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اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة

إدارة األراضي الرطبة

حول اتفاقية الأرا�ضي الرطبة
اتفاقية الأرا�ضي الرطبة (رام�سار � ،إيران  )1971 ،هي معاهدة احلكومية الدولية
التي تتمثل مهمتها يف احلفظ واال�ستخدام الر�شيد جلميع الأرا�ضي الرطبة عن طريق
الإجراءات املحلية والإقليمية والوطنية والتعاون الدويل  ،وذلك كم�ساهمة يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة يف جميع �أنحاء العامل» .اعتبارا من يونيو  155 ، 2007دولة
ان�ضمت �إىل االتفاقية والأطراف املتعاقدة  ،و�أكرث من  1700امل�ستنقعات يف خمتلف
�أنحاء العامل  ،التي تغطي �أكرث من  151مليون هكتار  ،وقد مت تعيني لإدراجها يف
قائمة رام�سار للأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
ما هي الأرا�ضي الرطبة؟
على النحو املحدد يف االتفاقية  ،والأرا�ضي الرطبة وت�شمل طائفة وا�سعة من املوائل مثل
امل�ستنقعات  ،وامل�ستنقعات وال�سهول الفي�ضية والأنهار والبحريات  ،واملناطق ال�ساحلية
مثل امل�ستنقعات امللحية واملاجنروف  ،واحل�شائ�ش البحرية  ،ولكن �أي�ضا ال�شعاب
املرجانية وغريها من املناطق البحرية �أي �أعمق من �ستة �أمتار عند انخفا�ض املد ،
وكذلك الأرا�ضي الرطبة التي من �صنع الإن�سان  ،مثل النفايات واملياه املعاجلة و الربك
واخلزانات.
حول هذه ال�سل�سلة من الكتيبات
هذه ال�سل�سلة قد �أعدتها الأمانة العامة لالتفاقية بعد اجتماعات م�ؤمتر للأطراف
املتعاقدة ال�سابعة والثامنة والتا�سعة ( ، COP7 ، COP8و )COP9التي عقدت
على التوايل  ،يف �سان خو�سيه  ،كو�ستاريكا  ،يف �أيار  /مايو  1999فالن�سيا � ،إ�سبانيا  ،يف
ت�شرين الثاين  ، 2002وكمباال � ،أوغندا  ،فى نوفمرب عام  .2005املبادئ التوجيهية
ب�ش�أن امل�سائل املختلفة التي اعتمدتها الأطراف يف وقت �سابق من م�ؤمترات الأطراف ،
�أعدت �سل�سلة من الكتيبات مل�ساعدة الدول التي لها م�صلحة يف � ،أو مع املعنيني مبا�شرة
فى تنفيذ االتفاقية على ال�صعد الدولية والإقليمية والوطنية ودون الوطنية �أو املحلية.
كل كتيب يجمع  ،وذلك رهنا ح�سب املو�ضوع  ،والتوجيهات ذات ال�صلة التي اعتمدتها
خمتلف الأطراف  ،على �أن ت�ستكمل بحلول مواد �إ�ضافية من الأطراف ورقات املعلومات
 ،ودرا�سات احلالة وغريها من املن�شورات ذات ال�صلة وذلك لتو�ضيح اجلوانب الرئي�سية
لهذه املبادئ التوجيهية .الكتيبات متوفرة يف لغات العمل الثالث لالتفاقية (االنكليزية
والفرن�سية واال�سبانية).
اجلدول على الغطاء اخللفي يغطى القوائم الكاملة من املوا�ضيع التي ت�شملها
هذه ال�سل�سلة من الكتيبات يف الوقت احلا�ضر .الكتيبات الإ�ضافية �سوف تكون على
ا�ستعداد لت�شمل �أي مزيد من التوجيهات التي اعتمدتها االجتماعات املقبلة مل�ؤمتر
الأطراف املتعاقدة .اتفاقية رام�سار تعزز حزمة متكاملة من الإجراءات ل�ضمان احلفظ
واال�ستخدام احلكيم للأرا�ضي الرطبة .تقديرا لهذه النهج املتكاملة  ،و�سوف يجد
القارئ �أن داخل كل كتيب هناك العديد من الإ�شارات �إىل الآخرين يف هذه ال�سل�سلة.

حقوق الت�أليف والن�شر © ، 2007
�أمانة اتفاقية رام�سار
االقتبا�س � :أمانة اتفاقية رام�سار .2007 ،
ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة :
و�ضع وتنفيذ ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي
الرطبة .كتيبات رام�سار يف �سبيل اال�ستعمال
احلكيم للأرا�ضي الرطبة  ،الطبعة الثالثة ،
املجلد الثانى� .أمانة اتفاقية رام�سار  ،غالند
� ،سوي�سرا.
ي�سمح با�ستن�ساخ املواد من هذا املن�شور
لللأغرا�ض التعليمية وغريها من الأغرا�ض
غري التجارية دون اذن م�سبق من �أمانة
اتفاقية رام�سار.
�سل�سلة املحررين � :ساندرا ي�شيد  ،دوايت
بيك
�سل�سلة امل�شرف  :نيك دافيد�سون
الت�صميم والتخطيط  :دوايت بيك
�صورة الغالف  :بحرية زالينج مواقع
رام�سار  ،من باب املجاملة التفاقية رام�سار
تنفيذ مكتب ال�صني ادارة الدولة للغابات
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�أطر عمل �إدارة
الأرا�ضي الرطبة
ذات الأهمية الدولية
واملواقع الأخرى
للأرا�ضي الرطبة

يحل هذا الإ�صدار الثالث من كتيبات رام�سار حمل �سل�سلة �صدرت يف �شهر مايو من عام  .2004وهو يت�ضمن الإر�شادات ذات ال�صلة التي �أقرتها
االجتماعات املتعددة مل�ؤمتر الأطراف ،وعلى وجه التحديد م�ؤمتر الأطراف ال�سابع ( ،)1999والثامن ( ،)2002والتا�سع ( )2005بالإ�ضافة �إىل
وثائق خلفية منتقاة ومت تقدميها يف هذه امل�ؤمترات.
وقد خرج الإ�صدار الثالث من �سل�سلة كتيبات
رام�سار �إىل النور نتيجة م�ساهمات ال تقدر بثمن
من جانب وزارة اخلارجية الأمريكية ومكتب
خدمات الأ�سماك واحلياة الربية

كتيبات رام�سار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة الإ�صدار الثالث

�شكر وتقدير
ترغ ��ب �أمان ��ة اتفاقية رام�سار يف �شكر وتقدي ��ر العديد من الأفراد الذين �ساهموا ،على مدار �سنوات عديدة وم�ؤمترات الأطراف
اخلم�س ��ة ،م ��ن خالل معرفتهم وخرباته ��م يف جمال ر�صد و�إدارة مواقع الأرا�ضي الرطبة .فقد �أتاحت جهودهم اجلماعية الفر�صة
التفاقي ��ة رام�س ��ار لتطوي ��ر ه ��ذه احلزمة ل�ل��إدارة املتكامل ��ة .وينبغي توجيه �شك ��ر خا�ص للم�ساهم ��ات التي قدمه ��ا الدكتور ماك�س
فاينل�سون (معهد البحوث البيئية للعلماء امل�شرفني – �إري�س  -ا�سرتاليا؛ والآن ينت�سب �إىل املعهد الدويل لبحوث املياه )(IWMI
�سرييالنكا) يف جماالت اخل�صائ�ص البيئية والر�صد وتقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة .وقد �أقر م�ؤمتر الأطراف ال�سابع الإر�شادات
ذات ال�صل ��ة بتقيي ��م املخاط ��ر ،ال ��ذي تل ��ى ور�ش ��ة عمل اخل�ب�راء املنعقدة يف �أمان ��ة رام�سار يف �شه ��ر �إبريل من ع ��ام  ،1998وذلك قبل
انعقاد االجتماع ال�سابع للجنة املراجعة العلمية والتقنية ) .(STRPوهناك �شكر خا�ص مل�ؤلفي �إطار عمل تقييم خماطر الأرا�ضي
الرطبة ،الدكتور /فاينل�سون ،والدكتور /ريك فان دام ،والدكتور /كري�س هامفري� -إير�س .وتتقدم �أمانة رام�سار �أي�ضا بال�شكر �إىل
�إري� ��س والربنام ��ج الوطن ��ي للأرا�ضي الرطبة مل�ؤ�س�سة انفاريومين ��ت ا�سرتاليا لدعم امل�ؤلفني خالل و�ضعه ��م لهذه الإر�شادات .وقد
�أع ��د الإر�ش ��ادات اجلديدة لتخطي ��ط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ض ��ي الرطبة الأخرى ،التي �أقرها م�ؤمت ��ر الأطراف الثامن� ،إحدى
جمموع ��ات العم ��ل للجن ��ة املراجعة العلمي ��ة والتقنية وبالتايل يتطلب الأم ��ر توجيه �شكر خا�ص لل�سيد /ماي ��ك �ألك�سندر (جمل�س
الري ��ف بويل ��ز -اململك ��ة املتحدة) والدكتور /مايك �أكرمي ��ان (مركز علم البيئة والهيدرولوجيا – اململك ��ة املتحدة) لإعداد م�سودات
ه ��ذه الإر�ش ��ادات .وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن الإر�ش ��ادات املتعلق ��ة بالأرا�ضي الرطب ��ة وم�صائد الأ�سم ��اك ،التي �أقره ��ا م�ؤمتر الأطراف
التا�سع يف عام  ،2005م�ستوحاة من معلومات وردت يف م�سودة تقرير �أعده الدكتور /روبن ويلكام للجنة املراجعة العلمية والتقنية
بدع ��م م ��ايل من االحتاد ال ��دويل للحفاظ على الطبيعة وال�صن ��دوق العاملي للحياة الربية .وتتقدم الأمان ��ة بال�شكر �أي�ضا لكل من
�ش ��ارك يف ه ��ذا الإ�ص ��دار لدعمه ��م لهذا العمل ،مبا يف ذلك جلن ��ة املراجعة العلمي ��ة والتقنية لإعداد م�سودة ق ��رار م�ؤمتر الأطراف
التا�سع ب�ش�أن هذا املو�ضوع .ويتم يف الوقت احلايل �إعداد التقرير ال�شامل لإ�صداره كتقرير فني لرام�سار.
ملحوظة :يرتكز هذا الكتيب على العديد من القرارات ومالحقها ،لكنه ي�ضم �أي�ضا معلومات �إ�ضافية ذات �صلة بهذا املو�ضوع.
وبالن�سبة لوجهات النظر املعرب عنها يف هذه املعلومات الإ�ضافية فهي لي�ست بال�ضرورة تعك�س وجهات نظر �أمانة رام�سار �أو
الأطراف املتعاقدة علما ب�أن هذه املواد مل يتم �إقرارها من جانب م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة.
ونظرا لأن هذا الكتيب قد مت ت�أليفه من جمموعة من الإر�شادات التي �أقرتها االتفاقية يف �أوقات خمتلفة ومن خالل قرارات
منف�صلة ،فمن ال�ضروري ال�ستمرارية وو�ضوح هذا الكتيب �أن يتم تغيري �أرقام الأق�سام والفقرات والأ�شكال واجلداول وال�صناديق
واملراجع امل�شرتكة من كل جمموعة �أ�صلية من الإر�شادات وفقا ملا �أقرته االتفاقية .ويتم تو�ضيح الإ�ضافات واحلذف الذي يتم
�إجرائه على ن�صو�ص هذه الإر�شادات الأ�صلية بني قو�سني ).(..
الوثائق الأ�صلية امل�شار �إليها يف هذا الكتيب متاحة على املوقع االلكرتوين لالتفاقية بتعدادها الأ�صلي http://www
. ramsar.org/index_key_docs.htm#res.

كما �أن وثائق اخللفية امل�شار �إليها يف هذ الكتيب متاحة على
_http://www.ramsar.org/cop7/cop7_docs_index.htm, http://www.ramsar.org/cop8/cop8_docs
.index_e.htm , and http://www.ramsar.org/cop9/cop9_docs_index_e.htm

2

الكتيب � :16إدارة الأرا�ضي الرطبة

املحتويات
�شكر وتقدير
ت�صدير
�أطر عمل �إدارة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية ومواقع الأرا�ضي الرطبة الأخرى

2
4
5
5
6

�أ مقدمة
ب و�صف “اخل�صائ�ص البيئية” للأر�ض الرطبة
جـ تطوير عملية تخطيط الإدارة

I .Iمقدمة
�IIIIإر�شادات عامة
IIIIIدمج �إدارة الأر�ض الرطبة يف تخطيط الإدارة البيئية وا�سعة النطاق مبا يف ذلك �إدارة املناطق ال�ساحلية
و�أحوا�ض الأنهار
IVIVوظائف تخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة
V .Vاملعنيون ،من بينهم املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�صليني
VIVIالنهج الوقائي املطبق على الإدارة البيئية
VIVIIتخطيط الإدارة كعملية
VIVIIIاملدخالت واملخرجات والنتائج
IXIXالإدارة القابلة للتكيف
X .Xوحدات الإدارة وتق�سيم املناطق واملناطق الفا�صلة
�XIXIشكل خمطط الإدارة
XIXIIالتمهيد/ال�سيا�سة
XIXIIIالو�صف
XIXIVالتقييم
الأهداف
XVXV
XVXVIالأ�سا�س املنطقي
XVXVIIبرنامج العمل (م�شروعات الإدارة واملراجعة)
د ت�صميم برنامج للر�صد
هـ �إطار عمل تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة
ملحق  .1املبادئ التوجيهية للأخذ يف االعتبار القيم الثقافية للأرا�ضي الرطبة لأجل الإدارة الفعالة للمواقع
ملحق  .2ق�ضايا وتو�صيات للأطراف املتعاقدة ب�ش�أن �إدارة امل�صائد امل�ستدامة يف مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى
القرارات والتو�صيات ذات ال�صلة
القرار  :5.7تخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى
القرار  :VI.1التعريفات املعمول بها للخ�صائ�ص البيئية ،و�إر�شادات و�صف اخل�صائ�ص البيئية للمواقع املدرجة يف القائمة
واحلفاظ عليها ،و�إر�شادات عمل �سجل مونرتو
القرار � :VII.10إطار عمل تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة
القرار  :VIII.14الإر�شادات اجلديدة لتخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى
القرار  :VIII.18الأنواع الغازية والأرا�ضي الرطبة
القرار  :VIII.19املبادئ التوجيهية للأخذ يف االعتبار القيم الثقافية للأرا�ضي الرطبة لأجل الإدارة الفعالة للمواقع
القرار  :IX.4اتفاقية رام�سار واحلفاظ على موارد م�صائد الأ�سماك و�إنتاجها واال�ستخدام امل�ستدام لها

3

9
10
12
13
16
18
20
20
22
22
24
26
27
27
29
38
46
47
50
54
64
66
72
72
74
76
78
81
84
87

كتيبات رام�سار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة الإ�صدار الثالث
ت�صدير
تقر اتفاقية رام�سار �أن �إعالن الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (مواقع رام�سار) ميثل نقطة البداية لت�أمني ا�ستدامة
الأرا�ضي الرطبة واحلفاظ على خدمات النظم البيئية و�أن تطوير وتنفيذ عملية لتخطيط الإدارة ت�ضم كافة املعنيني من الأمور
ال�ضرورية لتحقيق ذلك .عالوة على ذلك ،ف�إن عمليات تخطيط الإدارة هذه ميكن بل وينبغي �أن تطبق على جميع الأرا�ضي
الرطبة ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت ملعنة كمواقع لرام�سار �أم ال .وقد �أقر م�ؤمتر الأطراف اخلام�س �إر�شادات ب�ش�أن التخطيط
لإدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى كملحق للقرار  .5-7وبالتايل ،فقد طور م�ؤمتر الأطراف و�أقر عددا من
الإر�شادات والأدوات الإ�ضافية ذات ال�صلة بتنفيذ �إدارة الأرا�ضي الرطبة والتي متثل �سويا حزمة متكاملة ممثلة يف هذا الكتيب.
وي�شمل ذلك الإر�شادات املتعلقة بو�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة وت�صميم برنامج للر�صد و�إدارة الأرا�ضي الرطبة
من حيث م�صائد الأ�سماك امل�ستدامة.
وا�ستجابة للقرار  ،VII.12الذي اعرتف باحلاجة �إىل �إر�شادات تخطيط الإدارة لتغطي اجلوانب الإ�ضافية للعملية ومنها
تق�سيم املناطق واملناطق الفا�صلة وتطبيق نهج وقائي ،قامت جلنة املراجعة العلمية والتقنية لالتفاقية بت�شكيل جمموعة عمل
والتي بدورها قامت مبراجعة احلزمة الكاملة لإر�شادات االتفاقية ذات ال�صلة بتخطيط الإدارة .وقد خل�صت اللجنة �إىل �أن نتيجة
للتقدم الكبري املحرز يف طرق تخطيط الإدارة منذ م�ؤمتر الأطراف اخلام�س ،تطلب الأمر �إجراء مراجعة �شاملة لإر�شادات
تخطيط الإدراة مل�ؤمتر الأطراف الأطراف اخلام�س .وهذه الإر�شادات اجلديدة للتخطيط لإدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة
الأخرى قد �أقرها م�ؤمتر الأطراف الثامن (القرار  ،)VIII.14والتي حتل حمل بل وتو�سع نطاق تلك التي �أقرها م�ؤمتر الأطراف
اخلام�س.
وقد �أقرت الإر�شادات اجلديدة ب�أن و�ضع وتنفيذ خمطط لإدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى يعد جزءا من عملية
متكاملة لتخطيط الإدارة والتي ت�ساعد يف حتديد �أهداف املوقع؛ وتعريف وو�صف �إجراءات الإدارة الالزمة لتحقيق الأهداف؛
وحتديد العوامل التي ت�ؤثر على �أو رمبا ت�ؤثر على اخل�صائ�ص املتنوعة للموقع مبا يف ذلك الوظائف؛ وتعريف متطلبات الر�صد
لك�شف التغريات القائمة يف اخل�صائ�ص البيئية ولقيا�س فاعلية الإدارة؛ وتو�ضيح ما �إذا كانت الإدارة فعالة وتت�سم بالكفاءة؛
واحلفاظ على ا�ستمرارية الإدارة الفعالة؛ وحل �أي نزاعات تن�ش�أ حول امل�صالح؛ واحل�صول على موارد تنفيذ الإدارة؛ والتمكن من
التوا�صل داخل وبني املواقع واملنظمات واملعنيني؛ و�ضمان الإلتزام بال�سيا�سات الدولية والوطنية واملحلية .وهي ت�شمل الإ�شادات
املتعلقة بدمج تخطيط �إدارة املواقع يف تخطيط الإدارة البيئية وا�سعة النطاق بالإ�ضافة �إىل الإ�شادات الإ�ضافية املطلوبة املتعلقة
بتق�سيم املناطق والنهج الوقائي .وتركز الإر�شادات �أي�ضا على الأهمية احليوية للإعرتاف باخل�صائ�ص االجتماعية االقت�صادية
والثقافية ووظائف الأرا�ضي الرطبة و�ضمان امل�شاركة الكاملة من جانب املعنيني واملجتمع املحلي منذ املراحل الأولية لعملية
تخطيط الإدارة .ويقدم الكتيب  5من الإ�صدار الثالث مزيدا من الإر�شادات املتعلقة مب�شاركة املجتمع املحلي والأفراد الأ�صليني
يف الإدارة الت�شاركية ،والذي ينبغي قراءته مع هذا الكتيب املتعلق بتخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة.
وقد �أقر م�ؤمتر الأطراف التا�سع يف عام � 2005إر�شادات جديدة هامة ب�ش�أن الق�ضايا املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة وم�صائد
الأ�سماك امل�ستدامة ،ومعظمها تتناول ق�ضايا تخطيط الإدارة ،كملحق للقرار  IX.4وقد مت �إدراجها كملحق للحزمة املتكاملة التي
مت جمعها يف هذا الكتيب.
وينبغي �أن يالحظ القراء �أن الإر�شادات املتعلقة بتقييم الأثر ،املدرجة ر�سميا يف الإ�صدار الأول من هذا الكتيب ،هي الآن
متوفرة يف الكتيب  13من هذا الإ�صدار الثالث .كما ينبغي �أي�ضا �أن يالحظ القراء �أن الإر�شادات املتعلقة بتقييم وتقدمي تقارير
ب�ش�أن التغري احلادث يف اخل�صائ�ص البيئية ،املطبقة “لأداة” �سجل مونرتو لالتفاقية ،وت�صميم برامج لال�سرتداد ،واملدرجة
ب�صفة ر�سمية يف الإ�صدار الثاين من هذا الكتيب ،هي الآن مدرجة يف الكتيب  ،15من الإ�صدار الثالث ،ب�ش�أن تناول التغيري يف
اخل�صائ�ص البيئية.
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الكتيب � :16إدارة الأرا�ضي الرطبة

�أطر عمل �إدارة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية
واملواقع الأخرى للأرا�ضي الرطبة
مبا يف ذلك الإر�شادات التي �أقرتها م�ؤمترات الأطراف املتعاقدة اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع والثامن والتا�سع
مقدمة

(((

.1

.2

1يف ظل اتفاقية رام�سار ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة ،يتوافق املفهومني املتعلقني باال�ستخدام الر�شيد و�إعالن املواقع متاما
كما �أنهما يعززان بع�ضهما البع�ض ب�شكل متبادل .ومن املتوقع �أن يقوم الأطراف املتعاقدة ب�إعالن مواقع قائمة الأرا�ضي
الرطبة ذات الأهمية الدولية “ اعتمادًا على �أهميتها الدولية من حيث النظام البيئي �أو النباتي �أو احليواين �أو البحريات
�أو املائيات” (املادة  ،)2-2و�أن يقوموا “ب�صياغة وتنفيذ خمططاتها لت�شجيع احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة التي مت
�إدراجها يف القائمة والواقعة يف �أرا�ضيها وا�ستخدامها ا�ستخداما ر�شيدا قدر امل�ستطاع” (املادة .)3-1
2عرف م�ؤمتر الأطراف الثالث ( )1987اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة على �أنه “اال�ستفادة امل�ستدامة منها
مل�صلحة اجلن�س الب�شري بطريقة تتوافق مع احلفاظ على اخل�صائ�ص الطبيعية للنظام البيئي”) .هذا التعريف مت
حتديثه يف عام  2005بوا�سطة القرار  ،IX.1امللحق �أ ليكون
“اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة هو احلفاظ على خ�صائ�صها البيئية ،من خالل تنفيذ طرق النظم البيئية )،(2
يف �سياق التنمية امل�ستدامة )”.(3
ي�ساوي املخطط اال�سرتاتيجي )الذي �أقره م�ؤمتر الأطراف ال�ساد�س ( )1996وم�ؤمتر الأطراف الثامن (()2002
بني “اال�ستخدام الر�شيد” واال�ستخدام امل�ستدام .ويقر الأطراف املتعاقدة باالتفاقية ب�أن الأرا�ضي الرطبة ،من خالل
وظائفها البيئية واملائية ،تقدم خدمات ومنتجات وفوائد ال تقدر بثمن يتمتع بها االن�سان كما �أنها حتافظ علي وجوده.
وبالتايل ،ت�شجع االتفاقية املمار�سات التي �ست�ضمن �أن جميع الأرا�ضي الرطبة وخا�صة تلك املعلنة لقائمة رام�سار
�ستوا�صل تقدمي هذه الوظائف والقيم للأجيال امل�ستقبلية بالإ�ضافة �إىل احلفاظ على التنوع الأحيائي.
مواقع رام�سار ومبد�أ اال�ستخدام الر�شيد.
يعد �إعالن (�إدراج) �أر�ض رطبة ،مبوجب االتفاقية ،على �أنها ذات �أهمية دولية خطوة �أوىل منا�سبة يف طريق
احلفاظ عليها وا�ستخدامها ا�ستخداما م�ستداما ،وال�شك �أن نهاية هذا الطريق هي حتقيق اال�ستخدام الر�شيد
(امل�ستدام) طويل املدى للموقع.
(مقتطف من ملحق القرار )VII.11.

.3

3تن�ص املادة  3-2من االتفاقية على �أنه “يجب على كل طرف متعاقد �أن يرتب للح�صول على املعلومات املتعلقة بالتغريات
التي حتدث �أو املحتمل حدوثها يف اخل�صائ�ص البيئية لأي �أر�ض رطبة واقعة يف �أرا�ضيه ومدرجة يف القائمة يف �أقرب
وقت ممكن”.

((( ملحوظة :الفقرات من  5-1امل�أخوذة من الفقرات من  26-22من ملحق القرار � VII.11إطار العمل اال�سرتاتيجي وار�شادات و�ضع قائمة
الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية يف امل�ستقبل ،مدرجة الآن (بعد حتديثها) يف الكتيب 14من هذه ال�سل�سة.
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.4
(الكتيب )15

.5

.6

.7

4من املتوقع �أن يدير الأطراف املتعاقدة مواقع رام�سار التابعة لها من �أجل احلفاظ على خ�صائ�صها البيئية ،وبذلك يتم
احلفاظ على وظائفها البيئية واملائية احليوية وبالتايل ت�ستطيع يف النهاية �أن تقدم منتجاتها ووظائفها وخ�صائ�صها.
ومن ثم تعترب اخل�صائ�ص البيئية م�ؤ�شرا “ل�سالمة” الأر�ض الرطبة كما �أنه من املتوقع �أن يقوم الأطراف املتعاقدة
وقت الإعالن عن موقع بو�صف هذا املوقع با�ستخدام ورقة معلومات رام�سار املعتمدة وذلك من خالل توفري املعلومات
التف�صيلية الكافية لو�ضع �أ�سا�س للر�صد الحقا بهدف ك�شف �أي تغريات حتدث يف هذه اخل�صائ�ص البيئية واملائية
(انظر الق�سم ب) .ورمبا ت�شري التغريات التي حتدث يف اخل�صائ�ص البيئية خارج التنوع الطبيعي �إىل �أن ا�ستخدامات
املوقع �أو الت�أثريات اخلارجية على املوقع غري م�ستدامة مما قد ي�ؤدي �إىل تدهور العمليات الطبيعية ومن ثم تعطل
الوظائف البيئية واحليوية واملائية للأر�ض الرطبة ب�شكل تام.
5قامت اتفاقية رام�سار بو�ضع �أدوات لر�صد اخل�صائ�ص البيئية (انظر الق�سمني د وهـ) كما قامت �أي�ضا بو�ضع خمططات
لإدارة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (انظر الق�سم جـ) .وهناك حاجة خالل �إعداد خمططات الإدارة هذه ،التي
مت حث جميع الأطراف املتعاقدة ب�شدة لو�ضعها ،لدرا�سة ق�ضايا مثل ت�أثري الأن�شطة الب�شرية على اخل�صائ�ص البيئية
للأرا�ضي الرطبة ،والقيم االقت�صادية واالجتماعية االقت�صادية للموقع (خا�صة بالن�سبة للمجتمع املحلي) ،والقيم
الثقافية امل�صاحبة للموقع (انظر الق�سم جـ) .وقد مت �أي�ضا حث الأطراف املتعاقدة ب�شدة على �إدراج نظام للر�صد
ب�صفة منتظمة وبدقة متناهية يف خمططات الإدارة بهدف ك�شف التغريات التي حتدث يف اخل�صائ�ص البيئية (القرار
 ،VII.10انظر الق�سم د).
6يعر�ض ال�شكل )( 1املحدث( من الوثيقة  25مل�ؤمتر الأطراف ال�سابع) ب�إيجاز احلزمة املتكاملة التي و�ضعتها اتفاقية
رام�سار مل�ساعدة جميع الأطراف املتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها ل�ضمان احلفاظ على اخل�صائ�ص البيئية لأرا�ضيها
الرطبة املعلنة ب�أنها ذات �أهمية دولية .وعلى الرغم من تطويره لهذا الغر�ض حتديدا ،ميكن تطبيق �إطار عمل �إدارة
املوقع على �أي موقع لأر�ض رطبة ،كما يتم حث جميع الأطراف املتعاقدة واملعنيني املحليني على تطبيق هذه “الأدوات”
على هذه املواقع �أي�ضا.
7يف هذا الكتيب ،ت�ضع الأق�سام املختلفة يف االعتبار كل مكون من مكونات �إطار عمل �إدارة املواقع تف�صيال ،كما �أنه يقدم
املراجع اخلا�صة بالقرارات ذات ال�صلة التي �أقرها الأطراف املتعاقدة يف هذا ال�صدد .وي�سرد هذا الكتيب يف نهايته
القرارات والتو�صيات ذات ال�صلة لتي�سري الرجوع �إليها من قبل القارئ.

ب .و�صف “اخل�صائ�ص البيئية” لأر�ض رطبة
.8
.9

6

8كما هو م�شار �إليه يف الق�سم ال�سابق ،تن�ص املادة  3-2من اتفاقية رام�سار على �أنه “يجب على كل طرف متعاقد �أن يرتب
للح�صول على املعلومات املتعلقة بالتغريات التي حتدث �أو املحتمل حدوثها يف اخل�صائ�ص البيئية لأي �أر�ض رطبة واقعة
يف �أرا�ضيه ومدرجة يف القائمة يف �أقرب وقت ممكن”.
9مبوجب االتفاقية ،يتم تعريف “اخل�صائ�ص البيئية” و”تغيري اخل�صائ�ص البيئية” كما يلي (ملحوظة :هذين
امل�صطلحني مت تعريفهما يف الأ�سا�س يف القرار  VII.10ومت حتديثهما بالقرار  IX.1امللحق �أ):

الكتيب � :16إدارة الأرا�ضي الرطبة
�شكل  1ر�سم بياين موجز للحزمة املتكاملة لأدوات االتفاقية اخلا�صة ب�إدارة
(((
مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى
و�صف املوقع وقت الإعالن
(انظر الق�سم ب)

•الو�صف با�ستخدام ورقة معلومات رام�سار و�سرد
معايري الإعالن تف�صيال
•خريطة مف�صلة للموقع
•اخل�صائ�ص البيئية للموقع املحدد (القرار
)VI.1
•حتديث الو�صف
•و�صف حمدث للموقع وتعريف اخل�صائ�ص
البيئية كل �ست �سنوات (�أو �أقل من ذلك وفقا ملا
هو منا�سب)

�إجراءات الإدارة

•الر�صد بانتظام كجزء من الأن�شطة امل�ستمرة لإدارة
املوقع ولتقدمي تعليقات للمراجعات املنتظمة
ملخطط الإدارة (انظر الق�سم د)
•(متى كان مالئما ،ت�صميم اال�سرتداد �أو �إعادة
الت�أهيل كا�ستجابة للإدارة (القرار ،VIII.16
انظر الكتيب ))15
•متى كان مالئما – �إطالع (الأمانة) �أو م�ؤمتر
الأطراف املتعاقدة بالتغريات التي حتدث يف
اخل�صائ�ص البيئية� ،أو احتمالية حدوثها ،و�إدراج
املوقع يف �سجل مونرتو 1و�إر�سال بعثة ا�ست�شارية
لرام�سار ( )RAM(2انظر الكتيب )15
•بناءا على تقرير البعثة اال�ست�شارية لرام�سار ،يتم
مراجعة خمطط الإدارة ،وتعديل نهج الإدارة،
وتكثيف جهود الر�صد بهدف ك�شف مزيد من
التغريات (الإيجابية �أو ال�سلبية) التي حتدث يف
اخل�صائ�ص البيئية
•ال�سعي وراء حذف املوقع من �سجل مونرتو متى
كان ذلك مالئما (القرارين )VI.1&VIII.8
((انظر الكتيب ))15

و�ضع خمطط �إدارة املوقع
(انظر الق�سم جـ)
•و�ضع خمطط الإدارة بحيث يكون مطبقا لإر�شادات رام�سار (القرار
 5-7و القرار  ،VIII.14انظر الق�سم جـ) ويت�ضمن و�صفا وخريطة
للموقع
•احلفاظ على اخل�صائ�ص البيئية يقدم الأ�سا�س لإجراءات الإدارة ونظام
الر�صد (انظر �أدناه)
•يتم و�ضعه بالت�شاور مع املعنيني ،مما ي�ؤدي �إىل ت�شكيل جلنة قطاعية
للإدارة

الر�صد امل�ستمر وتقييم الأثر
•ميثل نظام الر�صد جزءا من خمطط الإدارة كما �أنه يقدم �أ�سا�سا
للمراجعات املنتظمة ملخطط الإدارة (القرار ()VI.1انظر
الق�سم د)
•يتم �إجراء تقييم ملخاطر الأرا�ضي الرطبة متى �أ�شار الر�صد �إىل
ذلك (م�ؤمتر الأطراف ال�سابع ،القرار  ،VII.10انظر �أي�ضا
الق�سم هـ)
•يتم �إجراء تقييم للأثر متى تطلب الأمر ذلك للأن�شطة
املقرتحة وامل�صاحبة للموقع �سواء داخل �إطار حدود املوقع �أو
خارجها والتي قد يكون لها ت�أثريات �سلبية (انظر الكتيب )13

(((هذا الشكل تمت إعادة صياغته وتحديثه من الوثيقة  25لمؤتمر األطراف السابع ،وهو متاح على الموقع االلكتروني لألمانة
http://ramsar.org/cop7/cop7_doc_25_e.htm.
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و

“اخل�صائ�ص البيئية هي مزيج من مكونات وعمليات وفوائد(((/خدمات النظم البيئية التي متيز الأرا�ضي الرطبة يف
فرتة زمنية حمددة”.

“لأغرا�ض تنفيذ املادة  ،3-2يعترب تغيري اخل�صائ�ص البيئية تغيري ب�شري �سلبي لأي مكون و�/أو عملية و�/أو خدمة/فائدة
من فوائد النظم البيئية”.
� )1010أقر م�ؤمتر الأطراف ال�ساد�س يف عام  1996الإر�شادات التالية املتعلقة باخل�صائ�ص البيئية(.
�1111إر�شادات لو�صف اخل�صائ�ص البيئية للمواقع املدرجة واحلفاظ عليها (من ملحق القرار )VI.1
 iمن ال�ضروري �أن ي�صف الأطراف املتعاقدة اخل�صائ�ص البيئية للموقع وقت �إعالنه لقائمة رام�سار ،وذلك من خالل ا�ستكمال ورقة
معلومات ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة((( لرام�سار (وفقا ملا �أقرته التو�صية  4-7ومت تعديله الحقا يف الكتيب .)14
 iiت�ضمن م�صادر املعلومات التي ميكن �أن ي�ستعني بها الأطراف املتعاقدة يف و�صف اخل�صائ�ص البيئية ملواقع مدرجة احل�صر
العلمي الدويل والوطني والإقليمي للأرا�ضي الرطبة؛ وخمططات �إدارة قائمة بالفعل ملواقع حمددة؛ والتقارير �أو امل�سوحات
الأخرى العلمية ملواقع حمددة.
 iiiيتطلب الأمر من الأطراف املتعاقدة التحقق من البيانات التي قدموها يف ورقة املعلومات املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة
لرام�سار كل �ست �سنوات (�أي لدى االجتماع الثاين للم�ؤمتر) و�أن يقدموا (للأمانة) حتديث لهذه الأوراق متى كان ذلك
�ضروريا .وعلى مدار الفرتة الفا�صلة ،ينبغي نقل املعلومات العاجلة ب�ش�أن التغريات يف املواقع املدرجة �إىل الإدارة با�ستخدام
�آليات االت�صال املنتظمة واليومية والتقارير الوطنية التي يتم �صياغتها كل ثالث �سنوات.
 ivينبغي تقييم تغري اخل�صائ�ص البيئية ملوقع مدرج مقارنة بالو�ضع الأ�سا�سي له املقدم يف ورقة املعلومات اخلا�صة بالأرا�ضي
الرطبة لرام�سار وقت �إعالنه للقائمة (�أو وقت تقدمي ورقة املعلومات للمرة الأوىل (للأمانة)) ،بالإ�ضافة �إىل �أي معلومات
مت تلقيها بعد ذلك احلني.
 vينبغي ربط التقييم مبعيار رام�سار �أو املعايري التي حققها املوقع وقت �إعالنه لقائمة رام�سار .وال�شك �أن ا�ستخدام املعايري
ي�شري �إىل فوائد وقيم حمددة للأرا�ضي الرطبة والتي ميكن فقدها نتيجة تغري اخل�صائ�ص البيئية .ومع ذلك ،ال ميثل ذلك
الأمر �سوى جزءا من التقييم املطلوب نظرا لإمكانية حدوث تدهور �شديد يف وظائف وقيم الأرا�ضي الرطبة دون حدوث
انتهاك ملعايري رام�سار املعينة.
 viيعد برنامج للم�سح والر�صد الفعال من متطلبات التقييم �سواء حدث تغيري يف اخل�صائ�ص البيئية لأر�ض رطبة �أم ال .كما
يعترب هذا الربنامج جزء ال يتجز�أ من التخطيط لإدارة �أر�ض رطبة (انظر الق�سم جـ) كما ينبغي �إجراء درا�سة �شاملة لقيم
وفوائد الأر�ض الرطبة عند تقييم مدى هذا التغيري و�أهميته .ويقدم الق�سم د �إطار عمل والذي رمبا ي�ساعد الأطراف املتعاقدة
((( يف هذا ال�سياق ،يتم تعريف فوائد النظم البيئية طبقا لتعريف تقييم النظم البيئية للألفية خلدمات النظم البيئية وهو «الفوائد التي يتلقاها
الأفراد من النظم البيئية».
((( يف م�ؤمتر الأطراف ال�سابع ،قدمت جلنة املراجعة العلمية والتقنية تقريرا ي�شري �إىل �أن ورقة معلومات رام�سار احلالية ال تقدم و�صفا مف�صال
ب�شكل كاف ودقيق «للخ�صائ�ص البيئية» .وعلى الرغم من �أنها ظلت �أف�ضل �إطار عمل متاح� ،إال �أنه يتم حث الأطراف املتعاقدة على درا�سة تعريفات
«اخل�صائ�ص البيئية» و»تغيري اخل�صائ�ص البيئية» بعناية �شديدة وقت الإعالن بهدف ا�ستكمال ورقة معلومات رام�سار بالبيانات املنا�سبة على نحو
يت�سم بالدقة والكفاءة] .وتقوم اللجنة ب�إعداد مزيد من الإر�شادات لو�ضع و�صف مف�صل “للخ�صائ�ص البيئية” على �أن يتم درا�سته من قبل م�ؤمتر
الأطراف العا�شر �إذا �أمكن ذلك[.
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 viiيف ت�صميم برنامج ر�صد فعال .وينبغي �أن يحدد الر�صد مدى التنوع الطبيعي يف املتغريات البيئية بكل موقع ،ويف �إطار فرتة
زمنية حمددة .وال�شك �أن هذا التغيري يف اخل�صائ�ص البيئية يحدث عندما تتجاوز هذه املتغريات نطاقها الطبيعي .ومن ثم
يتطلب الأمر� ،إىل جانب الر�صد� ،إجراء تقييم ملدى التغيري و�أهميته مع الأخذ يف احل�سبان حاجة كل �أر�ض رطبة �إىل و�ضع
مالئم للحفاظ عليها.
 viiiيف بع�ض احلاالت ،يجوز للطرف املتعاقد �أن يتخذ قرار ا�سرتداد �أر�ض رطبة بهدف �إعادة ت�شكيل اخل�صائ�ص البيئية التي
تواجدت من قبل وقت الإعالن .ويف حالة برامج اال�سرتداد هذه ،ينبغي تقدمي ورقة معلومات جديدة لو�ضع �أ�سا�س جديد
لتقييم �أي تغري يحدث يف امل�ستقبل .كما ينبغي �أي�ضا تقدمي معلومات تتعلق بالو�ضع امل�ستهدف من اال�سرتداد.
 ixبالن�سبة للعديد من املواقع ،من امل�سلم به �أن هذه املعلومات (البيانات الأ�سا�سية الالزمة لك�شف التغريات احلادثة يف
اخل�صائ�ص البيئية) لن تكون معروفة يف الوقت احلايل كما �أنها لن تكون متوفرة .ولن يقدم الورق (معلومات رام�سار) (انظر
احلا�شية ( 3بال�صفحة � ))9سوى نظرة �سريعة يف ذات الوقت .ومع ذلك ،ميثل م�ستوى املعلومات الواردة يف ورقة املعلومات
اخلا�صة بالأرا�ضي الرطبة لرام�سار احلد الأدنى الالزم لتحديد خطوات الإدارة الهادفة للحفاظ على اخل�صائ�ص البيئية
ملوقع معلن .وخالل جمع بيانات جديدة �أو البيانات القائمة ،ينبغي �أن يركز الأطراف املتعاقدة على املواقع التي يبدوا �أنها
تواجه ن�سبة عالية من خماطر التغريات الب�شرية امل�ؤثرة على اخل�صائ�ص البيئية حيث يحتمل �أن ي�سفر ذلك عن حدوث
تدهور دائم �أو طويل �أو متو�سط املدى للقيم والفوائد .ورمبا يتطلب الأمر تعاونا دوليا فنيا و�/أو ماليا للم�ساعدة يف جمع
املعلومات املتعلقة باملواقع املدرجة خا�صة يف البلدان النامية.
جـ .تطوير عملية تخطيط الإدارة
� 1212أ�شار حتليل التقارير الوطنية املقدم مل�ؤمتر الأطراف ال�سابع (والذي مت ا�ستعرا�ضه يف م�ؤمتر الأطراف ال�سابع الوثيقة
 13-3واملتاح على املوقع االلكرتوين للإدارة )� http://ramsar.org/cop7_docs_index.htmإىل �أن خمططات
الإدارة قد مت تطبيقها على  168موقع لرام�سار ( 18%من �إجمايل القائمة) بالإ�ضافة �إىل  248موقع ( )26%يتم
�إعداد �أو ا�ستعرا�ض خمططات لها .وقد ك�شف حتليل �إقليمي عن وجود ن�شاط ملحوظ يف �إعداد �أو حتديث خمططات
للإدارة يف اجلزء ال�شرقي من �أوروبا واملناطق املدارية اجلديدة و�أمريكا ال�شمالية والأقيانو�س �إال �أن هذا الن�شاط
يقل يف �أفريقيا و�آ�سيا واجلزء الغربي من �أوروبا .وعلى الرغم من �أنه كان من امل�شجع مالحظة �أن ن�سبة “املخططات
املت�ضمنة للر�صد” كانت ترتاوح ما بني �( 22%أمريكا ال�شمالية) و( 52%املناطق املدارية اجلديدة)يف املواقع الواقعة
يف مناطق خمتلفة لرام�سار ،فال يزال هناك حاجة لعمل الكثري من �أجل الو�صول �إىل الهدف املحدد يف الإجراء 5-2-3
من املخطط اال�سرتاتيجي لالتفاقية ( .)1997-2002وين�ص هذا الإجراء على �أنه “بانعقاد م�ؤمتر الأطراف الثامن
( ،)2002ينبغي �أن تكون خمططات الإدارة �أو الآليات الأخرى قيد الإعداد �أو التطبيق بالن�سبة على الأقل لن�صف عدد
مواقع رام�سار لكل طرف متعاقد”.
1313ت�شري التقارير الوطنية املقدمة �إىل م�ؤمتر الأطراف الثامن (التي مت ا�ستعرا�ضها يف م�ؤمتر الأطراف الثامن الوثيقة
 5وهي متاحة على املوقع االلكرتوين للإدارة  )http://www.ramsar.org/cop8_docs_index_e.htmإلى
�إحراز مزيد من التقدم يف التخطيط لإدارة مواقع رام�سار حيث بلغ عدد املواقع التي لها خمططات �إدارة على الأقل
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 553موقع� ،أما املواقع التي نفذت خمططات الإدارة ب�شكل تام فبلغت  397موقعا .كما �أفاد فقط  24طرفا متعاقد
( )20%بتطبيق خمططات الإدارة على جميع مواقع رام�سار.
1414يقدم ملحق القرار ( VIII.14انظر “القرارات والتو�صيات ذات ال�صلة” للقرار نف�سه) ،الذي مت �إقراره يف م�ؤمتر
الأطراف الثامن ،الإر�شادات اجلديدة لتخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى للأطراف املتعاقدة.
وهذه الإر�شادات مت ذكرها يف هذه الوثيقة يف الفقرات  15-188مع العلم �أنه ينبغي على القراء مالحظة �أن �أرقام
الفقرات خا�صة بالوثيقة احلالية ولي�س بامللحق الأ�صلي للقرار.

