البيولوجي املحدد، مما ي�س���كل املجتمعات والأنواع احليوانية والنباتية املهددة،   .144

مبا يف ذلك تعدادات الطيور ذات الأهمية الدولية وجمموعة من الثدييات واللفقريات والزواحف والربمائيات.
ارتفع الوعي يف ال�س���نوات الأخرية بخ�س���و�ش قيمة الأرا�س���ي الع�س���بية الرطبة يف اأداء الوظائف املائية والكيميائية، ول   .145

�سيما فيما يتعلق ب�:
اأ( تخفيف حدة الفي�سانات - حيث ميكن اأن حتتفظ الأرا�سي الع�سبية الرطبة باملياه الفي�سية؛

ب( تغذية املياه اجلوفية – حيث حتتفظ الأرا�سي الع�سبية الرطبة باملاء داخل امل�ستجمعات املائية مما يتيح اإمكانية 
تغذية املياه اجلوفية؛

ج( حت�س���ني جودة املياه – حيث حتتفظ الأرا�س���ي الع�س���بية الرطبة باملغذيات واملواد ال�س���امة والروا�سب وحتول دون 
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و�سولها اإىل جمرى املاء.
تتحقق بع�ش الفوائد القت�سادية من هذه الوظائف. عندما يتم تدمري الأرا�سي الع�سبية الرطبة، ُتفقد هذه الوظائف   .146

ويجب يف الغالب ا�ستبدالها بتكلفة مالية باهظة. وت�ستمل هذه الفوائد على:
اأ( الإمداد باملاء - ميكن اأن توؤثر الأرا�سي الع�سبية الرطبة يف كمية املياه وجودتها؛

ب( �س���لمة الرثوة ال�س���مكية يف املياه العذبة - تعد مناطق الركود وامل�س���ارف وموائل املياه املفتوحة املوجودة يف مناطق 
الأرا�سي الع�سبية الرطبة مهمة للرثوة ال�سمكية النهرية؛

ج( الزراعة - ينت�سر يف ال�سهول الفي�سية معظم الأرا�سي الزراعية اخل�سبة؛
د( ال�ستجمام والفر�ش ال�سياحية امل�ستدامة.

منذ املرحلة الأوىل من التاريخ الب�س���ري، جرت العديد من التعديلت على ال�س���هول الفي�س���ية. ومنذ الثورة ال�سناعية،   .147

تزاي���دت ال�س���غوط ب�س���كل ملح���وظ عل���ى الأنهار وال�س���هول الفي�س���ية يف العديد من املناط���ق. وكجزء من ه���ذه العملية، 
انخف�س���ت ن�س���بة الأرا�سي الع�س���بية الرطبة ب�س���كل ملحوظ يف املناطق ال�سناعية، كما اأنها تعر�س���ت اأي�ساً اإىل تهديدات 

معينة يف مناطق اأخرى. وقد يحدث ذلك عن طريق:
اأ( تغ���ريات يف املمار�س���ات الزراعي���ة - تزاي���د مياه ال�س���رف وا�س���تخدام الأ�س���مدة والنتقال من �س���ناعة الق����ش اإىل العلف 
الأخ�س���ر املحفوظ اأو اإعادة زراعة البذور اأو ا�س���تخدام مبيدات الأع�س���اب اأو التحول اإىل اأرا�ٍش �ساحلة للزراعة اأو الرعي 

بكثافة اأو الإهمال اأو الهجر اأو ا�ستخدام مبيدات الأع�ساب املائية؛
ب( �س���رف املياه من الأرا�س���ي - تعديل النظم املائية الطبيعية وعزل ال�سهول الفي�سية عن التدفقات النهرية والتفريغ 
ال�س���ريع للفي�س���انات يف ال�س���تاء والنخفا����ش املبكر لينابي���ع املياه اجلوفية واحلفاظ على م�س���تويات املياه املنخف�س���ة يف 

قنوات ال�سرف؛
ج( ا�س���تخراج مياه ال�س���رب وري املحا�س���يل - مما يوؤدي اإىل تقليل التدفقات النهرية وم�س���تويات املياه يف القنوات 

وانخفا�ش ينابيع املياه اجلوفية وتفاقم امل�سكلت املرتبطة باجلفاف؛
د( التخرث - يوؤدي اإىل تغريات يف جمتمعات النباتات يف الأرا�سي الع�سبية وزيادة املراعي؛

ه�( تهديدات للأرا�سي الع�سبية الرطبة ال�ساحلية نتيجة ارتفاع م�ستوى البحر وبناء و�سائل دفاع �سد الفي�سانات؛ 
و( التنمي���ة وا�س���تخراج املع���ادن - ت���وؤدي اإىل انحدار املناطق املغمورة باملاء ب�س���فة دورية وزيادة في�س���انات اأرا�س���ي 

الغ�سل املتبقية؛
ز( تق�س���يم املواق���ع - ي���وؤدي اإىل عزل املواقع وتهديد الأنواع املقت�س���رة على الأرا�س���ي الع�س���بية الرطبة والعر�س���ة 

للنقرا�ش وللم�سكلت املتعلقة بالتحكم يف م�ستوى املاء والإدارة الزراعية.

تطبيق معايري رام�ضاء على الأرا�ضي الع�ضبية الرطبة

ينبغي درا�سة الأرا�سي الع�سبية الرطبة لإعلنها مبوجب املعيار 1 ول �سيما اإذا كانت توؤدي وظائف مائية معينة.  .148

نظ���راً لأن الأرا�س���ي الع�س���بية الرطب���ة تعت���رب نظم بيئي���ة ديناميكي���ة ذات طبيعة خا�س���ة، اإذاً ينبغي اإي���لء اهتمام خا�ش   .149

باإعلن هذه الأنظمة، والتي تعترب جزء من النهر اأو ال�س���هول الفي�س���ية ال�س���احلية، التي يتم احلفاظ عليها عن طريق 
الفي�سانات الدورية اأو الظروف امل�سبعة باملاء �سواء اأكانت طبيعية اأو ب�سرية ال�سنع بالإ�سافة اإىل تو�سيح اأهمية ال�سلمة 

املائية.
عندما ترتبط الأرا�سي الع�سبية الرطبة باملمار�سات الزراعية اأو الإدارية، ينبغي اإيلء اهتمام خا�ش باإعلن النظم التي   .150

يتم احلفاظ على خ�سائ�سها البيئية من خلل تدابري اإدارية معينة اأو اأ�سكال تقليدية من ا�ستخدامات موارد الأرا�سي 
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الرطب���ة والأرا�س���ي )والت���ي ع���ادة ما ت�س���تمل عل���ى الرعي اأو تخزين الت���ن اأو احل���رق اأو مزيج من هذه الأ�س���ياء(، والتي 
يعترب ا�ستمراريتها اأمر يف غاية الأهمية ملنع التعاقب التدريجي للغطاء النباتي الذي ميكن اأن يحول الأرا�سي الع�سبية 

الرطبة اإىل اأرا�سي ت�سلح لزراعة الق�سب اأو م�ستنقعات خثية اأو اأرا�سي رطبة حمرجة.
تدعم الأرا�سي الع�سبية الرطبة جتمعات هامة من الطيور املائية املتوالدة كما توفر املوئل لتعدادات كبرية من الطيور   .151

املائية غري املتوالدة، ولذا يجب اإيلء اهتمام خا�ش باإعلنها مبوجب املعايري 4 و5 و6 لهذه ال�سمات.
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تعريف املاجنروف واإعلنها
م�س���تنقعات املاجنروف ه���ي نظم بيئية ت�س���ودها الغابات يف   .152

منطق���ة تعاق���ب املد واجل���زر، وتوجد يف البيئات ال�س���احلية 
ال�س���توائية املحمي���ة بالروا�س���ب الغني���ة ب���ني خ���ط ط���ول 
32˚ �س���ماًل )جزي���رة برم���ودا( و39˚ جنوًب���ا )فيكتوري���ا، 

ا�س���راليا(. ويغط���ي خط املاجنروف نحو ثلث���ي اإىل ثلثة 
اأرباع ال�سواحل ال�ستوائية.

ت�س���كل م�س���تنقعات املاجن���روف نظ���م وا�س���عة وذات اإنتاجي���ة   .153

م���ن طبوغرافي���ة منخف�س���ة  ب���ه  تتمي���ز  مل���ا  عالي���ة نظ���ًرا 
النحدار، وماأوى، وركائز موحلة، ومياه ملحية ف�س���ل عن 

ات�ساع مدى املد واجلزر. 
متت���از م�س���تنقعات املاجنروف بنباتاتها اخل�س���بية املتحملة للملوح���ة وذات القدرة على التاأقلم والتكيف �س���كلًيا ووظيفًيا   .154

وتكاثرًي���ا مب���ا ميكنه���ا م���ن ال�س���تيطان يف املوائ���ل ال�س���احلية. وي�س���تخدم م�س���طلح املاجن���روف، على الأق���ل، بطريقتني 
خمتلفتني، وهما: 

اأ( للإ�سارة اإىل النظام البيئي الذي يتاألف من هذه النباتات وما يت�سل بها من نباتات وحيوانات وبيئتها الفزيوكميائية. 
ب( لو�س���ف هذه الأنواع النباتية )املنتمية لعائلت واأجنا�ش خمتلفة( ذات القدرات التكيفية امل�س���ركة التي متكنها من 

التاأقلم مع الركائز امللحية ومنعدمة الأك�سجني )ل هوائية(.
تندرج املاجنروف حتت ت�س���نيف الأرا�س���ي الرطبة ال�س���احلية/ البحرية: )ط( )الأرا�سي الرطبة احلرجية املدية( وفًقا   .155

لنظام ت�سنيف رام�سار لأمناط الأرا�سي الرطبة.
وعل���ى م�س���توى البيئ���ي، ت���وؤدي املاجنروف وظائ���ف مهمة تتعلق بتنظي���م دخول املياه العذب���ة، واملغذيات، والروا�س���ب اإىل   .156

املناط���ق البحري���ة. فع���ن طري���ق حما�س���رة الروا�س���ب الدقيق���ة وتثبيته���ا، تتحكم املاجن���روف يف نوعي���ة املياه ال�س���احلية 
البحرية. وللماجنروف اأهمية ا�س���تثنائية يف احلفاظ على ال�س���بكات الغذائية ال�ساحلية وتعدادات احليوانات التي تعي�ش 
يف اأماك���ن اأخ���رى بو�س���فها حيوان���ات بالغة، بينما تعي����ش بني املاجنروف يف مراح���ل خمتلفة من حياته���ا، مثل: الطيور، 
والأ�س���ماك، والق�س���ريات. وتلع���ب املاجن���روف دوًرا مهًم���ا يف مكافحة التلوث من خ���لل قدرتها المت�سا�س���ية للملوثات 

الع�سوية واملغذيات. 
تعد املاجنروف نظم بيئية رئي�سية؛ فوجودها مهم للحفاظ على البيئة البحرية بوظائفهما على اأكمل وجه مبا يتجاوز   .157

حدود الغابات الفردية. وتعد املاجنروف، وال�س���عاب املرجانية، واحل�س���ائ�ش البحرية من بني اأف�س���ل اأمثلة النظم البيئية 
املتكاملة. فعندما جتتمع هذه النظم جميعها تظهر كوحدة واحدة وكاأنها لوحة ف�سيف�ساء معقدة تتاألف من نظم فرعية 
متداخل���ة ومتكامل���ة تت�س���ل فيما بينها بتفاعلت فيزيائية وبيولوجية. كما تلعب ه���ذه النظم دوًرا مهًما يف الوقاية من 

العوا�سف وحتقيق ال�ستقرار ال�ساحلي. 
ويف جميع اأرجاء العامل، حتت�س���ن النظم البيئية للماجنروف 50 نوًعا من الثدييات على الأقل، وما يزيد عن 600 نوع   .158

من الطيور، وما يقارب 2،000 نوع من الأ�سماك واملحاريات مبا فيها اجلمربي، و�سرطان البحر، والرخويات البحرية. 
���ا اأهمي���ة بالن�س���بة للطيور املهاج���رة والأنواع املهددة بالنقرا����ش. وثمة عدد كبري ومتن���وع من الأنواع  واملاجن���روف اأي�سً
التي تنتمي لأ�سناف اأخرى تت�سبب يف جعل هذه البيئة جمتمع �سديد التنوع مبا ت�ستمل عليه من �سبكة غذائية معقدة 
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ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالنظم البيئية املتاخمة.
كم���ا تع���د املاجن���روف �س���رورية للحفاظ عل���ى حيوية الأ�س���ماك البحرية والنهرية ومواطن �س���يد الأ�س���ماك ال�س���دفية   .159

واإنتاجياتها. وعلى ال�س���عيد العاملي، يعتمد نحو ثلثي الأ�س���ماك كلها التي تعي�ش يف البيئة البحرية على �س���لمة النظم 
البيئي���ة ال�س���احلية ال�س���توائية، مث���ل: املاجن���روف، واحل�س���ائ�ش البحري���ة، والأهوار امللحي���ة، وال�س���عاب املرجانية، وذلك 
للحف���اظ عل���ى خمزونه���ا. ف�س���لمة املاجن���روف وتكاملها اأ�سا�س���ي للحف���اظ على املناط���ق ال�س���احلية واأ�س���ولها الثقافية 

والراثية، وللحماية من التاأثريات الناجتة عن تغريات املناخ، مثل: ارتفاع م�ستوى �سطح البحر.
لعبت املاجنروف دوًرا مهًما يف اقت�س���اديات البلدان ال�س���توائية لآلف ال�سنني، وهي مبثابة م�ستودًعا مهًما وملجاأً لكثري   .160

م���ن النبات���ات واحليوانات. ففي البلدان ال�س���توائية، تدع���م النظم البيئية للماجنروف بيئات قيمة جًدا ومناطق �س���يد 
ا خدمات و�سلع اأخرى عديدة مبا�سرة وغري مبا�سرة للمجتمع.  جتارية وترفيهية، كما توفر اأي�سً

تختل���ف املاجن���روف ع���ن غريها من نظم الغابات الأخرى يف قدرتها على ا�س���تيعاب قدر كبري م���ن املواد والطاقة من كل   .161

من الرب والبحر، وُينتج الكربون الع�سوي فيها اأكرث مما ُيخزن اأو ُيهدر. ومتتاز اأي�سا بدرجة كبرية من التنوع الهيكلي 
والوظيفي لتاأتي بذلك �سمن النظم البيئية الأكرث تعقيًدا. ونظرا لتنوع الب�سائع واخلدمات التي تقدمها املاجنروف، 

ل ينبغي النظر اإليها على اأنها جمرد غابة ب�سيطة.
وقد اأهدرت ن�سبة كبرية من موارد املاجنروف يف العامل بفعل:    .162

اأ( ممار�س���ات ال�س���تغلل غري امل�س���تدام، مثل: الإفراط يف �س���يد الأ�س���ماك، وجتريد الأ�س���جار من حلائها )َحْم�ُش 
التَّانِّيك(، واإنتاج الفحم النباتي واحلطب، وا�ستغلل الأخ�ساب واملنتجات الأخرى. 

ب( تدم���ري املوائ���ل؛ ففي اأرجاء العامل، تتعر�ش املاجنروف خلطر املقا�س���ة من اأجل الزراعة، والتنمية احل�س���رية 
وال�سياحية واحل�سارية، وبخا�سة لتكوين اأحوا�ش تربية الأحياء املائية. 

ج����( التغ���ريات احلادثة يف املياه نتيجة لتحولت جمرى املياه للري وبناء ال�س���دود مما ت�س���بب يف نق�س���ان املغذيات 
وزيادة ن�سبة امللوحة يف املاء. 

د( التلوث، مبا يف ذلك ت�سرب امللوثات ال�سناعية ومياه ال�سرف ال�سحي والت�سرب النفطي املزمن اأو املدمر. 
وتعد املاجنروف على وجه اخل�س���و�ش عر�س���ة للتلوث النفطي، وارتفاع معدل التاآكل ال�س���احلي، وارتفاع م�س���توى �سطح   .163

البحر، والأحداث الطبيعية، مثل: الأعا�سري، وموجات ال�سقيع، والأمواج املائية العملقة، والتغريات املناخية الناجتة 
عن الن�ساط الب�سري. 

تطبيق معايري رام�ضار على املاجنروف
ينبغي اأن يو�س���ع يف العتبار، عند تطبيق معيار رام�س���ار 1، اأن املاجنروف تقع بني جمموعتني بيوجغرافيتني وا�سعتني،   .164

وهما: جمموعة املحيط الهندي واملحيط الهادي )العامل القدمي(، وجمموعة غرب اإفريقيا واأمريكا )العامل اجلديد(، 
ولكل منها خ�سائ�سها واأنواعها املختلفة. 

ينبغي اإعطاء اأولوية خا�س���ة لإعلن املاجنروف التي ت�س���كل جزًءا من النظام البيئي العامل ب�س���كل طبيعي و�س���ليم مبا   .165
ي�ستمل عليه من اأمناط اأخرى من الأرا�سي الرطبة، مثل: ال�سعاب املرجانية و/اأو احل�سائ�ش البحرية، و/اأو م�سطحات 
املد واجلزر، و/اأو اخللجان ال�سحلة ال�ساحلية، و/اأو امل�سطحات امللحية، و/اأو املجموعات النهرية؛ حيث تعد هذه البنود 
�س���رورية للحف���اظ على املاجن���روف يف النظام البيئي. ويف ظ���ل معظم الظروف، ل ينبغي اإع���لن املاجنروف )اأي اجلزء 

الذي تغطيه الغابات يف اأحد املواقع( دون اإدراج الأجزاء الأخرى ذات ال�سلة يف النظام البيئي ال�ساحلي. 
ل�س���بكات املواق���ع اأهمي���ة تف���وق اأهمية املناطق الفردية ال�س���غرية م���ن املاجنروف، حيث ت�س���هم هذه ال�س���بكات يف تكامل البيئة   .166
الربية والبحرية مًعا. وتعد الإعلنات التي ت�ستمل على بيئة برية وبحرية اأدوات قيمة حلماية العمليات ال�ساحلية احليوية، 

كما ينبغي الهتمام باإعلن مواقع رام�سار متى اأمكن ذلك بو�سفها جزًءا من الإطار املتداخل لإدارة املنطقة ال�ساحلية.
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167.    اأثناء تعريف احلدود املنا�سبة لإعلن املواقع، ينبغي اأن ن�سع يف عني العتبار اجلوانب الآتية:

اأ( اإدراج بقع املوائل املهمة، واملجتمعات اخلا�سة، اأوالت�ساري�ش للركيز على اإجراءات احلفاظ والإدارة.
ب( اتخ���اذ اإج���راءات للحف���اظ داخ���ل اجلزء اخلا�س���ع للن�س���اط الب�س���ري من البيئة الربي���ة، لأنه كلم���ا ازداد اجلزء 
ال�سليم من املنطقة اخلا�سعة للن�ساط الب�سري كلما �ساعد ذلك على التقليل من حدة الآثار ال�سلبية التي تتعر�ش 

لها هذه املنطقة.
ج�( توفري احلفاظ وال�ستخدام احلكيم للمناطق الوا�سعة املتعر�سة للتاأثري الب�سري املحدود ن�سبًيا.

د( اإدراج كافة وحدات البيئة الربية، مثل: جمموعات اخللجان النهرية ال�س���حلة، اأو امل�س���طحات امللحية، اأو الدلتا 
اأو امل�سطحات الطينية / نظم م�سطحات املد واجلزر.

ه�( احلفاظ على تكامل الهيدروجرافية ونوعية املياه يف �سياق اإدارة الحتياطيات املائيه )حو�ش النهر(. 
و( ال�س���تعداد لآثار ارتفاع م�س���توى �س���طح البحر، والتغريات املناخية الناجتة عن الن�ساط الب�سري التي قد توؤدي 

اإىل فقدان املوائل والعمليات الوراثية.
ز( و�سع احتمالية هجرة املاجنروف ناحية الرب ا�ستجابة لرتفاع م�ستوى �سطح البحر يف العتبار. 

ينبغ���ي اإي���لء اهتمام خا�ش ب���اإدراج املناطق املحتفظة بحالتها الأ�س���لية اأو ذات اأهمية بيوجغرافي���ة اأو علمية واحتياجات   .168

احلماية عند تطبيق املعيار 1 على م�ستنقعات املاجنروف.
ينبغ���ي اأن يت�س���من احلف���اظ عل���ى املاجنروف ت�س���نيف الوحدات وفًقا لل�س���تخدام الأن�س���ب لها فيما يتعل���ق: باحلماية،   .169

وال�ستعادة، والتفهم، وال�ستمتاع بالراث الطبيعي، واحلفاظ عليه مع الركيز على ال�ستخدام امل�ستدام. فاحلد الأدنى 
ملوقع من هذه الأ�سجار ي�سم تنوًعا كبرًيا من اأمناط املوائل، مبا يف ذلك املوائل املعر�سة للنقرا�ش، اأو املهددة، اأو النادرة، 
اأو الأنواع احل�سا�سة، اأو التجمعات البيولوجية. وينبغي مراعاة عن�سر “الطبيعية” عند اختيار املواقع املر�سحة )مدى 
حماي���ة منطق���ة من التغيري الب�س���ري اأو مدى خ�س���وعها له(. كما ينبغ���ي الهتمام بالعمليات البيئي���ة، والدميوغرافية، 

والوراثية لقدرتها على احلفاظ على التكامل الهيكلي والوظيفي والكتفاء الذاتي اخلا�ش باملوقع املعلن.
عن���د تعري���ف ح���دود املوقع، لبد من الأخذ يف العتب���ار اأنه كلما ازداد تعقد اأحد النظم، كلما وجبت زيادة م�س���احة املوقع   .170

لتنا�س���ب اأغرا�ش احلفاظ بفاعلية. ومع ذلك، تزداد �س���عوبة تعريف حدود للموقع كلما �سغرت م�ساحته. وللق�ساء على 
عن�سر ال�سك بهذا ال�سدد، ينبغي اأن تكون م�ساحة املوقع كبرية ولي�ست �سغرية. 

بالن�س���بة املاجن���روف، ينبغ���ي اإي���لء اهتم���ام خا�ش بتطبي���ق املعياري���ن 7 و8 نظًرا ملا لنظ���م املاجنروف م���ن اأهمية كبرية   .171

بو�سفها مناطق منا�سبة لتكاثر الأ�سماك واملحار واحت�سانهما، ولتطبيق املعيار 4 نظًرا ملا تتمتع به املاجنروف من بنية 
بيئية وجيومورفولوجية وفيزيائية معقدة توؤهلها لأن ت�سبح ماأوى لأنواع عديدة، كما تعد املاجنروف مهمة ل�ستمرار 
بقاء اأعداد كثرية من الأنواع املهاجرة وغري املهاجرة. ولذا، ينبغي اأن ت�س���ع الإعلن عن تلك املناطق يف العتبار اأهمية 
موائل املجموعات ال�س���احلية املختلفة، مثل: املاجنروف، واحل�س���ائ�ش البحرية، وال�سعاب املرجانية، للمراحل املختلفة يف 

دورة حياة الأنواع.
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تعريف ال�ضعاب املرجانية واإعلنها
ال�سعاب املرجانية هي هياكل كربونية �سخمة تكونت بفعل الن�ساط البيولوجي للمرجان احلجري )املرجان اخلال�ش(،   .172

وما يرتبط به من جتمعات معقدة للكائنات البحرية التي �سكلت النظام البيئي لل�سعاب املرجانية. وتوجد هذه ال�سعاب 
يف جمي���ع حميط���ات الع���امل على ال�س���واحل غ���ري الطينية بني خطي عر����ش 30 درجة �س���ماًل و30 درج���ة جنوًبا. وتقدر 

م�ساحتها الإجمالية بنحو 617،000 كم2، لت�سكل بذلك نحو %15 من الأرا�سي البحرية ال�سحلة.
هن���اك ثلث���ة اأمناط عامة من ال�س���عاب املرجانية، وهي: ال�س���عاب الهدبية، وال�س���عاب احلاجزية، وال�س���عاب احللقية. اأما    .173

ال�سعاب الهدبية فتوجد بالقرب من ال�ساحل، ويف�سل ال�سعاب احلاجزية عن الرب خليج �سحل، وتاأخذ ال�سعاب احللقية 
�س���كل دائري يحيط بخليج �س���حل وتتكون عند جزيرة )غالًبا ما تكون بركانية يف الأ�س���ل( ُغمرت تدريجًيا حتت �س���طح 

البحر. وغالًبا ما متتاز ال�سعاب املرجانية املتكونة على ال�سواحل القارية بالتعقيد وب�سفات ي�سعب ت�سنيفها.
ق���د ت�س���كل النظم البيئية لل�س���عاب املرجاني���ة طبقة واقية فوق طبقة اأخ���رى ل تنتمي لطائفة ال�س���عاب املرجانية. وعلى    .174

اإل اإنها متتلك اخل�س���ائ�ش  الرغ���م م���ن اأن ه���ذه النظ���م ل تع���د من الناحي���ة اجليولوجية �س���عاًبا مرجانية “حقيقي���ة”، 
البيئية نف�سها التي متتاز بها ال�سعاب املرجانية، وتخ�سع لل�ستخدام الب�سري ذاته. 

تن���درج ال�س���عاب املرجاني���ة حتت الت�س���نيف الأرا�س���ي الرطبة ال�س���احلية/البحرية: ج� )ال�س���عاب املرجاني���ة( وفًقا لنظام   .175

ت�سنيف رام�سار لأمناط الأرا�سي الرطبة. 
ت�س���كل ال�س���عاب املرجانية يف كثري من الأماكن جزًءا من نظام بيئي يت�س���ل وظيفًيا وب�س���كل معقد مبوائل بحرية اأخرى   .176

متاخمة وفًقا لنظام ت�س���نيف رام�س���ار؛ حيث ي�س���ري الرمز “اأ” اإىل )املياه البحرية ال�س���حلة دائًما(، وي�س���ري “ب” اإىل 
)مواقع املد واجلزر البحري – ل�س���يما احل�س���ائ�ش البحرية(، وي�س���ري “ج” اإىل )الرمال، واحل�سى، و�سواطئ احل�سى(، 
اأما “د” في�س���ري اإىل )م�س���تنقعات تعاقب املد واجلزر(، واأخرًيا ي�س���ري الرمز “ه�” اإىل )�س���واحل املياه امللحية/اخللجان 

ال�سحلة امللحية(.
ل يوجد منطقة طبيعية يف العامل ت�ساهي ال�سعاب املرجانية يف جمال ال�سكل والألوان وتنوع اأ�سكال احلياة؛ حيث ت�سم   .177

ال�سعاب املرجانية اأكرب قدر من تنوع اأ�سكال احلياة يف النظم البيئية البحرية جميعها، ولذا فهي عن�سر مهم من عنا�سر 
التنوع البيولوجي العاملي. فثمة ما يناهز 4،000 نوع معروف من اأ�س���ماك ال�س���عاب املرجانية؛ ينح�س���ر نحو %10 منها 
يف جمموع���ات اجلزي���رة اأو يف الت���ي تبع���د عن ال�س���احل مئ���ات الكيلومرات القليل���ة. ويعتمد نحو ثلثي الأنواع ال�س���مكية 
كافة التي تعي�ش يف البيئة البحرية على ال�سعاب املرجانية وما يرتبط بها من نظم بيئية، مثل: املاجنروف، واحل�سائ�ش 

البحرية، بالرغم من اأن هذه النظم متثل جزًءا ي�سرًيا من النظم البحرية املوجودة يف العامل اأجمع.
لل�س���رطانات  امل�س���ادة  وامل���واد  التخ���رث،  م�س���ادات  مث���ل:  للحي���اة،  املنق���ذة  للأدوي���ة  حيوًي���ا  م�س���دًرا  املرج���ان  يع���د   .178

كالربو�ستاغلندين.
كما تعد ال�سعاب املرجانية ذات قيمة للمجتمعات التي تعي�ش يف املناطق ال�ساحلية املتاخمة للبحار الدافئة. حيث ُت�ستغل   .179

هذه ال�س���عاب بو�س���فها م�س���دًرا للطعام، ومواد البناء، وت�س���ميم الديكورات، ف�س���ًل عن توفريها حاجات اأ�سا�سية كثرية 
ملليني ال�سكان الذين يقطنون املناطق ال�ساحلية ال�ستوائية. 

ويف املناط���ق ال�س���توائية، ي�س���هم كل م���ن النظ���م البيئي���ة ال�س���احلية والتن���وع البيولوج���ي البح���ري ب�س���كل ملح���وظ يف   .180

اقت�س���اديات بلدان عديدة. حيث تعد ال�س���عاب املرجانية مورًدا لل�س���ياحة، وال�س���تجمام، وك�س���ب العي�ش، وموطًنا مل�س���ائد 
الأ�س���ماك التجارية وال�س���تجمامية. فعلى �س���بيل املثال، تعتمد بع�ش الدول، مثل: بربادو�ش، وجزر املالديف، و�سي�س���يل، 
عل���ى ال�س���ياحة الت���ي جتذبها ال�س���عاب املرجانية للح�س���ول على ج���زء كبري من دخله���ا الأجنبي. وت�س���تقبل منطقة بحر 
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الكاريبي وحدها ما يزيد عن 100 مليون زائر �سنوًيا؛ يق�سد غالبيتهم ال�سواطئ ومنطقة ال�سعاب. 
تعم���ل ال�س���عاب املرجاني���ة بو�س���فها حائ���ًل طبيعًيا للأمواج ميت���از بكونه ذاتي الإ�س���لح ويتمتع باكتفائ���ه الذاتي؛ حيث   .181

حتمي هذه ال�س���عاب الأرا�س���ي منخف�س���ة ال�س���طح الواقعة خلفها من اآثار العوا�سف وارتفاع م�ستوى �سطح البحر. وتعد 
�سلمة ال�سعاب املرجانية وتكاملها اأمًرا مهًما للحفاظ على املناطق ال�ساحلية ال�ستوائية واأ�سولها الثقافية والراثية.
بالرغ���م م���ن اأهمي���ة ال�س���عاب املرجاني���ة البيئية والقت�س���ادية، اإل اإنه���ا تتعر�ش للتده���ور يف جميع اأرج���اء العامل؛ حيث   .182

تهدده���ا اأعم���ال ب�س���رية عدي���دة قد ت���وؤدي اإىل انقرا�س���ها، مثل: الروا�س���ب، وال�س���رف ال�س���حي، وجريان خملف���ات مياه 
الزراع���ة، وم�س���ادر التلوث الأخ���رى، والتعدين، وجتريف املناطق ال�س���احلية، واأعمال التنمية باملناطق ال�س���احلية. وثمة 
علق���ة وثيق���ة ب���ني خط���ر انقرا�ش ال�س���عاب املرجاني���ة والكثاف���ة ال�س���كانية يف املناطق ال�س���احلية. وتاأتي الآن ال�س���غوط 
الب�س���رية اخلطرية التي ت�س���ببها زيادة اأعداد ال�س���كان واأن�سطتهم يف املنطقة ال�ساحلية مقرونة بانقرا�ش الكائنات احلية 
نتيجة للأمرا�ش التي ت�س���يب ال�س���عاب املرجانية والأوبئة التي توؤثر على الأنواع التي تعي�ش بني جوانب هذه ال�س���عاب. 
فالإفراط يف �س���يد الأ�س���ماك، وال�سيد بالتفجري، و�سيد الأ�سماك بوا�س���طة ال�سموم، وجمع التذكارات من اأجل التجارة 
القومية والدولية كلها معاول هدم رئي�سية لل�سعاب املرجانية. وقد يت�سبب ارتفاع ن�سبة ثاين اأك�سيد الكربون يف التقليل 

من معدل التكل�ش وتكوين ال�سعاب املرجانية. 
من العوامل الأخرى التي توؤثر تاأثرًيا متزايًدا على ال�سعاب املرجانية ارتفاع درجات حرارة �سطح البحر املرتبطة بتغري   .183

املناخ العاملي. ومن َثم، تن�س���اأ ظاهرة “تبيي�ش املرجان” وهي عبارة عن عملية طرد الطحالب التكافلية، مما ي�س���فر عن 
موت ال�سعاب املرجانية نف�سها، وبالتايل فقدان املجتمعات املتنوعة التي تعتمد عليها. وتعد ال�سعاب املرجانية اخلا�سعة 
بالفعل لل�سغط الناجت عن الأن�سطة الب�سرية، مثل: التلوث، وتر�سيب الروا�سب اأكرث عر�سة لظاهرة التبيي�ش. وت�سري 
التوقعات اخلا�س���ة بدرجات حرارة �س���طح البحر اإىل احتمالية انت�س���ار ظاهرة التبيي�ش انت�س���اًرا وا�س���ًعا وتكرار حدوثها 
م�س���تقبلًيا. ووفًق���ا للنتائ���ج الأخرية، لن يقف الأمر عند حد اآثار درجات احلرارة فح�س���ب، بل �س���يتخطاه لي�س���بح ازدياد 

التعر�ش للأ�سعة فوق البنف�سجية �سبًبا اآخًرا يف حدوث “تبيي�ش املرجان”. 
مبوت املرجان ت�س���بح ال�س���عاب املرجانية عر�س���ة للتفتت والتك�س���ر اأثناء العوا�س���ف، مما يهدد دورها يف حماية الأرا�س���ي   .184
ال�س���احلية وقاطنيها من اآثار ارتفاع م�س���توى �س���طح البحر والعوا�س���ف. وتعد ظاهرة “تبيي�ش املرجان” العاملية اإ�س���ارة 
اإىل اأن ال�سعاب املرجانية اأول نظام بيئي يدمر بفعل التغري العاملي احلادث نتيجة الن�ساط الب�سري يف عام 1998-1997. 
و�س���يعتمد الق�س���اء على هذه الظاهرة على التقليل من ال�س���غوط الب�سرية من خلل الإدارة ال�سليمة، وعلى مدى زيادة 

حدوث التبيي�ش وتكراره مما قد يذهب بجهود جتديد ال�سعاب املرجانية هباًء منثوًرا.
ونتيجة لهذه امل�س���اكل املتداخلة، تعاين ال�س���عاب املرجانية انحداًرا كبرًيا يف ال�سنوات الأخرية. حيث ُق�سي على ما يناهز   .185

%11 من مواقع ال�سعاب املرجانية بالعامل، ويخ�سع نحو %27 منها للتهديد املبا�سر، ويحتمل انقرا�ش ما يقرب من 
%31 منها خلل 10 اإىل 30 �س���نة قادمة. وتقع ال�س���عاب املرجانية الأكرث عر�س���ة للمخاطر يف املحيط الهندي، وجنوب 

�سرق اآ�سيا وغربها، وال�سرق الأو�سط وبخا�سة يف اخلليج العربي الفار�سي، ومنطقة بحر الكاريبي.
حتم���ي ال�س���عاب املرجاني���ة مواط���ن �س���يد جتمع ب���ني اأنواع �س���مكية متع���ددة. وعادة م���ا ت�س���تخدم املناطق املحمي���ة حالًيا   .186
بو�سفها اأداة لإدارة هذه امل�سائد. وينبغي اأن ن�سع يف العتبار عند اإدارة هذه امل�سائد احتمالية ق�ساء بع�ش الأنواع املهمة 
اقت�س���ادًيا جزًءا من دورة حياتها خارج حدود املنطقة املعلنة. ومن ناحية اأخرى، ل يقت�س���ر دور اإجراءات اإدارة امل�س���ائد 
ال�س���مكية عل���ى دعم امل�س���ائد الدائمة فح�س���ب، بل يتخط���اه لدعم التنوع البيولوجي وخ�س���ائ�ش املوق���ع الأخرى القيمة 
���ا. وثمة اأنواع عديدة من اأ�س���ماك ال�س���عاب املرجانية بحاجة اإىل وجود اأطر تنظيمية تفوق اتفاقية رام�س���ار ليكتمل  اأي�سً
بذل���ك وظيف���ة اإع���لن رام�س���ار اخلا�ش باملواق���ع. حيث حتتاج ه���ذه الأنواع اإىل احلماي���ة يف ظل اأطر احلف���اظ التكميلية 

والهيئات امل�سئولة عنه.
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ينبغ���ي عن���د اإدارة ال�س���عاب املرجاني���ة اأن ت�س���ري احتياجات احلفاظ جنًبا اإىل جن���ب مع احتياجات ال�س���كان املحلني الذين   .187

ق���د يعتم���دون يف ك�س���ب قوته���م عل���ى بع�ش اأنواع ال�س���عاب. ولعل اأف�س���ل املناط���ق من حي���ث الإدارة تلك الت���ي تتبع طرق 
ال�س���تغلل املتعدد واأ�س���اليب التق�س���يم اإىل مناطق التي تتنا�سب واحتياجات اأ�سحاب امل�س���الح املختلفة. ولأطر احلماية 
املتداخل���ة واملطبق���ة على م�س���توى املنطقة ال�س���احلية اأهمية كبرية باملقارنة با�س���تخدام خمططات تعتم���د على اإجراءات 
حماية �سارمة يف بع�ش املناطق القليلة. وتدار مناطق ال�سعاب املرجانية ال�ساحلية على اأكمل وجه يف �سوء برامج الإدارة 

.)ICZM( املتكاملة للمناطق ال�ساحلية
تطبيق معايري رام�ضار على ال�ضعاب املرجانية

يف �سوء املعيار 1، ينبغي اأن ت�سع الأطراف املتعاقدة يف العتبار، متى اأمكن ذلك، اإدراج املواقع املركبة التي ت�سم ال�سعاب   .188

املرجانية والنظم املت�س���لة بها، ول�س���يما امل�س���طحات ال�س���حلة لل�سعاب، واحل�س���ائ�ش البحرية، واملاجنروف املتاخمة التي 
متثل يف جمموعها نظم بيئية مرتبطة ببع�س���ها ارتباًطا وثيًقا. ويجب اأن ت�س���م منطقة ال�س���عاب املرجانية املعلنة اأنواًعا 
عديدة وخمتلفة من املوائل مبراحلها املتعاقبة املحتملة بالإ�سافة اإىل اأنواع املوائل الأخرى مبراحلها املتعاقبة اخلا�سة 

بالنظم املرتبطة بها.
���ا باإدراج �س���بكات املواقع اأكرث م���ن املناطق الفردية لل�س���عاب املرجانية؛ حيث تفوق  ���ا اإيلء اهتماًما خا�سً كم���ا ينبغ���ي اأي�سً  .189

قيمة ال�سبكات كثرًيا قيمة املواقع الفردية لأهميتها يف احلفاظ على تكامل البيئة البحرية كافة. 
���ا ب���اإدراج مناطق ال�س���عاب املرجاني���ة ذات املوقع اجلغ���رايف املتميز  كم���ا ينبغ���ي اأن ت���ويل الأط���راف املتعاقدة اهتماًما خا�سً  .190

)ال�س���عاب الت���ي تنمو �س���د تي���ار املياه( التي تعد م�س���دًرا للريق���ات البحرية، واحلر�ش على اإمناء م�س���احات �سا�س���عة من 
ال�سعاب املرجانية الأخرى التي تنمو يف اجتاه تيار املياه.

ينبغي اإدراج ال�س���عاب املرجانية التي تعمل بو�س���فها عازًل لل�س���واحل �س���د اأ�سرار العوا�س���ف والتي حتمي بالتبعية �سكان   .191

املناطق ال�ساحلية والبنية التحتية داخل الإعلن. 
كما ينبغي اإيلء الهتمام باإدراج املواقع املعر�س���ة خلطر النقرا�ش، واملواقع التي قد ي�س���فر اإدراجها عن اتخاذ اإجراءات   .192

اإدارية �ساملة تعزز احلفاظ على اخل�سائ�ش البيئية لل�سعاب املرجانية. 
من الأهمية مبكان عند تعريف مواقع ال�س���عاب املرجانية للإعلن عنها حتديد مدى املنطقة غري املعر�س���ة للأن�س���طة   .193

الب�سرية التي قد تغري من نوعية املياه ال�ساحلية اأو التي ميكن حمايتها من تلك الأن�سطة؛ نظًرا لأنه ل ميكن احلفاظ 
عل���ى اخل�س���ائ�ش البيئية لل�س���عاب املرجانية اإل م���ن خلل املحافظة على جودة املياه وخ�س���وع املناطق ال�س���احلية لإدارة 

�سليمة.
ينبغ���ي عن���د تعريف حدود موقع لل�س���عاب املرجانية م���ن املقرر الإعلن عنه اأن تراعي الأط���راف املتعاقدة املادة رقم 1.2   .194

م���ن التفاقي���ة. وحي���ث اإن الأجزاء اخلارجية للعديد من نظم ال�س���عاب املرجانية املحددة يف الفقرة رقم 173 ومنت�س���ف 
بع�ش نظم اخللجان ال�سحلة ي�سل عمقها اإىل اأقل من �ستة اأمتار حتت �سطح املاء، ينبغي اأن ت�سم حدود مواقع ال�سعاب 
املرجانية جميع اأجزاء ال�س���عاب هذه. علوة على ذلك، نظًرا لتجاوز النظم البيئية لل�س���عاب املرجانية كما هي مو�س���حة 
يف الفقرة رقم 173 حدود هيكل ال�سعاب املرجانية، فقد يلحقها ال�سرر من جراء الأن�سطة احلادثة يف املناطق املتاخمة، 

ولذا ينبغي اإدراج املياه املجاورة لل�سعاب املرجانية، ح�سب احلاجة، �سمن اإعلن املوقع.
وينبغي اأن يتنا�س���ب حجم موقع ال�س���عاب املرجانية املعلن والنطاق اجلغرايف لل�سعاب املرجانية واأ�ساليب الإدارة اللزمة   .195

للحف���اظ عل���ى اخل�س���ائ�ش البيئي���ة. ويف�س���ل اأن تك���ون املنطقة كبرية مب���ا يكفي حلماية الكي���ان البيئ���ي املتكامل وذاتي 
الكتف���اء حيثم���ا اأمك���ن ذلك. ونادًرا ما حُتدد املوائل بدقة يف البحر، ويجدر الإ�س���ارة اإىل اأن ثمة اأنواع بحرية عديدة ذات 

نطاقات وا�سعة، واأن تيارات املحيطات ميكن اأن حتمل بني جوانبها مواد وراثية لأنواع �ساكنة عرب م�سافات كبرية. 
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ف�سل عن �سرورة اإيلء الهتمام باإدراج املواقع التي:  .196

اأ( تدعم التكوينات اجليولوجية/البيولوجية غري املاألوفة و/اأو الأنواع احليوانية ذات الأهمية اجلمالية، اأو التاريخية، 
اأو العلمية خا�سة. 

