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اال�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة
االإ�ضدار الثالثكتيب رام�سار



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

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

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

واخلزانات. 
حول هذه ال�ضل�ضلة من الكتيبات 

للأطراف  موؤمتر  اجتماعات  بعد  للتفاقية  العامة  الأمانة  اأعدتها  قد  ال�سل�سلة  هذه 
املتعاقدة ال�سابعة والثامنة والتا�سعة )COP7 ، COP8 ، وCOP9( التي عقدت 
على التوايل ، يف �سان خو�سيه ، كو�ستاريكا ، يف اأيار / مايو 1999 فالن�سيا ، اإ�سبانيا ، يف 
ت�سرين الثاين 2002 ، وكمبال ، اأوغندا ، فى نوفمرب عام 2005. املبادئ التوجيهية 
ب�ساأن امل�سائل املختلفة التي اعتمدتها الأطراف يف وقت �سابق من موؤمترات الأطراف ، 
اأعدت �سل�سلة من الكتيبات مل�ساعدة الدول التي لها م�سلحة يف ، اأو مع املعنيني مبا�سرة 
فى تنفيذ التفاقية على ال�سعد الدولية والإقليمية والوطنية ودون الوطنية اأو املحلية. 
التي اعتمدتها  ال�سلة  ، والتوجيهات ذات  املو�سوع  ، وذلك رهنا ح�سب  كل كتيب يجمع 
خمتلف الأطراف ، على اأن ت�ستكمل بحلول مواد اإ�سافية من الأطراف ورقات املعلومات 
، ودرا�سات احلالة وغريها من املن�سورات ذات ال�سلة وذلك لتو�سيح اجلوانب الرئي�سية 
لهذه املبادئ التوجيهية. الكتيبات متوفرة يف لغات العمل الثلث للتفاقية )النكليزية 

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

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

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

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

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

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

بيك 
�ضل�ضلة امل�ضرف : نيك دافيد�سون 

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

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

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

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

اإدارة االأرا�ضي الرطبة
 اأطر عمل اإدارة
 الأرا�سي الرطبة
 ذات الأهمية الدولية
 واملواقع الأخرى
للأرا�سي الرطبة

 يحل هذ� �لإ�صد�ر �لثالث من كتيبات ر�م�صار حمل �صل�صلة �صدرت يف �صهر مايو من عام 2004. وهو يت�صمن �لإر�صاد�ت ذ�ت �ل�صلة �لتي �أقرتها
 �لجتماعات �ملتعددة ملوؤمتر �لأطر�ف، وعلى وجه �لتحديد موؤمتر �لأطر�ف �ل�صابع )1999(، و�لثامن )2002(، و�لتا�صع )2005( بالإ�صافة �إىل

وثائق خلفية منتقاة ومت تقدميها يف هذه �ملوؤمتر�ت.
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�ضكر وتقدير
ترغ���ب اأمان���ة اتفاقية رام�سار يف �سكر وتقدي���ر العديد من الأفراد الذين �ساهموا، على مدار �سنوات عديدة وموؤمترات الأطراف 
اخلم�س���ة، م���ن خلل معرفتهم وخرباته���م يف جمال ر�سد واإدارة مواقع الأرا�سي الرطبة. فقد اأتاحت جهودهم اجلماعية الفر�سة 
لتفاقي���ة رام�س���ار لتطوي���ر ه���ذه احلزمة ل���لإدارة املتكامل���ة. وينبغي توجيه �سك���ر خا�ش للم�ساهم���ات التي قدمه���ا الدكتور ماك�ش 
 )IWMI( فاينل�سون )معهد البحوث البيئية للعلماء امل�سرفني – اإري�ش - ا�سرتاليا؛ والآن ينت�سب اإىل املعهد الدويل لبحوث املياه
�سرييلنكا( يف جمالت اخل�سائ�ش البيئية والر�سد وتقييم خماطر الأرا�سي الرطبة. وقد اأقر موؤمتر الأطراف ال�سابع الإر�سادات 
ذات ال�سل���ة بتقيي���م املخاط���ر، ال���ذي تل���ى ور�س���ة عمل اخل���رباء املنعقدة يف اأمان���ة رام�سار يف �سه���ر اإبريل من ع���ام 1998، وذلك قبل 
انعقاد الجتماع ال�سابع للجنة املراجعة العلمية والتقنية )STRP(. وهناك �سكر خا�ش ملوؤلفي اإطار عمل تقييم خماطر الأرا�سي 
الرطبة، الدكتور/ فاينل�سون، والدكتور/ ريك فان دام، والدكتور/ كري�ش هامفري- اإير�ش. وتتقدم اأمانة رام�سار اأي�سا بال�سكر اإىل 
اإري����ش والربنام���ج الوطن���ي للأرا�سي الرطبة ملوؤ�س�سة انفاريومين���ت ا�سرتاليا لدعم املوؤلفني خلل و�سعه���م لهذه الإر�سادات. وقد 
اأع���د الإر�س���ادات اجلديدة لتخطي���ط اإدارة مواقع رام�سار والأرا�س���ي الرطبة الأخرى، التي اأقرها موؤمت���ر الأطراف الثامن، اإحدى 
جمموع���ات العم���ل للجن���ة املراجعة العلمي���ة والتقنية وبالتايل يتطلب الأم���ر توجيه �سكر خا�ش لل�سيد/ ماي���ك األك�سندر )جمل�ش 
الري���ف بويل���ز- اململك���ة املتحدة( والدكتور/ مايك اأكرمي���ان )مركز علم البيئة والهيدرولوجيا – اململك���ة املتحدة( لإعداد م�سودات 
ه���ذه الإر�س���ادات. وجت���در الإ�س���ارة اإىل اأن الإر�س���ادات املتعلق���ة بالأرا�سي الرطب���ة وم�سائد الأ�سم���اك، التي اأقره���ا موؤمتر الأطراف 
التا�سع يف عام 2005، م�ستوحاة من معلومات وردت يف م�سودة تقرير اأعده الدكتور/ روبن ويلكام للجنة املراجعة العلمية والتقنية 
بدع���م م���ايل من الحتاد ال���دويل للحفاظ على الطبيعة وال�سن���دوق العاملي للحياة الربية. وتتقدم الأمان���ة بال�سكر اأي�سا لكل من 
�س���ارك يف ه���ذا الإ�س���دار لدعمه���م لهذا العمل، مبا يف ذلك جلن���ة املراجعة العلمي���ة والتقنية لإعداد م�سودة ق���رار موؤمتر الأطراف 

التا�سع ب�ساأن هذا املو�سوع. ويتم يف الوقت احلايل اإعداد التقرير ال�سامل لإ�سداره كتقرير فني لرام�سار.