الإر�شادات اجلديدة لتخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى
I .Iمقدمة

) من ملحق القرار ( VIII.14

1515حتل هذه الإر�شادات حمل الإر�شادات املتعلقة بتخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى التي �أقرها
القرار  5-7مل�ؤمتر الأطراف اخلام�س عام  1993و�صدرت يف الإ�صدار الأول لكتيب رام�سار ( 8يناير  .)2000وهي تقدم
�إر�شادات �إ�ضافية ب�ش�أن تقييم الت�أثريات البيئية واالجتماعية واالقت�صادية ،وحتليل التكاليف واملنافع ،وتق�سيم املناطق
واال�ستخدام املتعدد ،وت�صميم املناطق الفا�صلة واحلفاظ عليها ،وتطبيق نهج وقائي.
1616تتعلق الإر�شادات مبتطلبات االتفاقية ذات ال�صلة باحلفاظ على الأرا�ضي الرطبة املدرجة يف قائمة الأرا�ضي الرطبة
ذات الأهمية الدولية واال�ستخدام الر�شيد جلميع الأرا�ضي الرطبة الواقعة داخل �إطار �أرا�ضي الأطراف املتعاقدة (املادة
 3من االتفاقية) ،بالإ�ضافة �إىل تكوين احتياطيات طبيعية (مناطق حممية) بالأرا�ضي الرطبة �سواء كانت مدرجة يف
قائمة رام�سار �أم ال (املادة .)4-1
1717تركز هذه الإر�شادات على التخطيط لإدارة املوقع .ومن املعروف �أن مواقع رام�سار املعلنة تت�ضمن جمموعة كبرية من
التطبيقات املختلفة “للموقع” نظرا لأنها ترتاوح من حيث احلجم من �أقل من هيكتار �إىل �أكرث من  6مليون هيكتار،
كما �أن بع�ضها لها حدود لأر�ض رطبة منف�صلة يف حني �أن البع�ض الآخر يحيط بها مناطق فا�صلة من غري الأرا�ضي
الرطبة ،موائل �أو م�ستجمعات مياه والتي تقع داخل حدودها .وبالتايل من املعروف �أن تطبيق هذه الإر�شادات �سوف
يحتاج �إىل التحلي باملرونة واالعتماد على الظروف واخل�صائ�ص املحددة لكل موقع من مواقع رام�سار �أو �أي �أر�ض رطبة
�أخرى.
1818ينبغي �أن يتم دمج خمططات �إدارة مواقع رام�سار يف نظام التخطيط التنموي العام وذلك على ال�صعيد املحلي �أو
الإقليمي �أو الوطني .ف�سوف ي�ضمن دمج خمططات �إدارة املواقع يف التخطيط االقت�صادي واجلغرايف على امل�ستوى
املالئم التنفيذ وامل�شاركة العامة وامللكية املحلية .عالوة على ذلك� ،سوف يعزز الدمج �إمكانية توفري التمويل املحلي
واخلارجي �أي�ضا.
1919تقر هذه الإر�شادات �أي�ضا �أن التخطيط لإدارة املوقع ينبغي �أن يكون عامال من عوامل النهج متعدد القطاعات للإدارة
والتخطيط لال�ستخدام الر�شيد كما ينبغي �أن يتم ربطه بالتخطيط للنظم البيئية والطبيعية وا�سعة النطاق مبا يف
ذلك املناطق ال�ساحلية و�أحوا�ض الأنهار املتكاملة نظرا لأن قرارات التخطيط وال�سيا�سة على هذه الأ�صعدة �سوف ت�ؤثر
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تخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة :دليل ملديري املوقع
قام بو�ضع هذا الدليل ،امل�صمم ال�ستكمال �إر�شادات تخطيط �إدارة رام�سار التي �أقرها القرار  ،VIII.14ال�صندوق العاملي
للحياة الربية بالتعاون مع جلنة املراجعة العلمية والتقنية لرام�سار ا�ستجابة لطلب م�ؤمتر الأطراف الثامن لإعداد
“دليل ميداين” ب�سيط لتخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة .ويقدم تخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة :دليل ملديري املواقع
للم�سئولني عن الإدارة الفعلية ملواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى ملخ�صا ب�سيطا للأن�شطة والق�ضايا الرئي�سية
التي ينبغي تذكرها وتطبيقها خالل املراحل املختلفة واملتنوعة لعملية تخطيط الإدارة.
وي�ضم هذا الدليل �سل�سلة من الأق�سام امللونة امل�صممة لت�سهيل عملية املطالعة عندما يقوم �أحد املديرين بالتعامل مع
�أحد اجلوانب املحددة للعملية .ويت�ألف الدليل من الأق�سام التالية:
1 .1مقدمة
2 .2احلاجة �إىل تخطيط الإدارة
�3 .3ضروريات تخطيط الإدارة
4 .4التخطيط الناجح لإدارة الأرا�ضي الرطبة
5 .5التعرف على الأر�ض الرطبة وقيمها
6 .6حتديد �أهداف الإدارة
7 .7حتقيق �أهداف الإدارة
8 .8ا�ستكمال حلقة التخطيط
يعر�ض ر�سم بياين �شامل كيف �أن كل من هذه الأق�سام يرتبط بالإر�شادات الأكرث تف�صيال املقدمة يف القرار  VIII.14ويف
هذا الكتيب:
التﻤﻬيد  /الﺴياﺳة
 .1الﻮصف

الﺠﺰء  5من الدليل

-

 .2التقييﻢ

التﺄﻛد من الﺨﺼاﺋﺺ
القسﻢ  8من الدليل

 .3األهداف/األﺳاﺱ الﻤنﻄقﻲ
 .1العﻮامل
 .2اﺧتيار مﺆشراﺕ األداء
 .3األهداف
األﺳاﺱ الﻤنﻄقﻰ 4.

الﺠﺰء السادﺱ من الدليل

Rationale

القسﻢ  4من الدليل

الﺠﺰء  5من الدليل

التﻮاصل والتفاوﺽ مﻊ الﻤعنييﻦ  /الﻤﺠتﻤﻊ الﻤﺤلﻲ ،الﺦ.

الﺨﺼاﺋﺺ الﺒيﺌية والﺨﺼاﺋﺺ االﺟتماعية االقتﺼادية
والثقاﻓية األخرﻯ

 .4برﻧامﺞ العﻤل

القسﻢ  8من الدليل

 .14. Action planالمشروعات
 .24.1 Projectsبرنامﺞ الﻌمل
4.2.3 Work programmeالمراﺟﻌة الثانوية
4.3 .4Annual review
المراﺟﻌة الرﺋيسية
الﺠﺰء  7من الدليل

�ضم الدليل العديد من درا�سات احلالة للأن�شطة الناجحة من تخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة يف �أجزاء خمتلفة من
العامل .ومن املتوقع �أن يتم �إتاحة الدليل يف عام  .2007ملزيد من املعلومات ،ات�صل بالربنامج العاملي للمياه العذبة،
ال�صندوق العاملي للحياة الربية :الربيد االلكرتوين LHadeed@wwfint.org
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كتيبات رام�سار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة الإ�صدار الثالث
على احلفاظ على مواقع الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها.
2020ت�ؤكد الإر�شادات اجلديدة جمددا على دور خمطط الإدارة كجزء من عملية �شاملة لتخطيط الإدارة كما تقدم ن�صائح
�إ�ضافية ب�ش�أن دمج املمار�سات اجليدة يف تخطيط الإدارة وي�شمل ذلك الإدارة القابلة للتكيف ،والنتائج ،والأهداف
حمددة الكمية ،والر�صد املتكامل.
2121ت�ؤكد الإر�شادات اجلديدة جمددا على دور خمطط الإدارة كجزء من عملية �شاملة لتخطيط الإدارة كما تقدم ن�صائح
�إ�ضافية ب�ش�أن دمج املمار�سات اجليدة يف تخطيط الإدارة وي�شمل ذلك الإدارة القابلة للتكيف ،والنتائج ،والأهداف
حمددة الكمية ،والر�صد املتكامل.

 .IIالإر�شادات العامة
 2222تعترب الأرا�ضي الرطبة مناطق حيوية مفتوحة �أمام ت�أثريات العوامل الطبيعية والب�شرية .ومن �أجل احلفاظ على
تنوعها الأحيائي و�إنتاجيتها (�أي “اخل�صائ�ص البيئية” وفقا لتعريف االتفاقية((() وال�سماح بتطبيق اال�ستخدام
الر�شيد ملواردها من قبل الب�شر ،من ال�ضروري �إبرام اتفاقية �شاملة بني خمتلف املديرين ،واملالكني ،وامل�ستوطنني
واملعنيني الآخرين .وال �شك �أن عملية تخطيط الإدارة توفر الآلية الالزمة لتحقيق هذه االتفاقية.
2323ينبغي �أن يكون خمطط الإدارة نف�سه وثيقة فنية ،حيث ميكن دعمه بت�شريع ما ويف بع�ض احلاالت ميكن �إقراره
كوثيقة قانونية.
2424يعد خمطط الإدارة جزءا من عملية تخطيط الإدارة امل�ستمرة واحليوية .وينبغي و�ضع املخطط قيد املراجعة
والتعديل حتى يت�سنى الأخذ يف احل�سبان عملية الر�صد والأولويات املتغرية والق�ضايا النا�شئة.
2525ينبغي تعيني هيئة خمت�صة بتنفيذ عملية تخطيط الإدارة كما ينبغي تعريف هذه الهيئة بو�ضوح لكافة املعنيني .وهذا
الأمر له �أهمية خا�صة بالن�سبة للمواقع الكبرية حيث توجد حاجة للأخذ يف االعتبار كافة امل�صالح وامل�ستخدمني
وال�ضغوط الواقعة على الأر�ض الرطبة وذلك نظرا للملكية املعقدة وملوقف الإدارة.
2626بالرغم من �أن الظروف تتغري بالن�سبة للأرا�ضي الرطبة الفردية ،ميكن تطبيق هذه الإر�شادات يف خمتلف �أنحاء
العامل .وتقدم الإر�شادات خلفية ت�صورية و�إطار عمل لتخطيط �إدارة الأر�ض الرطبة بالإ�ضافة �إىل ملخ�ص للأق�سام
الرئي�سية ملخطط الإدارة .ومن امل�ؤكد �أن الإر�شادات ال تقدم و�صفا للمحتويات التف�صيلية ملخطط �شامل للإدارة
لأن ذلك يتطلب وثيقة ت�ضم الكثري والكثري من التفا�صيل والتي ينبغي �إعدادها على ال�صعيدين الإقليمي واملحلي.
2727ينبغي �أن يكون خمطط الإدارة ،وعملية تخطيط الإدارة ،تف�صيال بالقدر الذي يتطلبه املوقع .ولي�س من املمكن،
كما �أنه لي�س من املربر �أن يتم و�ضع خمطط تف�صيلي �إي�ضاحي مكلف بالن�سبة للعديد من املواقع .كما يجب �أن
يكون حجم املخطط (بل والأكرث �أهمية) واملوارد املتاحة لو�ضعه متوافقا مع حجم وتعقيد املوقع ،ومع �إجمايل
املوارد املتاحة لت�أمني و�/أو �إدارة املوقع �أي�ضا .وبالتايل يكفي و�ضع خمططات خمت�صرة وموجزة للمواقع ال�صغرية
غري املعقدة� .أما بالن�سبة للمواقع الكبرية ،رمبا يكون من املنا�سب و�ضع خمططات تف�صيلية منف�صلة للأق�سام
املختلفة من املوقع ،يف �إطار بيان عام لأهداف املوقع ككل.
2828يف غالب الأمر ال ينبغي �أن يقت�صر تخطيط الإدارة على احلدود املعرفة للموقع ،بل ينبغي �أن يتم الأخذ يف احل�سبان
(((

”اخل�صائ�ص البيئية هي مزيج من مكونات وعمليات وفوائد/خدمات النظم البيئية التي متيز الأر�ض الرطبة يف فرتة زمنية حمددة”( .القرار  IX.1امللحق �أ).
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الكتيب � :16إدارة الأرا�ضي الرطبة
ال�سياق الأعم للتخطيط والإدارة ،يف احلو�ض �أو املنطقة ال�ساحلية التي يقع بها املوقع والتي ميكن �أن تكون عابرة
للحدود بطبيعتها .ومن املهم �ضمان �أن تخطيط املوقع ي�أخذ يف االعتبار العوامل الطبيعية والب�شرية اخلارجية
وت�أثريها على املوقع وذلك �أي�ضا ل�ضمان �أن �أهداف �إدارة املوقع م�أخوذة بعني االعتبار يف عمليات التخطيط الأ�شمل.
ملزيد من الإر�شادات ،انظر �إر�شادات رام�سار لدمج احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها يف �إدارة
�أحوا�ض الأنهار (كتيب رام�سار رقم )7؛ ومبادئ و�إر�شادات دمج ق�ضايا الأرا�ضي الرطبة يف الإدارة املتكاملة للمناطق
ال�ساحلية )( (ICZMكتيب رام�سار رقم  )10و�إر�شادات التعاون الدويل حتت مظلة اتفاقية رام�سار ب�ش�أن الأرا�ضي
الرطبة (كتيب رام�سار رقم  )17فيما يتعلق بالأرا�ضي الرطبة العابرة للحدود .ويو�ضح الق�سم التايل مزيد من
التفا�صيل ب�ش�أن الرابط بني �إدارة املوقع ذات النطاق الأو�سع.
 .IIIدمج �إدارة مواقع الأرا�ضي الرطبة يف تخطيط الإدارة البيئية وا�سعة النطاق ،وي�شمل ذلك �إدارة املناطق
ال�ساحلية و�أحوا�ض الأنهار

�2929إن الوجود الدائم للمياه يف الأرا�ضي الرطبة� ،أو على الأقل لفرتات هامة ،يخلق جمتمعات احليوانات والنباتات
والكائنات احلية والرتبة مما يجعل الأر�ض تقوم بوظائفها بطريقة خمتلفة عن املوائل الأر�ضية .وتتكيف الأرا�ضي
الرطبة مع النظام املائي كما �أنها عر�ضة للتغيري .وبالن�سبة ملعظم الأرا�ضي الرطبة ،ال يقدم �سقوط الأمطار
املبا�شر �سوى ح�صة �صغرية من نظام املياه� ،إىل جانب امل�صدر الرئي�سي املتمثل يف الأنهار والينابيع .وباملثل ،تت�أثر
(انظر �أي�ضا
الأرا�ضي الرطبة يف املناطق ال�ساحلية بكمية ونوعية املياه العذبة التي تتدفق �إليها من الأنهار وامل�صادر الأر�ضية
الكتيبات ،7
الأخرى كما تت�أثر �أي�ضا باملياه التي تتدفق �إليها من �شواطئ املحيطات والبحور.
و ،8و)10
3030تتطلب الإدارة الناجحة ملواقع الأرا�ضي الرطبة احلفاظ على م�صادر املياه هذه .كما �أن االت�صال البيني القائم يف
الدورة املائية يعني �أن حدوث �أي تغري يف امل�سافة بينها وبني الأر�ض الرطبة ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ت�أثري �ضار .عالوة
على ذلك ،ف�إن املياه ت�صل بكميات غري كافية للأرا�ضي الرطبة نتيجة لتغري املناخ وتغري ا�ستخدام الأر�ض و�سحب
املياه وتخزينها وحتويلها للإمداد العام والزراعة وال�صناعة والطاقة املائية ،وكل هذه متثل �أ�سباب رئي�سية لفقدان
الأرا�ضي الرطبة وتدهورها .ومن املتطلبات الرئي�سية للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها
�ضمان و�صول كميات منا�سبة من املياه ذات اجلودة املنا�سبة للأرا�ضي الرطبة يف الوقت املنا�سب .ملزيد من املعلومات،
انظر �إر�شادات توزيع و�إدارة املياه للحفاظ على الوظائف البيئية للأرا�ضي الرطبة (القرار ) ،VIII.1وارد يف الكتيب
رقم .)8
�3131إن الوحدة الأ�سا�سية لق�ضايا املياه هي احلو�ض النهري (�أو م�ستجمعات املياه) لأنه يحدد نظام مائي ترتبط فيه
املكونات والعمليات بحركة املياه .و�سوف ي�ضم احلو�ض النهري جمموعة من الأنواع املختلفة للأرا�ضي منها
الأرا�ضي الرطبة والغابات والأرا�ضي الع�شبية واملناطق الزراعية والعمرانية .وقد مت و�ضع امل�صطلح “الإدارة
املتكاملة للأحوا�ض النهرية” ) (IRBMبحيث يت�ضمن مفهوما وا�سع النطاق يعك�س نهجا �شامال (انظر كتيب
اال�ستخدام الر�شيد لرام�سار ) ،(6دمج احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها يف �إدارة �أحوا�ض
الأنهار).
3232مع ذلك ،من املهم االعرتاف ب�أنه يف بع�ض احلاالت ال يكون احلو�ض النهري الذي تقع الأر�ض الرطبة بداخله
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كتيبات رام�سار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة الإ�صدار الثالث
هو الوحدة الأن�سب للتخطيط الأو�سع نطاقا .ويكون ذلك عندما تلعب املياه اجلوفية دورا هاما يف �إمداد الأر�ض
الرطبة باملياه ،وذلك لأن الينبوع ال يتوافق دائما مع حو�ض النهر ال�سطحي .و�إذا كان الأمر كذلك ،فرمبا ميثل ما
يزيد عن حو�ض نهري ،الذين يغطون الينبوع ،الوحدة املنا�سبة لإدارة املورد املائي .ولذلك ،من املهم �إن�شاء عالقات
مائية بني الأر�ض الرطبة وم�صادرها من املياه ال�سطحية واجلوفية لتكون �أ�سا�س للتخطيط املنا�سب لإدارة املوقع.
3333تعترب الإدارة املتكاملة للأحوا�ض النهرية مكملة للإدارة املتكاملة للموارد الب�شرية ) (IWRMوالتي ظهرت
كا�سرتاتيجية مقرتحة يف الف�صل  18من جدول الأعمال  21لتنفيذ مبادئ دبلن((( .وي�ؤكد جدول الأعمال 21
على �أن “هذا التكامل يجب �أن يغطي جميع �أنواع هيئات املياه العذبة املرتابطة ببع�ضها البع�ض ،وي�شمل ذلك
املياه ال�سطحية واجلوفية ،بالإ�ضافة �إىل درا�سة جوانب كمية ونوعية املياه .والبد من االعرتاف بالطبيعة متعددة
القطاعات لتطوير املوارد املائية يف �سياق التنمية االجتماعية االقت�صادية بالإ�ضافة �إىل اال�ستغالل متعدد امل�صالح
ملوارد املياه يف الإمداد باملياه وال�صرف ال�صحي والزراعة وال�صناعة والتنمية العمرانية وتوليد الطاقة املائية
وم�صائد الأ�سماك الداخلية والنقل واال�ستجمام و�إدارة الأرا�ضي املنخف�ضة واملنب�سطة و�أن�شطة الأخرى”.
3434من بني العوامل الرئي�سية للإدارة املتكاملة للموارد املائية �أن �أحوا�ض الأنهار عادة ما تكون هي الكيان املادي الأكرث
مالءمة لتخطيط �إدارة املياه .وهناك �أوجه �شبه وا�سعة النطاق بني مفهوم �إدارة النظم البيئية والإدارة املتكاملة
للأحوا�ض النهرية حيث ترتادف حدود النظام البيئي مع حدود احلو�ض النهري �إال �أن الرتكيز فيها يكون على
احلفاظ على وظائف النظام البيئي.
�3535إن الهدف من الإدارة املتكاملة للأحوا�ض النهرية �أو الإدارة املتكاملة للموارد املائية هو ح�شد املعنيني من كافة
الأ�صعدة ،من �سيا�سيني �إىل جمتمعات حملية ،لدرا�سة الطلب على املياه بالن�سبة ملختلف القطاعات الواقعة داخل
احلو�ض النهري((( .ويتطلب حتقيق التوزيع الكايف للمياه للأرا�ضي الرطبة تعريف احتياجات الأرا�ضي الرطبة
من املياه ،مبا يف ذلك تلك الواقعة مب�صب النهر وال�ساحل ،والتوا�صل ب�ش�أنها مع املعنيني .ومن ال�ضروري �أي�ضا
حتديد فوائد الأرا�ضي الرطبة ،مثل وظائفها املائية والبيئية وتقدميها للمنتجات واخلدمات ،حتى يت�سنى تربير
التوزيع املطلوب.
�3636سوف تعتمد �سهولة توزيع القدر الكايف من املياه للأرا�ضي الرطبة على الدوافع الت�شريعية .و�سوف ت�ضع بع�ض
الدول ت�شريعات تتعلق بتوزيع املياه على البيئة ،مثل قانون املياه جلنوب �أفريقيا �أو توجيهات املوائل لالحتاد
الأوروبي وتوجيهات �إطار عمل املياه .يف هذه احلاالت ،ميكن تطبيق �إجراءات لتوزيع القدر الكايف من املياه على
الأرا�ضي الرطبة.
3737يف حاالت �أخرى� ،سيتم توزيع املياه على �أ�سا�س الفوائد التي �سيحققها ا�ستخدام املياه .و�سوف يت�ضمن املعنيون
الآخرون ،ممن لديهم متطلبات متناف�سة على توزيع املياه ،ممثلني عن الإمداد العام باملياه والطاقة واملجتمعات
الزراعية وال�صناعية .و�سوف يكون لدى اجلميع حجج قوية لتربير متطلباتهم من املياه من حيث ال�صحة العامة
والغذاء واملخرجات االقت�صادية ومنها التوظيف.
((( �أقر م�ؤمتر دبلن الدويل ب�ش�أن املياه والبيئة يف عام  1992مبادئ دبلن.
((( انظر كتيب اال�ستخدام الر�شيد لرام�سار ( ،)7دمج احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها يف �إدارة �أحوا�ض الأنهار.
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3838بالتايل ،غالبا ما يكون حتقيق توزيع املياه على الأرا�ضي الرطبة عملية طويلة حتتاج �إىل تخطيط دقيق ،و�سوف
ت�شمل التدريب وبناء الوعي حول فوائد الأرا�ضي الرطبة .وحتتاج هذه الفوائد �إىل عر�ضها بطريقة ميكن من
خاللها تقييم املقاي�ضات مع امل�ستخدمني الآخرين للمياه .وميكن حتديد القيمة النقدية لبع�ض الفوائد ،مثل
م�صائد الأ�سماك ،بحيث تتنا�سب مع التحليل املايل التقليدي ،ولكن عموما لي�س هذا هو احلال بالن�سبة للفوائد
االجتماعية والثقافية والبيئية((( .كما يتطلب الأمر و�ضع �إطار ل�صنع القرار ،مثل التحليل متعدد املعايري الذي
ي�سمح بتقييم جميع القيم االجتماعية والثقافية والبيئية للأرا�ضي الرطبة ،ف�ضال عن القيم االقت�صادية لها.
3939لتنفيذ الإدارة املتكاملة للأحوا�ض النهرية ،قام العديد من البلدان (�أو جمموعات من البلدان التي ت�شرتك يف
حو�ض نهري) ب�إن�شاء �سلطات �أو جلان لإدارة �أحوا�ض الأنهار ،مثل تلك اخلا�صة ب�أنهار النيجر ،وميكونغ  ،وزامبيزي
وحو�ض بحرية ت�شاد .ومع ذلك ،ف�إن العديد من �سلطات �أحوا�ض الأنهار ووكاالت املياه لي�س لديها حتى الآن تقديرا
كافيا للفوائد التي توفرها الأرا�ضي الرطبة من حيث �إنتاجيتها ،على �سبيل املثال م�صائد الأ�سماك ورعي املا�شية،
و�أهميتها االجتماعية ،على �سبيل املثال ا�ستخداماتها التقليدية من قبل املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�صليني �أو
تراثها الثقايف .ويف الواقع ،يت�صور الكثريون �أن الأرا�ضي الرطبة لي�ست �سوى م�ستخدمني متناف�سني على املياه،
يف ظل ارتفاع معدالت التبخر .فمن الأهمية مبكان �أن يقر خمططو ومديرو �أحوا�ض الأنهار ب�أن النظم البيئية
يف الأرا�ضي الرطبة متثل عنا�صر رئي�سية داخل احلو�ض ،و�أنها هي املوارد التي تنتج ال�سلع املائية ،بدال من كونها
جمرد م�ستخدمني متناف�سني على املياه .وبالتايل ،ف�إن الإدارة احلكيمة للأرا�ضي الرطبة ،مثل ا�ستعمال الأرا�ضي
الرطبة لتح�سني نوعية املياه ،ميكن �أن تكون حال للإدارة املتكاملة للأحوا�ض النهرية بدال من كونها قيدا.
4040ميكن �أن ينظر للإدارة املتكاملة لأحوا�ض الأنهار على �أنها فر�صة لتعزيز اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة
لأنها ت�شكل منتدى للحوار ميكن من خالله �إبراز فوائد الأرا�ضي الرطبة .كما �أنها ت�شكل فر�صة ملناق�شة حكمة
(((
تطورات البنية الأ�سا�سية املقرتحة ،مثل ال�سدود ،والتي رمبا يكون لها ت�أثريات �سلبية على الأرا�ضي الرطبة
(انظر �أي�ضا القرار  ،VIII.2تقرير اللجنة العاملية لل�سدود ) (WCDوعالقته باتفاقية رام�سار).
4141يف حالة عدم وجود �سلطات لأحوا�ض الأنهار �أو هيئات مماثلة قائمة بالفعل ،ف�سوف يتطلب الأمر و�ضع عملية
لتعريف توزيع املياه التي �ستت�ضمن �إن�شاء منتدى للتفاعل بني املعنيني(((.
4242خالل تطوير عملية لتخطيط �إدارة موقع لأر�ض رطبة ،من املهم �أن ي�أخذ مديرو الأر�ض الرطبة يف احل�سبان
ال�سياق الأ�شمل لعمليات �إدارة املناطق ال�ساحلية �أو الينبوع �أو احلو�ض وذلك بالن�سبة للمنطقة التي تقع بها الأر�ض
الرطبة و�أن يتفاعلوا مع هذه العمليات بغية �ضمان االعرتاف باحتياجات الأرا�ضي الرطبة ودجمها كليا يف هذه
الإدارة �أو التخطيط الأ�شمل.

 .IVوظائف تخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة
((( باربري� ،إي ،ايكرمان ،ام �سي & نولر ،دي .1997 .التقييم االقت�صادي للأرا�ضي الرطبة :دليل ملخططي و�صانعي ال�سيا�سة .اتفاقية رام�سار،
جالند� ،سوي�سرا.
((( ال�سدود والتنمية� :إطار جديد ل�صناعة القرار .تقرير اللجنة العاملية لل�سدود ،كيب تاون ،جنوب �إفريقيا2000 ،
((( انظر القرار � ،VIII.1إر�شادات توزيع و�إدارة املياه لر�صد الوظائف البيئية للأرا�ضي الرطبة.
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4343من �أهم وظائف عملية تخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة وخمطط الإدارة ما يلي:
وظيفة  .1حتديد �أهداف �إدارة املوقع

هذه هي �أهم وظيفة لعملية التخطيط .فمن ال�ضروري حتديد �أهداف الإدارة لكل من اخل�صائ�ص البيئية للموقع
وجلميع اخل�صائ�ص الهامة الأخرى ذات ال�صلة مبهام وقيم املوقع ،مبا يف ذلك االجتماعية االقت�صادية والثقافية
والتعليمية .وبعبارة �أخرى ،يجب �أن يت�سم امل�سئولون عن و�ضع خمطط الإدارة بالو�ضوح حول ما يحاولون حتقيقه.
وظيفة  .2حتديد العوامل التي لها ت�أثري� ،أو رمبا يكون لها ت�أثري ،واخل�صائ�ص

�سوف تت�أثرا دائما القدرة على حتقيق �أهداف احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها �إىل حد ما
ببع�ض العوامل منها التوجهات واملعوقات وااللتزامات ويف حقيقة الأمر ب�أي �شيء �أثر وال يزال ي�ؤثر �أو رمبا ي�ؤثر
على خ�صائ�ص املوقع الذي يتم حتديد �أهداف �إدارته .ومن املهم للغاية درا�سة كافة العوامل الهامة وت�أثريها على
املوقع خا�صة تلك املتعلقة بخ�صائ�صه البيئية .وبالن�سبة لأهم العوامل ،رمبا يكون من ال�ضروري �إجراء تقييم
الأثر البيئي كجزء من عملية التخطيط.
وظيفة  .3ت�سوية النزاعات

بالن�سبة ملعظم املواقع� ،سوف تن�ش�أ بع�ض النزاعات على امل�صالح بالإ�ضافة �إىل �صعوبة حتديد الأولويات .ومن املهم
�أن يتم االعرتاف بعملية التخطيط على �أنها منتدى لت�سوية النزاعات وو�ضع �إلتزامات للم�ستقبل.
وظيفة  .4حتديد متطلبات الر�صد

هي وظيفة للر�صد ،يف �سياق تخطيط الإدارة ،من �أجل قيا�س فاعلية الإدارة .ومن املهم معرفة ،والقدرة على
التو�ضيح للآخرين� ،أن الأهداف يتم حتقيقها .ومن ثم ،يجب االعرتاف ب�أن الر�صد مكون ال يتجز�أ من الإدارة
والتخطيط .وينبغي ت�صميمها بحيث حتدد وتدير التغيري احلادث يف اخل�صائ�ص البيئية للموقع(((.
وظيفة  .5حتديد وو�صف الإدارة الالزمة لتحقيق الأهداف

يف معظم احلاالت ،عندما حتتاج املوائل �أو الأنواع �إىل ت�أمني ،يتطلب الأمر بع�ض الإجراءات مثل |لإدارة .و�إذا
ما مت و�ضع خمطط يحدد �أهداف الإدارة ،فالبد و�أن يحدد وي�صف ويقدر �أي�ضا تكلفة الإجراءات املطلوبة �أي�ضا.
وظيفة  .6احلفاظ على ا�ستمرارية الإدارة الفعالة
((( لأغرا�ض تنفيذ املادة  ،2-3ف�إن تغيري اخل�صائ�ص البيئية هو تعديل �سلبي ب�شري لأي مكون و�/أو عملية و�/أو فائدة/خدمة لنظام بيئي( ”.القرار
 XI.1امللحق �أ)
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تعد ا�ستمرارية الإدارة الفعالة والر�صد من الأمور ال�ضرورية .ويجب �أن تتحلى عمليات الإدارة بالتكيف للوفاء
مبجموعة كبرية من العوامل املتنوعة .وعلى الرغم من �أن الإدارة �ستتغري وفقا ملا تتطلبه الأمور ،ف�إن الغر�ض
منها ينبغي و�أن يظل م�ستمرا �إىل حد ما .ولهذا ال�سبب البد من احلفاظ على ا�ستمرارية الإدارة الفعالة ولي�س
ا�ستمرارية �أي عملية حمددة .وتعد ا�ستمرارية الر�صد مهمة بنف�س قدر �أهمية ا�ستمرارية الإدارة.
وظيفة  .7احل�صول على املوارد

يجب �أن يحدد تخطيط الإدارة املوارد الالزمة لإدارة موقع ما ،كما ينبغي �أن يت�ضمن ذلك �إعداد ميزانية تف�صيلية.
وميكن حينئذ ا�ستخدام هذه املعلومات يف دعم وتربير عرو�ض املوارد .وغالبا ما يكون من ال�صعب ،خا�صة يف
البلدان النامية ،تخ�صي�ص اعتمادات لتنفيذ خمططات الإدارة ،لكن من ال�ضروري �أن يحدد خمطط الإدارة �آليات
لتمويل الإدارة .ورمبا تت�ضمن هذه الآليات توليد دخل من املوقع ،على �سبيل املثال من خالل ال�سياحة ،وح�صاد
اخليزران ،و�صيد الأ�سماك ،الخ و�/أو من خالل تكوين �صندوق اعتمادات ل�صالح املوقع �أو من خالل �أي �آلية متويل
�أخرى طويلة املدى .ويف العديد من احلاالت ،رمبا يكون من ال�ضروري تقييم قدرة املنظمة امل�سئولة عن تنفيذ
خمطط الإدارة يف مرحلة مبكرة �أثناء �إعداده .و�إذا ما مت حتديد نقاط �ضعف يف القدرة ،ينبغي تناول التقييم يف
ق�سم برنامج العمل (انظر الق�سم  XVIIمن هذه الإر�شادات).
وظيفة  .8القدرة على التوا�صل داخل �إطار املواقع واملنظمات واملعنيني وفيما بينهم.

ال�شك �أن التوا�صل من الأمور ال�ضرورية داخل �إطار املنظمات و�أي�ضا فيما بني املنظمات والأفراد .وتعد خمططات
الإدارة وعملية التخطيط للإدارة و�سيلة لتقدمي معلومات يف �شكل منظم و�سهل بحيث يطلع الآخرين عن املوقع،
(انظر
و�أهداف الإدارة ،وعمليات الإدارة .ويعتمد التخطيط والإدارة للحفاظ على اخل�صائ�ص البيئية ب�شكل كبري على
�أي�ضا
توافر املعلومات .ومن املهم �أن يكون امل�سئولني عن و�ضع املخطط على علم ب�أ�ساليب الإدارة و�إجراءاتها التي مت
الكتيب )4
تطويرها �أو حت�سينها يف �أي مكان �آخر .كما ينبغي تعريف مكونات التوا�صل والتعليم والوعي العام للمخطط منذ
و�ضعه وحتى تنفيذه ب�شكل كامل تعريفا وا�ضحا (انظر القرار .)VIII.31
وظيفة � .9إبراز �أن الإدارة ذات فاعلية وكفاءة

يجب �أن يظهر دائما امل�سئولون عن و�ضع املخطط �أنهم ي�ستخدمون املوارد �أف�ضل ا�ستخدام و�أن الإدارة �ستكون
فعالة .وبعبارة �أخرى ،ينبغي �أن يقدم املخطط الأ�سا�س لأي حتليل للتكاليف واملنافع .ومن املهم �أي�ضا �أن يتم
االعرتاف باحلاجة �إىل املحا�سبة.
وظيفة � .10ضمان االلتزام بال�سيا�سات املحلية والوطنية والدولية

من ال�ضروري �أن يعرتف خمطط الإدارة ويلتزم مبجموعة كبرية من ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والت�شريعات.
ورمبا تكون ال�سيا�سات امل�ؤقتة متناق�ضة ،لذلك يجب �أن ي�ضم املخطط بني وظائفه التكامل مع خمتلف ال�سيا�سات.
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وتقدم ال�سيا�سة الوطنية للأرا�ضي الرطبة واملخططات وال�سيا�سات الوطنية للتنوع الأحيائي �سياق و�إطار عمل
(انظر
الكتيب  )2لو�ضع خمطط �إدارة للموقع (ملزيد من الإر�شادات ،انظر كتيب رام�سار رقم � ،2إر�شادات و�ضع وتنفيذ �سيا�سات
وطنية للأرا�ضي الرطبة) .وعلى وجه التحديد ،ينبغي �أن ي�ساهم املخطط يف تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية للأرا�ضي
الرطبة و�/أو اال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي وال�سيا�سات واملخططات الأخرى ذات ال�صلة.

 .Vاملعنيون ،من بينهم املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�صليني
 4444ينبغي �أن تكون �إدارة الأرا�ضي الرطبة ،وخا�صة يف عملية التخطيط� ،شاملة قدر الإمكان .كما ينبغي للمعنيني
ال�شرعيني ،وبخا�صة املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�صليني� ،أن يتم ت�شجعيهم بقوة على القيام بدور ن�شط يف جمال
التخطيط والإدارة امل�شرتكة للمواقع .ومن امل�ستح�سن �أن تتخذ خطوات �إيجابية ل�ضمان �أن ق�ضايا امل�ساواة بني
اجلن�سني ،مبا يف ذلك املر�أة وم�صاحلها ،ت�ؤخذ بعني االعتبار يف جميع املراحل يف هذه العملية .و�إذا لزم الأمر،
ينبغي حتديد احلوافز املنا�سبة ل�ضمان امل�شاركة الكاملة للمعنيني وتطبيقها .وحتتوي الإر�شادات التي �أقرها القرار
 VII.8لرام�سار على مزيد من الإر�شادات ب�ش�أن م�شاركة املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�صليني يف الإدارة الت�شاركية
للأرا�ضي الرطبة (كتيب اال�ستخدام الر�شيد لرام�سار .)5
 4545يق�صد “باملعنيني” �أي فرد �أو جمموعة �أو جمتمع ي�ؤثر على املوقع ،و�أي فرد �أو جمموعة �أو جمتمع من املحتمل
�أن ي�ؤثر على �إدارة املوقع .ومن الوا�ضح �أن ذلك �سي�شمل كافة ه�ؤالء املعتمدين على املوقع يف معي�شتهم.
4646ميكن �أن يكون مل�صالح املعنيني �آثار كبرية على �إدارة املوقع ،كما �أنها �ستفر�ض التزامات كبرية على املديرين .ويجب
�أن ت�ؤخذ امل�صلحة العامة ،على جميع امل�ستويات ،بعني االعتبار .كما يجب �أن يعرتف مديرو الأرا�ضي الرطبة
ب�أن الأفراد الآخرين رمبا يكون لهم يف املوقع م�صالح خمتلفة �أو متعار�ضة .كما �أنه من ال�ضروري �أن تتم حماية
هذه امل�صالح ،حيثما كان ذلك ممكنا ،ولكن هذا يجب �أال يكون على ح�ساب اخل�صائ�ص البيئية للموقع .و�أي
ا�ستخدام للموقع يف نهاية املطاف يجب �أن يجتاز اختبار التوافق مع غر�ض و�أهداف احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة
واال�ستخدام الر�شيد لها ،وهذه هي الأهمية الإ�ضافية التي على �أ�سا�سها مت �إعالن الأر�ض الرطبة بو�صفها ذات
�أهمية دولية.
4747من امل�ؤكد �أن م�شاركة وفهم املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�صليني يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة لها �أهمية خا�صة
متى كانت الأرا�ضي الرطبة تخ�ضع للملكية اخلا�صة �أو يف احليازة العرفية ،لأنه يف ذلك احلني تعترب املجتمعات
(انظر
املحلية بنف�سها �أو�صياء ومدراء للموقع ،ويف هذه الظروف ،من الأهمية مبكان �أال ينظر �إيل �إدارة عملية التخطيط
�أي�ضا
باعتبارها مفرو�ضة من اخلارج على �أولئك الذين يعتمدون على الأرا�ضى الرطبة لك�سب عي�شهم.
الكتيب
)5

م�شاركة املعنيني والت�شاور معهم

4848من الأهمية مبكان �أن يتم �إطالع املعنيني يف �أقرب مرحلة ممكنة بنية و�ضع خمطط �إدارة لكن ال ينبغي �أن يحدث
خلط يف هذه املرحلة مع التفاو�ض الر�سمي .و�إن الر�سالة الأوىل الأكرث �أهمية هي �أن يتم الت�شاور مع اجلميع
و�إ�شراكهم ويجب �أن يتم منح جميع امل�صالح االهتمام املطلوب .كما يجب �أن ينقل خمططو الإدارة ر�سالة مفادها
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�أنهم يتحلون بعقلية متفتحة كما �أنهم �سيتعاملون مع جميع الق�ضايا مبو�ضوعية قدر امل�ستطاع .وينبغي �أال يقت�صر
املعنيون فقط على املجتمعات املحلية بل يت�ضمنوا �أي�ضا احلكومات املحلية (ي�شمل ذلك جميع القطاعات التي ميكن
�أن ت�ؤثر قراراتها على عملية تخطيط الإدارة و�أهدافها) والقطاع اخلا�ص.
4949ينبغي �أن يركز الت�شاور والتفاو�ض على تقدمي �أفكار �أو مقرتحات للمناق�شة وال�سعي وراء احل�صول على وجهات
نظر ب�ش�أن ق�ضايا حمددة حيث ينبغي �أن تولد عملية التخطيط املنظمة �أفكار ومقرتحات – �أما املناق�شات امل�شتتة
فنادرا ما تكون مثمرة كما ميكن �أن تكون �سلبية .وقبل بدء الت�شاور ،يجب �أن يعلم املديرون ما يحاولون حتقيقه
كما ينبغي �أن يحددوا املجاالت املفتوحة للتفاو�ض .وبالن�سبة للق�ضايا املفتوحة للمناق�شة ،ينبغي طرح جمموعة من
اخليارات املدرو�سة بعناية .ويجب �أن تت�سم كافة اجلهود بال�شمولية و�أن ت�ستهدف حتقيق الإجماع ودعم اال�ستخدام
الر�شيد للموارد بدون الت�أثري على التكامل الطبيعي للوحدة .ففي بع�ض احلاالت ،خا�صة عندما ال تكون الإدارة
هي امل�سئولية املبا�شرة للمجتمعات املحلية �أو ال�سكان الأ�صليني ،ف�سوف تعتمد العملية على “م�ساعدة املواطنني”
بدال من “ا�ستهداف املواطنني” لأن قرارات الإدارة �ست�ستقر يف النهاية يف �أيدي الوكالة امل�سئولة.
5050قبل البدء يف و�ضع املخطط� ،سوف يتطلب الأمر جمع �أو حت�صيل كافة املعلومات ذات ال�صلة املتاحة عن املوقع حتى
يت�سنى و�صف خ�صائ�صه البيئية ووظائفه وقيمه وي�شمل ذلك كافة اخل�صائ�ص االجتماعية االقت�صادية والثقافية
والتعليمية ذات ال�صلة .وينبغي م�شاركة متخ�ص�صني يف العلوم الطبيعية واالجتماعية ل�ضمان فاعلية جمع كافة
البيانات ذات ال�صلة .وميثل الأفراد املحليني واملعنيني الآخرين عادة م�صدرا هاما للمعلومات ،وبالتايل ينبغي
�إ�شراكهم يف مرحلة جمع املعلومات والبيانات وذلك من خالل �أ�ساليب �سليمة حمققة النتائج تت�سم باحل�سا�سية
جتاه بع�ض الأمور منها اجلن�س والق�ضايا الثقافية.
5151مبجرد االنتهاء من جمع البيانات والإعداد للأق�سام الو�صفية للمخطط ،تنتقل العملية �إىل �إعداد �أهداف الإدارة
املتعلقة باحلفاظ على اخل�صائ�ص البيئية واجلوانب الأخرى مل�صالح املعنيني .وال�شك �أن االهتمام الرئي�سي �سيكون
حلماية اخل�صائ�ص البيئية ملوقع رام�سار ،وال ينبغي النظر لهذا الأمر على �أنه قابل للتفاو�ض .ومع ذلك ،من املهم
الأخذ يف االعتبار �أن هذه اخل�صائ�ص يف معظم الأحيان تكون قائمة لأن الأفراد املحليني يحافظون عليها و�سوف
يتطلب الأمر منهم اال�ستمرار يف ذلك يف امل�ستقبل .ومن املهم للغاية �أثناء طرح مفاهيم الإعالن وتخطيط الإدارة
على املعنيني �أال يواجهوا انطباعا ب�أن هذه العملية �ست�ؤدي �إىل التخلي عن �أن�شطة �شرعية ما مل تكن هذه الأن�شطة
تهدد خ�صائ�ص هامة �أو �أنها غري م�ستدامة.
5252ما �أن يتم التعرف على االلتزامات ،ي�ستطيع املخططون �أن ينتقلوا �إىل حتديد متطلبات الإدارة .ويف هذه املرحلة،
ي�صبح التفاو�ض مع املعنيني �أمر �ضروري .وعلى الرغم من �أن الأهداف املتعلقة باحلفاظ على اخل�صائ�ص البيئية
ال ينبغي �أن تكون قابلة للتفاو�ض ،ففي غالب الأمر ميكن حتديد جمموعة من �أ�ساليب الإدارة البديلة التي حتافظ
على هذه اخل�صائ�ص ويف نف�س الوقت ت�ساعد يف حتقيق الأهداف الأخرى املتعلقة مب�صالح خمتلف املعنيني.
5353يف النهاية ،ينبغي �أن ينظر �إىل خمططات الإدارة على �أنها وثائق عامة كما ينبغي �أن يتاح املخطط لكافة املعنيني.
 .VIالنهج الوقائي املطبق على الإدارة البيئية
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5454عند درا�سة الطاقة التحميلية ملوقع بالن�سبة لال�ستغالل �أو لن�شاط �أو لال�ستخدام الب�شري (�أي اال�ستدامة) ،ينبغي
�أن ي�شري �أف�ضل دليل متاح �إىل �أن الن�شاط لن ميثل تهديدا للخ�صائ�ص البيئية للموقع.
5555عند تنفيذ عملية تخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة اخلا�صة بهم ،يتم دعوة الأطراف املتعاقدة �إىل درا�سة نهج وقائي،
وفقا ملا هو من�صو�ص عليه يف املبد�أ  15من �إعالن ريو ب�ش�أن البيئة والتنمية لعام  1992والذي �أقره م�ؤمتر الأمم
املتحدة ب�ش�أن البيئة والتنمية ) (UNCEDوالذي ي�ؤكد على �أنه
“من �أجل حماية البيئة ،يجب �أن تطبق الدول نهجا وقائيا على نطاق وا�سع وفقا لقدراتها .ومتى وجدت
تهديدات ب�أ�ضرار خطرية �أو �أ�ضرار ال ميكن تداركها يف امل�ستقبل ،يجب �أال ي�ستخدم غياب احلقائق
العلمية الكاملة ك�سبب لت�أجيل تطبيق التدابري االقت�صادية الالزمة ملنع تدهور البيئة”.
 .VIIتخطيط الإدارة كعملية

5656البد �أن ينظر �إىل تخطيط الإدارة على �أنه عملية م�ستمرة طويلة املدى .ومن املهم االعرتاف ب�أن خمطط الإدارة
�سيتم تطويره مبجرد ما �أن ت�صبح املعلومات متاحة .وينبغي �أن يبد�أ التخطيط بو�ضع خمطط ب�سيط يلبي
متطلبات املوقع واملنظمة امل�سئولة عن �إدارة املوقع لي�س �إال وذلك وفقا للموارد املتاحة.
5757ينبغي جمع وتقييم كافة املعلومات املتاحة (انظر الفقرة � 49سالفة الذكر) .ويجب ت�سجيل �أي نق�ص يف املعلومات
ذات ال�صلة كما ينبغي تخطيط امل�شروعات لتعوي�ض هذا النق�ص .ويف الوقت املنا�سب ،ومبجرد جمع مزيد من
املعلومات وما �أن ت�صبح املوارد متاحة ،ميكن تطوير املخطط ورمبا يتمكن يف النهاية من الوفاء بجميع متطلبات
�إدارة املوقع.
�5858إن عملية التخطيط حيوية وقابلة للتكيف .ومن ال�ضروري �أن يتم تغيري املخطط �أو تطويره بهدف الوفاء
بالأولويات والعوامل واخل�صائ�ص املتغرية �سواء داخل �إطار املوقع �أو خارجه .يدعم عملية تخطيط الإدارة ال�شاملة
ملواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى املجموعة الهائلة من �إر�شادات و�أدوات االتفاقية الواردة يف كتيبات
اال�ستخدام الر�شيد لرام�سار ،وفيما يلي ما له �صلة خا�صة باملراحل املختلفة لعملية تخطيط الإدارة:
حتديد الأرا�ضي الرطبة و�إعالنها