ب( لها تاريخ من البحوث املوثقة طويلة الأجل وتخ�سع لإدارة الهيئات املحلية والعاملية.
ج�( ميكن ا�ستخدامها لو�سع برامج ر�سد طويلة الأجل لتقدير حجم التغري البيئي احلادث.

جتدر الإ�س���ارة اإىل �س���رورة مراعاة اأهمية ال�سعاب املرجانية للأنواع ال�سمكية خلل تطبيق املعيارين 7و8. فعند تطبيق   .197

املعي���ار 7، ينبغ���ي ملحظة اختلف ثراء الأنواع ال�س���مكية التي تعي�ش بني جنبات ال�س���عاب املرجانية باختلف املنطقة؛ 
فعلى �سبيل املثال، يعي�ش يف الفلبني ما يزيد عن 2،000 نوع �سمكي يف الوقت الذي يراوح فيه اأعداد الأنواع التي تعي�ش 
يف منطق���ة بح���ر الكاريب���ي ب���ني 200 اإىل 300 نوع فقط. وتعد احل�س���ابات الب�س���يطة للأنواع )جرد الأن���واع( غري كافية 
لتقدي���ر اأهمي���ة منطق���ة معينة، ول���ذا ينبغي اأن تاأخذ التقييمات بعني العتبار خ�س���ائ�ش الأنواع ال�س���مكية املوجودة بكل 
منطقة على حدة. وعلى الرغم من اأن ظاهرة التوطن لي�س���ت �س���ائعة بني اأ�س���ماك ال�س���عاب املرجانية، اإل اإن بع�ش اجلزر 
واملياه ال�س���حلة قد تكون معزولة عزًل تاًما مما ي�س���فر عن ن�س���وء اأنواع �س���مكية مميزة وراثًيا. ولذا ينبغي اأن تكون مثل 

نظم ال�سعاب املرجانية هذه يف اأوائل النظم املدرجة. 
ينبغ���ي اإعط���اء قدًرا كبرًيا من الأولوية للمواقع التي تدعم الأنواع التي حتظى باهتمام خا�ش، وللتجمعات البيولوجية   .198

الفريدة، والأنواع الرائدة اأو الرئي�س���ية )مثل: غابات ال�س���عاب املرجانية املعروفة با�س���م “اإخلورن”، وجتمعات الإ�س���فنج 
ومراوح البحر( املحتفظة بحالتها الأ�سلية عند و�سع الإعلن.

 جـ- اإر�ضــادات لتعريف اأحوا�س املياه املوؤقتة، واإدارتها ب�ضــكل م�ضــتدام، والإعالن عنها كاأرا�ضــي رطبة ذات اأهمية
دولية )قرار رقم 8-33(

مقدمة

199  تبنى القرار رقم 5-6 اإر�س���ادات اإ�س���افية لتنفيذ مفهوم الإ�س���تخدام احلكيم موؤكدا على اأنه »من اأجل حتقيق ال�ستخدام 

احلكيم للأرا�س���ي الرطبة على امل�س���توى املحلي، من ال�سروري حتقيق توازن ي�سمن احلفاظ على جميع اأنواع الأرا�سي 
الرطبة من خلل اأن�س���طة ترواح بني احلماية امل�س���ددة والتدخل الفعال مبا يف ذلك ا�س���تعادة الأرا�س���ي الرطبة. وعلى 
ذلك، ميكن اأن تتنوع اأن�س���طة ال�س���تخدام احلكيم يف طبيعتها حيث تراوح بني الإ�س���تغلل ال�س���ئيل للموارد اأو انعدامه 
والإ�ستغلل الفعال للموارد �سريطة اأن يكون ا�ستغلل م�ستداما... وينبغي اأن تتكيف اإدارة الأرا�سي الرطبة مع ظروف 

حملية معينة، واأن تراعي الثقافات املحلية وحترم الإ�ستخدامات التقليدية.«
200  دع���ت التو�س���ية رق���م 5-3 اإىل و�س���ع تداب���ري حماي���ة م�س���ددة ملواقع رام�س���ار ولحتياطي الأرا�س���ي الرطب���ة ذات احلجم 

ال�سغري اأو احل�سا�سية اخلا�سة. وقد مت التاأكيد جمددا على تلك الدعوة يف الإجراء 5-2-5 من املخطط الإ�سراتيجي 
للإتفاقية 1997 – 2002 الذي مت اعتماده مبوجب القرار رقم 6-14 )1996( الذي يو�س���ح اأنه ينبغي على الأطراف 
املتعاقدة دعم و�سع تدابري حماية لتلك الأرا�سي الرطبة وتنفيذها. علوة على ذلك، من املهم ملحظة اأن تلك الطرق 
التي دعت اإليها التو�س���ية رقم 5-3 لي�س���ت هي الأدوات الوحيدة املتاحة لتعزيز احلفاظ على الأرا�س���ي الرطبة واأن ذلك 

يتم ب�سكل فعال عندما ياأتي نتيجة اإجراءات تطوعية يقوم بها مواطنون على وعي بالأمر.  
201  يت���م اإدراج الإر�س���ادات املتعلق���ة باإع���لن اأرا�س���ي رطب���ة �س���غرية احلجم كاأرا�س���ي رطب���ة ذات اأهمي���ة دولية �س���من الإطار 

الإ�س���راتيجي واإر�س���ادات و�س���ع قائمة بالأرا�س���ي الرطبة ذات الأهمية الدولية يف امل�س���تقبل املعتمد يف موؤمتر الأطراف 
ال�س���ابع: »ل ينبغي غ�ش الطرف عن املواقع الأ�س���غر حجما. واأثناء تطوير طريقة نظامية لإعلن مواقع رام�س���ار، يتم 
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ت�س���جيع الأطراف املتعاقدة على اإدراك اأنه لي�ش بال�س���رورة اأن تكون مواقع رام�س���ار املحتملة هي اأكرب الأرا�س���ي الرطبة 
حجما يف داخل اأرا�س���يها، فهناك بع�ش اأمناط الأرا�س���ي الرطبة التي اإما اأنها امل تظهر من قبل اأو مل تٌعد قائمة كنظم 
لأرا�س���ي رطبة كبرية، فل ينبغي اأن يتم غ�ش الطرف عنها، حيث ميكنها اأن تلعب دورا هاما يف احلفاظ على املوائل اأو 

التنوع البيولوجي على م�ستوى املجتمعات البيئية« )الفقرة رقم 40 اأعله(. 
202  علوة على ذلك، فاإن الهدف الت�س���غيلي رقم 6-2 للمخطط الإ�س���راتيجي 1997 – 2002 هو »زيادة م�س���احة الأرا�سي 

الرطبة املعلن عنها �سمن قائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخا�سة اأمناط الأرا�سي الرطبة املمثلة متثيل 
اأق���ل م���ن املطل���وب �س���واء على امل�س���توى العاملي اأو الوطن���ي«. ويوؤك���د املخطط الإ�س���راتيجي للإتفاقي���ة 2003 – 2008 
جمددا )القرار 8-25( على اأن اإعلن اأمناط الأرا�سي الرطبة املمثلة متثيل اأقل من املطلوب يف القائمة يتطلب اإهتمام 
�سديد باأمناط الأرا�سي الرطبة ذات الأولوية التي مت تعريفها باأنها تت�سمن الأرا�سي الرطبة الواقعة باملناطق القاحلة 

– مناطق التواجد الرئي�سية ذات الأهمية للأحوا�ش املوؤقتة.
203  مع ذلك، مت الإعلن عن 70 موقع فقط من اإجمايل 1590 موقع لأرا�س���ي رطبة بقائمة رام�س���ار )ابتداءا من فرباير 

2006( كمواقع تت�س���من اأحوا�ش مياه موؤقتة )اأمناط الأرا�س���ي الرطبة املوؤقتة والدائمة(، وهناك خم�س���ة مواقع فقط 

ت�سم اأحوا�ش موؤقتة  وتعك�ش منط �سائد للأرا�سي الرطبة.
تق���دم ه���ذه الإر�س���ادات الإ�س���افية معلومات ع���ن دعم الأط���راف املتعاقدة يف تطبيقه���م ملفهوم ال�س���تخدام احلكيم الوارد   204

يف الإتفاقي���ة وذل���ك من اأجل �س���مان الإ�س���تخدام امل�س���تدام لأحوا�ش املياه املوؤقت���ة، وكذلك م�س���اندتهم يف تطبيق الإطار 
الإ�س���راتيجي واإر�سادات و�س���ع قائمة بالأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية يف امل�ستقبل لتعريف اأحوا�ش املياه املوؤقتة 
واإعلنه���ا كمواق���ع لرام�س���ار. وق���د مت اإعداد الإر�س���ادات اعراف���ا بحقيق���ة اأن اأحوا�ش املي���اه املوؤقتة غالبا م���ا تقدر باأقل 
من قيمتها كاأرا�س���ي رطبة وذلك ب�س���بب �س���غر حجمها ب�س���كل عام اأو ب�س���بب طبيعتها املو�س���مية اأو �س���ريعة الزوال، ومع 
ذلك ميكن اأن تكت�س���ب تلك الأرا�س���ي الرطبة اأهمية حيوية يف احلفاظ على التنوع البيولوجي، وكذلك كم�س���ادر للمياه 
والغ���ذاء ومنتج���ات الأرا�س���ي الرطب���ة الأخ���رى للمجتمع���ات املحلية وال�س���عوب الأ�س���ليني واأمناط حياتهم، وخا�س���ة يف 

املناطق القاحلة و�سبه القاحلة واملناطق املعر�سة للجفاف الدائم.   
 تعريف اأحوا�س املياه املوؤقتة

205  تكون اأحوا�ش املياه دائما �س���غرية احلجم )اأقل من 10 هكتار من حيث امل�س���احة( وهي اأرا�س���ي رطبة �سحلة تتميز بتناوب 

مراحل الفي�س���ان واجلفاف، كما اأنها تتمتع بنظم مائية م�س���تقلة، وتتكون على املنخف�س���ات وغالبا تكون ملحية، كما اأنها 
متر مبراحل في�سان لفرة طويلة ت�سمح بتكوين الربة التحولية املائية، وجمتمعات احليوانات والنباتات الربمائية اأو 
املائية التي تعتمد على الأرا�سي الرطبة. ومع ذلك، هناك اأمر اآخر ي�سكل نف�ش القدر من الأهمية وهو جفاف اأحوا�ش املياه 
املوؤقتة لفرات طويلة متنع منو املزيد من جمتمعات احليوانات والنباتات الوا�سعة الإنت�سار والتي تعد من بني خ�سائ�ش 

الأرا�سي الرطبة الأكرث ا�ستدامة.
206  تاأتي اإمدادات املياه التي ت�س���ل اإىل اأحوا�ش املياه املوؤقتة من �س���قوط اأو هطول الأمطار و/اأو من الحتياطات املائية التي 

غالبا ما تكون �سغرية ومنف�سلة و/اأو من من�سوب املياه اجلوفية. وميكن اأن تلعب اأحوا�ش املياه املوؤقتة دورا هاما يف تغذية 
املياه اجلوفية يف مناطق الكار�ستية واملناطق القاحلة و�سبه القاحلة. 

207  ي�س���تثنى من هذا التعريف اأحوا�ش املياه املت�س���لة ب�س���كل مادي مبا�سر بالأرا�س���ي الرطبة ال�سطحية والدائمة مثل حواف 

البحريات، اأو الأهوار الدائمة اأو الأنهار الكربى.
208  ميكن اأن توجد اأحوا�ش املياه املوؤقتة يف مناطق خمتلفة من العامل اإل اأنها تتمثل ب�سكل جيد يف مناطق الكار�ستية، واملناطق 

القاحلة و�سبه القاحلة واملناطق املتو�سطية. 
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209  نظرا لأن تعريف اأحوا�ش املياه املوؤقتة يعتمد على حجمها ووظائفها املائية، بينما يعتمد نظام ت�س���نيف رام�س���ار لأمناط 

الأرا�س���ي الرطبة ب�س���كل اأ�سا�س���ي على الغطاء النباتي، فهناك عدد من فئات اأمناط الأرا�س���ي الرطبة التي تغطي اأحوا�ش 
املياه املوؤقتة يف نظام الت�سنيف:

اأ( ميك���ن اأن تن���درج حت���ت الفئ���ة E وحتم���ل م�س���مى الأرا�س���ي الرطبة البحري���ة/ ال�س���احلية )ال�س���واطئ الرملية اأو 
احل�سوية مبا يف ذلك احلواجز واحلفر واجلزر الرملية وت�سمل نظم الكثبان الرملية والكثبان الرملية الرطبة(.

ب( ميكن اأن تندرج حتت الفئات N وحتمل م�سمى الأرا�سي الرطبة الداخلية )الأنهار/ واملجاري املائية/ واجلداول 
املائي���ة املو�س���مية/ واملتقطعة/ وغ���ري املنتظمة(، P )البحريات العذبة املو�س���مية/ واملتقطعة )التي تزيد م�س���احتها 
عن 8 هكتار( وت�س���مل بحريات ال�س���هول الفي�س���ية( Ss )الأحوا�ش املائية/ والأهوار املو�س���مية/ وامللحية املتقطعة/ 
وامل�سو�س���ة/ والقلوي���ة(، Ts )الأحوا����ش املائي���ة/ والأه���وار العذب���ة املو�س���مية/ واملتقطع���ة املكونة عل���ى الربة غري 
الع�س���وية وت�س���مل امل�س���تنقعات، واحلفر الوعائية، واملروج املو�س���مية الفي�س���ية، والأهوار الع�س���بية(، W )الأرا�س���ي 
الرطبة املليئة بال�سجريات، وامل�ستنقعات ال�سجرية، والأهوار العذبة املليئة بال�سجريات، وال�سجريات احلرجية الأكرث 
كثافة التي تنمو على الربة غري الع�س���وية( Xf )املياه العذبة، والأرا�س���ي الرطبة املليئة بالأ�س���جار وت�سمل غابات 
م�ستنقعات املياه العذبة، والغابات املو�سمية الفي�سية، وامل�ستنقعات ال�سجرية التي تنمو على الربة غري الع�سوية(. 
ج( ميكن اأن تندرج حتت الفئة 2 وحتمل م�س���مى الأرا�س���ي الرطبة ب�س���رية ال�سنع )الربك، وت�سمل الربك الزراعية، 

وبرك الربية، واخلزانات ال�سغرية )تقل م�ساحتها ب�سكل عام عن 8 هكتار((.  
210  ت�سمل ال�سمات الهامة لأحوا�ش املياه املوؤقتة ما يلي:

اأ( الطبيعة �س���ريعة الزوال ملرحلة رطوبتها والتي ت�س���حب يف العادة املياه ال�سحلة مما يعني اأنها لن تظهر يف �سورة 
اأرا�سي رطبة وا�سحة يف معظم الأوقات.

ب( اعتمادها الكامل على املياه املحلية وخا�سة يف حالة عدم وجود اأي روابط بينها وبني املوائل املائية الدائمة.
 ،Isoetes ج( تفردها بالغطاء النباتي على �س���بيل املثال املجتمعات النموذجية من ال�س���راخ�ش املائية ) من الأنواع
و  Ranunculuus مث���ل  الربمائي���ة  النبات���ات  م���ن  وغريه���ا  امله���ددة،   )Pilulariaو  ،Marsileaو

.Calitriche
د( تفردها مبجتمعات اللفقاريات وعلى وجه التحديد بعدد وفري من جمموعات احليوانات املعر�س���ة للإنقرا�ش 

كالربمائيات والق�سريات خي�سومية الأقدام، وغالبا ما يكون ب�سبب عدم وجود الأ�سماك ك�سواري.
ه�( تتمثل ب�سكل جيد يف املناطق القاحلة و�سبه القاحلة واملناطق املتو�سطية على وجه التحديد )مبا يف ذلك تواجدها 

ك�سمات �سطحية يف مناطق الكار�ستية(.
)و( طبيعة ال�س���نع الب�س���ري للعديد من اأحوا�ش املياه املوؤقتة يف اأنحاء خمتلفة من العامل، والتي تكونت اإما نتيجة 

للأن�سطة الإ�ستخراجية اأو للإحتفاظ باملياه وتخزينها ليتم ا�ستخدامها من قبل املجتمعات املحلية.
)ز( توفري اأماكن التع�سي�ش للطيور املائية. 

اإدارة اأحوا�س املياه املوؤقتة ب�ضكل م�ضتدام

هناك العديد من العوامل التي تهدد احلفاظ على اأحوا�ش املياه املوؤقتة ب�سكل م�ستدام، من اأهمها:  211

اأ( تغري الوظائف املائية الدقيقة التي تعتمد عليها اأحوا�ش املياه، مبا يف ذلك ال�سرف لتحول الأر�ش وحتولها اإىل 
اأحوا�ش مياه دائمة مما يوؤدي اإىل زحف اأنواع النباتات واحليوانات الأقل تخ�س�س���ا والأكرث تناف�س���ية مما يهدد قيم 

التنوع البيولوجي الرئي�سية لأحوا�ش املياه املوؤقتة ب�سبب زيادة ال�سواري اأو املناف�سني.
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ب( عر�سة اأحوا�ش املياه املوؤقتة وتنوعها البيولوجي اإىل اجلفاف امل�ستمر واملتزايد يف املناطق القاحلة و�سبه القاحلة.
ج( الإ�س���تغلل غري امل�س���تدام للموارد الطبيعية التي توفرها اأحوا�ش املياه املوؤقتة كالرعي اجلائر،           واحل�س���اد 

املفرط للغطاء النباتي ل�ستخدامه كعلف للحيوانات، والإفراط يف ا�ستخراج املياه. 
د( التخل�ش من النفايات ال�سلبة.

ه����( التهدي���دات غ���ري املبا�س���رة وت�س���مل التل���وث، والإف���راط يف ا�س���تخراج املي���اه اأو تر�س���يبها يف مناط���ق الحتياطات، 
والتغريات الطبيعية التي حتدث من خلل ملء الأحوا�ش من جراء الر�سيب وزحف ال�سجريات. 

و( التخل���ي ع���ن اأمناط احلياة التقليدية وا�س���تخدامات الأر����ش التي توؤدي اإىل التغافل عن ب���رك املياه املوؤقتة وعدم 
اإدراك قيمتها ووظائفها.

ز( عدم اإدراك قيم اأحوا�ش املياه ووظائفها.
ل�سمان الإدارة امل�ستدامة لأحوا�ش املياه املوؤقتة، ينبغي تطبيق الطرق الآتية:   212

اأ( �سمان اإدراج اأحوا�ش املياه املوؤقتة كاأحد اأمناط الأرا�سي الرطبة يف قائمة اجلرد الوطنية للأرا�سي الرطبة. 
ب( �سمان احلفاظ على الوظائف املائية املحددة التي تعتمد عليها اأحوا�ش املياه املوؤقتة مبا يف ذلك ا�ستقللها عن 

املياه ال�سطحية الدائمة.
ج( �سمان عدم الإفراط يف ا�ستغلل املوارد الطبيعية التي توفرها اأحوا�ش املياه املوؤقتة كاملياه والعلف.

د( القي���ام باملراقب���ة املنتظم���ة لأحوا�ش املياه املوؤقت���ة املعروفة من اأجل جتنب ظهور اأي تهديدات ممكنة �س���واء كانت 
مبا�سرة اأم غري مبا�سرة.

ه�( الهتمام بتقييم تاأثري خلق حو�ش مياه جديدة قبل خلقه ل�س���مان عدم تاأثر النظام البيئي الأ�س���مل املحيط به 
ب�سكل �سلبي.

ز( رفع الوعي بوجود اأحوا�ش املياه املوؤقتة وقيمها ووظائفها كنظم بيئية للأرا�سي الرطبة. 

اإعالن اأحوا�س املياه املوؤقتة كمواقع لرام�ضار: تطبيق معايري رام�ضار

تتعلق معايري رام�س���ار من رقم 1 اإىل 4 من الإطار الإ�س���راتيجي واإر�س���ادات و�س���ع قائمة بالرا�س���ي الرطبة ذات الأهمية   213

الدولية يف امل�ستقبل حتديدا باإعلن اأحوا�ش املياه املوؤقتة كمواقع لرام�سار. وب�سبب �سغر حجمها بوجه عام، تدعم اأحوا�ش 
املي���اه املوؤقت���ة اأع���دادا كب���رية من الطيور املائية ب�س���كل منتظم على نطاق حم���دود لتطبيق املعايري رق���م 5 و 6، بالرغم من 
امكانية التعرف على اأهميتها بالن�سبة للطيور املائية يف احلفاظ على التنوع البيولوجي للمنطقة با�ستخدام املعيار رقم 3، 
وكذلك اأهميتها كمواقع حيوية بالن�سبة للطيور املائية خلل دورة حياتها وخا�سة يف املناطق القاحلة و�سبه القاحلة على 
النحو املبني يف املعيار رقم 4. ول توجد معظم اأنواع الأ�سماك يف اأحوا�ش املياه املوؤقتة وذلك لأنها ل ت�ستطيع اأن تنجو من 
مراحل جفافها، اإل اأنه ميكن تطبيق املعيارين 7 و 8 على اأحوا�ش املياه املوؤقتة حيث تدعم اأنواع الأ�سماك التي ميكنها اأن 

تعي�ش يف الطني اأو اخلراجات اأثناء اأوقات اجلفاف.  
214  ينبغ���ي عل���ى الأط���راف، عن���د تطبي���ق املعيار رق���م 1، الأخ���ذ يف الإعتبار التمثي���ل املحدد لأحوا����ش املياه املوؤقت���ة يف مناطق 

الكار�ستية، واملناطق القاحلة و�سبه القاحلة )مبا يف ذلك الأمناط املتو�سطية(: حيث يعد هذا النمط من الأرا�سي الرطبة 
على وجه اخل�سو�ش ممثل لتلك املناطق البيوجغرافية.

عند تطبيق املعيارين 2 و 4 ينبغي العراف اأن املجتمعات النباتية واحليوانية التي متيز اأحوا�ش املياه املوؤقتة هي:   215

اأ( تعتمد على هذا النمط من الأرا�سي الرطبة على الأقل يف جزء من دورة حياتها ويف الغالب يف جميع دورة حياتها.
ب( �سديدة التاأثر بالطبيعة، حيث تعتمد ب�سكل كامل على اأحوال مائية حمددة لأحوا�ش املياه، فاإذا ما اأ�سبحت املياه اأكرث 
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جفافا او اأكرث رطوبة ميكن فقدان املجتمعات النباتية واحليوانية التي متيز اأحوا�ش املياه ب�سكل �سريع.
216  هناك عدد من الأنواع التي متيز اأحوا�ش املياه املوؤقتة املعر�سة للتهديد على امل�ستويني العاملي والوطني والواردة يف قوائم 

 ،)Pilulariaو ،Marsileaو ،Isoetes( الأنواع املحمية وكتب البيانات احلمراء، على �سبيل املثال ال�سراخ�ش املائية
وميكن اأخذ املواقع الوطنية الرئي�سية لتلك الأنواع يف الإعتبار للإعلن عنها وفقا للمعيار رقم 2.  

ينبغي اأن تكون الأطراف املتعاقدة على دراية باأن اأهمية اأحوا�ش املياه املوؤقتة غري مرتبطة باأحجامها، واأن املواقع الهامة   217

بالن�سبة لإ�سهامها يف التنوع البيولوجي على امل�ستوى العاملي ميكن اأن تكون �سغرية احلجم �سواء كانت تقا�ش بالهكتار اأم 
باملر املربع. 

ينبغي اأن ت�سمل اأحوا�ش املياه املوؤقتة جميع الحتياطيات املائية )�سغرية احلجم دائما( التابعة لها كلما اأمكن وذلك من   218

اأجل احلفاظ على وحدتها املائية.    
فيما يتعلق بتطبيق املعيار رقم 4، ينبغي اأن يلحظ اأن اأحوا�ش املياه غالبا ما تتواجد يف �س���كل جمموعات، واأحيانا ت�س���م   219

مئ���ات الأحوا����ش. ويف بع����ش الأحي���ان ميك���ن اأن جتف اأحوا����ش املياه املختلف���ة اأو متتلئ يف املناطق التي يك���ون فيها هطول 
الأمط���ار مرك���ز يف بع����ش املناط���ق دون البع����ش. ويف حال���ة امتلئها ميكن اأن توف���ر موائل لتعدادات الطي���ور املائية التي 
تتحرك حول املنطقة باأكملها، لذلك تعتمد تعدادات تلك الطيور على عنقود اأحوا�ش املياه باأكمله بدل من اأحوا�ش املياه 
املنف���ردة. وبالت���ايل، ينبغي اأن ي�س���مل اإعلن مواقع رام�س���ار عنق���ود اأحوا�ش املياه باأكمله كلما اأمكن، م���ع الخذ يف الإعتبار 
الإر�سادات الواردة يف الإطار الإ�سراتيجي واإر�سادات و�سع قائمة بالأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية يف امل�ستقبل فيما 
يتعلق باإعلن عناقيد املواقع ال�سغرية وعلى وجه اخل�سو�ش املواقع املوجودة باملناطق القاحلة و�سبه القاحلة واملناطق ذات 

الطبيعة املتغرية. 

   د- اإر�ضادات لتعريف واإعالن الأرا�ضي الرطبة ال�ضطناعية

تن����ش امل���ادة 1-1 م���ن ه���ذه الإتفاقية على اأنه “لغر�ش هذه الإتفاقية تعترب الأرا�س���ي الرطبة مناطق الأهوار اأو ال�س���بخة   220

اأو امل�س���تنقعات اأو الأر�ش اخلثية اأو املياه، �س���واء كانت طبيعية اأو ا�س���طناعية، دائمة اأو موؤقتة، و�س���واء كانت مائها راكدة اأو 
متدفق���ة، اأو عذب���ة، اأو م�سو�س���ة، اأو ملحي���ة، مب���ا يف ذلك مناطق املي���اه البحرية على عمق ل يتجاوز �س���تة اأمتار يف حالة املد 

واجلزر.”  
يعد الكثري من مواقع رام�سار القائمة مواقع ا�سطناعية )كلية اأو جزئية( وذلك لأنها اأرا�سي رطبة ب�سرية ال�سنع اكت�سبت   221

اأهمية دولية يف فرة ما بعد خلقها فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي يف بع�ش اأنحاء العامل وخا�سة يف املناطق الب�سرية.
مع ذلك، ويف اإطار ال�سياق القانوين للإتفاقية، ل يجوز على الإطلق ا�ستخدام حقيقة اأنه ميكن اأن تكت�سب بع�ش الأرا�سي   222

الرطبة ال�سطناعية اأهمية للتنوع البيولوجي كمربر لتدمري الأرا�سي الرطبة الطبيعية اأو �سبه الطبيعية الواقعة مبكان 
ما اأو اإجراء تعديل جذري عليها اأو حتويلها.  
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امللحق اأ
)RIS( )2008-2006 ورقة معلومات الأرا�ضي الرطبة لرام�ضار )ن�ضخة عام

www.ramsar.org/ris/key_ris_index.htm.  ميكن حتميل ورقة املعلومات من موقعنا على النرنت

الفئات امل�سدقة بالتو�سية رقم 4.7 للعام 1990 كما مت تعديلها بالقرار رقم 13.8 ال�سادر عن موؤمتر الطراف الثامن يف �سنة 2002 
والقرار1.9 بامللحق ب والقرارات 6.9 و 21.9 و22.9 ال�سادرة عن موؤمتر الطراف التا�سع للعام 2005.

مالحظات جلامعي البيانات
1- يجب تعبئة ورقة املعلومات وفقا للمذكرة التو�سيحية امللحقة والر�سادات املتعلقة بتعبئة ورقة معلومات الأرا�سي الرطبة لرام�سار. 

كما نن�سح جامعي املعلومات بقراءة الر�سادات قبل ال�سروع يف تعبئة ورقة املعلومات اخلا�سة بالأرا�سي الرطبة لرام�سار.
2- للمزي���د م���ن املعلوم���ات والر�س���ادات الداعم���ة للإعلن���ات ع���ن موق���ع رام�س���ار ميك���ن الط���لع عل���ى كتي���ب ار�س���ادات واإط���ار العمل  

ال�س���راتيجي م���ن اأج���ل التنمي���ة امل�س���تقبلية لقائمة الأرا�س���ي الرطب���ة ذات الأهمية الدولي���ة )كتيب رام�س���ار لل�س���تخدام احلكيم 7، 
الن�سخة الثانية بعد التعديلت التي اأدخلت عليه بالقرار 1.9 امللحق ب و ال�سادر عن موؤمتر الأطراف التا�سع(. و�سوف يتم ن�سر ن�سخة 

ثالثة من الكتيب يف عام 2006 بعد اإدارج التعديلت. 
3- يج���ب تق���دمي ورق���ة املعلوم���ات واخلرائ���ط املرفق���ة اإىل الأمان���ة العامة لرام�س���ار ف���ور النتهاء م���ن تعبئتها كما يج���ب على جامعي 

املعلومات توفري ن�سخة الكرونية )ملف ورد( لورقة املعلومات بال�سافة اإىل ن�سخ رقمية للخرائط متى كان ذلك ممكناً.

1- ا�سم وعنوان جامع املعلومات: 

2- تاريخ تعبئة / حتديث الورقة :           

3 - الدولة                                                                                                                               
4 - ا�سم موقع رام�سار:

برج���اء كتاب���ة ال�س���م الدقي���ق للموق���ع املعل���ن عنه باإح���دى اللغات الر�س���مية الثلث الت���ي كتبت به���ا التفاقي���ة )الجنليزية اأو 
الفرن�سية اأو ال�سبانية(. كما يرجى كتابة ال�سماء البديلة بني القوا�ش بعد ال�سماء الدقيقة.

5- الإعلن عن موقع رام�سار جديد اأو حتديث موقع موجود:  

ان ورقة املعلومات هذه من اأجل: )قم بتحديد مربع واحد فقط( 
العلن عن موقع جديد لرام�سار   أ( 
حتديث معلومات حول موقع رام�سار موجود   ب( 

6- خا�ش بتحديث ورقة املعلومات فقط والتغريات التي طراأت على املوقع منذ الإعلن عنه اأو حتديث �سابق:

اأ( حدود وم�ساحة املوقع
  :حدود وم�ساحة موقع رام�سار مل تتغري

اأو
يف حالة ما اذا طراأ تغيري يف حدود املوقع:

   1( مت اإعادة ر�سم احلدود على نحو اأدق
 2( مت تو�سيع احلدود
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 3( مت تقييد احلدود 
اأو

يف حالة ما اإذا طراأ تغيري على م�ساحة املوقع:
1 ) مت قيا�ش امل�ساحة على نحو اأدق
2 ) مت تو�سيع امل�ساحة
3 )  مت تقليل امل�ساحة

مالحظــة هامــة: . اإذا ح���دث اأي تغيري يف حدود املوقع املعلن عنه اأو مت تقليل م�س���احتة فاإنه يتعني على الطرف املتعاقد 
اتب���اع الإج���راءات ال���واردة يف ملح���ق ق���رار موؤمتر الطراف التا�س���ع 9.6 وكتابة تقري���ر يف ذلك متبعاً الإر�س���ادات الواردة يف 

الفقرة 28 من امللحق ذاته وذلك قبل تقدمي ورقة معلومات حمدثة.

 ب- يرجى تقدمي و�س���ف موجز عن اأي تغريات رئي�س���ة حدثت يف اخل�س���ائ�ش البيئية ملوقع رام�س���ار، وي�سمل ذلك ما يتعلق بتطبيق
اأو املعلومات اخلا�سة باملوقع. RIS املعايري، وذلك منذ تقدمي ورقة معلومات رام�سار ال�سابقة

7- خريطة املوقع

يرجى الرجوع اإىل امللحق الثالث للر�س���ادات واملذكرة التو�س���يحية، للح�س���ول على ار�س���ادات مف�سلة حول تقدمي خرائط منا�سبة 
مبا يف ذلك اخلرائط الرقمية:

اأ( مت اإدراج خريطة للموقع مع حدود مر�سومة بو�سوح على �سكل:
 :)1( ن�سخة مطبوعة )�سرورية يف اإدراج موقع لقائمة رام�سار

 :)Arc View اأو �سورة JPEG  2( ملف الكروين )على �سبيل املثال �سورة نظام
 .يقدم ناقلت حدود موقع ذات مرجعية جغرافية وجداول و�سفية GIS 3( ملف نظام

ب( �سف باخت�سار نوع تر�سيم احلدود املطبق:
عل���ى �س���بيل املث���ال: حدود م�س���احة حممية موج���ودة )حممية طبيعية، حديق���ة عامة ال���خ( اأو انها تتبع حدود م�س���تجمع )احتياط 
مائي( او حدود جغرافية �سيا�س���ية مثل املناطق التي تخ�س���ع للحكومة املحلية اأو اأنها تتبع حدود طبيعية مثل الطرق اأو اأنها تتبع 

�سريط �ساحلي مل�سطح مائي الخ..
8- الحداثيات اجلغرافية )خطوط الطول/ العر�ش، بالدرجات والدقائق(:

ق���م باإعط���اء احداثي���ات املركز التقريب���ي للموقع اأو/ و حدود املوقع. اذا كان املوقع مكون من اك���رث من وحدة متفرقة، قم بكتابة 
احداثيات كل وحدة على حده.

9- املوقع العام

حدد يف اي قطر يقع املوقع وما هي املنطقة الدارية الكربى التي يقع فيها املوقع وما هي اقرب مدينة من املوقع.
10- الرتفاع )باملر: املتو�سط اأو احلد الأق�سى واحلد الأدنى(

11- امل�ساحة : )بالهكتار(

12- نظرة عامة على املوقع: 

اكتب و�سفاً خمت�سراً عن اخل�سائ�ش البيئية ال�سا�سية للموقع واأهمية الر�ش الرطبة.
13- معايري رام�سار:

قم بالتاأ�سري على كل مربع لكل معيار مت تطبيقه يف العلن عن موقع رام�سار
انظر امللحق الثاين للمذكرة والر�س���ادات التو�س���يحية  للمعايري وار�س���ادات تطبيقها )التي تبناه القرار 11.7 ( يجب التاأ�سري على 
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كل املعايري التي تنطبق.
   9  • 8  •  7  •   6  •   5  •   4  •   3  •   2  •  1  
                              

14- مربر تطبيق كل معيار من املعايري ااملذكورة يف اجلزء ال13 اأعله:

قم باإعطاء مربر لكل معيار على حده وحدد بو�س���وح املعيار الذي ينطبق عليه التربير )انظر امللحق الثاين حول ار�س���ادات مناذج 
اأو اأ�سكال املربرات املقبولة(.

15-البيوجغرافية )تعد �سرورية عندما ينطبق املعيار 1 و/ اأو املعيار 3 اأو اأجزاء حمددة من املعيار 2 على املوقع(:

حدد املنطقة البيوجغرافية ذات ال�سلة التي ت�سم موقع رام�سار وحدد نظام تق�سيم املناطق البيوجغرايف الذي مت تطبيقه.
اأ( منطقة بيوجغرافية:

ب( نظام تق�سيم املناطق البيوجغرايف )اأدرج ن�ش مرجعي(
16- اخل�سائ�ش الطبيعية للموقع:

�س���ف على نحو دقيق جيوجلية املوقع وال�س���كل اجلغرايف؛ واأ�س���وله – هل هي طبيعية اأم �س���ناعية- اإ�س���افة اىل املياه ونوع الربة 
وجودة املياه وعمق املياه ووفرة املياه وتقلبات م�ستوى املياه وتغايرات املد واجلذر ومنطقة امل�سب واملناخ العام الخ .

17- اخل�سائ�ش الطبيعية للحتياطي املائي )امل�ستجمع(

�سف م�ساحة ال�سطح وجيوجلية ال�سطح عامة و�سمات ال�سكل اجلغرايف واأنواع الربة واملناخ )مبا يف ذلك نوع املناخ(.
18- القيم املائية:

�سف وظائف وقيم الأر�ش الرطبة يف �سخ املياه اجلوفية وال�سيطرة على الفي�سان وحجز الروا�سب وا�ستقرار اخلط ال�ساحلي.
19- اأنواع الأر�ش الرطبة:

من حيث اكرثها انت�ساراُأ( 
ار�س���م دائرة  حول /اأو �س���ع خط حتت الرموز التي ت�س���ري اإىل نوع الر�ش الرطبة لرم�س���ار »نظام ت�س���نيف لنوع الأر�ش ب( 

الرطبة« يف موقع رام�س���ار. هناك و�س���ف لرمز كل نوع من اأنواع الأرا�س���ي الرطبة موجود يف امللحق 1 يف دليل الر�سادات 
واملذكرة التو�سيحية. 

بحري / �ساحلي
A • B  • C • D • E • F • G  • H • I • J • K • Zk(a)

اأر�ش داخلية
L  • M • N • O • P • Q • R  • Sp • Ss • Tp  Ts • U • Va •  Vt • 

W • Xf •  Xp • Y • Zg • Zk(b)

من �سنع الن�سان
1 -2 – 3- 4- 5- 6- 7- 8 – 9 – ZK )c(

ب/ اكرب املواقع من حيث امل�ساحة:
اكتب قائمة باأنواع الأر�ش الرطبة املحددة يف الفقرة اأ اأعله ح�س���ب امل�س���احة يف موقع رام�س���ار، بدء بالر�ش الرطبة ذات امل�س���احة 

الكرب.
20 - اخل�سائ�ش البيئية العامة:

قم باإعطاء املزيد من الو�س���ف للمواطن الرئي�س���ة واأنواع النباتات واأ�س���ناف احليوانات والنباتات املوجودة مبوقع رام�سار وخدمات 
النظام البيئي للموقع واملنافع املرتبة على هذه اخلدمات.
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21- نباتات ذات اأهمية:

 ق���م باإعط���اء معلوم���ات اإ�س���افية حول نوع معني من النباتات و�س���بب اأهميتة )ا�س���ف، مت���ى كان ذلك �س���روريا، على املعلومات 
املدون���ة يف الفق���رة 14، م���ربر تطبي���ق املعاي���ري( مبا يف ذلك على �س���بيل املث���ال: ندرة الن���وع او املجموعات وهل ه���ي مهددة وما 
مدى اأهميتها البيوجغرافية، الخ.. ل تقم باإ�سافة قوائم ت�سنيفية للنواع احلالية- حيث انه من املمكن تقدميها كمعلومات 

تكميلية اىل ورقة معلومات رام�سار.
22- حيوانات ذات اأهمية:

ق���م باإعط���اء مزي���دا م���ن املعوم���ات حول ن���وع معني م���ن احليوانات وبني �س���بب اأهميته )ا�س���ف، متى ك���ان ذلك �س���روريا، على 
املعلومات املدونة يف الفقرة 14، مربر تطبيق املعايري( مبا يف ذلك على �سبيل املثال: ندرة النوع او املجموعات وهل هي مهددة 
وم���ا م���دى اأهميته���ا البيوحغرافي���ة، ال���خ.. ل تق���م باإ�س���افة قوائم ت�س���نيفية للنواع احلالي���ة- حيث انه من املمك���ن تقدميها 

كمعلومات تكميلية اىل ورقة معلومات رام�سار.
23- القيم الإجتماعية والثقافية:

اأ( �سف ان كان للموقع اأي قيم ثقافية او اجتماعية عامة ، على �سبيل املثال النتاج ال�سمكي وانتاج الغابات وحدد اإن كان املوقع 
يح�سى باأهمية دينية وهل هو موقع اثري وهل هناك علقات اجتماعية بالرا�سي الرطبة الخ.. فرق بني الهمية التاريخية 

والأثرية والدينية وبني القيم القت�سادية الجتماعية احلالية.
ب( هل يعد هذا املوقع ذا اأهمية دولية لأنه ميثل -اىل جانب القيم البيئية وثيقة ال�سلة- قيم ثقافية هامة �سواء كانت مادية 

اأو غري مادية مرتبطة بن�ساأته ومعنية باحلفاظ عليه اأو بتوظيفه البيئي. 
اأ�سر على املربع اإذا كانت الإجابة بنعم ثم �سف هذه الأهمية يف اإطار فئة اأو اأكرث من الفئات التالية:

1-مواق���ع متث���ل منوذج للإ�س���تخدام الأمث���ل للأر�ش الرطبة، والتي تظهر مت�س���كا بتطبيق املعرفة الأولية وطرق اإدارة وا�س���تخدام 

حتافظ على اخل�سائ�ش البيئية للأر�ش الرطبة.
2- مواقع حت�سى بتقاليد ح�سارية ا�ستثنائية اأو حقائق ح�سارات �سابقة تركت اثراً للخ�سائ�ش البيئية للأر�ش الرطبة:

3- مواقع حتددت �سمتها البيئية من خلل التفاعل مع املجتمعات املحلية وال�سكان ال�سليون:

4- مواق���ع تتمت���ع بقي���م غ���ري مادي���ة مث���ل تلك التي يوج���د بها اأماكن مقد�س���ة وترتب���ط وجود ه���ذه الماكن ب�س���دة باحلفاظ على 

اخل�سائ�ش البيئية للأر�ش الرطبة.
24- ملكية الر�ش وقانونية ا�ستخدامها:

 ار�ش داخل موقع رام�سارأ( 
 اأر�ش بامل�ساحة املحيطة للموقعب( 

25- ال�ستخدام احلايل للأر�ش )مبا يف ذلك املياه(:

 اأر�ش داخل موقع رام�سارأ( 
 اأر�ش بامل�ساحة املحيطة للموقع اأو بامل�ستجمعب( 

26- العوامل املا�س���ية اأو احلالية اأو املمكنة التي توؤثر �س���لبا على اخل�س���ائ�ش البيئية للموقع ، كتغري ا�س���تخدام الر�ش والتغيريات 

الناجتة عن م�ساريع التنمية:
 داخل موقع رام�سار:أ( 
 داخل امل�ساحة املحيطة باملوقع:ب( 

27- التدابري املتخذة للحفاظ على الأر�ش:

حدد اذا كانت فئة املنطقة املحمية وطنية اأم دولية وبنًي الو�سع القانوين للمحميات كالعلقات احلدودية مع موقع رام�سار: أ- 
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وو�سح على وجه التحديد ان كان املوقع اأو جزء من املوقع ميثل تراثاً عاملياً اأو اإن كان املوقع يعد حممية حيوية تابعة لليوني�سكو. 
يرجى حتديد اأ�سماء املوقع حتت اأي من الت�سنيفات املذكورة.