ملحوظة: يرتكز هذا الكتيب على العديد من القرارات وملحقها، لكنه ي�سم اأي�سا معلومات اإ�سافية ذات �سلة بهذا املو�سوع. 
اأو  رام�سار  اأمانة  نظر  وجهات  تعك�ش  بال�سرورة  لي�ست  فهي  الإ�سافية  املعلومات  هذه  يف  عنها  املعرب  النظر  لوجهات  وبالن�سبة 

الأطراف املتعاقدة علما باأن هذه املواد مل يتم اإقرارها من جانب موؤمتر الأطراف املتعاقدة.

ونظرا لأن هذا الكتيب قد مت تاأليفه من جمموعة من الإر�سادات التي اأقرتها التفاقية يف اأوقات خمتلفة ومن خلل قرارات 
منف�سلة، فمن ال�سروري ل�ستمرارية وو�سوح هذا الكتيب اأن يتم تغيري اأرقام الأق�سام والفقرات والأ�سكال واجلداول وال�سناديق 
اأقرته التفاقية. ويتم تو�سيح الإ�سافات واحلذف الذي يتم  اأ�سلية من الإر�سادات وفقا ملا  واملراجع امل�سرتكة من كل جمموعة 

اإجرائه على ن�سو�ش هذه الإر�سادات الأ�سلية بني قو�سني )..(.

http://www الوثائق الأ�سلية امل�سار اإليها يف هذا الكتيب متاحة على املوقع اللكرتوين للتفاقية بتعدادها الأ�سلي
 . ramsar.org/index_key_docs.htm#res.

كما اأن وثائق اخللفية امل�سار اإليها 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
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املحتويات
�ضكر وتقدير

ت�ضدير
اأطر عمل اإدارة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية ومواقع الأرا�ضي الرطبة الأخرى

اأ      مقدمة 
ب   و�ضف “اخل�ضائ�س البيئية” لالأر�س الرطبة

جـ  تطوير عملية تخطيط الإدارة
I .مقدمة

II .اإر�سادات عامة
III . دمج اإدارة الأر�ش الرطبة يف تخطيط الإدارة البيئية وا�سعة النطاق مبا يف ذلك اإدارة املناطق ال�ساحلية

واأحوا�ش الأنهار
IV .وظائف تخطيط اإدارة الأرا�سي الرطبة
V .املعنيون، من بينهم املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�سليني

VI . النهج الوقائي املطبق على الإدارة البيئية
VII .تخطيط الإدارة كعملية

VIII .املدخلت واملخرجات والنتائج
IX .الإدارة القابلة للتكيف
X .وحدات الإدارة وتق�سيم املناطق واملناطق الفا�سلة

XI .سكل خمطط الإدارة�
XII .التمهيد/ال�سيا�سة

XIII .الو�سف
XIV .التقييم
XV .الأهداف                  

XVI .الأ�سا�ش املنطقي
XVII .)برنامج العمل )م�سروعات الإدارة واملراجعة

د      ت�سميم برنامج للر�سد
ه�   اإطار عمل تقييم خماطر الأرا�سي الرطبة

ملحق 1. املبادئ التوجيهية للأخذ يف العتبار القيم الثقافية للأرا�سي الرطبة لأجل الإدارة الفعالة للمواقع
ملحق 2. ق�سايا وتو�سيات للأطراف املتعاقدة ب�ساأن اإدارة امل�سائد امل�ستدامة يف مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى

القرارات والتو�سيات ذات ال�سلة
القرار 5.7: تخطيط اإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى

القرار VI.1: التعريفات املعمول بها للخ�سائ�ش البيئية، واإر�سادات و�سف اخل�سائ�ش البيئية للمواقع املدرجة يف القائمة 
واحلفاظ عليها، واإر�سادات عمل �سجل مونرتو

القرار VII.10: اإطار عمل تقييم خماطر الأرا�سي الرطبة
القرار VIII.14: الإر�سادات اجلديدة لتخطيط اإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى

القرار VIII.18: الأنواع الغازية والأرا�سي الرطبة
القرار VIII.19: املبادئ التوجيهية للأخذ يف العتبار القيم الثقافية للأرا�سي الرطبة لأجل الإدارة الفعالة للمواقع

القرار IX.4: اتفاقية رام�سار واحلفاظ على موارد م�سائد الأ�سماك واإنتاجها وال�ستخدام امل�ستدام لها
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ت�سدير
تقر اتفاقية رام�سار اأن اإعلن الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية )مواقع رام�سار( ميثل نقطة البداية لتاأمني ا�ستدامة 
الأرا�سي الرطبة واحلفاظ على خدمات النظم البيئية واأن تطوير وتنفيذ عملية لتخطيط الإدارة ت�سم كافة املعنيني من الأمور 
الأرا�سي  اأن تطبق على جميع  وينبغي  بل  الإدارة هذه ميكن  فاإن عمليات تخطيط  ال�سرورية لتحقيق ذلك. علوة على ذلك، 
اإر�سادات ب�ساأن التخطيط  اأقر موؤمتر الأطراف اخلام�ش  اأم ل. وقد  اإذا كانت ملعنة كمواقع لرام�سار  الرطبة، بغ�ش النظر عما 
من  عددا  واأقر  الأطراف  موؤمتر  طور  فقد  وبالتايل،   .5-7 للقرار  كملحق  الأخرى  الرطبة  والأرا�سي  رام�سار  مواقع  لإدارة 
الإر�سادات والأدوات الإ�سافية ذات ال�سلة بتنفيذ اإدارة الأرا�سي الرطبة والتي متثل �سويا حزمة متكاملة ممثلة يف هذا الكتيب. 
وي�سمل ذلك الإر�سادات املتعلقة بو�سف اخل�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة وت�سميم برنامج للر�سد واإدارة الأرا�سي الرطبة 

من حيث م�سائد الأ�سماك امل�ستدامة.
ومنها  للعملية  الإ�سافية  لتغطي اجلوانب  الإدارة  اإر�سادات تخطيط  اإىل  باحلاجة  اعرتف  الذي   ،VII.12 للقرار  وا�ستجابة 
تق�سيم املناطق واملناطق الفا�سلة وتطبيق نهج وقائي، قامت جلنة املراجعة العلمية والتقنية للتفاقية بت�سكيل جمموعة عمل 
والتي بدورها قامت مبراجعة احلزمة الكاملة لإر�سادات التفاقية ذات ال�سلة بتخطيط الإدارة. وقد خل�ست اللجنة اإىل اأن نتيجة 
لإر�سادات  �ساملة  مراجعة  اإجراء  الأمر  تطلب  اخلام�ش،  الأطراف  موؤمتر  منذ  الإدارة  تخطيط  طرق  يف  املحرز  الكبري  للتقدم 
تخطيط الإدراة ملوؤمتر الأطراف الأطراف اخلام�ش. وهذه الإر�سادات اجلديدة للتخطيط لإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة 
الأخرى قد اأقرها موؤمتر الأطراف الثامن )القرار VIII.14(، والتي حتل حمل بل وتو�سع نطاق تلك التي اأقرها موؤمتر الأطراف 