تعريفات “اخل�صائ�ص البيئية” و”تغري اخل�صائ�ص البيئية” (يف القرار  IX.1امللحق �أ الكتيب( 1
�إطار عمل متكامل جلرد الأرا�ضي الرطبة وتقييمها ور�صدها (( )IFWIAMالقرار  IX.1امللحق هـ) (الكتيب )11
�إطار عمل جلرد الأرا�ضي الرطبة (القرار ( )VIII.6الكتيب )12
تعزيز املعلومات ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (مواقع رام�سار) (القرار )VIII.13
�إر�شادات و�إطار العمل الإ�سرتاتيجي املعدل لتطوير قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية يف امل�ستقبل (امللحق ب،
القرار ( )IX.1الكتيب )14
تقييم الأرا�ضي الرطبة
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�إطار عمل متكامل جلرد الأرا�ضي الرطبة وتقييمها ور�صدها (( )IFWIAMالقرار  IX.1امللحق هـ) (الكتيب )11
�إطار عمل تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة (القرار ( )VII.10هذا الكتيب)
�إر�شادات دمج الق�ضايا ذات ال�صلة بالتنوع الأحيائي يف عمليات و�/أو ت�شريعات تقييم الأثر البيئي يف التقييم البيئي
الإ�سرتاتيجي” والتي �أقرتها اتفاقية التنوع البيولوجي ،وعالقتها باتفاقية رام�سار (القرار ( )VIII.9الكتيب )13
فجوات وتناغم �إر�شادات رام�سار ب�ش�أن اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة وجردها وتقييمها ور�صدها (القرار )VIII.7
�إر�شادات التقييم ال�سريع للتنوع الأحيائي للأرا�ضي الرطبة البحرية وال�ساحلية والداخلية (القرار  ،IX.1امللحق هـ )1
(التقرير الفني لرام�سار)
ر�صد الأرا�ضي الرطبة

�إطار عمل لت�صميم برنامج لر�صد الأرا�ضي الرطبة (ملحق القرار ( )VI.1هذا الكتيب)
�إدارة الأرا�ضي الرطبة يف املوقع
الإر�شادات اجلديدة لتخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى (القرار ( )VIII.14هذا الكتيب)
�إر�شادات �إقامة وتعزيز م�شاركة املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�صليني يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة (القرار )VII.8
(الكتيب )5
الإدارة البيئية الت�شاركية ) (PEMك�أداة لإدارة الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها (القرار )VIII.36
املبادئ التوجيهية للأخذ يف االعتبار القيم الثقافية للأرا�ضي الرطبة لأجل الإدارة الفعالة للمواقع
(القرار ( )VIII.19هذا الكتيب ،امللحق )1
�إدارة الأرا�ضي الرطبة يف املوقع
�إطار عمل متكامل للإر�شادات ذات ال�صلة باملياه التابعة التفاقية رام�سار (القرار  ،IX.1امللحق جـ) (الكتيب )6
�إر�شادات دمج احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها يف �إدارة �أحوا�ض الأنهار (القرار &] VII.18
القرار  IX.1امللحق جـ ( )2الكتيب )7
�إر�شادات توزيع و�إدارة املياه للحفاظ على الوظائف البيئية للأرا�ضي الرطبة (القرار ( )VIII.1الكتيب )8
�إر�شادات �إدارة املياه اجلوفية للحفاظ على اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة (القرار  IX.1امللحق جـ ( )2الكتيب )9
مبادئ و�إر�شادات دمج الأرا�ضي الرطبة يف الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية (القرار ( )VIII.4الكتيب )10
تقرير اللجنة العاملية لل�سدود وعالقته باتفاقية رام�سار (القرار )VIII.2
اتفاقية رام�سار واحلفاظ على موارد م�صائد الأ�سماك و�إنتاجها واال�ستخدام امل�ستدام لها (القرار ( )IX.4هذا الكتيب،
امللحق )2

 .VIIIاملدخالت واملخرجات والنتائج
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5959يجب �أن يفرق املديرون بني املدخالت واملخرجات والنتائج.
6060هذه امل�صطلحات يتم تعريفها كما يلي:
iاملدخالت .املوارد املقدمة لإدارة املوقع ،على �سبيل املثال التمويل والعاملني واملعدات.
.i
املدخالت = املوارد
املخرجات = ال�سيا�سات وخمططات الإدارة والإدارة
النتائج = و�ضع اخل�صائ�ص البيئية للموقع و�أهداف الإدارة
الأخرى

iiiiاملخرجات .املنتجات الفرعية التي تولدها الإدارة �أو عملية تخطيط الإدارة .على �سبيل املثال يتم تطوير
ال�سيا�سات ملختلف �أن�شطة الإدارة كما يتم �إعداد خمططات الإدارة وتف�سريها ف�ضال عن تطوير البنية الأ�سا�سية
للإدارة واحلفاظ عليها .ويف غالب الأمر يتم ا�ستخدام املخرجات كو�سيلة لتقييم ما �إذا كانت الإدارة منا�سبة �أم
ال .و�سوف تدعي املنظمات �أنها جنحت بالفعل يف �إدارة هذه املواقع لأنها جنحت يف حتقيق عدد من املخرجات.
وقد يكون ذلك م�ضلال للغاية لأنه من املمكن �أن يتم تنفيذ جمموعة كبرية من �أن�شطة الإدارة وال يتم حماية
اخل�صائ�ص البيئية و�/أو على �سبيل املثال �إدراج امل�شاركة والدعم الكامل من قبل املجتمعات املحلية .ومن بني �أ�سو�أ
الأخطاء التي ميكن ارتكابها يف �إدارة النظم البيئية االعتقاد ب�أنه يتم حماية اخل�صائ�ص البيئية بنجاح يف حني �أن
الواقع على عك�س ذلك.
iiiiiالنتائج .هي الغر�ض من الإدارة .وهذه النتائج هي الأو�ضاع امل�ستحبة للخ�صائ�ص البيئية مثل املوائل
والأنواع باملوقع والتي بدورها قد تعتمد على الإدارة الفعالة ملتغريات اجتماعية اقت�صادية حمددة مثل �ضمان
ا�ستدامة م�صائد الأ�سماك �أو الت�سويق املنا�سب لإنتاج الأرز و�/أو التوزيع العادل لفوائد ال�سياحة .ويف الغالب
�سيتطلب الأمر �إجراء �إدارة لال�سرتداد تليها �إدارة للحفاظ ل�ضمان احلفاظ على العمليات �أو الأو�ضاع املطلوبة.
ويجب حتديد و�ضع اخل�صائ�ص خا�صة من حيث الكمية ،و�إذا مل يتم القيام بذلك ،فلن يكون ممكنا احلكم على ما
�إذا كان قد مت حتقيق نتاج اال�ستخدام امل�ستدام �أو احلفاظ املطلوبة.
6161الو�سيلة الوحيدة للحكم على ما �إذا كانت املدخالت واملخرجات مالئمة هي درا�سة نتائج الإدارة .فعند القيام بذلك،
وبعدها فقط ،يكون ممكنا حتديد ما �إذا كانت الإدارة �سليمة �أم ال.
 .IXالإدارة القابلة للتكيف

6262من �أجل ت�أمني املواقع وخ�صائ�صها ،يجب �أن يتبنى املديرون نهجا مرنا ي�سمح لهم باال�ستجابة للم�صالح ال�شرعية
للآخرين والتكيف مع املناخ ال�سيا�سي املتغري با�ستمرار والتواكب مع املوارد املتغرية وغري املحددة والقدرة على
اال�ستمرار يف ظل تقلبات العامل الطبيعي.
6363تكون عملية الإدارة القابلة للتكيف الواردة يف نهج تخطيط رام�سار كما يلي (انظر ال�شكل :)2
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iيتم اتخاذ قرار ب�ش�أن ما ينبغي حتقيقه (�أي يتم �إعداد �أهداف الإدارة خا�صة من حيث الكمية بالن�سبة
.i
للخ�صائ�ص الهامة).
iiiiيتم تنفيذ الإدارة ال�سليمة ،بناءا على �أف�ضل املعلومات املتاحة ،لتحقيق الأهداف.
iiiiiيتم ر�صد اخل�صائ�ص لتحديد مدى حتقيق الأهداف.
ivivيف حالة عدم حتقيق الأهداف ،يتم تعديل الإدارة.
v .vيتم موا�صلة الر�صد لتحديد �إذا ما كانت الإدارة املعدلة حتقق الأهداف ثم يتم تكرار اخلطوة  4لإجراء
مزيد من التعديالت وفقا ملا يتطلبه الأمر.
6464يف الظروف اال�ستثنائية ،رمبا يتطلب الأمر تعديل الأهداف.
6565عادة يتم تكرار دورة الإدارة القابلة للتكيف يف فرتات فا�صلة يتم حتديدها م�سبقا .وينبغي حتديد الفرتة الفا�صلة
شكل  .2دورة اإلدارة القابلة للتكيف

اإلدارة القابلة للتكيف
األهداف

تنفيذ اإلدارة

مراجعة اإلدارة

رصد أو ضاع
الخصائص

للأخذ يف احل�سبان طبيعة تغري خ�صائ�ص املوقع وخا�صة ه�شا�شة ومعدل هذا التغري.
6666ومع ذلك� ،سوف تفر�ض العديد من البلدان واملنظمات دورة �إجبارية .ويف كل احلاالت ،ينبغي تكرار الدورة عند
حدوث طوارئ �أو ظهور تهديدات غري متنب�أ بها.
6767ميكن هذا النهج القابل للتكيف مديري الأرا�ضي الرطبة من:
1 )1التعلم من التجربة؛
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)2
)3
)4

2الأخذ يف االعتبار واال�ستجابة للعوامل املتغرية التي ت�ؤثر اخل�صائ�ص؛
3تطوير �أو تنقيح عمليات الإدارة با�ستمرار؛
�4إظهار �أن الإدارة �سليمة وفعالة؛

 .Xوحدات الإدارة وتق�سيم املناطق واملناطق الفا�صلة
6868ب�صفة عامة ،ينبغي �أن تغطي عملية تخطيط الإدارة وخمطط الإدارة املوقع كامال .ومع ذلك ،متى ت�ألف موقع
لأر�ض رطبة من �أكرث من موقع فرعي منف�صل بجوار متاخم ملناطق ذات ا�ستخدام �آخر للأر�ض (على �سبيل املثال،
تقع الأرا�ضي الرطبة املنف�صلة �إىل جانب ال�سهل الفي�ضي لنهر كبري) ،رمبا يكون من الأن�سب و�ضع خمططات �إدارة
منف�صلة لكل موقع منف�صل .بالرغم من ذلك ،يجب �أن تتوافق هذه املخططات الفردية للمواقع الفرعية مع خمطط
عام والذي ينبغي �إعداده قبل هذه املخططات اخلا�صة باملوقع الفرعية.
6969باملثل ،متى كانت الأر�ض الرطبة كبرية للغاية ،رمبا يكون من الأف�ضل تق�سيم املوقع ملناطق متجاورة عديدة ل�صالح
�أغرا�ض تخطيط الإدارة ومن �أجل و�ضع خمططات �إدارة منف�صلة لكل من هذه املناطق والتي ينبغي �أن تتوافق مع
خمطط عام يتم �إعداده م�سبقا.
7070من املحتمل �أن يكون �أنواع �أخرى عديدة من تق�سيم الأرا�ضي مالئما للتطبيق على مواقع خمتلفة ،وذلك اعتمادا على
خ�صائ�صها وعالقتها با�ستخدامات الأر�ض الأخرى يف املناطق املتاخمة .وترتاوح مواقع رام�سار من منطقة الأر�ض
الرطبة فقط �إىل مناطق كبرية تت�ضمن موائل حميطة لأرا�ضي غري رطبة ،ويف الغالب يكون ذلك مع ا�ستخدامات
املتعددة للأر�ض .ويعني هذا التنوع الكبري ملا هو واقع داخل حدود مواقع رام�سار �أن �أي نظام لتق�سيم املناطق يتم
تطبيقه حتت مظلة االتفاقية يجب �أن يكون مرنا ومتعدد اجلوانب مبا فيه الكفاية ليغطي هذا التنوع خل�صائ�ص
املوقع.
7171عندما ال يت�ضمن موقع رام�سار نف�سه منطقة فا�صلة ،من املنا�سب ب�صفة عامة لأغرا�ض تخطيط الإدارة �أن يتم حتديد
و�إقامة منطقة فا�صلة حول منطقة الأر�ض الرطبة الرئي�سية املحددة داخل موقع رام�سار �أو الأر�ض الرطبة الأخرى.
وينبغي �أن تكون املنطقة الفا�صلة هي املنطقة املحيطة بالأر�ض الرطبة والتي رمبا ت�ؤثر �أن�شطة ا�ستخدام الأر�ض
بداخلها مبا�شرة على اخل�صائ�ص البيئية للأر�ض الرطبة نف�سها ،كما ينبغي �أن يكون الهدف اخلا�ص با�ستخدام الأر�ض
داخل املنطقة الفا�صلة �أحد �أهداف اال�ستخدام امل�ستدام من خالل �إدارة النظم البيئية ،و�أن يتوافق مع احلفاظ على
اخل�صائ�ص البيئية للأر�ض الرطبة .وعندما يت�ألف موقع لأر�ض رطبة من مواقع فرعية منف�صلة ،ينبغي �أن يتم
حتديد املنطقة الفا�صلة لكل منها مبا يف ذلك جميع املناطق الواقعة بني املواقع الفرعية متى كان ذلك منا�سبا.
�7272سوف يتنوع موقع املنطقة الفا�صلة بالن�سبة ملنطقة الأر�ض الرطبة الرئي�سية ملوقع معلن لرام�سار اعتمادا على النظم
البيئية القائمة داخل حدود املوقع .ومتى كان املوقع املعلن هو الأر�ض الرطبة فح�سب ،ينبغي حتديد منطقة فا�صلة يف
املنطقة املجاورة خارج املوقع املعلن وذلك لأغرا�ض الإدارة .وعلى النقي�ض ،متى كان املوقع يت�ألف من الأر�ض الرطبة
واملناطق املحيطة بها ،ينبغي �أن متتد املنطقة الفا�صلة لت�صل �إىل حدود املوقع املعلن ثم يتم بعد ذلك حتديد “منطقة
رئي�سية” داخل املوقع رمبا يكون النظام البيئي للأر�ض الرطبة.
7373كما هو مو�ضح يف الق�سم  ،IIIف�إن اعتماد الأرا�ضي الرطبة على الإمداد باملياه من خارج الأر�ض الرطبة يعني �أنه
لأغرا�ض تخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة ينبغي اعتبار حو�ض النهر �أو منطقة م�ستجمعات املياه على �أنها منطقة
فا�صلة للأر�ض الرطبة ،وذلك لأن املياه وا�ستخدام الأر�ض يف هذه املناطق املمتدة ي�ؤثر ب�شكل غري مبا�شر على
24

الكتيب � :16إدارة الأرا�ضي الرطبة
اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة .وبالرغم من ذلك ،وخا�صة يف حالة وقوع الأر�ض الرطبة داخل حو�ض نهري
كبري جدا ،فمن املحتمل �أن تكون من بني الأدوات ال�ضرورية لتخطيط الإدارة وجود منطقة �ساحلية �أو منطقة حلو�ض
نهر تعمل مبثابة منطقة فا�صلة ثالثة ،منطقة خارجية لأغرا�ض الإدارة ،بحيث يكون نطاقها �أ�ضيق وحتيط بالأر�ض
الرطبة ب�شكل مبا�شر.
7474من املحتمل تطبيق مفهوم تق�سيم حمميات املحيط احليوي ،الذي رمبا يتم فيه �إدراج ما ي�صل ثالث مناطق بالإ�ضافة
�إىل املنطقة الرئي�سية واملنطقة الفا�صلة (للبحث والتدريب) ومنطقة انتقالية (لال�ستخدام امل�ستدام) على جميع
مواقع رام�سار ،بل وينبغي تطبيقه متى كان جمديا ومالئما .و�إن تطبيقه له �أهمية خا�صة عندما يكون موقعا معلنا
كموقع لرام�سار وحممية حميط حيوي ،فحينئذ ينبغي تو�ضيح العالقة بني حدود موقع رام�سار والتق�سيم القائم على
�أ�سا�س حممية ملحيط حيوي ب�شكل تام.
7575بالرغم من �أن العديد من مواقع رام�سار تقع داخل حمميات طبيعية ،حيث يكون اال�ستخدام الأ�سا�سي للأر�ض داخل
املوقع هو احلفاظ على الأر�ض الرطبة ،ف�إن العديد من هذه املواقع ،مثلها مثل حمميات املحيط احليوي ،متثل مواقع
متعددة اال�ستخدام .وبالن�سبة للأخري ،ف�إن �أهداف الإدارة بالن�سبة ال�ستخدام الأر�ض الرطبة الرئي�سية تكون وا�سعة
النطاق لت�ضمن احلفاظ على اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة �أو تعزيزها حتى يت�سنى لها اال�ستمرار يف موا�صلة
تقدمي قيمها ووظائفها حلياة الأفراد وللحفاظ على التنوع الأحيائي.
7676ينبغي �أن يعرتف �أي نظام لتق�سيم املناطق باال�ستخدامات املتعددة القائمة ملواقع رام�سار واملناطق املحيطة بها و�أن
ي�ضمن �أن يتم ت�صميم �أهداف الإدارة للمنطقة الرئي�سية يف الأ�سا�س للحفاظ على اخل�صائ�ص البيئية للأر�ض الرطبة
بالإ�ضافة �إىل توافق �أهداف �أي منطقة فا�صلة حميطة مع احلفاظ على اخل�صائ�ص البيئية .وينبغي �أن يتم و�ضع
�أهداف لإدارة كل منطقة بحيث تكون وا�ضحة ومنف�صلة وتكميلية وداعمة ب�شكل متبادل.
7777من بني الطرق الأخرى امل�ستخدمة يف تق�سيم املناطق ،ولي�س مقت�صرا على تق�سيم املناطق “الرئي�سية/الفا�صلة” ،نهج
يعتمد على تق�سيم املناطق ال�ستخدام حمدد ملوقع .ومن �أمثلة ذلك ،ا�ستخدام وتطوير �أر�ض رطبة ل�صالح ال�سياحة
البيئية .ف�سوف ي�ستخدم تق�سيم املناطق يف هذه احلالة يف حتديد الأجزاء التي ميكن �أن ت�ستخدم يف ال�سياحة البيئية
حيث ينبغي �أن يتم �إقامة البينة الأ�سا�سية لذلك (على �سبيل املثال ،ح�سا�سية اختيار موقع ليكون مركزا للزائرين)،
وا�ستثناء الأجزاء التي لها ح�سا�سية جتاه ال�سياحة البيئية نتيجة لال�ضطرابات .ف�سوف تقوم نظم تق�سيم املناطق هذه
ب�صفة عامة بتقليل حجم املناطق الرئي�سية والفا�صلة.
7878ت�شري جتربة برنامج الإن�سان واملحيط احليوي ،التي يف ظلها يتم االعرتاف ب�أن تق�سيم الأرا�ضي ميثل جزءا هاما من
ر�سم حدود و�إدارة حمميات املحيط احليوي كمواقع متعددة اال�ستخدام� ،إىل الدور الهام الذي يلعبه تق�سيم املناطق يف
تقليل حجم النزاعات بني امل�ستخدمني �إىل احلد الأدنى من خالل ف�صل الأن�شطة املحتمل التنازع عليها يف ظل �ضمان
�أن اال�ستخدامات ال�شرعية للأر�ض ميكن �أن ت�ستمر مع وجود احلد الأدنى من النزاعات.
7979ينبغي �أن تت�ضمن عملية و�ضع نظام لتق�سيم املناطق امل�شاركة الكاملة من جانب املعنيني منذ املراحل الأوىل نظرا لأنه
“ير�سم احلدود” بني املناطق ،وميكن �أن تن�ش�أ العديد من النزاعات حول هذه النقطة .وميثل تق�سيم املناطق و�أهداف
الإدارة لكل منطقة (وبالتايل الأن�شطة التي ينبغي والتي ال ينبغي ال�سماح بها يف املنطقة) جزءا هاما من عملية �إ�شراك
املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�صليني واملعنيني الآخرين يف �إدارة الأر�ض الرطبة.
8080ينبغي تطبيق بع�ض القواعد العامة عند �إقامة املناطق بغ�ض النظر عن نوعها والغر�ض منها:
i.iينبغي �أن يتم تق�سيم املناطق يف ظل امل�شاركة الكاملة للمعنيني مبا يف ذلك املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�صليني؛
iiiiينبغي �أن يتم و�ضع �أ�سا�س منطقي �شامل ومف�صل لتو�ضيح الأ�سا�س لإقامة ور�سم حدود املناطق ،وهذا الأمر
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له �أهمية خا�صة عند و�ضع حدود املناطق الفا�صلة؛
iiiiiيجب �إعداد و�صف موجز للوظائف و�/أو قيود مطبقة داخل كل منطقة كجزء من خمطط الإدارة؛
ivivينبغي تعريف املناطق با�سم �أو رمز فريد له معنى �إذا �أمكن :لكن يف بع�ض احلاالت ميكن �أن يكون الأن�سب
و�ضع رمز رقمي ب�سيط؛
v .vيجب �إعداد خريطة تو�ضح حدود جميع املناطق؛
viviمتى �أمكن ،ينبغي �أن تكون حدود املناطق ي�سهل التعرف عليها وحتديدها بو�ضوح على �أر�ض الواقع :تر�سم
اخل�صائ�ص املادية (على �سبيل املثال� ،أ�سوار وطرق) احلدود على النحو الأف�ضل ،ويجب حتديد احلدود القائمة على
خ�صائ�ص ديناميكية مثل الأنهار واملوائل املتحركة وال�سواحل الناعمة بدليل دائم؛
viviiينبغي ا�ستخدام نظام حتديد املواقع العاملي ) (GPSيف و�ضع دليل دائم وثابت بالن�سبة للمواقع الكبرية
واملتماثلة �أو يف املناطق التي حتتوي على موائل متجان�سة ويقطعها حدود ملنطقة.
 11تن�سيق خمطط الإدارة

8181ينبغي �أن يت�ألف تن�سيق خمطط الإدارة ،كما تو�صي هذه الإر�شادات ،من خم�سة �أق�سام رئي�سية تعك�س اخلطوات
الرئي�سية يف عملية تخطيط الإدارة:
I )Iمتهيد�/سيا�سة
IIIIو�صف
IIIIIتقييم
�IVIVأهداف
V )Vبرنامج عمل
8282الحظ �أن خطوات هذه العملية يتم تكرارها ملرات عديدة من خالل املخطط – فهي تنطبق على اخل�صائ�ص
البيئية وامل�صالح االجتماعية االقت�صادية والقيم الثقافية و�أي م�صالح �أخرى .وب�صفة عامة ،تعد من بني
املمار�سات اجليدة البدء باخل�صائ�ص البيئية لكن لي�س هناك ت�سل�سل هرمي مت�ضمن.
8383ويو�ضح ال�شكل  3التايل املحتوى والهيكل املو�صى به لهذه الأق�سام.
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Figure 3. Recommended structure and content of a management plan for a Ramsar site
or other wetland

 .XIIمتهيد�/سيا�سة
8484التمهيد عبارة عن بيان خمت�صر لل�سيا�سة والذي ينبغي �أن يعك�س ،يف م�صطلحات �شاملة ،ال�سيا�سات و�/أو املمار�سات
اخلا�صة بال�سلطات الفوق وطنية �أو الوطنية �أو املحلية واملنظمات الأخرى ونظم الإدارة التقليدية ،وي�شمل ذلك على
�سبيل املثال ترتيبات �إدارة املوارد للمالكني من القطاع اخلا�ص �أو املنظمات غري احلكومية �أو املجتمعات املحلية ،والتي
تعنى بو�ضع وتنفيذ خمطط الإدارة .وينبغي �أن ي�ؤكد التمهيد �أي�ضا على متطلبات اتفاقية رام�سار العامة؛ وهي
احلفاظ على اخل�صائ�ص البيئية للمواقع املدرجة يف قائمة رام�سار للأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية ،واال�ستخدام
الر�شيد جلميع الأرا�ضي الرطبة ،و�إقامة حمميات طبيعية بالأرا�ضي الرطبة �سواء كانت مدرجة يف قائمة رام�سار �أم ال،
والتعاون الدويل متى كان ذلك منا�سبا لإدارة املوقع وعلى وجه التحديد يف حالة نظم املياه والأرا�ضي الرطبة امل�شرتكة.
 .XIIIو�صف
8585ميثل الو�صف جزءا هاما من عملية تخطيط الإدارة .كما �أنه يقدم املعلومات امل�ستخدمة يف �إثراء باقي مراحل هذه
العملية.
8686يت�ألف الو�صف يف الأ�سا�س من جمموعة من املعلومات والبيانات القائمة .كما �أن حتديد �أي نق�ص يف املعلومات والبيانات
ذات ال�صلة يعترب �أي�ضا وظيفة �أ�سا�سية لهذا اجلزء من العملية (انظر الفقرتني  49و� 56أعاله)
8787يف العديد من احلاالت لن تتوافر جميع املعلومات املطلوبة ك�أ�سا�س لتخطيط الإدارة .ورمبا يتطلب الأمر جمع مزيد
27

كتيبات رام�سار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة الإ�صدار الثالث

خيارات الإدارة
حمميات املحيط احليوي :تق�سيم املناطق ك�أداة �إدارة
تعترب حمميات املحيط احليوي ،والتي يعد بع�ضها �أي�ضا من مواقع رام�سار ،مناطق ت�ضم نظم بيئية برية و�ساحلية معرتف
بها دوليا يف �إطار برنامج الإن�سان واملحيط احليوي التابع ملنظمة اليوني�سكو ) .(MAPوب�صفة جماعية ،متثل هذه املحميات
�شبكة عاملية ت�ضم  507حممية تقع يف  102دولة (من مايو  .)2007وللح�صول على معلومات تف�صيلية ب�ش�أن هذا الربنامج،
فهي متاحة على الرابط http://www.unesco.org/mab.
ولتنفي ��ذ الأن�شط ��ة التكميلية للحفاظ على الطبيع ��ة وا�ستخدام املوارد الطبيعية ،يتم تنظيم حمميات املحيط احليوي يف ثالث
مناط ��ق مرتابط ��ة ،وه ��ي تع ��رف باملنطقة الرئي�سي ��ة ،واملنطق ��ة الفا�صلة ،واملنطق ��ة االنتقالية .ويع ��رف برنامج الإن�س ��ان واملحيط
احليوي تلك املناطق كالتايل:
منطق ��ة رئي�سي ��ة التي حتتاج �إىل �أن يتم �إقامتها ب�صفة قانوني ��ة وتوفري حماية طويلة الأجل للطبيعة ،والنظم البيئية والأنواع
القائم ��ة به ��ا .وينبغ ��ي �أن تك ��ون هذه املنطقة كب�ي�رة مبا فيه الكفاية لتلبي �أه ��داف احلفاظ هذه .ورمبا يوج ��د العديد من املناطق
الرئي�سي ��ة يف �إح ��دى حمميات املحيط احليوي ل�ضمان تغطية متثيلية ملجموع ��ة النظم البيئية .ومن الطبيعي �أال تخ�ضع املنطقة
الرئي�سي ��ة للن�ش ��اط الب�ش ��ري با�ستثن ��اء البح ��ث والر�ص ��د ،ويف بع� ��ض احل ��االت تخ�ض ��ع ال�ستخدامات الإنتف ��اع التقليدي ��ة من قبل
املجتمعات املحلية.
منطق ��ة (�أو مناط ��ق) فا�صل ��ة التي يتم ر�سم حدودها بو�ضوح وهي حتيط �أو تقع بجوار املنطقة الرئي�سية .ويتم تنظيم الأن�شطة
بها وبالتايل فهي ال تعوق �أهداف احلفاظ اخلا�صة باملنطقة الرئي�سية لكنها ت�ساعد يف حمايتها ،وهذا هو الأ�سا�س الذي قامت عليه
فك ��رة “الف�ص ��ل” .وميك ��ن �أن تك ��ون هذه املنطقة منطقة جت ��ارب ،على �سبيل
املث ��ال ت�ستخ ��دم يف اكت�شاف طرق لإدارة الغطاء النبات ��ي الطبيعي ،والأرا�ضي
الزراعي ��ة ،والغاب ��ات ،وم�صائد الأ�سماك كما �أنها ت�ستخ ��دم يف تعزيز املنتجات
عالي ��ة اجل ��ودة يف ظل احلف ��اظ عل ��ى العمليات الطبيعي ��ة والتن ��وع الأحيائي
�إىل �أق�ص ��ى حد ممك ��ن ،وي�شمل ذلك موارد الرتب ��ة .وبطريقة مماثلة ،ميكن
�إج ��راء جتارب يف املنطقة الفا�صلة الكت�ش ��اف كيف ميكن �إعادة ت�أهيل املناطق
املتدهورة.
منطق ��ة انتقالي ��ة خارجي ��ة �أو منطق ��ة تع ��اون متت ��د يف اخل ��ارج وق ��د
تت�ضم ��ن جمموع ��ة متنوعة م ��ن الأن�شطة الزراعي ��ة ،وامل�ستوطن ��ات الب�شرية
واال�ستخدام ��ات الأخ ��رى .ويج ��ب �أن تواف ��ق املجتمع ��ات املحلي ��ة ،ووك ��االت
احلف ��اظ ،والعلماء ،واجلمعي ��ات الأهلية ،واملجموع ��ات الثقافية ،وامل�شروعات
اخلا�ص ��ة واملعني ��ون الآخ ��رون عل ��ى العم ��ل �سوي ��ا لإدارة م ��وارد ه ��ذه املنطقة
وتطويره ��ا ب�صف ��ة م�ستدام ��ة ل�صال ��ح الأف ��راد الذي ��ن يعي�ش ��ون به ��ا .وتعترب
املنطق ��ة االنتقالية ذات �أهمية اقت�صادي ��ة واجتماعية كبرية بالن�سبة للتنمية
�أهوار �إجيك بو�سزتالوك  ،موقع لرام�سار يقع يف الإقليمي ��ة .وعل ��ى الرغ ��م م ��ن تقدميه ��ا ب�صفة نظامي ��ة ك�سل�سل ��ة من خوامت
حممية املحيط احليوي هورتوباجى يف املجر وهي متح ��دة املرك ��ز ،فع ��ادة يت ��م تنفي ��ذ املناط ��ق الثالث بط ��رق عدي ��دة وخمتلفة
تت�ضمن موائل الأر�ض الرطبة الرئي�سية للمحية
للت�ل�اءم م ��ع املعوق ��ات والظ ��روف اجلغرافي ��ة املحلي ��ة .وت�سم ��ح ه ��ذه املرونة
م�صدر ال�صورة :تيم جونز
بالإبداع والقدرة على التكيف كما �أنها من بني �أهم نقاط القوة للمفهوم.
وق ��د مت تد�ش�ي�ن موق ��ع م�شرتك ب�ي�ن رام�س ��ار وبرنامج الإن�س ��ان واملحيط
احلي ��وي ( )http://www.unesco.org/mab/BRs/brs_ramsar.shtmlيف فرباي ��ر م ��ن ع ��ام  .2001ومن ��ذ فرباير
 2007يق ��دم ه ��ذا املوق ��ع معلومات عن  111موقع لرام�سار و 93حممية ملحي ��ط حيوي يف  48دولة وهي مواقع م�شرتكة .وقد مت
و�ض ��ع برنام ��ج عمل م�شرتك يف ع ��ام  2001والذي يعرتف بامل�صالح امل�شرتكة القائمة يف �أن�شطة اتفاقية رام�سار والربنامج خا�صة
يف جماالت حتديد املواقع و�إعالنها ،وتخطيط �إدارة املواقع ،والر�صد والتقييم ،والتوا�صل والتعليم والوعي العام.
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من البيانات التف�صيلية ب�ش�أن هذه اخل�صائ�ص و�/أو العوامل التي ت�ؤثر عليها ،ل�سد �أي فجوات هامة مت حتديدها ،لكن
ينبغي االهتمام ل�ضمان �أن جمع مزيد من البيانات ال يتم �سوى لأجل معلومات �إ�ضافية �ضرورية لتحديد �أهداف �إدارة
املوقع.
8888ينبغي مراجعة الو�صف وحتديثه ب�صفة منتظمة حتى يت�سنى دمج م�صادر جديدة للبيانات واملعلومات ،مبا يف ذلك
عمليات التحديث التي تتم بناء على الر�صد امل�ستمر.
8989بالن�سبة ملواقع رام�سار ،ينبغي توجيه اهتمام خا�ص لو�صف خ�صائ�ص املوقع التي �شكلت مربرا لإعالنه مبوجب �أي من
معايري رام�سار املطبقة لتحديد الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
9090ميكن و�ضع وترتيب جميع البيانات ذات ال�صلة حتت العناوين الرئي�سية الوارد يف “ورقة معلومات الأرا�ضي الرطبة
لرام�سار” املعدلة بوا�سطة م�ؤمتر الأطراف الثامن (القرار  )VIII.13ومبوجب قرارات م�ؤمتر الأطراف التا�سع
 ،IX.1امللحق ب ،و ،IX.6و IX.21و IX.22امل�ستخدمة من قبل الأطراف املتعاقدة لإعالن مواقع رام�سار .وينبغي �أن
(الكتيب
يقدم الو�صف الوارد ورقة معلومات الأرا�ضي الرطبة لرام�سار تو�ضيحا �شامال للخ�صائ�ص البيئية العامة للموقع،
)14
ويبني اخل�صائ�ص البيئية املحددة التي لأجلها مت �إعالن املوقع والتي حتتاج �إىل احلفاظ عليها يف و�ضع م�ستح�سن من
خالل عملية تخطيط الإدارة .عالوة على ذلك ،ينبغي درا�سة كافة البيانات الأخرى الوارد يف ورقة رام�سار والتي لي�س
لها عالقة وطيدة باخل�صائ�ص البيئية ودجمها يف الو�صف .وينبغي مالحظة �أنه على الرغم من �أن املعلومات الواردة
يف ورقة رام�سار ميكن �أن متثل نقطة بداية لو�صف املوقع ،ف�إن م�ستوى املعلومات التف�صيلية الالزمة لعمليات تخطيط
�إدارة املوقع �سيتجاوز ب�صفة عامة م�ستوى املعلومات الواردة يف الورقة الالزمة لإعالن املوقع.
9191مع ذلك ،من املهم �أن يتم عر�ض املعلومات امل�ستوحاة من البيانات القائمة يف و�صف املخطط بطريقة خمت�صرة وبلغة
وعر�ض تقدميي ي�سهل على كافة املعنيني فهمهما بدال من الرطانة واخلو�ض يف م�صطلحات علمية مف�صلة والتي ال
يهتم بها �سوى اخلرباء العلميني والفنيني يف هذه املو�ضوعات املحددة.
9292ينبغي �أن يت�ضمن و�صف املخطط مرجعية للأنواع النادرة واملهددة باالنقرا�ض ،وال ينبغي �أن يت�ضمن بيانات ح�سا�سة
عنها  -وينبغي �أن يظل ذلك �سريا.
9393ينبغي �أن يت�ضمن و�صف املخطط معلومات عن �أي خ�صائ�ص حملية حمددة للموقع ،خا�صة قيمه ووظائفه املقدمة
للأفراد ،فقد ي�ساعد ذلك يف و�ضع الأولويات وحتديد �أهداف الإدارة.
9494ينبغي �أن يت�ضمن �أي و�صف بيان مبراجع لكافة الأبحاث والتقارير وال�صحف والكتب الخ ،بالإ�ضافة �إىل امل�صادر التي
مل يتم ن�شرها وامل�ستخدمة �أثناء �إعداد املخطط.
 .XIVالتقييم
9595التقييم عملية حتديد �أو ت�أكيد اخل�صائ�ص الهامة �أو مركز لتخطيط الإدارة .ي�شري ال�شكل � 3إىل �أنه ينبغي �إجراء تقييم
للخ�صائ�ص الهامة لكل جمال من جماالت االهتمام الرئي�سية ،كما يجب تطبيق عملية التقييم على كل منها تباعا.
وبالن�سبة ملواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى ،ينبغي �إجراء تقييم للخ�صائ�ص البيئية بالإ�ضافة �إىل اخل�صائ�ص
االجتماعية االقت�صادية والثقافية و�أي خ�صائ�ص �أخرى هامة مت حتديدها.
9696يجب تطوير معايري تقييم لأي من اخل�صائ�ص ذات االهتمام .وفيما يلي قائمة باملعايري ،وبها �أمثلة ،املو�صى بها لتقييم
اخل�صائ�ص البيئية� ،إىل جانب قائمة ا�سرت�شادية للمعايري االجتماعية االقت�صادية والثقافية والتي ينبغي تطويرها
لكل موقع من �أجل الأخذ يف االعتبار خ�صائ�صه االجتماعية االقت�صادية والثقافية.
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كتيبات رام�سار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة الإ�صدار الثالث
تقييم اخل�صائ�ص البيئية (املوائل ،والأنواع ،والعمليات الطبيعية)
9797تعترب اخل�صائ�ص البيئية الهامة (املوائل ،والتعدادات ،والعمليات) للموقع (املعرفة الآن بالقرار  ،IX.1امللحق �أ)
حمل اهتمام عملية التخطيط .وال �شك �أن الغر�ض الرئي�سي من هذا الق�سم من خمطط الإدارة هو تقدمي قائمة
باخل�صائ�ص وت�أكيد و�ضعها .وينبغي ت�أكيد و�ضع اخل�صائ�ص الذي مت حتديده �سابقا .كما يتطلب الأمر �إجراء عملية
تقييم للخ�صائ�ص التي ال يتوافر لها و�ضع ر�سمي حمدد �سابقا.
9898ينبغي �أن ت�ستغل عملية التقييم الإر�شادات التي �أقرتها االتفاقية جلرد الأرا�ضي الرطبة وتقييمها والتي تقدم �أدوات
لتقييم اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة وو�ضعها.
9999يف بع�ض احلاالت� ،سيتطلب الأمر حتديد تواجد اخل�صائ�ص البيئية الهامة باملوقع قبل التخطيط .على �سبيل
املثال ،رمبا يحتوي املوقع على موائل �أو �أنواع حممية ب�صفة قانونية .فمن ال�ضروري حتديد الو�ضع القانوين لهذه
اخل�صائ�ص.
10100يو�صى بقائمة املعايري التالية لتقييم اخل�صائ�ص البيئية .ولي�س الغر�ض �أن تكون القائمة �شاملة متاما وال يفرت�ض
�أنها منا�سبة جلميع خ�صائ�ص كافة املواقع ،بل ينبغي ا�ستخدام املعايري ذات ال�صلة واملفيدة فح�سب ،كما ينبغي �إ�ضافة
معايري �إ�ضافية متى ا�ستدعت الظروف ذلك.
10101الحظ �أن املعايري يف غالب الأمر ترتابط �أو تعتمد على بع�ضها البع�ض .على �سبيل املثال ،من ال�صعب مناق�شة اله�شا�شة
بدون درا�سة الندرة .فاخل�صائ�ص اله�شة بطبيعتها تكون نادرة على وجه العموم.
10102ينبغي دائما �أن ينظر للمعايري على �أنها حتتوي على جوانب �سلبية و�إيجابية .على �سبيل املثال ،عادة ما ينظر �إىل ارتفاع
م�ستويات التنوع الأحيائي (�أي ثراء الأنواع �أو املوائل) على �أن له �أهمية كبرية ،لكن ينبغي تقييم تلك االفرتا�ضات
بعناية ويف �سياق خ�صائ�ص التنوع الأحيائي العامة لأنواع حمددة من الأرا�ضي الرطبة ومواقعها لأن ارتفاع ن�سب
التنوع من املمكن �أن يعزى �إىل التدخل الب�شري يف موائل تعاين ب�شكل طبيعي من نق�ص الأنواع بدال من كونها ظاهرة
طبيعية.
10103فيما يلي املعايري املو�صى بها لتقييم اخل�صائ�ص البيئية.
معيار  1لتقييم اخل�صائ�ص البيئية :احلجم
10104يف معظم احلاالت� ،سوف تزداد �أهمية اخل�صائ�ص بزيادة احلجم .ومع ذلك البد دائما �أن يرتبط احلجم كمعيار مع
اخل�صائ�ص الأخرى .فمن املمكن �أن تكون املناطق ال�صغرية التي ت�ضم موائل عالية اجلودة �أعلى قيمة من املناطق
الكبرية التي ت�ضم موائل منخف�ضة اجلودة.
10105احلجم له �أهمية كبرية متى كانت املوائل مق�سمة والتعدادات مف�صولة .وعادة ما تكون قدرة املواقع ال�صغرية واملنف�صلة
على البقاء حمل �شك .ويف غالب الأمر تكون التعدادات ال�صغرية جدا �أكرث عر�ضة للمخاطر �إىل حد كبري وميكن �أن
ت�صبح منقر�ضة مبح�ض ال�صدفة على الرغم من وجود الإدارة املنا�سبة .ومع ذلك ،ميكن �أن متثل هذه الأماكن يف بع�ض
الأوقات النموذج الأخري املتبقي من موئل �أو تعداد كما يحتمل �أن تكون لها �أهمية يف احلفاظ على التنوع الأحيائي
العام.
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معيار  2لتقييم اخل�صائ�ص البيئية :التنوع الأحيائي
10106عادة ما ينظر �إىل احلفاظ على التنوع الأحيائي على �أنه �أحد �أهم �أهداف احلفاظ على الطبيعة واال�ستخدام امل�ستدام
للموارد احليوية ،ويعزى ذلك �إىل حقيقة �أن �أخطر و�أو�ضح الت�أثريات الب�شرية على البيئة جت�سدت يف تدمري املوائل
وانقرا�ض الأنواع .وبالتايل ،يتم تنفيذ الإدارة ب�صفة متكررة من �أجل احلفاظ على تنوع املوقع �أو حتى حت�سينه .ومع
ذلك ،يجب االعرتاف ب�أنه يف بع�ض الأحيان ال يكون ارتفاع م�ستوى التنوع مرغوبا .على �سبيل املثال� ،سوف حتتوي
م�ستنقعات اخلث املقطوعة �أو امل�ستنزفة ب�شكل مفرط على تنوع للمجتمعات والأنواع �أكرب امل�ستنقعات الطبيعية ال�سليمة.
معيار  3لتقييم اخل�صائ�ص البيئية :الطبيعية
10107يف بع�ض الأحيان يكون التنوع خا�صية ملوائل حيوية �أو م�ضطربة ،مما يزيد من فر�صة حدوث تعاقب مت�أخر للغطاء
النباتي .وعندما يكون انعدام اال�ستقرار هذا طبيعيا ،يكون ارتفاع م�ستوى التنوع الناجت عايل القيمة .وبالعك�س ،عندما
يحدث اال�ضطراب نتيجة التدخل الب�شري ،ف�إن قيمة التنوع الناجت تكون حمل �شك.
معيار  4لتقييم اخل�صائ�ص البيئية :النمطية
10108الطبيعية واحدة من �أهم املعايري املطبقة على اخل�صائ�ص البيئية .وب�صفة عامة ،كلما كانت اخلا�صية �أكرث طبيعية ،كلما
زادت قيمتها من حيث كونها خا�صية بيئية .ومع ذلك ،ف�إن عدد قليل جدا� ،إن وجد ،من الأرا�ضي الرطبة التي ميكن
�أن تعترب طبيعية متاما ،ومن املعروف �أن املوائل املعدلة ب�شكل كبري ميكن �أن تكون ذات �أهمية بالغة للحياة الربية.
معيار  4لتقييم اخل�صائ�ص البيئية :الندرة

معيار  5لتقييم اخل�صائ�ص البيئية :احتمالية التح�سني و�/أو اال�سرتداد
10109تعد الندرة من بني جوانب احلفاظ على التنوع الأحيائي ،وقد حظيت ب�صفة عامة بالقدر الأكرب من االهتمام ،ولذلك
عادة ما يدرك املديرون الأنواع واملوائل الأكرث ندرة وعر�ضة للمخاطر يف مواقعهم .و�سوف تربز هذه اخلا�صية بو�ضوح
يف �أي خمطط للإدارة .ويف الغالب ي�ؤدي وجود �أنواع �أو موائل نادرة �إىل اختيار املواقع لإدارة احلماية – ملواقع رام�سار،
وذلك من خالل تطبيق معيار رام�سار رقم  2املتعلق بالنظم البيئية والأنواع املهددة.
معيار  5لتقييم اخل�صائ�ص البيئية :اله�شا�شة
� 11110إىل حد ما ،تظهر جميع اخل�صائ�ص البيئية درجة من اله�شا�شة .فينبغي دائما �أن ينظر �إىل اله�شا�شة يف �إطار زمني
والأهم من ذلك �أن تتم درا�سة مدى دوام الأ�ضرار .وغالبا ما ترتبط اله�شا�شة ب�شكل ثابت بالندرة حيث �إن اخل�صائ�ص
اله�شة هي خ�صائ�ص نادرة �أو �أنها �ست�صبح قريبا نادرة.
11111ال ينبغي �أن ينظر دائما �إىل اله�شا�شة على �أنها عامل �سلبي ،حيث يعتمد العديد من املجتمعات الطبيعية على اال�ضطراب
يف قدرتهم على البقاء .وغالبا ما تكون املجتمعات �سريعة الزوال هذه قائمة خالل مراحل التعاقب الأولية للموائل
احليوية .وعادة ما ميثل اال�ضطراب الدويل جزءا �ضروريا و�شرعيا من الإدارة حيث يقوم بتقييد التعاقب بغر�ض
احلفاظ على حيوية املجتمع ،وذلك كما يف يحدث يف حالة احلرق �أو الرعي لتعزيز الأرا�ضي الع�شبية.