اأذك���ر فئ���ة اأو فئ���ات حممي���ات الحتاد الدويل للمحافظة على البيئة التي تنطبق على املوقع )اأ�س���ر على املربع او املربعات متى ب- 
كان ذلك �سرورياً(:

  VI ;  V ;  IV ;  III ;  II ;  Ib ;  Ia

ج- هل توجد خطة اإدارة م�سدقة ر�سميا؟ وهل يتم تنفيذها؟
د – �سف اأي ممار�سات اإدارية حالية اأخرى؟

28- اإجراءات املحافظة املقرحة والتي مل يتم تنفيذها بعد:

على �سبيل املثال: خطة اإدارة جاري اإعدادها اأو اقراح ر�سمي باعتبارها حممية بالقانون. الخ..
29- البحث واملن�ساآت العلمية احلالية: 

على �سبيل املثال: تفا�سيل م�ساريع بحث حالية مبا يف ذلك م�ساريع مراقبة التنوع احليوي اأو وجود مركز للبحوث امليدانية. 
الخ..

30- الت�س���الت احلالي���ة ، ن�س���اطات التعلي���م وتوعي���ة اجلمهور التي تع���ود بالنفع على املوقع : على �س���بيل املث���ال: مركز الزائرين 

وغرف املراقبة ومتنزهات طبيعية وكتيبات معلومات ومرافق معدة لزيارات املدار�ش الخ.
31- الرفيه وال�سياحة احلالية:

هل ت�ستخدم الأر�ش الرطبة للرفيه اأوال�سياحة، حدد نوع الزيارة واذكر كثافة ومعدل الزيارات ال�سياحية لها. 
32- ال�سلطة: )الولية الإقليمية(

حدد ال�سلطة التي يتبع لها املوقع، اذكر على �سبيل املثال ا�سم الدولة اأو املنطقة اأو اذكر القطاع التي يتبع له املوقع على �سبيل 
املثال وزارة الزراعة / وزارة البيئة الخ الخ.

33- ال�سلطة الدارية

اذكر ا�س���م وعنوان املكتب او املكاتب املحلية للهيئة او الهيئات او املنظمة او املنظمات امل�س���ئولة ب�س���كل مبا�س���ر عن اإدارة الأر�ش 
الرطبة. وبقدر المكان اذكر لقب او ا�سم ال�سخ�ش او ال�سخا�ش الذين تقع على عاتقهم اإدارة الأر�ش الرطبة. 

34- قائمة املراجع :

اذك���ر فق���ط املراج���ع الفني���ة والعلمية . يف حال ما اذا مت تطبيق نظام تق�س���يم مناطق بيوجغرايف )انظر الفقرة 15( قم ب�س���رد 
قائمة ملقتب�سات مرجعية كاملة للنظام.

يرجى اإعادة ار�سال الورقة بعد تعبئتها اىل المانة العامة لتفاقية رام�سار اىل عنوان :
 28 رو مافريين – CH-1196 جلند – �سوي�سرا

هاتف رقم 0170 999 22 41 +
فاك�ش رقم 0169 999 22 41 +

 ramsar@ramsar.org : بريد الكروين
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 مذكرة تو�ضيحية وار�ضادات الكمال
ورقة املعلومات املتعلقة باالرا�ضي الرطبة لرم�ضار

اخللفية وال�ضياق

ج���اء يف التو�س���ية رق���م 4.7 ال�س���ادرة ع���ن موؤمت���ر الطراف اأن���ه يتعني على الأط���راف املتعاق���دة واأمانة رام�س���ار اإدراج ورقة 
املعلوم���ات الت���ي اأع���دت خ�سي�س���اً لو�س���ف مواقع رام�س���ار يف قاعدة بيانات رام�س���ار وا�س���تخدامها يف اأطر اأخرى مت���ى كان ذلك 
منا�سباً. وحددت التو�سية فئات املعلومات التي تغطيها ورقة املعلومات والتي ت�سمل »ا�سباب الدراج« )معايري رام�سار( »ونظام 
ت�س���نيف رام�س���ار لن���وع الأر����ش الرطبة«. كما اأك���د القرار 5.3 جمددا على �س���رورة تق���دمي ورقة معلوم���ات مكتملة و خريطة 
للموق���ع ف���ور الع���لن عن موقع اأر�ش رطبة ذات اأهمية دولية )وامل�س���ار اليها هنا مبوقع رام�س���ار( لدراجه يف قائمة الأرا�س���ي 
الرطب���ة ذات الأهمي���ة الدولي���ة. ث���م ج���اءت الق���رارات رق���م 13.6 و 16.6 و 12.7  لتوؤك���د على �س���رورة الأمر ذات���ه. وتعد ورقة 
 )Ramsar RIS املعلومات، التي يطلق عليها ر�س���مياً ورقة معلومات الأرا�س���ي  الرطبة لرم�س���ار ويرمز اليها بالخت�س���ار

)Information Sheet،تعد منوذجاً موحداً لتدوين معلومات وبيانات حول موقع رام�سار.
واأك���د الق���رار رق���م 5.3 عل���ى اأن املعلوم���ات املتعلق���ة باملعايري التي �س���يتم اإدراجها لتحدي���د قائمة مواقع رام�س���ار والوظائف 
والقي���م )املائي���ة والطبيعية واحليوية والنباتية واحليوانية والجتماعية واحل�س���ارية للموقع(، وتدابري املحافظة على املوقع 
التي مت اتخاذاها او املزمع تنفيذها تعد فئات معلومات ذات اأهمية بالغة، واأ�س���ار القرار اأي�س���اً اإىل اأهمية تطبيق نظام ت�س���نيف 

رام�سار لنوع الأر�ش الرطبة عند و�سف الأر�ش الرطبة يف ورقة املعلومات.
اعتم���د موؤمت���ر الأطراف املنعقد عام 1974 معايري حتديد الأرا�س���ي الرطبة ذات الأهمي���ة الدولية ومت تنقيح هذه املعايري 
يف الجتماعات اللحقة لأع�ساء موؤمتر الأطراف. واأقرت املعايري احلالية مبوجب التو�سية رقم 2.4 ل�سنة 1990 كما اعتمد 
القرار رقم 2.6 معايري اإ�س���افية متعلقة بالأ�س���ماك. ومت تنقيح املعايري مرة اأخرى ب�س���كل مو�س���وعي وبعد ذلك اأقرها القرار 
رقم 11.7 كجزء من اإطار العمل ال�س���راتيجي واإر�س���ادات التنمية امل�س���تقبلية لقائمة الأرا�س���ي الرطبة ذات الأهمية الدولية 
كم���ا اأق���ر القرار اأي�س���اً دليًل اإر�س���ادياً مف�س���ًل لتطبيق تلك املعايري. كما اأقر موؤمتر الطراف التا�س���ع املنعق���د عام  2005 من 
خلل القرار رقم9.1 امللحق ب، معياراً اإ�سافياً )املعيار التا�سع( واأقر اي�سا التعديلت التي اأجريت على دليل ار�سادات تطبيق 

املعايري. هذه املعايري والر�سادات مدرجة يف امللحق الثاين من املذكرة التو�سيحية.
يت���م اكم���ال ورق���ة معلومات رام�س���ار للرا�س���ي الرطب���ة وتقدميها اىل اأمانة رام�س���ار ف���ور اإعلن احد الأط���راف عن موقع 

رام�سار.
ومب���ا ان���ه م���ن امل�س���لم ب���ه احتم���ال ح���دوث بع����ش التغ���ريات يف حالة املوق���ع املعل���ن عن���ه كالتغ���ريات يف اخل�س���ائ�ش البيئية 
والتهديدات التي تنذر بتغري اخل�س���ائ�ش البيئية وعملية اإدارة احلفاظ على املوقع والجراءات اجلارية ، فقد دعا القرار رقم 

13.6 الطراف املتعاقدة اىل مراجعة وتعديل البيانات املوجودة يف ورقة معلومات رام�سار كل �ستة اأعوام على الأقل.
حتتفظ الأمانة العامة لرام�س���ار بوثائق البيانات واخلرائط املرفقة وت�س���تخدم املعلومات التي تقدمها الأطراف املتعاقدة 
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كاأ�سا�ش يف اإدخال املعلومات اإىل قاعدة بيانات مواقع رام�سار التي تديرها منظمة الأرا�سي الرطبة الدولية بالنيابة ومبوجب 
عقد من الأمانة العامة لرام�سار.

وتت���م اإدارة قاع���دة البيان���ات واملعلوم���ات املتعلق���ة به���ا ح���ول مواق���ع رام�س���ار من اأج���ل توفري خدم���ة معلومات ح���ول مواقع 
رام�س���ار مبا يف ذلك القيام بعمليات حتليلية واإطلع اجتماعات موؤمتر الأطراف بالتقدم املحرز يف تنفيذ اطار العمل والروؤية 

ال�سراتيجية لقائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية )القرار11.7( وتنفيذ القرارات الأخرى ملوؤمتر الأطراف.
املعلوم���ات الت���ي تقدمها الأطراف املتعاقدة يف ورقة معلومات رام�س���ار واأي معلوم���ات تكميلية موجودة يف قاعدة بيانات مواقع 
)http://www. رام�س���ار يت���م ن�س���رها واتاحتها للعامة من خ���لل موقع خدمات معلومات موقع رام�س���ار على النرن���ت

.wetlands.org(

ار�ضادات عامة
يج���ب اكم���ال ورقة معلومات رام�س���ار باإحدى لغ���ات التفاقية املعمول بها وهي الجنليزية اأو الفرن�س���ية اأو ال�س���بانية. كما 

يجب اأن تكون ورقة معلومات رام�سار واملذكرة والر�سادات التو�سيحية امللحقة بها متاحة باللغات الثلثة املعمول بها.
يجب اأن تكون املعلومات املدرجة يف ورقة معلومات رام�سار وا�سحة ودقيقة ويجب اأن ل يزيد طول ورقة املعلومات املكتملة 

عن 12 �سفحة. 
وق���د تت���اح معلوم���ات اأكرث من تل���ك املوجودة يف ورقة معلومات رام�س���ار يف حال���ة الأر�ش الرطبة التي در�س���ت ووثقت جيدا 
اأو الأر����ش الرطب���ة التي هي مو�س���ع حتقيقات ميدانية خا�س���ة. وبالن�س���بة للمعلومات الإ�س���افية كالقوائم الت�س���نيفية حلالة 
الكائنات وخطط الإدارة ون�سخ البحاث املن�سورة اأو ال�سور ال�سوئية للتقارير املتعلقة باملوقع فينبغي ان تلحق جميعها بورقة 
معلومات رام�س���ار وتعامل على اأنها جزء من ال�س���جل الر�س���مي للموقع. كما ميكن اأي�س���اً احلاق ال�سور الفوتوغرافية للأر�ش 
الرطب���ة بالورق���ة )كاملطبوع���ات اأو الوراق ال�س���فافة اأو ال�س���ور اللكرونية( . ومن ال�س���روري ال�س���ارة اإىل امل�س���در الذي قام 

بتوفري اأي من هذه املعلومات الإ�سافية.
ويف ح���ال م���ا ان ك���ان موقع رام�س���ار قيد العلن عبارة ع���ن جممع اأر�ش رطبة كبري وبالغ التعقي���د اأو كان املوقع مكون من 
عدة مواقع فرعية متفرقة فاإنه يف هذه احلالة ين�سح با�ستخدام نهج من م�ستويان : امل�ستوى الأول: نهج وا�سع النطاق ملجمع 
املواقع ككل. امل�س���توى الثاين: نهج اكرث تف�س���يًل لكل موقع فرعي داخل املجمع على حده. وهكذا فمن الف�س���ل اكمال ورقة 
معلومات �ساملة ملجمع الأرا�سي الرطبة ككل وتخ�سي�ش ورقة معلومات لكل منطقة رئي�سة او موقع فرعي داخل املجمع على 

حده.
ويلق���ى الق���رار 1.6 ال�س���وء عل���ى اأهمي���ة تعريف اخل�س���ائ�ش البيئية ملواقع رام�س���ار بو�س���وح لأن ذلك يعد عن�س���را هاماً يف 
مراقب���ة ه���ذه الأرا�س���ي الرطب���ة بهدف احلفاظ على خ�سائ�س���ها البيئية. وينبغي اأن تت�س���من امللمح الأ�سا�س���ية للخ�س���ائ�ش 
البيئي���ة للموق���ع الذي ينبغي احلفاظ عليه تلك امللمح املحددة كاأ�س���ا�ش للإعلن ووفقاً لكل معيار من معايري الإعلن التي 

تطبقها رام�سار.
للمزي���د م���ن الر�س���ادات ح���ول كيفية تعريف وو�س���ف ملمح اخل�س���ائ�ش البيئي���ة، راجع الق���رار 14.8 املتعلق بالر�س���ادات 

اجلديدة لتخطيط اإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى.
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ويف ح���ال م���ا اذا مت اع���داد خطة اإدارة للموقع قيد العلن فان املعلومات املوجودة يف ورقة معلومات رام�س���ار يجب اأن تكون 
متنا�سبة مع و�سف اخلطة مللمح اخل�سائ�ش البيئية للموقع وقيم ووظائف الأر�ش الرطبة والعوامل التي توؤثر اأو قد توؤثر 

على خ�سائ�سها البيئية وقيمها ووظائفها وعملية تخطيط الإدارة مبا يف ذلك عملية الر�سد.
 وعندما يتم اإعداد خطة اإدارة كجزء من عملية تخطيط اإدارة املوقع الذي اأعلن عنه كموقع رام�سار فاإنه يجب التحقق من 
ورقة معلومات رام�سار واإكمال ورقة معلومات رام�سار منقحة اذا دعت ال�سرورة اىل ذلك واإر�سالها اإىل المانة العام لرام�سار.
ي�س���ري ملحق القرار 1.6 اىل وجود حاجة ما�س���ة لزيادة قيمة املعلومات املجمعة املعنية بو�س���ف وتقييم اخل�س���ائ�ش البيئية 

للمواقع املدرجة وي�سري اأي�ساً اإىل �سرورة التاأكيد على الآتي:
• و�سع معيار عن طريق و�سف الوظائف واملنتجات وال�سمات اخلا�سة باملوقع التي تعطيه منافع وقيم ذات اأهمية دولية 	

)من ال�س���روري القيام بذلك لأن معايري رام�س���ار احلالية ل تغطي النطاق الكامل ملنافع وقيم الأر�ش الرطبة والتي 
ينبغ���ي اأخذه���ا يف العتب���ار عند تقيي���م التاأثري املحتمل يف موقع ما( – الأجزاء 14و16 و18 و20 و21 و22  و23 لورقة 

معلومات رام�سار تنطبق على ذلك.
• توفري معلومات حول العوامل الب�س���رية التي اثرت او قد توؤثر ب�س���دة على منافع وقيم ذات اأهمية دولية—اجلزء 26 	

من ورقة معلومات رام�سار تنطبق على ذلك.
• توفري معلومات حول طرق امل�سح والر�سد امل�ستخدمة او املخطط ا�ستخدامها يف املوقع – الأجزاء 27 و 28 من ورقة 	

معلومات رام�سار تنطبق على ذلك.
• توف���ري معلوم���ات ح���ول املتغ���ريات الطبيعية و�س���خامة التغريات املو�س���مية او الطبيعي���ة طويلة املدى )مث���ل التعاقب 	

اخل�سري والحداث البيئية الكارثية اأو العر�سية كالأعا�سري( التي توؤثر اأو قد توؤثر على اخل�سائ�ش البيئية للموقع 
– الأجزاء 18 و 26 من ورقة معلومات رام�سار تنطبق على ذلك.

دليل اإر�ضادي حول املعلومات التي يجب و�ضعها يف كل ق�ضم مرقم من ورقة معلومات رام�ضار لالأرا�ضي الرطبة.
1- ا�سم وعنوان جامع ورقة معلومات رام�سار: ال�سم الكامل، ا�سم املعهد/ ا�سم الوكالة/ عنوان ال�سخ�ش اأو الأ�سخا�ش الذين 

قاموا بحمع ورقة معلومات رام�سار واأرقام هواتفهم واأرقام الفاك�ش وعناوينهم اللكرونية.
2- التاريخ: تاريخ اإكمال اأو حتديث ورقة معلومات رام�سار. يرجى كتابة الأ�سهر بالأحرف  ولي�ش بالأرقام. فعلى �سبيل املثال 

اكتب 6مار�ش + ال�سنة اأو مار�ش 6 + )ال�سنة(  بدل من 6/3/ ال�سنة او 3/6/ ال�سنة وذلك لتجنب الغمو�ش الذي قد ينتج 
عن ا�ستخدام ن�سق خمتلف للتواريخ.

3- ا�سم الدولة: ال�سم الر�سمي )املخت�سر( للطرف املتعاقد / ا�سم الدولة.

4- ا�سم موقع رام�سار: ال�سم الدقيق للموقع املعلن عنه باإحدى اللغات الر�سمية الثلث للتفاقية )الجنليزية اأو الفرن�سية 

اأو الأ�س���بانية(. بالن�س���بة للأ�س���ماء البديلة مبا يف ذلك الأ�س���ماء التي تكتب باللغة املحلية يجب اأن تو�س���ع بني اأقوا�ش بعد 
ال�س���م الدقيق للموقع. تاأكد من ان ا�س���م املوقع امل�س���تخدم هو نف�ش ال�س���م املكتوب على اخلرائط.  �س���يتم ا�س���تخدام نف�ش 

ال�سم بدون اأي تغيري عندما يتم اإ�سافة املوقع اإىل قائمة رام�سار.
5-الإعلن عن موقع رام�سار جديد اأو حتديث معلومات موقع حايل:
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ا�س���ر هن���ا اإن ك���ان الغر����ش م���ن ورقة معلومات رام�س���ار هو الإعلن عن موقع رام�س���ار جدي���د اأو اإن كان الغر����ش منها حتديث 
معلومات موقع حايل. اذا كانت ورقة معلومات رام�س���ار عبارة عن حتديث معلومات موقع حايل يرجى اإكمال اجلزء رقم 

6 من ورقة معلومات رام�سار. )انظر بالأ�سفل(.
6- لتحديثات ورقة معلومات رام�سار فقط كالتغريات التي طراأت على املوقع منذ الإعلن عنه اأو منذ اخر حتديث للمعلومات.

يف الفق���رة اأ م���ن ه���ذا اجل���زء، اذكر حدوث او عدم حدوث اأي تغريات يف تر�س���يم احلدود اأو يف م�س���احة املوق���ع منذ جتميع ورقة 
املعلومات الأخرية وهل مت اإ�سافة اأي معلومات جديدة عن املوقع. يف حال اذا طراأت اأي تغريات يف حدود املوقع املعلن عنه 

اأو م�ساحة املوقع يرجى التاأ�سري على املربع اأو املربعات املنا�سبة لتو�سيح نوع التغري الذي حدث.
ح���دد ن����ش التفاقي���ة متطلبات الع���لن عن مواقع جديدة او تو�س���يع مواقع حالي���ة ولكنها مل تذك���ر اأي خطوات لتقليل 
امل�س���احة اأو حذف املوقع من قائمة رام�س���ار املعلنة. بيد اأن ملحق القرار 6.9 ال�س���ادر عن موؤمتر الطراف التا�س���ع والذي 
يحمل عنوان الدليل الإر�سادي للتعامل مع مواقع رام�سار اأو اأجزاء من مواقع رام�سار التي مل تعد تنطبق عليها معايري 
العلن، حدد الجراءات الواجب اتخاذها قبل ال�سروع يف �سطب املوقع من القائمة اأو تقليل م�ساحته. اإذا حدث اأي تغيري 
يف ح���دود املوق���ع املعلن عنه اأو مت تقليل م�س���احتة فاإنه يتعني على الطرف املتعاق���د اتباع الإجراءات الواردة يف ملحق قرار 
موؤمتر الطراف التا�سع 6.9 وكتابة تقرير يف ذلك متبعاً الإر�سادات الواردة يف اجلزء 28 من امللحق ذاته وذلك قبل تقدمي 

ورقة معلومات حمدثة.
يف الفق���رة ب م���ن ه���ذا اجل���زء، برج���اء تقدمي و�س���ف موجز ع���ن اأي تغريات رئي�س���ية حدث���ت يف اخل�س���ائ�ش البيئية ملوقع 
رام�س���ار، وي�س���مل ذلك م���ا يتعلق بتطبي���ق املعايري، وذلك منذ تق���دمي ورقة معلومات رام�س���ار ال�س���ابقة RIS اأو املعلومات 

اخلا�سة باملوقع.
7- خريط���ة موق���ع رام�س���ار: يج���ب ارف���اق اأحدث خريط���ة للموقع مع ورقة معلومات رام�س���ار )ادرج ن�س���خة ورقي���ة للخريطة 

وي�ستح�س���ن اإدراج ن�س���خة رقمية(. ويجب توفري ن�سخة ورقية من اخلريطة على اأقل تقدير ك�سرط لإدراج املوقع يف قائمة 
الأرا�س���ي الرطبة ذات الأهمية الدولية. ويجب اأن تظهر اخلريطة بو�س���وح حدود املوقع املعلن عنه. ويقدم امللحق الثالث 
دلي���ًل اإر�س���ادياً مف�س���ًل ح���ول خرائ���ط موقع رام�س���ار وبيان���ات جغرافية اأخ���رى متعلقة باملوق���ع. كما ينبغي اإرف���اق قائمة 
باخلرائ���ط املقدم���ة للموقع واأي خرائط اأخرى وثيقة ال�س���لة مبوقع رام�س���ار مع ورقة املعلوم���ات. واذا كانت اخلريطة قد 
اأعدت بنظام GIS )اأنظمة املعلومات اجلغرافية(  فريجى اإر�س���ال ملف ال GIS املزود بناقلت حدود موقع ذات مرجعية 
جغرافية وجداول و�س���فية ، كما يرجى ار�س���ال �س���ورة تو�س���يحية حلدود املوقع باأي تن�س���يق من التن�س���يقات املعروفة مثل 

)TIFF، BMP، JPG، GIF، الخ...(
8- الإحداثي���ات اجلغرافي���ة: الإحداثي���ات اجلغرافي���ة للمركز التقريبي للموق���ع املعرب عنها بدرج���ات ودقائق خطوط الطول 

والعر�ش )على �سبيل املثال: 
)01°24’S 104°16’E 010°30’N 084°51’W(

حدد عدد الوحدات املنف�س���لة التي ت�س���كل املوقع. ويف حالة وجود وحدات معزولة على بعد 1.6 كم على الأقل فاإنه ينبغي 
كتابة اإحداثيات املراكز التقريبية لكل وحدة على حده )مع ذكر ا�س���ماء فردية اأو علمات مميزة، على �س���بيل املثال: اأ، ب، 

ج� الخ (.
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اأي وح���دات منف�س���لة حمددة يف ورقة معلومات رام�س���ار يجب حتديدها بو�س���وح يف خريطة اأو خرائ���ط املوقع. واأي موقع 
ي�س���غل م�س���احة اأق���ل من  1.000 هكتار �س���يحتاج فق���ط اىل جمموعة مركزية واح���دة من الحداثيات. بالن�س���بة ملعلومات 
املوقع بامل�ساحات الكبرية فاإنه ينبغي اأن يحدد عن طريق كتابة اأحداثيات الزوايا اجلنوبية وال�سمالية ملوقع رام�سار )نظر 

اىل الجزاء 7 اخلرائط و 11 امل�ساحة(.
*ي�ساوي هذا تقريبا  دقيقة من خط الطول والعر�ش )على خط ال�ستواء يف حالة خط الطول(.

اذا كان من ال�سعب حتديد نقطة التمركز التقريبية او اذا كانت هذه النقطة تقع خارج املوقع اأو داخل جزء �سيق جدا من 
املوقع يرجى �سرح ذلك واإعطاء اإحداثيات نقطة التمركز التقريبية للجزء الأكرب من املوقع.

9- املوقع العام: و�س���ف املوقع العام للأر�ش الرطبة. يجب ان ي�س���مل الو�س���ف ا�س���م املنطقة اأو املناطق الدارية الكربى )على 

�س���بيل املث���ال: ا�س���م الدول���ة اأو املقاطع���ة اأو الإقلي���م( الت���ي يقع ب���ه املوقع )مث���ل : البريتا اأو كن���دا اأو بنجاب اأو باك�س���تان اأو 
الأندل����ش اأو اأ�س���بانيا(  وم�س���افة املوق���ع )اما اأن تذكر امل�س���افة باخلط امل�س���تقيم اأو امل�س���افة بالطريق( واإنح���راف ربع دائري 
بو�س���لي م���ن اأق���رب بلد اأو مدينة اأو مركز اقليمي معروف. كما يجب حتديد �س���كان املنطق���ة واملناطق الدارية التابعة لها. 

)اذكر على الأقل م�ستويان من ال�سلطة اأو الإدارة التي يتبع لها املوقع(
10- ارتفاع املوقع: اذكر متو�سط اأو/و احلد الأدين واحلد الأق�سى لرتفاع الأر�ش الرطبة عن م�ستوى �سطح البحر بالأمتار. 

وحدد بو�سوح هل ما ذكرته هو متو�سط الرتفاع اأم احلد الأدين ام احلد الأق�سى.
11- امل�س���احة: حدد اإجمايل م�س���احة املوقع املعلن عنه بالهكتار. واذا كانت م�س���احات الوحدات املنف�سلة معروفة يرجى ذكر كل 

منها على حدة مع ذكر ال�س���ماء )اأو العلمات( امل�س���تخدمة لتحديد وتفريق هذا الوحدات. )اأنظر اجلزء ال�س���ابع املتعلق 
باخلرائط(.

12- نظرة عامة للموقع: اكتب مقاًل ق�س���رياً عن الأر�ش الرطبة مع اإدراج “ر�س���ومات” تو�س���ح نوع الأر�ش الرطبة واأهميتها 

وخ�سائ�س���ها البيئي���ة والطبيعي���ة الرئي�س���ة واأه���م قيمها ووظائفه���ا واأي ملمح اأخ���رى ذات اأهمية . وبني اأي�س���اً اأهم اأنواع 
الأرا�سي الرطبة خا�سة اذا كانت هذه الأنواع �سائدة كما هو مو�سح يف اجلزء 19 ب.

13- معايري رام�س���ار: اأ�س���ر على املربع حتت رمز  كل معيار من معايري رام�س���ار املعنية بتحديد الأرا�س���ي الرطبة ذات الأهمية 

الدولية والتي يتم تطبيقها يف العلن عن املوقع. ميكن الرجوع اىل امللحق الثاين للر�سادات املتعلقة باملعايري والدليل 
الر�سادي املف�سل ملعرفة كيفية تطبيق هذه املعايري والذي اأقره القرار رقم 11.7 )املحدث واملعدل بالقرار 1.9 باملحلق ب( 
والذي يحمل عنوان :الطار والر�س���ادات ال�س���راجتية للتنمية امل�س���تقبلية لقائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمة الدولية. 
تذك���ر ان العدي���د م���ن املواق���ع ميك���ن ان ينطب���ق عليها اك���رث من معيار، لذل���ك حترى الدقة عن���د اختي���ار كل املعايري التي 
تنطبق. بالن�سبة للأ�سباب املحددة التي تربر تطبيق كل معيار مت اختياره فيمكن ذكرها يف اجلزء 14 حول تربير املعايري 

التي مت اختيارها حتت هذا اجلزء.
14- م���ربر تطبي���ق كل معي���ار م���ن املعايري املدرجة يف اجلزء 13 اأعله: ينبغي كتابة �س���رح اأو تف�س���ري �سخ�س���ي ل�س���باب اختيار 

املعايري التي يتم حتديدها. ويعد هذا اجلزء من ورقة معلومات رام�س���ار اأ�سا�س���ياً بالن�سبة ملفهوم الأهمية الدولية. فرموز 
املعايري وحدها غري كافية ل�س���رح ا�س���باب تطابق املعايري على موقع بعينه ولذلك من ال�س���روري اإعطاء و�سف دقيق وواف 
ل�س���رح ودعم رموز معايري رام�س���ار التي مت اختيارها. وينبغي ان ي�س���مل ال�س���رح التفا�س���يل اللزمة لو�سف كيفية تطبيق 
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كل معيار على املوقع املعلن عنه. ميكن الرجوع اىل امللحق الثاين للأر�س���ادات املتعلقة باملعايري والدليل الر�س���ادي املف�س���ل 
ملعرف���ة كيفي���ة تطبي���ق هذه املعايري والذي اأقره القرار رق���م 11.7 )املحدث واملعدل بالقرار 1.9 املحل���ق ب(. كما ينبغي اأن 
توؤخذ يف العتبار بع�ش النقاط املتلعقة بالإ�ستخدام ال�سحيح للمعايري وكذلك اأي�ساً اإر�سادات تطبيق تلك املعايري وذلك 

عند اإعداد مربر تطبيق املعايري التي حددت للعلن عن املوقع.
1- توؤك���د الر�س���ادات املعني���ة بتطبيق املعايري 1و3 اأن هذي���ن املعيارين ينبغي تطبيقهما على ار�ش رطبه يف �س���ياق املنطقة 

البيوجغرافية التي تقع بها هذه الأر�ش ولكنها تقر باأن املناطق البيوجغرافية قد حتتلف باختلف اأنواع الر�ش الرطبة 
. وميك���ن اأن ينطب���ق �س���ياق املنطقة البيوجغرافية اأي�س���ا على اأ�س���باب حمددة لإع���لن املجتمعات البيئي���ة املهددة مبوجب 
املعيار 2  يف اجلزء 15 املتعلق بالبيوجغرافيا. ينبغي ذكر املنطقة البيوجغرافية التي ت�س���م موقع رام�س���ار و نظام تق�س���يم 

املناطق البيوجغرافية املطبق.
2- بالن�س���بة للمعي���ار رق���م 5 ف���اإن الر�س���ادات ت�س���ري اىل �س���رورة ذكر اإجمايل الع���دد الفعل���ي للطيور املائية، ويف�س���ل ذكر 

اإجمايل متو�سط اأعداد الطيور على مدار ال�سنوات القليلة املا�سية ان كان ذلك متاحاً.  فل يكفي مثل اأن نعيد ذكر املعيار 
فقط كاأن نقول باأن املوقع ياأوي 20.000 طائر مائي.

3- لتربير العلن مبوجب املعيار 6 فاإنه من الأهمية مبكان اإدارك اأن هذا املعيار يجب ان يتم تطبيقه حينما يكون هناك 

توافد منتظم لتعداد بيوجغرايف لف�سائل اأو ف�سائل فرعية من الطيور املائية بن�سبة تزيد عن %1. مع الو�سع يف العتبار 
اأن���ه يف معظ���م احل���الت يكون النط���اق البيوجغرايف لع���داد الطيور املائية يتعدى ح���دود دولة واحدة م���ن دول الأطراف. 
ومبوجب املعيار ال�س���اد�ش فاإنه يجب حتديد ا�س���م الف�س���يلة البيوجغرافية عند و�س���ع قوائم انواع الف�سائل بال�سافة اىل 
حتديد اعداد الطيور التي تتوافد على املوقع بانتظام. ويو�س���ي املن�س���ور الذي ا�س���درته الهيئة الدولية للأرا�سي الرطبة 
حتت عنوان تقديرات اأعداد الطيور املائية، الإ�س���دار الرابع )2006( واملتوفر على موقع الهيئة منذ منت�س���ف عام 2006، 
يو�سي ب�سرورة تواجد حد اأدنى %1 لن�سبة توافد الطيور من اأجل التطبيق ال�سليم للمعيار ال�ساد�ش، كما يقدم املن�سور 
و�س���فاً للنطاق البيوجغرايف لكل نوع. وجتدر ال�س���ارة انه ل ينبغي ا�س���تخدام الن�سخ ال�س���ابقة من تقديرات تعداد الطيور 
املائي���ة يف تطبي���ق املعي���ار ال�س���اد�ش لق���دم املعلومات الورادة به���ا. كما يجب ملحظ���ة ان هذا املعيار ل يطب���ق ال على انواع 
الطيور املائية التي ل تقل ن�س���بة توافدها عن %1.  وبالن�س���بة لتعداد انواع الطيور املائية التي مل يتم ذكرها يف من�س���ور 
تقديرات تعداد الطيور املائية الإ�س���دار الثالث، فاإن اخلطوط الإر�س���ادية ت�س���ري اىل اأنه يجوز تطبيق هذا املعيار يف حالة 
وجود تقدير موثوق به للتعداد بال�س���افة اىل توافر �س���رط ن�س���بة %1 من م�س���در اخر، كما ت�س���ري اخلطوط الر�س���ادية 

اي�ساً انه يف مثل هذه احلالت ينبغي حتديد م�سدر املعلومات بدقة وو�سوح. فل يكفي ان نكرر ن�ش 
املعيار باأن املوقع تتوافد اليه اأكرث من %1 من تعداد نوع معني من الطيور كما اأنه لي�ش من ال�سواب و�سع قائمة لأنواع 

ان كان هذا النوع م�ستوطناً يف البلد. ال  الوطنية  النواع  من  طيور يكون تعدادها اأكرب من 1% 
4-  بالن�س���بة جلمي���ع اأو بع����ش تطبيق���ات املعاي���ري 2 و 3 و4 و5 و 6 و 7 و 8 و 9 فاإن���ه ينبغ���ي كتاب���ة ال�س���م العامي والعلمي 

للف�سائل حمل الهتمام باللغة الجنليزية اأو الفرن�سية اأو الأ�سبانية.
5- ت�سري اإر�سادات تطبيق املعيار رقم 7 املتعلق بالتنوع ال�سمكي واملحاري اىل اأن �سرد قائمة الف�سائل وحدها ل تعد مربرا 

كاف ل�ستخدام هذا املعيار واأن هناك ملمح اخرى ذات تنوع عال مثل مراحل تاريخ احلياة وتفاعل الف�سائل مع بع�سها 
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البع�ش وانه ل بد من وجود م�ستو من التوطن لتطبيق هذا املعيار.
6- يت�سابه دليل تطبيق املعيار 9 فيما يخ�ش الف�سائل احليوانية غري الطائرة مع الفقرة الفرعية رقم 3 واملذكورة اآنفا و 

التى تتناول املعيار 6 للطيور املائية. هذا املعيار على وجه اخل�سو�ش ينبغى تطبيقه فى حالة التوافد املنتظم ملا يكرثعن 
%1م���ن جمموع���ة بيوجغرافي���ة م���ن ن���وع او نوع فرع���ى من احليوانات التى تعتمد فى معي�س���تها على الرا�س���ى الرطبة ، 
كم���ا يج���ب ان يك���ون معلوما انه فى كثري من الحوال يكون النط���اق البيوجفرافى ملجموعة حيوانية ما اكرب من احلدود 

القليمية لدولة واحدة من الدول الطراف. 
ويتع���ني و�س���ع قائم���ة با�س���م كل جمموع���ة بيوجغرافي���ة و عدد الف���راد الذين يتوافدون عل���ى املوقع ب�س���ورة منتظمة من 
هذه املجموعة وذلك بالن�س���بة ملجموعات احليوانات املندرجة حتت املعيار 9.وهناك قائمة مبدئية ب�س���روط ن�س���بة ال� 1% 
ل�س���تخدامها عن���د تطبي���ق املعيار 9 و ميكن الرجوع له���ذه القائمة فى الورقة املقدمة بعنوان«تقديرات التعداد و�س���روط 
ن�س���بة ال� %1 فيما يتعلق بالنواع املعتمدة على الرا�س���ى الرطبة من الف�س���ائل غري الطائرة، للم�س���ادة فى تطبيق املعيار 
9«و ميكن الطلع عليها فى هذا املوقعhttp://ramsar.org/ris/key_ris_ criterion9_2006.pdf((كما تقدم هذه 

الورقة اي�سا و�سفا للنطاق البيوجغرافى لكل جمموعة. 
وجت���در امللحظ���ة هن���ا ان���ه ل يج���وز تطبيق ه���ذا املعيار �س���وى عل���ى املجموعات احليوانية التى تخ�س���ع ل�س���رط ن�س���بة ال 
%1. وبالن�س���بة لنواع التعداد التى مل يتم ذكرها فى هذه الورقة، فان اخلطوط الر�س���ادية ت�س���ري اىل انه ميكن تطبيق 

هذا املعيار فى حالة وجود تقدير موثوق به للتعداد بال�س���افة اىل توافر �س���رط ن�س���بة %1 من م�س���در اخر، كما ت�س���ري 
اخلطوط الر�سادية اي�ساً انه يف مثل هذه احلالت ينبغي حتديد م�سدر املعلومات بدقة وو�سوح. فل يكفي ان نكرر ن�ش 
املعي���ار ب���اأن املوق���ع تتواف���د اليه اأكرث من %1 من تعداد نوع معني من احليوانات كما اأنه لي�ش من ال�س���واب و�س���ع قائمة 

لأنواع حيوانات يكون تعدادها اكرث من %1 من النواع الوطنية ال ان كان هذا النوع م�ستوطناً يف البلد.
15- البيوجغرافيــا : ح���دد املنطق���ة البيوجغرافي���ة الت���ي يقع بها موقع رام�س���ار وحدد نظام تق�س���يم املناط���ق البيوجغرافية 

ال���ذي مت تطبيقه.)م���ع اقتبا�ش مرجعي كامل(. يعد التحديد البيوجغرايف اأمرا �س���رورياً للتطبيق ال�س���حيح للمعيار 1 و 
3 وتطبيق���ات معين���ة للمعي���ار رقم 2 )انظر اجلزء 13 املعني مبعايري رام�س���ار واجلزء 14 املعن���ي بتربير املعايري(. ويف هذا 
ال�سياق فاإن ار�سادات تطبيق معايري رام�سار )انظر امللحق الثاين( تعرف املنطقة البيوجغرافية بانها »حتديد علمي دقيق 

للمناطق با�ستخدام دلئل حيوية وطبيعية  مثل املناخ ونوع الربة والغطاء النباتي، الخ..«
لحظ انه بالن�س����بة للطراف املتعاقدين التي ل حتتوي اأرا�س����يهم على جزر فان املناطق البيوجغرافية يف حالت عدة 
�س����وف تك����ون عاب����رة للحدود بطبيعتها و�س����يتعني عل����ى الدول التع����اون فيما بينها لقام����ة مواقع لنماذج فري����دة ونادرة 
وممثلة للنواع املختلفة للرا�س����ي الرطبة. كما انه من امل�س����لم به ان طبيعة التق�س����يم اجلغرايف قد تختلف باختلف 
ان����واع الأر�����ش الرطب����ة ووفق����اً لطبيع����ة الدلئ����ل املح����ددة للتنوع الطبيع����ي )انظ����ر امللحق الث����اين باملذكرة والر�س����ادات 
التو�س����يحية(. هن����اك ع����دة اأنظم����ة بيوجغرافية عاملية و�س����به وطنية واقليمية م�س����تخدمة. ومن غري املقب����ول اأوامللئم 
تطبي����ق نظ����ام بعين����ه عاملي����اً. ويف ملحق القرار رقم 11.7 هناك ار�س����ادات للطراف املتعاقدة تدعوه����م اىل تطبيق نظام 
التق�س����يم البيوجغ����رايف ال����ذي يرون����ه اأكرث تنا�س����باً واك����رث دقة من الناحي����ة العلمي����ة، وان ياأخذو يف العتب����ار اأن الدليل 
الإر�س����ادي الإ�س����ايف الذي تبناه القرار 1.9 بامللحق ب يو�س����ح اأنه من الأف�س����ل ا�س����تخدام نظاماً قارياً اأو اإقليمياً  اأو فوق 
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وطني بدًلمن النظام الوطني اأو �سبه الوطني.
16-اخل�سائ�ش الطبيعية للموقع:

و�سف موجز للخ�سائ�ش الطبيعية الرئي�سة للموقع �سامل للخ�سائ�ش التالية: 
• علم الأر�ش و علم ت�سكل الأر�ش )اخل�سائ�ش العامة(	
• ن���وع الرب���ة و ت�س���كيلتها الكيميائية)ا�س���م نوع الربة، و بي���ان املحتوى املعدين يف مقابل املحتوى الع�س���وي و معدل 	

درجة احلمو�سة النموذجي للربة(
• خ�سائ�ش الروا�سب	
• الأ�سول )طبيعية اأم ا�سطناعية(	
• املي���اه )ت�س���مل ت���وازن املي���اه املو�س���مية و تدف���ق املي���اه و الرت�س���اح و الن�س���ياب، و ا�سر�س���اب املياه املاحل���ة(. مزيد من 	