اخلام�ش.
وقد اأقرت الإر�سادات اجلديدة باأن و�سع وتنفيذ خمطط لإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى يعد جزءا من عملية 
متكاملة لتخطيط الإدارة والتي ت�ساعد يف حتديد اأهداف املوقع؛ وتعريف وو�سف اإجراءات الإدارة اللزمة لتحقيق الأهداف؛ 
وحتديد العوامل التي توؤثر على اأو رمبا توؤثر على اخل�سائ�ش املتنوعة للموقع مبا يف ذلك الوظائف؛ وتعريف متطلبات الر�سد 
بالكفاءة؛  وتت�سم  فعالة  الإدارة  كانت  اإذا  ما  وتو�سيح  الإدارة؛  فاعلية  ولقيا�ش  البيئية  اخل�سائ�ش  يف  القائمة  التغريات  لك�سف 
واحلفاظ على ا�ستمرارية الإدارة الفعالة؛ وحل اأي نزاعات تن�ساأ حول امل�سالح؛ واحل�سول على موارد تنفيذ الإدارة؛ والتمكن من 
التوا�سل داخل وبني املواقع واملنظمات واملعنيني؛ و�سمان الإلتزام بال�سيا�سات الدولية والوطنية واملحلية. وهي ت�سمل الإ�سادات 
املتعلقة بدمج تخطيط اإدارة املواقع يف تخطيط الإدارة البيئية وا�سعة النطاق بالإ�سافة اإىل الإ�سادات الإ�سافية املطلوبة املتعلقة 
بتق�سيم املناطق والنهج الوقائي. وتركز الإر�سادات اأي�سا على الأهمية احليوية للإعرتاف باخل�سائ�ش الجتماعية القت�سادية 
الأولية لعملية  املراحل  املحلي منذ  املعنيني واملجتمع  الكاملة من جانب  امل�ساركة  الرطبة و�سمان  الأرا�سي  والثقافية ووظائف 
تخطيط الإدارة. ويقدم الكتيب 5 من الإ�سدار الثالث مزيدا من الإر�سادات املتعلقة مب�ساركة املجتمع املحلي والأفراد الأ�سليني 

يف الإدارة الت�ساركية، والذي ينبغي قراءته مع هذا الكتيب املتعلق بتخطيط اإدارة الأرا�سي الرطبة.
وم�سائد  الرطبة  بالأرا�سي  املتعلقة  الق�سايا  ب�ساأن  هامة  جديدة  اإر�سادات   2005 عام  يف  التا�سع  الأطراف  موؤمتر  اأقر  وقد 
الأ�سماك امل�ستدامة، ومعظمها تتناول ق�سايا تخطيط الإدارة، كملحق للقرار IX.4 وقد مت اإدراجها كملحق للحزمة املتكاملة التي 

مت جمعها يف هذا الكتيب.
الآن  الكتيب، هي  الأول من هذا  الإ�سدار  ر�سميا يف  املدرجة  الأثر،  بتقييم  املتعلقة  الإر�سادات  اأن  القراء  اأن يلحظ  وينبغي 
متوفرة يف الكتيب 13 من هذا الإ�سدار الثالث. كما ينبغي اأي�سا اأن يلحظ القراء اأن الإر�سادات املتعلقة بتقييم وتقدمي تقارير 
واملدرجة  برامج لل�سرتداد،  �سجل مونرتو للتفاقية، وت�سميم  “لأداة”  املطبقة  البيئية،  التغري احلادث يف اخل�سائ�ش  ب�ساأن 
ب�سفة ر�سمية يف الإ�سدار الثاين من هذا الكتيب، هي الآن مدرجة يف الكتيب 15، من الإ�سدار الثالث، ب�ساأن تناول التغيري يف 

اخل�سائ�ش البيئية.
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 اأطر عمل اإدارة االأرا�ضي الرطبة ذات االأهمية الدولية
واملواقع االأخرى للأرا�ضي الرطبة

مبا يف ذلك الإر�سادات التي اأقرتها موؤمترات الأطراف املتعاقدة اخلام�ش وال�ساد�ش وال�سابع والثامن والتا�سع

     مقدمة)1)

يف ظل اتفاقية رام�سار ب�ساأن الأرا�سي الرطبة، يتوافق املفهومني املتعلقني بال�ستخدام الر�سيد واإعلن املواقع متاما . 1
كما اأنهما يعززان بع�سهما البع�ش ب�سكل متبادل. ومن املتوقع اأن يقوم الأطراف املتعاقدة باإعلن مواقع قائمة الأرا�سي 
الرطبة ذات الأهمية الدولية “ اعتماًدا على اأهميتها الدولية من حيث النظام البيئي اأو النباتي اأو احليواين اأو البحريات 
اأو املائيات” )املادة 2-2(، واأن يقوموا  “ب�سياغة وتنفيذ خمططاتها لت�سجيع احلفاظ على الأرا�سي الرطبة التي مت 

اإدراجها يف القائمة والواقعة يف اأرا�سيها وا�ستخدامها ا�ستخداما ر�سيدا قدر امل�ستطاع” )املادة 3-1(.
منها . 2 امل�ستدامة  “ال�ستفادة  اأنه  على  الرطبة  للأرا�سي  الر�سيد  ال�ستخدام   )1987( الثالث  الأطراف  موؤمتر  عرف 

)هذا التعريف مت  مل�سلحة اجلن�ش الب�سري بطريقة تتوافق مع احلفاظ على اخل�سائ�ش الطبيعية للنظام البيئي”. 
حتديثه يف عام 2005 بوا�سطة القرار IX.1، امللحق اأ ليكون

“ال�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة هو احلفاظ على خ�سائ�سها البيئية، من خلل تنفيذ طرق النظم البيئية )2(، 
يف �سياق التنمية امل�ستدامة )3(.”

 ))2002( الثامن  الأطراف  وموؤمتر   )1996( ال�ساد�ش  الأطراف  موؤمتر  اأقره  )الذي  ال�سرتاتيجي  املخطط  ي�ساوي 
بني “ال�ستخدام الر�سيد” وال�ستخدام امل�ستدام. ويقر الأطراف املتعاقدة بالتفاقية باأن الأرا�سي الرطبة، من خلل 
وظائفها البيئية واملائية، تقدم خدمات ومنتجات وفوائد ل تقدر بثمن يتمتع بها الن�سان كما اأنها حتافظ علي وجوده. 
رام�سار  لقائمة  املعلنة  تلك  وخا�سة  الرطبة  الأرا�سي  جميع  اأن  �ست�سمن  التي  املمار�سات  التفاقية  ت�سجع  وبالتايل، 

�ستوا�سل تقدمي هذه الوظائف والقيم للأجيال امل�ستقبلية بالإ�سافة اإىل احلفاظ على التنوع الأحيائي. 