معيار  6تقييم اخل�صائ�ص الأخرى ذات الأهمية بالن�سبة ملواقع الأرا�ضي الرطبة
11112ميكن �أي�ضا �أن تكون الأنواع ه�شة ،ويف معظم الأحيان يكون ذلك نتيجة لتغيري املوئل �أو تدمريه .ولذلك ف�إن بع�ض
الأنواع يكون لها متطلبات متخ�ص�صة ومعقدة حيث �إن تغري ب�سيط �أو غري معروف من املمكن �أن يحدث ت�أثريات
مدمرة.
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معيار  7تقييم اخل�صائ�ص البيئية النمطية لعمليات التح�سن واال�ستعادة
11113عادة يتم اختيار مواقع وتقييمها لأنها حتتوى على �أف�ضل مثال� ،أو على الأقل مثال جيد ،خلا�صية معينة ،على
�سبيل املثال من خالل معيار  1لتحديد مواقع رام�سار و�إعالنها .وبالن�سبة للخ�صائ�ص التي بها �سمة ا�ستثنائية
يف غالب الأحيان تكون غري تقليدية �أو نادرة .ومع ذلك ،من املهم �أي�ضا �أال يتم التقليل من �ش�أن اخل�صائ�ص
النمطية �أو العادية .ويفيد هذا املعيار على وجه التحديد يف تقدمي التربير الالزم لت�أمني اخل�صائ�ص النمطية
يف منطقة.
11114ال تت�سم معظم اخل�صائ�ص� ،إىل حد ما ،بالكمال .وي�ستخدم هذا املعيار يف تقييم احتمالية التح�سني �أو اال�سرتداد.
ومن املحتمل �أن يكون للخ�صائ�ص املتدهورة ب�شدة درجات متنوعة من احتمالية التح�سني؛ فبع�ضها لن يكون
لديه تلك االحتمالية على الإطالق ،يف حني �سيكون لبع�ض �آخر احتمالية لال�سرتداد الكامل ،وذلك يف ظل
وجود الإدارة ال�سليمة .وهناك حاجة ما�سة لتحديد تلك االحتمالية .ومن املمكن �أال يكون هناك مربرا لإهدار
املوارد يف حماولة لإدارة خا�صية متدهورة يف حالة ما �إذا كانت الأ�سباب الأ�سا�سية لل�ضرر ال ميكن ت�صحيحها.
 11115تقدم مبادئ و�إر�شادات ا�سرتداد الأرا�ضي الرطبة ،التي �أقرها م�ؤمتر الأطراف الثامن بقرار  ،VIII.16مزيدا
من الإر�شادات ب�ش�أن اختيار الأرا�ضي الرطبة املنا�سبة لال�سرتداد( .انظر ق�سم و الذي يتناول اال�سرتداد يف
الكتيب .)15
11116بالإ�ضافة �إىل اخل�صائ�ص البيئية� ،سوف حتتوي معظم املواقع على خ�صائ�ص �أخرى لها نف�س القدرة من
الأهمية ،على �سبيل املثال اخل�صائ�ص الثقافية واالجتماعية االقت�صادية واجليولوجية واجليومورفولوجية
عالوة على اخل�صائ�ص الطبيعية والبيئية اجليولوجية القدمية .ومن املهم �أن يتم توجيه االهتمام املنا�سب
لهذه اخل�صائ�ص و�أن يتم تطبيق عملية �شاملة لتخطيط الإدارة على كل منها .وهذا الأمر له �أهمية خا�صة
فيما يتعلق ب�ضمان م�شاركة ومدخالت كافة املعنيني (انظر ق�سم .)V
11117ينبغي �أن يركز التقييم على القيم والوظائف واملنتجات واخلدمات التي تقدمها الأر�ض الرطبة دعما للب�شر
ويف ظل وجود اخل�صائ�ص الثقافية ،وت�شمل الهياكل واملورثات الثقافية و�أهميتها الدينية والعقائدية ،خا�صة
بالن�سبة للمجتمعات املحلية وال�سكان الأ�صليني .وينبغي تقييم الأهمية اجليولوجية واجليومورفولوجية
والطبيعية يف هذا الق�سم من املخطط.
11118ميكن �أن حتتوي بع�ض الأرا�ضي الرطبة على خ�صائ�ص �إ�ضافية �أي�ضا والتي ال تنتمي �إىل اخل�صائ�ص البيئية �أو
االجتماعية االقت�صادية �أو الثقافية ،وينبغي حتديد تلك اخل�صائ�ص �أي�ضا وتقييمها .ومثال على ذلك �سيكون
�أهمية �أر�ض رطبة للبحث العلمي �أو الر�صد طويل الأجل.
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معلومات �إ�ضافية
تقييم الأرا�ضي الرطبة� :إر�شادات لتقييم الفوائد التي حتققها خدمات النظم البيئية بالأرا�ضي الرطبة
تقرير رام�سار الفني 3
مل�ساعدة الأطراف املتعاقدة يف احل�صول على معلومات التقييم االقت�صادي من �أجل �صناعة القرار ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة،
طالب م�ؤمتر الأطراف الثامن لرام�سار ( )2002جلنة املراجعة العلمية والتقنية
لالتفاقية ب�إعداد �إر�شادات ب�ش�أن الطرق العملية املتبعة يف تقييم الأرا�ضي الرطبة.
ويقدم تقرير رام�سار الفني  3تقييم الأرا�ضي الرطبة� :إر�شادات لتقييم الفوائد
التي حتققها خدمات النظم البيئية بالأرا�ضي الرطبة هذه الإر�شادات واملعلومات
احلديثة ب�ش�أن املنهجيات املتاحة من تلك الواردة يف كتاب  1997التقييم
االقت�صادي للأرا�ضي الرطبة :دليل ملخططي و�صانعي ال�سيا�سة.
ويو�ضح التقرير �إطار عمل �سي�ساعد القراء يف �إجراء تقييم متكامل خلدمات
النظم البيئية بالأرا�ضي الرطبة ،وهو ين�ص على اخلطوات اخلم�س الرئي�سية
التالية يف �إجراء تقييم اقت�صادي لأر�ض رطبة:
اخلطوة الأوىل :حتليل �أهداف الإدارة وعمليات ال�سيا�سة (ملاذا يجرى
التقييم؟).
اخلطوة الثانية :م�شاركة وحتليل املعنيني (من الذي ينبغي �أن يجري
التقييم؟ ول�صالح من؟).
اخلطوة الثالثة :حتليل الوظائف (حتديد اخلدمات وكمياتها) (ما الذي
ينبغي تقييمه؟).
اخلطوة الرابعة :تقييم اخلدمات (كيف ينبغي �إجراء التقييم؟).
اخلطوة اخلام�سة :التوا�صل ب�ش�أن قيم الأر�ض الرطبة (من يحتاج �إىل
معرفة نتائج التقييم؟).
تقدم الأق�سام التالية مزيد من الإر�شادات التف�صيلية ب�ش�أن كل من هذه
اخلطوات ومدى الطرق املتاحة لتطبيقها .وي�ستكمل هذه الإر�شادات درا�سات حالة من خمتلف �أنحاء
العامل حيث جت�سد اجلوانب املختلفة لتقييم الأر�ض الرطبة والتي دعمت �صناعة القرار.
وقد تر�أ�س �إعداد هذه الإر�شادات رودولف دي جروت ومي�شكا �ستوب من جامعة واخننجن وم�ؤ�س�سة التنمية امل�ستدامة
) (FSDبهولندا ،مع مدخالت من جلنة املراجعة العلمية والتقنية و�أمانة االتفاقية .وهي متاحة بتن�سيق 1.6( PDF
ميجابايت) ،وقد �صدرت ب�صفة م�شرتكة كتقرير فني لرام�سار رقم ( 3وهو متاح للتنزيل من الرابط http://www.
 )ramsar.org/lib/lib_rtr03.pdfوحتت رقم  27من ال�سل�سلة الفنية التفاقية التنوع البيولوجي.

11119خالل تقييم اخل�صائ�ص االجتماعية االقت�صادية للأر�ض الرطبة ،من املنا�سب تطبيق �أ�ساليب التقييم
االقت�صادي للأرا�ضي الرطبة واال�ستفادة من املعلومات التي تقدمها هذه الأ�ساليب .ملزيد من املعلومات
ب�ش�أن التقييم االقت�صادي ،انظر �إ�صدار رام�سار لعام  1997ب�ش�أن التقييم االقت�صادي للأرا�ضي الرطبة :دليل
ملخططي و�صانعي ال�سيا�سة (وتقرير رام�سار الفني  3لعام  ،2006تقييم الأرا�ضي الرطبة� :إر�شادات لتقييم
الفوائد التي حتققها خدمات النظم البيئية بالأرا�ضي الرطبة)( .انظر ال�صفحة ××)
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12120يعر�ض ال�صندوق  1قائمة ا�سرت�شادية للوظائف والقيم االجتماعية االقت�صادية للأرا�ضي الرطبة .والحظ �أنه
لن تكون جميع هذه اخل�صائ�ص منطبقة على كافة الأرا�ضي الرطبة.
تف�سري ال�صورة بعد املقطع  119يف الكتيب 8

اخل�صائ�ص االجتماعية االقت�صادية للأرا�ضي الرطبة
�أعداها ام� .إيه .ام� .ستوب ،وباكر ،و�أو�ستريبريج
“على الرغم من االعرتاف ب�صفة عامة باحتمالية �أن تقوم الأرا�ضي الرطبة ب�إثراء احلياة الب�شرية ودعم
(غالبا ب�شكل مثري) النظم البيئية ،ف�إن حماية هذه القيم غالبا ما تواجه نزاعات حول ما تبدو �أنها ا�ستخدامات
اقت�صادية �أكرث ربحية .ويف ظل مواجهة االقت�صاديات ال�صعبة وحاجة احلكومات لإظهار �إجنازات تنموية
حم�سو�سة ،لطاملا كان من ال�صعب تقدمي دليل مقنع ي�ساعد يف مواجهة اخليارات التنموية غري امل�ستدامة”.
وا�ستجابة لهذه ال�صعوبات ،كما و�صفها
ديلمار بال�سكو الأمني العام التفاقية
رام�سار وبارت فوكينز مدير �إدارة تنمية
الأرا�ضي الرطبة وا�ستعادتها مبعهد �إدارة
املياه الداخلية ومعاجلة مياه ال�صرف يف
الت�صدير ،قامت املنظمة الدولية للأرا�ضي
الرطبة واملعهد ب�إ�صدار من�شور مثري يت�ألف
من � 36صفحة حتت عنوان اخل�صائ�ص
االقت�صادية للأرا�ضي الرطبة ،ومت طرحه
يف م�ؤمتر الأطراف الثامن يف نوفمرب من
عام .2002
وتغطي الأق�سام امللونة من املن�شور ماهية
قيم الأرا�ضي الرطبة ،وكيف ميكن �أخذها
يف االعتبار خالل عملية �صناعية القرار،
وكيف ميكن ترجمتها �إىل حوافز ،عالوة
على ذلك يت�ضمن املن�شور �ست درا�سات حالة موجزة ،و�أ�شكال وتو�ضيحات وقائمة للمراجع.
وميكن تنزيل املن�شور بتن�سيق  PDFمن الرابط التايل
http://www.wetlands.org/publication.aspx?id=5e202853-6f99-463f-b12a-98543220a67a

�أو �شرائه من املوقع االلكرتوين ) (http://www.nhbs.comمقابل  10يورو
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ال�صندوق � .1أ .قائمة ا�سرت�شادية لقيم الأرا�ضي الرطبة ووظائفها لتقييم اخل�صائ�ص االجتماعية
االقت�صادية للأرا�ضي الرطبة لأجل تخطيط الإدارة
(م�ستوحاة من امللحق  3من �إر�شادات دمج الق�ضايا ذات ال�صلة بالتنوع الأحيائي يف تقييم عمليات و�/أو ت�شريعات تقييم الأثر البيئي يف التقييم
البيئي اال�سرتاتيجي ،انظر القرار ( )VIII.9والكتيب  13يف ال�سل�سلة احلالية)

وظائف الإنتاج
�إنتاج الأخ�شاب
�إنتاج احلطب
�إنتاج الأع�شاب القابلة للح�صاد (البناء وا�ستخدام احلرفيني)
الأ�سمدة الع�ضوية & والأعالف املنتجة ب�شكل طبيعي
اخلث القابل للح�صاد
املنتجات الثانوية
حلوم الأدغال القابلة للح�صاد (الأغذية)
�إنتاجية الأ�سماك واملحار
الإمداد بمياه ال�شرب
الإمداد بالمياه للري وال�صناعة
الإمداد باملياه ل�إنتاج الكهرباء با�ستخدام الطاقة املائية
الإمداد باملياه ال�سطحية لجوانب الطبيعة الأخرى
الإمداد باملياه اجلوفية لجوانب الطبيعة الأخرى
�إنتاجية املحا�صيل
�إنتاجية زراعة الأ�شجار
�إنتاجية الغابات اخلا�ضعة للإدارة
�إنتاجية املراعي  /املا�شية
�إنتاجية تربية الأحياء املائية (املياه العذبة)
�إنتاجية تربية الأحياء البحرية (املياه امل�سو�س  /املاحلة)
وظائف تنفيذية -مالءمتها لـ:
عمليات الت�شييد
امل�ستوطنات الأ�صلية
امل�ستوطنات الريفية
امل�ستوطنات يف املناطق احل�ضرية
ال�صناعة
البنية الأ�سا�سية
البنية الأ�سا�سية للنقل
ال�شحن واملالحة
النقل الربي
النقل بال�سكك احلديدية
النقل اجلوي
توزيع الكهرباء
ا�ستعمال خطوط الأنابيب
ال�أن�شطة الرتفيهية وال�سياحية

وظائف التجهيز والتنظيم
تحلل المواد العضوية (على البر)
التحلية الطبيعية للتربة
تطوير تربة حامض الكبريتات والوقاية منها
آليات التحكم األحيائي
التطهير الموسمي للتربة
قدرة التربة على تخزين المياه
الحماية الساحلية ضد الفيضانات
االستقرار الساحلي (ضد التزايد  /التآكل)
حماية التربة
تنقية المياه
تخفيف الملوثات
التخلص من الملوثات
تنقية المياه بالوسائل البيوكيماوية  /الفيزيقية
تخزين الملوثات
تنظيم التدفق للسيطرة على الفيضانات
تنظيم تدفق قاع النهر
سعة تخزين المياه
القدرة على اختزان المياه الجوفية
تنظيم التوازن المائي
القدرة على الترسيب  /االحتفاظ
الحماية من التآكل المائي
الحماية من تأثير األمواج
الوقاية من تسرب المياه الجوفية المالحة
الوقاية من تسرب المياه السطحية المالحة
انتقال األمراض
تنحية الكربون
صيانة خدمات الملقحات

تقدم املواقع ال�ساحلية ،مثل موقع جاندوكا-مانزانيلو يف
كو�ستاريكا املو�ضح هنا ،حماية هامة �ضد العوا�صف ،وهي
من بني اخلدمات العديدة للأرا�ضي الرطبة والتي ميكن
ا�ستخدامها لتقييم اخل�صائ�ص االجتماعية االقت�صادية
للأرا�ضي الرطبة ل�صالح تخطيط الإدارة.
م�صدر ال�صورة :جوليو مونتي دي �أوكا
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(ب .خدمات النظم البيئية املقدمة �أو القائمة على الأرا�ضي الرطبة)
(م�ستوحى من تقرير عن الأرا�ضي الرطبة لتقييم النظم البيئية للألفية:
النظم البيئية واحلياة الب�شرية :الأرا�ضي الرطبة واملياه :تقرير لتقييم النظم البيئية للألفية)

اخلدمات املقدمة
الأغذية
املياه العذبة

�إنتاج الأ�سماك واحليوانات الربية والفواكه ،واحلبوب
�أ

الألياف والوقود.
البيوكيميائية
املواد اجلينية

احلفاظ على املياه وتخزينها لال�ستعماالت املنزلية
وال�صناعية والزراعية
�إنتاج اجلذوع واحلطب واخلث ،والعلف
ا�ستخراج الأدوية واملواد الأخرى من الكائنات احلية
جينات مقاومة مل�سببات الأمرا�ض النباتية ،و�أنواع
الزينة ،وغريها

اخلدمات التنظيمية
تنظيم املناخ
تنظيم املياة (التدفقات املائية)
تنقية املياه واحلفاظ على معاجلة النفايات
تنظيم االجنراف
تنظيم الأخطار الطبيعية
التلقيح
اخلدمات الثقافية
روحية وملهمة
ترفيهية
جمالية
تعليمية
داعمة
تكوين الرتبة
دورة املغذيات

م�صدر وحو�ض للغازات الدفيئة؛ والتي ت�ؤثر على
درجات احلرارة املحلية والإقليمية،
هطول الأمطار ،وغريها من العمليات املناخية
تغذية /وتفريغ املياه اجلوفية
ا�سرتداد والتخل�ص من الزيادة يف املواد الغذائية
وغريها من امللوثات
احلفاظ على الرتبة والر�سوبيات
ال�سيطرة على الفي�ضانات ،والحماية من العوا�صف
موئل للملقحات
م�صدر �إلهام؛ تعلق الكثري من الأديان قيما روحية
ودينية جلوانب النظم البيئية للأرا�ضي الرطبة
فر�ص للأن�شطة الرتفيهية
يجد كثري من النا�س اجلمال �أو القيمة اجلمالية يف
جوانب النظم البيئية للأرا�ضي الرطبة
فر�ص للتعليم الر�سمي وغري الر�سمي والتدريب
االحتفاظ بالروا�سب وتراكم املعادن الع�ضوية
تخزين املواد الغذائية ،و�إعادة تدويرها ،وجتهيزها،
واحل�صول عليها

�أ على الرغم من �أن املياه العذبة كانت تعامل على �أنها خدمة مقدمة داخل �إطار تقييم النظم البيئية للألفية ،فهي �أي�ضا تعترب خدمة تنظيمية
لدى العديد من القطاعات.
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12121ال�سمات الربية والطبيعة غالبا ما يتم التغافل عنها
يف خمططات الإدارة �إذا ما مت تطبيقها على املحميات
الطبيعية .وبالن�سبة للمواقع التي متثل �إدارة املوئل
واحلفاظ عليه �أمر هاما ،يف ظل وجود القليل من
الهياكل ب�شرية ال�صنع ،ف�سوف تغطي �إدارة املوئل
عادة معظم الق�ضايا ذات ال�صلة بالطبيعة .وبالن�سبة
ملعظم املحميات الطبيعية ،ف�سوف تعنى �إدارة الطبيعة
بتقليل ت�أثري الأفراد �أو التخل�ص منه متى كان يعترب
مدمرا.
12122يف حالة املواقع التي بها قطع �أثرية لها قيمة تاريخية
�أو ثقافية �أو دينية ،ينبغي �أي�ضا ت�أمينها من عملية
تخطيط الإدارة .وهذه اخل�صائ�ص ميكن �إدراجها
يف ق�سم خا�ص بالطبيعة باملخطط �إال �أن حمايتها
واحلفاظ عليها من املحتمل �أن يتم على النحو
الأف�ضل من خالل اعتبارها خ�صائ�ص ذات اهتمام و�أن
يتم التعامل معها مثلها مثل �أي خا�صية.
12123يقدم �صندوق  2قائمة ا�سرت�شادية للخ�صائ�ص
الثقافية للأرا�ضي الرطبة
علماء اآلثار العاملة في موقع أراضي رطبة هش في سومرست
 ،انكلترا  ،والكشف عن طريق بني في عام  3600قبل امليالد في
منطقة األهوار .الصورة  :باب اجملاملة ،مشروع مستويات سومرست

و�صف ال�صورة :علماء �آثار يعملون يف موقع لأر�ض رطبة ه�شة يف �سومر�ست ،انكلرتا حيث يك�شفون النقاب عن ممر بني منذ � 3600سنة
قبل امليالد يف منطقة الأهوار.
�صندوق  .2قائمة ا�سرت�شادية للخ�صائ�ص الثقافية للأرا�ضي الرطبة لتقييم تخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة
(م�ستوحى من اجلوانب الثقافية للأرا�ضي الرطبة (م�ؤمتر الأطراف الثامن لرام�سار الوثيقة )15
ال�سجالت الأحفورية والأثرية
املباين التاريخية والقطع الأثرية
الطبيعة الثقافية
الإنتاج التقليدي والنظم البيئية الزراعية مثل حقول الأرز واملالحات وم�صبات الأنهار امل�ستنفدة
الممار�سات اجلماعية ل�إدارة الأرا�ضي واملياه
ممار�سات الإدارة الذاتية ،مبا يف ذلك احلقوق العرفية واحليازة
الأ�ساليب التقليدية ال�ستغالل موارد ال�أرا�ضى الرطبة
التقاليد ال�شفوية
املعارف التقليدية
اجلوانب الدينية واملعتقدات والأ�ساطري
‘الفنون”  --املو�سيقى والغناء والرق�ص والر�سم والأدب وال�سينما
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12124ملزيد من الإر�شادات حول حتديد ودمج اخل�صائ�ص والق�ضايا الثقافية ،مبا يف ذلك القطع الأثرية الثقافية والطبيعة
الثقافية ،انظر املبادئ الإر�شادية للأخذ يف االعتبار القيم الثقافية للأرا�ضي الرطبة من �أجل الإدارة الفعالة للمواقع
ملحقة بالقرار ( VIII.19انظر امللحق )1
 .XVالأهداف
12125من خالل �إجراء التقييم� ،سيتم حتديد قائمة للخ�صائ�ص الهامة باملوقع .واخلطوة التالية هي �إعداد �أهداف الإدارة
لكل من هذه اخل�صائ�ص.
12126الهدف هو التعبري عن �شيء ينبغي حتقيقه من خالل �إدارة املوقع .وينبغي �أن تتحلى الأهداف باخل�صائ�ص التالية:
iيجب �أن تكون الأهداف قابلة للقيا�س .يجب �أن تكون الأهداف قابلة للقيا�س خا�صة من حيث
.i
الكمية .و�إذا مل تكن قابلة للقيا�س� ،سيكون من امل�ستحيل تقييمها من خالل ر�صد ما �إذا كان يجري تنفيذها �أم ال.
iiiiينبغي �أن تكون الأهداف قابلة للتحقيق ،على الأقل على املدى الطويل .هذه خا�صية وا�ضحة
جدا ،لكن كثريا ما تن�سى -لكن ميكن �أن يكون هناك غر�ض ما من ال�سعي �إىل حتقيق �أهداف غري قابلة للتحقيق.
iiiiiيجب �أال تكون الأهداف �إلزامية� :أن حتدد الظروف الالزمة خلا�صية ولي�س الإجراءات �أو العمليات
الالزمة للح�صول �أو احلفاظ على هذه الظروف .الأهداف هي تعبري عن غر�ض .وينبغي �أن يتم التمييز بني
الغر�ض من الإدارة وعملية الإدارة ،لأن الإدارة التي تتم حلماية خا�صية �سوف تختلف وفقا لظروف تلك اخلا�صية.
على �سبيل املثال ،يف حالة خا�صية مهجورة ،ميكن تطبيق �إدارة اال�سرتداد حتى يتم الو�صول �إىل الظروف املطلوبة،
يف هذا الوقت ميكن �أن حتل �إدارة احلفاظ بديال .وميكن �أن تكون طريقتي الإدارة خمتلفتني جوهريا� ،أو بب�ساطة
قد تختلف يف كثافتها.
12127هناك خطوات ثالثة يف عملية الإعداد لأهداف قابلة للقيا�س
i .iو�صف الظروف الالزمة للخا�صية
iiiiحتديد العوامل التي ت�ؤثر على اخلا�صية ،ودرا�سة كيف ميكن �أن تتغري اخلا�صية تباعا.
iiiiiحتديد عدد م�ؤ�شرات الأداء وكميتها لر�صد التقدم املحرز يف حتقيق �أهداف تلك اخلا�صية.
12128فيما يلي تو�ضيح لعملية تطبيق اخلطوات الثالثة
اخلطوة  :1و�صف الظروف الالزمة خلا�صية
12129تجتنب معظم خمططات الإدارة احلالية و�صف الظروف املطلوبة للخ�صائ�ص .عادة �سيناق�ش املخطط احلفاظ على
�أو حت�سني خا�صية ،ولكن لن ي�شرح ما الذي من املقرر احلفاظ عليه� ،أو الكيفية التي �سيتم بها التح�سني .ومن �أجل
تقييم ما �إذا كانت الأهداف يتم حتقيقها �أم ال ،يجب �أن يكون هناك و�صف وا�ضح للظروف املطلوبة للخا�صية.
 13130اخلطوة الأوىل هي �أن يقدم و�صفا ،بلغة وا�ضحة ،لل�شروط التي ي�سعى املخطط حتقيقها �أو احلفاظ عليها .ورمبا
يكون ذلك ر�ؤية طويلة الأجل لهذه اخلا�صية .ولي�ست هناك حاجة �إىل الرتكيز ب�شدة على القيا�س الكمي يف هذه
املرحلة  -ينبغي �أن يتم ذلك يف مرحلة الحقة يف هذه العملية.
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13131و�ضع االحتاد الأوروبي حلفظ الطبيعة حلوايل  2000موقع نهجا جيدا للموائل والأنواع ،والذي ميكن تطبيقه يف �أي
مكان ،بل هو نهج عام يحدد الظروف التي من امل�أمول �أن حتافظ على اخلا�صية .ويطالب االحتاد الأوروبي باحلفاظ
على خ�صائ�ص املواقع الأوروبية يف «و�ضع احلفاظ املالئم(((».
13132تكون املوائل يف و�ضع احلفاظ املالئم عندما تكون:
i .iم�ستقرة �أو تتزايد من حيث امل�ساحة
iiiiم�ستدامة على املدى الطويل
iiiiiظروف الأنواع املماثلة مالئمة
ivivالعوامل التي ت�ؤثر على املوئل �أو الأنواع املماثلة حتت ال�سيطرة
13133تكون الأنواع يف و�ضع احلفاظ املالئم عندما تكون:
i .iالتعدادات قادرة على البقاء على املدى الطويل
iiiiال تت�ضاءل يف احلجم
iiiiiلديها املوائل الكافية لدعمها على املدى الطويل
ivivالعوامل التي ت�ؤثر على املوئل �أو الأنواع املماثلة حتت ال�سيطرة
13134متثل هذه التعريفات العامة لو�ضع احلفاظ املالئم بالن�سبة للموائل والأنواع تعبريا عما هو م�أمول لأي موئل �أو نوع
يحتاج �إىل �إدارة ومن املمكن تطبيقه على �أي خا�صية يف �أي موقع .ومن الوا�ضح حتمية �أن يكون البيان العام مت�ضمنا
ملعنى واحد بالن�سبة خل�صائ�ص موقع ما ،وذلك يف حالة و�ضع نقطة بداية ممتازة.
13135ينبغي و�ضع بيانات مماثلة عن “الو�ضع املالئم” للخ�صائ�ص ذات ال�صلة بالأن�شطة الب�شرية و�/أو املمار�سات القائمة
باملوقع و�/أو املنطقة الفا�صلة ،خا�صة فيما يتعلق با�ستدامتها والطاقة التحميلية للموقع.
اخلطوة  :2حتديد العوامل التي ت�ؤثر على اخلا�صية ،ودرا�سة كيف ميكن �أن تتغري اخلا�صية تباعا.
�13136سوف تت�أثر دائما القدرة على حتقيق الأهداف بوا�سطة العوامل .وت�شمل العوامل ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
والتوجهات واملعوقات واملمار�سات وت�ضارب امل�صالح وااللتزامات ،يف احلقيقة �أي �شيء ي�ؤثر �أو رمبا ي�ؤثر على
اخل�صائ�ص .وبالن�سبة لالتفاقية ،تعترب هذه العوامل �ضرورية بالن�سبة للأن�شطة التي ت�سبب �أو من املحتمل �أن ت�ؤثر
على تغري اخل�صائ�ص البيئية .ومن املهم �أن ت�ؤخذ العوامل ال�سلبية والإيجابية يف االعتبار لأن كال منهما �سيكون له
تداعيات على الإدارة.
13137تعنى �إدارة احلفاظ على املوائل والأنواع يف الأ�سا�س بعوامل التحكم ،وخا�صة تداعيات التدخالت الب�شرية يف املا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل ،وت�ضارب امل�صالح بني خمتلف املعنيني .و�أثناء حماولة ت�أمني املوائل الطبيعية ،يجب على
املديرين �أن ي�سيطروا ،قدر امل�ستطاع ،على الأن�شطة �أو الت�أثريات الب�شرية املدمرة و�أن ي�شجعوا تلك التي ت�ساهم يف
((( ملزيد من املعلومات عن  2000موقع لالحتاد الأوروبي للحفاظ على الطبيعة والتوجيهات اخلا�صة بالطيور واملوائل ،قم بزيارة الرابط http://
europa.eu.int/comm/environment/nature/natura.htm
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احلفاظ على املدى الطويل .على �سبيل املثال ،غالبا يتم ال�سيطرة على ال�صيد ،واقتالع الأخ�شاب ،واحلرق .وبالن�سبة
للموائل التي مت ت�أ�سي�سها �أو تعديلها بوا�سطة الت�أثريات الب�شرية حتى �أ�صبحت ذات قيمة كمواقع للحفاظ ،غالبا
يحافظ املديرون على ا�ستمرارية الت�أثريات الب�شرية ويف العادة يطلقون على ذلك �إدارة (على �سبيل املثال ،الرعي �أو
احلرق اخلا�ضع لل�سيطرة للأرا�ضي الع�شبية ملنعها من العودة �إىل كونها �أ�شجار منخف�ضة).
13138يجب الأخذ يف االعتبار العوامل التي ال ميكن ال�سيطرة عليها والتي تعزى �أو رمبا تعزى �إىل الب�شر .على �سبيل املثال،
ميكن �أن يعمل تغري املناخ �أو الأنواع الغازية على تغيري اال�ستقرار وتقوي�ض القدرة على القيا�س �أو التنب�ؤ بالظروف
املرغوب فيها ،ومن امل�ستحيل �أن يتم جتنب تلك العوامل �أو ال�سيطرة عليها.
13139ينبغي الأخذ يف االعتبار ت�أثري العوامل على كل خا�صية ،ثم يتم و�ضع بيان بها يف املخطط �إذا تطلب الأمر ذلك .على
�سبيل املثال ،رمبا ي�ؤثر عامل على العديد من اخل�صائ�ص املحددة ملوقع ،و�أثناء حتديد الإدارة املنا�سبة لهذا العامل،
ينبغي الأخذ يف االعتبار احتمالية �أن يكون له ت�أثريات فورية �سلبية �أو �إيجابية على خمتلف اخل�صائ�ص.
14140ميكن حتديد العوامل ،الإيجابية وال�سلبية ،وت�صنيفها حتت البنود التالية:
i .iالعوامل الطبيعية الداخلية
iiiiعوامل داخلية من �صنع الإن�سان
iiiiiالعوامل الطبيعية اخلارجية
ivivعوامل خارجية من �صنع الإن�سان
v.vالعوامل النا�شئة عن الت�شريعات والتقاليد
viviالعوامل التي تن�ش�أ نتيجة لت�ضارب  /ت�شارك امل�صالح
viviiاالعتبارات املادية والقيود
viviiiالعوامل امل�ؤ�س�سية
14141فيما يلي �أمثلة� ،سلبية و�إيجابية ،لهذه العوامل وتداعياتها على اخل�صائ�ص البيئية.
i .iالعوامل الطبيعية الداخلية – وت�شمل التعاقب الطبيعي للنباتات وتنوع م�ستوى املياه نتيجة لهطول
الأمطار.
iiiiعوامل داخلية من �صنع الإن�سان -وت�شمل انت�شار الأنواع الغازية الغريبة ،والتلوث ،واملمار�سات الزراعية
امل�ستدامة �أو غري ال�سليمة (ملزيد من الإر�شادات ب�ش�أن �إدارة الأنواع الغازية الغريبة ،انظر القرار ،VIII.18
وملزيد من الإر�شادات ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة و�إدارة م�صائد الأ�سماك امل�ستدامة ،انظر امللحق .)2
iiiiiالعوامل الطبيعية اخلارجية – وت�شمل العوامل التي تن�ش�أ خارج نطاق الأرا�ضي الرطبة ،مثل الت�أثريات
الإيجابية �أو ال�سلبية لتغري املناخ وتنوع التيارات �أو م�ستوى البحر (املزيد من الإر�شادات ب�ش�أن التخفيف من
ت�أثريات تغري املناخ وارتفاع م�ستوى البحر من خالل �إدارة الأرا�ضي الرطبة ،انظر القرار .)VIII.3
ivivعوامل خارجية من �صنع الإن�سان – وت�شمل حتويل �إمدادات املياه ،تغيري الأمناط الطبيعية ،قابلية
التدفقات املائية للتغري ،النظم الفعالة يف توزيع املياه ،الرت�سبات الزائدة �أو املنخف�ضة نتيجة للأعمال
الهند�سية �أو التلوث.
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v .vعوامل تن�ش�أ من الت�شريعات والتقاليد – وت�شمل احلقوق التقليدية والقانونية وااللتزامات الواقعة على
عاتق مديري املوقع .وميكن �أن تن�ش�أ االلتزامات القانونية من الت�شريعات الوطنية �أو املحلية �أو االلتزامات
الدولية ،علما ب�أن القوانني الوطنية �أو املحلية من املحتمل �أن تكون �أهم عامل .وقد ت�شمل الق�ضايا الثقافية
والتقليدية الرعي و�صيد الأ�سماك وتقلي�ص احلقوق و�/أو اجلوانب الدينية (انظر �إر�شادات ت�أ�سي�س وتعزيز
م�شاركة املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�صليني يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة ،القرار  ،VII.8واملبادئ التوجيهية
للأخذ يف االعتبار القيم الثقافية للأرا�ضي الرطبة من �أجل الإدارة الفعالة للمواقع ،القرار VIII.19
(انظر امللحق  2من هذا الكتيب)
viviت�ضارب/ت�شارك امل�صالح – وت�شمل املعار�ضة �أو الدعم املحتمل ملختلف املعنيني ،اعتمادا على ما �إذا كانوا
يعتربون �أن خمطط الإدارة ي�ساهم يف احلفاظ على م�صاحلهم �أم ال� ،أو �أنه يوفر فر�صة لتنمية م�صاحلهم.
viviiاالعتبارات املادية والقيود – وت�شمل العوامل املادية مثل تعذر الو�صول الذي قد ي�ؤثر على حتقيق �أهداف
الإدارة.
viviiiالعوامل امل�ؤ�س�سية – وت�شمل �أي قيود للقدرة و�سلطة املنظمات امل�سئولة عن تنفيذ املخطط والعالقات
املتبادلة (�أو غيابها) بني املنظمات �أو الوكاالت امل�سئولة عن احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام
الر�شيد لها وتلك امل�سئولة عن القطاعات الأخرى التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على الأرا�ضي
الرطبة على الأ�صعدة املحلية والإقليمية والوطنية (�شبة الوطنية).
العالقة بني العوامل واخل�صائ�ص
14142مبجرد حتديد العوامل ،يجب الأخذ يف االعتبار الت�أثري الذي �سيحدثونه على اخلا�صية .وينبغي درا�سة ت�أثري العوامل
على كل خا�صية مت حتديدها.
�14143سوف تتغري اخل�صائ�ص ب�سبب العوامل ،ومن املهم حتديد اجتاه التغيري و�أي م�ؤ�شرات حمتملة للتغيري .وهذه العالقة
بني العوامل واختيار م�ؤ�شرات الأداء املنا�سبة مهمة للغاية .ومن املمكن قيا�س �أي �شيء باملوقع ،وبالتايل يجب �أن يركز
املديرون على ر�صد هذه امل�ؤ�شرات التي من املحتمل �أن تتغري.
14144من ال�ضروري ر�صد كل من اخل�صائ�ص والعوامل التي ت�ؤثر على هذه اخل�صائ�ص.
احلدود الت�شغيلية
14145الغر�ض من احلدود الت�شغيلية هو تعريف جمموعة من القيم لكل عامل والتي �ستعترب م�ستويات مقبولة وجيدة نوعا
ما.
14146متثل العوامل الأكرث �أهمية مركزا للتقييم �أو الر�صد .و�سوف يكون لهذه العوامل ت�أثريا �إيجابيا �أو �سلبيا على القدرة
على �إدارة اخل�صائ�ص .وينبغي تعريف امل�ستويات املقبولة لأية عوامل من املعروف �أن لها ت�أثريا كبريا على اخل�صائ�ص.
على �سبيل املثال ،غالبا ما يكون من ال�ضروري حتديد م�ستوى لتحمل الأنواع الغازية الغريبة والذي من املمكن �أن
يكون �أي �شيء بدءا من اال�ستثناء الكلي وانتهاء بقبول الأنواع �شريطة �أن يظل تعدادها �أقل من امل�ستوى املحدد .ومن
الأمثلة الأخرى �أي�ضا احلدود الأحيائية مثل حد الأ�شجار املنخف�ضة يف الأرا�ضي الع�شبية الرطبة؛ وحدود الأن�شطة
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الب�شرية مثل ال�صيد �أو �صيد الأ�سماك.
14147تتطلب احلدود الت�شغيلية حد �أعلى �أو �أدنى� ،أو كالهما يف بع�ض الأحيان .ويف الواقع ،نادرا ما يتم تطبيق كال من احلد
الأعلى �أو الأدنى على نف�س العامل .وعادة ما يتم تطبيق احلدود العليا على عوامل غري مرجوة  -فهي تعرف احلد
الأق�صى من التحمل  -يف حني تطبق احلدود الدنيا على العوامل الإيجابية.
14148يف معظم الأحيان ،ال ميكن و�ضع حدود دقيقة معرفة على �أ�سا�س علمي .وال ينبغي �أن ميثل هذا الأمر ق�ضية رئي�سية.
وتعترب احلدود الت�شغيلية نظام حتذير مبكر يعمل كحافز التخاذ �إجراء قبل وجود �أي خماطر ج�سيمة على قدرة
اخلا�صية على اال�ستمرار ملدى طويل .ويف حالة عدم توافر املعلومات العلمية ،بالتايل ي�أتي دور اخلربة املتخ�ص�صة.
14149فيما يلي الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة بحدود العوامل:
�i .iإىل �أي مدى ميكن ال�سماح لعامل �سلبي �أن ي�ؤثر على خا�صية قبل �أن توجد حاجة للقلق؟
�iiiiإىل �أي مدى من ال�ضروري �ضمان احلفاظ على العوامل الإيجابية؟
15150من ال�ضروري تذكر �أن احلدود ،مثل الأهداف ،لي�ست ثابتة للأبد – حيث ميكن تعديلها الحقا �إذا اقرتحت جتربة �أو
معلومات علمية جديدة �أنه من املجدي �إجراء هذا التعديل.
15151يعر�ض �صندوق  3مثال لتو�ضيح العملية والروابط بني حتديد خا�صية والعامل الذي ي�ؤثر عليها والهدف من �إدارتها
وو�ضع احلدود الت�شغيلية.
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�صندوق  .3مثال على عملية تخطيط الإدارة لتحديد اخل�صائ�ص والعوامل
والأهداف واحلدود الت�شغيلية.
اخلا�صية :تعداد هام لنوع �سمكي م�ستوطن مهدد عامليا (لأجله مت اختيار املوقع لإعالنه �ضمن اتفاقية رام�سار مبوجب
املعيارين  2و.)7
العامل :النوع ال�سمكي م�ستهدف لل�صيد من قبل �صيادين يقومون بال�صيد بهدف اال�ستجمام ،مما قد يهدد قدرة تعداد
هذا النوع على البقاء.
الهدف :احلفاظ على النوع ال�سمكي من خالل و�ضع قيود على ال�صيد بهدف اال�ستجمام.
احلدود الت�شغيلية (مت تبنيها مبوجب خمطط الإدارة الذي مت و�ضعه عقب �إجراء م�شاورات واتفاقات مع ال�سكان
املحليني):
و�ضع حد لعدد ال�صيادين امل�سموح لهم ب�صيد ال�سمك (من خالل ت�أ�سي�س نظام لإ�صدار ت�صاريح)؛
و�ضع حد على عدد الأ�سماك من هذا النوع والتي ميكن �صيدها (مثل ،يجوز لكل �صياد �أن يحتفظ
ثالثة �أ�سماك فقط يف مو�سم ال�صيد الواحد ،على �أن يتم �إطالق �سراح الباقيني)؛
و�ضع حد على احلد الأدنى حلجم ال�سمكة من هذا النوع والتي ميكن �أخذها (مثل يجوز �أخذ الأ�سماك
البالغة فقط التي يزيد طولها عن � 20سم ،مع �إطالق �سراح الباقيني).