التفا�سيل خا�سة تلك املتعلقة بالقيم املائية ووظائف املوقع يت�سمنها اجلزء 18 حتت عنوان القيم املائية.
• جودة املياه )اخل�سائ�ش الفيزيائية-الكيميائية النموذجية(	
• عمق املياه و تقلباتها و دوامها.	
• النطاق املّدي و متغرياته	
• منطقة جمرى املياه )خا�سة يف حالة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية يف ال�سيطرة على الفي�سانات(.	
• املناخ- حدد اخل�س���ائ�ش املناخية الأكرث اأهمية و تكرارا فقط مثل معدل �س���قوط الأمطار ال�س���نوي وتراوح متو�س���ط 	

درجة احلرارة و الف�س���ول املميزة والفرات النمطية للفي�س���ان و اجلفاف، وغريها من العوامل املناخية الطبيعية 
التي توؤثر على الأر�ش الرطبة. ويف اجلزء رقم 26 املعني بالعوامل التي توؤثر �سلباً على اخل�سائ�ش البيئية للموقع، 
ينبغي �سرد تفا�سيل عن احلوادث املناخية الرئي�سة اأو ال�سديدة التي اأ�سابت املوقع موؤخرا كالفي�سان اأو اجلفاف اأو 
الإع�سار اأو الزوابع اأو العوا�سف من اأي نوع، و الفرة اللمنطية التي لوحظ فيها ارتفاع �سديد يف درجات احلرارة 

والتي اثرت �سلباً على املوقع.  
17- اخل�سائ�ش الطبيعية ملنطقة امل�ستجمع: و�سف موجز للم�ستجمع )الحتياط املائي(  ي�سمل:

• م�ساحة ال�سطح	
• الدرا�سة العامة للأر�ش و �سمات ت�سكل الأر�ش	
• الأنواع العامة للربة	
• املناخ )ت�سمل و�سف نوع املناخ(	

18- القيم املائية:

و�س����ف للقي����م املائي����ة الرئي�س����ة للأر�����ش الرطبة، مثل خدم����ات النظام البيئ����ي التي تقدمه����ا تلك القي����م للنا�ش. يجوز 
هذا الو�س����ف اأن ي�س����تمل، لكن لي�ش بال�س����رورة اأن يقت�س����ر على، دور املوقع يف ال�س����يطرة على الفي�سانات و جتديد املياه 
اجلوفي����ة و تثبي����ت اخل����ط ال�س����احلي و الحتفاظ بالروا�س����ب و املواد املغذية و نقلها، و تعديل تغ����ري املناخ و تنقية املياه و 
املحافظ����ة عل����ى ج����ودة املياه. ينبغي عر�ش مائيات املوقع ) يف مقاب����ل القيم املائية للموقع ووظائفه( يف اجلزء 16 املعني 
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باخل�سائ�ش الطبيعية للموقع.
- اأنواع الأرا�سي الرطبة:   19

يف ه���ذا اجل���زء، ادرج اأول النط���اق الكام���ل لنواع الرا�س���ي الرطب���ة القائمة باملوقع، اإما بر�س���م دائرة ح���ول الكلمة اأو خط 
حتتها،ثم ادرج اأنواع الأرا�سي الرطبة املختارة طبقا ل�سيادتها )بامل�ساحة( بادئاً بالر�ش الرطبة ذات امل�ساحة الأكرب. يقدم 
نظام ت�س���نيف رام�س���ار لأنواع الأرا�س���ي الرطبة و�س���فاً لكل نوع من اأنواع الرطبة التي ي�سري اإليها كل رمز من رموز اأنواع 
الرا�س���ي الرطبة )انظر امللحق 1 للمذكرة والر�س���ادات التو�س���يحية(. لحظ اأن اأنواع الرا�س���ي الرطبة تق�سم اإىل ثلث 

فئات رئي�سة: اأر�ش بحرية – �ساحلية و داخلية والرا�سي من �سنع الن�سان.
اإذ اإن  بع�ش اأنواع الأرا�سي الرطبة البحرية / ال�ساحلية )مثل مياه م�سبات النهار و الرا�سي الرطبة املزروعة بني املد و 
اجلزر( ميكنها اأن تتخذ مكانا بعيدا عن عن اخلط ال�ساحلي و بالعك�ش ميكن للرا�سي الرطبة الداخلية اأن تكون بالقرب 
من ال�ساحل. لطفا اكتب تو�سيحا اإ�سافيا اذكر فيه املوقع اجلغرايف العام للموقع ذو ال�سلة بال�سريط ال�ساحلي وحدد اإذا 

كان داخليا اأو بحري/ �ساحلي.
عند ادراج ال�س���يادة امل�س���احية لنواع الرا�س���ي الرطبة اذكر اإن اأمكن، م�س���احة املوقع اأو ن�سبة امل�ساحة الكلية املكونة من كل 
نوع من انواع الرا�س���ي الرطبة للموقع املعلن عنه على الرغم من ان هذا رمبا يعد �س���عباً يف حالة الرا�س���ي الكبرية ذات 
انواع الرا�سي الرطبة املتنوعة. اإذا كان املوقع مكون من اأكرث من وحدة منف�سلة و من اأنواع اأرا�ش رطبة �ستى اأو �سيادات 
خمتلفة لأنواع واقعة يف وحدات خمتلفة للموقع، ادرج �س���يادة نوع الأر�ش الرطبة لكل وحدة. )انظر اأي�س���ا اإر�س���ادات من 

اجلزء رقم 7 املتعلق باخلرائط واجلزء رقم 8 املتعلق بالحداثيات اجلغرافية واجلزء 9 اخلا�ش بامل�ساحة(.
اذا ا�ستمل املوقع املعلن عنه على م�ساحات لأرا�ش غري رطبة، على �سبيل املثال عندما تكون هذه امل�ساحة مفتقرة اىل بع�ش 
مكونات اخل�سائ�ش البيئة للرا�سي الرطبة فيكون من املفيد يف هذه احلالة ادراج هذه امل�ساحة من الأر�ش غري الرطبة 

اأو ن�سبة مئوية كلية لها على قائمة املوقع الذي ي�سم هذه الرا�سي الرطبة. 
20 - اخل�سائ�ش البيئية العامة:

و�س���ف النظام البيئي للرا�س���ي الرطبة مع املواطن الأ�س���لية الواقعة داخلها واأنواع النباتات والرا�س���ي الرطبة مو�سحاً 
كل التوزيع املناطقي و املتغريات املو�سمية و التغريات التى حتدث على املدى البعيد. و�سح باإيجاز العمليات البيئية التي 
ت�سون الرا�سي الرطبة و اخلدمات البيئية التي متيز الر�ش الرطبة و الفوائد العائدة من هذه اخلدمات. قد يكون من 
امللئم ادراج مذكرة خمت�سرة عن املواطن الأ�سلية واأنواع الغطاء النباتي يف املناطق املتاخمة. كما ينبغي ادراج معلومات 

عن �سل�سل غذائية حمددة يف هذا اجلزء متى دعت احلاجة اىل ذلك.
21 - نبات���ات ذات اأهمي���ة: يج���ب هن���ا اعطاء املعلومات ال�س���افية اأو التكميلية عن اأنواع النبات اأو املجتمعات التي تعتمد ب�س���كل 

ا�سا�سي على الأرا�سي الرطبة. ل تكرر املعلومات التى ذكرت م�سبقا والتي تدعم اأهمية املوقع الدولية )يف اجلزء 14 حتت 
عن���وان تربي���ر املعاي���ري( اأو اجلزء 20 املعني باخل�س���ائ�ش البيئية العامة.  حدد اأهمي���ة كل نوع اأو كل جمتمع )مثل لو كان 

النوع ذو اأهمية اإقت�سادية(.
ميك���ن اإدراج اأن���واع النبات���ات امل�س���توطنة الت���ي مل يعتد بها اأثن���اء تطبيق املعيار 3 عل���ى املوقع )مثل اإذا اعت���رب عدد الأنواع 

املتوطنة “غري ذو اأهمية” وفقاً ل�سروط هذا املعيار(.
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ادرج هنا اأي�س���ا انواع النباتات التي �س���بق �س���رحها )اإما بق�سد اأو دون ق�س���د( و كذلك الأنواع الغازية. )ينبغي و�سف تاأثري 
اأنواع النباتات الغازية اأو الدخيلة على املوقع يف اجلزء  26 الذي يحمل عنوان العوامل التي توؤثر �س���لبا على اخل�س���ائ�ش 

البيئية للموقع(.
ل ينبغ���ي �س���رد قوائ���م للأن���واع العام���ة يف ه���ذا اجل���زء اأو يف اي اأجزاء اأخ���رى من ورقة معلومات رام�س���ار  اإمن���ا ترفق هذه 

القوائم، متى توافرت، اإىل ورقة معلومات رام�سار مع التنويه اليها يف التفا�سيل اخلا�سة باملوقع.
22- حيوان���ات ذات اأهمي���ة : يج���ب هن���ا اعطاء املعلومات ال�س���افية اأو التكميلية عن اأن���واع احليوان���ات اأو الجنا�ش التي تعتمد 

ب�سكل ا�سا�سي على الأرا�سي الرطبة. ل تكرر املعلومات التى ذكرت م�سبقا والتي تدعم اأهمية املوقع الدولية )يف اجلزء 14 
حتت عنوان تربير املعايري( اأو اجلزء 20 املعني باخل�س���ائ�ش البيئية العامة.  حدد اأهمية كل نوع اأو كل جمتمع )مثل لو 
كان النوع ذو اأهمية اإقت�سادية اأو نوع مرتبط بقيم التنوع الحيائي العايل للر�ش الرطبة، على �سبيل املثال : ال�سلحف 

و التما�سيح والقناد�ش و الدرافيل (.
ميك���ن اإدراج اأن���واع احليوان���ات امل�س���توطنة التي مل يعتد به���ا اأثناء تطبيق املعيار 3 على املوقع )مث���ل اإذا اعترب عدد الأنواع 
املتوطنة “غري ذو اأهمية” وفقاً ل�سروط هذا املعيار(  اأو اأن عدد الأ�سماك املتوطنة مل ي�سل اإىل الن�سبة الأ�سا�سية لتطبيق 
املعيار 7(. ينبغي اأي�س���اً اإدراج اخل�س���ائ�ش احليوانية-اجلغرافية ) كالنواع �س���به املنقر�س���ة وتو�سعات نطاق غري اعتيادية 

.الخ(
ادرج هنا اأي�سا انواع احليوانات التي �سبق �سرحها )اإما بق�سد اأو دون بق�سد( و كذلك الأنواع الغازية. )ينبغي و�سف تاأثري 
اأن���واع احليوان���ات الغازي���ة اأو الدخيلة يف اجلزء  26 الذي يحمل عنوان العوامل التي توؤثر �س���لبا على اخل�س���ائ�ش البيئية 

للموقع(.
ل ينبغ���ي �س���رد قوائ���م للأن���واع العام���ة يف ه���ذا اجل���زء اأو يف اأي اأجزاء اأخ���رى من ورقة معلومات رام�س���ار  اإمن���ا ترفق هذه 

القوائم، متى توافرت، اإىل ورقة معلومات رام�سار مع التنويه اليها يف التفا�سيل اخلا�سة باملوقع.
23 -  القي���م الجتماعي���ة و الثقافي���ة: يف الق�س���م اأ، اعط نبذة عامة عن القيم والوظائف القت�س���ادية و الجتماعية  الرئي�س���ة 

للموقع و خ�س���ائ�ش "ال�س���تخدام احلكيم" الواردة يف كتيبات رام�س���ار 1 اإىل 6 )مثل ال�س���ياحة و التعليم و البحث العلمي 
و النت���اج الزراع���ي و الرع���ي و اإم���دادات املي���اه و انتاج مزارع ال�س���ماك( و القي���م والوظائف الثقافية )مث���ل املواقع الأثرية 

واملجتمعات التاريخية و/اأو الأهمية الدينية للموقع مبا يف ذلك اأهميته لل�سعوب ال�سلية(. 
ملزي���د م���ن املعلوم���ات انظ���ر ملحق الق���رار 19.8 والذي يتن���اول املباديء الر�س���ادية للأخذ بع���ني العتبار القي���م الثقافية 
للأرا�سي الرطبة يف الإدارة الفاعلة للمواقع. حدد اأيا من هذه القيم تتوافق مع �سيانة العمليات الطبيعية و اخل�سائ�ش 

البيئية للرا�سي الرطبة  . 
- يف الق�س���م)ب(  حدد اذا كان املوقع ذا اأهمية دولية لأنه ميثل -اىل جانب القيم البيئية وثيقة ال�س���لة- قيم ثقافية هامة   24

�س���واء كان���ت مادي���ة اأو غري مادية مرتبطة بن�س���اأته ومعنية باحلفاظ علي���ه اأو بتوظيفه البيئي. اإن ك���ان الأمر كذلك، اعط 
معلومات عن هذه الهمية طبقا للفئات التي اعتمدها القرار رقم 21.9. اأما بالن�سبة للتفا�سيل املتعلقة بالقيم امل�ستمدة 
من ال�ستغلل غري امل�ستدام اأو تلك القيم التي توؤدي اإىل تغريات بيئية �سارة فاإنه يجب �سردها يف اجلزء 26 الذي يحمل 

عنوان العوامل التي توؤثر �سلبا يف اخل�سائ�ش البيئية للموقع. 
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حي���ازة / ملكي���ة الأر����ش: تفا�س���يل ع���ن ملكي���ة اأو حي���ازة كل من موقع رام�س���ار و املناط���ق املحيطة به.بني اجله���ات املالكة 
املختلفة متى اأمكن ورتبها بناءا على ن�س���بة م�س���احة املوقع التي متتلكه كل جهة )مثل %50 منه متلكه الدولة( . ا�س���رح 
اأي ترتيبات اأو �سيغ حيازة معقدة. كذلك ا�سرح امل�سطلحات التي قد يكون لها معنى خا�ش يف لغة الدولة اأو املنطقة حمل 
النقا����ش.  يف اجل���زء التايل )رقم 25 الذي يحمل عنوان: ال�س���تخدام احلايل للأر�ش( ا�س���رح ال�س���لة بني ملكيات الر�ش 

املو�سوفة يف هذا اجلزء و بني ال�ستخدامات املحددة للأر�ش.
25- ال�س���تخدام احلايل للأر�ش )مبا يف ذلك املياه(: كل الأن�س���طة الب�س���رية الرئي�سة يف اأ( موقع رام�سار نف�سه و ب( املحيط و 

اأحوا�ش املياه.
ق���دم معلوم���ات ع���ن التعداد ال�س���كاين الب�س���ري يف املنطقة مع و�س���ف الن�س���طة الب�س���رية الرئي�س���ة و ال�س���كال ال�سا�س���ية 
ل�س���تخدام الر�ش و املياه يف الر�ش الرطبة: مثل امدادات املياه لل�س���تعمال املنزيل و ال�س���ناعي و الري و الزراعة و رعي 
املا�س���ية و زراعة الغابات و �س���يد الأ�س���ماك و زراعة الحياء املائية و ال�س���يد. و اذكر هنا اأي�س���ا الن�س���طة و ال�س���تخدامات 
املتعلقة بالبحاث و التعليم و الرفيه اأو ال�سياحة يف املوقع و اذكر تفا�سيل عن كل ن�ساط يف الأجزاء 29 و 30 و 31 على 
الت���وايل. كم���ا ينبغ���ي ال�س���ارة اإىل الأهمية الن�س���بية و نطاق وغر�ش ا�س���تخدام الأر����ش و املياه. بني اإذا كانت الن�س���طة اأو 
ال�ستخدامات مقت�سرة على اأجزاء مميزة من املوقع )مثل يف منطقة واحدة من موقع كبري اأو يف مناطق مميزة اأو داخل 
اأنواع ارا�سي رطبة معينة( يف الق�سم ب( بني باإيجاز نوع ا�ستخدام الر�ش و املياه يف املناطق املحيطة باملوقع و يف احوا�ش 
املياه الرئي�سة الذي قد يوؤثر على نحو مبا�سر اأو غري مبا�سر على حالة الأر�ش الرطبة املعلن عنها وعلى اأية ا�ستخدامات 

للأر�ش يف املناطق املحيطة مبجرى النهر التي قد تتاأثر بالأر�ش الرطبة.
للمزيد من املعلومات حول ا�ستخدام املياه، انظر اإر�سادات تخ�سي�ش واإدارة املياه للحفاظ على الوظائف البيئية للأرا�سي 
الرطبة التي اعتمدها القرار 1.8 والقرار 1.9، امللحق ج) اإطار العمل املتكامل لر�سادات معاهدة رام�سار املتعلقة باملياه(؛ 
وامللحق ج1 )اإدارة حو�ش النهر: ار�س���ادات اإ�س���افية واإطار عمل لتحليل درا�س���ات احلالة(؛ وامللحق ج2 )اإر�سادات اإدارة املياه 

اجلوفية من اأجل احلفاظ على اخل�سائ�ش البيئية للأر�ش الرطبة(.
26- العوام���ل )ال�س���ابقة اأو احلالي���ة اأو املحتمل���ة( الت���ي توؤثر �س���لبا على اخل�س���ائ�ش البيئي���ة للموقع مبا يف ذل���ك التغريات يف 

ا�س���تخدام الر����ش )ت�س���مل املياه( و م�س���اريع التنمي���ة: العوامل الب�س���رية و الطبيعية الت���ي توؤثر على اخل�س���ائ�ش البيئية 
للموق���ع و ه���ذه العوام���ل ق���د تكون من داخ���ل املوقع او من حميطه )مبا يف ذلك حو�ش املياه الرئي�س���ي(. وقد ت�س���مل هذه 
العوامل اأن�س���طة اأو ا�س���تخدامات جديدة اأو متغرية،كامل�س���روعات التنموية الكربى...الخ التي ت�س���ر باخل�س���ائ�ش البيئية 
الطبيعي���ة للر����ش الرطب���ة اأو الت���ي قد �س���بق واأن احلقت اأ�س���راراً بها اأو تلك التي قد تت�س���بب يف اأ�س���رار يف امل�س���تقبل. قم 
باإعطاء معلومات قابلة للقيا�ش والإ�سناد عن كل عوامل التغيري ال�سارة املذكورة كذلك اأي�ساً معلومات عن حجم و مدى 

و اجتاه عامل التغري و تاأثريه: هذه املعلومات يجب اأن ي�ستند اإليها يف مراقبة اخل�سائ�ش البيئية للموقع 
  من املهم حتديد كل و�سيلة من و�سائل التغري )مثل  حتويل م�سار املياه و ال�سرف و ا�ست�سلح الرا�سي والتلوث والرعي 
اجلائ���ر و اخ���لل الن�س���ان املفرط بالر�ش و ال�س���يد اجلائر ... الخ( و التغري الناجت و تاأث���ريه )مثل: التغرين و التاآكل و 
معدل و فيات ال�س���مك و تغري البنية اخل�س���رية و جتزاأة املوقع و التكاثر امل�س���طرب للنواع و التغيري الطبيعي اأو البيئي 
نتيج���ة التغ���ري املناخي...ال���خ(. من املهم  اأي�س���ا التفريق بني عوام���ل نابعة من املوقع ذاته و بني تل���ك العوامل التية من 
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خارج املوقع لكنها ذات تاأثري حايل اأو م�ستقبلي على املوقع. ينبغي اأي�سا التفريق بني العوامل ال�سلبية املحتملة و القائمة 
حالي���ا. يج���ب النتباه خ�سي�س���ا اإىل امللوثات الكيميائية ال�س���امة و م�س���ادرها عن���د البلغ عن وجود تلوث. وت�س���مل هذه 

امللوثات النفايات الكيميائية ال�سائلة الناجتة عن ال�سناعة و الزراعة والنبعاثات الخرى.
ينبغي ذكر تفا�س���يل احلوادث الطبيعية مبا يف ذلك الكوارث العر�س���ية )كالزلزال اأو الثوران الربكاين( اأو تعاقب الغطاء 
اخل�س���ري الطبيع���ي و ه���ي احلوادث التي قد اأثرت على اخل�س���ائ�ش البيئية للموقع اأو توؤث���ر فيه حاليا اأو من املحتمل اأن 

توؤثر فيه. وذلك من اأجل ت�سهيل عملية املراقبة.
اأ�س���رد معلوم���ات ع���ن تاريخ ظه���ور الأنواع الغازي���ة والدخيلة املحددة يف اجلزء 21 ال���ذي يحمل عنوان: نبات���ات ذات اأهمية ويف 

اجلزء 22  الذي يحمل عنوان: حيوانات ذات اأهمية، و عن تاأثري غزو هذه الف�سائل.
27- تدابري املحافظة على البيئة املتخذة: قم باإعطاء تفا�سيل يف املجالت التية، متى كان ذلك ملئماً:

    اأ( اذكر حالة اأي موقع يخ�س���ع للحماية الوطنية واملواقع الأخرى التي تخ�س���ع للحماية الدولية ) بال�س���افة اإىل حالة 
موقع رام�سار(.  يف حالة الرا�سي الرطبة الواقعة بني اأكرث من دولة، اذكر اإجراءات احلماية الثنائية ومتعددة الطراف 
املتخذه للموقع كله اأو جزء منه. اإذا كان قد اأن�س���ئت حممية بالفعل حدد تاريخ اإن�س���ائها و حجم املنطقة املحمية. اإذا كان 

جزء من الر�ش الرطبة فقط واقعاً يف نطاق املنطقة املحمية فاإنه ينبغي التنويه عن هذا اجلزء.
ب( ادرج نوع اأو اأنواع املحميات التي اأقرها الحتاد الدويل للمحافظة على البيئية عام 1994 والتي تنطبق على املوقع،متى 

كان ذلك �سرورياً. 
وهي على النحو التايل:

التعريفالقائمة

للدرا�سات  ت�ستخدم  حممية  منطقة  علمية:  طبيعية  حممية  1.اأ 
العلمية.

م�ساحة من الر�ش و /اأو البحر ذات نظام بيئي وخ�سائ�ش جيوجلية 
احليوانات  اأو  النباتات  من  اأنواع  وبها  ومنوذجية  هامة  فيزيائية  اأو 

خا�سعة للبحث العلمي اأو الر�سد البيئي.

الرئي�ش منها هو  الغر�ش  برية: منطقة حممية  1.ب حممية حياة 
حماية احلياة الربية.  

منطقة �سا�سعة مل يدخل عليها التغري اأو حدث بها تغيريات طفيفة 
ويتم  الطبيعية  بخ�سائ�سها  وحتتفظ  البحر   اأو  الأر�ش  على  �سواء 

حمايتها للمحافظة على �سفاتها الطبيعية الأ�سلية.

اإدارتها هو  2- حديقة وطنية: منطقة حممية الغر�ش الرئي�ش من 
حماية  النظام البيئي والرفيه.

التكامل  حماية  اأ(  للتي:  وخم�س�سة  بحراً  اأو  براً  طبيعية  منطقة 
القادمة.  اأو  احلالية  الأجيال  اأجل  من  اأكرث  اأو  بيئي  لنظام  البيئي  
بها.  البيئية  بالنظمة  ال�سارة  ال�سغالت  اأو  ال�ستغللت  منع  ب( 
با�سلوب بيئي وثقايف  العلمية والرفيهية للزوار  ج( توفري الن�سطة 

متميز

هو  منها  الرئي�ش  الغر�ش  حممية  منطقة  الطبيعي:  املعلم   -3
احلفاظ على �سمات طبيعية معينة.

ثقافية  طبيعية/  اأو  طبيعية  اأكرث،  اأو  خا�سية  على  حتتوي  منطقة 
اأو  املتاأ�سلة  ندرته  ب�سبب  اأهمية  ذات  اأو  مميزة  قيمة  ذات  حمددة 

خ�سائ�سه النموذجية اأو اجلمالية اأو اأهميته الثقافية.  
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4- حممية �سيانة املوائل والجنا�ش:
من  البيئة  على  احلفاظ  هو  منها  الرئي�ش  الغر�ش  حممية  منطقة 

خلل تدخل اإداري.

م�ساحة من البحر اأو الرب تخ�سع لتدخل فعال  لأغرا�ش اإدارية و ذلك 
ل�سمان املحافظة على املوئل و /اأو الوفاء مبتطلبات اأنواع حمددة.

5- حممية املنظر الطبيعي: 
املنظر  على  احلفاظ  هو  منها  الرئي�ش  الغر�ش  حممية  منطقة 

الطبيعي للرب و البحر والرفيه.

م�ساحة من الأر�ش، تطل على �ساحل بحري، حيث اأدى التفاعل بني 
النا�ش و الطبيعة على مر الوقت اىل تكون منطقة ذات طابع مميز و 
قيمة جمالية و بيئية و/اأو ثقافية بارزة و غالبا ذات تنوع اأحيائي عال. 
اأ�سا�سياً حلماية و  اأمراً  اإن تاأمني �سلمة هذا التفاعل التقليدي يعد 

�سيانة و تطور مثل هذه املنطقة.

6- حممية اإدارة املوارد:
امل�ستدام  ال�ستخدام  هو  منها  الرئي�ش  الغر�ش  حممية  منطقة 

للأنظمة البيئية الطبيعية

منطقة حتتوي يف جمملها على اأنظمة طبيعية على حالتها  الأ�سلية 
والغر�ش منها هو �سمان حماية و �سيانة التنوع الأحيائي على املدى 
البعيد و يف نف�ش الوقت توفري تدفق م�ستدام للمنتجات و اخلدمات 

الطبيعية لتلبية احتياجات املجتمع
  

يعرف الإحتاد الدويل للمحافظة على البيئة املحمية على انها: » م�ساحة من الأر�ش اأو البحر تكر�ش خ�سي�سا حلماية و �سون 
التنوع الأحيائي وبها موارد طبيعية واأخرى ثقافية مرتبطة بها وتكون خا�سعة لأحكام وقوانني �سارمة.

ج( �سف هنا عملية تخطيط الإدارة للموقع، مبا يف ذلك اأي خطة اإدارية مت اإعدادها ويجري  تنفيذها حالياً وبني اإذا كانت 
اخلطة قد مت الت�سديق عليها ر�سميا. ادرج م�ستندات اخلطة الإدارية يف اجلزء 34 املتعلق مب�سادر ومراجع الكتب، وكلما 

اأمكن قدم ن�سخة من اخلطة الإدارية بو�سفها معلومات تكميلية لورقة معلومات رام�سار.
د( �س���ف اأي�س���اً تداب���ري املحافظ���ة على البيئية الت���ي مت اتخاذها يف املوقع مثل القيود املفرو�س���ة على التنمية و املمار�س���ات 

الإدارية النافعة للحياة الربية و غلق ال�سيد..الخ.
ا�س���ف معلومات هنا عن اأي اأنطمة ر�س���د اأو طرق ا�س���تطلع مطبقة  يف املوقع. ا�س���رح اأي تطبيق مت يف املوقع لإطار عمل 
رام�س���ار املفاهيمي لل�س���تخدام احلكيم للأرا�س���ي الرطبة واملحافظة على خ�سائ�سها البيئي”)قرار رقم 9 اجلزء الأول، 
امللح���ق اأ( وا�س���رد مث���ال عل���ى  تطبيق اإر�س���ادات التفاقية الورادة يف كتيب اإر�س���ادات رام�س���ار الذي يحمل عن���وان “كتيبات 
ال�ستخدام احلكيم”. )يعد مفهوم ال�ستخدام احلكيم اأو ال�ستخدام امل�ستدام من املفاهيم الأ�سا�سية يف معاهدة رام�سار. (
عند حتديث ورقة معلومات ملوقع رام�س���ار حايل، عليك اأن حتدد اإن كان املوقع مدرجا يف �س���جل مونرو اأو م�س���تبعدا منه 

وا�سرد تفا�سيل عن اأي بعثات ا�ست�سارية قد اأر�سلت للموقع.
ينبغ���ي تدوي���ن اأي تطبي���ق خلطط اإدارية متكاملة لنط���اق الحوا�ش اأو الحتياطات املائية )م�س���تجمعات املياه( اأو تطبيق 
خط���ط اإداري���ة متكامل���ة للمنطق���ة ال�س���احلية/ البحرية اذا كان���ت هذه اخلطط تطب���ق يف املوقع اأو توؤثرفي���ه. قدم تقييما 
خمت�س���را لفعالي���ة قوان���ني املنطق���ة املحمية اأو لو�س���ع اأي منطقة حممي���ة كلما اأمكن. ينبغي و�س���ف م�س���اركة املجتمعات 
املحلية و ال�سعوب الأ�سلية يف الإدارة الت�ساركية للموقع و ذلك يف �سياق اإر�سادات رام�سار لهذه العملية. )القرار رقم 8.7(

28- تدابري حفظ مقرحة لكن مل تنفذ بعد:

اعط تفا�سيل عن اأي تدابري مقرحة اأو يف مرحلة الإعداد من اأجل املحافظة على خ�سائ�ش  املوقع البيئية، مبا يف ذلك 
مقرحات ب�س���اأن الت�س���ريع و احلماية و الإدارة. ا�س���رد ملخ�س���اً لتاريخ املقرحات املقدمة منذ مدة طويلة لكنها مل تنفذ 
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بع���د، وف���رق بني املقرحات التي قدمت ر�س���ميا لل�س���لطات احلكومي���ة املعنية و بني تلك التي مل حت�س���ل بعد على موافقة 
ر�س���مية: مثل التو�س���يات الواردة يف التقارير املن�سورة و القرارات ال�سادرة عن اجتماعات املخت�سني. كذلك اذكر اأي خطة 

اإدارية  قيد الإعداد و مل تكتمل بعد اأو تلك التي مل حت�سل على املوافقة او تلك التي مل تنفذ بعد.

29- الأبحاث العلمية احلالية و املرافق: �س���ف هنا كل برامج البحث العلمي مبا يف ذلك برامج  الر�س���د وامل�س���روعات اجلارية 

يف املوق���ع، و ق���دم معلوم���ات عن كل املرافق املخ�س�س���ة للأبحاث الت���ي ذكرت يف اجلزء 25  حتت عنوان ال�س���تخدام احلايل 
للأر�ش )مبا يف ذلك املياه(.

30- اأن�س���طة الت�س���الت و التعلي���م و توعي���ة اجلمه���ور احلالي���ة املرتبطة باملوق���ع اأو التي تعود عليه بالفائ���دة : حتدث هنا عن 

اأي برام���ج و اأن�س���طة و مراف���ق  قائم���ة من اأجل الت�س���الت و التعلي���م و توعية اجلمهور مبا يف ذلك برام���ج التدريب الذي 
�س���بق ذكرها يف اجلزء 25 حتت عنوان ال�س���تخدام احلايل للأر�ش )مبا يف ذلك املياه(. كذلك ا�س���ف تعليقا على الإمكانية 
التعليمي���ة يف الأر����ش الرطب���ة. للمزي���د م���ن املعلومات عن ق�س���ايا الت�س���الت و التعلي���م و توعية اجلمهور و ع���ن اتفاقية 

الأرا�سي الرطبة قم بزيارة موقع رام�سار الإلكروين: 
http://ramsar.org/outreach_index.htm.

31-ال�ستجمام و ال�سياحة احلاليان:  

ا�سف تفا�سيل عن اأي ا�ستخدام حايل للأر�ش الرطبة لأغرا�ش ال�ستجمام وال�سياحة الذي �سبق ذكره يف اجلزء 25 حتت 
عن���وان ال�س���تخدام احل���ايل للأر����ش )مب���ا يف ذلك املياه(. اعط تفا�س���يل حول اي مرافق مت ان�س���ائها اأو خمطط اإن�س���ائها 
للزوار املوقع بالإ�سافة اىل تفا�سيل عن اأي اأماكن اأن�سئت بغر�ش ال�ستجمام وال�سياحة وحدد عدد ال�سياح الذين يزورون 

املوقع �سنويا اإن توفرت معلومات حول ذلك. كذلك حدد نوع ال�سياحة و حدد اإن كانت ال�سياحة مو�سمية اأو غري ذلك.
32- ال�سلطة: اعط ال�سم الكامل وعنوان �سلطة احلكومة �ساحبة: اأ( الخت�سا�ش املحلي يف الأر�ش الرطبة مثل املحافظة اأو 

الإقليم اأو البلدية و ب( ا�سم ال�سلطة �ساحبة الخت�سا�ش الوظيفي لأغرا�ش املحافظة مثل : وزارة البيئة و اإدارة امل�سائد 
ال�سمكية...الخ

33- ال�س���لطة الإداري���ة: اذك���ر ا�س���م و عن���وان املكت���ب اأو املكات���ب املحلي���ة للوكالة اأو املنظمة امل�س���ئولة مبا�س���رة ع���ن اإدارة الأر�ش 

الرطبة. واذكر اأي�ساً  اأ�سماء و األقاب الأ�سخا�ش امل�سئولني يف هذا املكتب عن الأر�ش الرطبة. كذلك ا�سف تفا�سيل عن اأي 
ترتيبات خا�سة اأو مميزة تتعلق باإدارة املوقع. 

 34- م�س���ادر و مراج���ع الكت���ب: قائم���ة باملراج���ع الفني���ة الأ�سا�س���ية ذات ال�س���لة بالأر����ش الرطب���ة مب���ا يف ذلك خط���ط الإدارة 
والتقاري���ر العلمي���ة الهام���ة ومراج���ع الكتب اإن وجدت. رجاء، �س���ع قائمة بعناوي���ن كل مواقع النرنت العملية/الن�س���طة 
املخ�س�س���ة ملوق���ع رام�س���ار اأو تل���ك التي تتحدث عن املوقع با�ستفا�س���ة )مث���ل موقع الكروين يعر�ش تف�س���يل كل مواقع 
رام�سار املوجودة يف البلد الواحد( و لت�سمل القائمة اخر تواريخ لتحديث املوقع. توثق فقط املراجع ذات الأهمية الكبرية 
عندم���ا تت���اح جمموعة كبرية من املواد املن�س���ورة عن املوق���ع. و تعطى الأولية املرجعية لأحدث اأبح���اث ذو املراجع الكثرية. 

ينبغي اإرفاق طبعات و ن�سخ من اأهم الأبحاث مبا فيها ن�سخة من اأي خطة اإدارية متى كان ذلك متاحاً.
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امللحق )ب(
 نظام ت�ضنيف رام�ضار لأنواع الأرا�ضي الرطبة

ت�ستند هذه القواعد اإىل نظام ت�سنيف رام�سار لأنواع الأرا�سي الرطبة على النحو الذي اأقرته التو�سية رقم 4.7 واملعدلة 
مبوجب القرارين VI.5 وVII.11 ال�سادرين عن موؤمتر الأطراف املتعاقدة. والغر�ش من الت�سنيفات املدرجة هنا هو توفري 

اإطار عام للم�ساعدة فى التحديد ال�سريع للمواطن الرئي�سة للأرا�سي الرطبة املمثلة يف كل موقع. 
وبهدف امل�ساعدة يف حتديد �سحيح لأنواع الأرا�سي الرطبة لإدراجها يف اجلزء ال� 19 �سمن ورقة معلومات رام�سار، قامت الأمانة 

العامة بتوفري اجلداول التالية للتعرف على بع�ش خ�سائ�ش كل نوع من الأرا�سي الرطبة البحرية/ ال�ساحلية والأرا�سي 
الرطبة الداخلية. 

 االأرا�ضي الرطبة البحرية/ ال�ضاحلية
اأ - مياه بحرية �سحلة دائمة: يف معظم احلالت اأقل من �ستة اأمتار عند املد املنخف�ش؛ وت�سمل اخللجان وامل�سائق 

البحرية. 
ب – القيعان املائية البحرية �سبه املدية؛ وت�سمل القيعان املغطاة برماد ع�سب البحر، واملغطاة بالأع�ساب البحرية 

وكذلك املروج البحرية ال�ستوائية. 
ج- ال�سعاب املرجانية. 

د- ال�سواطئ البحرية ال�سخرية؛ وت�سمل اجلزر ال�سخرية البعيدة عن ال�ساطئ ، واجلروف البحرية. 
ه� - ال�سواطئ الرملية اأو ذات احل�سى اأو احل�سباء؛ وت�سمل احلواجز الرملية؛ الأل�سن واجلزر الرملية ال�سغرية والتي 

ت�سم نظم الكثبان الرملية والكثبان الرملية الرطبة. 
و- مناطق م�سبات املياه؛ م�سبات الأنهار الدائمة ونظم م�سبات اأنهار الدلتا. 

ز- امل�سطحات الطينية اأو الرملية اأو امللحية الواقعة يف املنطقة بني املد واجلزر. 
ح- ال�سبخات الواقعة يف املنطقة بني املد واجلزر؛ وت�سمل ال�سبخات املاحلة، واملروج املاحلة ، جتويفات امللحية، ال�سبخات 

املاحلة املرتفعة وت�سم �سبخات مدية ذات مياه عذبة اأو قليلة امللوحة.
ط- اأرا�سي رطبة حرجية واقعة يف املنطقة بني املد واجلزر وت�سمل م�ستنقعات املنجروف وم�ستنقعات نيباه وغابات 

م�ستنقعات املياه العذبة املدية. 
ي- البحريات ال�ساحلية املاحلة اأو قليلة امللوحة؛ وت�سمل بحريات ماحلة اأو قليلة امللوحة تكون مت�سلة بالبحر عن 

طريق واحد على الأقل.
ك - بحريات �ساحلية ذات مياه عذبة؛ وت�سمل بحريات عذبة يف اأرا�سي الدلتا. 
ل� )اأ(- مناطق الكار�ست والنظم املائية اجلوفية الأخرى، البحرية / ال�ساحلية 

 االأرا�ضي الرطبة الداخلية
ل� - اأرا�سي الدلتا الداخلية الدائمة. 

م - الأنهار الدائمة/ اجلداول/ الأغادير؛ وت�سمل ال�سللت. 
ن - الأنهار/ اجلداول/ الأغادير املو�سمية/ املتقطعة/ غري املنتظمة. 

�ش - بحريات املياه العذبة الدائمة )اأكرث من 8 هكتار( وت�سمل البحريات الكبرية املنعطفة. 
ع - بحريات مياه عذبة مو�سمية/ متقطعة )اأكرث من 8 هكتار( وت�سمل بحريات ال�سهول الفي�سية. 
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ف – بحريات دائمة ماحلة/ قليلة امللوحة/ قلوية. 
�ش- م�سطحات وبحريات ماحلة/ قليلة امللوحة/ قلوية مو�سمية/ متقطعة.

ق ف - �سبخات/ اأحوا�ش دائمة ماحلة/ قليلة امللوحة/ قلوية. 
ق ق - �سبخات/ اأحوا�ش ماحلة/ قليلة امللوحة/ قلوية مو�سمية/ متقطعة. 

رع - �سبخات/ اأحوا�ش دائمة ذات مياه عذبة؛ برك )اقل من 8 هكتار(، �سبخات وم�ستنقعات ذات تربة غري ع�سوية 
ونباتات نامية مغمورة باملياه معظم فرة النمو على الأقل.

رق - �سبخات/ اأحوا�ش ذات مياه عذبة مو�سمية/ متقطعة  ذات تربة غري ع�سوية وت�سمل امل�ستنقعات الطينية والفجوات 
الدردورية واملروج املغمورة بالأمطار املو�سمية وم�ستنقعات نبات الربدي.

�ش - اأرا�سي اخلث غري احلرجية؛ وت�سمل م�ستنقعات اخلث املك�سوة بال�سجريات اأو املك�سوفة، وامل�ستنقعات )وامل�ستنقعات 
ال�سغرية(. 

 ت اأ - الأرا�سي الرطبة يف جبال الألب، وت�سمل املروج الألبية، واملياه املوؤقتة الناجتة عن ذوبان الثلوج. 
 ت ر- اأرا�سي التندرة الرطبة، وت�سمل اأحوا�ش التندرة واملياه املوؤقتة الناجتة عن ذوبان الثلوج. 

ث - اأرا�سي رطبة مغطى معظمها بال�سجريات؛ م�ستنقعات مغطاه بال�سجريات، �سبخات مياه عذبة مغطى معظمها 
بال�سجريات، م�ستنقع �سجريات، دغل اأ�سجار جار املاء ذات تربة غري ع�سوية. 

خ و - اأرا�سي رطبة ذات مياه عذبة مغطى معظمها بالأ�سجار؛ وت�سمل غابات م�ستنقعات املياه العذبة والغابات املغمورة 
 بالفي�سانات املو�سمية وامل�ستنقعات امل�سجرة على تربة غري ع�سوية. 

 خ ع - اأرا�سي اخلث احلرجية؛ غابات م�ستنقعات اخلث. 
 ذ - ينابيع املياه العذبة ؛ الواحات. 

 �ش ز- اأرا�سي رطبة ذات طاقة حرارية جوفية.  
�ش ك )ب( – مناطق الكار�ست والنظم املائية اجلوفية الأخرى، الداخلية 

مالحظــة : »ال�س���هل الفي�س���ي« م�س���طلح وا�س���ع ي�س���تخدم للإ�س���ارة اإىل ن���وع اأو اأك���رث م���ن اأن���واع الأرا�س���ي الرطب���ة، والت���ي ق���د ت�س���مل 
الأمثل���ة ال���واردة يف الفق���رات« ����ش، ق ق، رق، ث، خ و، خ ع، اأو غريه���ا م���ن اأن���واع الأرا�س���ي الرطب���ة«. بع����ش الأمثل���ة على الأرا�س���ي الرطبة 
ذات ال�س���هول الفي�س���ية ه���ي الأرا�س���ي الع�س���بية الت���ي تغم���ر باملي���اه مو�س���ميا )مب���ا يف ذل���ك امل���روج الرطب���ة الطبيعي���ة(، ومناط���ق الأدغال 
ن���وع حم���دد م���ن الأرا�س���ي الرطب���ة.  اأنه���ا  والأح���راج والغاب���ات. الأرا�س���ي الرطب���ة ذات ال�س���هول الفي�س���ية لي�س���ت مدرج���ة هن���ا عل���ى 

 اأرا�ضي رطبة من �ضنع الب�ضر
"1 - برك ال�ستزراع املائي )مثل الأ�سماك / الروبيان( 

"2 - برك ؛ وت�سمل برك املزارع، وبرك امل�ساتل، والربك ال�سغرية )عادة اأقل من 8 هكتار(. 
"3 - الأرا�سي املروية، وتت�سمن قنوات الري وحقول الأرز. 