تن�ش املادة 2-3 من التفاقية على اأنه “يجب على كل طرف متعاقد اأن يرتب للح�سول على املعلومات املتعلقة بالتغريات . 3
التي حتدث اأو املحتمل حدوثها يف اخل�سائ�ش البيئية لأي اأر�ش رطبة واقعة يف اأرا�سيه ومدرجة يف القائمة يف اأقرب 

وقت ممكن”.

اإطار العمل ال�سرتاتيجي وار�سادات و�سع قائمة   VII.11 ملحوظة: الفقرات من 1-5 املاأخوذة من الفقرات من 22-26 من ملحق القرار  (((
الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية يف امل�ستقبل، مدرجة الآن )بعد حتديثها( يف الكتيب 14من هذه ال�سل�سة.

مواقع رام�ضار ومبداأ ال�ضتخدام الر�ضيد.

يعد اإعالن )اإدراج) اأر�س رطبة، مبوجب التفاقية، على اأنها ذات اأهمية دولية خطوة اأوىل منا�ضبة يف طريق 
احلفاظ عليها وا�ضتخدامها ا�ضتخداما م�ضتداما، ول�ضك اأن نهاية هذا الطريق هي حتقيق ال�ضتخدام الر�ضيد 

)امل�ضتدام) طويل املدى للموقع.
(VII.11. مقتطف من ملحق القرار(
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من املتوقع اأن يدير الأطراف املتعاقدة مواقع رام�سار التابعة لها من اأجل احلفاظ على خ�سائ�سها البيئية، وبذلك يتم . 4
احلفاظ على وظائفها البيئية واملائية احليوية وبالتايل ت�ستطيع يف النهاية اأن تقدم منتجاتها ووظائفها وخ�سائ�سها. 
ومن ثم تعترب اخل�سائ�ش البيئية موؤ�سرا “ل�سلمة” الأر�ش الرطبة كما اأنه من املتوقع اأن يقوم الأطراف املتعاقدة 
وقت الإعلن عن موقع بو�سف هذا املوقع با�ستخدام ورقة معلومات رام�سار املعتمدة وذلك من خلل توفري املعلومات 
واملائية  البيئية  اخل�سائ�ش  هذه  يف  حتدث  تغريات  اأي  ك�سف  بهدف  لحقا  للر�سد  اأ�سا�ش  لو�سع  الكافية  التف�سيلية 
)انظر الق�سم ب(. ورمبا ت�سري التغريات التي حتدث يف اخل�سائ�ش البيئية خارج التنوع الطبيعي اإىل اأن ا�ستخدامات 
املوقع اأو التاأثريات اخلارجية على املوقع غري م�ستدامة مما قد يوؤدي اإىل تدهور العمليات الطبيعية ومن ثم تعطل 

الوظائف البيئية واحليوية واملائية للأر�ش الرطبة ب�سكل تام.
قامت اتفاقية رام�سار بو�سع اأدوات لر�سد اخل�سائ�ش البيئية )انظر الق�سمني د وه�( كما قامت اأي�سا بو�سع خمططات . 5

لإدارة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية )انظر الق�سم ج�(. وهناك حاجة خلل اإعداد خمططات الإدارة هذه، التي 
مت حث جميع الأطراف املتعاقدة ب�سدة لو�سعها، لدرا�سة ق�سايا مثل تاأثري الأن�سطة الب�سرية على اخل�سائ�ش البيئية 
والقيم  املحلي(،  للمجتمع  بالن�سبة  للموقع )خا�سة  القت�سادية  القت�سادية والجتماعية  والقيم  الرطبة،  للأرا�سي 
للر�سد  نظام  اإدراج  على  ب�سدة  املتعاقدة  الأطراف  حث  اأي�سا  مت  وقد  ج�(.  الق�سم  )انظر  للموقع  امل�ساحبة  الثقافية 
ب�سفة منتظمة وبدقة متناهية يف خمططات الإدارة بهدف ك�سف التغريات التي حتدث يف اخل�سائ�ش البيئية )القرار 

VII.10، انظر الق�سم د(.

يعر�ش ال�سكل 1 ))املحدث( من الوثيقة 25 ملوؤمتر الأطراف ال�سابع( باإيجاز احلزمة املتكاملة التي و�سعتها اتفاقية . 6
رام�سار مل�ساعدة جميع الأطراف املتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها ل�سمان احلفاظ على اخل�سائ�ش البيئية لأرا�سيها 
الرطبة املعلنة باأنها ذات اأهمية دولية. وعلى الرغم من تطويره لهذا الغر�ش حتديدا، ميكن تطبيق اإطار عمل اإدارة 
املوقع على اأي موقع لأر�ش رطبة، كما يتم حث جميع الأطراف املتعاقدة واملعنيني املحليني على تطبيق هذه “الأدوات” 

على هذه املواقع اأي�سا.
يف هذا الكتيب، ت�سع الأق�سام املختلفة يف العتبار كل مكون من مكونات اإطار عمل اإدارة املواقع تف�سيل، كما اأنه يقدم . 7

نهايته  يف  الكتيب  هذا  وي�سرد  ال�سدد.  هذا  يف  املتعاقدة  الأطراف  اأقرها  التي  ال�سلة  ذات  بالقرارات  اخلا�سة  املراجع 
القرارات والتو�سيات ذات ال�سلة لتي�سري الرجوع اإليها من قبل القارئ.

ب. و�ضف “اخل�ضائ�س البيئية” لأر�س رطبة

كما هو م�سار اإليه يف الق�سم ال�سابق، تن�ش املادة 2-3 من اتفاقية رام�سار على اأنه “يجب على كل طرف متعاقد اأن يرتب . 8
للح�سول على املعلومات املتعلقة بالتغريات التي حتدث اأو املحتمل حدوثها يف اخل�سائ�ش البيئية لأي اأر�ش رطبة واقعة 

يف اأرا�سيه ومدرجة يف القائمة يف اأقرب وقت ممكن”.
هذين . 9 )ملحوظة:  يلي  كما  البيئية”  اخل�سائ�ش  و”تغيري  البيئية”  “اخل�سائ�ش  تعريف  يتم  التفاقية،  مبوجب 

امل�سطلحني مت تعريفهما يف الأ�سا�ش يف القرار VII.10 ومت حتديثهما بالقرار IX.1 امللحق اأ(:

)الكتيب 15)
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�سكل 1 ر�سم بياين موجز للحزمة املتكاملة لأدوات التفاقية اخلا�سة باإدارة 
مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى)1(