)

أ

)

ب

)

ت

ر�صد العوامل

15152من ال�ضروري ر�صد �أو ت�سجيل العوامل التي ت�ؤثر �أو قد ت�ؤثر على اخل�صائ�ص( .انظر �أي�ضا الق�سم د)
15153يجب ر�صد العوامل التي مت حتديدها من حيث الكمية وتخ�ضع للحدود الت�شغيلية والتي مت و�صفها يف الفقرات
ال�سابقة .على �سبيل املثال� ،سيتم التعبري عن درجة حتمل الأنواع الغازية الغريبة يف موئل باحلد الأعلى .ومبجرد
و�ضع حد ،يجب ر�صد الأنواع الغازية ل�ضمان �أن تعداداتها ال تتجاوز احلد .ويف حالة جتاوز احلد� ،سيتم تنفيذ الإدارة
�أو ال�سيطرة.
�15154سيتطلب الأمر ت�سجيل �أو تقييم عندما تكون العالقة بني خا�صية وعامل غري وا�ضحة .على �سبيل املثال ،من بني
العوامل التي �ست�ؤثر على الأرا�ضي الع�شبية الرعي حليوانات برية .وعندما يكون ت�أثري احليوانات على النباتات غري
معروف ،فلن يكون بالإمكان حتديد م�ستويات الرعي املنا�سبة .ويف هذه احلالة ،يتطلب الأمر برنامج ت�سجيل لتدوين
عدد احليوانات التي يتم رعيها بطريقة منظمة ومتنا�سقة .ويف نف�س الوقت ،من املمكن حتديد م�ستويات الرعي
املتاحة والتحرك من التقييم �إىل الر�صد.
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تقييم الأثر البيئي )(EIA

15155يو�ضح الق�سم ال�سابق �أ�سباب حتديد ور�صد العوامل الهامة ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يو�صي بحتمية الأخذ يف االعتبار ت�أثريها
على خ�صائ�ص الأرا�ضي الرطبة يف خمطط الإدارة .وميكن التعامل مع العوامل ال�صغرية التي ي�سهل ال�سيطرة عليها
كما هو مو�ضح �أعاله .ومع ذلك ،رمبا يتطلب �أي مقرتح رئي�س للتنمية �أو لتغيري ا�ستخدام الأر�ض ،بداخل �أو خارج
نطاق املوقع� ،إجراء تقييم للأثر البيئي قبل االنتهاء من خمطط �إدارة املوقع .ويف حالة وجود �أكرث من مقرتح،
ينبغي �أن ي�أخذ تقييم الأثر البيئي يف االعتبار الت�أثري الرتاكمي للمقرتحات.
15156بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �أن تخ�ضع �أي عوامل جديدة ،مبا يف ذلك مقرتحات التنمية ،داخل �أو خارج نطاق املوقع،
والتي من املرجح �أن يكون لها ت�أثري كبري على اخل�صائ�ص البيئية للموقع ،لتقييم الأثر البيئي الكامل .كما ينبغي
تطبيق نظام للر�صد ل�ضمان �أن يتم الك�شف عن الت�أثريات غري املتوقعة ،عالوة على تطبيق عملية ملعاجلة الآثار
ال�سلبية قبل بدء امل�شروع.
15157ميكن �أن يخل�ص تقييم الأثر البيئي �إىل �أن مقرتح التنمية من املرجح �أن يكون له �أثر �سلبي كبري على املوقع كلية �أو
جزئية .ويف حالة التخطيط ال�ستمرارية امل�شروع لأ�سباب قاهرة ،ينبغي احلد من الأ�ضرار ،وو�ضع تدابري للتخفيف
و�/أو التعوي�ض.
 15158ملزيد من الإر�شادات ب�ش�أن تقييم الأثر ملواقع الأرا�ضي الرطبة ،انظر القرار  VII.16والإر�شادات التي اعتمدت مبوجب
القرار. VIII.9.
)(HB 13
اخلطوة  .3م�ؤ�شرات الأداء ،واحلدود ،والر�صد

15159يجب �أن تكون الأهداف قابلة للقيا�س خا�صة من حيث الكمية .وحتدد هذه املرحلة يف عملية التخطيط م�ؤ�شرات
الأداء التي �سيتم ا�ستخدامها لتوفري �أدلة عن حالة خا�صية.
16160نظرا لأنه لي�س من املمكن قيا�س جممل خا�صية ،فهناك حاجة �إىل الرتكيز على جمموعة حمدودة من م�ؤ�شرات
الأداء .على �سبيل املثال ،يف �إطار هدف �إدارة احلفاظ على نوعية املياه ،وهذه اخلا�صية تتكون من العديد من العنا�صر
مبا يف ذلك درجة امللوحة ودرجة احلمو�ضة واملو�صلية ،وتركيز الأك�سجني الذائب ،وتركيز املغذيات ،وتركيز املعادن
الثقيلة وغري ذلك .ويف غالب الأحيان ال يكون من ال�سهل ر�صد كافة هذه العنا�صر من حيث التكلفة ،ولكن من بني
م�ؤ�شرات الأداء املنا�سبة جلودة املياه ،لأنه يفي باملعايري الأربعة التايل ذكرها ،تركيز املغذيات.
16161عامة ،تعترب م�ؤ�شرات الأداء هي:
خ�صائ�ص و�صفات �أو�سمات خا�صة والتي تكون متالزمة وغري قابلة لالنف�صال عن تلك اخلا�صية؛
i.i
iiiiينبغي �أن تكون م�ؤ�شرات لظروف عامة خلا�صية كما ينبغي �أن تقدم معلومات عن �شيء غريها؛
iiiiiيجب �أن تكون قابلة للقيا�س وخا�صة من حيث الكمية؛
ivivينبغي �أن تقدم و�سيلة اقت�صادية للح�صول على الدليل الالزم للتمكن من حتديد الظروف احلالية
خلا�صية.
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16162فيما يلي بع�ض الأمثلة العامة مل�ؤ�شرات الأداء لعنا�صر الأنواع واملوائل للخ�صائ�ص البيئية:
i .iم�ؤ�شرات الأداء للأنواع:
الكمية:

حجم التعداد ،على �سبيل املثال:
•�إجمايل عدد الأفراد احلا�ضرين
•�إجمايل عدد البالغني يف �سن التكاثر
•التعداد يف مرحلة معينة من الدورة ال�سنوية
•مدى �أو توزيع تعداد
النوعية
•معدالت البقاء
•الإنتاجية
•الهيكل العمري
 iiiiم�ؤ�شرات الأداء للموائل
�أ .الكمية:
•حجم امل�ساحة التي ي�شغلها املوئل
•توزيع املوئل
ب  -النوعية
•الهيكل املادي
•�أفراد �أو جمموعات الأنواع الدالة على الظروف
•�أفراد �أو جمموعات الأنواع الدالة على التغيري
16163ينبغي حتديد م�ؤ�شرات الأداء للخ�صائ�ص االجتماعية االقت�صادية والثقافية ثم يتم دجمها يف خمطط الأداء.
احلدود املعينة
16164متثل احلدود املعينة نقطة البداية التخاذ �إجراء حيث ينبغي �أن ت�شرع يف و�ضع ا�ستجابة منا�سبة .وهي تعرف الدرجة
التي عندها ي�سمح لقيمة م�ؤ�شر الأداء بالتقلب من دون خلق �أي �سبب للقلق .ومن ثم يتطلب الأمر قيمتني ،احلد
الأدنى واحلد الأعلى .ومن �سوء الطالع �أنه ال يكون دائما بالإمكان تعريف كال احلدين.
16165الو�سيلة الرئي�سية لفهم احلدود تقدير ما ينبغي �أن يحدث يف حالة جتاوز احلد.
16166من �أجل تعريف ما يحدث يف حالة جتاوز احلد ،من ال�ضروري:
i.iفح�ص م�شروع الر�صد والبيانات املجمعة ل�ضمان عدم وجود �أخطاء .ف�إذا كان كل �شيء على خري ما يرام،
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انتقل �إىل اخلطوة التالية .و�إذا مل يكن الأمر كذلك ،قم بتعديل م�شروع الر�صد.
�iiiiإذا حدث تغيري ومت جتاوز احلد ،ابحث عن �أ�سباب حدوث التغيري .وحتدث التغيريات ب�سبب ت�أثري عامل
�أو عوامل �أو غياب الإدارة ال�سليمة .ومتى مت التعرف على العوامل �أو �أ�سباب ف�شل الإدارة ،رمبا يتطلب الأمر
تنفيذ �إدارة ت�صحيحية للتعامل مع العامل �أو حت�سني الإدارة احلالية.
iiiiiعندما يحدث تغيري وال�سبب غري معروف ،يتم ت�أ�سي�س م�شروع بحثي للتعرف على ال�سبب.
16167ينبغي و�ضع حدود للخ�صائ�ص البيئية اعرتافا بالتغريات الطبيعية والدورية يف التعدادات واملجتمعات .ويف الواقع،
هناك عدد قليل جدا من اخل�صائ�ص التي يتم فهم التقلبات الطبيعية لها متام الفهم .وبالن�سبة للتعداد ،رمبا يكون
احلد الأدنى هو احلد الذي �إذا انخف�ض التعداد عنه �سيفقد قدرته على البقاء .ومن املمكن �أن يكون احلد الأعلى
هو احلد الذي عنده يفر�ض التعداد تهديدات على تعدادات �أخرى هامة� ،أو �أن ي�صبح التعداد كبري جدا بحيث يهدد
املوئل الذي يدعمه.
16168على الرغم من �أن احلد الأدنى من القدرة على البقاء معلوما� ،سيكون من غري املحتمل متاما �أن ي�ضع مديرا حدا
قريب من نقطة االنقرا�ض املمكنة .فالبد دائما من ال�سماح بهام�ش كاف من الأمان حت�سبا لإمكانية حدوث تغريات
غري متوقعة �أو ت�أثريات غري متنب�أ بها .وميكن �أن ينظر �إىل احلدود ،بالعديد من الطرق ،على �أنها حدود للثقة.
فعندما تقع قيم كافة م�ؤ�شرات الأداء يف �إطار احلدود ،ميكن بثقة اعتبار �أن اخلا�صية يف و�ضع احلفاظ املالئم؛
وعندما يتم جتاوز هذه احلدود تتال�شى تلك الثقة.
16169ميكن �أن ترتبط حدود اخل�صائ�ص البيئية عن قرب بحدود الطاقة التحميلية واال�ستخدام املنا�سب .ومن ثم ينبغي
و�ضع حدود وا�ضحة للأن�شطة/التدخالت الب�شرية ور�صدها.
ر�صد م�ؤ�شرات الأداء

�17170أيا كانت م�ؤ�شرات الأداء التي يتم و�ضعها ،يجب �أن يتم ر�صدها .فهذا هو الغر�ض الأ�سا�سي منها حيث يقدم قيا�س
م�ؤ�شرات الأداء دليال على ا�ستخدمها جزئيا ويحدد و�ضع اخل�صائ�ص.
17171ملزيد من الإر�شادات ب�ش�أن امل�ؤ�شرات ور�صدها ،وي�شمل ذلك ت�صميم برنامج لر�صد �أر�ض رطبة ،انظر القرار VI.1
و�إطار عمل تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة لرام�سار ،مبا يف ذلك �إر�شادات ب�ش�أن م�ؤ�شرات الإنذار املبكر (القرار
( .)VII.10انظر الأق�سام د وهـ).
الهيكل املو�صى به لتقدمي الأهداف

17172مبجرد حتديد برنامج للر�صد واملو�شرات املنا�سبة ،يتبقى كتابة بيان الأهداف بحيث يكون دقيقا و�سهل الفهم.
17173بالن�سبة لكل خا�صية ،ابد�أ بو�صف الظروف الالزمة للخا�صية ،ثم �ضع احلدود الت�شغيلية وم�ؤ�شرات الأداء املختارة يف
ظل احلدود املعينة.
 .XIVالأ�سا�س املنطقي

17174يعترب تركيز الأ�سا�س املنطقي للمخطط على حتديد وت�صميم الإدارة �أمرا �ضروريا للحفاظ على خ�صائ�ص املوقع
(�أو ا�سرتدادها) يف ظروفها املالئمة .وتعتمد القرارات يف هذا الق�سم على تقييم ثان للعوامل .ويف هذه املرة ،تركز
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املناق�شات على ال�سعي وراء حلول للإدارة من �أجل ال�سيطرة على العوامل .وميكن �أن تتم ال�سيطرة من خالل الق�ضاء
على العوامل �أو احلفاظ عليها �أو تطبيقها .على �سبيل املثال ،الرعي من العوامل الوا�ضحة ملوائل الأرا�ضي الع�شبية
الرطبة .ومن املمكن �أن تت�ضمن اخليارات التي ت�ؤخذ يف االعتبار يف هذه النقطة الق�ضاء على امل�ستويات احلالية �أو
تقليلها �أو احلفاظ عليها �أو زيادتها �أو اللجوء �إىل الرعي.
17175بالن�سبة جلميع املواقع� ،سيكون هناك عدد من املهام وااللتزامات وامل�سئوليات الأخرى والتي �ستحتاج �إىل تناولها،
ولكن �أي منها ت�ستند على �أ�سباب غري �إدارة اخل�صائ�ص .ومن املهم �أن يتم �أي�ضا �إدراج تلك االلتزامات الأخرى يف
خمطط الإدارة ،خا�صة و�أن لها ت�أثريات كبرية على املوارد.
الإذعان لاللتزامات القانونية وغريها
17176هناك حاجة لإعداد �أهداف ت�شغيلية ل�ضمان الإذعان لاللتزامات القانونية وااللتزامات الوطنية الأخرى (على
�سبيل املثال ،الت�شريعات اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة) .وهذه الأهداف لي�ست �صارمة بنف�س قدر الأهداف املحددة
للخ�صائ�ص .بل �إنها يف احلقيقة عبارة عن و�صفات �أو عمليات يجب تنفيذها يف موقع ل�ضمان الوفاء ب�أهداف
اخل�صائ�ص الرئي�سية .ومع ذلك ،من ال�صعب للغاية بالن�سبة ملعظم املواقع حماولة الربط بني كافة الأن�شطة و�أهداف
اخل�صائ�ص الفردية ،و�سوف يكون ذلك تكرارا عندما يتم تنفيذ ن�شاط ما للعديد من اخل�صائ�ص.
�إدارة البنية الأ�سا�سية للموقع وخدمات الدعم اللوج�ستي واخلدمات الت�شغيلية الرئي�سية
17177يركز هذا الق�سم من خمطط الإدارة على تنمية الأهداف الت�شغيلية وم�شروعات الإدارة امل�صاحبة ل�ضمان توفري البينة
الأ�سا�سية املالئمة للوفاء ب�أغرا�ض املوقع .و�سوف ي�ضم �أي�ضا �أهداف لعمليات رئي�سية وخدمات الدعم .على �سبيل
املثال ،بالن�سبة للعديد من املواقع �سيتطلب الأمر احلفاظ على �شبكة من طرق الو�صول داخل �إطار املوقع حتى يت�سنى
القيام ب�إجراءات الإدارة لتنفيذ املخطط.
 .XVIIبرنامج العمل (م�شروعات الإدارة واملراجعة)
م�شروعات الإدارة

17178يعترب هذا الق�سم تكملة للأ�سا�س املنطقي .ففي الأ�سا�س املنطقي كان من املفرت�ض �أن يتم مناق�شة احلاجة �إىل الإدارة
املمكنة وطبيعتها .وينبغي �أن تكون النتيجة تو�ضيح لعمليات الإدارة التي تعترب الأكرث مالءمة لت�أمني كل خا�صية.
وتكون وظيفة م�شروع الإدارة حينئذ و�صف جميع جوانب عمل الإدارة والذي �سريتبط بكل خا�صية تف�صيال.
متى
		
	�أين
		
من
الأولوية
النفقات

متى �سيتم تنفيذ العمل وكم �سي�ستمر؟
�أين �سيتم تنفيذ الأن�شطة يف املوقع؟
من �سيقوم بالعمل؟ وكم �سي�ستغرق من الوقت؟
ما هي الأولوية املمنوحة للم�شروع؟
ما هي تكلفة العمل؟
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17179وبالن�سبة لكل م�شروع �إدارة ،من املهم توجيه االهتمام �إىل الق�ضايا التالية:
18180مبجرد تطوير م�شروعات الإدارة ،من املمكن �أن يكون مالئما للأغرا�ض الت�شغيلية �سرد جمموعة م�شروعات الإدارة
يف خمطط ت�شغيلي �سنوي والذي يتم ت�صميمه لال�سرت�شاد وامل�ساعدة يف ر�صد التنفيذ.
التخطيط للزائرين وال�سياحة واال�ستجمام
18181ينبغي تطوير الأهداف والو�صفات وم�شروعات الإدارة بحيث ت�صل �إىل العامة وال�سياحة بناءا على نهج مماثل لنظريه
امل�ستخدم مع اخل�صائ�ص .ويق�صد بالو�صول �إىل العامة وال�سياحة املعنى ال�شامل بحيث ي�ضم �أي �شخ�ص يزور املوقع
لأي �سبب من الأ�سباب غري الأغرا�ض الر�سمية ،حيث ميكن �أن ي�سهم الو�صول �إىل العامة وال�سياحة �إ�سهاما كبريا يف
تكاليف �إدارة مواقع رام�سار .كما ميكن �أن جتتذب مواقع رام�سار �أعدادا كبرية من الزوار وميكن يف الغالب �أن يعود
ذلك بفائدة كبرية على االقت�صاد املحلي ،بل وحتى الوطني .وينبغي �أن يكون هناك قرينة �إيجابية ل�صالح توفري
�إمكانية الو�صول للزوار ف�ضال عن املرافق املنا�سبة.
18182تتطلب جميع الأن�شطة التي نفذت يف موقع رام�سار التخطيط ،وتوفري تف�سري ،وهذا التف�سري يعنى بتقدمي معلومات

تقييم فاعلية تنفيذ تخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة:
�أطر عمل فاعلية الإدارة و�أدوات تعقبها )(METT
مل�ساعدة مديري املحميات ،وي�شمل ذلك امل�سئولني عن الأرا�ضي الرطبة ،مت تطوير عدد من الأدوات مل�ساعدة املديرين
يف تقييم فعالية عمليات تخطيط الإدارة واال�ستجابة لها .نظرا لأن جمموعة وا�سعة من احلاالت واالحتياجات
تتطلب �إتباع �أ�ساليب خمتلفة للتقييم ،قامت اللجنة العاملية ب�ش�أن املحميات التابعة لالحتاد الدويل للحفاظ على
الطبيعة بو�ضع �إطار عمل للتقييم (هوكنز� ،ستولتون ،ليفرينجتون ،دوديل ،كوروا ) ( 2006؛ تقييم الفعالية – �إطار
عمل لتقييم فعالية �إدارة املحميات؛ الإ�صدار الثاين ،االحتاد الدويل للحفاظ
على الطبيعة� ،سوي�سراwww.iucn.org/themes/wcpa/pubs/ ،
guidelines.htmهذا الإطار يهدف على حد �سواء لتوفري بع�ض الإر�شادات
العامة عن تطوير نظم التقييم وت�شجيع و�ضع معايري للتقييم وتقدمي
التقارير .وتقدم هذه الإر�شادات و�أدوات تعقب �أكرث حتديدا للمديرين
والبلدان �آليات لتقييم مدى التقدم املحرز يف الوفاء بااللتزامات املن�صو�ص
عليها يف كل من اتفاقية رام�سار وبرنامج العمل ب�ش�أن املحميات و�أهدافه
التابع التفاقية التنوع البيولوجي.
�أدوات تعقب فاعلية الإدارة )(METT
� http://www.panda.org/parkassessmentصمم لتعقب ور�صد
التقدم املحرز يف فاعلية �إدارة املحميات على م�ستوى العامل .ويهدف
�إىل �أن يكون �أداة غري مكلفة وب�سيطة تعمل عرب االنرتنت وميكن
ا�ستخدامها من قبل العاملني يف املحميات حيث يقدم بيانات متنا�سقة
عن املحميات والتقدم املحرز مبرور الوقت.
وتهدف �أدوات التعقب �إىل:
•حتديد التقدم املحرز ب�ش�أن فاعلية �إدارة املحميات؛
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•تقدمي بيانات �أ�سا�سية عن املحميات وامل�ساعدة يف تقدمي التقارير واملحا�سبة؛
•حتدد التوجهات والأولويات اخلا�صة بتطوير �سيا�سات و�أدوات منا�سبة
•حتديد الق�ضايا الإدارية الرئي�سية ملحمية بعينها وكيفية حل هذه الق�ضايا
•حتديد خطوات املتابعة املنا�سبة ،وخا�صة على م�ستوى املوقع.
وقد مت تطوير �أدوات تعقب فاعلية الإدارة للم�ساعدة يف تتبع ور�صد التقدم املحرز يف حتقيق حافظة حتالف البنك
الدويل  /ال�صندوق العاملي للطبيعة .وقد �أ�صبح هذا الأمر يف الوقت احلايل �إجباري
على كل م�شروعات املحميات التابعة ملرفق البيئة العاملية ( )GEFوقد ا�ستخدم
يف تطوير �أداة رئي�سية لتقييم فعالية �إدارة العديد من نظم املحميات الوطنية.
ويجرى تطبيقه على الكثري من املحميات الربية يف جميع �أنحاء العامل مبا يف
ذلك بع�ض مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،هناك عدة �أدوات لتقييم فعالية الإدارة التي مت تطويرها
خ�صي�صا للمناطق البحرية املحمية ( )MAPوالتي هي بالتايل ذات ال�صلة
ال�ساحلية والبحرية القريبة من ال�شاطئ مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة
الأخرى .وهذه ت�شمل:
•بطاقة ت�سجيل البنك الدويل لتقييم التقدم املحرز يف حتقيق
فاعلية �إدارة املحميات البحرية – �أداة �صغرية للتقييم الذاتي للمديرين
(http://www.icriforum.org/mpa/SC2_eng_nocover.
_pdf?bcsi_scan_EC783A0C3C997A81=0&bcsi_scan
;)filename=SC2_eng_nocover.pdf

•كتيب �إر�شادي �أكرث تف�صيال لالحتاد الدويل للحفاظ على
الطبيعة/اللجنة العاملية املعنية باملحميات :ما مدى فاعلية �إدارة
حمميتك؟ ( http://www.iucn.org/themes/marine/

)pubs/pubs.htm

بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،هناك �أداة �أخرى ،منهجية التقييم ال�سريع وحتديد �أولويات �إدارة املحميات
)( (PAPPAMانظر  )http://www.panda.org/parkassessmentوهي تقدم نظرة عامة لوكاالت
املحميات عن فاعلية �إدارة املحميات والتهديدات واملخاطر املحتملة والتدهور .كما �أنها تقدم تو�صيات متابعة وهي
خطوة هامة يف تقييم وحت�سني �إدارة املحميات.
وميكن لهذه املنهجية �أن:
•حتدد نقاط القوة وال�ضعف للإدارة
•حتلل نطاق ومدى خطورة وانت�شار وتوزيع جمموعة متنوعة من التهديدات وال�ضغوط
•تو�ضح مدى �إحلاح و�أولوية احلفاظ على حممية فردية
•ت�ساعد يف تطوير وترتيب التدخالت ال�سيا�سية املنا�سبة من حيث الأولوية وطرح خطوات للمتابعة لتح�سني
فاعلية �إدارة املحمية
وال �شك �أن �أكرث الطرق ال�شمولية والفعالة يف تنفيذ هذه املنهجية هي عقد ور�شة عمل تفاعلية �أو �سل�سلة من
ور�ش التي ي�شارك فيها مديرو املحميات و�صناع القرار واملعنيون الآخرون يف تقييم املحمية وحتليل النتائج وحتديد
اخلطوات التالية.
د .ت�صميم برنامج ر�صد
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يف حماولة لتعزيز خربة الزوار وم�ساعدتهم على فهم ،وبالتايل تقدير ،قيمة بيئة املحميات وخ�صائ�صها .ويعد
التف�سري �أداة ال غنى عنها حيث ميكن ا�ستخدامها لأغرا�ض متنوعة .ولي�س التف�سري يف حد ذاته غاية بل و�سيلة
للم�ساعدة ،من خالل الت�أثري على الآخرين ،يف حتقيق الأهداف التنظيمية والأهداف املحددة للمواقع.
18183ملزيد من الإر�شادات ،انظر برنامج التوا�صل والتثقيف والوعي العام لالتفاقية ) ،(CEPAالذي مت �إقراره مبوجب
القرار  VIII.31واملوقع االلكرتوين اخلا�ص به هو}http://ramsar.org/outreach_index.htm {HB 04
املراجعات ال�سنوية وق�صرية املدى

18184ينبغي �إجراء مراجعة ق�صرية املدى للت�أكد من �أن املوقع تتم �إدارته وفقا ملتطلبات املخطط.
املراجعة الرئي�سية
18185ينبغي �أن تعترب املراجعات الرئي�سية عن�صرا �أ�سا�سيا لأي عملية تخطيط .وفيما يلي وظائف املراجعة:
i .iتقييم ما �إذا كان املوقع تتم �إدارته �أم ال على الأقل وفقا للمعايري املطلوبة؛
iiiiالت�أكد ،قدر امل�ستطاع ،من �أن الإدارة فعالة وت�سم بالكفاءة؛
�iiiiiضمان �أن و�ضع خ�صائ�ص املوقع يتم تقييمه بدقة.
18186يتم تنفيذ عملية املراجعة على النحو الأف�ضل ،ولكن لي�س بال�ضرورة �أن يكون ذلك على الدوام ،من قبل مراجعني
خارجيني .فهي عملية بناءة والتي ينبغي �أن حتدد �أي م�شاكل �أو خماوف ،كما ت�سعى �إىل تقدمي تو�صيات حلل �أي
م�شاكل.
18187عادة ما تتم املراجعات وفقا جلدول زمني حمدد �سلفا .و�سوف تعك�س الفرتة الزمنية الفا�صلة بني املراجعات ثقة
املديرين يف قدرتهم على حماية خ�صائ�ص املوقع .وبالن�سبة للمواقع التي بها خ�صائ�ص يف و�ضع جيد وي�سهل �إدارتها،
قد تكون الفرتة الزمنية الفا�صلة خم�س �سنوات �أو �أكرث .وبالن�سبة للمواقع اله�شة ،حيث ال يوجد �سيطرة على
التهديدات ،ينبغي �أن تكون الفرتة الزمنية الفا�صلة �أق�صر بكثري.
18188بالن�سبة لجميع املواقع ،ينبغي �إجراء املراجعات يف �أي وقت �إذا ظهرت تهديدات جديدة �أو غري متوقعة .ومن ال�ضروري
�أن يتم تعديل توقيت عملية التخطيط لتلبية متطلبات املوقع.
18189بالن�سبة لملواقع املدرجة يف قائمة رام�سار والتي مت �إدراجها يف �سجل مونرتو ب�سبب التهديدات املعرتف بها التي
تواجه خ�صائ�صها البيئية ،ميكن �أن تعترب بعثة ا�ست�شارية لرام�سار �شكال من �أ�شكال املراجعة (انظر الكتيب .)15
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�شكل 4
�إطار عمل لت�صميم برنامج لر�صد الأرا�ضي الرطبة

ال يعد �إطار العمل املبني هنا (م�أخوذ من مرفق القرار ) VI.1و�صفة �إلزامية لأي برنامج ر�صد معني .بل �إنه بب�ساطة يوفر
�سل�سلة من اخلطوات ،يف ت�سل�سل منطقي ،التي ميكن ا�ستخدامها من قبل مديري الأرا�ضي الرطبة واملخططني ،الذين يعملون
يف �شراكة مع امل�ستخدمني واملديرين املحليني ،لت�صميم برنامج الر�صد ا�ستنادا �إىل الظروف واالحتياجات اخلا�صة .وتو�ضح
الأ�سهم املالحظات التي متكن من تقييم مدى فعالية برنامج الر�صد يف حتقيق هدفه (�أهدافه) .وهذا الإطار يقوم على �أ�سا�س
�إطار عمل لت�صميم برنامج للر�صد (فينالي�سون  )1995 ،الذي �أعد ل�صالح دليل ميدويت املنهجي لربامج ر�صد الأرا�ضي
الرطبة يف المنطقة املتو�سطية.

امل�شكالت  /الق�ضايا

ي�سردها بو�ضوح ودون لب�سيو�ضح املدى املعروف وال�سبب املرجح-يحدد الأ�سا�س �أو املرجعية

الهدف

يقدم الأ�سا�س جلمع املعلومات-يجب �أن يكون قابل للتحقيق يف فرتة زمنية معقولة

االفرتا�ضية

االفرتا�ضات التي يتم اختبار الهدف مبقارنته بها-يدعم الهدف وميكن اختباره

الطرق واملتغريات

حمددة للم�شكلة وتقدم معلومات الختبار االفرتا�ضقادرة على التحقق من وجود �أي تغيري وتقييم �أهميته-يحدد �أو يو�ضح �سبب التغيري

اجلدوى/الفاعلية
االقت�صادية

حتدد ما �إذا كان ميكن �إجراء الر�صد بانتظام وا�ستمرارية �أم التقيم العوامل التي ت�ؤثر على برنامج �أخذ العينات :توافر العمالة املدربة؛ الو�صول �إىلمواقع �أخذ العينات؛ توافر املعدات املتخ�ص�صة واملوثوق بها؛ و�سائل حتليل وتف�سري البيانات؛
فائدة البيانات واملعلومات؛ و�سائل تقدمي التقارير يف الوقت املنا�سب
-حتدد ما �إذا كانت تكاليف احل�صول على البيانات والتحليل ال تتجاوز حدود امليزانية احلالية

درا�سة جتريبية

الوقت املنا�سب الختبار وحت�سني الطريقة واملعدات املتخ�ص�صةتقييم احتياجات التدريب للعاملني امل�شاركني-التحقق من و�سائل حتليل وتف�سري البيانات

�أخذ العينات

ينبغي تدريب العاملني على جميع طرق �أخذ العيناتينبغي توثيق كافة العينات والبيانات واملواقع و�أ�سماء العاملني وطرق �أخذ العينات واملعداتامل�ستخدمة وو�سائل التخزين �أو النقل وجميع التغيريات التي حتدث يف الطرق
ينبغي معاجلة العينات يف �إطار زمني حمدد بالإ�ضافة �إىل توثيق جميع البيانات والتاريخواملوقع و�أ�سماء العاملني وطرق املعاجلة واملعدات امل�ستخدمة وجميع التغيريات التي حتدث
يف الوثائق الأ�صلية

التحاليل

ينبغي توثيق التحاليل والتاريخ واملوقع (�أو حدود منطقة �أخذ العينات) ،و�أ�سماء املحللني،والطرق امل�ستخدمة ،واملعدات امل�ستخدمة ،وطرق تخزين البيانات

تقدمي التقارير

تف�سري وتقدمي تقارير بجميع النتائج يف الوقت املنا�سب وبطريقة اقت�صاديةينبغي �أن يكون التقرير موجز ويبني ما �إذا كان االفرتا�ض مدعوما �أم ال-ينبغي �أن يت�ضمن التقرير تو�صيات للإدارة مبا يف ذلك زيادة كثافة الر�صد

ملحوظة هامة :الن�سخة احلالية تفتقر �إىل الأ�سهم برجاء الرجوع �إىل كتيب رقم  8الإ�صدار الثاين
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كيف ميكن �أن ي�ساعد ر�صد الأر�ض مديري الأرا�ضي الرطبة
(TESEOجتربة خدمة �إنفاذ املعاهدة با�ستخدام ر�صد الأر�ض(
ا�ستهدفت وكالة الف�ضاء الأوروبية ( ،)ESAمن خالل م�شروع الأرا�ضي
الرطبة ( 2000-2002خدمة �إنفاذ املعاهدة با�ستخدام ر�صد الأر�ض) ،اكت�شاف
قدرات ر�صد الأر�ض لدعم مديري الأرا�ضي الرطبة يف عملها اليومي.
�شارك مديرو الأرا�ضي الرطبة يف ثالثة مواقع خمتلفة رام�سار ،حديقة
دوناين الوطنية ب�أ�سبانيا ،وحممية مري بلو (كندا) ،ودجوج (ال�سنغال) مبا�شرة يف امل�شروع .وجاءت م�شاركتهم على وجه
اخل�صو�ص لأنهم م�سئولني عن حتديد احتياجاتهم من املعلومات ،ودعمهم لتطوي منتجات معلوماتية جغرافية حمددة
للوفاء بهذه املتطلبات ،والت�أكد من �صحة النتائج النهائية وتقييمها.
وقد مت تطوير املنتجات التالية ،على وجه التحديد ،ملواقع رام�سار الثالثة:
•الغطاء النباتي يف املناطق املغمورة باملياه واملياه املفتوحة
•الغطاء الأر�ضي وتغريه
•ا�ستخدام الأر�ض
وقد مت تلخي�ص الطريقة املنهجية امل�ستخدمة يف توليد املنتجات ال�سابقة ووجهة النظر الت�شغيلية للم�ستخدم يف هذا
الكتيب.
 - 1ر�صد الغطاء النباتي يف املناطق املغمورة باملياه واملياه املفتوحة
الرادار ( )SARهو جهاز ا�ست�شعار ممتاز يف فح�ص املياه املفتوحة .وبه �أي�ضا قدرات ممتازة للك�شف عن النباتات املغمورة
باملياه ،والتي تبدو وا�ضحة للغاية على ال�صور الرادارية .وهذه اخل�صائ�ص كانت ت�ستخدم لر�سم خريطة للغطاء النباتي
يف املناطق املغمورة باملياه واملياه املفتوحة مبرور الوقت.
وهذا املنتج ميكن �أن ي�ستخدمه مديرو الأرا�ضي الرطبة لر�سم خريطة للتغريات املو�سمية يف حد املياه على �أ�سا�س �سنوي.
وقد �أقر مديرو الأرا�ضي الرطبة �أنه يجب �أن يتم بذل جهد للر�صد مثل هذا اجلهد ب�شكل منتظم على مدار الأعوام.
وعلى وجه اخل�صو�ص� ،ستكون هناك حاجة �إىل املعلومات التي يوفرها هذا املنتج خالل ال�سنوات القليلة الأوىل لإن�شاء
جمموعة من الظروف العادية التي من خاللها ميكن ك�شف االنحرافات واالجتاهات .ونظرا لأن املاء هو �شريان احلياة
بالن�سبة للأرا�ضي الرطبة ،فهذا املنتج له �أهمية كبرية جدا.
- 2الغطاء الأر�ضي وتغريه.
مت تطوير ا�ستخدام بيانات ر�صد الأر�ض لر�صد الغطاء الأرا�ضي ب�شكل جيد ،على الرغم من احلاجة �إىل ت�صميم �أ�ساليب
تكون متالئمة مع الظروف املحددة .ويتكون النهج املتبع لر�سم خرائط الغطاء الأر�ضي من ا�ستغالل �أ�ساليب ت�صنيف
ال�صور �شبه التلقائية التقليدية (املجموعات الطيفية) وتطبيقها على البيانات ال�ضوئية متعددة الأطياف (الند�سات
 .)7ولكل موقع مت اختباره ،مت ر�سم خريطة الغطاء الأر�ضي للأرا�ضي الرطبة نف�سها وكذلك خريطة �إ�ضافية للغطاء
الأر�ضي خارج منطقة الأرا�ضي الرطبة با�ستخدام جمموعة خمتلفة من الطبقات.
وفقا للمالحظات الواردة من مديري الأرا�ضي الرطبة ،يقدم هذا املنتج معلومات مفيدة جلرد الأرا�ضي الرطبة
وتقييمها .فكلما يتم جمع مزيد من البيانات عن كل موقع ،تنخف�ض التكاليف نتيجة وجود بنوك البيانات من نقاط
املراقبة الأر�ضية وجماالت التدريب ،وتزداد املعرفة بالأرا�ضي الرطبة.
لتغيري الغطاء الأر�ضي ،مت ا�ستخدام نهج تقليدي يف متييز ال�صور والذي كان معروفا من قبل متخ�ص�صني لفرتة
طويلة .ويحدد هذا النهج التغريات من خالل مقارنة �صور م�سجلتني ،مت التقاطهما من على مدى م�ساحة الأرا�ضي
الرطبة يف �أوقات خمتلفة.
ميكن �شرح الكثري من التغيريات التي مت حتديدها يف ثالثة مواقع لالختبار عن طريق التطورات العمرانية اجلديدة،
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وتغري حالة الغطاء النباتي ،وحتويل الأرا�ضي الطبيعية ودورات املياه للزراعة �أو حقول امللح (على �سبيل املثال  ،يف
دونانا) �أو التخلي عن الأرا�ضي الزراعية.
وميكن �أن ي�ستخدم هذا النهج لإظهار التغريات التاريخية لأن بيانات ر�صد الأر�ض الأر�شيفية متوفرة منذ  .1970وعلى
وجه اخل�صو�ص ،ميكن �أن ي�ستخدم حتليل التغيري املنتظم ك�أداة فح�ص لتنبيه �أ�صحاب امل�صلحة ومديري الأرا�ضي
الرطبة باملناطق التي يجري بها التغيري ،وحتديد الطبيعة
العامة للتغريات ،وامل�ساعدة يف حتديد متى يتطلب الأمر
حتديث الغطاء الأر�ضي �أو خرائط ا�ستخدام الأر�ض.
 .3ا�ستخدام الأر�ض
يظهر منتج ا�ستخدام الأر�ض التهديدات املحتمل �أن تواجهها
الأرا�ضي الرطبة ملديريها وذلك من خالل الت�أثريات الوا�ضحة
فيما تبقى من مناطق م�ستجمعات املياه ،مثل �صناعة �أوم�شاريع
�سكنية� ،أو النقل .ويتطلب ا�ستخدام الأر�ض عادة منتجات ر�صد
الأر�ض مع مزيد من التفا�صيل املكانية �أكرث مما يتطلبه الأمر
بالن�سبة للغطاء الأر�ضي .وخللق هذه ال�صورة التف�صيلية ،قمنا
بدمج بيانات من جهاز ا�ستقبال ( )HRGمن القمر ال�صناعي
�سبوت  2.5( 5مرت ح�سا�س جلميع الألوان) مع الأطياف
املتعددة ) (Landsat ETMوبيانات ( 30مرت ثبات) .وقدمت
Mer Bleu_Mb3_bn.tif:
تفا�صيل ال�صورة امل�ستخدمة ال�ستنباط خريطة ا�ستخدام الأر�ض.
ويت�ضح �صورة بالألوان تفا�صيل كثرية ،يف حني �أظهرت بيانات متعددة
يف ال�صورة املعامل العمرانية التي حتيط بالأرا�ضي الرطبة مبوقع مري بلو.
الأطياف معلومات عن الغطاء النباتي بتف�صيل �أكرث بكثري من
امل�صدر ،Atlantis Scientific Inc :وكالة الف�ضاء الأوروبية
Bleu_Do_lu_bn.tif:
Merالتي مت و�ضعها ملوقع دونانا .وي�شري ال�صورة الأ�صلية امل�أخوذة من  .Landsatهذه ال�صورة متعددة
تفا�صيل خريطة ا�ستخدام الأر�ض
اختالف م�ستويات اللون الرمادي �إىل �أنواع خمتلفة من ا�ستخدام الأر�ض الأطياف مت تف�سريها ب�صريا لإن�شاء خريطة ا�ستخدام الأر�ض.
ترتاوح بني احلقول
امللحية ال�صناعية والأرا�ضي الزراعية املروية واملناطق من �أجل التحقق من �صحة كل من هذه املنتجات ،عمل فريق
احل�ضرية وحقول الأرز.
TESEOيف تعاون وثيق مع مديري الأرا�ضي الرطبة.
امل�صدر ،Atlantis Scientific Inc :وكالة الف�ضاء الأوروبية
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت تنظيم حمالت خمتلفة جلمع البيانات
جوا عن الأرا�ضي الرطبة يف امل�شروع كما مت التقاط مئات من ال�صور .وقد �أظهر التحقق والتقييم النهائي لهذه املنتجات
من قبل امل�ستخدمني موثوقية املعلومات املقدمة والفوائد التي ميكن �أن حتققها تكنولوجيا ر�صد الأر�ض ملديري
الأرا�ضي الرطبة.
ملتابعة وتو�سيع هذا النهج لي�شمل جمموعة �أو�سع من �أنواع الأرا�ضي الرطبة ،واحتياجات وحلول الإدارة� ،شرعت وكالة
الف�ضاء الأوروبية يف م�شروع  GlobWetlandsيف عام  ،2003بهدف توفري الدعم ملخططي ومديري الأرا�ضي الرطبة لـ
 50موقع لرام�سار ،وتوليد منتجات معيارية ميكن �أن تطبق على �إدارة جمموعة وا�سعة من الأرا�ضي الرطبة يف العامل.
ملزيد من املعلومات عن امل�شروع ،على القراء الرجوع �إىل م�ؤمتر الأطراف الثامن لرام�سار الوثيقة  .35ا�ستخدام
تكنولوجيا ر�صد الأر�ض لدعم تنفيذ اتفاقية رام�سار ،وهي متاحة على الرابط http://www.ramsar.org/cop8/
 cop8_doc_35_e.htmعلى املوقع االلكرتوين لالتفاقية .وملزيد من املعلومات حول امل�شروع ت�صفح املوقع:
http://www.globwetland.org/

�إدارة تطبيقات وعلوم ر�صد الأر�ض
وكالة الف�ضاء الأوروبية
هاتف+39 06 941 80 676 :
الفاك�س+39 06 941 80 552 :
الربيد الإلكرتوين  : teseo@esa.intاملوقع الإلكرتونى http://www.esa.int
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�19190إطار عمل لت�صميم برنامج فعال لر�صد الأرا�ضي الرطبة((((انظر ال�شكل )4
i .iحتى يت�سنى التعرف على التغريات الفعلية �أو املحتملة يف اخل�صائ�ص البيئية ،يتطلب الأمر �إجراء ر�صد ب�صفة
منتظمة .ويعرف الر�صد )يف �إطار عمل رام�سار جلرد الأرا�ضي الرطبة (ملحق القرار  )VIII.6ب�أنه “جمع
معلومات حمددة لأغرا�ض الإدارة ا�ستجابة لفر�ضية م�ستوحاة من �أن�شطة التقييم ،وا�ستخدام نتائج الر�صد
هذه يف تنفيذ الإدارة( .الحظ �أن جمع معلومات ذات ت�سل�سل تاريخي والتي ال تعترب افرتا�ضا م�ستوحى من
تقييم الأرا�ضي الرطبة ينبغي �أن يطلق عليها تقييم ولي�س ر�صد كما هو مو�ضح يف القرار ”VI.1
iiiiتو�ضح �أي�ضا الإر�شادات الإ�ضافية )لتنفيذ مفهوم اال�ستخدام الر�شيد (ملحق القرار (� ( 5.6أن الر�صد ال
يتطلب تكنولوجيا متطورة �أو ا�ستثمار كبري وميكن تنفيذ مب�ستويات خمتلفة من الكثافة .ومن امل�ؤكد �أن
هناك العديد من �أ�ساليب الر�صد املختلفة واملتاحة و�أنه ينبغي على كل طرف متعاقد �أن يختار الأ�سلوب
(الأ�ساليب) الأكرث مالءمة لأولوياته وموارده املتاحة.
iiiiiينبغي �أن يكون برنامج الر�صد جزء ال يتجز�أ من خمطط �إدارة �أر�ض رطبة مبوقع معني كما هو من�صو�ص
عليه يف القرار ( VIII.14انظر الق�سم جـ من هذا الكتيب) .ويف حالة غياب خمطط الإدارة ،ال يزال ممكنا
تنفيذ برنامج ر�صد (بدون �إطار عمل ملخطط الإدارة� ،سيكون من ال�صعب تنفيذ نتائج الر�صد بفاعلية).
19191عندما يكت�شف برنامج ر�صد تغري من �صنع الب�شر �أو احتمالية حدوث تغري يف �أر�ض رطبة مدرجة برام�سار ،من
املتوقع �أن يقوم الطرف املتعاقد بتقدمي تقارير بذلك دون �أي ت�أخري لأمانة رام�سار وذلك مبوجب املادة  2.3من
االتفاقية (انظر �أي�ضا الكتيب .)15
هـ �إطار عمل تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة
�19192أقر م�ؤمتر الأطراف ال�سابع لرام�سار ملحق القرار ( VII.10انظر “التو�صيات والقرارات ذات ال�صلة” للقرار نف�سه)
والذي يطرح للأطراف املتعاقدة �إطار عمل تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة .وقد مت ذكر امللحق هنا على الرغم من �أنه
ينبغي على القراء �أن يالحظوا �أن الفقرة و�أرقام ال�شكل التالية له تعك�س الوثيقة احلالية ولي�س الوثيقة الأ�صلية.
مقدمة
19193و�ضعت اتفاقية الأرا�ضي الرطبة (رام�سار� ،إيران )1971 ،هذا الإطار الت�صوري لتقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة مل�ساعدة
الأطراف املتعاقدة من خالل توقع وتقييم تغيري اخل�صائ�ص البيئية للمواقع املدرجة يف قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات
الأهمية الدولية وغريها من الأرا�ضي الرطبة .ويقدم هذا الإطار �إر�شادات ب�ش�أن كيفية تنب�ؤ وتقييم تغيري اخل�صائ�ص
البيئية للأرا�ضي الرطبة كما يعزز ،بوجه خا�ص ،جدوى نظم الإنذار املبكر .ويتم تقدمي �إطار عمل تقييم خماطر
الأرا�ضي الرطبة بو�صفه جزءا ال يتجز�أ من عمليات تخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة.
19194ت�ضم عمليات تقييم اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة واحلفاظ عليها باتفاقية رام�سار عوامل عديدة كما �أنها رئي�سية
بالن�سبة ملفهوم اال�ستخدام الر�شيد لالتفاقية والتزامات الأطراف املتعاقدة املن�صو�ص عليها يف املعاهدة .وت�شمل هذه
العوامل:
• •معايري حتديد الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (القرار )VII.11؛
((( ن�ص الفقرة  189م�ستوحى من الفقرة  2.10من ملحق القرار  VI.1التعريفات املعمول بها� ،إر�شادات لو�صف اخل�صائ�ص البيئية للمواقع املدرجة بالقائمة
واحلفاظ عليها ،و�إر�شادات لت�شغيل �سجل مونرتو؛ )القرار نف�سه مت ا�ستن�ساخه يف “القرارات والتو�صيات ذات ال�صلة” يف هذا الكتيب(.
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• •�سجل مونرتو ملواقع رام�سار التي حدث ويحدث ومن املحتمل �أن يحدث بها تغري يف اخل�صائ�ص البيئية
(القرار )4.5؛
• •التعريفات املعمول بها ،و�إر�شادات و�صف اخل�صائ�ص البيئية للمواقع املدرجة يف القائمة واحلفاظ عليها،
و�إر�شادات عمل �سجل مونرتو (القرار .)VI.1
19195قدم القرار  ،VI.1الذي اعتمد يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ال�ساد�س لالتفاقية يف عام � ،1996إطار عمل لت�صميم برنامج
فعال لر�صد الأرا�ضي الرطبة ،كما دعا �إىل و�ضع النظم املالئمة للإنذار املبكر للك�شف عن التغيري ال�سلبي ولتقييم
التعريفات املعمول بها واخلا�صة بـ «اخل�صائ�ص البيئية» و»تغري اخل�صائ�ص البيئية» .ويف ال�سنوات الثالث التي تلت ذلك،
متت مراجعة هذه التعريفات وجرى تعديلها على النحو املبني يف القرار  VII.10الذي اعتمد �أي�ضا �إطار عمل تقييم
خماطر الأرا�ضي الرطبة.
�أنواع تغري اخل�صائ�ص البيئية
19196ميكن ت�صنيف �أ�سباب التغري ال�سلبي يف اخل�صائ�ص البيئية لأر�ض رطبة �إىل الفئات اخلم�س التالية:
• •تغري نظام املياه
• •تلوث املياه
• •التعديل املادي
• •ا�ستغالل منتجات �إحيائية
• •طرح �أنواع غريبة
19197تتنوع ال�أهمية الن�سبية لهذه الأ�سباب �إقليميا ووطنيا ،بل وحتى من موقع �إىل �آخر .والإ�ضافة �إىل ذلك ،غالبا ما تكون
�أ�سباب التغري املذكورة �أعاله مرتابطة ببع�ضها ،ومن ال�صعب ف�صل الآثار املرتتبة على كل واحد منها .وهناك طريقة
ب�سيطة لعر�ض تغري اخل�صائ�ص البيئية وهو مقارنة نوع التغيري ب�سبب التغيري .ووفقا لتعريف تغري اخل�صائ�ص البيئية
(يرجى الرجوع �إىل الفقرة  11من القرار  VII.10ايل تعتمد هذا الإطار ،والفقرة  9من هذا الدليل) ،ميكن ت�صنيف نوع
التغري حتت ثالثة عناوين عامة  -بيولوجي وكيميائي وفيزيائي.
�19198أثناء ر�سم اخلطوط العري�ضة للطرق والإطار املنا�سب للتنب�ؤ بتغري اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة ،يهتم مديرو
املواقع يف املقام الأول ب�أنواع التغيري .وعلى وجه التحديد ،يهتمون بالتغري ال�سلبي الذي يحدثه الن�شاط الب�شري.
تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة
19199ل�ضمان التطبيق املنا�سب مل�ؤ�شرات الإنذار املبكر ،من ال�ضروري �أن ت�ستمر عمليات اختيار وتقييم وحتليل واتخاذ القرارات
على �أ�سا�س ا�ستجابات امل�ؤ�شرات ب�شكل منظم ومرن لإطار عمل التقييم .ويف �سياق اتفاقية رام�سار ،يتم ت�شجيع تعديل �إطار
عمل لتقييم املخاطر البيئية وهو يحمل م�سمى تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة .ويهدف �إطار العمل �إىل تو�ضيح كيف
ميكن �أن يقود تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة عملية التنب�ؤ بتغري اخل�صائ�ص البيئية وتقييمه ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص
على تطبيق �أ�ساليب الإنذار املبكر.
20200يعر�ض ال�شكل  5منوذج �أ�سا�سي لتقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة ،وقد مت تعديله من منوذج لتقييم املخاطر البيئية العامة.
وهو يو�ضح اخلطوات ال�ستة املو�صوفة يف الفقرات التالية.
20201اخلطوة  – 1حتديد امل�شكلة .هذه هي عملية حتديد طبيعة امل�شكلة وو�ضع خطة عمل ملا تبقى من تقييم املخاطر على �أ�سا�س
هذه املعلومات .فهي حتدد �أهداف ونطاق تقييم املخاطر ،وت�ضع الأ�سا�س له .ويف حالة وجود ت�أثري كيميائي ،ف�سوف
ت�شمل احل�صول على ودمج معلومات حول اخل�صائ�ص (على �سبيل املثال ،اخل�صائ�ص املعروف �أنها �سمية) وم�صدر املادة
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�شكل 5

النموذج املقرتح لتقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة
حتديد امل�شكلة

(على �سبيل املثال تقييم
املوقع:معلومات ملوقع معني
عن احلافز&البيئة)

حتديد الت�أثريات

حتديد مدى العر�ضة

(تقييم ميداين :على �سبيل
املثال ،املقاي�سات البيولوجية،
الر�صد ،امل�سوحات ،الخ)

(على �سبيل املثال ،الرتكيزات
الكيمائية)

حتديد املخاطر

(مقارنة الت�أثريات مبدى
العر�ضة با�ستخدام �إطار عمل
لنظم املعلومات اجلغرافية)
�إدارة/احلد من املخاطر
(�إدارة املدخالت/تعديل
املمار�سات)

الر�صد

(ا�ستخدام الإنذار املبكر وم�ؤ�شرات
التقييم ال�سريع/نهج قائم على
نظم املعلومات اجلغرافية)

الكيميائية ،وما يحتمل �أن يت�أثر ،وكيف يحتمل �أن يت�أثر ،والأهم من ذلك ،ما هو املطلوب حمايته.
20202اخلطوة  - 2حتديد الآثار ال�سلبية .تقيم هذه اخلطوة املدى املحتمل للتغري ال�سلبي �أن ت�أثريه على الأرا�ضي الرطبة .وينبغي
�أن ت�ستوحى مثل هذه البيانات من الدرا�سات امليدانية ،حيث �إن البيانات امليدانية �أكرث منا�سبة لتقييم الآثار املتعددة،
مثل تلك التي حتدث يف كثري من الأرا�ضي الرطبة .واعتمادا على مدى التغري ال�سلبي واملوارد املتاحة ،ميكن �أن ترتاوح
مثل هذه الدرا�سات من التجارب امليدانية الكمية �إىل درا�سات املراقبة النوعية .وبالن�سبة لت�أثريات املواد الكيميائية ،متثل
املقاي�سات البيولوجية للمواد ال�سمية النهج املنا�سب ،يف حني �أنه بالن�سبة للتغريات الناجمة عن الأع�شاب �أو احليوانات
الربية ،ف�إن املراقبة يف املوقع ،ور�سم اخلرائط قد ميثل كل ما هو مطلوب.
20203اخلطوة  - 3حتديد حجم امل�شكلة .تقدر هذه اخلطوة املدى املحتمل للم�شكلة التي تواجه الأرا�ضي الرطبة حمل
االهتمام با�ستخدام املعلومات التي مت جمعها حول �سلوكها ومدى وقوعها يف �أماكن �أخرى .ويف حالة وجود ت�أثري ملادة
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كيميائية ،ت�شمل هذه اخلطوة معلومات عن عمليات مثل النقل ،والتخفيف ،والتق�سيم ،واملثابرة ،والتدهور ،والتحول،
بالإ�ضافة �إىل اخل�صائ�ص الكيميائية العامة وبيانات عن معدالت املدخالت الكيميائية يف البيئة .ويف حالة وجود �أع�شاب
غازية ،قد ت�شمل �أي�ضا معلومات مف�صلة عن دخولها يف النظام البيئي ،ومعدل انت�شارها و�أف�ضليات املوائل .وعلى الرغم
من �أن امل�سوحات امليدانية متثل على الأرجح النهج املثايل ،ف�إن ا�ستخدام ال�سجالت التاريخية ،وو�ضع مناذج املحاكاة،
والدرا�سات التجريبية امليدانية و � /أو املختربية متثل جميعها و�سائل بديلة �أو تكميلية لتو�صيف مدى امل�شكلة.
20204اخلطوة  - 4حتديد املخاطر .ت�شمل التكامل بني نتائج تقييم الآثار املحتملة ونتائج تقييم املدى املحتمل لهذه امل�شكلة ،من
�أجل تقدير امل�ستوى املحتمل للتغري البيئي ال�سلبي للأرا�ضي الرطبة .وهناك جمموعة من الأ�ساليب لتقدير املخاطر،
وغالبا ما يتوقف ذلك على نوع ونوعية الآثار املحتملة ومداها .ومن بني الأ�ساليب املفيدة لتو�صيف خماطر الأرا�ضي
الرطبة �إطار عمل ي�ستند �إىل نظام املعلومات اجلغرافية ،حيث مبوجبه يتم حتويل نتائج التقييمات املختلفة �إىل خريطة
للمنطقة حمل االهتمام من �أجل ربط النتائج بالت�أثري .وبالإ�ضافة �إىل تقدير املخاطر ،و�سوف يفيد مثل هذا النهج �أي�ضا
يف تركيز التقييمات امل�ستقبلية و � /أو الر�صد على جماالت امل�شكلة املحددة.
20205اخلطوة � – 5إدارة/احلد من املخاطر .هذه هي عملية �صنع القرار النهائي وت�ستخدم املعلومات التي مت احل�صول عليها من
عمليات التقييم املذكورة �أعاله ،وهي ت�سعى �إىل احلد من املخاطر دون امل�سا�س بالقيم البيئية �أو املجتمعية �أو االجتماعية
الأخرى .ويف �سياق اتفاقية رام�سار ،يجب �أن ت�أخذ �إدارة املخاطر يف االعتبار مفهوم اال�ستخدام الر�شيد والآثار املحتملة
لقرارات الإدارة يف هذا ال�ش�أن .وال تعترب نتيجة تقييم املخاطر العامل الوحيد الذي ت�ضعه �إدارة املخاطر يف احل�سبان؛
فهي ت�أخذ يف احل�سبان العوامل ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والهند�سية/الفنية ،ومزايا وقيود كل �إجراء يهدف
�إىل تقليل املخاطر .فهي مهمة متعددة التخ�ص�صات تتطلب التوا�صل بني مديري املواقع واخلرباء يف التخ�ص�صات ذات
ال�صلة.
20206اخلطوة  – 6الر�صد.