4 - الأرا�سي الزراعية املغمورة بالفي�سانات املو�سمية )مبا يف ذلك املروج الرطبة اأو املراعي التي ت�ستخدم طريقة 
 الزراعة املكثفة والرعي املكثف(. 

"5 – مواقع ا�ستغلل امللح ؛ اأحوا�ش امللح ال�سناعية، امللحات، الخ. 
"6 - مناطق تخزين املياه، خزانات / �سهاريج / �سدود / حواجز )عموما اأكرث من 8 هكتار(. 

"7 - احلفر؛ احل�سباء / الطوب / طني احلفر؛ ركام احلفر وبرك التعدين. 
"8 – مناطق معاجلة مياه ال�سرف؛ مزارع مياه ال�سرف ال�سحي، واأحوا�ش الر�سيب، واأحوا�ش الأك�سدة، الخ. 

"9- قنوات ال�سرف، امل�سارف. 
�ش ك )ج( – مناطق الكار�ست والنظم املائية اجلوفية الأخرى، من �سنع الب�سر
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 امللحق )ج( 
معايري لتحديد االأرا�ضي الرطبة ذات االأهمية الدولية وتوجيهات لتطبيقها 

معايري األغت  والتي   )2005( والتا�سع   )1999 )عام  ال�سابع  املتعاقدة  الأطراف  موؤمتر  اجتماعي  خلل  املعايري  هذه   اعتمدت 
 اعتمدت �سابقا خلل اجتماعي موؤمتر الأطراف الرابع وال�ساد�ش عامي )1990 و1996(، وذلك لتوجيه تنفيذ املادة 2.1 لتحديد

    .مواقع رام�سار

 معايري املجموعة ) اأ(: مواقع 
حتتوي على اأنواع  فريدة اأو 
نادرة من الأرا�سي الرطبة 

املعيار )1(: تعد الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت حتتوي 
على منوذج فريد اأو نادر لنوع من الأرا�سي الرطبة الطبيعية اأو �سبه 

الطبيعية املوجودة يف املنطقة اجلغرافية البيولوجية امللئمة.

معايري املجموعة )ب(: مواقع 
ذات اأهمية دولية للمحافظة 

على التنوع الإحيائي 

معايري اأ�سا�سها الأنواع 
واملجتمعات البيئية

املعيار )2(: تعد الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم اأنواعا 
معر�سة اأو مهددة بالنقرا�ش بدرجة خطرية، اأو جمتمعات بيئية 

مهددة.
املعيار )3( : تعد الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت متثل 

موطنا لأنواع من النباتات و)اأو( احليوانات والتي يكون وجودها مهما 
للحفاظ على التنوع الإحيائي يف منطقة جغرافية بيولوجية معينة.

املعيار )4( : تعد الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت متثل 
موطنا لأنواع من النباتات و)اأو( احليوانات يف مرحلة حرجة من 

دورات حياتها اأو توفر ملجاأ لها خلل ظروف مناوئة.

معايري حمددة اأ�سا�سها الطيور 
املائية

املعيار )5( : تعد الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم 
ب�سكل اعتيادي 20.000 اأو اأكرث من الطيور املائية. 

املعيار )6( : تعد الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم 
ب�سكل اعتيادي 1 ٪ من تعداد اأحد اأنواع اأو نويعات الطيور املائية.

معايري حمددة اأ�سا�سها الأ�سماك

املعيار )7( : تعد الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم ن�سبة 
معتربة من نويعات الأ�سماك الأ�سيلة اأو اأنواعا من العائلت ال�سمكية، 

اأو مراحل دورة حياة تاريخية، وكذلك التفاعلت بني الأنواع و)اأو( 
الأنواع امل�ستوطنة التي متثل دليل على منافع الأرا�سي الرطبة و )اأو( 

قيمتها، ومن ثم ت�سهم يف التنوع الإحيائي العاملي. 

املعيار )8( : تعد الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت متثل 
م�سدرا هاما لغذاء الأ�سماك وو�سع وح�سانة البي�ش و )اأو( طريقا 

للهجرة يعتمد عليها املخزون ال�سمكي، �سواء كان داخل الأرا�سي 
الرطبة اأو مكان اآخر. 

معايري اأ�سا�سها اأ�سناف اأخرى

املعيار )9( : تعد الأر�ش الرطبة ذات اأهمية دولية اإذا كانت تدعم  
ب�سكل اعتيادي 1 ٪ من تعداد اأحد الأنواع اأو النويعات من احليوانات 

غري الطائرة التي تعتمد على الأرا�سي الرطبة.
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الأرا�ضي الرطبة البحرية / ال�ضاحلية:

مياه ماحلة 
دائمة

العمق اأقل من 6 اأمتار اأ
الك�ساء النباتي حتت املاء ب

ال�سعاب املرجانية ج

�سواطئ
�سخرية د

رمال ح�سى اأو ح�سباء ه�

مياه ماحلة اأو قليلة 
امللوحة

منطقة بني املد 
واجلزر

م�سطحات )طينية اأو رملية اأو ماحلة( ز
�سبخات ح
غابات ط

بحريات �ساطئية ي
م�سبات املياه و

ماحلة، قليلة امللوحة 
اأو مياه عذبة

جوفية �ش   ك )اأ(

مياه عذبة بحريات �ساطئية ك
الأرا�ضي الرطبة الداخلية:

مياه عذبة

مياه جارية
دائمة

الأنهار، اجلداول و الأغادير م
الدلتا ل

الينابيع والواحات ذ
مو�سمية / متقطعة الأنهار، اجلداول و الأغادير ن

بحريات وبرك
دائمة

اأ�سغر من8 هكتار �ش
اأكرب من 8 هكتار رع

مو�سمية / متقطعة اأ�سغر من8 هكتار ع
اأكرب من 8 هكتار رق

�سبخات ذات تربة 
غري ع�سوية

دائمة مغطى معظمها بالأع�ساب رع
دائمة/ مو�سمية / 

متقطعة
مغطى معظمها بال�سجريات ث

مغطى معظمها بالأ�سجار خ و
مو�سمية / متقطعة مغطى معظمها بالأع�ساب رق

�سبخات ذات تربة 
خث دائمة

غري حرجية  �ش
حرجية خ ع

�سبخات ذات تربة 
خث اأو غري ع�سوية

ارتفاع عال )جبال الألب( ت اأ
التندرة ت ر

مياه ماحلة اأو 
قليلة امللوحة اأو 

قلوية

بحريات دائمة ف
مو�سمية / متقطعة �ش

�سبخات وبرك دائمة ق ع
مو�سمية / متقطعة ق ق

ذات حرارة جوفية �ش ز
جوفية  �ش ك)ب(
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توجيهات لتطبيق املعايري

)قائمة على اأ�ضا�س الإطار ال�ضرتاتيجي والتوجيهات للتنمية امل�ضتقبلية لقائمة الأرا�ضي الرطبة 
ذات الأهمية الدولية( 

 املعيار )1(:

1-اأ( عند تطبيق هذا املعيار ب�ضكل نظامي، حتث الأطراف املتعاقدة على: 

1( حتديد املناطق البيوجغرافية داخل اأرا�سيها اأو على نطاق يتخطى احلدود الوطنية / ال�سعيد الإقليمي؛ 

2( حتديد ، داخل كل منطقة بيوجغرافية، مواطن اأنواع الأرا�سي الرطبة احلالية )با�ستخدام نظام ت�سنيف رام�سار 

لأنواع الأرا�سي الرطبة(، م�سريا ب�سفة خا�سة للأنواع الفريدة اأو النادرة اإن وجدت؛ و 
3( حتديد ، بالن�سبة لكل نوع من اأنواع الأرا�سي الرطبة داخل كل منطقة بيوجغرافية ، املواقع التي تقدم اأف�سل 

النماذج للإعلن عنها مبوجب التفاقية. 
1-ب( عند اختيار تطبيق خمطط قائم على اخل�سائ�ش الإقليمية ذات البيوجغرافية، فاإن ا�ستخدام خمطط قاري اأو اإقليمي، 

اأو متخطي احلدود الوطنية يكون اأكرث ملئمة من ا�ستخدام خمطط قومي اأو �سبه قومي. 
1-ج( ي�سري الهدف 1، وب�سفة خا�سة  1.2  يف الإطار ال�سراتيجي، اإىل اأن ثمة اعتبار اآخر يف اإطار هذا املعيار يعطي اأولوية 

الأنظمة  اأو  الكربى  الأنهار  لأحوا�ش  الطبيعي  الأداء  يف  كبريا  دورا  البيئي  طابعها  يلعب  الذي  الرطبة  الأرا�سي  لتلك 
املتعاقدة على اعتبار هذا اجلانب لتحديد  املائي، فاإن الأ�سياء الآتي بيانها ت�ساعد الأطراف  ال�ساحلية. ومن حيث الأداء 
املواقع ذات الأولوية يف اإطار هذا املعيار. للح�سول على توجيهات مرتبطة بالأدوار احليوية والبيئية يرجى الرجوع اإىل 

معيار 2 التايل.
1-د( الأهمية املائية. كما هو مبني يف املادة 2 من التفاقية، ميكن اأن تكون الأرا�سي الرطبة خمتارة لأهميتها املائية التي قد 

ت�سمل، �سمن جملة اأمور اأخرى، ال�سمات التالية. هذه الأرا�سي قد : 
اأ( تقوم بدور رئي�سي يف ال�سيطرة اأو التح�سني اأو الوقاية الطبيعية من الفي�سانات؛ 

ب( تكون مهمة للحتفاظ باملياه املو�سمية للأرا�سي الرطبة اأو ملناطق اأخرى ذات اأهمية للحفاظ على جمرى النهر؛ 
ج( تكون مهمة لإعادة ت�سبع الطبقات املائية ال�سخرية ؛ 

د( ت�سكل جزءا من نظام مناطق الكار�ست اأو النظم املائية اجلوفية اأو نظم الينابيع والتي متد الأرا�سي الرطبة 
ال�سطحية؛ 

ه�( ت�سكل نظاما رئي�سيا لل�سهول الفي�سية الطبيعية؛ 
و( يكون لها تاأثري مائي كبري فيما يخت�ش با�ستقرار اأو تنظيم املناخ الإقليمي على الأقل )على �سبيل املثال ، بع�ش 
مناطق الغابات امللبدة بالغيوم اأو الغابات املطرية، اأو جممعات الأرا�سي الرطبة يف املناطق �سبه القاحلة والأرا�سي 

القاحلة اأو املناطق ال�سحراوية، ومناطق التندرة اأو نظم اأرا�سي اخلث بو�سفها اأحوا�ش للكربون، الخ(؛ 
ز( متثل دورا رئي�سيا يف احلفاظ على معايري عالية اجلودة للمياه.



 كتيبات رام�ضار لل�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة االإ�ضدار الثالث

76

 املعيار )2(:

الأعداد  من  الرغم  على  البيئية.  واملجتمعات  عامليا  بالنقرا�ش  املهددة  الأنواع  على  احلفاظ  يف  هام  دور  رام�سار  ملواقع  2اأ( 
القليلة للأفراد اأو املواقع ذات ال�سلة اأو �سوء الكم اأو الكيف للبيانات اأو املعلومات التي قد تكون متاحة يف بع�ش الأحيان، 
ينبغي اإعطاء اهتمام خا�ش لإدراج الأرا�سي الرطبة التي تدعم املجتمعات اأو الأنواع املهددة عامليا يف اأي مرحلة من مراحل 

دورة حياتها با�ستخدام املعيار 2 اأو 3. 
2ب( يحث الهدف العام 2.2 للإطار ال�سراتيجي الأطراف املتعاقدة لل�سعى لإدراج يف قائمة رام�سار جميع الأرا�سي الرطبة 

التي ت�سمل املجتمعات البيئية املهددة اأو يكون وجودها �سروريا لبقاء الأنواع التي مت حتديدها على اأنها معر�سه اأو مهددة 
بالنقرا�ش بدرجو خطرية وذلك مبوجب الربامج والت�سريعات القومية للأنواع 

املهددة بالنقرا�ش اأو �سمن الأطر الدولية، مثل القوائم احلمراء ال�سادرة عن الحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة و 
اإدارة  نظام  املعر�سة للإنقرا�ش)CITES( وملحق  والنباتية  الأنواع احليوانية  لتجارة  الدولية  املعاهدة  I(( من  امللحق 

 .)CMS( املحتوى
  2ج( عندما تقوم الأطراف املتعاقدة مبراجعة املواقع املر�سحة لإدراجها �سمن هذا املعيار، �سوف تتحقق اأف�سل قيمة 

للحفاظ على هذه الأرا�سي من خلل اختيار �سبكة من املواقع التي متثل موطنا لأنواع نادرة اأو معر�سه اأو مهددة 
بالنقرا�ش بدرجة كبرية. واملواقع املثالية لهذه ال�سبكة متتاز باخل�سائ�ش التالية. هذه الأرا�سي : 

اأ( تدعم جماعة متنقلة لأحد الأنواع يف خمتلف مراحل دورة حياتها و / اأو؛ 
ب( تدعم جماعة لأحد الأنواع على طول طرق وم�سارات هجرتها – مع ملحظة اأن الأنواع املختلفة لها ا�سراتيجيات 

خمتلفة للهجرة مع احلاجة لوجود م�سافات ق�سوى بني خمتلف مناطق التجمع ، و / اأو 
ج( مرتبطة بيئيا بطرق اأخرى، بحيث توفري مثل ملجاأ لل�سكان يف فرات ظروف مناوئة ، و / اأو 

د( تكون متاخمة اأو على مقربة من اأرا�سي رطبة اأخرى مدرجة يف قائمة اتفاقية رام�سار، حيث تكون املحافظة عليها 
تعزيزا لبقاء الأنواع املهددة بالنقرا�ش وذلك عن طريق زيادة حجم املواطن املحمية و / اأو؛ 

ه�( حتتوي على ن�سبة عالية من جماعة اأحد الأنواع املقيمة امل�ستتة والتي حتتل نوعا من املواطن املحددة. 
2د( لتحديد املواقع التي حتوي جمتمعات بيئية مهددة، �سوف تتحقق اأف�سل قيمة للحفاظ على هذه الأرا�سي من خلل 

اختيار جمتمعات بيئية متتاز بواحد اأو اأكرث من اخل�سائ�ش التالية. هذه املجتمعات:
اأ( تكون جمتمعات مهددة عامليا اأو معر�سة للخطر نتيجة للدوافع املبا�سرة اأو غري املبا�سرة للتغري، وخا�سة عندما تكون 

هذه املجتمعات ذات جودة عالية اأو منوذجية كمنطقة بيوجغرافية ؛ و / اأو: 
ب( تكون جمتمعات نادرة داخل منطقة بيوجغرافية ؛ و / اأو: 

ج( ت�سمل مناطق انتقالية، ومراحل ثانوية، وجمتمعات متثل عمليات خا�سة؛ و / اأو: 
د( مل تعد قادرة على التطور يف ظل الظروف املعا�سرة )ب�سبب تغري املناخ اأو التدخل الب�سري مثل(، و / اأو: 

ه�( تكون يف مرحلة معا�سرة لتاريخ تنموي طويل وتدعم �سجل ملرحلة بيئية قدمية يف حالة حفظ جيدة و / اأو: 
و( تكون �سرورية لبقاء جمتمعات اأخرى )قد تكون نادرة( اأو اأنواع معينة؛ و / اأو: 

ز( تعر�ست لتدنيات كبرية يف م�ساحتها اأو وجودها.
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2ه�( عند اختيار تطبيق خمطط قائم على اخل�سائ�ش الإقليمية ذات البيوجغرافية مبوجب الفقرة 2د )1( و)2(، فاإن ا�ستخدام 

خمطط قاري اأو اإقليمي، اأو متخطي احلدود الوطنية يكون اأكرث ملئمة من ا�ستخدام خمطط وطني اأو �سبه وطني.
ال�سراتيجي،  الإطار  49 من  اإىل   46 الفقرات من  والوراثة يف  املوطن  بتنوع  املتعلقة  الق�سايا  اأي�سا ملحظة  ينبغي  2و( 

»تعريف حدود املواقع«. 
2ز( ينبغي اأي�سا اإدراك الأهمية احليوية لنظام الكار�ست وغريه من النظم املائية اجلوفية الأخرى. 

 املعيار )3(:

3اأ( عندما تقوم الأطراف املتعاقدة مبراجعة املواقع املر�سحة لإدراجها �سمن هذا املعيار، �سوف تتحقق اأف�سل قيمة للحفاظ 
على هذه الأرا�سي من خلل اختيار جمموعة من املواقع التي حتتوي على اخل�سائ�ش التالية. هذه املواقع : 

اأ( تعد »نقاطا �ساخنة« للتنوع الإحيائي وغنية بالأنواع ب�سورة وا�سحة على الرغم من اأن عدد الأنواع املوجودة قد ل 
يكون معروفا بدقة، و / اأو: 

ب( تكون مراكز ا�ستيطان اأو حتتوي على اأعداد كبرية من الأنواع امل�ستوطنة و / اأو: 
ج( حتتوي على جمموعة من التنوع الإحيائي )مبا يف ذلك اأنواع املواطن( املوجودة يف منطقة ما، و / اأو: 

د( حتتوي على ن�سبة كبرية من الأنواع املتكيفة مع الظروف البيئية اخلا�سة )مثل الأرا�سي الرطبة املوؤقتة يف مناطق 
قاحلة اأو  �سبه قاحلة(، و / اأو: 

ه�( تدعم عنا�سر خا�سة للتنوع الإحيائي تعترب نادرة اأو ذات �سمات مميزة �سمن منطقة بيوجغرافية. 

3ب( ينبغي اأي�سا اإدراك الأهمية احليوية لنظام الكار�ست وغريه من النظم املائية اجلوفية الأخرى.

3ج( عند اختيار تطبيق خمطط قائم على اخل�سائ�ش الإقليمية ذات البيوجغرافية ، فاإن ا�ستخدام خمطط قاري اأو اإقليمي، 

اأو متخطي احلدود الوطنية يكون اأكرث ملئمة من ا�ستخدام خمطط وطني اأو �سبه وطني.

 املعيار )4(:

4- اأ( املواقع ال�سرورية للأنواع املتنقلة اأو املهاجرة هي تلك التي حتوي ن�سبا عالية 

من اجلماعات التي تتجمع يف مناطق �سغرية ن�سبيا يف مراحل معينة من دورات حياتها. قد يكون ذلك يف اأوقات معينة من 
ال�سنة، اأو يف مناطق قاحلة اأو �سبه قاحلة، خلل عدة �سنوات مع وجود منط معني ملعدل هطول الأمطار. فمثل، ت�ستخدم 
العديد من الطيور املائية م�ساحات �سغرية ن�سبيا كنقاط جتمع رئي�سية )لتناول الطعام والراحة( اأثناء هجرتهم مل�سافات 
طويلة بني مناطق التكاثر وغريها من املناطق الأخرى. بالن�سبة لأنواع البط من ف�سيلة ال� Anatidae، فاإن املواقع 
التي ي�ستخدمونها لطرح الري�ش تعد اأي�سا �سرورية. وقد حتوي مواقع يف مناطق قاحلة اأو �سبه قاحلة جتمعات مهمة جدا 
من الطيور املائية وغريها من الأنواع املتنقلة التي تتواجد بالأرا�سي الرطبة وتكون �سرورية لبقاء اجلماعات، ومع ذلك 

قد تتباين اأهميتها بدرجة كبرية من عام لآخر نتيجة التفاوت الكبري يف اأمناط معدلت �سقوط الأمطار. 
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4-ب( تعجز الأنواع غري املهاجرة يف الأرا�سي الرطبة عن النتقال بعيدا عندما ي�سبح املناخ اأو الظروف املحيطة الأخرى غري 

ملئمة، ومتثل بع�ش املواقع �سمات بيئية خا�سة للحفاظ على اأفراد هذه الأنواع على املدى املتو�سط اأو البعيد. وبالتايل 
الأرا�سي  داخل جممعات  اأحوا�ش  اإىل  اأو  اأعمق  اإىل مناطق  والتما�سيح  الأ�سماك  اأنواع  بع�ش  يف فرات اجلفاف، تراجع 
الرطبة، وذلك نتيجة لت�ساوؤل امل�ساحة امللئمة للموطن املائي. تكون هذه املناطق املح�سورة �سرورية لبقاء احليوانات يف 
املوقع حتى ت�سقط الأمطار وتزيد مرة اأخرى مدى موطن الأرا�سي الرطبة. متثل املواقع )غالبا ذات بنيات طبيعية وبيئية 
وجيومورفولوجية( التي توؤدي مثل هذه الوظائف للأنواع غري املهاجرة اأهمية خا�سة ل�ستمرار وجود اأفراد هذه الأنواع 

وينبغي و�سعها �سمن اأولويات املواقع املر�سحة لإدراجها يف القائمة.

 املعيار )5( :

5-اأ( عندما تقوم الأطراف املتعاقدة مبراجعة املواقع املر�سحة لإدراجها �سمن هذا املعيار، �سوف تتحقق اأف�سل قيمة للحفاظ 

اأو  اأنواعا  التي حتوي  املائية  الطيور  توفر موطنا لتجمعات  التي  املواقع  �سبكة من  اختيار  الأرا�سي من خلل  على هذه 
نويعات مهددة عامليا. هذه املواقع ممثلة حاليا ب�سورة �سئيلة يف قائمة رام�سار. 

-5ب( يجب األ تدرج الطيور املائية غري الأ�سلية �سمن جماميع موقع معني. 
-5ج( يجب األ يقت�سر تطبيق املعيار اخلام�ش على التجمعات متعددة الأنواع فقط، بل يجب اأن يطبق على املواقع التي حتوي 

ب�سكل اعتيادي اأكرث من 20،000 من الطيور املائية من اأي نوع.
اأولية  كن�سبة  20،000 طائر  اأو   ٪  1 ن�سبة  اعتماد  مليوين طائر، مت  تزيد عن  التي  املائية  الطيور  بالن�سبة جلماعات  5-د( 

مبوجبها تعترب املواقع التي حتوي هذه الن�سبة ذات اأهمية يف ظل املعيار رقم )5(. ولإظهار اأهمية املوقع بالن�سبة للأنواع 
املعنية، فمن امللئم اإدراج مثل هذا املوقع حتت املعيار رقم )6(. 

5-ه�( يطبق هذا املعيار على اأرا�سي رطبة ذات اأحجام خمتلفة يف مناطق خمتلفة خا�سعة للأطراف املتعاقدة. وبالرغم من 

ا�ستحالة اإعطاء توجيهات دقيقة عن حجم منطقة ما قد حتوي مثل هذه الأعداد، فاإن الأرا�سي الرطبة التي مت حتديدها 
على اأنها ذات اأهمية دولية مبوجب املعيار رقم )5( ينبغي اأن ت�سكل وحدة بيئية، وبالتايل قد تكون مكونة من منطقة واحدة 
كبرية اأو جمموعة من الأرا�سي الرطبة ال�سغرية. ميكن اأي�سا الأخذ يف العتبار تعاقب الطيور املائية اأثناء فرات الهجرة 

)يذهب البع�ش ويحل حملهم اآخرون(، بحيث ميكن التو�سل ملجموع تراكمي، اإذا كانت مثل هذه البيانات متاحة.
5-و(  يوؤدي تعاقب اأفراد الطيور، خا�سة اأثناء فرات الهجرة، اإىل مزيد من الطيور املائية التي ت�ستخدم اأرا�سي رطبة معينة 

بدرجة اأكرب مما مت اإح�ساوؤه يف وقت ما، مما يجعل اأهمية مثل هذه الأرا�سي الرطبة التي تدعم جماعات الطيور املائية 
اأكرب بكثري مما هو ظاهر من جمرد اإح�ساء ب�سيط للبيانات. 

5-ز( ومع ذلك، فاإن التقدير الدقيق لتعاقب الطيور والعدد الإجمايل لأفراد اجلماعات اأو اجلماعات التي ت�ستخدم اأرا�سي 

رطبة هو اأمر �سعب، والعديد من الأ�ساليب )مثل ، و�سم الكتائب بو�سع علمات اأواإعادة اأ�سرها، اأو ح�ساب الأعداد الزائدة 
اإجمال يف �سل�سلة اإح�ساء زمني( التي كانت تطبق يف بع�ش الأحيان ل تقدم تقديرات اإح�سائية دقيقة اأو موثوق بها.

5-ح( الطريقة الوحيدة املتاحة حاليا والتي تعترب اأنها تقدم تقديرات موثوق بها لتعاقب الطيور هي الأ�سر/و�سع العلمات 

واإعادة اأ�سر الطيور املو�سومة ب�سكل فردي �سمن جماعات يف موقع جتمع يف طريق الهجرة. لكن من املهم اأن ندرك اأنه لكي 
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تعطي هذه الطريقة تقديرا موثوقا به عن حجم الأعداد املهاجرة، فاإن تطبيقها عادة ما يتطلب قدرات وموارد �سخمة، 
وبالن�سبة ملناطق التجمع الكبرية اأو التي يتعذر الو�سول اإليها )خا�سة حيث تكون الطيور يف اإحدى اجلماعات متفرقة على 

نطاق وا�سع( فاإن ا�ستخدام هذا الأ�سلوب ميكن اأن ميثل �سعوبات عملية ل ميكن التغلب عليها. 
5-ط( عندما يعلم اأن تعاقب الطيور �سيحدث يف اإحدى الأرا�سي الرطبة لكن لي�ش من املمكن احل�سول على معلومات دقيقة 

اأهمية الأرا�سي الرطبة كمنطقة جتمع من خلل  اإدراك  اأن ت�ستمر يف  عن حجم الأعداد املهاجرة، ينبغي على الأطراف 
تطبيق املعيار )4(  كاأ�سا�ش ل�سمان اإدراك اأهمية اإدارة التخطيط لهذا املوقع.

 املعيار )6( :

6-اأ( عندما تقوم الأطراف املتعاقدة مبراجعة املواقع املر�سحة لإدراجها �سمن هذا املعيار، �سوف تتحقق اأف�سل قيمة للحفاظ 

على هذه الأرا�سي من خلل اختيار �سبكة من املواقع التي حتوي جماعات لأنواع اأو نويعات مهددة عامليا. ميكن اأي�سا الأخذ 
يف العتبار تعاقب الطيور املائية اأثناء فرات الهجرة )يذهب البع�ش ويحل حملهم اآخرون(، بحيث ميكن التو�سل ملجموع 

تراكمي، اإذا كانت مثل هذه البيانات متاحة.
6-ب( ل�سمان اإمكانية املقارنة الدولية، حيثما اأمكن ذلك، ينبغي على الأطراف املتعاقدة ا�ستخدام التقديرات الدولية لأعداد 

اجلماعات، والن�سب الأولية املقدرة ب� 1 ٪ التي يتم ن�سرها وحتديثها كل ثلث �سنوات من قبل الهيئة الدولية للأرا�سي 
الرطبة كاأ�سا�ش لتقييم املواقع لإدراجها يف القائمة با�ستخدام هذا املعيار. ومن اأجل تطبيق اأف�سل لهذا املعيار كما حثت 
VIII.38  )رام�سار موؤمتر الأطراف الثامن(، ينبغي  األأطراف ال�ساد�ش( والقرار  VI.4 )رام�سار موؤمتر  عليه قرارات 
على الأطراف املتعاقدة توفري البيانات من اأجل التحديث يف امل�ستقبل وتنقيح التقديرات الدولية لأعداد جماعات الطيور 
املائية، وكذلك اأي�سا دعم تنفيذ وتطوير التعداد الدويل للطيور املائية ال�سادر عن الهيئة الدولية للأرا�سي الرطبة ، التي 

تعد امل�سدر الرئي�سي للكثري من هذه البيانات. 
6-ج( ويف بع�ش املواقع، ميكن اأن تتواجد اأكرث من جماعة بيوجغرافية من نف�ش النوع الواحد، خا�سة خلل فرات الهجرة 

و / اأو يف اأماكن الأرا�سي الرطبة الرئي�سية التي تتقاطع عندها نظم م�سارات طريان جماعات خمتلفة. وحينما ل ميكن 
التمييز بني هذه اجلماعات يف �ساحة املوقع، كما هو احلال عادة ، ميكن اأن ميثل ذلك م�ساكل عملية من حيث اأى من الن�سب 
الأولية لل� 1 ٪ �سيتم اختيارها للتطبيق. حيثما حتدث مثل هذه اجلماعات املختلطة )ب�سورة يتعذر الف�سل بينها يف �ساحة 

املوقع( يقرح اأن ت�ستخدم ن�سبة ال� 1 ٪ للجماعة ذات العدد الأكرب لتقييم املواقع.
6-د( ومع ذلك، خا�سة عندما تكون اإحدى هذه اجلماعات املعنية م�سنفة باأنها ذات درجة عالية من احلفظ واحلماية، ينبغي 

تطبيق هذا التوجيه مبرونة وينبغي على الأطراف اأن تدرك الأهمية الإجمالية للأرا�سي الرطبة لكلتا اجلماعتني من 
خلل تطبيق املعيار رقم )4(، كاأ�سا�ش ل�سمان اإدراك اأهمية اإدارة التخطيط لهذا املوقع. كما يجب عدم تطبيق هذا التوجيه 

اإذا اأ�سر بجماعات �سغرية على درجة عالية من احلفظ واحلماية. 
اأن هذا التوجيه يطبق فقط خلل فرة اختلط اجلماعات )يف كثري من الأحيان، ولكن لي�ش على �سبيل  6-ه�( يلحظ 

احل�سر، يكون ذلك اأثناء فرات الهجرة(. يف اأوقات 
اأخرى، ميكن بوجه عام تخ�سي�ش ن�سبة ال� 1 ٪ الأولية جلماعة واحدة تكون متواجدة يف ذلك الوقت. 
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6-و( يوؤدي تعاقب اأفراد الطيور، خا�سة اأثناء فرات الهجرة، اإىل وجود مزيد من الطيور املائية التي ت�ستخدم اأرا�سي رطبة 

معينة بدرجة اأكرب مما مت اإح�ساوؤه يف وقت ما، مما يجعل اأهمية مثل هذه الأرا�سي الرطبة التي تدعم جماعات الطيور 
املائية اأكرب بكثري مما هو ظاهر من جمرد اإح�ساء ب�سيط للبيانات. ملزيد من التوجيه ب�ساأن تقدير تعاقب الطيور، انظر 

التوجيه باملعيار 5 ، الفقرات )-5و(،)-5ط(.

 املعيار )7( :

7-اأ( الأ�سماك هي اأكرث اأنواع الفقاريات ارتباطا بالأرا�سي الرطبة. ويوجد على م�ستوى العامل اأكرث من 18،000 نوع من 

الأ�سماك التي ت�ستوطن يف الأرا�سي الرطبة كل دورة حياتها اأو يف جزء منها.
اإذا كانت حتوى تنوعا هائل من الأ�سماك  اأن تعد ذات اأهمية دولية  اأن الأرا�سي الرطبة ميكن  7-ب( ي�سري املعيار )7( اإىل 

عدد  ذلك  يف  مبا  التنوع،  هذا  يتخذها  اأن  ميكن  التي  املختلفة  الأ�سكال  على  يوؤكد  كما  )ال�سدفية(.  الق�سرية  والأ�سماك 
الأنواع، واملراحل املختلفة لدورة حياتها، والتفاعلت بني الأنواع، والتفاعلت املعقدة بني الأنواع املذكورة اأعله والبيئة 
اخلارجية. ومن ثم، فاإن الأنواع التي يتم اإح�ساوؤها وحدها لي�ست كافية لتقييم اأهمية اإحدى الأرا�سي الرطبة. بالإ�سافة 

اإىل ذلك، ينبغي الأخذ يف العتبار الأدوار البيئية املختلفة التي قد تلعبها الأنواع يف مراحل خمتلفة من دورة حياتها.
7-ج( يفهم �سمنا من هذا التنوع الإحيائي اأهمية وجود م�ستويات عالية من التوطن والتباين الإحيائي. ومتتاز  كثري من 

الأرا�سي الرطبة بكونها مواطن طبيعية للمجموعات ال�سمكية.
7-د( ينبغي ا�ستخدام معيار مل�ستوى التوطن لتمييز املواقع ذات الأهمية الدولية. اإذا كان ما ل يقل عن 10 ٪ من الأ�سماك 

م�ستوطنة يف اأر�ش رطبة، اأو يف اأرا�سي رطبة يف جمموعة طبيعية، فيجب تعريف هذا املوقع على اأنه ذو اأهمية دولية، لكن 
اأخرى. يف بع�ش  اإذا كان لديه خ�سائ�ش موؤهلة  اأهميته  اأن يجرده من  اأ�سماك متوطنة يف موقع ما ل ينبغي  عدم وجود 
الأرا�سي الرطبة، مثل منطقة البحريات العظمى الأفريقية، بحرية بايكال يف الحتاد الرو�سي، وبحرية تيتيكاكا يف بوليفيا 
اأن ت�سل م�ستويات  املائية والبحريات الكهفية يف املناطق القاحلة، والبحريات املوجودة يف اجلزر، ميكن  / بريو، واحلفر 
التوطن يف هذه املناطق اإىل ن�سب مرتفعة 90-100 ٪ ، لكن ن�سبة ال� 10 ٪ تعد رقما عمليا ميكن تطبيقه يف جميع اأنحاء 
العامل. ويف املناطق التي ل توجد بها اأنواع اأ�سماك متوطنة ينبغي ا�ستخدام توطن الفئات دون النوعية املتميزة وراثيا، مثل 

ال�سللت اجلغرافية.
7-ه�( هناك اأكرث من 734 نوعا من الأ�سماك مهدد بالنقرا�ش على م�ستوى العامل، وهناك على الأقل 92 نوعا من املعروف 

اأنه انقر�ش خلل ال� 400 �سنة املا�سية. وجود الأ�سماك النادرة اأو املهددة مت بيانه يف املعيار رقم )2(.
7-و( هناك عن�سر هام للتنوع الإحيائي األ وهو التباين الإحيائي، وهو املدى ما بني الت�سكل والأمناط التنا�سلية يف جمتمع 

ما. يتحدد التباين الإحيائي ملجتمع اأر�ش رطبة بوا�سطة التنوع والقدرة على التنبوؤ مبواطنها يف الزمان واملكان، مبعنى 
اأنه كلما كانت املواطن اأكرث تباينا وعدم اإمكانية التنبوؤ بها، كلما ازداد التباين الإحيائي ملجموعتها ال�سمكية. فمثل، بحرية 
ملوي، بحرية قدمية ودائمة، بها اأكرث من 600 نوع من الأ�سماك، 92 ٪ منهم اأ�سماك بلطي فموي )اأمهات حتمل البي�ش 

يف فمها(، لكنها عائلت �سمكية قليلة. 
يف املقابل، يف م�ستنقع اأوكافاجنو يف بوت�سوانا، وهو م�ستنقع ذو �سهل في�سي يتقلب بني اأطوار رطبة وجافة، يحتوى على 60 
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نوعا فقط من الأ�سماك، لكنه ميتاز بتنوع اأكرب يف الت�سكل والأمناط التنا�سلية، والعديد من العائلت ال�سمكية، وبالتايل 
لديه تباين اإحيائي اأكرب. ينبغي ا�ستخدام معايري التنوع الإحيائي والتباين الإحيائي لتقييم الأهمية الدولية للأرا�سي 

الرطبة. 

 املعيار )8(:

البي�ش  و�سع  اأماكن  تكون  حيث  معقد،  حياتي  تاريخ  لديها  الق�سرية(  الأ�سماك  ذلك  يف  )مبا  الأ�سماك  من  العديد  8-اأ( 

لذا،  املراحل.  القيام بهجرات طويلة بني هذه  بع�سها مب�ساحات كبرية وكذلك �سرورة  والغذاء منف�سلة عن  واحل�سانة 
فمن املهم احلفاظ على كل تلك املناطق التي تكون �سرورية لإمتام دورة حياة الأ�سماك اإذا اأردنا احلفاظ على هذه الأنواع 
ال�سمكية اأو املخزون ال�سمكي. املواطن ال�سحلة املنتجة التي توفرها الأرا�سي الرطبة ال�ساحلية )والتي ت�سمل البحريات 
الرملية(  واملنحدرات  ال�سخري،  ال�ساطئ  من  القريبة  املرجانية  ال�سعاب  املاحلة،  ال�سبخات  الأنهار،  وم�سبات  ال�ساحلية 
ت�ستخدم على نطاق وا�سع كمناطق للتغذية وو�سع البي�ش واحل�سانة من قبل الأ�سماك الكبرية التي ق�ست مرحلة البلوغ 
يف املياه املفتوحة. وبالتايل فهذه الأرا�سي الرطبة تدعم عمليات بيئية اأ�سا�سية للمخزون ال�سمكي، حتى لو كانت ل متثل 

بال�سرورة ماأوى ملجموعات الأ�سماك الكبرية.  
8-ب( علوة على ذلك، فاإن العديد من الأ�سماك يف الأنهار وامل�ستنقعات والبحريات تفرخ يف جزء واحد من النظام البيئي، 

لكنها تق�سي مرحلة البلوغ يف مياه داخلية اأخرى اأو يف البحر. ومن ال�سائع بالن�سبة لأ�سماك البحريات اأنها تهاجر لت�سع 
بي�سها يف الأنهار، واأ�سماك الأنهار تهاجر اإىل بحرية اأو م�سب نهر اأو ما وراء م�سب النهر اإىل البحر لت�سع بي�سها هناك. 
كما تهاجر العديد من اأ�سماك امل�ستنقعات من مياه عميقة ودائمة اجلريان اإىل مناطق �سحلة مغمورة موؤقتا باملياه حيث 
ت�سع بي�سها. لذا، فالأرا�سي الرطبة، حتى التي تبدو غري ذات اأهمية يف جزء واحد من نظام النهر، قد تكون حيوية للأداء 

ال�سحيح ملناطق امتداد النهر اأو حيث يتجه املجرى نحو الأر�ش الرطبة. 
8-ج( هذا املعيار للتوجيه فقط ول يتعار�ش مع حقوق الأطراف املتعاقدة لتنظيم م�سائد الأ�سماك داخل اأرا�سي رطبة حمددة 

و / اأو يف اأماكن اأخرى.