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

و�ضف املوقع وقت الإعالن 
)انظر الق�ضم ب)

• الو�سف با�ستخدام ورقة معلومات رام�سار و�سرد 	
معايري الإعلن تف�سيل

• خريطة مف�سلة للموقع	
• اخل�سائ�ش البيئية للموقع املحدد )القرار 	

)VI.1
• حتديث الو�سف	
• و�سف حمدث للموقع وتعريف اخل�سائ�ش 	

البيئية كل �ست �سنوات )اأو اأقل من ذلك وفقا ملا 
هو منا�سب(

و�ضع خمطط اإدارة املوقع 
)انظر الق�ضم جـ)

• و�سع خمطط الإدارة بحيث يكون مطبقا لإر�سادات رام�سار )القرار 	
7-5 و القرار VIII.14، انظر الق�سم ج�( ويت�سمن و�سفا وخريطة 

للموقع       
• احلفاظ على اخل�سائ�ش البيئية يقدم الأ�سا�ش لإجراءات الإدارة ونظام 	

الر�سد )انظر اأدناه(
• يتم و�سعه بالت�ساور مع املعنيني، مما يوؤدي اإىل ت�سكيل جلنة قطاعية 	

للإدارة

اإجراءات الإدارة
• الر�سد بانتظام كجزء من الأن�سطة امل�ستمرة لإدارة 	

املوقع ولتقدمي تعليقات للمراجعات املنتظمة 
ملخطط الإدارة )انظر الق�سم د(

• )متى كان ملئما، ت�سميم ال�سرتداد اأو اإعادة 	
 ،VIII.16 التاأهيل كا�ستجابة للإدارة )القرار

انظر الكتيب 15((
• متى كان ملئما – اإطلع )الأمانة( اأو موؤمتر 	

الأطراف املتعاقدة بالتغريات التي حتدث يف 
اخل�سائ�ش البيئية، اأو احتمالية حدوثها، واإدراج 
املوقع يف �سجل مونرتو1 واإر�سال بعثة ا�ست�سارية 

لرام�سار RAM(2( )انظر الكتيب 15(
• بناءا على تقرير البعثة ال�ست�سارية لرام�سار، يتم 	

مراجعة خمطط الإدارة، وتعديل نهج الإدارة، 
وتكثيف جهود الر�سد بهدف ك�سف مزيد من 

التغريات )الإيجابية اأو ال�سلبية( التي حتدث يف 
اخل�سائ�ش البيئية

• ال�سعي وراء حذف املوقع من �سجل مونرتو متى 	
 )VI.1&VIII.8 كان ذلك ملئما )القرارين

))انظر الكتيب 15((

الر�ضد امل�ضتمر وتقييم الأثر

• ميثل نظام الر�سد جزءا من خمطط الإدارة كما اأنه يقدم اأ�سا�سا 	
للمراجعات املنتظمة ملخطط الإدارة )القرار VI.1()انظر 

الق�سم د(
• يتم اإجراء تقييم ملخاطر الأرا�سي الرطبة متى اأ�سار الر�سد اإىل 	

ذلك )موؤمتر الأطراف ال�سابع، القرار VII.10، انظر اأي�سا 
الق�سم ه�(

• يتم اإجراء تقييم للأثر متى تطلب الأمر ذلك للأن�سطة 	
املقرتحة وامل�ساحبة للموقع �سواء داخل اإطار حدود املوقع اأو 

خارجها والتي قد يكون لها تاأثريات �سلبية )انظر الكتيب 13(
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“اخل�سائ�ش البيئية هي مزيج من مكونات وعمليات وفوائد)1(/خدمات النظم البيئية التي متيز الأرا�سي الرطبة يف 
فرتة زمنية حمددة.”

و

2-3، يعترب تغيري اخل�سائ�ش البيئية تغيري ب�سري �سلبي لأي مكون و/اأو عملية و/اأو خدمة/فائدة  املادة  تنفيذ  “لأغرا�ش 
من فوائد النظم البيئية.”

) اأقر موؤمتر الأطراف ال�ساد�ش يف عام 1996 الإر�سادات التالية املتعلقة باخل�سائ�ش البيئية.( . 10
11 .)VI.1 اإر�سادات لو�سف اخل�سائ�ش البيئية للمواقع املدرجة واحلفاظ عليها )من ملحق القرار
i من ال�سروري اأن ي�سف الأطراف املتعاقدة اخل�سائ�ش البيئية للموقع وقت اإعلنه لقائمة رام�سار، وذلك من خلل ا�ستكمال ورقة  

معلومات ب�ساأن الأرا�سي الرطبة)2( لرام�سار )وفقا ملا اأقرته التو�سية 7-4 ومت تعديله لحقا يف الكتيب 14(.
ii ت�سمن م�سادر املعلومات التي ميكن اأن ي�ستعني بها الأطراف املتعاقدة يف و�سف اخل�سائ�ش البيئية ملواقع مدرجة احل�سر  

العلمي الدويل والوطني والإقليمي للأرا�سي الرطبة؛ وخمططات اإدارة قائمة بالفعل ملواقع حمددة؛ والتقارير اأو امل�سوحات 
الأخرى العلمية ملواقع حمددة.

iii الرطبة بالأرا�سي  املتعلقة  املعلومات  ورقة  يف  قدموها  التي  البيانات  من  التحقق  املتعاقدة  الأطراف  من  الأمر  يتطلب    
ذلك  كان  الأوراق متى  لهذه  )للأمانة( حتديث  يقدموا  واأن  للموؤمتر(  الثاين  الجتماع  لدى  )اأي  �سنوات  �ست  كل  لرام�سار 
�سروريا. وعلى مدار الفرتة الفا�سلة، ينبغي نقل املعلومات العاجلة ب�ساأن التغريات يف املواقع املدرجة اإىل الإدارة با�ستخدام 

اآليات الت�سال املنتظمة واليومية والتقارير الوطنية التي يتم �سياغتها كل ثلث �سنوات.
iv ينبغي تقييم تغري اخل�سائ�ش البيئية ملوقع مدرج مقارنة بالو�سع الأ�سا�سي له املقدم يف ورقة املعلومات اخلا�سة بالأرا�سي 

الرطبة لرام�سار وقت اإعلنه للقائمة )اأو وقت تقدمي ورقة املعلومات للمرة الأوىل )للأمانة((، بالإ�سافة اإىل اأي معلومات 
مت تلقيها بعد ذلك احلني.

v ينبغي ربط التقييم مبعيار رام�سار اأو املعايري التي حققها املوقع وقت اإعلنه لقائمة رام�سار. ول�سك اأن ا�ستخدام املعايري 
ي�سري اإىل فوائد وقيم حمددة للأرا�سي الرطبة والتي ميكن فقدها نتيجة تغري اخل�سائ�ش البيئية. ومع ذلك، ل ميثل ذلك 
دون حدوث  الرطبة  الأرا�سي  وقيم  �سديد يف وظائف  تدهور  لإمكانية حدوث  نظرا  املطلوب  التقييم  �سوى جزءا من  الأمر 

انتهاك ملعايري رام�سار املعينة.
vi يعد برنامج للم�سح والر�سد الفعال من متطلبات التقييم �سواء حدث تغيري يف اخل�سائ�ش البيئية لأر�ش رطبة اأم ل. كما 

يعترب هذا الربنامج جزء ل يتجزاأ من التخطيط لإدارة اأر�ش رطبة )انظر الق�سم ج�( كما ينبغي اإجراء درا�سة �ساملة لقيم 
وفوائد الأر�ش الرطبة عند تقييم مدى هذا التغيري واأهميته. ويقدم الق�سم د اإطار 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«.