الر�صد هو اخلطوة الأخرية يف عملية تقييم املخاطر ،وينبغي اال�ضطالع به للتحقق من فعالية قرارات �إدارة املخاطر.
وينبغي �أن يت�ضمن العنا�صر التي تعمل مبثابة نظام للإنذار املبكر ميكن االعتماد عليها ،حيث يك�شف ف�شل �أو �سوء
�أداء قرارات �إدارة املخاطر قبل �أن حتدث �أ�ضرارا ج�سيمة بالبيئة .و�سوف يكون تقييم املخاطر �ضعيف القيمة �إذا مل يتم
�إجراء ر�صد فعال .وال �شك �أن اختيار نقاط النهاية للقيا�س يف عملية الر�صد �أمر بالغ الأهمية .وكذلك من املرجح �أن
يكون النهج القائم على نظم املعلومات اجلغرافية �أ�سلوبا مفيدا لتقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة ،حيث �أنه ي�ضم البعد
املكاين وهذا مفيد لر�صد الآثار ال�سلبية الواقعة على الأرا�ضي الرطبة.
م�ؤ�شرات الإنذار املبكر
�20207إن املفهوم الأ�سا�سي مل�ؤ�شرات الإنذار املبكر هو �أن الآثار ميكن اكت�شافها ،والتي هي يف الواقع ت�سبق �أو ت�شري �إىل بداية
الت�أثريات البيئية الفعلية .وعلى الرغم من �أن ‹الإنذار املبكر› لي�س بال�ضرورة �أن يقدم دليال را�سخا على تدهور بيئي
وا�سع النطاق ،ف�إنه يوفر فر�صة لتحديد ما �إذا كان التدخل �أو �إجراء مزيد من التحقيق �أمرا م�ضمونا .وعلى هذا النحو،
ميكن تعريف م�ؤ�شرات الإنذار املبكر على �أنها ‹اال�ستجابات البيولوجية �أو الفيزيائية �أو الكيميائية القابلة للقيا�س
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ل�ضغط معني ،وهي ت�سبق وقوع �آثار قد تكون �سلبية �إىل حد كبري على نظام حمل اهتمام›.
20208من بني خم�سة �أنواع رئي�سية لتغري اخل�صائ�ص البيئية املو�ضحة يف الفقرة �195أعاله ،ف�إن التغري الكيميائي قد تلقى
حتى الآن �أكرب قدر من االهتمام من حيث ت�أثرياته على البيئة والتنب�ؤ .ونتيجة لذلك ،و�ضعت الغالبية العظمى من
�أ�ساليب الإنذار املبكر لتقييم ت�أثريات املواد الكيميائية على النظم البيئية املائية .ومن امل�ستح�سن �أن يتم �إجراء مزيد من
التقييمات من �أجل حتديد امل�ؤ�شرات املنا�سبة للأنواع الرئي�سية الأخرى لتغري اخل�صائ�ص البيئية .ومتثل �أمثلة م�ؤ�شرات
الإنذار املبكر املدرجة يف �إطار العمل هذا يف معظمها طرق التقييم البيولوجية والفيزيائية والكيميائية للتنب�ؤ �أو التحذير
م�سبقا من حدوث تغريات كيميائية هامة (منها التلوث) على الأرا�ضي الرطبة.
20209يتبنى اختيار امل�ؤ�شرات ت�سل�سل هرمي للقرارات الأخرى املطلوبة من قبل املديرين يف �إعداد برامج ر�صد لتقييم �سالمة
النظم البيئية .ولذلك ،بعد حتديد ق�ضية مثرية للقلق �أو املخاوف املحتملة وحتديد القيم البيئية التي ينبغي حمايتها،
ينبغي �أن يهتم املديرون بتحديد �أهداف التقييم حلماية الأرا�ضي الرطبة .ومثال على ذلك ،ميكن ا�ستخدام ما يلي:
• •الك�شف املبكر لتغريات حادة ومتكررة ،مما يوفر معلومات وقائية ومن ثم يتم جتنب الت�أثريات الهامة من الناحية
البيئية.
• •تقييم الأهمية البيئية للت�أثري من خالل قيا�س التنوع الأحيائي ،و�/أو و�ضع احلفاظ و�/أو التعداد �أو املجتمع �أو
اال�ستجابات على م�ستوى النظم البيئية.
21210لتحديد الآثار املرتتبة على النظام البيئي ككل � -أو الأهمية البيئية للآثار التي يتم ر�صدها -عادة يتطلب الأمر قيا�س
بدائل النظام البيئي .وهذه البدائل عادة تكون جمتمعات �أو جتمعات الكائنات احلية� ،أو املوائل �أو م�ؤ�شرات الأنواع
الرئي�سية حيث �إنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالآثار على م�ستوى النظام البيئي .ومن �أف�ضل طرق احل�صول على معلومات
عن الأهمية البيئة للآثار ال�سلبية الربامج التي لها تغطية �إقليمية �أو وطنية والتي ت�شمل تدرج �شامل لال�ضطرابات
بحيث تغطي جمموعة وا�سعة من املواقع التي مل تتدهور ب�شدة .وميكن �أن توفر �أ�ساليب التقييم ال�سريع هذا ال�سياق.
�21211أثناء اختيار م�ؤ�شرا ،من املهم التحلي باحلر�ص جتاه تعريف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة (يرجى الرجوع �إىل
الفقرة  11من القرار  VII.10الذي يعتمد هذا الإطار) وتركيزه على املكونات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية
للنظام البيئي .ولذلك ،قد يكون من املفيد اختيار م�ؤ�شرات الإنذار املبكر التي على �أ�سا�سها تعترب العنا�صر الثالثة
املذكورة �أعاله �أكرث عر�ضة للتغيري .وترتبط املكونات الثالثة ببع�ضها ارتباطا وثيقا .وعلى الرغم من وجود هذه
التفاعالت ،يقدم �إطار تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة عملية ت�ساعد يف حتديد �أن�سب امل�ؤ�شرات لتقييم �أو توقع التغيري.
21212ينبغي درا�سة العالقة البيئية مل�ؤ�شر الإنذار املبكر .مع ذلك ،ميكن �أن تت�ضارب مفاهيم الإنذار املبكر والعالقة البيئية.
ويعر�ض ال�شكل � 6أنواع اال�ستجابات البيولوجية التي ميكن قيا�سها ،وعالقتها البيئية وقدرة الإنذار املبكر .على �سبيل
املثال ،ميكن �أن توفر ا�ستجابات امل�ؤ�شرات البيولوجية الإنذار املبكر ب�شكل ا�ستثنائي للآثار ال�سلبية املحتملة ،ولكن هناك
�أدلة �ضعيفة على �أن اال�ستجابات املر�صودة ت�سبب �آثار �سلبية على امل�ستوى الفردي ،ناهيك عن ال�سكان� ،أو املجتمع �أو على
م�ستوى النظم البيئية .ولذلك ،ال ميكن �أن تعترب من الناحية البيئية ذات �صلة .ف�إذا كان الهدف الأ�سا�سي من التقييم
هو الك�شف املبكر ،فمن املحتمل �أن يكون ذلك على ح�ساب العالقة البيئية ،يف حني �أن العك�س من املحتمل �أن يتم تطبيقه
يف حالة درا�سة املعرفة بالأهمية البيئية.
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�شكل 6

عالقة الأهمية البيئية وقدرة الإنذار املبكر بالن�سبة لال�ستجابات البيولوجية القابلة للقيا�س
قدرة الإنذار املبكر

منخف�ض

العالقة البيئية اجليدة

اال�ستجابات
املجتمعية
مثل :التقييم
البيولوجي
ال�سريع
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مرتفع

ا�ستجابات
التعدادات

العالقة البيئية املمكنة
الكائنات احلية
خطرية ،مميتة

�شبه مميتة

�أي معدل الوفيات

مثل :التكاثر،

غياب العالقة البيئية
وظائفية

�شبه خلوية

مثل :التنف�س
نب�ضات القلب
تثبيط التغذية

مثل تعديالت
احلام�ض النووي،
االنزميات
ال�صغروية
متعددة الوظائف،

النمو

2اخل�صائ�ص النموذجية مل�ؤ�شرات الإنذار املبكر

يجب �أن تتميز اال�ستجابة مبا يلي لكي ميكن اعتبارها م�ؤ�شر �إنذار مبكر:
�أ .ا�ستباقية :يجب �أن تتم على م�ستويات التنظيم� ،سواء �أكانت بيولوجية �أو فيزيائية ،مما يعطي م�ؤ�ش ًَرا على ت�آكل الرتبة �أو يف
�شكل ت�أثري �سلبي قبل حدوث الأ�ضرار البيئية اجل�سيمة؛
ب .دقيقة :عند اكت�شاف الآثار اخلطرية املحتملة قبل حدوثها ،يجب �أن يكون م�ؤ�شر الإنذار املبكر دقي ًقا للتعامل مع امل�ستويات
املنخف�ضة �أو املراحل املبكرة من امل�شكلة؛
ج .ت�شخي�صية :يجب �أن تتناول امل�شكلة بالقدر الكايف لزيادة الثقة يف التعرف على ال�سبب الذي �أدى �إىل حدوث الت�أثري؛
د .قابلة للتطبيق على نطاق وا�سع :يجب �أن تتنب�أ بالآثار املحتمل �صدورها من جمموعة كبرية من امل�شكالت؛
هـ .مرتبطة بالآثار البيئية الفعلية/املالءمة الإيكولوجية :من املعروف �أن التعر�ض امل�ستمر للم�شكلة ،ومن ثم ا�ستعرا�ض
الرد ي�ؤدي عادة �أو يف �أحيان كثرية �إىل حدوث �آثار بيئية �سلبية خطرية (على م�ستوى النظام الإيكولوجي).
و.دقيقة التوقيت وفعالة من ناحية التكلفة :يجب �أن يقدم معلومات ب�سرعة كافية لبدء اتخاذ الإجراء الإداري الفعال قبل
حدوث الآثار البيئية اخلطرية ،كما يتميز بقلة تكلفة القيا�س �أثناء تقدمي �أكرب قدر من املعلمات لكل جهد وحدة؛
ز .ذات �صلة �إقليمية �أو حملية :يجب �أن تكون مرتبطة بالنظام الإيكولوجي الذي يتم تقييمه؛
ح .ذات �صلة اجتماعية :يجب �أن تكون ذات قيمة وا�ضحة وملحوظة لدى �أ�صحاب امل�صلحة� ،أو تتميز بالقدرة على التنب�ؤ
بالقيا�س املرتبط من الناحية االجتماعية؛
ط� .سهلة القيا�س :يجب �أن تتميز ب�إمكانية القيا�س با�ستخدام �إجراء قيا�سي ميكن االعتماد عليه ويتميز بقلة �أخطاء القيا�س؛
ي .ثابتة يف الفراغ والوقت :يجب �أن تتميز بالقدرة على اكت�شاف التغري الطفيف بالإ�ضافة �إىل التمييز بو�ضوح� ،أن رد الفعل
جاء نتيجة تدخل امل�صدر الب�شري ولي�س نتيجة العوامل الطبيعية باعتباره جزء من اخللفية الطبيعية (�أي� ،إ�شارة مرتفعة
لن�سبة ال�ضو�ضاء)؛
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ك .غري مدمرة :يجب �أن يكون قيا�س امل�ؤ�شر غري مدمر للنظام الإيكولوجي الذي يتم تقييمه.
21214ال ميكن املبالغة يف الت�أكيد على �أهمية اخل�صائ�ص ال�سابقة ،حيث �إن �أي تقييم للتغري الفعلي �أو املحتمل يف الطابع
الإيكولوجي �سيكون فعاال فقط مثل فعالية امل�ؤ�شرات املختارة لتقييمه .على الرغم من ذلك ،ال يوجد م�ؤ�شر �إنذار مبكر
ي�شتمل على جميع هذه اخل�صائ�ص املثالية ،حيث �إن بع�ض هذه اخل�صائ�ص تتعار�ض مع بع�ضها يف كثري من الأحيان �أو
ال ميكن حتقيقها ب�سهولة.
1215

�	2أمثلة على م�ؤ�شرات الإنذار املبكر

مت �إعداد عدد من م�ؤ�شرات الإنذار املبكر لتقييم الأنظمة الإيكولوجية للأرا�ضي الرطبة .مت ت�صنيف هذه امل�ؤ�شرات �ضمن
ثالث فئات عامة:
	�أ .اختبارات ال�سمية لال�ستجابة ال�سريعة؛
ب .اختبارات الإنذار املبكر للمجال؛ بالإ�ضافة �إىل
ج .التقييمات ال�سريعة.
21216مت تو�ضيح و�صف عام لهذه الفئات مبا يف ذلك القيود املحتملة يف اجلدول رقم  .1قد تلبي كل تقنية من هذه التقنيات
�أهداف خمتلفة يف برامج تقييم جودة املياه .على الرغم من �أن معظم م�ؤ�شرات الإنذار املبكر ذات طبيعة بيولوجية� ،إال �إن
امل�ؤ�شرات الفزيوكيمائية موجودة ومتثل املرحلة الأولية من عملية تقييم جودة املياه.
اجلدول  :1الدور والقيود املحتملة لأنواع م�ؤ�شرات الإنذار املبكر

نوع اال�ستجابة والدور

القيود املحتملة

�أ .اختبارات ال�سمية لال�ستجابة ال�سريعة
تقييم ال�سمية املعملي ال�ستجابة الكائنات احلية احل�سا�سة
(على �سبيل املثال ،النمو والتكاثر) ب�سرعة دوران النتائج.
هذه االختبارات عبارة عن اختبارت تنبئوية تتيح �إمكانية
اتخاذ الإجراءات الإدارية املرنة يف الوقت املنا�سب (على
�سبيل املثال ،حتديد تخفيف �آمن لتفريغ النفايات ال�سائلة
للرتكيب املتغري) لتنفيذها.

مل يتم حتديد املالءمة الإيكولوجية لال�ستجابات �شبه
القاتلة التي مت قيا�سها (على �سبيل املثال ،النمو والتكاثر)
ب�شكل عام.

ب .اختبارات الإنذار املبكر للمجال
قيا�س جمال ا�ستجابة الكائنات احلية �شبه القاتلة
احل�سا�سة عن طريق املراقبة �أو التقييم .ميكن �أن
تقدم هذه االختبارت معلومات ا�ستباقية �أو قائية كي
يت�سنى جتنب الآثار اجلوهرية اخلطرية من الناحية
الإيكولوجية.

مل يتم حتديد املالءمة الإيكولوجية لال�ستجابات التي مت
(خ�صو�صا امل�ؤ�شرات احليوية البيوكميائية) ب�شكل
قيا�سها
ً
عام
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ج .التقييمات ال�سريعة
ميكن �أن توفر املراقبة القيا�سية وال�سريعة والفعالة
التكلفة لنماذح متنوعة تقيي ًما “�أول ًيا” للحالة
الإيكولوجية للمواقع يف املناطق �شا�سعة امل�ساحة .من
املمكن حتديد “النقاط الفعالة” من خالل التغطية
الوا�سعة ومن ثم ا�ستباق الأحداث والإحالة دون وقوع مثل
هذه الأحداث يف مكان �آخر.

عادة ما تكون النتائج غري دقيقة ويتم اكت�شاف الآثار
اخلطرية ن�سب ًيا.

اختبارات ال�سمية لال�ستجابة ال�سريعة
21217متثل هذه االختبارات املقاي�سة البيولوجية املعملية لل�سمية التي مت �إعدادها لتقدمي ا�ستجابة �سريعة وح�سا�سة ملادة
كيميائية واحدة �أو �أكرث .كما تعطي هذه االختبارات م�ؤ�ش ًرا على وجود �آثار �سلبية حتدث يف م�ستويات �أعلى من التنظيم
البيولوجي (على �سبيل املثال ،املجتمعات والأنظمة الإيكولوجية) .و ُتخ�ص�ص اختبارات ال�سمية املعملية ال�ستخدام معني
للمادة �أو املواد الكيميائية املطلوب حتريرها يف البيئة املائية (على �سبيل املثال ،مبيد ح�شري جديد �أو ماء فائ�ص قبل
أ�سا�سا ي�ساعد يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالرتكيز الآمن �أو معدالت التحرير/
حتريره) .كما توفر هذه االختبارات � ً
التخفيف ،وبالتايل الق�ضاء على الآثار ال�سلبية على البيئة املائية �أو على الأقل احلد منها .ومع ذلك ،هناك العديد من
االختالفات الرئي�سية يف املالءمة الإيكولوجية لال�ستجابات التي ميكن قيا�سها.
اختبارات جمال الإنذار املبكر
21218تتكون هذه املجموعة من عدة تقنيات مت جتميعها نظ ًرا ال�ستخدامها يف قيا�س اال�ستجابات �أو الأمناط يف املجال ,ولذا
فهي تعطي م�ؤ�ش ًرا �أكرث واقعية حول الآثار املت�ضررة منها البيئة .وبخالف اختبارات ال�سمية لال�ستجابة ال�سريعة ،تعمل
اختبارات جمال الإنذار املبكر على التنب�ؤ و�/أو تقييم �آثار املواد الكيميائية املوجودة .وميكن تطبيق بع�ض هذه التقنيات
� ً
أي�ضا على امل�شاكل البيولوجية والفيزيائية.
21219التقييم املبا�شر لل�سمية .ميثل هذا ا�ستخدام اختبارات ال�سمية لتقييم ومراقبة �آثار املواد الكيميائية يف الأنظمة
الإيكولوجية املائية (على �سبيل املثال ،عمليات حترير املياه الفائ�ضة وتلوث املجاري املائية باملبيدات احل�شرية واملواد
الكيميائية الزراعية الأخرى) .ي�ساعد تقييم �سمية امل�سطحات املائية التي تعاين من امللوثات عندما يكون يف مو�ضعه
على مراقبة فعالية التوقعات على �أ�سا�س اختبارات ال�سمية لال�ستجابة ال�سريعة املو�ضحة �أعاله (يف الفقرة رقم .)216
وبافرتا�ض �أن اال�ستجابات املقا�سة ح�سا�سة ،فيمكن �أن تعطي النتائج حتذي ًرا مبك ًرا للآثار املحتملة على م�ستويات �أعلى
من التنظيم البيولوجي.
22220مراقبة العوالق النباتية .نظ ًرا ملتطلباتها الغذائية وموقعها يف قاعدة ال�شبكات الغذائية املائية وقدرتها على اال�ستجابة
ب�شكل �سريع وا�ستباقي ملجموعة كبرية من امللوثات ،ف�إن العوالق النباتية تعد من �أكرث م�ؤ�شرات الإنذار املبكر الواعدة
للتغري يف الطابع الإيكولوجي للأرا�ضي الرطبة ب�سبب املواد الكيميائية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ح�سا�سيتها للتغريات يف
م�ستويات املواد الغذائية جتعلها م�ؤ�شرات منوذجية لتقييم التخرث .وميكن ا�ستخدام العوالق النباتية يف �أنواع املقاي�سة
البيولوجية لل�سمية املو�ضحة �أعاله ،الختبارات ال�سمية لال�ستجابة ال�سريعة والتقييم املبا�شر لل�سمية .تتميز مثل هذه
الأ�ساليب بال�سرعة وقلة التكلفة واحل�سا�سية كما ميكن تنفيذها يف املعمل �أو يف املجال ،با�ستخدام الطحالب املزروعة يف
املعمل �أو جتمعات العوالق النباتية الطبيعية .على �سبيل املثال ،تقوم املقاي�سات البيولوجية لتجزئة الطحالب ()AFB
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بتقييم �آثار امللوثات على العوامل الوظيفية (على �سبيل املثال ،امت�صا�ص  C14والكتلة احليوية) �ضمن الوظائف متنوعة
احلجم للتجمع الطبيعي للطحالبُ .وجد � ًَ
أي�ضا �أن امل�ؤ�شرات الهيكلية ،مثل تركيب الأنواع وتغريات جتمع احلجم ،ذات
ح�سا�سية خا�صة
22221امل�ؤ�شرات احليوية .ميكن تعريفها ب�أنها م�ؤ�شرات بيوكيميائية �أو ف�سيولوجية �أو ن�سيجية� ،إما �أن تتعر�ض �أو ت�ؤثر على
مواد كيميائية معينة على م�ستوى الكائنات احلية �أو الكئانات �شبه احلية .ويكمن املفهوم الأ�سا�سي يف �أن التغريات على
الكيمياء احليوية �أو الف�سيولوجية �أو الأن�سجة غال ًبا ما ي�سبقها ت�أثري على م�ستوى الكائنات احلية ,ومن ثم فمن املمكن
�أن ت�ؤثر على م�ستوى ال�سكان واملجتمع والنظام الإيكولوجي .ب�إيجاز ،يتم جتميع احليوانات املائية من املواقع املعنية
واملوقع املرجعي ،كما يتم تقييم امل�ؤ�شرات احليوية ومقارنتها .وي�ؤدي تغيري ذلك �إىل ا�ستيطان الكائنات احلية الدقيقة
"املحبو�سة" يف البيئة املعنية ،وقيا�س ا�ستجابات امل�ؤ�شرات احليوية بعد فرتة زمنية حمددة م�سب ًقا .يتم ا�ستخدام امل�ؤ�شرات
احليوية للتنب�ؤ بالآثار ال�سلبية املحتملة الناجتة عن عدد من �أنوع امللوثات ،مبا يف ذلك املواد الكيميائية الع�ضوية مثل
املبيدات احل�شرية والهيدروكربونات البرتولية واملعادن الثقيلة واخلليط املركب (على �سبيل املثال ،النفايات ال�سائلة
ال�صناعية).
22222هناك ثالثة �أنواع مفيدة من امل�ؤ�شرات احليوية تدمج وظيفة الأوك�سيديز والفيتيلوجنني والتي متثل م�ؤ�ش ًرا حيو ًيا
الختالل الغدد ال�صماء والرتاكم البيولوجي .ثبت �أن العديد من امل�ؤ�شرات احليوية ُت�صدر حتذي ًرا مبك ًرا ب�ش�أن الآثار
ال�سلبية البيئية املحتملة ملواد كيميائية معينة �أو النفايات ال�سائلة املركبة .وتوفر هذه امل�ؤ�شرات �أكرث الأ�شكال تطو ًرا فيما
يتعلق بالتحذير البيولوجي املبكر.
التقييمات ال�سريعة
22223يتم ا�ستخدام هذه التقييمات ب�شكل متزايد ملراقبة جودة املياه وحتقيق املنا�شدة بتجميع املعلومات املرتبطة بالنظام
الإيكولوجي يف املناطق اجلغرافية املرتامية ب�شكل قيا�سي وبتكلفة منخف�ضة ن�سب ًيا .فيما يتعلق باملفا�ضلة بني هذ
اخل�صائ�ص ،ف�إن �أ�ساليب التقييم ال�سريع عادة ما تكون "غري دقيقة" ن�سب ًيا ولذلك فهي غري م�صممة الكت�شاف الآثار
اخلفية .ت�شتمل اخل�صائ�ص املطلوبة �أو الأ�سا�سية للتقييم ال�سرعي على ما يلي:
�أ .ا�ستجابة مقا�سة تعك�س ب�شكل كبري احلالة الإيكولوجية �أو �سالمة املوقع �أو حو�ض الأمطار �أو املنطقة (�أي ،بديل النظام
الإيكولوجي).
ب .طرق تنتهج �أعلى املعايري ل�سحب العينات وحتليل البيانات؛
ج .يتم قيا�س اال�ستجابة ب�سرعة وبتكلفة ب�سيطة ومبعدل دوران �سريع للنتائج؛
د .يفهم غري املتخ�ص�صني مدلول النتائج ب�سرعة؛ بالإ�ضافة �إىل
هـ .ت�شتمل اال�ستجابة على قيمة ت�شخي�صية.
يتم �إعداد جمموعة من طرق التقييم ال�سريع .وت�شتمل هذه الطرق على التقييم البيولوجي با�ستخدام الالفقاريات ومراقبة
حياة الطيور واال�ست�شعار عن ُبعد .لكل طريقة من هذه الطرق تطبيقات خا�صة وال تزال تتطلب تطوي ًرا �إ�ضاف ًيا يف كثري من
احلاالت.
. 22224مت التعرف � ً
أي�ضا على �أن الر�صد الطبيعى والكيميائى من �أهم مكونات برنامج التقييم املتكامل الذي ي�ستخدم املقايي�س
(راجع التقرير احليوية لتقييم حالة املجاري املائية .ميكن ا�ستخدام مراقبة العوامل الطبيعية والكيميائية بعدة طرق� .أو ًال تقدم هذه
الفني رقم  1من املراقبة �سج ً
ال ي�شتمل على اخل�صائ�ص الطبيعية والكيميائية للم�سطحات املائية ،والتي عندما متتد لفرتة زمنية تقدم
اتفاقية رام�سار) �سج ً
ال بالتباين يف اخل�صائ�ص مبرور الوقت .ثان ًيا ،العديد من العوامل الطبيعية والكيميائية لديها القدرة على تغيري
�سمية ملوثات معينة .تتميز غالبية العوامل الطبيعية والكيميائية جلودة املياه بالب�ساطة وقلة التكلفة و�سرعة القيا�س،
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ا�ستجابة م�ؤ�شرات الإنذار املبكر
22225تتطلب املوافقة على احلاجة �إىل م�ؤ�شرات الإنذار املبكر يف برنامج مراقبة ما ،توفر معلومات حول التغري املبكر للتعامل
على �أ�سا�سها بالإ�ضافة �إىل وجود خطة �إدارة يف املو�ضع املنا�سب .قد ت�ستتبع املراحل الأولية من خطة الإدارة هذه �سل�سلة
ريا مه ًما،
من اللقاءات املتكررة بني �أ�صحاب امل�صلحة القائمني بالتفاو�ض حول نوع وحجم التغيري الذي يعترب تغي ً
بالإ�ضافة �إىل التكاليف الن�سبية الناجتة عن التوقع غري ال�صحيح لوجود ت�أثري ويف حالة الف�شل يف اكت�شاف ت�أثري فعلي.
تعترب هذه العوامل عوامل �إح�صائية هامة يجب االتفاق عليها ،حيث �أنها تن�ص على الثقة بقبول نتائج املراقبة.
22226ي�ستلزم ت�ضمني م�ؤ�شرات الإنذار املبكر يف برنامج مراقبة ما �إعداد طريقة �إدارة احرتازية ،ويق�صد بذلك التدخل قبل
حدوث التغريات الفعلية واملهمة على م�ستوى النظام الإيكولوجي .ولذلك ،يتم التدخل ا�ستجابة للتغريات يف م�ؤ�شر
الإنذار املبكر عند حد معتدل وتع�سفي ب�شكل عام �أو عند القيمة البادئة يف اال�ستجابة املقا�سة.
22227تتمثل �أقوى برامج تقييم الآثار ب�شكل عام يف الربامج التي ت�شتمل على نوعني من امل�ؤ�شرات� ،أي تلك الربامج التي
ترتبط بالإنذار املبكر للتغيري والربامج وثيقة ال�صلة بالآثار على م�ستوى النظام الإيكولوجي .وقد ي�شتمل م�ؤ�شر نوع
"م�ستوى النظام الإيكولوجي" على بع�ض الأنواع الهامة من الناحية الإيكولوجية (على �سبيل املثال ،الأنواع الرئي�سية)
�أو ال�سكان �أو جماعات من الكائنات احلية التي تكون مبثابة "بدائل" منا�سبة للنظام الإيكولوجي� .ست�ؤدي امل�ؤ�شرات
امل�ستخدمة يف التقييم ال�سريع هذا الدور ب�شكل طبيعي .ميكن بعد ذلك ا�ستخدام املعلومات املقدمة مب�ؤ�شرات "م�ستوى
النظام الإيكولوجي" ،بنوعي امل�ؤ�شرين الذين مت قيا�سهما يف برنامج املراقبة ،لتقييم الأهمية الإيكولوجية لأي تغري تتم
مالحظته يف �أي م�ؤ�شر من م�ؤ�شرات االكت�شاف املبكر.
22228كما هو احلال بالن�سبة مل�ؤ�شرات الإنذار املبكر ،يجب التفاو�ض � ً
أي�ضا ب�ش�أن حدود التغري ومعايري القرار الإح�صائي مل�ؤ�شرات
"م�ستوى النظام الإيكولوجي" وحتديدها مقد ًما .متثل بع�ض القرارات املتعلقة بحدود التغري م�شكلة ال ميكن التعامل
معها بفعالية �إال على �أ�سا�س خا�ص باملوقع ،مع مراعات القيمة الإيكولوجية واال�ستخدام احلكيم للموقع.

موقع كولومبيا لألراضى الرطبة ,كندا  .2007صورة :بلير هاموند اإلدارة الكندية خلدمات احلياة الفطرية والبيئة
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ملحق
املبادئ الإر�شادية للأخذ يف االعتبار القيم الثقافية للأرا�ضي الرطبة
من �أجل الإدارة الفعالة للمواقع
1

(ملحق القرار  VIII.19مل�ؤمتر الأطراف الثامن)
املبادئ العامة

1 .1تقرتح هذه الوثيقة عددا من املبادئ العامة لتحديد واحلفاظ على وتعزيز القيم الثقافية للأرا�ضي الرطبة ،والتي ميكن
ا�ستكمالها ب�أخرى �إ�ضافية يف االجتماعات املقبلة مل�ؤمتر الأطراف مبجرد احل�صول على مزيد من املعرفة واخلربة .ورمبا
تتداخل بع�ض منها ،ولكن هذا �أمر طبيعي فالقيم الثقافية غالبا ما تكون مرتبطة ببع�ضها البع�ض وتتطلب اتباع نهج
متكامل.
2 .2هناك �صلة قوية بني احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة ومنافعها التي تعود على النا�س .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تبني مرارا
وتكرارا وجود ارتباط �إيجابي بني احلفاظ على واال�ستخدام امل�ستدام للأرا�ضي الرطبة .لذلك ،يتطلب احلفاظ �إ�شراك
ال�سكان الأ�صليني واملجتمعات املحلية والقيم الثقافية تتيح فر�صا ممتازة لهذا.
املبد�أ التوجيهي  - 1حتديد القيم الثقافية وال�شركاء املعنيني.
املبد�أ التوجيهي  - 2الربط بني اجلوانب الثقافية للأرا�ضي الرطبة مع تلك املياه.
املبد�أ التوجيهي  - 3حماية الأرا�ضي الرطبة ذات ال�صلة بالطبيعية الثقافية.
املبد�أ التوجيهي  -- 4التعلم من الأ�ساليب التقليدية.
املبد�أ التوجيهي  - 5احلفاظ على ممار�سات الإدارة الذاتية التقليدية امل�ستدامة.
املبد�أ التوجيهي  - 6دمج اجلوانب الثقافية يف الأن�شطة التعليمية والتف�سريية يف الأرا�ضي الرطبة.
املبد�أ التوجيهي  - 7الأخذ يف االعتبار املعاجلة املنا�سبة ثقافيا للجن�س وال�سن و ق�ضايا الدور االجتماعي.
املبد�أ التوجيهي  - 8جتاوز اخلالفات يف النهج بني العلوم الطبيعية واالجتماعية.
املبد�أ التوجيهي  - 9تعبئة التعاون الدويل يف الق�ضايا الثقافية املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة.
املبد�أ التوجيهي  - 10ت�شجيع البحوث املتعلقة باجلوانب الأثرية والأنرثوبولوجية والباليونتولوجي والبيئية القدمية للأرا�ضي
الرطبة.
املبد�أ التوجيهي  - 11حماية نظم الإنتاج التقليدية ذات ال�صلة بالأرا�ضي الرطبة.
املبد�أ التوجيهي  - 12حماية الهياكل الأثرية يف الأرا�ضي الرطبة �أو املرتبطة ارتباطا وثيقا بها.
املبد�أ التوجيهي  - 13حماية واحلفاظ على املنتجات احلرفية ذات ال�صلة بالأرا�ضي الرطبة (الرتاث املادي املتنقل).
املبد�أ التوجيهي  - 14احلفاظ على نظم �إدارة ا�ستخدام الأرا�ضي واملياه اجلماعية املرتبطة بالأرا�ضي الرطبة.
املبد�أ التوجيهي  - 15احلفاظ على املمار�سات التقليدية امل�ستدامة وامل�ستخدمة يف جميع �أنحاء الأرا�ضي الرطبة ومن حولها،
وقيمة املنتجات الناجمة عن هذه املمار�سات.
املبد�أ التوجيهي  - 16حماية التقاليد ال�شفوية ذات ال�صلة الأرا�ضي الرطبة.
املبد�أ التوجيهي  - 17احلفاظ على ا�ستمرارية املعارف التقليدية.
املبد�أ التوجيهي  - 18احرتام املعتقدات الدينية والروحية واجلوانب الأ�سطورية ذات ال�صلة بالأرا�ضي الرطبة يف اجلهود الرامية
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�إىل احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة.
املبد�أ التوجيهي  - 19ا�ستخدام الفنون لت�شجيع احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وتف�سريها.
املبد�أ التوجيهي � - 20إدماج اجلوانب الثقافية ،متى كان متاحا ،يف ورقة معلومات رام�سار لو�صف الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية
الدولية ،مع �ضمان حماية احلقوق وامل�صالح التقليدية.
املبد�أ التوجيهي  - 21دمج اجلوانب الثقافية للأرا�ضي الرطبة يف التخطيط الإداري.
املبد�أ التوجيهي  - 22دمج القيم الثقافية يف عمليات ر�صد الأرا�ضي الرطبة.
املبد�أ التوجيهي  - 23درا�سة ا�ستخدام الأدوات امل�ؤ�س�سية والقانونية للحفاظ على وحماية القيم الثقافية يف الأرا�ضي الرطبة.
املبد�أ التوجيهي  - 24دمج املعايري الثقافية واالجتماعية يف تقييم الأثر البيئي.
املبد�أ التوجيهي  - 25حت�سني االت�صاالت والتثقيف والتوعية العامة ذات ال�صلة بالأرا�ضي الرطبة فيما يتعلق باجلوانب الثقافية
للأرا�ضي الرطبة.
املبد�أ التوجيهي  - 26درا�سة �إمكانية ا�ستخدام ترميز النوعية ملنتجات الأرا�ضي الرطبة التقليدية امل�ستدامة بطريقة طوعية
وغري متييزية.
املبد�أ التوجيهي  - 27ت�شجيع التعاون يف خمتلف القطاعات.
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ملحق 2

ق�ضايا وتو�صيات للأطراف املتعاقدة ب�ش�أن �إدارة م�صائد الأ�سماك امل�ستدامة
يف مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى
(ملحق القرار  IX.4مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�سع)
مالحظة :تغطي هذه التو�صيات ق�ضايا تتعلق بكل من م�صائد الأ�سماك الداخلية وال�ساحلية يف الأرا�ضي الرطبة التي تدخل يف
نطاق املادة ( ،)1ومواقع رام�سار الواقعة يف نطاق املادة  1.2من االتفاقية.
الق�ضية  :1تربية الأحياء املائية
•تمار�س تربية الأحياء املائية يف العديد من مواقع رام�سار ويف املياه املتاخمة ملثل هذه املواقع وهي ح�سا�سة للتغريات
التكنولوجية واالجتماعية واالقت�صادية التي ميكن �أن ت�ؤثر على طبيعة الأرا�ضي الرطبة املرتبطة بها .وتت�ضمن تربية
الأحياء املائية الكثري من املخاطر على البيئة وعلى موارد م�صائد الأ�سماك املحلية ،على �سبيل املثال ميكن �أن يت�سبب
حتويل نظم املاجنروف الطبيعية لرتبية الأحياء املائية يف تقليل القيمة الإجمالية لفوائد/خدمات النظم البيئية
املقدمة للأفراد.
ينبغي مراقبة ممار�سات تربية الأحياء املائية (مثل مزارع الأقفا�ص والربك) يف مواقع
رام�سار �أو يف املناطق التي تكون عر�ضة للت�أثري على مواقع رام�سار بعناية .وعىل وجه
التحديد ،يتم ت�شجيع احلكومات على تطبيق الت�شريعات الوطنية ذات ال�صلة و�أحكام املبادئ
التوجيهية الفنية ملنظمة الأغذية والزراعة ب�ش�أن ال�صيد الر�شيد -تنمية تربية الأحياء املائية
(منظمة الأغذية والزراعة )1997؛ متاحة علىftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/:
 W4493e/W4493e00.pdfو�إعالن بانكوك ،وا�سرتاتيجية تنمية تربية الأحياء املائية (نا�سا
 /منظمة الأغذية والزراعة )2000؛ متاحة على:
.http://www.fao.org/docrep/003/AB412E/ab412e28.htm

ميكن ت�سهيل تربية الأحياء املائية امل�ستدامة عن طريق ا�ستخدام الأنواع املحلية واجلينوم متى
كان ذلك ممكنا ،والتقليل من ا�ستخدام املواد الكيميائية وو�ضع �أولويات لتكنولوجيات جديدة
م�ستدامة لرتبية الأحياء املائية
الق�ضية  :2زراعة الأرز
•متار�س زراعة الأرز على نحو م�ستدام يف كثري من مواقع رام�سار ،وهناك فر�ص لتح�سني املح�صول الكلي لهذه املناطق
من قبل نظم “الأرز -الأ�سماك» يف هذه الأرا�ضي الرطبة املزروعة بالأرز وغريها.
ينبغي ت�شجيع الإدارة الت�شاركية يف املواقع املنا�سبة وت�سهيلها من خالل تنقيح القوانني
والت�شريعات القائمة التي ت�ستبعد هذا النوع من الإدارة ،مع دعم البحوث ،و�إقامة نظم
�إدارة مالئمة على امل�ستويات الدولية والوطنية وعلى م�ستوى الأحوا�ض.
ت�شجيع زراعة الأنواع املحلية من الأ�سماك �إىل جانب الأرز كما �أن احلد قدر الإمكان من
ا�ستخدام املواد الكيميائية ميكن �أن يعزز احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة.
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الق�ضية � :3إدارة م�صائد الأ�سماك
•يف بع�ض البلدان ،ف�شلت �إدارة م�صائد الأ�سماك القائمة على �أ�سا�س �سيطرة احلكومة املركزية يف وقف تدهور موارد م�صائد
الأ�سماك .ويو�صى با�ستخدام نهج القائم على امل�شاركة لإدراج جميع �أ�صحاب امل�صلحة يف عملية الإدارة.
•من ال�صعب ت�أ�سي�س نظم �إدارة م�شرتكة ب�سبب التقاليد االجتماعية ،وممار�سات ا�ستخدام الأرا�ضي واملياه ،والت�شريعات.
ينبغي ت�شجيع الإدارة الت�شاركية يف املواقع املنا�سبة وت�سهيلها من خالل تنقيح القوانني
والت�شريعات القائمة التي ت�ستبعد هذا النوع من الإدارة ،مع دعم البحوث ،و�إقامة نظم �إدارة
مالئمة على امل�ستويات الدويلة والوطنية وعلى م�ستوى الأحوا�ض.
•ميكن �أن ي�ؤدي زيادة �أعداد الأفراد الذين ي�ستخدمون م�صائد الأ�سماك �إىل الإفراط فى ا�ستخدام املوارد ال�سمكية يف ال�صيد.
ينبغي �أن تعزز ت�شريعات ولوائح م�صائد الأ�سماك م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة يف
�صياغة �سيا�سات �إدارة املوارد.
•ي�ستمر ال�صيد العر�ضي للأنواع التي تعتمد على الأرا�ضي الرطبة والأنواع الأخرى املهددة عامليا يف معدات ال�صيد (مثل
ال�سالحف والطيور املائية يف ال�شباك اخلي�شومية) يف تهديد بقاء هذه الأنواع.
ينبغي اعتماد تدابري لل�سيطرة على ا�ستخدام م�صائد الأ�سماك يف مواقع رام�سار
والأرا�ضي الرطبة الأخرى ،حيث مل تكن هذه التدابري قائمة بالفعل.
•ال يزال ا�ستخدام معدات �صيد �ضارة بالبيئة م�ستمر يف كثري من م�صائد الأ�سماك.
ينبغي �أن يتم تنفيذ تدابري تعمل على تقليل �أو منع ال�صيد العر�ضي من خالل
ا�ستخدام تقنيات �صيد الأ�سماك املنا�سبة.