 املعيار )9( :

9-اأ( عندما تقوم الأطراف املتعاقدة مبراجعة املواقع املر�سحة لإدراجها �سمن هذا املعيار، �سوف تتحقق اأف�سل قيمة للحفاظ 

على هذه الأرا�سي من خلل اختيار �سبكة من املواقع التي حتوي جماعات لأنواع اأو نويعات مهددة عامليا. ميكن اأي�سا الأخذ 
يف العتبار تعاقب اأفراد احليوانات املهاجرة اأثناء فرات الهجرة، بحيث ميكن التو�سل ملجموع تراكمي، اإذا كانت مثل هذه 
البيانات متاحة )انظر التوجيه يف الفقرتني )-5و(،)-5ط( املت�سل بالطيور املائية والذي ينطبق اأي�سا على املعيار )9( يف 

ما يتعلق باحليوانات غري الطائرة(.  
9-ب( ل�سمان اإمكانية املقارنة الدولية، حيثما اأمكن ذلك، ينبغي على الأطراف املتعاقدة ا�ستخدام التقديرات الدولية احلالية 

لأعداد اجلماعات، والن�سب الأولية املقدرة ب� 1 ٪ التي يتم ن�سرها وحتديثها كل ثلث �سنوات من قبل جمموعات املخت�سني 
واملعلنة يف  التابعة للحتاد،   )SIS( الأنواع الطبيعة من خلل خدمة معلومات  على  للحفاظ  الدويل  التابعة للحتاد 
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�سل�سلة التقارير الفنية لتفاقية رام�سار، كاأ�سا�ش لتقييم املواقع لإدراجها بقائمة رام�سار مبوجب هذا املعيار. هناك قائمة 
 1% ال�  ون�سب  اجلماعات  »تقديرات  ورقة  يف  عليها  من�سو�ش  بها  املو�سى  الأولية   1% ال�  ون�سب  للمجموعات  اأولية 
الأولية للأنواع غري الطائرة املعتمدة على الأرا�سي الرطبة، من اأجل تطبيق املعيار 9«. ميكن الطلع عليها من خلل 

هذا الرابط: 
  .)http://ramsar.org/ris/key_ris_criterion9_2006.pdf(

9-ج( هذا املعيار ميكن اأي�سا تطبيقه على الأنواع اأو اجلماعات امل�ستوطنة على امل�ستوي القومي، حيث توجد تقديرات قومية 

موثوق بها عن حجم اجلماعات. وعند تطبيق هذا املعيار، فاإن املعلومات اخلا�سة مب�سدر ن�سر تقديرات حجم اجلماعات 
ينبغي اأن تدرج كم�سوغ لتطبيق هذا املعيار. كما ميكن اأن ت�سهم هذه املعلومات اأي�سا يف تو�سيع نطاق التغطية الت�سنيفية 

رام�سار. لتفاقية  الفنية  التقارير  �سل�سلة  يف  املعلنة  الأولية  للمعلومات عن تقديرات اجلماعات ون�سب ال� 1% 
9-د( من املتوقع تطبيق هذا املعيار على اجلماعات والأنواع التي تندرج حتت نطاق الأنواع غري الطائرة والتي ت�سمل، من 

جملة اأمور اأخرى، الثدييات والزواحف والربمائيات والأ�سماك واللفقريات املائية الكبرية. ومع هذا، فالأنواع اأو النويعات 
التي مت تقدمي ون�سر تقديرات موثوق بها عن اأعداد جماعاتها هي الوحيدة التي ينبغي اأن تدرج كم�سوغ لتطبيق هذا املعيار. 
واإذا مل تتوفر هذه املعلومات، ينبغي على الأطراف املتعاقدة اأن تاأخذ يف اعتبارها حتديد الأنواع احليوانية غري الطائرة 
الهامة مبوجب املعيار رقم )4(. ولتطبيق هذا املعيار ب�سورة اأف�سل، ينبغي اأن ت�ساعد الأطراف املتعاقدة، حيثما اأمكن، يف 
توفري مثل هذه البيانات للجنة املحافظة على بقاء الأنواع وجمموعاتها من املخت�سني التابعة للحتاد الدويل للحفاظ 

على الطبيعة، وذلك لدعم التحديثات والتنقيحات امل�ستقبلية للتقديرات الدولية للجماعات. 
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  امللحق )د(
 توجيهات اإ�ضافية لتوفري اخلرائط وغريها من البيانات املكانية ملواقع رام�ضار

 .1

توفري خريطة اأو خرائط منا�سبة هو �سرط اأ�سا�سي مبوجب املادة 2.1 من التفاقية - وهو اأ�سا�سي يف عملية تعيني الأرا�سي 
الرطبة ذات الأهمية الدولية )مواقع رام�سار(، وجزء اأ�سا�سي من املعلومات التي قدمت يف ورقة معلومات رام�سار للأرا�سي 

الرطبة )RIS(. بيانات اخلرائط الوا�سحة حول املوقع هو اأمر حيوي ل�ستخدامها. 
2. يقر التوجيه الإ�سايف اأن الأطراف املتعاقدة لديها قدرة متزايدة على اإعداد وتوفري خرائط مواقع رام�سار يف اأ�سكال رقمية 
)مثل، عن طريق ا�ستخدام نظام املعلومات اجلغرافية اللكرونية )نظام املعلومات اجلغرافية )GIS( برنامج( وتر�سيم 

حدود املوقع من خلل اإن�ساء نظام حتديد املواقع العاملي )GPS( دقيق بطريقة النقاط املرجعية.
اخل�سائ�ش  حتوي  اأن  الإمكان،  قدر  ينبغي،  رام�سار  مواقع  اأحد  لتعيني  املتعاقدة  الأطرف  اأحد  يقدمها  التي  اخلرائط   .3

التالية:
اأ( اأن تكون معدة طبقا للموا�سفات املهنية لر�سم اخلرائط: اخلرائط التي مل تعد طبقا للموا�سفات املهنية لر�سم 

اخلرائط ت�سبب اإ�سكاليات، نظرا لأنه غالبا ما حتجب حدود املوقع املر�سومة يدويا بطريقة مبهمة ن�سبيا اأو بطريقة 
التظليل املتعار�ش)للإ�سارة مثل اإىل تق�سيم مناطق( امليزات الهامة الأخرى للخريطة. ومع اأن ال�سروح امللونة قد تكون 

مميزة عن ملمح اخلريطة الأ�سا�سية يف اخلريطة الأ�سلية ، ينبغي اأن نتذكر اأن معظم هذه الألوان ل ميكن متييزها يف 
الن�سخ الفوتوغرافية بالأبي�ش والأ�سود. وينبغي تقدمي مثل هذه املعلومات الإ�سافية على خرائط اإ�سافية ذات ر�سم كفايف 

 )اإجمايل(.  
ب( تظهر موقع رام�سار يف بيئته الطبيعية اأو املعدلة، ويجب اأن يكون ذلك �سمن نطاق مقايي�ش اخلرائط املحددة اأدناه، وهذا 

 يتوقف على حجم املوقع. 
 ج( تبني بو�سوح حدود موقع رام�سار، ومتيزه عن اأي مناطق عازلة �سواء كانت قائمة بالفعل اأو مقرحة. 

د( اإذا كان املوقع جماورا ل�، اأو يت�سمن الآن، موقعا لرام�سار مت حتديده �سابقا، فيجب اإظهار احلدود )ال�سابقة اأو الفعلية( 
 لكل من هذه املواقع، مع اإي�ساح الو�سع احلايل جلميع املناطق التي مت حتديدها م�سبقا. 

ه�( ت�سمل مفتاحا للرموز اأو بيانا للم�سطلحات التي حتدد بو�سوح احلدود وكل اأ�سناف املعامل الأخرى املو�سحة على 
اخلريطة وذات �سلة بتحديد املوقع. 

و( تظهر مقيا�ش اخلريطة، وعلمة خطوط الت�ساوي اجلغرافية )خطوط الطول والعر�ش( وعلمة اجتاه  البو�سلة 
)�سهم ال�سمال( و، اإذا اأمكن ذلك، معلومات عن ر�سم اخلريطة. كما ينبغي اأن تبني اخلريطة )اأو اخلريطة امل�ساحبة( مو�سع 

العديد من املعامل الأخرى اإذا اأمكن ذلك. 

ا�ستمدت التوجيهات التالية من خربات الهيئة الدولية للأرا�سي الرطبة واأمانة اتفاقية رام�سار، واتفاقية الراث العاملي، 
واملركز العاملي لر�سد حفظ الطبيعة التابع لربنامج الأمم املتحدة للبيئة، واأي�سا من التوجيهات الواردة يف : اجتماع اتفاقية 

الراث العاملي عام 1999  للتو�سية بتقدمي توجيهات رقمية متعلقة بر�سم اخلرائط لر�سيحات مواقع الراث العاملي وتقارير حول 
حالة احلفظ. يف: اتفاقية الراث العاملي-99/املوؤمتر. 209/معلومات. 19. باري�ش، 15 نوفمرب 1999

WWW document: http://www.unesco.org/whc /archive/99-209-inf19.pdf
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4. اأن�سب خريطة اأو جمموعة خرائط لتحديد اأحد مواقع رام�سار ينبغي اأن تظهر ب�سكل وا�سح ما يلي، مع اأن توفري هذه 
املعلومات ميثل اأولوية اأقل من اخل�سائ�ش املذكورة يف الفقرة 3 اأعله:

 اأ( معلومات طبوغرافية اأ�سا�سية.
 ب( احلدود املعينة للمناطق املحمية ذات ال�سلة واحلدود الإدارية )على �سبيل املثال، اإقليم، مقاطعة، الخ(.

ج( اأجزاء املوقع من الأرا�سي الرطبة وغري الرطبة املر�سومة بو�سوح، ور�سم حدود الأر�ش الرطبة بالن�سبة حلدود املوقع، 
خا�سة الأماكن التي متتد فيها الأر�ش الرطبة لأبعد من حدود املوقع املعينة. يكون من املفيد اأي�سا، حيثما اأمكن، اإظهار 
معلومات عن توزيع اأنواع املواطن الرئي�سية للأرا�سي الرطبة واملعامل املائية الرئي�سية. اأينما وجدت اختلفات مو�سمية 

كبرية يف م�ساحة الأرا�سي الرطبة، فمن املفيد عمل خرائط منف�سلة تبني م�ساحة الأرا�سي الرطبة يف املوا�سم اجلافة 
والرطبة.

 د( املعامل الرئي�سية )املدن والطرق ، الخ(. 
ه�( توزيع ا�ستخدامات الأرا�سي يف منطقة ال�ستمداد ذاتها.

5.  من املفيد للغاية ر�سم خريطة عامة للموقع تو�سح موقع رام�سار داخل اأرا�سي الطرف املتعاقد. 
6. يجب األ تقل�ش اخلرائط ، حتى يتمكن مديرو البيانات وموظفو الأمانة العامة لتفاقية رام�سار من الرجوع لأية 

ملحظات هام�سية مطبوعة اأو العلمات الإي�ساحية ال�سغرية. 
7. اخلريطة التي يتوافر بها كل ال�سمات املذكورة اأعله، مبا يف ذلك مقيا�ش الر�سم املنا�سب )انظر التوجيه التايل(، �سوف 
ت�سهل حتويلها اإىل خرائط رقمية لإدراجها يف نظام املعلومات اجلغرافية)GIS(  اإذا كانت اخلريطة )اأو اخلرائط( يتم 

ت�سليمها يف �سكل مطبوع )عندما ل تتوفر املحاور الرقمية، مثل(.
8. لكي تتم عملية التحويل الرقمي لحقا ب�سورة دقيقة ودون ت�سويه، ينبغي اأن تكون اخلريطة اأ�سلية )ينبغي توفري ن�سختني 

منها(، ولي�ش �سورة. 
9. بالإ�سافة اإىل ذلك، لت�سهيل عمليتي الن�سخ والعر�ش، فمن املفيد للغاية اأن يتم اإرفاق ن�سختني اأخريني للخريطة )اأو 

 اخلرائط( الرئي�سية: 
 .A4 اأ( �سورة ملونة للخريطة م�سغرة حلجم 

ب( ملف لنظام املعلومات اجلغرايف يوفر مرجعية جغرافية خلطوط واجتاهات حدود املوقع وجداول الرموز، اإذا كان ذلك 
 ممكنا.

ج( �سور ملفات رقمي من �سيغ TIFF، JPG، BMP، GIF اأو الأنواع ال�سائعة الأخرى. 
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 مقايي�س ر�ضم اخلرائط 
10. املقيا�ش الأمثل للخريطة يعتمد على حجم املوقع املر�سوم. مقايي�ش ر�سم اخلرائط املثالية ملواقع رام�سار خمتلفة الأحجام 

هي كالتايل : 

حجم املوقع )بالهكتار(مقيا�س اخلريطة املف�ضل )كحد اأدنى(
اأ�سغر من 1،000،000 1:1.000.000
من 100.000 اإىل 1:500.0001.000.000
من 50.000 اإىل 1:250.000100.000
من 25.000 اإىل 1:100.00050.000
من 10.000 اإىل 1:50،00025.000
من 1000 اإىل 1:25،00010.000
اأكرب من 1:5،0001000

املوقع  اإىل معامل  بو�سوح  للدللة  اللزمة  التفا�سيل  لبيان  منا�سب  مقيا�ش  ذات  تكون خريطة  اأن  ينبغي  امللخ�ش،  11. يف 

املو�سوف يف وثيقة معلومات رام�سار، ولإظهار احلدود الدقيقة ب�سفة خا�سة. 
 x 210مم( A4 12. بالن�سبة للمواقع متو�سطة احلجم والكبرية، يكون من ال�سعب غالبا اإظهار تفا�سيل كافية على ورق

مبقايي�ش الر�سم املف�سلة، لذا يكون من املنا�سب ا�ستخدام ورق اأكرب من   )”11 ×“ 8.5( Letter-format  اأو )297مم

هذه الأنواع. ومع ذلك، اإذا كان ذلك ممكنا، يجب األ تزيد اخلريطة عن A3 )420مم x 297 مم( اإذ ت�سكل الأحجام الأكرب 
من ذلك �سعوبات لحقة عند الن�سخ.

13. عندما تكون م�ساحة املوقع كبرية اأو معقدة )و / اأو( اإذا كان موؤلفا من عدة مواقع فرعية بحدود منف�سلة، يجب تقدمي 

مقيا�ش ر�سم اأكرب لكل ق�سم اأو موقع فرعي، ترفق معه خريطة اأ�سغر حجما ملكان املوقع باأكمله والتي ت�سري اإىل مكان كل 
قطاع اأو موقع فرعي ذات �سلة باملواقع الأخرى. يجب اأن تتبع جميع هذه اخلرائط توجيهات مقايي�ش الر�سم املو�سحة 

اأعله. 

و�ضف احلدود )كتابي( 
14. اإذا مل تتوفر خرائط طوبوغرافية، يجب تقدمي و�سف حلدود املوقع لإرفاقه مع اخلريطة )اأو اخلرائط(، لي�سري اإىل 

احلدود الطبوغرافية وغريها من احلدود القومية اأو الإقليمية اأو الدولية املر�سومة بطريقة �سرعية، بالإ�سافة 
للعلقة بني حدود موقع رام�سار وحدود اأية منطقة حممية اأخرى والتي تغطي جميع موقع رام�سار اأو جزءا منه.

15. اإذا مت حتديد اأماكن حدود املوقع بدقة با�ستخدام نظام حتديد املواقع العاملي )GPS(، حتث الأطراف املتعاقدة اإىل اإدراج 

 )GPS( �ملف اإلكروين اأو ورقي ل�سرد كل خطوط الطول والعر�ش التي حددت بطريقة النقاط املرجعية بنظام ال
وحتديد ذلك على ن�سخة مطبوعة خلريطة املوقع.

16. عندما يتم مراجعة حدود معينة لأحد مواقع رام�سار وفقا للقرار VIII.21 ، لتحديد حدود موقع رام�سار بطريقة اأكرث 

 دقة يف ورقة معلومات رام�سار، يف ظل الأحوال التالية : 
 اأ( قد مت ر�سم حدود املوقع ب�سكل غري �سحيح وكان هناك خطاأ حقيقي، و / اأو 

 ب( حدود املوقع ل تتطابق بدقة مع و�سف احلدود املن�سو�ش عليها يف وثيقة معلومات رام�سار و / اأو ؛ 
ج( اإذا كان ا�ستخدام التقنيات احلديثة ي�سمح بتعيني حدود املوقع ب�سورة اأكرث دقة وو�سوحا مما كان عليه وقت اإدراجه 

 يف قائمة رام�سار. 
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يجب تو�سيح اأي تغيري يف ورقة معلومات رام�سار املنقحة و ) اأو( على خريطة موقع، كما يجب توثيق اأ�سباب هذه 
التعديلت يف وثيقة معلومات رام�سار. 

و�ضف احلدود )رقمي( 
17. حتث الأطراف املتعاقدة، حيثما اأمكن، على تقدمي معلومات جغرافية عن موقع رام�سار يف �سكل رقمي، يكون منا�سبا 

 .)GIS( لإدراجها يف نظام املعلومات اجلغرافية
18. عند تر�سيم احلدود واملناطق احلاجزة، ينبغي تقدمي البيانات يف �سكل متجهات، معدة باأكرب مقيا�ش ممكن. 

19. معلومات اأخرى، عن اأنواع الأرا�سي الرطبة وا�ستخدامات الأرا�سي مثل، �سواء قائمة على املتجهات اأو النقط، ينبغي اأن 

تقدم على طبقة واحدة اأو اأكرث منف�سلة باأكرب مقيا�ش ممكن. 
20. البيانات اخللفية املتعلقة بالأ�سكال الرقمية ينبغي اأن ترفق مع اخلريطة )اأو اخلرائط( الرقمية، كما  ينبغي اأن تت�سمن 

مقيا�سا رقميا، ونظام عر�ش اخلرائط على �سا�سة الربوجيكتور، جداول الرموز لكل طبقة من طبقات اخلريطة، �سكل 
)اأو اأ�سكال( امللف، والطرق املتبعة التي ا�ستخدمت يف اإعداد بيانات طبقات اخلرائط.

  GIS )ESRI عائلة تابعة لنظام  املعلومات اجلغرافية ) موؤ�س�سة ”Arc-Info« 21. اأ�سكال امللفات الأ�سلية الأولية التي اأنتجتها

اأو “MapInfo” )موؤ�س�سة(، تتمتع هذه الأ�سكال با�ستخدامات على نحو متزايد ووا�سع وميكن ا�ستريادها وا�ستخدامها 
بوا�سطة العديد من تطبيقات نظام املعلومات اجلغرافية.

22. احتاد نظام املعلومات اجلغرافية املفتوح )OGC(، وهو جمموعة كبرية من املنظمات التابعة لنظام املعلومات اجلغرافية 

مبا يف ذلك املنظمات ال�سناعية الكربى، يبحث م�ساألة املعايري املت�ساربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات اجلغرافية. كما 
ينبغي الأخذ يف العتبار التقدم املحرز ب�ساأن معايري نظام املعلومات اجلغرافية، والتوافق، والعمليات املتداخلة التي 
حتققت يف اإطار مبادرة ال� OGC، ومراعاتها عند اإعداد اأي توجيهات حديثة حول ملف موا�سفات نظام املعلومات 

اجلغرافية لتوفري خرائط رقمية ملواقع رام�سار. 
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  امللحق )هـ(
 م�ضرد بامل�ضطلحات امل�ضتخدمة يف االإطار اال�ضرتاتيجي

 ظروف مناوئة )املعيار 4( - ظروف بيئية ا�ضتثنائية معادية لبقاء الأنواع النباتية اأو احليوانية، مثل تلك التي
حتدث خالل الظروف املناخية القا�ضية مثل فرتات اجلفاف الطويلة، والفي�ضانات والربد ، الخ.

ملئم )املعيار 1( - عندما تطبق على م�سطلح »منطقة بيوجغرافية » كما هو ال�ساأن هنا، تعني الأقلمة والتي يحددها الطرف 
 املتعاقد لتوفر اأف�سل منهاج علمي بالغ الدقة يف ذلك الوقت. 

التباين الإحيائي )اخلطوط التوجيهية للمعايري 7 و 8( - جمموعة من الأ�سكال والأمناط التنا�سلية يف اأحد املجتمعات. يتحدد 
التباين الإحيائي ملجتمع اأرا�ش رطبة بتنوع وباإمكانية التنبوؤ مبواطنه يف الزمان واملكان.

جماعة بيوجغرافية– ت�سمل عدة اأنواع من »اجلماعات«: 
ط( جميع اأفراد اجلماعة من الأنواع ذات النوع الواحد

ب( جميع اأفراد جماعة من النويعات املعرف بها 
ج( جماع���ة مهاج���رة منف�س���لة من الأنواع اأو النويعات، مثل جماعة ن���ادرا ما تختلط مع جماعات اأخرى من نف�ش الأنواع اأو 

النويعات 
د( »جماعة« من الطيور من ن�س���ف الكرة الأر�س���ية والتي متكث يف غري مو�س���م التكاثر يف جزء منف�س���ل ن�س���بيا من الن�سف 
الآخ���ر للك���رة الأر�س���ية اأو منطق���ة اأخ���رى. يف كثري من احل���الت، قد تختلط هذه »اجلماعات« ب�س���ورة مكثف���ة مع جماعات 
اأخ���رى يف مناط���ق التكاث���ر، اأو تختل���ط م���ع اجلماع���ات املقيمة من نف�ش الن���وع خلل موا�س���م الهج���رة و / اأو يف اأماكن غري 

مناطق التكاثر.
ه����( جمموع���ة اإقليمي���ة م���ن الطي���ور املقيمة، املرحتلة اأو امل�س���تتة مع وج���ود توزيع م�س���تمر ولي�ش هناك فج���وات كبرية بني 

وحدات التفريخ بدرجة كافية ملنع تبادل الأفراد اأثناء جتوالهم املرحتل العادي )و / اأو( ت�ستت ما بعد التكاثر.
وفرت الهيئة الدولية للأرا�س���ي الرطبة توجيهات ب�س���اأن جماعات بيوجغرافية من الطيور املائية )و، حيث تتوفر بيانات، ن�س���ب 
ال���� %1  الأولي���ة املقرح���ة ل���كل جماع���ة(، ك���ان اآخرها يف )دي���لين و�س���كوت )2002(( ، مع مزيد من التفا�س���يل ع���ن جماعات ال� 

Anatidae يف اأفريقيا وغربي اآ�سيا واأوربا مقدمه يف )�سكوت وروز )1996(. 

منطق���ة بيوجغرافي���ة )املعاي���ري 1 و 3(- حتديد علمي دقيق للمناطق على النحو املحدد با�س���تخدام املعايري احليوية والطبيعية 
مث���ل املن���اخ ون���وع الرب���ة والغطاء النباتي ، اإل���خ. يلحظ اأن الأطراف املتعاق���دة املوجودة يف مناطق غري اجلزر، �س���تكون مناطقها 
البيوجغرافي���ة ، يف كث���ري م���ن احلالت، عابرة للح���دود بطبيعتها، مما يتطلب التعاون بني الدول لإقام���ة اأنواع فريدة ومنوذجية، 
الخ، من الأرا�س���ي الرطبة. يف بع�ش احلالت، ي�س���تخدم م�سطلح منطقة حيوية كمرادف ملنطقة بيوجغرافية. يف بع�ش الظروف، 

قد تختلف طبيعة الأقلمة ملنطقة بيوجغرافية بني اأنواع الأرا�سي الرطبة وفقا لطبيعة املعايري التي حتدد التغري الطبيعي.
جمل���ة  �س���من  ذل���ك،  يف  مب���ا  امل�س���ادر  جمي���ع  م���ن  احلي���ة  الكائن���ات  ب���ني  املتغ���ريات    -  )7 و   3 )املعاي���ري  الإحيائ���ي  التن���وع 
اأم���ور اأخ���رى، املتغ���ريات الأر�س���ية والبحري���ة وغريه���ا م���ن النظ���م البيئي���ة املائي���ة واملركب���ات البيئي���ة الت���ي تع���د ج���زءا منه���ا، 
وه���ذا يت�س���من التن���وع داخ���ل الأن���واع )التن���وع اجلين���ي(، وب���ني الأن���واع )تن���وع الأن���واع(، والنظ���م البيئي���ة )التن���وع البيئ���ي(، 
 والعملي���ات البيئي���ة. )ه���ذا التعري���ف معتم���د حل���د كب���ري عل���ى التعري���ف ال���وارد يف الفق���رة 2 م���ن اتفاقي���ة التن���وع الإحيائ���ي.( 
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تغي���ري يف الطاب���ع البيئ���ي - لأغرا�ش تنفيذ املادة 3.2 ، التغيريات ال�س���ارة الذي ي�س���ببها الإن�س���ان لأي عن�س���ر اأو عملية يف النظام 
البيئي، ) و / اأو( اأي فائدة اأو منفعة يف النظام البيئي. )القرار IX.1 ملحق اأ( 

مه���ددة بدرج���ة خط���رية )املعي���ار 2( - كما ت�س���تخدمها جلنة املحافظ���ة على بقاء الأن���واع التابعة للحتاد ال���دويل للحفاظ على 
الطبيع���ة. يع���د اأح���د الأ�س���ناف مه���ددا بدرجة خط���رية عندما يواجه خماط���ر النقرا�ش بدرج���ة عالية جدا يف احلي���اة الربية يف 
امل�س���تقبل القريب، كما مت تعريفها ]لكل من احليوانات والنباتات وفقا للمعايري املن�س���و�ش عليها يف ت�س���نيفات القائمة احلمراء 
واملعاي���ري ال�س���ادرة ع���ن الحتاد الدويل حلماية الطبيعة: الإ�س���دار IUCN 2001( 3.1(. انظ���ر اأي�س���ا ’الأن���واع املهددة عامليا’ 

اأدناه.
مرحلة حرجة )املعيار 4( – تعني مرحلة من مراحل دورة حياة الأنواع التي تعتمد على الأرا�سي الرطبة. املراحل احلرجة هي 
تل���ك الأن�س���طة )التكاث���ر والتوقف اأثناء الهج���رة، الخ( والتي اإذا ما مت اإعاقتها اأو منعها من احل���دوث قد تهدد على املدى الطويل 
عملية احلفاظ على الأنواع. بالن�س���بة لبع�ش الأنواع ) ال� Anatidae مثل( ، تعد املناطق التي ت�س���تخدم للتخل�ش من الري�ش 

ذات اأهمية حيوية. 
الطابع البيئي - احتاد عنا�س���ر وعمليات ومنافع/ فوائد النظام البيئي التي متيز الأرا�س���ي الرطبة يف نقطة زمنية معينة. )يف 
ه���ذا ال�س���ياق، يت���م تعريف منافع النظام البيئ���ي وفقا لتعريف تقييم النظ���م البيئية للألفية )MA( لفوائد النظ���ام البيئي باأنها 

)القرار IX.1 ملحق اأ(  “الفوائد التي يتلقاها النا�ش من النظم البيئية”. 
جمتمع���ات بيئي���ة )املعي���ار 2( – اأي جمموع���ة م���ن الأن���واع املوجودة ب�س���كل طبيعي وتقيم يف بيئة م�س���ركة، وتفاعل مع بع�س���ها 
البع����ش وخا�س���ة م���ن خ���لل العلقات الغذائية وتكون م�س���تقلة ن�س���بيا عن اجلماعات الأخ���رى. قد تكون املجتمع���ات البيئية ذات 

اأحجام خمتلفة وقد حتتوى الكبرية منها على جمتمعات اأ�سغر.
منطق���ة انتقالي���ة )املعي���ار 2(- منطق���ة انتقالي���ة �س���يقة وحم���ددة بو�س���وح واقع���ة ب���ني جمتمعني خمتلف���ني اأو اأك���رث. مثل هذه 

املجتمعات احلدية عادة ما تكون غنية بالأنواع. 
مه���ددة )املعيار 2( - كما ت�س���تخدمها جلنة املحافظة على بق���اء الأنواع التابعة للحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة. تعد اأحد 
الأ�سناف مهددة عندما ل تكون مهددة بدرجة خطرية للغاية، لكنها تواجه خماطر النقرا�ش بدرجة عالية يف احلياة الربية يف 
امل�س���تقبل القريب، كما مت تعريفها )لكل من احليوانات والنباتات وفقا للمعايري املن�س���و�ش عليها يف ت�س���نيفات القائمة احلمراء 
واملعايري ال�سادرة عن الحتاد الدويل حلماية الطبيعة: الإ�سدار IUCN( 3.1 2001(. انظر اأي�سا ’الأنواع املهددة عامليا’ اأدناه. 
ن���وع متوط���ن )اخلط���وط التوجيهية للمعيار 7( – ه���و نوع فريد موجود يف منطقة بيوجغرافية واح���دة، اأي اأنه ل يوجد  يف اأي 
مك���ان اآخ���ر يف الع���امل. قد متثل �س���به قارة ما موطنا اأ�س���ليا ملجموعة من الأ�س���ماك تكون بع�ش الأنواع منه���ا متوطنة يف جزء من 

�سبه هذه القارة. 
endorheic )بحرية( – قطعة من املياه والتي تفقد املاء عن طريق التبخر فقط، اأي ل ينبع منها نهر اأو جدول.

ف�س���يلة )املعيار 7( – جمموعة من الأجنا�ش والأنواع التي لها اأ�س���ل م�س���رك من الن�س���وء النوعي، على �س���بيل املثال ، البل�س���ار، 
Clupeida وال�سردين والرجنة من ف�سيلة القري�سيات اأو

�س���مك )املعي���ار 7( - اأي ن���وع م���ن الأ�س���ماك ذات الزعان���ف، وت�س���مل اأ�س���ماك ب���دون ف���ك )اجلريث واجللك���ي( واأ�س���ماك ذات هيكل 
غ�س���رويف )اأ�سماك القر�ش وال�س���فنني والورنك وحلفاوؤه، Chondrichthyes( والأ�سماك العظمية )Osteichthyes( ، وكذلك 

اأ�سماك ق�سرية )�سدفية( معينة اأو غريها من اللفقاريات املائية )اأنظر اأدناه (. 
اأ�سماك )املعيار 8( - »اأ�سماك« �سيغة جمع ل� »�سمك«، ت�ستخدم عند وجود اأكرث من نوع واحد. 

اأنواع الأ�سماك التي تعي�ش يف الأرا�سي الرطبة ب�سورة معهودة )على النحو الذي حددته اتفاقية رام�سار( والتي تعد موؤ�سرا على 
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فوائد وقيم واإنتاجية اأو التنوع الإحيائي للأرا�سي الرطبة، ت�سمل ما يلي :
 Agnatha - اأ( اأ�سماك بدون فك

 )Myxiniformes( "• اجلريث 
 )Petromyzontiformes( • اجللكي 

 Chondrichthyes - ب( اأ�سماك ذات هيكل غ�سرويف
 )Squaliformes( ونظائره  القر�ش  واأ�سماك  البحر،  "• كلب 

 )Rajiformes( • الورنك 
)Myliobatiformes( ونظائره  الل�ساع  • الراي 

 Osteichthyes - ج( اأ�سماك عظمية
 )Ceratodontiformes( سمك رئوي ا�سرايل� •"

)Lepidosireniformes( رئوي باأمريكا اجلنوبية واأفريقيا • �سمك 
 )Polypteriformes( • bichirs"

 )Acipenseriformes( سمك احلف�ش ونظائره� •"
 )Lepisosteiformes( غار�ش •"

 )Amiiformes البوفن •"
 )Osteoglossiformes( واأ�سماك الفيل ونظائرها ، bonytongues •"

 )Elopiformes( ونظائرها bonefishes ، سمك الطربون� •"
 )Anguilliformes( النقلي�ش •"

 )Clupeiformes( البل�سار  وال�سردين والرجنة •"
 ))Gonorhynchiformes( milkfishes •"

 )Cypriniformes( ال�سبوط ، املنوة ونظائره •"
 )Characiformes( الكر�سني ونظائره •"

 ))Siluriformes   knifefishesال�سلور و •"
 )Salmoniformes( الكراكي ، احل�سا�ش، ال�سلمون ونظائره •"

 )Mugiliformes( البوري •"
 )Atheriniformes( الهف •"

        )Beloniformesاأبو منقار • "
 )Cyprinodontiformes( ونظائره   •killifishes "

 )Gasterosteiformes( اأبو �سوكة ونظائره •"
 )Syngnathiformes( اأبو زمارة ونظائره •"

 )Perciformes( البلطي والفرخ ونظائرها · •"
)Pleuronectiformes( • الأ�سماك املفلطحة
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د( جمموعات خمتلفة من الأ�سماك الق�سرية )ال�سدفية( : 
والقريد�ش )ق�سريات(  البحر  و�سرطان  العذبة،  باملياه  البحر  جراد  الروبيان،   ، "• اجلمربي 

الربونق، الولك، وال�سكالوب ، الكوكل  البطلينو�ش،   pencil baits ، razor shells  ، واملحار   ، البحر  • بلح 
 واحللزون ال�سديف 

وال�سبيدج )الرخويات( واحلبار  الأخطبوط   ، البحر  • اأذن 
ه�( اأنواع معينة اأخرى من اللفقاريات املائية: 

الإ�سفنج  "• )ال�سفنجيات( 
)اللوا�سع(  ال�سلب  "• املرجان 

)احللقيات(   ragworms و  احللقي   "• الدود 
"• قنافذ البحر وخيار البحر )قنفذيات اجللد( 

 sea squirts • )الزقيات( 
خمزون �ضمكي )املعيار 8( - جزء من جماعة �ضمكية ميكن ا�ضتغالله

اأنواع رئي�ضية - الأنواع التي ت�ضتهوي العامة وحتوي �ضمات اأخرى جتعلها منا�ضبة جلذب الهتمام للمحافظة عليها
م�ضــار طــريان )توجيه للمعيار 2( – تطور هذا املفهوم لي�س���ف مناطق العامل التي ت�س���تخدمها الطيور املائي���ة املهاجرة والتي 
تع���رف باأنه���ا طرق الهجرة واملناطق التي ت�س���تخدمها جماع���ات الطيور املائية يف النتقال بني مناطق التكاثر ومناطق امل�س���تي. 
يهاج���ر كل ن���وع م�س���تقل وكل جماع���ة بطريقة خمتلفة، وي�س���تخدمون جمموعة خمتلفة م���ن املواقع للتكاث���ر وكمحطات اأثناء 
الهجرة وكم�ستى. وبالتايل يتاألف م�سار الطريان الواحد من العديد من اأنظمة الهجرة املتداخلة من جماعات واأنواع الطيور 
املائية، التي يكون لكل منها مواطن مف�سلة خمتلفة وا�سراتيجيات للهجرة. ومن خلل معرفة نظم الهجرة املختلفة، ميكن 
جم���ع ط���رق الهج���رة التي ت�س���تخدمها الطي���ور املائية يف م�س���ارات وا�س���عة، كل واحد منها ي�س���تخدم من قبل كثري م���ن الأنواع ، 
غالبا بطريقة م�س���ابهة، خلل هجرتها ال�س���نوية. ي�سري اأحد الأبحاث احلديثة عن هجرات العديد من طيور اخلوا�ش اأو اأنواع 
من طيور ال�س���اطئ، على �س���بيل املثال، اإىل اأن هجرات طيور اخلوا�ش ميكن ت�س���نيفها يف ثمانية م�س���ارات: م�س���ار �س���رق املحيط 
الأطل�سي وم�سار البحر الأبي�ش املتو�سط / البحر الأ�سود ، م�سار غرب اآ�سيا/اأفريقيا، م�سار اآ�سيا الو�سطى/ �سبه القارة الهندية، 

م�سار �سرق اآ�سيا/ اأ�سراليا ، وثلثة م�سارات يف الأمريكتني و املناطق املدارية اجلديدة.
ل توجد فوا�سل وا�سحة بني امل�سارات اجلوية، وا�ستخدامها لي�ش املق�سود به اأن يت�سمن اأهمية حيوية رئي�سية، واإمنا هو مفهوم 
قي���م م���ن اأج���ل ال�س���ماح للعملي���ة الإحيائية ل� واحلف���اظ على الطي���ور املائية، كما ه���و احلال مع الأن���واع املهاجرة الأخ���رى، اأن يتم 

اعتبارها يف وحدات جغرافية وا�سعة ميكن ت�سنيف هجرات الأنواع واجلماعات ب�سهولة.
اأنــواع مهــددة عامليــا )املعايري 2 و 5 و 6( - اأنواع اأو نويعات مدرجة من قب���ل جلنة املحافظة على بقاء الأنواع وجمموعاتها من 
املخت�س���ني التابعة للحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة، اإما مهددة بدرجة خطرية للغاية، اأومهددة اأو معر�س���ه للنقرا�ش. 
لحظ اأنه، خا�سة بالن�سبة لأنواع اللفقاريات، قد يكون ت�سجيل بيانات القائمة احلمراء ال�سادرة عن الحتاد الدويل للحفاظ 

على الطبيعة ناق�ش ومتغري، ويظهر معرفة �سئيلة عن احلالة العاملية للعديد من الأ�سناف. 
ينبغي اأن يحمل دائما على ال�سعيد الوطني يف �سوء  تف�ضري م�ضطلحات  اأنواع »معر�سه« ، »مهددة« اأو ›مهددة بدرجة خطرية‹، 

اأف�سل معرفة علمية متاحة عن و�سع الت�سنيفات ذات ال�سلة.
تربة ذات ت�ضــكيل مائي - تربة م�س���بعة باملياه والتي تتطور يف ظل ظروف ت�س���ريف مياه �س���عيف يف ال�س���بخات وامل�س���تنقعات 

ومناطق الت�سرب، اأو امل�سطحات. 
اأهمية )هدف طويل املدى للمعيار 2( - املواقع، والتي تعد حمايتها تعزيزا لبقاء طويل الأمد لأنواع اأو جمتمعات بيئية 

حملية والعاملية.
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نوع موؤ�سر - نوع تقدم حالته معلومات عن احلالة العامة للنظام البيئي ، وحالة الأنواع الأخرى يف هذا النظام البيئي ؛ 
 الأ�سناف التي تكون ح�سا�سة للظروف البيئية والتي ميكن بالتايل ا�ستخدامها لتقييم نوعية البيئة. 

 نوع اأ�ضلي )املعيار 7( - نوع ين�ساأ ويتواجد ب�سكل طبيعي يف بلد معني. 
 نوع دخيل )غري اأ�ضلي( - نوع ل ين�ساأ ول يتواجد ب�سكل طبيعي يف بلد معني.

الكار�ضت )ق�ضم IV.1( – منطقة طبيعية تكونت على �سخر متحلل تتمتع بنظام �سرف جيد للمياه اجلوفية. تتميز مناطق 
الكار�ست بالكهوف والبالوعات وافتقارها اإىل ال�سرف ال�سطحي، واأكرث ما مييزها ب�سكل اأ�سا�سي، ولكن لي�ش ب�سكل كلي، هو 

تكونها على احلجر اجلريي. ا�سم كار�ست م�ستق من كلمة كرا�ش Kras وهي منطقة يف �سلوفينيا. يف مناطق الكار�ست الأ�سلية 
واملعتدلة تلك، تهيمن البالوعات على �سكل الأرا�سي ، لكن يف املناطق املدارية جند اأ�سكال طبيعية مغايرة مثل اأبراج الكار�ست 

املخروطية وامل�ستدقة الأطراف. وكذلك مناطق الكار�ست الفي�سية واجلليدية يف املناطق ذات املناخ البارد. يعني م�سطلح 
“kras” الأر�ش اجلرداء ال�سخرية يف اللغة ال�سلوفينية. 

التق�ضيمات الفرعية للم�ضطلحات التالية تتعلق بالكار�ضت.
Allogenic م�ضرف: م�سرف كار�ستي م�ستمد من جريان املياه ال�سطحية التي تنبع على �سخور قريبة غري منفذة 

.allochthonous للمياه. يعرف اأي�سا با�سم م�سرف

Aquiclude : �سخرة غري منفذة للمياه ن�سبيا تعمل كحد لطبقة ال� Aquifer  اأو طبقات ال�سخور املائية.  
طبقات مائية �سخرية: طبقة حاملة للمياه، تكون نفاذة ب�سكل كاف لنقل املياه اجلوفية واإر�سالها للآبار والينابيع.

"Aquitard : طبقة �سخرية تعوق، لكنها ل متنع متاما، حركة املياه داخل اأو خارج طبقة ال�سخور املائية. 
�سيل ارتوازي : �سيل مير عرب طبقة ال�سخور املائية حم�سورة، حيث تكون طبقة ال� Aquifer  م�سبعة كلها باملياه 

ويكون ال�سيل واقعا حتت �سغط هيدرو�ستاتي.

Autogenic م�ضرف : م�سرف كار�ستي م�ستمد بالكامل من امت�سا�ش ال�سطح ال�سخري لكار�ست للماء اجلوي. 
 .autochthonous يعرف اأي�سا با�سم م�سرف 

في�ضان ارجتاعي: في�سان ناجت عن تدفق زائد من وراء عائق يف قناة رئي�سية.
�ضطوح النف�ضال: تر�سبات متلحمة يف ال�سخور الر�سوبية

كهف �سطوح النف�سال: ممرات كهفية معلمة بر�سبات متلحمة 
وادي اأعمى: واد ينتهي جمراه املائي يف باطن الأر�ش.  

انهيار: مرادف لنهيار الكهوف، اأو يف ال�ستخدام اللغوي الأمريكي، للحطام الناجت عن النهيار.
 كربونات الكال�ضيوم: مركب يحدث ب�سكل طبيعي و�سيغته الكيميائية CaCO3، وهو العن�سر الرئي�سي يف تكوين 

ال�سخور الكربونية التي ت�سمل احلجر اجلريي والرخام. 

�ضخرة كربونية: �سخرة تتكون من معدن اأوعدة معادن كربونية املعادن. 
كهف: ثقب طبيعي يف الأر�ش، يت�سع بدرجة تكفي لدخول الإن�سان فيه. هذا التعريف ل ي�سمل القنوات اأو ال�سقوق 

املائية الكبرية،. قد يكون الكهف ذا ممر واحد ق�سري، اأو يكون ذا �سبكة وا�سعة ومعقدة من الأنفاق متتد ملئات 
الكيلومرات مثل كهف املاموث ذو النظام ال�سوان. تت�سكل معظم الكهوف بحدوث انحلل يف احلجر اجلريي، 

لكن توجد اأي�سا كهوف احلجر الرملي، وكهوف احلمم الربكانية، والكهوف اجلليدية والتكتونية. يف بع�ش 
البلدان، يعترب الكهف هو تلك الفتحة الأفقية، والذي يغاير احلفرة وهي فتحة عمودية، اأو عمود راأ�سي طبيعي. 



 كتيبات رام�ضار لل�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة االإ�ضدار الثالث

92

بحرية كهفية: بحرية جوفية اأيا كان نوعها، قد تكون املدخل اإىل بالوعة،وذلك يف الكهوف الرت�ساحية التي �سكلتها 
 .gour �مياه الربك وراء �سفاف الروا�سب اأو حواجز ال 

فجوة: م�ساحة وا�سعة يف ممر اأو نظام اأحد الكهوف. اأكرب فجوة معروفة حاليا هي فجوة �ساراواك يف �ساراواك، 
حيث يبلغ طولها اأكرث من 700 مرا، وعر�سها اإىل 400 مرا وارتفاعها اإىل 70 مرا.

 كار�ضت الكال�ضيكية: منطقة ت�سمى Kras يف �سلوفينيا، والتي اأطلق ا�سمها على مناطق الكار�ست.
قناة: فراغات متحللة، والتي ت�سمل الت�سققات والأنفاق الأنبوبية الوا�سعة؛ يف بع�ش ال�ستخدامات اللغوية، يقت�سر 

 امل�سطلح على الفراغات اململوءة باملاء. 
�ضيل القناة: �سيل من املياه اجلوفية داخل قنوات.

تاآكل : تاآكل ال�سخور نتيجة ن�ساط كيميائي يوؤدي اإىل انحلل.
بالوعة: هبوط دائري مغلق، على �سكل طبق فنجان ال�ساي، خمروطي اأو يف بع�ش احلالت ا�سطواين ال�سكل. قد 

تت�سكل البالوعة ب�سبب النحلل اأو النهيار، اأو ب�سببيهما معا. والبالوعات من ال�سيمات ال�سائعة التي تتواجد يف جميع 
مناطق الكار�ست ذات احلجر اجلريي. لكن ميكن اأن تت�سكل داخل اأو على �سخور متحللة؛ البالوعات الر�سوبية تتطور 

يف الروا�سب غري القابلة للذوبان والتي تهدمت اأو ت�سربت اإىل احلجر اجلريي الكهفي. اأكرب البالوعات يف �سلوفينيا، 
)�سمريكوفا دراجا( على �سبيل املثال ، يبلغ طولها اأكرث من1 كم وعمقها اأكرث من 100 مر. 