)2(  يف موؤمتر الأطراف ال�سابع، قدمت جلنة املراجعة العلمية والتقنية تقريرا ي�سري اإىل اأن ورقة معلومات رام�سار احلالية ل تقدم و�سفا مف�سل 
ب�سكل كاف ودقيق »للخ�سائ�ش البيئية«. وعلى الرغم من اأنها ظلت اأف�سل اإطار عمل متاح، اإل اأنه يتم حث الأطراف املتعاقدة على درا�سة تعريفات 
املنا�سبة على نحو  بالبيانات  ا�ستكمال ورقة معلومات رام�سار  البيئية« بعناية �سديدة وقت الإعلن بهدف  البيئية« و«تغيري اخل�سائ�ش  »اخل�سائ�ش 
يت�سم بالدقة والكفاءة. [وتقوم اللجنة باإعداد مزيد من الإر�سادات لو�سع و�سف مف�سل “للخ�سائ�ش البيئية” على اأن يتم درا�سته من قبل موؤمتر 

الأطراف العا�سر اإذا اأمكن ذلك[.
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vii يف ت�سميم برنامج ر�سد فعال. وينبغي اأن يحدد الر�سد مدى التنوع الطبيعي يف املتغريات البيئية بكل موقع، ويف اإطار فرتة 
زمنية حمددة. ول�سك اأن هذا التغيري يف اخل�سائ�ش البيئية يحدث عندما تتجاوز هذه املتغريات نطاقها الطبيعي. ومن ثم 
يتطلب الأمر، اإىل جانب الر�سد، اإجراء تقييم ملدى التغيري واأهميته مع الأخذ يف احل�سبان حاجة كل اأر�ش رطبة اإىل و�سع 

ملئم للحفاظ عليها.
viii يف بع�ش احلالت، يجوز للطرف املتعاقد اأن يتخذ قرار ا�سرتداد اأر�ش رطبة بهدف اإعادة ت�سكيل اخل�سائ�ش البيئية التي 

اأ�سا�ش جديد  تواجدت من قبل وقت الإعلن. ويف حالة برامج ال�سرتداد هذه، ينبغي تقدمي ورقة معلومات جديدة لو�سع 
لتقييم اأي تغري يحدث يف امل�ستقبل. كما ينبغي اأي�سا تقدمي معلومات تتعلق بالو�سع امل�ستهدف من ال�سرتداد. 

ix يف احلادثة  التغريات  لك�سف  اللزمة  الأ�سا�سية  )البيانات  املعلومات  هذه  اأن  به  امل�سلم  من  املواقع،  من  للعديد  بالن�سبة   
اخل�سائ�ش البيئية( لن تكون معروفة يف الوقت احلايل كما اأنها لن تكون متوفرة. ولن يقدم الورق )معلومات رام�سار( )انظر 
احلا�سية )3 بال�سفحة 9(( �سوى نظرة �سريعة يف ذات الوقت. ومع ذلك، ميثل م�ستوى املعلومات الواردة يف ورقة املعلومات 
اخلا�سة بالأرا�سي الرطبة لرام�سار  احلد الأدنى اللزم لتحديد خطوات الإدارة الهادفة للحفاظ على اخل�سائ�ش البيئية 
ملوقع معلن. وخلل جمع بيانات جديدة اأو البيانات القائمة، ينبغي اأن يركز الأطراف املتعاقدة على املواقع التي يبدوا اأنها 
ذلك عن حدوث  ي�سفر  اأن  البيئية حيث يحتمل  املوؤثرة على اخل�سائ�ش  الب�سرية  التغريات  ن�سبة عالية من خماطر  تواجه 
تدهور دائم اأو طويل اأو متو�سط املدى للقيم والفوائد. ورمبا يتطلب الأمر تعاونا دوليا فنيا و/اأو ماليا للم�ساعدة يف جمع 

املعلومات املتعلقة باملواقع املدرجة خا�سة يف البلدان النامية.

جـ. تطوير عملية تخطيط الإدارة

 اأ�سار حتليل التقارير الوطنية املقدم ملوؤمتر الأطراف ال�سابع )والذي مت ا�ستعرا�سه يف موؤمتر الأطراف ال�سابع الوثيقة . 12
اأن خمططات  اإىل   http://ramsar.org/cop7_docs_index.htm) للإدارة  اللكرتوين  املوقع  واملتاح على   13-3

الإدارة قد مت تطبيقها على 168 موقع لرام�سار )%18 من اإجمايل القائمة( بالإ�سافة اإىل 248 موقع )%26( يتم 
اإعداد اأو ا�ستعرا�ش خمططات لها. وقد ك�سف حتليل اإقليمي عن وجود ن�ساط ملحوظ يف اإعداد اأو حتديث خمططات 
الن�ساط  هذا  اأن  اإل  والأقيانو�ش  ال�سمالية  واأمريكا  اجلديدة  املدارية  واملناطق  اأوروبا  من  ال�سرقي  اجلزء  يف  للإدارة 
يقل يف اأفريقيا واآ�سيا واجلزء الغربي من اأوروبا. وعلى الرغم من اأنه كان من امل�سجع ملحظة اأن ن�سبة “املخططات 
املت�سمنة للر�سد” كانت ترتاوح ما بني %22 )اأمريكا ال�سمالية( و%52 )املناطق املدارية اجلديدة(يف املواقع الواقعة 
يف مناطق خمتلفة لرام�سار، فل يزال هناك حاجة لعمل الكثري من اأجل الو�سول اإىل الهدف املحدد يف الإجراء 5-2-3 
من املخطط ال�سرتاتيجي للتفاقية )2002-1997(. وين�ش هذا الإجراء على اأنه “بانعقاد موؤمتر الأطراف الثامن 
)2002(، ينبغي اأن تكون خمططات الإدارة اأو الآليات الأخرى قيد الإعداد اأو التطبيق بالن�سبة على الأقل لن�سف عدد 