متى كانت ممار�سات �أو معدات ال�صيد ال�ضارة بيئيا (التي قد ت�شمل الأن�شطة التي
تغري كثريا هيكل املوائل ،وتمنع حركة الأنواع� ،أو تغري اخل�صائ�ص البيئية) ت�ؤثر،
�أو من املحتمل �أن ت�ؤثر ،على �أر�ض رطبة مدرجة بقائمة رام�سار ،ينبغي اتخاذ الإجراءات
املنا�سبة لمواجهة تهديد ال�إ�ضرار بهذا املوقع ب�سبب هذا اال�ستخدام.
الق�ضية � :4إدارة موارد امل�صائد ال�سمكية
•ي�شكل �إدخال الأنواع الغريبة و � /أو الغازية يف جماالت امل�صائد ال�سمكية الطبيعية تهديدا متزايدا مما يعر�ض بقاء
الأنواع املحلية �أو اجلينوم للخطر.
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تعتمد العديد من م�صائد الأ�سماك الداخلية وال�ساحلية على برامج التخزين العادية:
مثل �أنه ينبغي �أن ت�ستخدم برامج التخزين �أنواع الأ�سماك الأ�صلية �أو اجلينوم.
ويتم ت�شجيع الأطراف املتعاقدة لاعتماد برامج و�أدوات قانونية فعالة ملنع وتقليل �إدخال الأنواع
الغريبة و � /أو الغازية داخل الأرا�ضي الرطبة.
وهناك قانون مماثل للقانون الدويل ال�ستك�شاف البحار ب�ش�أن �إدخال ونقل الكائنات احلية
البحرية متاح على:
، )http://www.ices.dk/reports/general/2004/ICESCOP2004.pdf

واالتفاقية الدولية ملراقبة و�إدارة مياه �صابورة ال�سفن وروا�سبها -املنظمة البحرية الدولية /
مرفق البيئة العاملي  /برنامج الأمم املتحدة الإمنائي متاحة على:
topic_id=867؟http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp

حيث ينبغي �أن تطبق ب�صرامة على مواقع رام�سار لرفع املخاطر عنها املتمثلة يف الإدخال غري
الخمطط للأنواع البحرية.
وينبغي تبني املمار�سات املعقولة للحد من املخاطر الناجمة عن برامج التخزين غري املنظم.

الق�ضية  :5الإدارة امل�ستدامة لنظم الأرا�ضي الرطبة مل�صائد الأ�سماك

•هناك انخفا�ض عام يف ال�سالمة البيئية ملعظم النظم البيئية ال�ساحلية والداخلية نتيجة لت�أثريات اال�ستخدامات
الب�شرية ،هذا االنخفا�ض الذي �أ�شار �إليه تقييم النظم البيئية للألفية �أكرث �شدة ويحدث مبعدالت �أ�سرع يف هذه
النظم البيئية يف حالة ما �إذا قورنت بغريها �أخرى .ومن جماالت االهتمام الرئي�سية ال�سحب املتزايد للمياه من
النظم الداخلية مما ي�ؤثر على وظائف الأنهار والتوازن املائى للبحريات واملياه ال�ساحلية.

ينبغي �أن تهتم تقييمات التدفق البيئي يف جميع الأنهار والأرا�ضي الرطبة ذات ال�صلة التي تهددها �أن�شطة
تعديل التدفق مثل بناء ال�سدود وجماري الأنهار وا�ستخراج املياه ب�شكل خا�ص بموارد م�صائد الأ�سماك
واجلوانب ذات ال�صلة بها (انظر �أي�ضا القرار  VIII.1والقرار  IX.1املحلق جـ (وكتيبات اال�ستخدام الر�شيد
لرام�سار  ،6-9الإ�صدار الثالث(.
ينبغي و�ضع ا�سرتاتيجيات للتخفيف من الآثار ال�سلبية الواقعة على البيئة نتيجة �أن�شطة الم�ستخدمين
الآخرين لملوارد املائية .ومبجرد وقف هذه اال�ستخدامات الم�ؤثرة ،ينبغي تو�ضيح �إمكانية �إعادة ت�أهيل النظم
البيئية املت�ضررة (مع الإ�شارة �إىل القرار  VIII.16مل�ؤمتر الأطراف الثامن )وكتيب اال�ستخدام الر�شيد رقم 15
لرام�سار ،الإ�صدار الثالث).
كما ينبغي درا�سة �إن�شاء احتياطيات احل�صاد واحلفاظ الر�سمي داخل مواقع خمتارة ذات �أهمية بالن�سبة مل�صائد
الأ�سماك.
الق�ضية  :6النزاعات واال�ستخدام املتعدد الأغرا�ض
•يتناف�س عدد من اال�ستخدامات الب�شرية مع م�صائد الأ�سماك على املياه واملوارد املائية البيئية ،وهذا يهدد ا�ستدامة م�صائد
الأ�سماك يف مواقع رام�سار.
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ينبغي و�ضع �آليات حملية ووطنية ودولية ،ح�سب ما يقت�ضيه الأمر ،حيث يتم
التفاو�ض ب�ش�أن تخ�صي�ص املوارد ال�ضرورية حلماية املوارد املائية وموارد م�صائد
الأ�سماك على وجه التحديد بني جميع امل�ستخدمني لهذه املوارد .وهناك حاجة ل�آليات
مماثلة لت�سوية النزاعات بني اال�ستخدامات املتناف�سة.
الق�ضية  :7زيادة الوعي ب�أهمية �إدارة الأرا�ضي الرطبة مل�صائد الأ�سماك
•هناك حاجة ملحة ل�ضمان فهم �أف�ضل و�أو�سع لأهمية احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية والداخلية مبا يعود مل�صلحة
احلفاظ على م�صائد الأ�سماك.
•غالبا ما يعمل �صيادو املياه الداخلية وال�ساحلية على نطاق �صغري ويحتاجون �إىل دعم.
ينبغي �أن يتم تنفيذ برامج التدريب يف �إطار برنامج االت�صال والتثقيف والتوعية العامة
التابع لالتفاقية (كتيب اال�ستخدام الر�شيد رقم  4لرام�سار ،الإ�صدار الثالث) لتعزيز
التفاهم املتبادل لمل�شاكل التي تعاين منها خمتلف القطاعات املعنية ب�إدارة الأرا�ضي الرطبة
واحلفاظ عليها مبا يف ذلك م�صائد الأ�سماك.
الق�ضية  :8تعزيز التعاون الدويل
•يتطلب احلفاظ على م�صائد الأ�سماك يف الأرا�ضي الرطبة والبحار امل�شرتكة من البلدان املعنية تطوير التعاون مدعوم.
ينبغي تعزيز مبادرات ذاتية التحفيز مثل التوعية املجتمعية ،ور�صد احلياة الربية،
وقواعد ال�سلوك ،و�إ�صدار ال�شهادات ،والتعليم ،ورفع الوعي داخل جمتمعات ال�صيد التي
متار�س ال�صيد يف مواقع رام�سار� ،أو يف املناطق التي ت�ؤثر على مواقع رام�سار.
الق�ضية  :9تطبيق االتفاقيات الدولية القائمة
ميكن �أن ي�ساعد تطبيق عدد من االتفاقيات الدولية والإر�شادات القائمة على �ضمان ا�ستدامة م�صائد الأ�سماك الواقعة يف �أو التي
ت�ؤثر على مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى.
ينبغي �أن ت�سعى البلدان التي لديها �أنهار وبحريات ال�ساحلية وبحار وبحريات م�شرتكة
وبها م�صائد �أ�سماك كبرية �إىل �إن�شاء �آليات م�شرتكة للبحث وتبادل املعلومات و�إدارة
مواردها املائية وم�صائد الأ�سماك على وجه التحديد .و�إذا كان بالإمكان ،ينبغي دمج مثل
هذه الآليات يف امل�ؤ�س�سات القائمة ،و�إذا مل يكن هناك مثل هذه امل�ؤ�س�سات ينبغي اتخاذ تدابري
لت�أ�سي�سها ) .انظر �أي�ضا كتيب اال�ستخدام الر�شيد رقم  17لرام�سار ،الإ�صدار الثالث(
الق�ضية  :10و�ضع م�صائد الأ�سماك يف مواقع رام�سار
�إن املعلومات املتوفرة عن معظم م�صائد الأ�سماك التي ت�ؤثر على مواقع رام�سار ،كما مت تقدميها يف ورقة معلومات رام�سار،
متناثر ونوعية ب�صفة عامة .مع ذلك ،ف�إن املعلومات القائمة ت�ؤكد �أن م�صائد الأ�سماك يف كثري من مواقع رام�سار �أو يف النظم
قواعد ال�سلوك اخلا�صة بال�صيد الر�شيد (منظمة الأغذية والزراعة )1995 ،متاحة على:

http://www.fao.org/DOCREP/005/v9878e/v9878e00.htm
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ومبادئها التوجيهية الفنية الخمتلفة هي املبادئ التوجيهية يف جمال تنظيم م�صائد
الأ�سماك وتربية الأحياء املائية يف املياه العذبة والبحرية .وتغطي املبادئ التوجيهية
الفنية )1 :عمليات �صيد الأ�سماك ()1996؛  )2نهج وقائي لل�سيطرة على امل�صائد و�إدخال الأنواع
()1996؛  )3دمج م�صائد الأ�سماك يف �إدارة املناطق ال�ساحلية ()1996؛ � )4إدارة م�صائد الأ�سماك
()1997؛  )5تنمية تربية الأحياء املائية ()1997؛ ( )5تكملة  )1تنمية تربية الأحياء املائية :ممار�سة
ت�صنيع تغذية جيدة لتربية الأحياء املائية ()2001؛  )6م�صائد الأ�سماك الداخلية ()1997؛
 )7م�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة مل�صائد الأ�سماك البحرية (1999) .؛  )8اال�ستخدام امل�س�ؤول
للأ�سماك (1998) .؛  )9تنفيذ خطة العمل الدولية ملنع وردع والق�ضاء على ال�صيد غري امل�شروع
وغري املبلغ عنه وغري املنظم ( )10 ، )2002نهج الأنظمة البيئية مل�صائد الأ�سماك.
ينبغي �أن ت�أخذ ا�سرتاتيجيات �إدارة احلفاظ على الم�صائد ال�سمكية والكائنات احلية املائية
خا�صة فيما يتعلق بمواقع رام�سار يف االعتبار �أي من الأنواع املهددة باالنقرا�ض املدرجة يف
امللحق  1من اتفاقية التجارة الدولية يف الأنواع املهددة باالنقرا�ض من احليوانات والنباتات
الربية ،وفقا لتطبيق املعيار  2من الإطار اال�سرتاتيجي واملبادئ التوجيهية للتنمية امل�ستقبلية
لقائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية لرام�سار (القرار ،) VII.11ب�صيغته املعدلة
مبوجب القرار  IX.1املحلق ب (انظر كتيب اال�ستخدام الر�شيد رقم  14لرام�سار ،الإ�صدار
الثالث(.
البيئية للأرا�ضي الرطبة املرتبطة بمواقع رام�سار يتم احلفاظ عليها .ومن الوا�ضح �أن مواقع رام�سار وما يرتبط بها من نظم
�أي�ضا توفر فر�ص عمل لكثري من �صيادي الأ�سماك .وت�شري الأدلة املتوفرة �إىل �أن امل�صائد ال�صغرية ال�ساحلية والداخلية ،مبا يف
(((
ذلك الأنواع ال�سائدة حاليا يف مواقع رام�سار ،قد انخف�ضت نتيجة لتعديل املوائل وال�صيد اجلائر وغريها من الأن�شطة الب�شرية.
ينبغي تد�شني �أو تعزيز برامج وطنية و�إقليمية جلمع البيانات املتعلقة مب�صائد
الأ�سماك ب�صورة منهجية يف مواقع رام�سار واملناطق املرتبطة بها .وكحد �أدنى،
ينبغي �أن ت�شمل البيانات وزن وحجم ال�سمكة ،و�أعداد وجهد ال�صيادين ،واجلوانب
االجتماعية واالقت�صادية للم�صائد ال�سمكية.

((( من بني النتائج الرئي�سية لتقييم النظم البيئية للألفية« :جتاوز ا�ستخدام خدمتني من خدمات النظم البيئية – حجز
امل�صائد واملياه العذبة – امل�ستويات التي ميكن عندها حتقيق اال�ستدامة حتى يف ظل الطلب احلايل ،وامل�ستقبلي الأقل بكثري من
نظريه احلايل .فقد مت على الأقل ا�ستنفاد ربع خمزون الأ�سماك التجارية الهام (مرتفع يقينا) .كما زادت الأن�شطة الب�شرية حجز
الأ�سماك البحرية حتى فرتة الثمنينات بوا�سطة ح�صاد �شريحة متنامية دائما من املوارد املتاحة .وتنخف�ض الأ�سماك البحرية يف
الوقت احلايل نتيجة لال�ستغالل املفرط لهذا املورد .كما انخف�ضت م�صائد املياه الداخلية ،التي لها �أهمية خا�صة يف توفري غذاء
عايل اجلودة للفقراء ،نتيجة تعديل املوائل وال�صيد اجلائر يف ظل �سحب املياه( ».تقييم النظم البيئية للألفية .2005 ،النظم
البيئية واحلياة الب�شرية :افرتا�ضية .ايلند بر�س ،وا�شنطن العا�صمة).
70

الكتيب � :16إدارة الأرا�ضي الرطبة
الق�ضية  :11تغطية �شبكة مواقع رام�سار للأ�سماك
منذ �أن مت �إقرار املعيارين  7و 8لإعالن مواقع رام�سار للأ�سماك يف االجتماع ال�ساد�س مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ( ،)1996مت
�إعالن  264موقع لرام�سار با�ستخدام املعيارين (منذ � 21أبريل  ،)2005على الرغم من �أن ذلك كان من جانب  77فقط من
�إجمايل  145طرف متعاقد يف الوقت احلايل (منذ �سبتمرب  .)2005فمن الوا�ضح �أنه بالن�سبة للأ�سماك ال تعترب �شبكة مواقع
رام�سار هي ال�شبكة املتما�سكة وال�شاملة على ال�صعيدين الوطني والدويل التي مت ت�صورها يف الإطار اال�سرتاتيجي  .1999وتفتقر
بع�ض النظم ملواقع متثيلية لتغطية املوائل الأ�سا�سية لبع�ض �أنواع الأ�سماك الهامة.

ينبغي �أن يتم �إعالن مواقع �إ�ضافية لرام�سار ،خا�صة من جانب تلك الأطراف املتعاقدة
التي مل تعلن عن مواقع لرام�سار يف �إطار المعيارين  7و�/أو  ،8ال�ستكمال ال�شبكة العاملية
لملواقع ذات الأهمية الدولية لتعداداتها من الأ�سماك )انظر كتيب اال�ستخدام الر�شيد رقم 14
لرام�سار ،الإ�صدار الثالث(.
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القرارات والتو�صيات ذات ال�صلة
القرار 5.7
(الذي اعتمده امل�ؤمتر اخلام�س للأطراف املتعاقدة ،كو�شريو ،اليابان)1993 ،
تخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى

�إذ يذكر ب�أن الأطراف املتعاقدة باتفاقية رام�سار تعلن الأرا�ضي الرطبة الواقعة داخل �إطار �أرا�ضيها «لقائمة الأرا�ضي
الرطبة ذات الأهمية الدولية» ،وت�ضع وتنفذ تخطيطها بهدف تعزيز احلفاظ على املواقع املدرجة؛
�إذ يدرك وجود حاجة �إىل اتخاذ التدابري املنا�سبة بعد الإعالن من �أجل احلفاظ على املواقع املدرجة ،كما م�شار �إليه يف
امللحق  2لتو�صية مونرتو رقم  ،4.2والتي تن�ص على �أن «لكل �أر�ض رطبة مدرجة ،ينبغي درا�سة احلاجة �إىل �إدارة» و�أنه
«�إذا كانت تدابري الإدارة تبدو منا�سبة ،ينبغي و�ضع وتنفيذ خمطط �إدارة»؛
�إذ ي�ؤكد على احلاجة �إىل �أن يتم و�ضع خمطط �إدارة لكل موقع من مواقع رام�سار؛
�إذ ي�شري �إىل �أن الأطراف املتعاقدة تقوم ب�إقامة احتياطيات طبيعية يف الأرا�ضي الرطبة الأخرى غري املعلنة لقائمة
رام�سار؛ ومن منطلق العلم ب�أن الأرا�ضي الرطبة تتنوع تنوعا كبريا يف خمتلف �أنحاء العامل ،ف�إن منهجية تخطيط الإدارة
�سواء ملواقع رام�سار �أو للأرا�ضي الرطبة الأخرى ميكنها �أن تقدم �إر�شادات للأطراف املتعاقدة؛
�إذ ي�شري �أي�ضا �إىل �أن تخطيط الإدارة ينبغي �أن ي�ستهدف حتقيق توازن بني احلفاظ واال�ستغالل ،كما ينبغي �أن يعزز مبد�أ
«اال�ستخدام الر�شيد» لالتفاقية؛
�إذ يرحب باملبادرات التي اتخذها بع�ض الأطراف املتعاقدة لو�ضع منهجيات للعالقة العامة واجلهود التي بذلت بالفعل
الختبار �أهليتها؛
ف�إن م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة

يدعو الأطراف املتعاقدة �إىل و�ضع خمططات �إدارة لكل �أر�ض رطبة معلنة بقائمة رام�سار؛
يطالب الأطراف املتعاقدة ب�إر�سال ن�سخ من �أمثلة ملخططات الإدارة هذه ملكتب رام�سار ،خا�صة تلك التي تتعلق باملواقع
امل�سجلة يف �سجل مونرتو �أو التي تو�ضح املمار�سات اجليدة والطرق الناجحة؛
يطالب الأطراف املتعاقدة بو�ضع الهياكل القانونية والإدارية املنا�سبة لتطبيق خمططات الإدارة هذه ،وتوفري االعتمادات
الالزمة لتنفيذ املخططات وتدريب العاملني الأ�سا�سيني؛
يطالب �أي�ضا الأطراف املتعاقدة بتطبيق «�إر�شادات تخطيط الإدارة ملواقع رام�سار ومواقع الأرا�ضي الرطبة الأخرى»
الواردة كملحق للقرار احلايل ،متى دعت ال�ضرورة �إىل ذلك؛
يدعو الأطراف املتعاقدة �إىل درا�سة ا�ستخدام هذه الإر�شادات يف مراجعة وحتديث خمططات الإدارة احلالية ،متى دعت
ال�ضرورة �إىل ذلك؛
يطالب اللجنة الدائمة وجلنة املراجعة العلمية والفنية مبتابعة التطبيق العملي لهذه الإر�شادات يف مواقع معينة ودرا�سة
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احلاجة �إىل تعزيز هذه الإر�شادات يف �ضوء التجربة ،وذلك بالتعاون مع مكتب رام�سار واملنظمات ال�شريكة؛
يحث على �إتاحة االعتمادات ،من م�صادر املعونات متعددة وثنائية الأطراف ،من خالل قنوات غري حكومية �أو عن طريق
�صندوق احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة التابع لالتفاقية من �أجل �إعداد خمططات الإدارة وتطبيق هذه الإر�شادات على
الأرا�ضي الرطبة يف الدول النامية؛

إستعادة غابات السهول الفيضية بوبلينجير في أملانيا .الصورة  :ساالثى توبياس  /رامسار.
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القرار VI.1
(الذي اعتمده م�ؤمتر الأطراف ال�ساد�س ،بري�سبان ،ا�سرتاليا )1996
التعريفات املعمول بها للخ�صائ�ص البيئية ،و�إر�شادات و�صف اخل�صائ�ص البيئية للمواقع املدرجة واحلفاظ عليها،
و�إر�شادات عمل �سجل مونرتو

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

�1إذ ي�أخذ يف االعتبار �أن املادة  3.2من االتفاقية تن�ص على �أنه يجب على كل طرف متعاقد “�أن يرتب للإطالع
يف �أقرب وقت ممكن على ما �إذا كانت اخل�صائ�ص البيئية لأي �أر�ض رطبة واقعة داخل نطاق �أرا�ضيه ومدرجة
يف القائمة )قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية( قد تغريت �أو تتغري �أو من املحتمل �أن تتغري نتيجة
لتطورات تكنولوجية �أو تلوث �أو تدخالت ب�شرية �أخرى”؛
�2إذ يذكر �أن التو�صية  4.8طلبت من املكتب احلفاظ على �سجل باملواقع املدرجة التي حدث بها �أو كان يحدث بها
�أو كان من املحتمل �أن يحدث بها تغري يف اخل�صائ�ص البيئية ،و�أن القرار  5.4قد و�ضع �إر�شادات لعمل ال�سجل
الذي �سيحمل م�سمى �سجل مونرتو؛
�3إذ يذكر �أي�ضا �أن التو�صية � 5.2أكدت على احلاجة �إىل مزيد من الدرا�سات ملفاهيم “اخل�صائ�ص البيئية” و”تغري
اخل�صائ�ص البيئية” وطلبت من املكتب ،مدعوما بلجنة املراجعة العلمية والفنية واملنظمات ال�شريكة ،تقدمي
تقارير �إىل االجتماع احلايل ب�ش�أن نتائج تلك الدرا�سات؛
�4إذ ي�شري �إىل نتائج العمل الذي قامت به جلنة املراجعة العلمية والفنية �أثناء اجلل�سة الفنية ب من االجتماع
احلايل؛
�5إذ يقر باحلاجة �إىل تعريفات و�إر�شادات ت�ساعد الأطراف املتعاقدة على تنفيذ املادة  3.2وحتديدا يف ظل احلفاظ
على اخل�صائ�ص البيئية للمواقع املدرجة؛
�6إذ يقر �أي�ضا باحلاجة �إىل تعديل الإر�شادات ل�ضمان العمل الفعال ل�سجل مونرتو؛
�7إذ ي�شري �إىل �أن القرار  VI.13لالجتماع احلايل ي�سعى �إىل تناول �أوجه الق�صور يف البيانات الأ�سا�سية ال�ضرورية
التي قدمها الأطراف املتعاقدة يف �شكل ورقة معلومات ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة لرام�سار؛
�8إذ يدرك وجود العديد من برامج الر�صد البيئي الناجحة يف خمتلف �أنحاء العامل (مبا يف ذلك تلك التي
تعتمد على م�شاركة املجتمعات املحلية وحما�ستهم) وقيمة نظم الإنذار املبكر لل�سماح للأطراف املتعاقدة باتخاذ
الإجراءات الالزمة ملنع حدوث تغريات يف اخل�صائ�ص البيئية للمواقع املدرجة؛

ف�إن م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
9 .9يقبل التعريفات املعمول بها ،على �أن يتم تقييمها خالل الفرتة  ،1997-1999اخلا�صة بـ”اخل�صائ�ص البيئية”
و”تغري اخل�صائ�ص البيئية” ،بالإ�ضافة �إىل �إر�شادات و�صف اخل�صائ�ص البيئية للمواقع املدرجة واحلفاظ عليها،
وكما هو م�ستكمل يف ملحق القرار احلايل ،وذلك من منطلق االعرتاف ب�أن هذه التعريفات املعمول بها له �صلة
ب�إدارة الأرا�ضي الرطبة ب�صفة عامة؛
 1010يطالب الأطراف املتعاقدة واملكتب ،يف ظل ن�صيحة جلنة املراجعة العلمية والفنية ،بتنفيذ الإجراءات املعدلة
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لعمل �سجل مونرتو ،كما هو م�ستكمل يف ملحق القرار احلايل؛
1111يدعو الأطراف املتعاقدة �إىل دعم تطوير نظم الإنذار املبكر لك�شف تغريات اخل�صائ�ص البيئية واتخاذ �إجراء
ب�ش�أنها واال�ستجابة لها وذلك من خالل ال�سلطات املعنية داخل نطاق �أرا�ضيها؛
 1212يطلب من جلنة املراجعة العلمية والتقنية ،بالتعاون مع املكتب واملنظمات ال�شريكة واملجتمع العلمي الأو�سع،
التوا�صل مع اللجنة الدائمة من �أجل حتديد �آثار تطبيق القرار احلايل ،خا�صة يف مواقع معينة ،وتقدمي تقارير
على هذا الأ�سا�س مل�ؤمتر الأطراف ال�سابع.
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القرار

VII.10

)الذي اعتمده م�ؤمتر الأطراف ال�سابع� ،سان جوز ،كو�سرتيكا(1999 ،
�إطار عمل تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

�1إذ يذكر باملادة  3.2من االتفاقية والتي تن�ص على �أنه “يجب على الأطراف املتعاقدة الرتتيب للإطالع يف �أقرب وقت
ممكن على ما �إذا كانت اخل�صائ�ص البيئية لأي �أر�ض رطبة واقعة داخل نطاق �أرا�ضيه ومدرجة يف القائمة )قائمة
الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية( قد تغريت �أو تتغري �أو من املحتمل �أن تتغري نتيجة لتطورات تكنولوجية �أو
تلوث �أو تدخالت ب�شرية �أخرى”؛
�2إذ يذكر جمدد �أنه ا�ستجابة للمادة  3.2من االتفاقية ،قام م�ؤمتر الأطراف بو�ضع �سجل للمواقع حدث بها �أو كان
يحدث بها �أو كان من املحتمل �أن يحدث بها تغري يف اخل�صائ�ص البيئية (�سجل مونرتو :التو�صية  )4.8و�إر�شادات عمله
(القرار )5.4؛
�3إذ يدرك �أنه ا�ستجابة للتو�صية  ،5.2قام جلنة املراجعة العلمية والتقنية ب�إعداد تعريفات معمول بها للخ�صائ�ص
البيئية ،وتغري اخل�صائ�ص البيئية ،و�إر�شادات و�صف اخل�صائ�ص البيئية واحلفاظ عليها والتي اعتمدها القرار VI.1؛
�4إذ ي�شري �إىل �أن الفقرة  9من القرار  VI.1دعت �إىل �إجراء تقييم يف الفرتة  1997-1999للتعريفات املعمول بها
للخ�صائ�ص البيئية وتغري اخل�صائ�ص البيئية بالإ�ضافة �إىل �إر�شادات و�صف اخل�صائ�ص البيئية واحلفاظ عليها؛
�5إذ ي�شري �أي�ضا �إىل �أن الفقرة  11من القرار  VI.1دعت �إىل تطوير نظم �إنذار مبكر لك�شف تغري اخل�صائ�ص البيئية
واتخاذ �إجراء لال�ستجابة له؛
�6إذ ي�شري جمددا �إىل �أنه من �أجل �صياغة ن�صيحة ب�ش�أن الأمرين ال�سابقني ،مت عقد ور�شة عمل للخرباء يف �شهر �إبريل
من عام  1998والتي قدمت تقرير بنتائجها للم�ؤمتر ال�سابع للجنة املراجعة العلمية والتقنية الذي انعقد عقب ور�شة
العمل مبا�شرة؛
�7إذ يدرك �أنه يف الفرتة  1997-1999قامت جلنة املراجعة العلمية والتقنية كجزء من خمطط عملها ،ب�إجراء مراجعة
لتطبيق الإر�شادات على تخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى ،التي اعتمدها القرار  ،5.7و�أن ذلك
قد �أظهر �إدراجا طفيفا لنظم الر�صد �أو االعتماد على م�ؤ�شرات الإنذار املبكر لك�شف تغري اخل�صائ�ص البيئية؛
�8إذ يعرتف �أن اجلل�سة الفنية  IVمن هذا امل�ؤمتر ب�ش�أن “�أدوات تقييم وحتديد قيم الأرا�ضي الرطبة” قد قدمت له
ملحق هذا القرار امل�سمى �إطار عمل تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة بعد درا�سته تف�صيال
�9إذ يعرب عن تقديره مل�ؤلفي ملحق هذا القرار لتقدمي ن�صيحتهم و�إر�شاداتهم بناء على خربتهم ،ومن ثم فقد مت تزويد
الأطراف املتعاقدة ب�إر�شادات معينة ت�ساعدهم يف الوفاء بالتزاماتهم املن�صو�ص عليها يف املادة  3.2من االتفاقية؛

ف�إن م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
 1010يقر ملحق هذا القرار امل�سمى �إطار عمل تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة ب�صفته �إر�شادات للأطراف املتعاقدة؛
1111يقر �أي�ضا التعريفات التالية للخ�صائ�ص البيئية وتغري اخل�صائ�ص البيئية وفقا لتو�صية جلنة املراجعة العلمية
والتقنية بعد تقييمها للتعريفات املعمول بها للخ�صائ�ص وتغريها التي اعتمدها القرار :VI.1
اخل�صائ�ص البيئية هي جمموعة من املكونات البيولوجية واملادية والكيميائية لنظم الأرا�ضي الرطبة وتفاعالتها والتي
حتافظ على الأرا�ضي الرطبة ومنتجاتها ووظائفها وتوجهاتها.
76

الكتيب � :16إدارة الأرا�ضي الرطبة
تغري اخل�صائ�ص البيئية هو حدوث تدهور �أو انعدام توازن لأي من املكونات البيولوجية �أو املادية �أو الكيميائية لنظم
الأرا�ضي الرطبة� ،أو تفاعالتها ،التي حتافظ على الأرا�ضي الرطبة ومنتجاتها ووظائفها وتوجهاتها.
1212يحث الأطراف املتعاقدة على درا�سة الإر�شادات املرفقة وتطبيقها ،والتي تقدم �أ�سا�سا لتقييم الأ�سباب الرئي�سية لتغري
اخل�صائ�ص البيئية – تغري نظام املياه؛ ونوعية املياه؛ والتعديالت املادية؛ وا�ستغالل املنتجات البيولوجية؛ و�إدخال
�أنواع غريبة؛
1313يدعو الأطراف املتعاقدة �إىل الت�أكد من �أن �إعدادهم ملخططات �إدارة املواقع املدرجة يف قائمة رام�سار والأرا�ضي الرطبة
الأخرى يت�ضمن ،كعن�صر متكامل ،م�ؤ�شرات الإنذار املبكر كجزء من برنامج للر�صد يعتمد على �إطار العمل الذي
اعتمده القرار VI.1؛
1414ي�شجع جلنة املراجعة العلمية والتقنية على و�ضع تقرير ،ا�ستنادا �إىل املعلومات التي قدمها الأطراف املتعاقدة
وامل�ستوحاة من امل�صادر الأخرى ذات ال�صلة ،يو�ضح احلاالت التي يتم بها تطبيق �أو و�ضع نظم الإنذار املبكر للأرا�ضي
الرطبة وذلك من منطلق اخلربة املكت�سبة يف جمال احلفاظ على هذه النظم.
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القرار VIII.14
)اعتمده م�ؤمتر الأطراف الثامن ،فالن�سيا� ،أ�سبانيا (2002
�إر�شادات جديدة لتخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى
.1
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.7
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�1إذا ي�أخذ يف االعتبار املادة  3.1من االتفاقية التي تن�ص على �أنه “يجب على الأطراف املتعاقدة �أن ت�صوغ وتنفذ
تخطيطها لتعزيز احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة املدرجة يف القائمة (قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية)”؛
�2إذا ي�أخذ يف االعتبار �أي�ضا املادة  3.2من االتفاقية التي تن�ص على �أنه “يجب على كل طرف متعاقد �أن يرتب للإطالع
يف �أقرب وقت ممكن على ما �إذا كانت اخل�صائ�ص البيئية لأي �أر�ض رطبة واقعة داخل نطاق �أرا�ضيه ومدرجة يف القائمة
قد تغريت �أو تتغري �أو من املحتمل �أن تتغري” و�ضرورة �أن “يتم نقل املعلومات املتعلقة بالتغريات دون ت�أخري” ملكتب
رام�سار؛
�3إذ يذكر بالقرار  ،5.7الذي اعتمد �إر�شادات ب�ش�أن تخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى؛ والتو�صية
 ،6.13التي دعت جلنة املراجعة العلمية والفنية ملراجعة �أحدث التطورات يف هذا املجال؛ والقرار  ،VII.12الذي �أكد
جمددا على القيمة املتوا�صلة لهذه الإر�شادات؛
�4إذ يذكر مرة �أخرى بالقرار  VII.12الذي طالب فيه الأطراف املتعاقدة جلنة املراجعة العلمية والفنية �أن تقوم ،يف ظل
دعم مكتب رام�سار ،ب�إعداد مزيد من الإر�شادات تتعلق بتخطيط الإدارة الذي يتناول �أحدث طرق تقييم الأثر البيئي
واالجتماعي واالقت�صادي وحتليل التكاليف واملنافع ،وتق�سيم املناطق واال�ستخدام املتعدد ،وت�صميم املناطق الفا�صلة
واحلفاظ عليها ،وتطبيق نهج وقائي على �أن يتم درا�سة تلك الإر�شادات يف م�ؤمتر الأطراف الثامن؛
�5إذ منى �إىل علمه �أنه �أثناء �إعداد مزيد من الإر�شادات التي دعا �إليها القرار  ،VII.12تو�صلت جلنة املراجعة العلمية
والتقنية �إىل �أن الأمر يتطلب ن�سخة كاملة من الإر�شادات التي اعتمدها القرار  5.7ل�ضمان �أن �إر�شادات تخطيط الإدارة
العامة املتاحة للأطراف املتعاقدة �سوف تعك�س التطورات الأخرية يف هذا املجال و�أنها �ستظل متما�سكة و�سهلة التطبيق؛
�6إذا ي�شري �إىل �أنه يف القرار  ،VII.12حث الأطراف املتعاقدة �أي�ضا ،بامل�ؤمتر الثامن يف عام  ،2002على �أنه ينبغي �أن
يتم �إعداد خمططات الإدارة �أو تطبيقها على الأقل بالن�سبة لثالثة �أرباع مواقع رام�سار لكل طرف متعاقد و�أنه ينبغي
تطبيق هذه املخططات ب�شكل كامل مبجرد �إعدادها؛ كما ي�شري �أي�ضا �إىل �أن الدالالت الواردة يف التقارير الوطنية
الجتماع م�ؤمتر الأطراف هذا تبني �أن هذا هو احلال بالن�سبة ملا يعادل  397موقعا من مواقع رام�سار �أو  35%من
املواقع املدرجة يف قائمة رام�سار؛
�7إذ يقر �أن و�ضع وتنفيذ خمطط �إدارة ملواقع رام�سار يعد جزءا من عملية متكاملة لتخطيط الإدارة التي ت�ساعد على
حتديد �أهداف �إدارة املوقع ،وحتديد وو�صف �إجراءات الإدارة الالزمة لتحقيق الأهداف ،وحتديد العوامل التي ت�ؤثر
على �أو رمبا ت�ؤثر على اخل�صائ�ص املختلفة للموقع ،وحتديد متطلبات الر�صد لك�شف تغريات اخل�صائ�ص البيئية
وقيا�س فاعلية الإدارة؛ وتو�ضيح �أن الإدارة ذات كفاءة وفاعلية؛ واحلفاظ على ا�ستمرارية الإدارة الفعالة؛ وت�سوية �أي
ت�ضارب للم�صالح؛ واحل�صول على املوارد الالزمة لتنفيذ الإدارة؛ و�إتاحة التوا�صل داخل �إطار املواقع وفيما بينها وبني
املنظمات واملعنيني؛ و�ضمان االلتزام بال�سيا�سات املحلية والوطنية والدولية؛
�8إذ يدرك �أن برنامج العمل امل�شرتك  200-2003بني مكتب رام�سار وبرنامج الإن�سان واملحيط احليوي التابع ملنظمة
اليوني�سكو يت�ضمن �إجراءات ملراجعة �إر�شادات تخطيط الإدارة وخلق تناغم فيما بينها قدر امل�ستطاع ،وي�شمل ذلك اجلرد
والتقييم والر�صد وتق�سيم املناطق ملواقع رام�سار واحتياطات املحيط احليوي؛

الكتيب � :16إدارة الأرا�ضي الرطبة
ف�إن م�ؤمتر الأطراف
9 .9يقر الإر�شادات اجلديدة لتخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى ،كملحق لهذا القرار؛
1010يحث ب�شدة الأطراف املتعاقدة على تطبيق الإر�شادات اجلديدة لو�ضع وتنفيذ عمليات تخطيط الإدارة خا�صة بالن�سبة
ملواقع رام�سار الواقعة داخل �أرا�ضيها والتي تفتقر �إىل الآن �إىل تلك العمليات واملخططات؛
1111يقر بوجود عمليات �أخرى لتخطيط الإدارة خا�صة متى كانت هناك تر�شيحات �أخرى تنطبق على نف�س املناطق املدرجة
كمواقع لرام�سار ،ورمبا تكون تلك العمليات بدائل تقدم تخطيط الإدارة �إذا كانت تنفذ �أهداف احلفاظ املن�صو�ص عليها
تنفيذ كامال وعلى النحو املالئم ل�ضمان احلفاظ واال�ستخدام الر�شيد لهذه الأرا�ضي الرطبة؛
1212يطلب من مكتب رام�سار و�ضع دليل ميداين للتطبيق العملي للإر�شادات ،مع االعرتاف باحتمالية وجود ظروف حتد
من تطبيق الإر�شادات على النحو الكامل؛
1313ي�شري �إىل �أن هذه الإر�شادات تو�صي ب�أن تت�ضمن عمليات الإدارة والتخطيط مراجعة وتعديل ملخطط الإدارة ب�صفة
منتظمة ،كما يحث الأطراف املتعاقدة على تطبيق الإر�شادات اجلديدة �أثناء مراجعة وحتديث خمططات الإدارة
القائمة ملواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى؛
1414ي�شجع الأطراف املتعاقدة على ا�ستغالل جميع �إر�شادات و�أدوات رام�سار املتاحة مل�ساعدتهم يف عمليات تخطيط الإدارة
اخلا�صة بهم ،وي�شمل ذلك على �سبيل املثال و�صف اخل�صائ�ص البيئية واحلفاظ عليها وت�صميم برنامج للر�صد (القرار
 ،)VI.1وم�ؤ�شرات وتقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة (القرار  ،)VII.10و�إر�شادات تقييم الأثر (القرار )VIII.9
وا�سرتداد الأرا�ضي الرطبة ،مبا يف ذلك حتديد املواقع املنا�سبة لال�سرتداد (القرار  )VIII.16و�إر�شادات �إجراء عاملي
ب�ش�أن الأرا�ضي اخلثية (القرار )VIII.17؛
1515يطلب من مكتب رام�سار نقل الإر�شادات اجلديدة لتخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى �إىل اتفاقية
التنوع الإحيائى ) (CBDواتفاقية الرتاث العاملي واتفاقية الأنواع املهاجرة ) (CMSواالتفاقية الأفريقية الأوروبية
الآ�سيوية للطيور املائية املهاجرة ) ،(AEWAواتفاقية  ،Eurositeواالتفاقيات الأخرى خا�صة التي لها �صلة بعمليات
تخطيط الإدارة ملواقع االهتمام امل�شرتك؛
1616يطلب من جلنة املراجعة العلمية والتقنية مبراجعة و�إعداد مزيد من الإر�شادات ب�ش�أن تق�سيم املناطق ومنهجيات
وبرامج الر�صد ملواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى ،مبا يف ذلك م�ؤ�شرات ومنهجيات التقييم ال�سريع وا�ستخدام
اال�ست�شعار عن بعد ،وذلك يف ظل م�ساعد مكتب رام�سار وبالتعاون مع برامج الإن�سان واملحيط احليوي؛
1717يو�صي الأطراف املتعاقدة ب�أن ي�أخذوا يف االعتبار� ،أثناء تخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى� ،آثار
الإدارة الأو�سع نطاقا لأن�شطة قائمة داخل �إطار �أحوا�ض الأنهار ومناطق امل�ستجمعات املائية الأخرى ،وذلك تطبيقا
للقرار  VII.18ب�ش�أن �إر�شادات دمج احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها يف �إدارة �أحوا�ض الأنهار
(كتيب رام�سار رقم  )4بالإ�ضافة �إىل الإر�شادات التي اعتمدها هذا االجتماع ب�ش�أن الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية
(القرار  )VIII.4وتوزيع و�إدارة املياه للحفاظ على الوظائف البيئية للأرا�ضي الرطبة (القرار )VIII.1؛
1818يحث الأطراف املتعاقدة على االنتباه للت�أكيد الوارد يف الإر�شادات اجلديدة لتخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي
الرطبة الأخرى ب�ش�أن �ضمان امل�شاركة الكاملة لكافة املعنيني يف جميع مراحل عملية تخطيط الإدارة ،وا�ستغالل
الإر�شادات التي اعتمدها القرار  VII.8ب�ش�أن �إقامة وتعزيز م�شاركة املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�صليني يف �إدارة
الأرا�ضي الرطبة (كتيب رام�سار رقم  )5واملبادئ الإر�شادية ب�ش�أن اجلوانب الثقافية للأرا�ضي الرطبة امللحقة بالقرار
 VIII.19للم�ساعدة يف هذه العملية؛
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1919ي�شري �إىل �أن الإر�شادات اجلديدة لتخطيط �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى �ست�شكل الأ�سا�س ملعايري
قبول املواقع “ب�سجل �سان جوز” لتعزيز �إدارة الأرا�ضي الرطبة التي اعتمدها هذا االجتماع مل�ؤمتر الأطراف (القرار
)VIII.15؛
2020يحث ب�شدة الأطراف املتعاقدة على ا�ستغالل عملية تخطيط الإدارة والإر�شادات اجلديدة لتخطيط �إدارة مواقع رام�سار
والأرا�ضي الرطبة الأخرى لو�ضع برنامج ر�صد لكل موقع مدرج بقائمة رام�سار ،مبا يف ذلك م�ؤ�شرات اخل�صائ�ص
البيئية ،وتطبيق �آليات وطنية متكنهم من معرفة ما �إذا كانت اخل�صائ�ص البيئية ملوقع ما قد تغريت �أو تتغري �أو من
املحتمل �أن تتغري؛ كما يحث �أي�ضا الأطراف املتعاقد على تقدمي تقارير بهذه الأمور دون ت�أخري ملكتب رام�سار طبقا
للمادة  3.2من االتفاقية.