 وادي جاف: واد بدون جمرى �سطحي دائم. اأ�سبح جافا عندما ت�سكلت م�سفاة جوفية اأو فتحت من جديد. 
خندق: تاآكل بفعل �سيل يتتدفق بحرية لي�سكل واد �سيق. 

Estavelle : ثقب يعمل كبالوعة اأو ينبوع، تبعا مل�ستوى املياه اجلوفية.

 .epiphreatic منطقة مياه الفي�ضانات: منطقة يتقلب خللها م�ستوى املياه اجلوفية، ت�سمى اأي�سا منطقة
عني مياه عذبة: مياه جوفية عذبة توجد حتت جزر منفذه للماء من احلجر اجلريي اأو كتل ياب�سة يف اأ�سباه اجلزر. 

يحدها من�سوب املياه اجلوفية من الأعلى والأ�سفل يف منطقة خمتلطة من املياه اجلوفية العذبة واملاحلة على طول 
 طبقة ال�«هالوكلين«. 

غور Gour : حو�ش �سكلته تر�سبات الكال�سيت. ميكن اأن تتطور هذه الأغوار لت�سبح �سدودا كبرية يبلغ ارتفاعها 
وات�ساعها عدة اأمتار. 

 الرتافرتني: عبارة عن غور ت�سكل يف الهواء الطلق. 
مياه جوفية : مياه حتت �سطح الأر�ش تقع حتت من�سوب املياه اجلوفية يف منطقة م�سبعة. 

CaSO4 .2H20،جب�س : معادن اأو �سخر مكون من كربيتات الكال�سيوم الرطبة
كهف جب�س: اجلب�ش قابل للذوبان ولذا ميكن للكهوف الإرت�ساحية وامل�سبعة اأن ت�سكل فيه. توجد اأكرب الكهوف من 

هذه النوعية يف منطقة Podolie يف اأوكرانيا، حيث يبلغ طول ممر كهف Optimisticeskaja حوايل 180 كم.

طبقة هالوكالين: �سطح بيني بني املياه اجلوفية العذبة واملياه اجلوفية املاحلة.
 منحدر هيدروليكي: انحدار م�ستوى املياه اجلوفية يف طبقة ال�سخور املائية. 

 كهف ثلجي: كهف �سخري مملوء بالثلج الدائم.
منطقة الدخول: بداية طريق م�سرف جويف اأو طبقة ال�سخور املائية. 
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حجر جريي: �سخور ر�سوبية يحتوي وزنها على ما ل يقل عن 50 ٪ من كربونات الكال�سيوم. 
 ماء جوي : املياه التي تن�ساأ نتيجة اأي �سكل من تر�سبات الأمطار.

Moonmilk : تر�سبات معدنية ذات حبيبات ناعمة من الكال�سيت و الأراجونيت، ت�سكلت يف جزئها الأكرب عن طريق 
الر�سيب البكتريي.

.aquifer �منقطة اخلروج : منقطة يخرج من عندها املاء من حتت طريق م�سرف جويف اأو طبقة ال
ممر: اأي جزء من نظام كهفي ميكن العبور من خلله، ميثل مقطعا اأفقيا ولي�ش  راأ�سيا اأو �سبه راأ�سي . تتفاوت ممرات 

الكهف يف حجمها و�سكلها، اأكرب ممر معروف حتى الآن هو، Deer Cave يف منطقة Mulu الكار�ستية ب�ساراواك، اإذ 
ي�سل ات�ساعه اإىل 170 مرا  وارتفاعه اإىل 120 مرا.    

مياه مرت�ضبة: املياه التي تتحرك ببطء يف �سبكة �سقوق احلجر اجلريي. تدخل عادة املياه املر�سبة للحجر اجلريي 
من خلل غطاء الربة. املياه املر�سبة هي �سبب معظم املياه املخزونة يف طبقات احلجر اجلريي ال�سخرية، وت�ستجيب 

ب�سكل بطيء ملياه الفي�سانات باملقارنة مع مياه البالوعات. 

نفاذية: قدرة ال�سخور على نقل املياه. قد تكون النفاذية اأ�سا�سية وذلك ب�سبب تاأثري امل�سامية املتداخلة اأو الك�سور 
التكتونية املفتوحة، اأو ثانوية  ويرجع ذلك اإىل زيادة ال�سقوق املتحللة والتي تكون نفاذية القنوات.

Phreas)م�ضبعة( : منطقة �سخور م�سبعة اأقل من م�ستوى املياه اجلوفية، والتي تكون جميع القنوات بداخلها 
مملوءة باملاء.

كهف )م�ضبع( Phreatic : كهف من�ساأ حتت م�ستوى املياه اجلوفية ، حيث تكون جميع الفراغات مملوءة باملاء داخل 
منطقة �سخور Phreatic امل�سبعة. قد ت�سمل هذه الكهوف الثقوب التي تكون على عمق اأقل بكثري من م�ستوى املياه 
اجلوفية، ت�سجع مناطق الكار�ست املكتملة تنمية ال�سخور ال�م�سبعة ال�سحلة على عمق يقع حتت م�ستوى املياه اجلوفية 

بقليل. 

�ضطح بيزومرتي : امل�ستوى الذي ي�سعد اإليه عمود مياه ب�سورة ملحوظة جيدا )اأنبوب بيزومري(. 
حفرة : عمود اأو حفرة على �سطح الأر�ش اأو داخل كهف، واجلزء الراأ�سي للدهليز. 

 وادي جيبي : واد يبداأ فجاأة ولي�ش له اأي املنابع، ت�سكل من واأ�سفل موقع ينبوع كار�ست. 
احلفر الطولية: انخفا�ش كار�ستي كبري مغلق م�ستو ال�سطح، ذات �سطح طيني غالبا. ت�سب جماري املياه والينابيع 
يف احلفر الطولية وتدفق هو حتت الأر�ش من خلل ال� ponors. ويف الغالب ل ت�ستطيع ال� ponors نقل �سيل 
الفي�سان، ومن ثم تتحول احلفر الطولية اإىل بحريات اأثناء املو�سم الرطب. يرجع ت�سكل بع�ش احلفر الطولية اإىل 

البنية اجلغرافية، لكن هناك عدد اآخر منها تكون نتاجا للذوبان اجلانبي.   

 بونور Ponor : يعرف اأي�سا بالبالوعة. 
Pothole: عمود وحيد، اأو نظام كهف كامل يكون ذا فجوات راأ�سية. 

كار�ضت زائف : منطقة طبيعية حتتوي �سمات �سبيهه بالكار�ست، غري انها ت�سكلت عن طريق حتلل الطبقة ال�سخرية.
  كهف غابر : جزء خامل من الكهف، مت هجره عندما حتولت املياه ملكان اآخر. 

مناطق كار�ضتية ملحية : الت�ساري�ش الكار�ستية القائمة على �سخور الهاليت اأو ال�سخور الغنية به.
مدخل راأ�ضي : مدخل طبيعي عمودي، اأو مائل ب�سكل منحدر، يف ممر كهف، اأعمق مدخل راأ�سي معروف حاليا هو 
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 مدخل على ه�سبة كانني، ب�سلوفينيا ، حيث يبلغ عمقه 643 مرا بدون احلواف. 
بالوعة : منقطة يختفي عندها املجرى املائي اأو النهر حتت الأر�ش، عن طريق الختناق، اأو قد تتدفق يف كهف اأفقي 
مفتوح اأو عمود راأ�سي. خا�سية مياه البالوعة املتدفقة ب�سورة مبا�سرة و�سريعة يف كهف مفتوح، هو ما مييزها عن املياه 

 املت�سربة. مياه البالوعة تعرف اأي�سا باأنها مياه الأمطار حتت �سطح الأر�ش. 
درا�ضة الكهوف وا�ضتك�ضافها: درا�سة علمية لكهوف، والتي ت�سمل جوانب من علوم اأخرى، مثل اجليومورفولوجيا، 

واجليولوجيا، والهيدرولوجيا والكيمياء والأحياء ، وكذلك العديد من التقنيات امل�ستخدمة ل�ستك�ساف الكهوف.

 تر�ضب كهفي Speleothem : م�سطلح عام جلميع الروا�سب املعدنية يف كهف، ي�سمل جميع الأعمدة اجلريية 
 ال�ساعدة والهابطة، التكل�ش ، والأزهار الخ. 

ينبوع : منقطة تظهر عندها املياه اجلوفية على ال�سطح، لي�ست مقت�سرة على احلجر اجلريي، لكنها تتواجد ب�سكل 
اأكرب يف ال�سخور الكهفية. يعترب ينبوع »دومانلي« يف تركيا من اأكرب ينابيع العامل، حيث يبلغ تدفقه اأكرث من 50 مرا 

 مكعبا يف الثانية. 
منطقة جوفية Subcutaneous zone : منطقة حتوي �سخورا منحوتة واقعة حتت الربة، لكنها تكون فوق 

 طبقة ال�سخور املائية الكار�ستية الرئي�سية غري املنحوتة ن�سبيا. 
 .siphon بالوعة �ضغرية: مدخل يف ممر في�ساين، تغرف اأي�سا با�سم �سيفون

الرتافرتني : تر�سبات معدنية جريية بفعل مياه ال�سيل ، حيث تقوم النباتات والطحالب بعملية الر�سيب وذلك 
عن طريق ا�ستخراج غاز ثاين اأك�سيد الكربون من املاء واإعطاء الرافرتني تركيبتها امل�سامية. قوة القنوات ال�سعرية، 

 وفقدان الراأ�ش والتهوية توؤثر اأي�سا يف تر�سب الرافرتني. 
Troglobite : خملوق يعي�ش ب�سكل دائم حتت الأر�ش بعيدا عن منطقة ال�سوء يف الكهف. العديد من هذه الأنواع 

 تتكيف بطريقة اأو باأخرى للتعاي�ش يف بيئة معتمة بالكلية. 
Troglophile : حيوان يدخل يف املنطقة التي تبعد عن ال�سوء عمدا ثم يق�سي جزءا من حياته يف هذه البيئة 

اجلوفية ب�سورة اعتيادية. 

فرات  متفاوتة لكنه ل ي�ستخدم الكهف للتوطن املوؤقت اأو الدائم. على  كهف  يف  يدخل  خملوق   :  Trogloxene
كهف )غري م�ضبع(: كهف ت�سكل معظمه فوق م�ستوى املياه اجلوفية داخل منطقة غري م�سبعة، حيث تتم   Vadose

عملية ت�سريف املياه بان�سيابيه يف ظل اجلاذبية. حتكم اجلاذبية يف �سيل منطقة غري م�سبعة  يعني اأن جميع ممرات 
الكهف غري امل�سبع ت�سرف املياه بانحدار املجري ، وتتواجد املمرات يف اجلزء العلوي من الطبقات ال�سخرية  املائية 

الكار�ستية ، وت�سب يف النهاية يف املنطقة امل�سبعة  اأو باجتاه ال�سطح. 

Vadoseمنطقة غري م�ضبعة: منطقة �سخرية فوق م�ستوى املياه اجلوفية، بنظام �سرف حر باجتاه الأ�سفل، تكون 
مملوءة جزئيا باملاء. تعرف اأي�سا با�سم املنطقة غري امل�سبعة، وتتاألف من الربة، واملنطقة اجلوفية ، ومنطقة الرت�ساح 

 ذات ال�سرف احلر. 
ينبوع Vauclusian : نوع من الينابيع حيث تتدفق مياه ال�سرف املبا�سرة من منطقة م�سبعة عرب ممر كهف 

مغمور باملاء حتت �سغط. هذه الينابيع ا�ستق ا�سمها من “فونتان دو فوكلوز” بجنوب فرن�سا ويبلغ متو�سط تدفقها 26 
 مرا مكعبا يف الثانية. تكون ذات �سكل راأ�سي ويبلغ عمقها 243 مرا. تدفقات هذه الينابيع تختلف من مو�سم لآخر. 
م�ستوى املياه اجلوفية : ال�سطح العلوي لقطعة من املياه اجلوفية التي متلأ الفراغات امل�سامية داخل كتلة �سخرية. 
يقع اأعلها ال�سرف احلر للمنطقة غري امل�سبعة، واأ�سفلها املنطقة دائمة الت�سبع. قنوات الكهف امل�ستقلة قد تقع اأعلى 
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اأو اأ�سفل م�ستوى املياه اجلوفية، وبالتايل تكون قنوات م�سبعة اأو غري م�سبعة، ول ميكن عادة اأن يكون م�ستوى املياه 
اجلوفية مت�سل بها. منحدر م�ستوى املياه اجلوفية )التدرج الهيدروليكي( تقل به ن�سبة احلجر اجلريي نتيجة 

لنفاذيته العالية، والذي يتحكم يف من�سوب م�ستوى املياه اجلوفية منافذ الينابيع اأو ال�سمات اجليولوجية املحلية. 
التدفقات العالية تخلق تدرجات هيدروليكية اأكرث انحدارا، وبالتايل يحدث ارتفاعا يف من�سوب املياه بعيدا عن الينابيع. 

 يف Grotte de la Luire بفرن�سا، يبلغ متو�سط م�ستوى املياه يف الكهف )وبالتايل من�سوب املياه املحلية( 450 مرا. 
اأثر املاء : و�سلت �سرف جوفية عرب الكهوف غري امل�ستك�سفة يتثبت منها بوا�سطة و�سع علمات باملياه الداخلة ثم 

حتديدها بعد ذلك عند نقاط معينة على طول املجرى. التقنيات ال�سائعة لو�سع علمات باملياه تت�سمن ا�ستعمال 
الأ�سباغ الفلورية )uranine ، fluorescein ، rhodamine ، leucophor ، pyranine الخ( ، وبذور نبات رجل 

 الئب، اأو مواد كيميائية مثل امللح. اأطول عملية ناجحة لأثر املاء متت يف تركيا على م�سافة 130كم. 
نوع رئي�ضي - نوع يوؤدي فقدانه يف نظام بيئي اإىل تغيري اأكرب من املتو�سط يف جماعات اأخرى لهذا النوع اأو يف عمليات 

الأنظمة البيئية، والذي يعترب بقاوؤه اأمرا حيويا ل�سري العمليات الوظيفية يف املجتمع ككل، مثل الرجنة يف �سمال 
املحيط الأطل�سي اأو الكريل يف القطب اجلنوبي. 

مرحلة حياة تاريخية )املعيار 7( - مرحلة يف منو الأ�سماك ذات الزعانف اأو الق�سرية )ال�سدفية( على �سبيل املثال، مرحلة 
البي�سة، مرحلة اجلنني، مرحلة الريقة، مرحلة الريقة رفيعة الراأ�ش ، مرحلة الزوئية ، مرحلة العوالق احليوانية ، مرحلة 

احلدث، مرحلة البلوغ ، اأو مرحلة ما بعد البلوغ. 
م�ضار الهجرة )املعيار 8( - الطريق الذي ت�سبح اأ�سماك مثل ال�سلمون وثعبان البحر على امتداده عند النتقال اإىل اأو من 
اأماكن و�سع البي�ش اأو التغذية اأو احل�سانة. م�سارات الهجرة غالبا ما تعرب احلدود الدولية اأو احلدود بني اإدارة املناطق 

داخل البلد الواحد. 
�سبه طبيعي )املعيار 1( - عندما ت�ستخدم يف املعيار 1 تعني تلك الأرا�سي الرطبة التي توا�سل اأداء وظيفتها بطريقة تعترب  
تقريبا طبيعية. هذا التو�سيح من�سو�ش عليه يف املعايري لل�سماح باإدراج املواقع التي لي�ست اأ�سلية، لكنها حتتفظ ببع�ش 

القيم التي جتعلها ذات اأهمية دولية. 
ح�ضانة )املعيار 8( – ذاك اجلزء من الأرا�سي الرطبة الذي ت�ستخدمه الأ�سماك ليوفر لها املاأوى والغذاء والأك�سجني يف 

 nest-guarding tilapias مراحل النمو املبكرة ل�سغارها. يف اأنواع بع�ش الأ�سماك، مثل اأ�سماك التلبيا احلار�سة
، يبقى الآباء  يف اأماكن احل�سانة حلماية ال�سغار، بينما يف حالت اأخرى ل تكون ال�سغار حممية من قبل الآباء اإل بف�سل 

موقع املاأوى الذي يوفره  املوطن التي اأودعت فيه، على �سبيل املثال ، اأ�سماك كلب البحر غري احلار�سة. تتوقف قدرة الأرا�سي 
الرطبة كي متثل اأماكن حا�سنة على مدى دوراتها الطبيعية للغمر باملاء، وتبادل املد واجلزر ، وتقلب درجة حرارة املياه 
و / اأو ومدى احتفاظها بحبوب الغذاء. اأظهرت )Welcomme )1979 اأن 92 ٪ من التباين يف كمية الأ�سماك التي مت 

ا�سطيادها من م�سائد الأرا�سي الرطبة ميكن اأن يو�سح من خلل التاريخ احلديث لفي�سانات للرا�سى الرطبة. 
نباتات )املعايري 3 و 4( - تعنى النباتات الوعائية، الطحلبيات، والطحالب والفطريات )مبا يف ذلك احلزازات(. 

جماعة )املعيار 6( - يف هذا ال�سياق تعني اجلماعة البيوجغرافية ذات ال�سلة. 
جماعة )املعيار 7( - يف هذا ال�سياق تعني جمموعة اأ�سماك ت�سم اأع�ساء من نف�ش النوع. 

جماعة )املعيار 3( - يف هذا ال�سياق تعني اأفراد  جماعة اأحد الأنواع داخل منطقة بيوجغرافية معينة.
توفر ملجاأ )املعيار 4( - ت�سري اأي�سا اإىل تعريف »مرحلة حرجة« لكونها ذات �سلة. املراحل احلرجة تعرف باأنها تلك الأن�سطة 

املتعلقة ب� )التكاثر، غري التكاثر، التوقفات اأثناء الهجرة ، الخ( والتي لو مت اإعاقتها اأو منعها من احلدوث قد تهدد على املدى 
الطويل املحافظة على الأنواع. ينبغي تعريف امللجئ على اأنها تلك املواقع التي تنال فيها مثل هذه املراحل احلرجة قدرا 

من احلماية اأثناء حدوث ظروف معاك�سة مثل اجلفاف.
ب�ضكل اعتيادي )املعايري 5 و 6( - كما ورد يف عبارة »تدعم ب�سكل اعتيادي« - اأر�ش رطبة تدعم ب�سكل اعتيادي جماعة بحجم 
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 معني اذا كان: 
اأ( العدد املطلوب من الطيور قد علم اأنه اكتمل يف ثلثي املوا�سم التي تتوافر بيانات كافية عنها، ول يقل العدد الإجمايل 

 للموا�سم عن ثلثة ، اأو 
ب( الطريقة امل�ستخدمة ملعرفة جمموع تلك املوا�سم يف موقع مهم على ال�سعيد الدويل، وذلك على مدى خم�ش �سنوات على 
 الأقل، ترقى للم�ستوى املطلوب )الطرق التي تعتمد على ثلث اأو اأربع �سنوات ممكن ا�ستعمالها يف التقييمات املوؤقتة فقط(. 
ولإثبات ›ا�ستخدام‹ الطيور لأحد املوقع على املدى البعيد، ينبغي الأخذ يف العتبار التغري الطبيعي يف م�ستويات اجلماعة 

ل �سيما فيما يتعلق بالحتياجات البيئية للجماعات احلالية. ولذلك، ففي بع�ش احلالت )مثل، مواقع ذات اأهمية متثل 
ملجئ موؤقتة اأثناء فرات اجلفاف اأو الربد اأو يف 

املناطق الرطبة القاحلة اأو �ضبه القاحلة – والتي قد يتغري حجمها على مر ال�سنني(، تكون الطريقة احل�سابية الب�سيطة 
ملتو�سط عدد الطيور التي ت�ستخدم موقع ما على مدى عدة �سنوات قد ل تعك�ش على نحو كاف الأهمية البيئية احلقيقية 
للموقع. يف هذه احلالت، قد يكون موقع ما بالغ الأهمية يف اأوقات معينة )املعوقات البيئية(، لكن قد يكون اأقل اأهمية يف 

اأوقات اأخرى. يف مثل هذه احلالت، هناك حاجة لتف�سري البيانات يف فرة منا�سبة من الوقت ل�سمان التقييم الدقيق لأهمية 
 املوقع. 

بالرغم من ذلك، ففي بع�ش احلالت، بالن�سبة للأنواع التي تتواجد يف مناطق نائية جدا اأو نادرة على نحو ا�ستثنائي، اأو 
عندما تكون هناك قيود خا�سة على املقدرة القومية لإجراء م�سح �سامل، قد تعترب املناطق منا�سبة على اأ�سا�ش اأعداد اأقل. 

بالن�سبة لبع�ش البلدان اأو املواقع التي تتوفر لديها معلومات قليلة للغاية، ميكن للح�ساءات امل�ستقلة اأن ت�ساعد يف الدللة 
 على اأهمية املوقع بالن�سبة لأحد الأنواع. 

وتعد بيانات الإح�ساء الدويل للطيور املائية والتي قامت الهيئة الدولية للأرا�سي الرطبة مبراجعتها م�سدرا مرجعيا 
ا�سا�سيا يف هذا ال�سدد.

منوذجي )املعيار 1( - اأرا�ش رطبة متثل مثال منوذجيا لنوع معني من الأرا�سي الرطبة املوجودة يف منطقة ما. اأنواع الأرا�سي 
الرطبة حمددة يف امللحق )ب(. 

مرحلة ثانوية seral )املعيار 2( - طور ثانوي يف تطور جماعة الأوج )القمة( للتعاقب النباتي.
ن�ضــبة معتــربة )املعيــار 7( - للمعايري  اخلا�س���ة بالأ�س���ماك - يف املناط���ق البيوجغرافية القطبي���ة قد متثل »ن�س���بة معتربة« ما 
ب���ني 3-8 م���ن النويع���ات والأنواع  والف�س���ائل، مراحل حياة تاريخية اأو التفاعلت بني الأن���واع ؛ يف املناطق املعتدلة 15-20 من 
النويع���ات والأن���واع  والف�س���ائل، اإل���خ؛ ويف املناط���ق ال�س���توائية 40 اأو اأكرث من النويعات والأنواع  والف�س���ائل، اإل���خ، غري اأن هذه 
الأرقام �س���تختلف من منطقة لأخرى. وت�س���مل “ن�س���بة معتربة” جميع اأنواع النوع الواحد ، ول تقت�س���ر على تلك الأنواع التي 
متثل منفعة اقت�س���ادية. بع�ش الأرا�س���ي الرطبة التي بها “ن�س���بة معتربة” من الأنواع قد تكون مواطن هام�س���ية للأ�س���ماك، 
وقد حتتوي على اأنواع قليلة من الأ�س���ماك، حتى يف املناطق ال�س���توائية، على �س���بيل املثال، يف املناطق املائية املنعزلة مل�س���تنقعات 
املنجروف، والبحريات الكهفية والأحوا�ش الهام�س���ية عالية امللوحة يف البحر امليت. واحتمال دعم الأرا�س���ي الرطبة املتدهورة 
“ن�سبة معتربة” من الأنواع اذا اأعيد ترميمها ينبغي اأن يوؤخذ يف العتبار. ويف املناطق حيث تكون ن�سبة تنوع الأ�سماك منخف�سة 
بطبيعتها، مثل، يف املناطق البعيدة عن خط ال�ستواء، يف مناطق مغطاه باجلليد حديثا اأو يف مواطن هام�سية للأ�سماك، ميكن 

اأي�سا تعداد املجموعات ال�سمكية حتت النوع املميزة وراثيا. 
منطقــة و�ضــع البي�ــس )املعيــار 8( - ذاك اجلزء م���ن الأر�ش الرطب���ة التي ت�س���تخدمها الأ�س���ماك للمغازلة والت���زاوج، واإطلق 
الأم�س���اج وتخ�س���يب الأم�س���اج و / اأو اإطلق البي�ش املخ�س���ب، على �س���بيل املثال: الرجنة ، وال�سابل ، ال�س���مك املفلطح ، الكوكل، 
وكثري من اأ�سماك املياه العذبة يف املناطق الرطبة. قد تكون منطقة و�سع البي�ش جزءا من جمرى نهر، اأو قاع جمرى مائي، اأو 
منطقة مياه عميقة اأو قريبة من ال�س���اطئ لإحدى البحريات، اأو�س���هل في�س���ي، املنجروف، اأو �سبخات ماحلة اأو قاع من الق�سب 

اأو م�سب اأو حافة �سحلة للبحر.  قد يوفر تدفق املياه العذبة الظروف امللئمة للتفريخ بالقرب من �ساحل بحري. 
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اأنــواع )املعايــري 2 و 4( – جماع���ات تتواجد ب�س���كل طبيعي تتكاثر، قادرة عل���ى التكاثر، فيما بينها يف احلي���اة الربية. يف ظل هذه 
)وغريها( املعايري، ي�سمل ذلك التعريف »النويعات«. 

تفاعل بني الأنواع )املعيار 7( - تبادل املعلومات اأو الطاقة بني اأنواع تكون ذات اأهمية اأو منفعة خا�س���ة، على �س���بيل املثال، التكافل ، 
املواكلة، و�سائل الدفاع امل�سركة، الحت�سان امل�سرك، و�سلوك طري الوقواق، رعاية اأبوية متقدمة، وال�سيد الجتماعي علقات 
ا�س���تثنائية بني املفر�ش وفري�س���ته، التطفل وفرط التطفل. حتدث التفاعلت بني الأنواع يف جميع النظم البيئية، لكن حتدث 
ب�س���كل خا����ش يف جمتمع���ات القمة الغني���ة بالأنواع، مثل ال�س���عاب املرجانية والبح���ريات القدمية، حيث تعد مكون���ا هاما للتنوع 

البيئي.
تدعــم )املعايــري 4 و 5 و 6 و 7( - متث���ل موطن���ا للمناط���ق التي ميكن اأن تك���ون مهمة لنوع اأو جمموعة اأن���واع يف اأي فرة زمنية 
قد تدعم هذا النوع. ولي�ش من ال�س���روري ا�س���تمرار احتلل منطقة ما، اإذ قد يكون ذلك معتمدا على الظواهر الطبيعية مثل 

الفي�سانات اأو )املحلية( ظروف اجلفاف.
باق )هدف طويل املدى للمعيار 2( - املواقع التي ت�سهم بدرجة كبرية يف بقاء الأنواع اأو املجتمعات البيئية حمليا وكليا هي تلك التي 
 تتمكن من ا�ستبقاء نطاقها اجلغرايف على اأ�سا�ش طويل الأجل. ا�ستمرار الأنواع على املدى الطويل ميكن اأن يحدث يف احلالت التالية : 
اأ( بيانات ديناميكيا اجلماعات عن الأنواع املعنية ت�س���ري اىل اأنها مكتفية ذاتيا على اأ�س���ا�ش طويل الأجل باعتبارها عن�س���را قابل 

للبقاء يف مواطنها الطبيعية، و 
   ب( النطاق الطبيعي للأنواع ل يجرى تخفي�سه حاليا ول يحتمل اأن يتم تخف�سه يف امل�ستقبل القريب، و 

امل���دى الطوي���ل.  �س���يبقى موج���ودا، موط���ن كب���ري بدرج���ة كافي���ة للحف���اظ عل���ى املجموع���ات عل���ى      ج( يوج���د حالي���ا، ورمب���ا 

جمتمع مهدد بيئيا - جمتمع بيئي من املرجح اأن ينقر�ش من الطبيعة اإذا ا�ستمر تواجد الظروف والعوامل التي تهدد نطاقه، 
اأوبقاءه على قيد احلياة اأو تطوره الن�سوؤئي. 

التوجيهــات ملجتمــع مهــدد بيئيــا هي اأن يكــون املجتمع معر�ضــا لتهديــدات حالية وم�ضــتمرة يحتمل اأن تــوؤدي اإىل 
انقرا�ضه كما يت�ضح من الظواهر التالية : 

اأ( انخفا����ش ملح���وظ يف التوزي���ع اجلغ���رايف. يعترب النخفا����ش امللحوظ يف التوزيع تغيريا قيا�س���يا مبوجب���ه تقل�ش توزيع 
املجتم���ع البيئ���ي  اإىل اأق���ل م���ن 10 ٪ من نطاقه ال�س���ابق، اأو اأن امل�س���احة الكلية للمجتمع البيئي تك���ون اأقل من 10 ٪ من 
م�س���احته ال�س���ابقة، اأو حي���ث يك���ون اأقل من 10 ٪ من م�س���احة املجتم���ع البيئي عبارة عن قطع �س���غرية  ميثل جمموعها 
حجمه���ا كب���ريا مب���ا يكفي ل�س���تمرارها لأكرث من 25 عاما. )ن�س���بة ال� 10 ٪ ن�س���بة دللية وبالن�س���بة لبع����ش املجتمعات، 

وبخا�سة تلك التي كانت تغطي يف الأ�سل م�ساحة كبرية ن�سبيا، فاإنه قد يكون من امللئم ا�ستخدام ن�سبة خمتلفة(. 
ب( تغيري ملحوظ يف بنية املجتمع. ت�سمل بنية املجتمع هوية وعدد الأنواع التي ت�سكل العنا�سر التي يركب منها املجتمع 
البيئ���ي، والوف���رة الن�س���بية واملطلق���ة لهذه الأنواع وع���دد ونوع وقوة العملي���ات احليوية وغري احليوي���ة التي تعمل داخل 
املجتم���ع. والتغي���ري امللح���وظ يف بني���ة املجتم���ع ه���و تغيري قاب���ل للقيا�ش حيث تتغ���ري وفرة الأن���واع املكون���ة، والتفاعلت 
اللاأحيائية، اأو التفاعلت الأحيائية اإىل درجة ت�سبح اإعادة تاأهيل املجتمع البيئي من غري املرجح اأن حتدث يف غ�سون 

25 عاما. 
ج( فقدان اأو انخفا�ش الأنواع الأ�سلية التي يعتقد اأنها تلعب دورا رئي�سيا يف املجتمع. هذا املبداأ التوجيهي ي�سري اإىل الأنواع 
التي تعد مكونات تركيبية مهمة للمجتمع اأو التي تعترب مهمة يف العمليات التي تدعم اأو تلعب دورا رئي�سيا يف املجتمع، 

على �سبيل املثال: الأع�ساب البحرية ، واأع�سا�ش النمل الأبي�ش، ع�سب البحر، واأنواع الأ�سجار ال�سائدة. 
د( التوزيع اجلغرايف املحدد )حمدد على امل�ستوى الوطني( مثل اإمكانية فقد املجتمع ب�سرعة بفعل عملية تهديد. 

ه����( عملي���ات املجتم���ع الت���ي يج���رى تغريها للحد ال���ذي ميكن اأن يح���دث تغيريا ملحوظ���ا يف بنية املجتمع. ميك���ن اأن تكون 
عمليات املجتمع لاأحيائية )مثل احلرائق 



 كتيبات رام�ضار لل�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة االإ�ضدار الثالث

98

والفي�س���انات والهيدرولوجي���ا املتغ���رية ، وامللوح���ة ، وتغي���ري العنا�س���ر الغذائي���ة( اأو الأحيائي���ة )مث���ل، امللقح���ات، ناث���رات الب���ذور، 
وحتري���ك الرب���ة م���ن قب���ل الفقاريات التي توؤث���ر يف اإنبات النبات(. ه���ذا التوجيه يدرك اأهمي���ة العمليات البيئي���ة للحفاظ على 
املجتمع البيئي، على �سبيل املثال: نظم احلرائق والفي�سانات والأ�سرار الناجمة عن الأعا�سري، واأن تعطيل هذه العمليات ميكن 

اأن يوؤدي اإىل انحطاط املجتمع البيئي. 
تعاقب )املعايري 5 و 6( – حجم الطيور املائية التي ت�ستخدم اأرا�ش الرطبة خلل فرات الهجرة مثل اأن يكون العدد الراكمي 

الإجمايل الذي ي�ستخدم املوقع اأكرب من عدد الذروة يف وقت حمدد. 
فريد )املعيار 1( - وحيد من نوعه داخل منطقة بيوجغرافية حمددة. اأنواع الأرا�سي الرطبة حمددة يف امللحق )ب(.  

نواع التابعة للحتاد الدويل حلماية الطبيعة )IUCN(. يعد اأحد  معر�ــس للخطــر )املعيار 2( - كما ت�س���تخدمها جلنة بقاء الأ
الأ�س���ناف معر�س���ا للخط���ر عندم���ا ل يك���ون مهددا بدرج���ة خطرية اأو مه���ددا، لكنه يواجه خط���را كبريا للنقرا����ش يف احلياة 
الربية يف امل�ستقبل متو�سط الأجل، على النحو املحدد لكل من احليوانات والنباتات وفقا للمعايري املن�سو�ش عليها يف ت�سنيفات 
القائمة احلمراء واملعايري ال�س���ادرة عن الحتاد الدويل حلماية الطبيعة: الإ�س���دار IUCN 2001( 3.1(. انظر اأي�سا ’الأنواع 

املهددة عامليا’ اأعله. 
طيــور مائيــة )املعايــري 5 و 6( - تع���رف التفاقي���ة عملي���ا طيور امل���اء )وهو م�س���طلح، لأغرا�ش ه���ذه املعاي���ري واملبادئ 
التوجيهي���ة، يعت���رب مرادف���ا ل���� »الطيور املائي���ة«( باأنها »طي���ور تعتمد بيئي���ا على الأرا�س���ي الرطبة« )امل���ادة 1.2(. وبالتايل 
 ي�س���مل هذا التعريف اأي نوع من طيور الأرا�س���ي الرطبة. ومع ذلك، من اأجل ت�س���نيف وا�س���ح، فهي ت�س���مل بوجه خا�ش: 

 .Sphenisciformes  : • البطاريق 
• الغوا�سني : Gaviiformes ؛ 

   Podicipediformes • الغطا�ش: 
• البجع ، طائر الغاق ، الزقة واحللفاء املرتبطة بالأرا�سي الرطبة : Pelecaniformes ؛ 

• مالك احلزين الواق اللقلق اأبو منجل اأبو ملعقة: Ciconiiformes ؛
 : Phoenicopteriformes :الب�سرو�ش •"

"• ال�سياح، البجع، الأوز والبط )الربية( : 
"• الطيور اجلارحة املرتبطة بالأرا�سي الرطبة: Accipitriformes )�سقريات(

"• لكركي التفلق واحللفاء : Gruiformes ؛ 
"• Opisthocomiformes :الهواتزن  

• اجلاكانا واخلوا�سون )اأو الطيور ال�ساحلية( والنور�ش ، اخليتعور وطيور ال�سنونو البحرية املرتبطة بالأرا�سي 
الرطبة: )زقزاقيات( 

  coucals :Cuculiformes •"
• البوم املرتبط بالأرا�سي الرطبة: Strigiformes ؛ 

فوائد الأر�س الرطبة )املعيار 7( - اخلدمات التي تقدم الأرا�سي الرطبة للنا�ش، على �سبيل املثال: ال�سيطرة على الفي�سانات، 
وتنقية املياه ال�س���طحية ، واإمدادات املياه ال�س���احلة لل�سرب، واأ�سماك ونباتات ومواد البناء ومياه للدواب، وال�ستجمام يف الهواء 

 .VI.1 الطلق، والتعليم. انظر اأي�سا القرار
اأنواع الأرا�ضي الرطبة )املعيار 1( - على النحو املحدد يف نظام ت�سنيف اتفاقية رام�سار، انظر امللحق )ب(.  

قيــم الأرا�ــس الرطبة )املعيار 7( - الأدوار التي تلعبها الأرا�س���ي الرطبة يف الأداء الطبيعي للنظام البيئي، على �س���بيل املثال: 
احل���د م���ن وال�س���يطرة على الفي�س���انات، واحلفاظ اإمدادات املياه اجلوفية وال�س���طحية، ا�س���طياد الروا�س���ب، ومكافح���ة التاآكل، 

وخف�ش التلوث ، وتوفري املواطن. 
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القرارات ذات ال�ضلة

القرار 7.11
من قبل موؤمتر الأطراف ال�ضابع – �ضان خو�ضية – كو�ضتا ريكا

الإطار الأ�ضرتاتيجي واخلطوط الإر�ضادية للتطويرامل�ضتقبلي لالأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية

يو�س���ح اأن امل���ادة 2 م���ن املعاه���دة تلزم الأطراف »باإع���لن اأن الأرا�س���ي الرطبة املنا�س���بة والواقعة داخل منطقتهم �س���يتم . 1
ت�سمينها داخل قائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية:؛

ويو�س���ح اأن م���ا مت تناول���ه لحق���اً بخ�س���و�ش هذه الق�س���ية يف موؤمت���رات الأطراف الثلث���ة الأوىل ويف املوؤمت���ر الرابع يف . 2
التو�س���ية رق���م 4-2 ويف املعاي���ري املخت���ارة ق���د مت العم���ل به للتعريف بالأرا�س���ي الرطب���ة ذات الأهمي���ة الدولية وحتديد 

ماهيتها؛
وي�س���لم ب���اأن الق���رار 2.7 ملوؤمت���ر الأطراف ال�س���اد�ش ق���د تبنى معايري حم���ددة اإ�س���افية للتعريف بالأرا�س���ي الرطبة ذات . 3

الأهمية الدولية بناءاً على الأ�س���ماك وامل�س���افة اأي�س���اً اإىل ملحق اخلطوط الإر�س���ادية املف�س���لة اخلا�ش به لتطبيق هذه 
املعايري؛

واأي�س���ا يعت���رب اأن الق���رار 6.3 ملوؤمت���ر الأط���راف )Ramsar )cop6 ق���د اأج���از مراجع���ة معاي���ري رام�س���ار للتعري���ف . 4
بالأرا�س���ي الرطبة ذات الأهمية الدولية واخلطوط الإر�س���ادية املرافقة، والذي يطالب باأن تقوم جلنة املراجعة العلمية 

والتقنية مبراجعة املعايري وو�سعها قيد الإعتبار من قبل موؤمتر الأطراف ال�سابع؛
وي�س���ع يف العتب���ار اأن القان���ون 6-2-3 من اخلطة ال�س���راتيجية 1997 -2002 يعمل على ح���ث موؤمتر الأطراف على . 5

من���ح الأولي���ة لإع���لن مواق���ع جدي���دة من “اأنواع الأرا�س���ي الرطب���ة التي يت���م متثيلها حالي���اً على قائمة رام�س���ار وعلى 
الأخ�ش ال�سعب املرجانية واأ�سجار املاجنروف والأع�ساب البحرية والأرا�سي اخلثية؛

ويلحظ  اأن القانون 6-3-1 من اخلطة ال�سراتيجية يقرر باأنه �سوف يتم حفظ املعايري “حتت املراجعة ل�سمان اأنها . 6
تعك�ش قيم واأوليات �سيانة الأرا�سي الرطبة العاملية؛

وي�سدق على اأن تطبيق معايري حتديد الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية يجب اأن يتم تنفيذه من خلل اإطار عمل . 7
ا�س���راتيجي على امل�س���تويات العاملية والإقليمية والوطنية وفوق الوطنية حتى متكن املوؤمتر من التحرك ب�س���كل اأ�س���رع 
نحو اإجناز �سبكة عاملية من املواقع التي متثل كل اأنواع الأرا�سي الرطبة الأمر الذي من �ساأنه  امل�ساهمة يف احلفاظ على 
التنوع البيولوجي و�سيانة الوظائف البيئية واملائية للأرا�سي الرطبة والتي حتافظ على ا�ستمرارية احلياة الب�سرية؛

 ويق���ر ب���اأن اجلل�س���ة التقني���ة الثانية ملوؤمتر الأطراف احلايل قد قامت مبراجعة تف�س���يلية مل�س���ودة اخلطوط الإر�س���ادية . 8
واإطار العمل الإ�سراتيجي للتطوير امل�ستقبلي لقائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية؛

كما يقر باأن اجلل�س���ة التقنية الرابعة ملوؤمترالأطراف احلايل قد قامت مبراجعة املعلومات املتاحة حول موارد الأرا�س���ي . 9
الرطب���ة يف الع���امل وحتدي���د ع���دد من الأوليات يف قائمة جرد لتح�س���ني قاعدة املعلومات ال�س���رورية هذه وذلك من اأجل 
ت�س���كيل الأ�س���ا�ش ال���ذي ترك���ز عليه عملية التخطيط وو�س���ع الأوليات امل�س���تقبلية للع���لن عن موقع رام�س���ار ) القرار 

7.29(؛

ما ي�س���ري اإىل القرار 4.4 ملوؤمتر الأطراف واخلا�ش باجتماع التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالو�س���ع احلايل والتوجهات . 10
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اخلا�س���ة بالتن���وع البيوجل���ي للمي���اه الداخلية، وبالأخ�ش امللح���ق رقم 1 اجلزء ب والذي ي�س���ري اإىل التعاون بني الهيئات 
التقنية املخت�سة لكل الجتماعني وذلك “ لتحقيق التقارب املطلوب بني نهج املعايري وت�سنيف الأنظمة البيئية للمياه 

الداخلية”.
وي�س���ع يف العتب���ار مذكرات التفاهم مع التفاقية فميا يتعلق بالف�س���ائل املهاجرة وم���ع اتفاقية املرياث العاملي ومذكرة . 11

التعاون مع اتفاقية مكافحة الت�سحر والأعمال التعاونية يف املوقع واملذكورة هنا
يع���رب ع���ن تقديره لأع�س���اء جلنة املراجعة العلمي���ة والتكنولوجية وغريهم ممن �س���اهموا يف مراجع���ة املعايري وتطوير . 12

اإطار العمل ال�س���راتيجي وعلى الأخ�ش �س���ركاء املنظمة الدولية للتفاقية وامل�س���وؤلون داخل ال�سلطات الإدارية التالية 
برام�س���ار والذي���ن عمل���وا على تزويدنا بالتعليقات غري الر�س���مية والن�س���ح ال�س���ديد وهي: ا�س���راليا والباهاما�ش وكندا 

وكولومبيا واملجر واندوني�سيا، ومالوي و�سلوفينيا وجنوب اأفريقيا واململكة املتحدة؛
 يتبن���ى اخلط���وط الر�س���ادية واط���ار العمل ال�س���راتيجي م���ن اأجل التطوير امل�س���تقبلي لقائم���ة الأرا�س���ي الرطبة ذات . 13

الأهمية الدولية كما ين�ش امللحق املرفق بهذا القرار.
 يحث جميع اأطراف املوؤمتر على تطبيق اإطار العمل ال�سراتيجي وبوجه اخل�سو�ش على التطور على ال�سعيد الوطني . 14

وعلى ال�سعيد الإقليمي وذلك لتطوير منهج تنظيمي للتعريف بالأرا�سي الرطبة .
يدعو اأطراف املوؤمتر و�سركاء املنظمة الدولية للتفاق مع اأ�سحاب امل�سالح من املجتمع الدويل للعمل داخل اإطار العمل . 15

الإ�سراتيجي ذو املدى البعيد من اأجل حتقيق الهدف العاملي ق�سري املدى واملتمثل يف اعلن 2000 موقع لرام�سار من 
خلل موؤمتر الأطراف التا�سع عام 2005.