مواقع رام�سار لكل طرف متعاقد”.
ت�سري التقارير الوطنية املقدمة اإىل موؤمتر الأطراف الثامن )التي مت ا�ستعرا�سها يف موؤمتر الأطراف الثامن الوثيقة . 13

5 وهي متاحة على املوقع اللكرتوين للإدارة http://www.ramsar.org/cop8_docs_index_e.htm( إلى 
اإحراز مزيد من التقدم يف التخطيط لإدارة مواقع رام�سار حيث بلغ عدد املواقع التي لها خمططات اإدارة على الأقل 
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24 طرفا متعاقد  اأفاد فقط  397 موقعا. كما  اأما املواقع التي نفذت خمططات الإدارة ب�سكل تام فبلغت  553 موقع، 

)%20( بتطبيق خمططات الإدارة على جميع مواقع رام�سار.
اإقراره يف موؤمتر . 14 الذي مت  نف�سه(،  للقرار  ال�سلة”  ذات  والتو�سيات  “القرارات  )انظر   VIII.14 القرار  يقدم ملحق 

اإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى للأطراف املتعاقدة.  الأطراف الثامن، الإر�سادات اجلديدة لتخطيط 
اأرقام  اأن  القراء ملحظة  اأنه ينبغي على  العلم  188-15 مع  الفقرات  الوثيقة يف  الإر�سادات مت ذكرها يف هذه  وهذه 

الفقرات خا�سة بالوثيقة احلالية ولي�ش بامللحق الأ�سلي للقرار.

 الإر�ضادات اجلديدة لتخطيط اإدارة مواقع رام�ضار والأرا�ضي الرطبة الأخرى
) VIII.14 من ملحق القرار (

I . مقدمة

اأقرها . 15 التي  الأخرى  الرطبة  والأرا�سي  رام�سار  مواقع  اإدارة  بتخطيط  املتعلقة  الإر�سادات  حمل  الإر�سادات  هذه  حتل 
القرار 7-5 ملوؤمتر الأطراف اخلام�ش عام 1993 و�سدرت يف الإ�سدار الأول لكتيب رام�سار 8 )يناير 2000(. وهي تقدم 
اإر�سادات اإ�سافية ب�ساأن تقييم التاأثريات البيئية والجتماعية والقت�سادية، وحتليل التكاليف واملنافع، وتق�سيم املناطق 

وال�ستخدام املتعدد، وت�سميم املناطق الفا�سلة واحلفاظ عليها، وتطبيق نهج وقائي.
تتعلق الإر�سادات مبتطلبات التفاقية ذات ال�سلة باحلفاظ على الأرا�سي الرطبة املدرجة يف قائمة الأرا�سي الرطبة . 16

ذات الأهمية الدولية وال�ستخدام الر�سيد جلميع الأرا�سي الرطبة الواقعة داخل اإطار اأرا�سي الأطراف املتعاقدة )املادة 
3 من التفاقية(، بالإ�سافة اإىل تكوين احتياطيات طبيعية )مناطق حممية( بالأرا�سي الرطبة �سواء كانت مدرجة يف 

قائمة رام�سار اأم ل )املادة 4-1(.
تركز هذه الإر�سادات على التخطيط لإدارة املوقع. ومن املعروف اأن مواقع رام�سار املعلنة تت�سمن جمموعة كبرية من . 17

التطبيقات املختلفة “للموقع” نظرا لأنها ترتاوح من حيث احلجم من اأقل من هيكتار اإىل اأكرث من 6 مليون هيكتار، 
كما اأن بع�سها لها حدود لأر�ش رطبة منف�سلة يف حني اأن البع�ش الآخر يحيط بها مناطق فا�سلة من غري الأرا�سي 
الرطبة، موائل اأو م�ستجمعات مياه والتي تقع داخل حدودها. وبالتايل من املعروف اأن تطبيق هذه الإر�سادات �سوف 
يحتاج اإىل التحلي باملرونة والعتماد على الظروف واخل�سائ�ش املحددة لكل موقع من مواقع رام�سار اأو اأي اأر�ش رطبة 

اأخرى.
اأو . 18 املحلي  ال�سعيد  على  وذلك  العام  التنموي  التخطيط  نظام  يف  رام�سار  مواقع  اإدارة  خمططات  دمج  يتم  اأن  ينبغي 

امل�ستوى  القت�سادي واجلغرايف على  التخطيط  املواقع يف  اإدارة  الوطني. ف�سوف ي�سمن دمج خمططات  اأو  الإقليمي 
اإمكانية توفري التمويل املحلي  امللئم التنفيذ وامل�ساركة العامة وامللكية املحلية. علوة على ذلك، �سوف يعزز الدمج 

واخلارجي اأي�سا.
تقر هذه الإر�سادات اأي�سا اأن التخطيط لإدارة املوقع ينبغي اأن يكون عامل من عوامل النهج متعدد القطاعات للإدارة . 19

والتخطيط لل�ستخدام الر�سيد كما ينبغي اأن يتم ربطه بالتخطيط للنظم البيئية والطبيعية وا�سعة النطاق مبا يف 
ذلك املناطق ال�ساحلية واأحوا�ش الأنهار املتكاملة نظرا لأن قرارات التخطيط وال�سيا�سة على هذه الأ�سعدة �سوف توؤثر 
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تخطيط اإدارة االأرا�ضي الرطبة: دليل ملديري املوقع
قام بو�سع هذا الدليل، امل�سمم ل�ستكمال اإر�سادات تخطيط اإدارة رام�سار التي اأقرها القرار VIII.14، ال�سندوق العاملي 
الثامن لإعداد  الأطراف  ا�ستجابة لطلب موؤمتر  لرام�سار  والتقنية  العلمية  املراجعة  بالتعاون مع جلنة  الربية  للحياة 
“دليل ميداين” ب�سيط لتخطيط اإدارة الأرا�سي الرطبة. ويقدم تخطيط اإدارة الأرا�سي الرطبة: دليل ملديري املواقع 
للم�سئولني عن الإدارة الفعلية ملواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى ملخ�سا ب�سيطا للأن�سطة والق�سايا الرئي�سية 

التي ينبغي تذكرها وتطبيقها خلل املراحل املختلفة واملتنوعة لعملية تخطيط الإدارة.
وي�سم هذا الدليل �سل�سلة من الأق�سام امللونة امل�سممة لت�سهيل عملية املطالعة عندما يقوم اأحد املديرين بالتعامل مع 

اأحد اجلوانب املحددة للعملية. ويتاألف الدليل من الأق�سام التالية:
مقدمة. 1
احلاجة اإىل تخطيط الإدارة. 2
�سروريات تخطيط الإدارة. 3
التخطيط الناجح لإدارة الأرا�سي الرطبة. 4
التعرف على الأر�ش الرطبة وقيمها. 5
حتديد اأهداف الإدارة. 6
حتقيق اأهداف الإدارة. 7
ا�ستكمال حلقة التخطيط. 8