البحيرة واألرض اخلثية املرتبطة املسماه جرمياستوفانث قرب هافانيرى في أيسلندا الغربية  ،عام .2007
الصورة  :ديفيد ستراود .JNCC ،
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الكتيب � :16إدارة الأرا�ضي الرطبة
القرار VIII.18
(الذي اعتمده م�ؤمتر الأطراف الثامن ،فالن�سيا)2002 ،
.1
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الأنواع الغازية والأرا�ضي الرطبة
�1إذ يدرك �أن الأنواع الغريبة التي �أ�صبحت غازية ال تزال تفر�ض تهديدا رئي�سيا على اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي
الرطبة يف خمتلف �أنحاء العامل ،وعلى �أنواع الأرا�ضي الرطبة ،و�أن هذه الأنواع من املمكن �أن ت�سبب �أ�ضرار وخ�سائر
اجتماعية واقت�صادية رئي�سية؛
�2إذ يدرك �أي�ضا �أنه من املتوقع �أن تت�ضمن ت�أثريات تغري املناخ العاملية غزو هذه الأنواع ملناطق جديدة واحتمالية �أن
ت�صبح الأنواع التي تعترب غري خطرية ب�صفة ر�سمية �أنواعا غازية؛
�3إذ يذكر بالقرار  5.6ب�ش�أن الإر�شادات الإ�ضافية لتنفيذ مفهوم اال�ستخدام الر�شيد والذي يت�ضمن مرجعية التخاذ
تدابري لتناول م�شكالت الأنواع الغازية والقرار  VII.14والذي يحث الأطراف املتعاقدة على اتخاذ خطوات لتحديد
الأنواع الغازية وال�سيطرة والق�ضاء عليها يف �أماكنها؛ ومراجعة و�سن ت�شريعات ،متى دعت احلاجة �إىل ذلك ،وو�ضع
برامج ملنع �إدخال وانتقال الأنواع الغريبة اجلديدة واخلطرة بيئيا �أو التجارة فيها يف �أماكن تواجدها؛ وتنمية القدرات
الالزمة لت�سهيل حتديد الأنواع الغريبة والغازية ورفع الوعي بها؛ وتبادل املعلومات واخلربات مبا يف ذلك �أف�ضل
ممار�سات الإدارة:
�4إذ ي�شعر بالقلق من توفري الأطراف املتعاقدة قدر قليل من املعلومات يف ورقة معلومات رام�سار املعدة لإعالن الأرا�ضي
الرطبة ذات الأهمية الدولية عن وجود وخماطر وتدابري �إدارة الأنواع الغريبة الغازية يف مواقع رام�سار و�أن هذه
املعلومات بالن�سبة للعديد من احلاالت قد �أ�صبحت قدمية؛ كما يذكر �أن الأطراف املتعاقدة وافقت على تقدمي ورقة
معلومات حمدثة لكل موقع معلن بقائمة رام�سار مبرور فرتة ال تتجاوز �ست �سنوات (القرار )VI.13؛
�5إذ ي�شري �إىل �أن الإر�شادات التي اعتمدها هذا االجتماع مل�ؤمتر الأطراف ،وي�شمل ذلك الإر�شادات اجلديدة لتخطيط
�إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى (القرار  )VIII.14والقرار اخلا�ص بالإر�شادات التي اعتمدتها اتفاقية
التنوع البيولوجي لدمج الق�ضايا ذات ال�صلة بالتنوع الأحيائي يف عمليات و�/أو ت�شريعات تقييم الأثر البيئي ويف
التقييم البيئي اال�سرتاتيجي و�أهميتها بالن�سبة لرام�سار (القرار  ،)VIII.9يرتبطان بالتعرف على ومنع والق�ضاء
على وال�سيطرة على الأنواع الغريبة الغازية؛
�6إذ يذكر �أنه مبوجب القرار  ،VII.14وجه الأطراف تعليمات للجنة املراجعة العلمية والتقنية لإعداد �إر�شادات خا�صة
بالأرا�ضي الرطبة لتحديد �أولويات اتخاذ �إجراء نحو و�إدارة الأنواع الغريبة التي يحتمل �أن متثل تهديدا للأرا�ضي
الرطبة و�أنواعها ،وذلك بالتعاون مع الهيئة الفرعية للم�شورة العلمية والفنية والتقنية التابعة التفاقية التنوع
الإحيائى ) ،(SBSTTAوالربنامج العاملي للأنواع الغازية ) ،(GISPوالربامج الأخرى التي مت و�ضعها مبوجب
اتفاقيات دولية؛
�7إذ يدرك �أن جلنة املراجعة العلمية والتقنية قد قدمت مدخالتها للهيئة الفرعية للم�شورة العلمية والفنية والتقنية
التابعة التفاقية التنوع الإحيائى يف اجتماعها ال�ساد�س (مار�س  )2001عندما مت �إجراء مراجعة تف�صيلية للإر�شادات
بناء على املادة ) 8 (hمن اتفاقية التنوع الإحيائى والقرار  V/8من اتفاقية التنوع الإحيائى  ،م�ؤمتر الأطراف الثامن
ب�ش�أن الأنواع الغازية؛
�8إذ يدرك �أي�ضا �أن برنامج العمل امل�شرتك الثالث التفاقية التنوع الإحيائى ورام�سار  2002-2006تت�ضمن �إجراءات
تعاونية مع الربنامج العاملي للأنواع الغازية واالحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة واملركز العاملي لر�صد احلفاظ
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لزيادة توافر املعلومات والإر�شادات املتعلقة بالأنواع الغازية املائية وتنمية العمل القائم يف هذا الأمر مبا يف ذلك تقييم
الأنواع الغريبة الغازية باملياه الداخلية؛
�9 .9إذ يقر �أن اتفاقية التنوع الإحيائى والربنامج العاملي للأنواع الغازية واالحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة قد �أعدوا
ا�سرتاتيجيات ومراجعات للت�شريعات و�أدوات مبا يف ذلك درا�سات حالة لتناول اجلوانب املختلفة للأنواع الغريبة
الغازية ،و�أنهم يقدمون م�ساعدة و�إر�شادات قيمة للأطراف املتعاقدة لتناول ق�ضايا الأنواع الغازية بالأرا�ضي الرطبة؛
�1010إذ ي�شري �إىل �أن الربنامج العاملي للأنواع الغازية يقوم بتطوير برنامج عمل �سريكز على التقييم وامل�ساعدة وطرح �أدوات
للتطبيق على امل�ستويات الإقليمية والوطنية ،بالإ�ضافة �إىل توفري مزيد من املعلومات التي تركز على الأنواع الغازية
املائية ،وذلك بالتعاون مع مكتب رام�سار واتفاقية التنوع البيولوجي واملنظمات الأخرى ذات ال�صلة؛
�1111إذ يرحب بالعمل الذي قام به مكتب رام�سار ،بالتعاون مع االحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة ومركز الرتاث العاملي
وجهات �أخرى ،لتد�شني م�شروع للتوا�صل ورفع الوعي ب�ش�أن الأنواع الأفريقية الغازية للأرا�ضي الرطبة والذي �سيقوم
بتوزيع املعلومات والن�صائح ب�ش�أن املمار�سات اجليدة واخلربات ملديري الأرا�ضي الرطبة؛
ف�إن م�ؤمتر الأطراف
1212يحث الأطراف املتعاقدة على تناول امل�شكالت التي تفر�ضها الأنواع الغازية يف نظم الأرا�ضي الرطبة بطريقة حا�سمة
و�شاملة مع ا�ستخدام الأدوات والإر�شادات التي قام على تطويرها العمليات وامل�ؤ�س�سات املختلفة قدر امل�ستطاع ،وي�شمل
ذلك �أي �إر�شادات �أو مبادئ �إر�شادية ذات �صلة قد مت اعتمادها مبوجب اتفاقيات �أخرى؛
1313ي�شجع الأطراف املتعاقدة على امل�شاركة وامل�ساهمة ب�شكل تام يف تنمية مزيد من الإر�شادات والأدوات املنا�سبة لتناول هذه
امل�شكالت؛
1414يطلب من مكتب رام�سار ا�ستمرارية التعاون عن قرب قدر امل�ستطاع مع امل�ؤ�س�سات والعمليات التي تتعامل مع ق�ضايا
الأنواع الغازية خا�صة تلك التي لها �صلة مبا�شرة بنظم الأرا�ضي الرطبة؛
1515يحث الأطراف املتعاقدة على �إجراء تقييمات ملخاطر الأنواع الغريبة التي يحتمل �أن تفر�ض تهديدا على اخل�صائ�ص
البيئية للأرا�ضي الرطبة مع الأخذ يف االعتبار التغريات املحتملة للنظم البيئية نتيجة ت�أثريات تغري املناخ العاملي،
وتطبيق الإر�شادات املتاحة يف �إطار عمل تقييم املخاطر لرام�سار (القرار )VII.10؛
1616يحث الأطراف املتعاقد على حتديد وجود �أنواع غريبة غازية يف مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى داخل �إطار
�أرا�ضيها ،والتهديدات التي تفر�ضها على اخل�صائ�ص البيئية لهذه الأرا�ضي الرطبة مبا يف ذلك قيام هذه الأنواع بغزو
مواقع لرام�سار ال تتواجد بها يف الوقت احلايل ،والإجراءات اجلاري �إعدادها �أو املخططة ملنعها �أو الق�ضاء عليها �أو
ال�سيطرة عليها وتقدمي تقارير حول ذلك ملكتب رام�سار دون ت�أخر وفقا للمادة  3.2من االتفاقية ،ومن ثم ميكن �إدراج
هذه املعلومات يف قاعدة بيانات مواقع رام�سار؛
1717يطلب من مكتب رام�سار توفري املعلومات التي قدمها الأطراف املتعاقدة التفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات
الأخرى دعما لتنفيذ برنامج العمل امل�شرتك بني اتفاقية التنوع البيولوجي ورام�سار 2002-2006؛
1818يقر �أن العديد من الأنواع الغازية املائية الداخلية وال�ساحلية والبحرية ميكنها �أن تنت�شر ب�سرعة وب�شكل متكرر يف
كافة �أنحاء نظم الأرا�ضي البيئية و�أحوا�ض الأنهار واملناطق ال�ساحلية والبحرية ،ف�إن الق�ضاء عليها يف مكان ما ال
يعد برهانا على فاعلية الوقاية من عمليات غزو �أخرى ،كما يحث كافة الأطراف املتعاقدة التي لديها مناطق بحرية/
�ساحلية ونظم نهرية و�أرا�ضي رطبة م�شرتكة �أن تتعاون ب�شكل كامل يف الوقاية من الأنواع الغازية والإنذار املبكر لها
يف الأرا�ضي الرطبة ذات احلدود امل�شرتكة والق�ضاء وال�سيطرة عليها ،يف ظل تطبيق �إر�شادات التعاون الدويل مبوجب
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اتفاقية رام�سار (كتيب رام�سار رقم )9؛
1919يحث الأطراف املتعاقدة �أن يعرتفوا� ،أثناء تطوير وتنفيذ اال�سرتاجتيات الوطنية واال�ستجابة للأنواع الغريبة الغازية،
�أن الغزو الأر�ضي الذي تقوم به الأنواع الغريبة ميكن �أن يهدد وي�ؤثر على اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة وذلك
عن طريق خف�ض م�ستوى املياه اجلوفية وتعديل �أمناط تدفق املياه و�ضمان تطبيق التدابري املنا�سبة ملنع �أو ال�سيطرة
على هذا الغزو؛
2020يحث الأطراف املتعاقدة على الدرا�سة املت�أنية للت�أثريات البيئية املحتملة من جراء الأنواع الغازية قبل نقل املياه بني
�أحوا�ض الأنهار؛
2121يحث جميع الأطراف املتعاقدة على العمل عن قرب مع نقاط االت�صال الوطنية لديها التفاقية التنوع البيولوجي
واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر وبرنامج الإن�سان واملحيط احليوي التابع ملنظمة اليوني�سكو واملنظمة البحرية
الدولية وغريها لو�ضع وتنفيذ ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات وطنية وا�ستجابات الإدارة للتهديدات التي تفر�ضها الأنواع
الغريبة الغازية ول�ضمان �أن الوقاية والق�ضاء وال�سيطرة على هذه الأنواع مدرجة متاما يف الت�شريعات الوطنية وبرامج
عمل وا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنوع احليوي والأرا�ضي الرطبة الوطنية ،يف ظل تطبيق �إر�شادات مراجعة القوانني
وامل�ؤ�س�سات لتعزيز احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها (كتيب رام�سار رقم  )3و�إر�شادات تطوير
وتنفيذ �سيا�سات الأرا�ضي الرطبة الوطنية (كتيب رام�سار رقم )2؛
2222يطلب من مكتب رام�سار العمل مع �أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والربنامج العاملي للأنواع الغازية على �إيجاد طرق
وو�سائل التفاقية رام�سار ت�ستخدمها يف امل�ساهمة ،ل�صالح اتفاقية التنوع البيولوجي ،يف مراجعة تقييم ت�أثري الأنواع
الغازية على املياه الداخلية واجلزر ،وتوفري نتائج هذه املراجعة للأطراف املتعاقدة ومديري الأرا�ضي الرطبة؛
2323ي�شجع مكتب رام�سار بالتعاون مع االحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة ومركز الرتاث العاملي وبرنامج الإن�سان
واملحيط احليوي التابع ملنظمة اليوني�سكو ،لزيادة تطوير وتنفيذ العمل القائم ب�ش�أن التوا�صل ورفع الوعي بالأنواع
الأفريقية الغازية للأرا�ضي الرطبة ملديري الأرا�ضي الرطبة ،ون�شر املعلومات ومنتجات التوعية على نطاق وا�سع،
ودرا�سة تطوير م�شاريع مماثلة يف مناطق �أخرى لرام�سار؛ كما ي�شجع الأطراف املتعاقدة واملنظمات املانحة على درا�سة
توفري موارد لهذه امل�شاريع؛
2424ي�شجع �أي�ضا الربنامج العاملي للأنواع الغازية واالحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة وغريها لتطوير م�صادر معلومات
على االنرتنت ب�ش�أن حتديد وتوزيع و�إدارة الأنواع الغازية والأنواع الغازية املحتملة التي ت�ؤثر على الأرا�ضي الرطبة،
وتوفري هذه امل�صادر على نطاق وا�سع للأطراف املتعاقدة ومديري الأرا�ضي الرطبة من �أجل م�ساعدتهم يف الك�شف
املبكر للأنواع الغازية والق�ضاء وال�سيطرة عليها.

83

كتيبات رام�سار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة الإ�صدار الثالث
القرار VIII.19
(الذي اعتمده م�ؤمتر الأطراف الثامن ،فالن�سيا� ،أ�سبانيا )2002
مبادئ �إر�شادية للأخذ يف االعتبار القيم الثقافية للأرا�ضي الرطبة لأجل الإدارة الفعالة للمواقع
�1 .1إذ يقر �أن الروابط القدمية واحلميمة للمجتمعات التقليدية بالأرا�ضي الرطبة قد زادت من �أهمية القيم الثقافية
بالن�سبة للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها ،وقد انعك�س ذلك يف علوم الكونيات املتنوعة للح�ضارات
والثقافات املختلفة على مر التاريخ
�2 .2إذ يقر �أي�ضا �أن اخل�صائ�ص املادية املعينة للأرا�ضي الرطبة قد �ساهمت يف و�ضع طرق حمددة لإدارة الأن�شطة التقليدية
من خالل هياكل و�إجراءات و�أ�ساليب ومنتجات حرفية م�صممة ب�شكل خا�ص والتي لها �أهمية ثقافية كبرية
�3 .3إذ يقر �أن عالقات الأفراد بالأرا�ضي الرطبة قد زادت من جوانب الثقافة غري املادية من خالل الفلكلور واملو�سيقى
والأ�ساطري والعادات ال�شفوية والتقاليد واملعارف التقليدية واحلكمة ال�شعبية و�أنه ميكن العثور على انعكا�سات ذلك يف
املمار�سات االجتماعية والأ�شكال التقليدية للتنظيم االجتماعي لإدارة موارد الأرا�ضي الرطبة وخا�صة املياه
�4 .4إذ يقر �أي�ضا �أن اال�ستخدامات التقليدية امل�ستدامة ملوارد الأرا�ضي الرطبة قد خلقت ب�شكل متكرر طبيعة ثقافية ذات
قيمة كبرية للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها؛
�5 .5إذ يدرك �أن القيم الثقافية للأرا�ضي الرطبة كانت وال تزال لها �أهمية كبرية بالن�سبة للمجتمعات التي تعي�ش يف
الأرا�ضي الرطبة واملناطق املحيطة بها ،و�أنها متثل جزءا من هويتهم؛ ومن ثم ف�إن فقدانها ال ميثل فقط م�ساهمة يف
نقل ملكيتهم من الأرا�ضي الرطبة بل �أي�ضا ي�سبب ت�أثريات بيئية واجتماعية �سلبية �إىل حد كبري؛
�6 .6إذ يقر �أن املعرفة الثقافية للأرا�ضي الرطبة متثل تراث جماعي بالن�سبة للمجتمعات يف هذه الأيام؛
�7 .7إذ يدرك �أن معظم املعارف املتعلقة مبمار�سات �إدارة الأرا�ضي الرطبة التقليدية يف الثقافات املتنوعة قد �ساهمت يف
احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها على مدار الألفية ،وتوا�صل تقدمي تلك امل�ساهمة؛
�8 .8إذ يدرك �أي�ضا �أنه عالوة على البعد الروحي لهذه املعارف واجلوانب الأخرى لإدارة الأرا�ضي الرطبة ال�سابقة ،ف�إن هذه
القيم ميكن �أن يكون لها �أهمية اجتماعية اقت�صادية كبرية حيث ميكن ا�ستخدامها كمورد لل�سياحة امل�ستدامة و�أن�شطة
اال�ستجمام وامل�ساهمة من خالل تلك الأن�شطة يف زيادة دخل ونوعية احلياة بالن�سبة لل�سكان؛
�9 .9إذ يدرك �أن االعرتاف على النحو املالئم بالرتاث الثقايف املادي وغري املادي ودعمه من املكونات التي ال غنى عنها يف �أي
عملية من عمليات اال�ستخدام امل�ستدام ملوارد الأرا�ضي الرطبة؛
�1010إذ يدرك �أن هناك فجوات ونقاط �ضعف هامة يف الإجراءات والطرق الالزمة لتحديد وتقييم وحماية الرتاث الثقايف
للأرا�ضي الرطبة بالإ�ضافة �إىل تعريف وتنفيذ ال�سيا�سات ذات ال�صلة بتلك الإجراءات والطرق؛
�1111إذ ي�شري �إىل �أن التحوالت االقت�صادية واالجتماعية اجلذرية وال�سريعة التي حدثت خالل العقود الأخرية قد زادت من
حجم التهديدات الواقعة على احلفاظ املنا�سب للرتاث الثقايف مثله مثل الأرا�ضي الرطبة يف العديد من �أنحاء العامل؛
�1212إذ يدرك �أن هناك منظمات واتفاقيات متنوعة متعددة الأطراف والتي تعمل على حتديد القيم الثقافية وحمايتها
وعالقتها بالنظم البيئية مبا يف ذلك الأرا�ضي الرطبة؛
�1313إذ يقر �أن اتفاقية رام�سار حتتاج �إىل العمل بالتعاون مع االتفاقيات الإقليمية ومتعددة الأطراف والهيئات الأخرى التي
تتناول احلاجة �إىل �إجراء حا�سم للحفاظ على الرتاث الثقايف ومنها:
•االتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (باريس )1972 ،؛
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•دعوة غرناطة ( )1975لمجلس أوروبا بشأن الهندسة المعمارية الريفية وطبيعيتها؛
•التوصية  )1979( 881للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن التراث المعماري الريفي؛
•أنشطة اليونسكو في مجال تعزيز المحافظة على التراث الثقافي؛
•المبادئ العامة للحفاظ المقترحة من قبل ميثاق التراث الوطني (القدس  )1996 ،الذي صدقت عليه الجمعية العامة
الحادية عشر للمجلس الدولي لآلثار والمواقع التاريخية؛
•التوصيات المختلفة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حماية الفلكور والحفاظ عليه ،والوضع القانوني له،
واستغالله اقتصاديا ،وتوفير الحماية الدولية له؛
•اتفاقية التنوع الإحيائى وخاصة قرارها  VI/10لمؤتمر األطراف المتعاقدة بشأن الخطوط العريضة للتقرير التجميعي
عن حالة واتجاهات المعارف واالبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة بالحفاظ على
التنوع الإحيائى واالستخدام المستدام له ،والخطة والجدول الزمني إلعداده ،وتوصيات إجراء تقييم األثر االجتماعي
والثقافي والبيئي بشأن التطورات المقترح إجراؤها ،أو التي يحتمل أن تؤثر على المواقع المقدسة على األراضي
والمياه التي تشغلها أو تستعملها المجتمعات األصلية والمحلية؛
•االتفاقية األوروبية للطبيعية (فلورنسا )2000 ،؛
•االتفاقية المتعلقة بالسكان األصليين والقبليين في البلدان المستقلة (منظمة العمل الدولية رقم  5 ، 169سبتمبر
)1991؛
•المنتدى الدائم للسكان األصليين.

�1414إذ يذكر �أن ن�ص اتفاقية رام�سار يعرتف بالفعل ،يف الفقرة الثالثة من التمهيد� ،أن “الأرا�ضي الرطبة متثل موردا
لقيمة اقت�صادية وثقافية وعلمية وا�ستجمامية كبرية ،و�سوف يتعذر تعوي�ض خ�سارتها”؛ كما يذكر �أن م�ؤمتر الأطراف
ال�سابع قد اعتمد �إر�شادات �إقامة وتعزيز م�شاركة املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�صليني يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة (القرار
)VII.8؛
�1515إذ ي�شري �إىل الوثائق الأ�سا�سية و�أمثلة اجلوانب الثقافية للأرا�ضي الرطبة يف خمتلف �أنحاء العامل التي مت تقدميها
خالل اجلل�سة الفنية رقم  5من هذا االجتماع مل�ؤمتر الأطراف؛
ف�إن م�ؤمتر الأطراف
1616ي�أخذ يف االعتبار قائمة املبادئ الإر�شادية الواردة يف ملحق هذه القرار؛
1717يطلب من مكتب رام�سار �أن ي�سعى �إىل احل�صول على مدخالت من الأطراف املتعاقدة واخلرباء واملمار�سني واملجتمعات
املحلية وال�سكان الأ�صليني من خمتلف �أنحاء العامل لتعزيز ورقة املعلومات ب�ش�أن اجلوانب الثقافية للأرا�ضي الرطبة
(م�ؤمتر الأطراف الثامن ،وثيقة رقم  )15والإر�شادات التف�صيلية املعدة للدرا�سة من جانب هذا االجتماع مل�ؤمتر
الأطراف لإ�صدارها كوثيقة خلفية ولإطالع م�ؤمتر الأطراف التا�سع على التقدم املحرز؛
1818ي�شجع الأطراف املتعاقدة على درا�سة الإر�شادات با�ستخدام قائمة املبادئ التوجيهية الواردة يف ملحق هذا القرار ولكن
فقط من وجهة نظر احلفاظ على القيم الثقافية للأرا�ضي الرطبة وتعزيزها؛
1919ي�شجع �أي�ضا الأطراف املتعاقدة �أن تقوم ،يف �سياق �أطر العمل الوطنية والقانونية لها ومواردها وقدراتها املتاحة ،مبا
يلي:
•درا�سة جمع وتقييم العوامل الثقافية املادية وغري املادية ذات ال�صلة بالأرا�ضي الرطبة واملياه ،خا�صة �أثناء
�إعداد ورقة معلومات رام�سار لإعالن الأرا�ضي الرطبة اجلديدة ذات الأهمية الدولية �أو �أثناء حتديث ورقة
معلومات رام�سار اخلا�صة مبواقع رام�سار القائمة ،مع الأخذ يف االعتبار متى كان ذلك منا�سبا حقوق امللكية
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الفكرية والقانون العريف ومبد�أ املوافقة امل�سبقة عن علم وذلك طبقا لقواعد اتفاقية التنوع الإحيائى
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية؛
•تعزيز تقدير و�إعادة �إحياء هذه القيم الثقافية بني ال�سكان الواقعني على مقربة من الأرا�ضي الرطبة وب�صفة
عامة بني عامة النا�س على نطاق �أو�سع؛
•�إدراج اجلوانب ذات ال�صلة بالرتاث الثقايف يف ت�صميم وتنفيذ خمططات �إدارة الأرا�ضي الرطبة
•بذل جهود لدمج معايري الآثار الثقافية واالجتماعية يف التقييمات البيئية التي قد تت�ضمن على �سبيل املثال
ق�ضايا ذات اهتمام ثقايف خا�ص مثل العقائد والأديان ،واملمار�سات العرفية ،و�أ�شكال التنظيم االجتماعي،
ونظم ا�ستخدام املوارد الطبيعية ومنها �أمناط ا�ستخدام الأرا�ضي و�أماكن الأهمية الثقافية واملواقع املقد�سة
والطقو�س الدينية واللغات ونظم القانون العريف والهياكل ال�سيا�سية والقواعد والأعراف؛
•تنفيذ هذه اجلهود يف ظل م�شاركة فعالة لل�سكان الأ�صليني واملجتمعات املحلية واملعنيني الآخرين لدرا�سة
ا�ستخدام القيم الثقافية للأرا�ضي الرطبة ك�أداة لتعزيز هذه امل�شاركة خا�صة يف تخطيط و�إدارة الأرا�ضي
الرطبة؛
2020ي�شجع الأطراف املتعاقدة على االعرتاف بالقيم الثقافية والرتاثية ذات ال�صلة بالأرا�ضي الرطبة �أثناء حماية الرتاث
القائم ويف �سيا�ساتها و�أطرها القانونية؛
2121يدعو الأطراف املتعاقدة على درا�سة �إجراء �أن�شطة تدريبية وتثقيفية م�شرتكة منا�سبة فيما يتعلق بالقيم الثقافية
للأرا�ضي الرطبة بالإ�ضافة �إىل درا�سة �إقامة م�شروعات جتريبية على الأ�صعدة املحلية والإقليمية والوطنية من �أجل
حت�سني تطبيق و�/أو دمج املبادئ التوجيهية يف احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد لها؛
2222ي�شجع الأطراف املتعاقدة على و�ضع �آليات ت�شاور منا�سبة على امل�ستويات الإقليمية �أو الوطنية لدرا�سة كيف ميكن �أن
يتم تطبيق املبادئ التوجيهية على تطوير وتعزيز القيم الثقافية للأرا�ضي الرطبة؛
2323يحث الأطراف املتعاقدة ومكتب رام�سار على الت�آزر وجتنب تكرار اجلهود مع االتفاقيات متعددة الأطراف ذات ال�صلة
كتلك الواردة يف الفقرة � 13أعاله؛
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القرار IX4
اتفاقية رام�سار واحلفاظ على املوارد ال�سمكية((( و�إنتاجها واال�ستخدام امل�ستدام لها

�1 .1إذ يقر ب�أهمية الدور الذي تلعبه الأرا�ضي الرطبة الداخلية وال�ساحلية والبحرية القريبة من ال�شاطئ يف دعم
تعدادات الأنواع املائية واملوارد ال�سمكية؛
�2 .2إذ يدرك �أن ال�صيد له �أهمية اجتماعية وثقافية واقت�صادية كبرية يف خمتلف �أنحاء العامل؛
�3 .3إذ يدرك �أن املوارد ال�سمكية متثل م�صدرا حيويا للغذاء والدخل بالن�سبة ملاليني الأفراد ،حيث ميكن �أن ي�ساعد
يف احلد من الفقر ،و�إذ ي�شعر بالقلق جتاه تقارير تقييم النظم البيئية للألفية التي ت�شري ب�أن عائدات الأ�سماك
يف العديد من �أنحاء العامل تنخف�ض نتيجة للح�صاد غري امل�ستدام وتدهور املوائل وفقد بي�ض ال�سمك ومواطن
احل�ضانة بالإ�ضافة �إىل مناطق التغذية واللجوء ،و�إذ ي�شري �إىل احتمالية �أن ت�ؤثر �أ�ساليب ال�صيد املختلفة
والأن�شطة ذات ال�صلة داخل �إطار الأرا�ضي الرطبة ومن حولها (من ال�صيد �إىل اال�ستهالك) على الكائنات
احلية الأخرى؛
�4 .4إذ ي�شعر بالقلق جتاه فقدان املوارد ال�سمكية وزيادة عدد الأنواع امل�سجلة يف القائمة احلمراء لالحتاد الدويل
للحفاظ على الطبيعة على �أنها مهددة عامليا ،و�إذ يدرك �أهمية الدور الذي تلعبه بع�ض مواقع رام�سار يف
احلفاظ على الكائنات احلية املائية املهددة؛
�5 .5إذ يدرك غياب البيانات العلمية ال�سليمة ب�ش�أن املوارد ال�سمكية يف العديد من الأرا�ضي الرطبة؛
�6 .6إذ يذكر العالقة بني الإر�شادات التي اعتمدتها االتفاقية ب�ش�أن دمج احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام
الر�شيد لها يف �إدارة �أحوا�ض الأنهار (القرار  )VII.18و�إدارة املناطق ال�ساحلية (القرار  )VIII.4لت�أمني الإدارة
املتكاملة للنظم البيئية للأرا�ضي الرطبة التي تعتمد عليها املوارد ال�سمكية؛
�7 .7إذ يذكر �أي�ضا �أنه يف القرار � ،VIII.2شجع م�ؤمتر الأطراف “الأطراف املتعاقدة على اتخاذ اخلطوات ال�ضرورية،
متى �أمكن ذلك وكان منا�سبا ،للحفاظ على �إتاحة الهجرة للأ�سماك الأ�صلية وغريها من الأنواع وراء ال�سدود؛
�8 .8إذ يو�صي الأطراف التي اتخذ �إجراءات للحفاظ على �أو ا�سرتداد تعدادات الأنواع املائية الأ�صلية وموائلها،
على �سبيل املثال من خالل ا�سرتداد املوائل ،بتوفري م�سارات للأ�سماك يف البنية الأ�سا�سية و�/أو ال�سيطرة
على مناف�سي الأنواع الغريبة الغازية و�/أو التحكم يف ممار�سات الإ�ستزراع املائي غري امل�ستدامة و�/أو احلد من
ت�أثريات التلوث املائي؛
�9 .9إذ ي�شري �إىل �أن فوائد النظم البيئية املقارنة واملكت�سبة من توفري الربوتني من الأ�سماك امل�صائد امل�ستدامة،
والتي على �إثرها يتم تخفيف ال�ضغط الزراعي الواقع على الأرا�ضي واحلد من تلوث املياه؛
�1010إذ ي�شري �أي�ضا �إىل النمو وا�سع االنت�شار يف الزراعة املائية وفوائده املحتملة لزيادة املوارد ال�سمكية وخف�ض
التكاليف البيئية واحلاجة �إىل الإدارة والتخطيط بحذر لتجنب الآثار ال�سلبية للأنواع املائية الأ�صلية ونظم
الأرا�ضي الرطبة؛
�1111إذ يدرك اعتماد منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة لقواعد �سلوك ال�صيد الر�شيد ( )1995وما تالها من
�إر�شادات فنية ذات �صلة ف�ضال عن االعرتاف باحلاجة �إىل تعزيز اال�ستخدام امل�ستدام للموارد ال�سمكية وتخفيف
الآثار ال�سلبية للممار�سات الزراعة املائية؛
(((
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�1212إذ يدرك �أي�ضا العمل امل�ستمر للتقييم ال�شامل لإدارة املياه يف الزراعة الذي يرت�أ�سه املعهد الدويل لإدارة املياه
وعالقته بق�ضايا الأرا�ضي الرطبة و�صيد الأ�سماك والزراعة املائية؛
�1313إذ يذكر ب�أن الإجراء  1.2.6من املخطط اال�سرتاتيجي لرام�سار  2003-2006يدعو �إىل تقييم “م�ساهمة مواقع
رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى يف احلفاظ على الأ�سماك مبا يف ذلك ا�ستغالل املعلومات املتاحة من تقييم
النظم البيئية للألفية وبرامج التقييم الأخرى و(تو�صية) ممار�سات الإدارة امل�ستدامة التي ميكنها �أن ت�ساهم
يف هدف القمة العاملية للتنمية امل�ستدامة باحلفاظ على �أو ا�سرتداد خمزونات الأ�سماك امل�ستنفدة (املوارد
ال�سمكية) للم�ستويات التي ميكن عندها �أن حتقق احلد الأق�صى من العائدات امل�ستدامة” متى �أمكن بحلول
2015؛ كما يذكر �أي�ضا بربامج العمل التفاقية التنوع البيولوجي ب�ش�أن املياه الداخلية والتنوع الأحيائي
البحري وال�ساحلي؛
�1414إذ يقر ب�أن ال�شعاب املرجانية تعد من بني �أعقد النظم البيئية البحرية املنتجة للأنواع بكرثة حيث تغطي �أقل
من  1%من م�ساحة املحيط �إال �أنها تعد موطنا لثلث جميع الأنواع ال�سمكية البحرية ،وت�شري التقديرات �إىل �أن
ال�شعاب املرجانية حتقق  6مليون طن مرتي من الأ�سماك �سنويا كما �أنها متثل ربع �إجمايل الإنتاج ال�سمكي يف
خمتلف �أنحاء العامل والذي تولده الدول النامية ب�سبب ال�شعاب املرجانية ،وهي توفر املوئل لن�سبة كبرية من
التنوع الأحيائي البحري؛
�1515إذ يقر ب�أن العديد من الفوائد/اخلدمات البيئية يتم تقدميها بوا�سطة النظم البيئية باملاجنروف وي�شمل ذلك
احلماية ال�ساحلية واملغذيات واحتبا�س الرت�سبات وم�صرف لثاين �أك�سيد الكربون وعالقتها بالأماكن احلا�ضنة
لأنواع مائية خمتلفة ودورها الوقائي جتاه النظم البيئية القائمة ذات ال�صلة مثل ال�شعاب املرجانية والأع�شاب
البحرية ،كما يربز �أهمية النظم البيئية باملاجنروف مبا يف ذلك م�سطحات املد واجلزر وم�صبات الأنهار ب�صفتها
م�صدرا للموارد ال�سمكية للعديد من املجتمعات ال�ساحلية؛
�1616إذ يدرك �أنه ،طبقا للأطل�س العاملي للماجنروف ،يتم تدمري مناطق املاجنروف مبعدل � 1%سنويا على الرغم
من �أهميتها للإنتاج ال�سمكي؛
�1717إذ يدرك �أن الأع�شاب البحرية لها دور حيوي كمواطن للبي�ض وموائل ومالجئ للعديد من الأنواع البحرية يف
مراحل خمتلفة من دورة حياتها؛
�1818إذ يذكر بالقرار  VIII.10الذي �أ�شار �إىل �أن هذه النظم البيئية قد قدرت ب�شكل متدين يف قائمة رام�سار؛
�1919إذ يدرك خطة الإجراءات التنفيذية للقمة العاملية للتنمية امل�ستدامة املتعلقة ب�إقامة حمميات بحرية ،والقرار
 VII/5مل�ؤمتر الأطراف ال�سابع التفاقية التنوع الأحيائي ب�ش�أن التنوع الأحيائي البحري وال�ساحلي ،وبرنامج
عمل اتفاقية التنوع البيولوجي ب�ش�أن املحميات الطبيعية (القرار  )VII.28والعمل الأخري الذي قامت به جلنة
م�صائد الأ�سماك ب�ش�أن دور املحميات البحرية يف �إدارة م�صائد الأ�سماك؛ كما ي�شري �إىل احلاجة امللحة لتناول
التمثيل املحدود للمحميات يف املوائل البحرية وال�ساحلية ويف املياه الداخلية من خالل املخططات الوطنية
للمحميات؛
�2020إذ ي�شري �إىل الدعم املايل املقدم من قبل االحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة وال�صندوق العاملي حلفظ
الطبيعية واملركز العاملي للأ�سماك يف تنفيذ الإجراء  1.2.6.من املخطط اال�سرتاتيجي لرام�سار 2003-2008
و�أدوارها كمدافعني عن وم�ست�شارين فنيني يف الأمور ذات ال�صلة باملوارد املائية وم�صائد الأ�سماك؛ كما ي�شري
�إىل تعاونها مع جلنة املراجعة العلمية والفنية من خالل �إعداد “مراجعة مواقع رام�سار واحلفاظ على م�صائد
الأ�سماك” الذي �سي�صدر كتقرير فني لرام�سار بالإ�ضافة �إىل ملخ�ص الق�ضايا والتو�صيات املتعلقة بالأرا�ضي
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الرطبة واحلفاظ على املوارد ال�سمكية واال�ستخدام امل�ستدام لها امللحق بهذا القرار؛
�2121إذ ي�شري �إىل �أن املنظمة الدولية للأرا�ضي الرطبة واالحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة واالحتاد العاملي
للحفاظ على الطبيعة قد قاموا بت�شكيل جمموعة متخ�ص�صة لأ�سماك املياه العذبة والتي �ستقدم الن�صيحة
ب�ش�أن الإجراءات ذات الأولوية للحفاظ على �أ�سماك املياه العذبة للأطراف املتعاقدة ومنظمات �أحوا�ض الأنهار
وغريها؛
ف�إن م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
2222ي�ؤكد �أن هذا القرار يغطي ق�ضايا م�صائد الأ�سماك الداخلية وال�ساحلية والبحرية يف الأرا�ضي الرطبة من
خالل املادة  1ومواقع رام�سار من خالل املادة  2.1من اتفاقية رام�سار؛
2323يحث الأطراف املتعاقدة على تطبيق التو�صيات امللحقة بهذا القرار على النحو املالئم �أثناء تناول ق�ضايا
اال�ستخدام امل�ستدام للموارد ال�سمكية والق�ضايا ذات ال�صلة باحلفاظ على واال�ستخدام الر�شيد ملواقع رام�سار
والأرا�ضي الرطبة الأخرى؛
2424يحث الأطراف املتعاقدة على مراجعة �أطرها ال�سيا�سية وترتيباتها امل�ؤ�س�ساتية مبا يتوافق مع القرارين VII.6
ب�ش�أن ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة و VII.7ب�ش�أن مراجعة القوانني والت�شريعات ل�ضمان �أن هيئات
�إدارة امل�صائد ال�سمكية وغريها امل�شاركة يف احلفاظ على و�/أو �إدارة التنوع الأحيائي املائي على وعي باجلهود
التكميلية الداعمة على امل�ستويات الوطنية و�شبه الوطنية واملحلية لتنفيذ االتفاقية؛
2525يطالب هيئات امل�صائد ال�سمكية امل�سئولة عن �إدارة امل�صائد بداخل �أو من حول مواقع رام�سار ب�ضمان �أن �أن�شطتها
تدعم احلفاظ على اخل�صائ�ص البيئية ملواقع رام�سار؛
2626يحث الأطراف املتعاقدة ويدعو املنظمات ذات ال�صلة �إىل ا�ستخدام �أحكام احلفاظ على الأنواع واملوائل التابعة
لالتفاقية لدعم طرح و�/أو ا�ستمرارية تدابري الإدارة التي تخفف من الت�أثريات البيئية لل�صيد مبا يف ذلك
ا�ستخدام طرق الإدارة اجلغرافية مبا هو منا�سب ،كما يحث �أي�ضا �أمانة رام�سار ب�أن تعمل مع االتفاقيات
وامل�ؤ�س�سات واملنظمات الأخرى املعنية باحلفاظ على التنوع الأحيائي و�إدارة املوارد الطبيعية (مبا يف ذلك منظمة
الأغذية والزراعة على الأ�صعدة الدولية والإقليمية) لتعزيز الت�آزر والتوفيق بني طرق الإدارة والتخطيط التي
تعود بالنفع على احلفاظ على والإدارة امل�ستدامة للموارد ال�سمكية واالعرتاف مب�ساهمتها نحو حتقيق �أهداف
اتفاقية التنوع الأحيائي والقمة العاملية للتنمية امل�ستدامة والأهداف الإمنائية للألفية؛
2727ي�شجع الأطراف املتعاقدة على التوا�صل مع ال�شركاء املعنيني لإجراء جرد وتقييم ور�صد للموارد ال�سمكية التي
تعتمد على الأرا�ضي الرطبة؛
2828يطلب من امل�سئولني عن �إدارة مواقع رام�سار ب�أن يقوموا بدمج تدابري للحفاظ على الفوائد/اخلدمات البيئية
للأرا�ضي الرطبة مبا يف ذلك م�صائد الأ�سماك امل�ستدامة يف عمليات تخطيط الإدارة مبا يتوافق مع القرار
 VIII.14ب�ش�أن تخطيط الإدارة؛
2929يطلب من الأطراف املتعاقدة مراجعة وتعزيز الربامج الوطنية والإقليمية للجمع املنظم للبيانات البيئية
واالجتماعية االقت�صادية ب�ش�أن م�صائد الأ�سماك ،متى دعت احلاجة �إىل ذلك ،مبا يف ذلك امل�صائد اليديوية
والبيانات املتعلقة بالزراعة املائية ذات ال�صلة مبواقع رام�سار واملناطق امل�صاحبة؛
3030يحث الأطراف املتعاقدة على اتخاذ اخلطوات ال�ضرورية داخل �أطر عمل �أحوا�ض الأنهار املتكاملة و�إدارة املناطق
ال�ساحلية للحفاظ على �أو ا�سرتداد م�سارات هجرة الكائنات احلية املائية لتقليل الت�أثريات الواقعة على امل�صدر
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واحلد من التلوث بكافة �أ�شكاله ،و�إقامة وتنفيذ توزيعات للتدفق البيئي تدعم احلفاظ على الكائنات احلية
املائية ،وحماية مواطن البي�ض واحل�ضانة احليوية ،وا�سرتداد املوائل ذات ال�صلة التي قد تدهورت مع الأخذ
يف االعتبار الإر�شادات املعتمدة يف القرارات  VIII.1ب�ش�أن توزيع املياه و VIII.4ب�ش�أن الإدارة املتكاملة للمناطق
ال�ساحلية و VIII.32ب�ش�أن النظم البيئية للماجنروف؛
3131يحث الأطراف املتعاقدة على ال�سيطرة بعناية على ممار�سات الزارعة املائية (مثل مزارع الربك وامل�ستنقعات)
يف مواقع رام�سار ويف املناطق التي ت�ؤثر على مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى ملنع التغريات ال�سلبية
للخ�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة وتطبيق �أحكام قواعد ال�سلوك  1997التابعة ملنظمة الأغذية والزراعة
وما ي�صاحبها من �إر�شادات فنية للهيئات امل�سئولة عن م�صائد الأ�سماك – تنمية الزراعة املائية و�إعالن بانكوك
 2000وا�سرتاتيجية تنمية الإ�ستزراع املائي (�شبكة مراكز الزراعة املائية يف �آ�سيا – با�سيفيك (نا�سا)/منظمة
الأغذية والزراعة)؛
3232يحث ب�شدة الأطراف املتعاقدة على تنفيذ الت�شريعات وال�سيا�سات القائمة لوقف ترويج �أو �إقامة من�شئات جديدة
�أو تو�سيع �أن�شطة الإ�ستزراع املائي غري امل�ستدامة ال�ضارة بالأرا�ضي الرطبة مبا يتوافق مع القرار  VII.21ب�ش�أن
الأرا�ضي الرطبة املدية؛
3333يحث ب�شدة الأطراف املتعاقدة التي لديها نظم بيئية للماجنروف يف �أرا�ضيها ،من منطلق الأخذ يف االعتبار
�أحكام القرار  ،VIII.32مبراجعة وتعديل �أي �سيا�سات وا�سرتاتيجيات وطنية ،على النحو املالئم ،التي لديها
�أو من املحتمل �أن يكون لديها ت�أثريات �ضارة على هذه النظم البيئية ،وتنفيذ تدابري حلماية وا�سرتداد فوائد
تلك النظم البيئية للتعدادات الب�شرية ،من منطلق االعرتاف بحقوقهم ،وا�ستخداماتهم وعاداتهم التقليدية،
واحلفاظ على التنوع الأحيائي ،والتعاون على امل�ستوى الدويل من �أجل املوافقة على اال�سرتاتيجيات العاملية
والإقليمية للحفاظ على هذه النظم البيئية؛
3434يحث ب�شدة كل من الأطراف املتعاقدة على مراجعة �سيا�ساته وقوانينه وبراجمه التي تنظم �إدخال الكائنات
احلية املائية يف الزراعة املائية ،بهدف احلفاظ على اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة ،لل�سيطرة على
االنتقال الع�شوائي للأنواع على �سبيل املثال من خالل مياه ال�صابورة ،وجتنب �إدخال �أنواع غازية و�/أو غريبة
واتخاذ التدابري ال�ضرورية ملنع �إدخال �أو انت�شار كائنات حية غازية و�/أو غريب معروفة (مبا يف ذلك اجلينات
الغازية الغريبة) ،مبا يتوافق مع القرار VIII.18؛
3535يحث كل طرف متعاقد لديه على �أرا�ضيه �شعاب مرجانية و�أع�شاب بحرية والنظم البيئية امل�صاحبة الأخرى
�أن يقوم بتنفيذ الربامج الوطنية حلماية هذه النظم البيئية من خالل �إقامة حمميات فعالة وبرامج للر�صد
وبرامج توعية والتعاون من �أجل �إقامة م�شروعات ابتكارية ال�سرتداد ال�شعاب املرجانية والأع�شاب البحرية
والنظم البيئية امل�صاحبة؛
3636يحث �أي�ضا كل طرف متعاقد على اتخاذ اخلطوات ال�ضرورية داخل �إطار �سيا�ساته ونظمه البيئية اخلا�صة
باملحميات لإقامة واالعرتاف باملحميات البحرية وال�ساحلية والداخلية ك�أداة للحفاظ على التنوع الأحيائي
و�إدارة املوارد ال�سمكية؛
3737يطلب من كل طرف متعاقد �أن ي�أخذ يف االعتبار �أحكام القرار  VII.36الذي يو�ضح �أهمية الإدارة الت�شاركية يف
ال�سيا�سات والإجراءات والربامج اخلا�صة باحلفاظ على واال�ستخدام امل�ستدام للموارد ال�سمكية؛
3838يطلب من �أمانة رام�سار جذب االنتباه نحو الدور الهام للأرا�ضي الرطبة يف احلفاظ على املوارد ال�سمكية
واال�ستخدام امل�ستدام لها عن طريق الأن�شطة امل�ستمرة لربنامج التثقيف والتوعية العامة خا�صة من خالل
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الأحداث واملحافل امل�ستقبلية لليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة؛
3939يطالب الأمانة العامة بتبني ال�شراكات املنا�سبة مع املنظمات �أو الهيئات ذات اخلربة مثل املركز العاملي للأ�سماك
ومنظمة الأغذية والزراعة املعنية باحلفاظ على املوارد ال�سمكية واال�ستخدام امل�ستدام لها من �أجل �أن تكت�سب
اتفاقية رام�سار مزيد من الن�صيحة وحتقق مهمتها؛
4040يطالب جلنة املراجعة العلمية والتقنية بدرا�سة طرق و�سبل تو�ضيح ملحق هذا القرار ،مع الأخذ يف االعتبار
نتائج تقييم النظم البيئية للألفية ،والتقييم ال�شامل لإدارة املياه يف الزراعة ،والتقييمات الأخرى ذات ال�صلة
لتوفري الإر�شادات الالزمة للأطراف املتعاقدة ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة وعالقتها باملوارد ال�سمكية امل�ستدامة؛
4141ي�شجع الأطراف املتعاقدة على م�ساعدة ال�صيادين يف احل�صول على التكنولوجيات ال�صديقة للبيئة اخلا�صة
مب�صائد الأ�سماك والأن�شطة ذات ال�صلة بها.
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