 يدعو اأطراف املوؤمتر )طبقاً للقرار 7.20 ملنح الأولية كما هو م�س���ار اليه اىل برامج قائمة الأرا�س���ي الرطبة وذلك من . 16
اأجل توفري قاعدة املعلومات اللزمة لتطبيق اإطار العمل ال�سراتيجي لأق�سى حد ممكن.

 ي�س���جع جمي���ع اأط���راف املوؤمت���راأن ي�س���عوا يف اعتباره���م اثن���اء حتدي���د املواقع �س���احبة الأولي���ة يف العلن عنه���ا، جميع . 17
التزاماتهم مبوجب املادة 5 من التفاق )اخلطوط الر�س���ادية ذات ال�س���لة للتعاون الدويل مبوجب اتفاق رام�س���ار والتي 
يتناوله���ا الق���رار 7.19 كم���ا يدع���و اىل التاأكد من اأن م�س���األة الأرا�س���ي الرطبة املنا�س���بة عابرة الق���ارات وتلك التي متثل 

موطناً ا�سا�سياً للف�سائل املهاجرة التي تعتمد على الأرا�سي الرطبة حتتل موقع ال�سدارة يف اهتماماتهم؛
ويدعو املوؤمتر اأي�ساً جميع الأطراف اإىل تعزيز مواقع رام�سار داخل دائرة اإخت�سا�سهم واأينما كان ذلك ممكناً ومنا�سباً . 18

باعتب���ار ه���ذه املواق���ع من���اذج اأو مواق���ع اإثباتي���ة تظه���ر مدى تنفي���ذ اخلطوط الإر�س���ادية وذلك م���ن اأجل تنفي���ذ مفهوم 
ال�ستخدام احلكيم )التو�سية رقم 4010(.

يوج���ه التعليم���ات ملكت���ب رام�س���ار كي يجذب اليه عند اأول فر�س���ة انتباه الهيئ���ات التقنية والعلمي���ة ذات اخلربة والتابعة . 19
لتفاقية التنوع البيوجلي واتفاقية الف�سائل املهاجرة واتفاقية التجارة الدولية فيما يتعلق بالف�سائل املهددة واتفاقية 
امل���رياث العامل���ي واتفاقية مكافحة الت�س���حر وحمتويات ه���ذا القرار وملحقاته والبحث عن التعاون امل�س���تقبلي املنا�س���ب 

اأثناء تنفيذها.
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القرار 10.8
)من قبل موؤمتر الأطراف الثامن – فالن�ضيا – اأ�ضبانيا، 2002(

حت�ضينات على تنفيذ اإطار العمل الإ�ضرتاتيجي والروؤية اخلا�ضة بقائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
يذكر القرار باملادة 1-2 من املعاهدة والتي تن�ش على اأن »كل طرف �سوف يقوم بتحديد  الأرا�سي الرطبة املنا�سبة داخل . 1

ارا�سيه من اأجل و�سعها على قائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية« وتن�ش اأي�ساً على اأن » حدود اأية اأر�ش رطبة 
�سوف يتم حتديدها بكل دقة من خلل خريطة تو�سع لهذا الغر�ش.«؛

 ي�س���ع يف الإعتبار املادة 1-3 والتي تن�ش على اأنه “ يتعني على اأطراف املوؤمتر و�س���ع خططهم وتنفيذها مبا يعمل على . 2
تعزيز احلفاظ على الأرا�سي الرطبة املذكورة يف القائمة.”؛

كما ي�س���ع القرار اأي�س���اً يف الإعتبار املادة 2-3 والتي تن�ش على “ اأنه ينبغي على كل طرف اأن يت�اأكد من اأنه �س���وف يكون . 3
عل���ى عل���م مبك���ر كلما ك���ان ذلك ممكناً باأي تغيري يطراأ على املوا�س���فات البيئية لأي من الأرا�س���ي الرطبة الواقعة داخل 
حيز اأرا�سيه واملدرجة يف القائمة �سواء اأكان هذا التغري قد حدث بالفعل اأو كان اخذاً يف احلدوث اأو يتوقع حدوثه.” واأن 

يتم اإر�سال املعلومات حول التغري الذي طراأ اإىل مكتب رام�سار دون 
اإبطاء.”. 4
ي�س���ري القرار اإىل التو�س���ية 7-4 والتي تناولت ورقة املعلومات اخلا�س���ة بالأر�ش الرطبة لرم�س���ار )وامل�سار اليها بالرمز . 5

RIS، ورقة معلومات رام�سار( وت�ستخدم هذه الورقة كو�سيلة لتقدمي و�سف للمواقع لقاعدة البيانات اخلا�سة مبواقع 
رام�سار.

كما ي�سري اإىل القرار 3-5 و 11.7 بال�سافة اإىل الهدف الت�سغيلي رقم 3-5 من اخلطة ال�سراتيجية للمعاهدة 1997 . 6
-2002 والت���ي تطال���ب اأط���راف املوؤمتر بالتاأكد من اأن اأوراق معلومات رام�س���ار واخلرائط ق���د مت تقدميها لكافة املواقع 

كما تطالبهم بتحديث اخلريطة وورقة املعلومات اخلا�سة بكل موقع حمدد كل قرة زمنية ل تزيد عن �ستة اأعوام؛
يذك���ر ه���ذا الق���رار بالق���رار 11.7وال���ذي تناول من خلل���ه اأط���راف املوؤمتر اإط���ار عمل ا�س���راتيجي وخطوط اإر�س���ادية . 7

للتطوي���ر امل�س���تقبلي لقائم���ة الأرا�س���ي الرطبة ذات الأهمي���ة الدولية، والذي تهدف روؤيته اإىل “تطوير و�س���يانة �س���بكة 
دولي���ة م���ن الأرا�س���ي الرطب���ة اللزمة للحفاظ عل���ى التنوع البيوجل���ي العاملي واإ�س���تمرارية احلياة الب�س���رية من خلل 
كما ت�سري هذه الروؤية اإىل اأن هذه ال�سبكة الدولية �سوف يتم اإن�سائها كواحدة  الوظائف البيئية واملائية التي توؤديها” ، 
م���ن جمموع���ة �س���بكات مرابطة و�س���املة كالأرا�س���ي الرطب���ة ذات الأهمية الدولية املن�س���اأة داخل ارا�س���ي كل طرف من 

اأطراف املوؤمتر.
كما يذكر باأن القرار 11.7 ن�ش على اأن اأهداف قائمة رام�سار تنح�سر فيما يلي:

اإن�س���اء �س���بكة دولية ملواقع رام�س���ار يف كل طرف من اأطراف املوؤمتر والتي متثل ب�س���كل كامل تنوع الأرا�سي الرطبة • 
ووظائفها البيئية واملائية الرئي�سة؛

امل�ساهمة يف احلفاظ على التنوع البيولوجي العاملي من خلل حتديد واإدارة املواقعة املنا�سبة للأرا�سي الرطبة.• 
ج���� - تعزي���ز التع���اون ب���ني اأط���راف املوؤمت���ر و�س���ركاء املنظم���ة الدولي���ة للمعاه���دة واأ�س���حاب امل�س���الح املحلي���ون يف • 

اإختياروحتديد واإدارة مواقع رام�سار؛
د- ا�س���تخدام �س���بكة مواق���ع رام�س���ار ك���اأداة لتعزيز التع���اون الوطني و�س���به الوطني/الإقليمي وال���دويل فيما يتعلق • 

باملعاهدات الدولية املكملة.
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 اإ�س���افى اإىل التذك���ري ب���اأن اله���دف 4.1 م���ن اإطار العمل الإ�س���راتيجي هو »ا�س���تخدام مواقع رام�س���ار كمناط���ق قاعدية . 8
و مرجعي���ة للمراقب���ة البيئي���ة الوطني���ة وف���وق الوطني���ة / الإقليمية والدولية لر�س���د مظاهر فقدان التن���وع البيوجلي 
والتغ���ري املناخ���ي وعملي���ات الت�س���حر« علوة على اأنه من اأجل حتقي���ق ذلك يحتاج اأطراف املوؤمتر اإىل اإ�س���تخدام تقنيات 
ملراقبة املوا�سفات البيئية ملواقع رام�سار على اأرا�سيهم والإبلغ عن اأي تغري يف ال�سخ�سية البيئية طبقاً للمادة2-3 من 

املعاهدة كما ي�سري اإليها القرار 8.8 الذي تبناه اجتماع موؤمتر الأطراف احلايل؛
 ي�سع القرار يف الإعتبار اأن اأطراف املوؤمتر قد مت حثهم من خلل “ اخلطوط الإر�سادية لو�سع منهج تنظيمي لختيار . 9

الأرا�سي الرطبة �ساحبة الأولية يف الإعلن عنها مبوجب معاهدة رام�سار )الف�سل الرابع من ملحق القرار رقم 11.7( 
مت حثه���م عل���ى اغتنام الفر�ش التي قد تتيحها اإعلنات مواقع رام�س���ار للم�س���اهمة يف مب���ادرات اأخرى مبوجب الربامج 
واملعاهدات البيئية الإقليمية والدولية ذات ال�سلة كما ي�سري القرار اإىل اأن ذلك ي�سمل الإهتمام ب�سبكات مواقع للطيور 
املائي���ة املهاج���رة وغريه���ا من الف�س���ائل املهاجرة من خلل – على �س���بيل املثال ل احل�س���ر- معاهدة الف�س���ائل املهاجرة 
واتفاقياته���ا مث���ل اتفاقي���ة الطي���ور املائي���ة الأفريقية-الأورا�س���يوية )AEWA( وخط���ة اإدارة الطيور املائي���ة الأمريكية 
ال�س���مالية و�س���بكة احلفاظ على طيور ال�ساطئ يف ن�سف الكرة الغربي واإ�سراتيجية ا�سيا-با�سيفيك للحفاظ على طيور 

املاء املهاجرة؛
ي�س���ع القرار يف الإعتبار اأن اخلطوط الإر�س���ادية للتعاون الدويل مبوجب معاهدة رام�س���ار)القرار 19.7( تدعو اأطراف . 10

املوؤمتر اىل تولية اهتمام خا�ش لتحديد الأرا�سي الرطبة امل�سركة والف�سائل املعتمدةعلى الأرا�سي الرطبة، والتوفيق 
بني تنفيذ معاهدة رام�س���ار وغريها من املعاهدات والربامج ، والعمل املتعاون مع هذه الربامج واملنظمات �س���عياً لتنفيذ 
تو�س���يات اخلطوط الإر�س���ادية اخلا�س���ة بالتعاون الدويل ، والتي ت�س���مل حتديد واإعلن كافة املواقع التي تفي مبعايري 

طيور املاء لإعلن موقع رام�سار واإن�ساء �سبكات مواقع للف�سائل امل�سركة؛
يقر باأن اإقامة �سبكة دولية ووطنية مرابطة من مواقع رام�سار واإدارتها امل�ستدامة من �ساأنه توفري اإثبات وبرهان قوي . 11

وم�ساهمة فعالة للدول التي تعمل على حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، وذلك من خلل اإقرار قيم ووظائف الأرا�سي 
الرطب���ة واحلف���اظ عليه���ا واخلدمات واملنافع التي تقدمها يف جمال الأمن الغذائ���ي واملائي و التخل�ش من الفقر، وعلى 

الأخ�ش بالن�سبة للمجتمعات املحلية واملواطنني الأ�سليني.
كما يقر باأن ورقة ال�سيا�سة املقدمة من القمة العاملية للتنمية امل�ستدامة )جوهان�سربج – اأغ�سط�ش 2002( باإل�سراك . 12

مع احلكومة ال�سوي�سرية وال�سندوق العاملي لدعم الطبيعة )WWF(، ومكتب رام�سار )الوثيقة 32 ، املوؤمتر الثامن( 
ت�س���جع عل���ى و�س���ع منه���ج بيئي حلماي���ة واإدارة مواقع رام�س���ار وغريها من الأرا�س���ي الرطبة فيما يتعلق ب���اإدارة مقيا�ش 

احلو�ش املائي وذلك كم�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة.
ويق���ر ب���اأن اإعلن موقع لرم�س���ار ما ه���و اإل جمرد بداية واأن تنفيذ خمطط اإداري منا�س���ب لكل املواقع هو اأمر �س���روري . 13

لتاأم���ني اإ�س���تخدامها امل�س���تدام، واأن الإجتم���اع احلايل ق���د تبنى خطوط اإر�س���ادية جديدة لتخطيط اإدارة مواقع رام�س���ار 
وغريها من الأرا�سي الرطبة )القرار 14.8(؛

وي�سع هذا القرار يف الإعتبار الهدف الذي مت حتديده يف خطة عمل املعاهدة 2000-2002 اخلا�سة باإعلن 2000موقع . 14
لرام�سار اثناء موؤمتر الأطراف التا�سع؛

ويلق���ي ال�س���وء عل���ى اأن���ه  )وكم���ا ح���دث يف 15 �س���بتمرب 2002( ق���د مت اإع���لن 208 موق���ع جدي���د لرام�س���ار مب���ا يغطي . 15
31.928.333 هكتار منذ موؤمتر الأطراف ال�س���ابع من قبل 56ع�س���واً يف موؤمتر الطراف وهو ما ميثل ن�سبة زيادة تبلغ 

%8 فقط من عدد املواقع اأي ن�سبة زيادة تبلغ %45 يف اإجمايل امل�ساحة املعلنة، غري اأن ما يثري القلق اأن هذا العدد هو 
فقط ن�سف عدد املواقع اجلديدة التي مت التعهد باإعلنها يف موؤمتر الأطراف ال�سابع )القرار 7.12(؛
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 وي�س���يد هذا القرار بالدعم الذي قدمه �س���ركاء املنظمة الدولية وغريهم لأطراف املوؤمتر من الدول النامية اأو الدول . 16
التي تعرب اإقت�سادياتها مرحلة اإنتقالية وللدول غري الأطراف والتي ت�ستعد للدخول اإىل املعاهدة، وذلك لإعلن مواقع 

جديدة لرام�سار؛
 ي�س���ري القرار اإىل اأن اجتماع رام�س���ار �س���به الإقليمي ل�س���مال وو�س���ط اأفريقيا )اجلزائر 20-22 مار�ش 2002( اقرح اأن . 17

يتبنى موؤمتر الأطراف قراراً ي�س���جع كل اأطراف املوؤمتر على التوا�س���ل يف كل اجتماع ملوؤمتر الأطراف واإطلع بع�س���هم 
البع�ش على خطط احلد الأدنى للإعلن خلل ال�س���نة الثالثة على التوايل ملواقع رام�س���ار اجلديدة، كما ي�س���ري القرار 
اإىل اأن هذا الإقراح قد مت الت�س���ديق عليه من قبل الإجتماع �س���به الإقليمي ملعاهدة رام�س���ار لغرب اأفريقيا ومدغ�س���قر 

وجزر القمر )كوتونو 5-7 يونيه 2002(؛
ي�س���ري القرار اإىل اأمنا يثري القلق هو اأن 77 ع�س���واُ من موؤمتر الأطراف )مبا يف ذلك 58 طرفاً ان�س���م اىل املعاهدة قبل . 18

موؤمتر الأطراف ال�سابع مل يقوموا باأية اإعلنات جديدة ملواقع رام�سار منذ موؤمتر الأطراف ال�سابع، غري اأن هذا القرار 
ي�سلم باأن بع�ش الدول ذات امل�ساحات ال�سغرية قد ل يكون لديها املزيد من الأرا�سي الرطبة التي ت�سلح للعلن؛

 ومم���ا يث���ري القل���ق اأن 32 طرف���اً مل يقوموا باأية اإعلنات جديدة ملواقع رام�س���ار منذ ان�س���مامهم للمعاهدة ملدة بلغت يف . 19
بع�ش احلالت ع�سرين عاماً؛

 ومما يثري القلق اأي�س���اً اأنه مل يتم تقدمي اأو حتديث اأوراق معلومات رام�س���ار حول 503 موقع لرام�س���ار يف 73 دولة فلم . 20
تقدم اأي خرائط اأو اأوراق معلومات اإىل مكتب رام�سار لأكرث من �ستة �سنوات واأنه ما زالت هناك حاجة للتزود باخلرائط 

الكافية ل411 موقع يف 52 دولة.
 وي�س���ري اإىل اأن���ه 29 دول���ة فق���ط قد اأ�س���ارت يف تقاريره���ا الوطنية ملوؤمتر الأط���راف الثامن اأن لديها قائم���ة جرد وطنية . 21

�ساملة للأرا�سي الرطبة وهو ما يوؤكد اأن معظم الأطراف تفتقر اىل ال�سا�سيات ال�سرورية لتحديد اإعلن �سبكة �ساملة 
وترابط ملواقع رام�سار، كما هو م�سار اإليه يف القرار 20.7 كما يوؤكد اأي�ساً اأن عدداً قليًل فقط من الدول الأطراف قدموا 

تقارير عن تكوينهم لقواعدد بيانات وطنية للأرا�سي الرطبة؛
ومم���ا يث���ري القلق اأنه على الرغم من اأن 73 طرفاً ي�س���ريون يف تقاريرهم الوطني���ة ملوؤمتر الأطراف الثامن اإىل اأنهم قد . 22

قام���وا بتطبي���ق منه���ج تنظيمي لإعلن مواقع رام�س���ار واأن 74 طرفاً ق���د قدموا تقارير اأن لديهم دليل مبواقع رام�س���ار 
املحتمل���ة، غ���ري اأن ع���دداً قليًل من الدول لديهم معلومات القائمة ال�س���املة والتي ت�س���كل اأمراً �س���رورياً ل بد اأن ي�س���بق 
اإن�س���اء مثل هذا املنهج التنظيمي واأن عدداً �س���ئيًل من الدول لديهم اأدلة وا�س���حة ت�سري اإىل بناء �سبكة وطنية مرابطة 
من مواقع رام�سار، متثل ب�سكل كامل تنوع الأرا�سي الرطبة ووظائفها البيئية واملائية الرئي�سة، اأو ا�سراتيجية لإن�ساء 
هذه ال�س���بكة، كما نودى اليه يف اإطار العمل ال�س���راتيجي واخلطوط الإر�س���ادية للتنمية امل�س���تقبلية لقائمة الأرا�س���ي 

الرطبة ذات الأهمية الدولية.
ويو�سح القرار اأن 24 دولة فقط قد اأو�سحت يف تقاريرهم الوطنية ملوؤمتر الأطراف الثامن اأنها قد قامت بو�سع خططاً . 23

اإدارية لكافة مواقع رام�سار لديها، واأن 513 موقع لرام�سار )اي %45 من امل�ساحة( فقط لديها خطط اإدارية واأن هذا 
يقع حتماً دون الأهداف التي حددتهاخطة عمل املعاهدة 2000-2002، كما يو�س���ح القرار اأن م�س���تويات تنفيذ اخلطط 

الإدارية املو�سوعة بالفعل ل زالت متدنية؛
وي�سع يف الإعتبار اأن عدداً قليًل من الأطراف قد قاموا باإر�سال تقارير اىل مكتب رام�سار حول تغريات حدثت اأو متوقع . 24

حدوثها يف اخل�سائ�ش البيئية ملواقع رام�سار املعلنة لديهم مبا يتما�سى مع املادة 2-3 من املعاهدة وذلك على الرغم من 
اأن تقاريره���م الوطني���ة املقدمة اإىل موؤمتر الأطراف الثامن قد احتوت على معلومات حول مراقبة اخل�س���ائ�ش البيئية 

ملواقع رام�سار؛
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كم���ا ي�س���ع يف الإعتب���ار القرارات الت���ي مت اإتخاذها من قبل الإجتم���اع احلايل للموؤمتر والتي توفر املزيد من الإر�س���ادات . 25
لأط���راف املوؤمت���ر ح���ول حتديد واإعلن الأرا�س���ي الرطب���ة ذات الأهمي���ة الدولي���ة، وبالتحديد القرار رق���م 11.8 والذي 
يقدم اإر�س���اداً اإ�س���افياً لتحديد واإعلن اأنواع الأرا�س���ي الرطبة اجلاري اإي�ساحها )اأ�س���جار املنجروف، وال�سعاب املرجانية 
والأرا�سي اخلثية واأرا�سي احل�سائ�ش الرطبة( كمواقع رام�سار؛ والقرار 33.8 والذي يقدم الإر�ساد حول الربك املوؤقتة؛ 
والقرار 38.8 اخلا�ش بتقدير تعداد الطيور املائية وتطبيق املعيار رقم 6 من اإطار العمل الإ�سراتيجي؛ والقرار 21.8 
حول حتديد حدود مواقع رام�س���ار ب�س���كل اأكرث دقة داخل اأوراق معلومات رام�س���ار؛ والقرار 22.8 اخلا�ش مبو�س���وعات 

متعلقة مبواقع رام�سار التي مل تعد تفي اأبداً باملعايري املطلوبة من اأجل اإعلنها كمواقع رام�سار؛
واأخ���رياً ف���اإن هذا القرار ي�س���ع اأي�س���اً يف الإعتب���ار ورقة املناق�س���ة ملوؤمتر الأطراف الثام���ن، الوثيق���ة 31 واملتعلقة باملزيد . 26

م���ن الإي�س���اح ملعاي���ري رام�س���ار و خطوطها الإر�س���ادية من اأجل تطوير القائم���ة، فيما يتعلق بالتناغم م���ع ملمح التنوع 
البيولوج���ي املو�س���وعة م���ن قب���ل معاه���دة التن���وع البيولوج���ي، مبا يف ذل���ك ق�س���ية الأهمي���ة الإجتماعية- القت�س���ادية 

والثقافية للأرا�سي الرطبة؛
يدعو املوؤمتر جميع الأطراف اىل جتديد جهودهم يف تطبيق اخلطوط الإر�س���ادية واإطار العمل الإ�س���راتيجي للتنمية . 27

امل�س���تقبلية لقائمة الأرا�س���ي الرطبة ذات الأهمية الدولية )القرار 11.7( مبا يف ذلك اأولية اإن�ساء ا�سراتيجية وحتديد 
الأوليات من اأجل املزيد من اإعلنات مواقع رام�سار وذلك لإن�ساء ال�سبكات الوطنية املرابطة التي نودي اىل اإن�سائها يف 

ا�سرع وقت ممكن يف الروؤية اخلا�سة بالقائمة؛
ويدع���و جمي���ع الأط���راف اأي�س���اً لتحديد جميع الأرا�س���ي الرطبة والتي لديه���ا اإمكانية التاأهل ليت���م اإعلنها بني مواقع . 28

رام�س���ار، و�س���يكون ذل���ك نتيج���ة ملمو�س���ة ملا نودى به يف الفقرة ال�س���ابقة من و�س���ع ال�س���راتيجيات وحتدي���د الأوليات، 
كم���ا يدع���و املوؤمتر اإىل اإن�س���اء اأهداف م�س���تقبلية تركز يف زي���ادة عدد املواقع املعلنة، واأن يتم ت���دوال هذه الأهداف يف كل 

اإجتماعات موؤمتر الأطراف واإطلع مكتب رام�سار عليها كجزء من خطة التنفيذ الثلثية للمعاهدة.
يحث كافة الأطراف؛ وكجزء من عملية حتديد الأرا�س���ي الرطبة التي ت�س���لح للإعلن كمواقع رام�س���ار، ومتا�س���ياً مع . 29

الق���رار 19.7 اخلا����ش باخلطوط الإر�س���ادية للتعاون الدويل مبوجب معاهدة رام�س���ار، يحث املوؤمت���ر كافة اأطرافه على 
التعاون من اأجل حتديد واإعلن مواقع رام�س���ار �س���من �سبكة مواقع وطنية ودولية للف�سائل املهاجرة مبا يف ذلك طيور 
املاء املهاجرة وذلك كم�ساهمة يف مبادرات اأخرى مبوجب الربامج واملعاهدات البيئية الإقليمية والدولية ذات ال�سلة مبا 
فيها على �سبيل املثال ل احل�سر، معاهدة الف�سائل املهاجرة واإتفاقياتها مثل اإتفاقية طيور املاء الأوراأ�سيوية- الأفريقية 
)AEWA( وغريها من التدابري الأخرى مثل خطة اإدارة طيور املاء الأمريكية ال�سمالية و�سبكة احلفاظ على طيور 

ال�ساطئ بن�سف الكرة الغربي واإ�سراتيجية اآ�سيا – البا�سيفيك للحفاظ على طيور املاء املهاجرة؛
يوجه الإر�س���اد للجنة املراجعة العلمية والفنية مب�س���اعدة مكتب رام�س���ار واأطراف املوؤمتر املعنية وغريهم من املنظمات . 30

ذات ال�س���لة لو�س���ع معاي���ري وخطوط اإر�س���ادية اإ�س���افية بحي���ث يقرها موؤمت���ر الأطراف الثامن للم�س���اعدة عل���ى انتقاء 
واإعلن مواقع جديدة لرام�س���ار فيما يتعلق بالقيم والوظائف الإقت�س���ادية-الإجتماعية والثقافية ذات ال�س���لة بالتنوع 
البيولوج���ي كم���ا جاء يف امللح���ق رقم 1 ملعاهدة التنوع البيولوجي والذي ميكن تطبيقه يف كل منا�س���بة مقرناً بواحد اأو 
باأكرث من معايري اإنتقاء واإعلن مواقع رام�سار، كما يوجه الر�ساد اىل اللجنة باأن ت�سفع هذا العمل بتحليل كامل ملدى 
ت�س���ارك اأطراف املوؤمتر يف تنفيذ هذه املعايري من اأجل الإدارة ال�س���ليمة ملواقع رام�سار، مبا يف ذلك التزامات وم�سئوليات 

كل طرف نحو احلفاظ على اخل�سائ�ش البيئية لأي من املواقع املنتقاه؛
يطال���ب جميع اأطراف املوؤمتر با�س���تخدام الن�س���خة املعدلة من ورقة معلومات رام�س���ار )RIS( كم���ا اقرها القرار 13.8 . 31

لعلنات املواقع اجلديدة، واإمتدادات املواقع احلالية وحتديثها؛
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يح���ث الأط���راف عن���د تكمل���ة اأو حتدي���ث ورق���ة معلوم���ات رام�س���ار على ذك���ر اأهمية املوق���ع من النواح���ي البيئي���ة واملائية . 32
والإجتماعية-الإقت�س���ادية والثقافي���ة با�س���تخدام الأجزاء املنا�س���بة م���ن ورقة املعلومات لهذا الغر����ش، بحيث يكون ذلك 
هو القاعدة لعمليات حتديد املواقع وامللمح التي يجب مراعاتها اأثناء اإدارة عملية التخطيط للموقع، كما هو مبني يف 
اخلطوط الإر�س���ادية اجلديدة لتخطيط اإدارة مواقع رام�س���ار وغريها من الأرا�س���ي الرطبة التي تناولها هذا الجتماع 

) القرار 14.8(؛
 يعرب عن قلقه ال�س���ديد لتبقى عدد كبري من مواقع رام�س���ار التي مل يقدم لها و�س���ف ر�سمي اأو مل يتم حتديث الو�سف . 33

الق���دمي اأو اأن���ه يق���دم مكتوب���اً بواح���دة من اللغ���ات الثلث الر�س���مية املعم���ول بها يف املعاه���دة بالإ�س���افة اىل عدم تقدمي 
اخلرائط املنا�سبة لهذه املواقع،

يوجه مكتب رام�س���ار للت�س���ال باأطراف املوؤمتر املدرجني على القائمة املرفقة مبلحق هذا القرار واأن يطلب املكتب من . 34
الأطراف و�سع اأولية لتقدمي اأو حتديث تقارير موا�سفات مواقع رام�سار، )اأوراق معلومات رام�سار و/اأو خرائط املوقع(، 
با�س���تخدام ورقة معلومات رام�س���ار بعد تعديلها مبوجب القرار 13.8 على اأن تكون مكتوبة بواحدة من اللغات الر�سمية 

املعمول بها يف املعاهدة.
يحث اأطراف املوؤمتر على موا�س���لة عمليات التخطيط الكامل لإدارة مواقع رام�س���ار على اأرا�س���يهم م�سر�سدين يف ذلك . 35

بالق���رار 14.8 وال�س���عي نح���و التنفي���ذ الكامل لهذه اخلطط، بال�س���افة اىل و�س���ع الأه���داف والتقاري���ر لتجهيز وتنفيذ 
خمططات الإدارة ملواقع رام�سار على ارا�سيهم.

 يرح���ب باإرف���اق البيان���ات بالتقاري���ر الوطنية املقدم���ة ملوؤمتر الأطراف الثام���ن اأو املقدمة خلل الإجتم���اع احلايل، تلك . 36
البيانات التي تقرر اأعداد عمليات التو�سعة الو�سيكة اأو املخطط لها مبواقع رام�سار املتواجدة فعلياً بالإ�سافة اإىل اإعلن 
مواقع جديدة اأو امتدادات ملواقع رام�س���ار. قدمت هذه التقارير من قبل 76 دولة من الدول الأطراف وهي: األبانيا )6 
مواق���ع( ، واجلزائ���ر )30 موقع���ا( ، والأرجنت���ني )3 مواق���ع( ، واأرميني���ا )3 مواقع( وا�س���راليا )1 موقع( ، والنم�س���ا )3 
مواقع( ، وبلجيكا )6 مواقع وملحق 1( وبنني )3 مواقع( وبوليفيا )2 املواقع( ، وبوت�س���وانا )4 مواقع( ، والربازيل )2 
املواق���ع( ، وكمبودي���ا )1 موقع( ، وت�س���اد )3 مواقع( ، و�س���يلي )2 املواقع( ، وال�س���ني )80 موقع���ا( ، كولومبيا )6 مواقع( 
، وج���زر القم���ر )موق���ع( كو�س���تاريكا )موقع���ني وامت���داد ( ، وك���وت ديفوار )4 مواقع مب���ا يف ذلك موقع ع���رب احلدود مع 
غانا( ، وكوبا )3 مواقع( ، واجلمهورية الت�س���يكية )موقعني( ، جيبوتي )3 مواقع( ، الكوادور )1 موقع( ، وال�س���لفادور 
)موقعني( ، وا�ستونيا )14 موقعا( وفنلندا )50 موقعا( وغامبيا )موقعني( ، وجورجيا )موقع( ، وغانا )موقعني مبا يف 
ذل���ك موق���ع عاب���ر للحدود مع كوت ديفوار( ، اليونان )امتدادين( وغواتيمال )4 مواقع( ، وغينيا )5 مواقع( ، وهنغاريا 
) موق���ع( ، والهن���د )6 مواقع( ، اندوني�س���يا )3 مواقع( ، واإيطالي���ا )4 مواقع( ، وجامايكا )موقع( ، واليابان )11 مواقع 
( ، والأردن )موقع���ني( ، كيني���ا )3 مواق���ع( ، ولتفي���ا )3 مواق���ع( ، ليتواني���ا )5 مواقع( ، ومدغ�س���قر )7 مواقع( ، ومايل 
)4 مواق���ع( ، وم���لوي )موق���ع( ، ماليزيا )5 مواقع( ، موريتاني���ا )3 مواقع( ، ومنغوليا )3 مواقع( ، ونيبال )7 مواقع( 
، نيكاراغ���وا )موقع���ني( ، والنيج���ر )8 مواق���ع( ، ونيجريي���ا )14 موقع���ا( ، باك�س���تان )10 مواق���ع( وبنما )موق���ع( ، بابوا 
غيني���ا اجلدي���دة غيني���ا )موق���ع( ، وباراغواي )موقع( ، وب���ريو )3 مواقع( ، وبولندا )5 مواق���ع( ، الربتغال )5 مواقع( ، 
واجلمهورية ال�س���لوفاكية )موقع( ، ا�س���بانيا )14 مواقع وامتدادين( ، �س���ري لنكا )4 مواقع( ، و�س���ورينام )3 مواقع( ، 
اجلمهورية العربية ال�سورية )موقعني( وتايلند )20 موقعا( ، وجمهورية مقدونيا اليوغو�سلفية ال�سابقة )3 مواقع( 
، وتوغ���و )3 مواق���ع( ، تريني���داد وتوباغ���و )موقع���ني( ، وتون�ش )4 مواق���ع ( ، وتركيا )5 مواقع( ، واأوغن���دا )5 مواقع( ، 
وجمهورية تنزانيا املتحدة )3 مواقع( ، واأوروغواي )موقعني( ، وفنزويل )موقعني( ، وزامبيا )5 مواقع ، وامتدادين(؛ 
وي�س���جع املوؤمت���ر ه���وؤلء الأطراف على تزويد مكتب رام�س���ار بخرائط احل���دود واأوراق املعلومات الكامل���ة لهذه امللحقات 
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الثماني���ة واملواق���ع ال 451 اجلدي���دة اذا مل يكونوا قد قدموا هذه املعلومات بالفعل؛ كما يرحب اأي�س���اً مبا مت اإرفاقة من 
بيانات بالتقارير الوطنية املقدمة ملوؤمتر الأطراف الثامن حول عدد غري حمدد من العلنات امل�ستقبلية ملواقع رام�سار 
م���ن قبل الدول التالية: بلغاريا وكندا والكوجنو وم�س���ر واإيران واإيرلندا واإ�س���رائيل ولبن���ان واملغرب وهولندا والرنويج 

والفلبني وكوريا ورومانيا و�سلوفينيا واأوكرانيا واململكة املتحدة والوليات املتحدة ويوغو�سلفيا؛
 يرح���ب بالبيان���ات الت���ي قدمته���ا كًل م���ن دولة �س���اموا امل�س���تقلة وال�س���ودان واخلا�س���ة بان�س���مامهم الو�س���يك للمعاهدة . 37

وخططهم لإعلن ثلثة مواقع وموقع واحد على التوايل لقائمة رام�سار.
 ويهن���ئ املوؤمت���ر �س���ركاء املنظم���ة الدولي���ة وغريه���ا وعل���ى الأخ����ش برنام���ج مي���اه املعي�س���ة )the living water( التابع . 38

لل�س���ندوق العامل���ي لدع���م الطبيع���ة )WWF( على ما قدموه من دع���م ملوؤمتر الأطراف والدول غ���ري الأطراف يف اإعداد 
اإعلن���ات مواق���ع رام�س���ار، كم���ا يح���ث ال�س���ندوق العامل���ي لدع���م الطبيع���ة على موا�س���لة تقدميه وحت�س���ينه له���ذا الدعم 
كم�س���اهمة موجه���ة خلدم���ة هدفهم املتمثل يف اإعلن م�س���احة اإجمالية ملواقع رام�س���ار تبلغ على اأق���ل تقدير 250 مليون 

هكتار بحلول عام 2010؛
وي�س���تمر يف ت�س���جيع اأط���راف املوؤمتر على و�س���ع وتطبيق نظام مراقبة منا�س���ب، كجزء من عملية تخطي���ط اإدارة مواقع . 39

رام�س���اروغريها م���ن الأرا�س���ي الرطبة مثل نظام املراقب���ة املقدم يف القرار 1.5، على اأن يتم دمج ه���ذه الأنظمة مع اإطار 
عمل املعاهدة لتقدير خماطر الأرا�سي الرطبة )القرار 10.7( وذلك لت�سهيل و�سع التقارير حول التغريات التي حدثت 

اأو متوقع حدوثها يف اخل�سائ�ش البيئية ملواقع رام�سار متا�سياً مع املادة 2-3 من املعاهدة؛
يع���رب ع���ن تقدي���ره لأطراف املوؤمتر اخلم�س���ني الذي���ن قدموا تقاري���ر وطنية له���ذا املوؤمتر حتوي معلوم���ات حول 153 . 40

موقع لرام�سار حيث مت ر�سد تغريات يف ال�سخ�سية البيئية حدثت بالفعل اأو حتدث اأو قد حتدث، وذلك تطبيقاً للمادة 
302 من املعاهد وهذه الدول هي : اجلزائر والأرجنتني واأرمينيا واأ�س���راليا والنم�س���ا ورو�س���يا البي�س���اء وبلجيكا وبنني 

وبوت�س���وانا وبلغاريا وال�س���ني وكو�س���تاريكا وكرواتيا واجلمهورية الت�سيكية والدمنارك وم�س���ر وا�ستونيا وفنلندا واأملانيا 
وغواتيم���ال واملج���ر والهن���د وجمهورية اإيران الإ�س���لمية واإ�س���رائيل واليابان وكينيا وليختن�س���تاين وم���ايل وموريتانيا 
وموري�س���يو�ش واملغرب وناميبيا وهولندا ونيوزيلندا ونيكاراغوا والرنويج وبنما وبريو وال�س���نغال وا�س���بانيا و�سري لنكا 
وتوغو وتركيا واأوغندا واأوكرانيا واململكة املتحدة والوليات املتحدة والأوروجواي وفيتنام ويوغو�سلفيا، ويحث املوؤمتر 
 Montreux( هوؤلء الأطراف على اأن ي�سعوا يف اإعتبارهم ت�سمني هذه املواقع يف اأقرب فر�سة ممكنة يف �سجل مونرو
Record( اذا مل تك���ن ق���د ان�س���مت الي���ه بالفع���ل، وذلك متا�س���يا مع التوجيهات الت���ي ين�ش عليها الق���رار 8.8 حول دور 

وهدف هذا ال�سجل؛
يح���ث املوؤمت���ر كافة الأط���راف واملنظمات املانحة على منح الأولوية لدعم تطوير �س���بكة دولي���ة ووطنية مرابطة ملواقع . 41

رام�س���ار واإدارات فعالة لها عرفاناً بقيمها ووظائفها احليوية يف مكافحة الفقر من خلل ال�س���تخدام امل�ستدام للأنظمة 
البيئية لهذه املواقع ودورها يف احلفاظ على جودة ونوعية املياه مبا يف ذلك مقيا�ش احلو�ش املائي ؛ كما يطالب اللجنة 

الدائمة مبنح الأولوية للم�سروعات املوجهة لهذه الق�سايا يف الت�سغيل امل�ستقبلي ل�سندوق املنح ال�سغرية؛
يهنئ املوؤمتر الدول الأع�س���اء على ما قدمته من بيانات حول تعاملها مع اإدارة مواقع بعينها وق�س���ايا احلدود اخلا�س���ة . 42

بها، وعلى وجه اخل�سو�ش :
اأ- حكوم���ة اليون���ان م���ن اأج���ل م���ا اأظهرت���ه من عزم على اتخ���اذ الأج���راءات اللزمة متا�س���ياً مع الق���رار 16.8 اخلا�ش 
باملب���ادئ واخلط���وط الإر�س���ادية لإعادة اإ�س���لح الأرا�س���ي الرطب���ة وذلك من اأجل اإعادة اإ�س���لح بح���رية كورونيا والتي 
ه���ي ج���زء من موقع رام�س���ار املدعو بح���ريات كورونيا وفولفي، اخذة يف اعتبارها القي���ود البيئية بناء على توافر املوارد 

الطبيعية واملوا�سفات الإجتماعية الإقت�سادية وغريها من امليزات اخلا�سة يف هذه املجموعة؛
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ب- حكومة اأي�سلندة على ما اأظهرته من عزم على اخطار مكتب رام�سار يف امل�ستقبل القريب بنتائج تقدير الأثر البيئي 
الذي اأجري حول تاأثري بناء ال�سد املقرر بنائه يف موقع رام�سار املدعو جتورزارفر؛

ج� - حكومة ترينداد وتوباجو على جناحها يف تطبيق اإجراء �سجل موترو فيما يخ�ش موقع رام�سار املدعو م�ستنقع 
ناريفا وما تل ذلك من �س���طب املوقع من ال�س���جل كنتيجة لتباع ن�س���ائح بعثة رام�س���ار ال�ست�سارية وتنفيذ التو�سيات 

ال�سا�سية؛ 
د- حكوم���ة ا�س���بانيا عل���ى اإعلنها موؤخراً عن 11 موقعاً جديداً لرام�س���ار وياأمل املوؤمتر ان تعمل حكومة ا�س���بانيا على 

تاأمني التنفيذ الكامل للمعاهدة فيما يخ�ش براجمها و�سيا�ساتها الوطنية للمياه على اأرا�سيها.
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