يعر�ش ر�سم بياين �سامل كيف اأن كل من هذه الأق�سام يرتبط بالإر�سادات الأكرث تف�سيل املقدمة يف القرار VIII.14 ويف 
هذا الكتيب:

�سم الدليل العديد من درا�سات احلالة للأن�سطة الناجحة من تخطيط اإدارة الأرا�سي الرطبة يف اأجزاء خمتلفة من 
العامل. ومن املتوقع اأن يتم اإتاحة الدليل يف عام 2007. ملزيد من املعلومات، ات�سل بالربنامج العاملي للمياه العذبة، 
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على احلفاظ على مواقع الأرا�سي الرطبة وال�ستخدام الر�سيد لها.
توؤكد الإر�سادات اجلديدة جمددا على دور خمطط الإدارة كجزء من عملية �ساملة لتخطيط الإدارة كما تقدم ن�سائح . 20

والأهداف  والنتائج،  للتكيف،  القابلة  الإدارة  ذلك  وي�سمل  الإدارة  تخطيط  يف  اجليدة  املمار�سات  دمج  ب�ساأن  اإ�سافية 
حمددة الكمية، والر�سد املتكامل.

توؤكد الإر�سادات اجلديدة جمددا على دور خمطط الإدارة كجزء من عملية �ساملة لتخطيط الإدارة كما تقدم ن�سائح . 21
والأهداف  والنتائج،  للتكيف،  القابلة  الإدارة  ذلك  وي�سمل  الإدارة  تخطيط  يف  اجليدة  املمار�سات  دمج  ب�ساأن  اإ�سافية 

حمددة الكمية، والر�سد املتكامل.

II. الإر�ضادات العامة
 تعترب الأرا�سي الرطبة مناطق حيوية مفتوحة اأمام تاأثريات العوامل الطبيعية والب�سرية. ومن اأجل احلفاظ على . 22

تنوعها الأحيائي واإنتاجيتها )اأي “اخل�سائ�ش البيئية” وفقا لتعريف التفاقية)1(( وال�سماح بتطبيق ال�ستخدام 
الر�سيد ملواردها من قبل الب�سر، من ال�سروري اإبرام اتفاقية �ساملة بني خمتلف املديرين، واملالكني، وامل�ستوطنني 

واملعنيني الآخرين. ول �سك اأن عملية تخطيط الإدارة توفر الآلية اللزمة لتحقيق هذه التفاقية.
ينبغي اأن يكون خمطط الإدارة نف�سه وثيقة فنية، حيث ميكن دعمه بت�سريع ما ويف بع�ش احلالت ميكن اإقراره . 23

كوثيقة قانونية.
املراجعة . 24 قيد  املخطط  و�سع  وينبغي  واحليوية.  امل�ستمرة  الإدارة  تخطيط  عملية  من  جزءا  الإدارة  خمطط  يعد 

والتعديل حتى يت�سنى الأخذ يف احل�سبان عملية الر�سد والأولويات املتغرية والق�سايا النا�سئة.
ينبغي تعيني هيئة خمت�سة بتنفيذ عملية تخطيط الإدارة كما ينبغي تعريف هذه الهيئة بو�سوح لكافة املعنيني. وهذا . 25

الأمر له اأهمية خا�سة بالن�سبة للمواقع الكبرية حيث توجد حاجة للأخذ يف العتبار كافة امل�سالح وامل�ستخدمني 
وال�سغوط الواقعة على الأر�ش الرطبة وذلك نظرا للملكية املعقدة وملوقف الإدارة.

بالرغم من اأن الظروف تتغري بالن�سبة للأرا�سي الرطبة الفردية، ميكن تطبيق هذه الإر�سادات يف خمتلف اأنحاء . 26
العامل. وتقدم الإر�سادات خلفية ت�سورية واإطار عمل لتخطيط اإدارة الأر�ش الرطبة بالإ�سافة اإىل ملخ�ش للأق�سام 
الرئي�سية ملخطط الإدارة. ومن املوؤكد اأن الإر�سادات ل تقدم و�سفا للمحتويات التف�سيلية ملخطط �سامل للإدارة 
لأن ذلك يتطلب وثيقة ت�سم الكثري والكثري من التفا�سيل والتي ينبغي اإعدادها على ال�سعيدين الإقليمي واملحلي.

ينبغي اأن يكون خمطط الإدارة، وعملية تخطيط الإدارة، تف�سيل بالقدر الذي يتطلبه املوقع. ولي�ش من املمكن، . 27
كما اأنه لي�ش من املربر اأن يتم و�سع خمطط تف�سيلي اإي�ساحي مكلف بالن�سبة للعديد من املواقع. كما يجب اأن 
اإجمايل  اأهمية( واملوارد املتاحة لو�سعه متوافقا مع حجم وتعقيد املوقع، ومع  يكون حجم املخطط )بل والأكرث 
املوارد املتاحة لتاأمني و/اأو اإدارة املوقع اأي�سا. وبالتايل يكفي و�سع خمططات خمت�سرة وموجزة للمواقع ال�سغرية 
املنا�سب و�سع خمططات تف�سيلية منف�سلة للأق�سام  الكبرية، رمبا يكون من  بالن�سبة للمواقع  اأما  املعقدة.  غري 

املختلفة من املوقع، يف اإطار بيان عام لأهداف املوقع ككل.
يف غالب الأمر ل ينبغي اأن يقت�سر تخطيط الإدارة على احلدود املعرفة للموقع، بل ينبغي اأن يتم الأخذ يف احل�سبان . 28

)القرار IX.1 امللحق اأ(. )))  ”اخل�سائ�ش البيئية هي مزيج من مكونات وعمليات وفوائد/خدمات النظم البيئية التي متيز الأر�ش الرطبة يف فرتة زمنية حمددة”. 
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ال�سياق الأعم للتخطيط والإدارة، يف احلو�ش اأو املنطقة ال�ساحلية التي يقع بها املوقع والتي ميكن اأن تكون عابرة 
للحدود بطبيعتها. ومن املهم �سمان اأن تخطيط املوقع ياأخذ يف العتبار العوامل الطبيعية والب�سرية اخلارجية 
وتاأثريها على املوقع وذلك اأي�سا ل�سمان اأن اأهداف اإدارة املوقع ماأخوذة بعني العتبار يف عمليات التخطيط الأ�سمل. 
ملزيد من الإر�سادات، انظر اإر�سادات رام�سار لدمج احلفاظ على الأرا�سي الرطبة وال�ستخدام الر�سيد لها يف اإدارة 
اأحوا�ش الأنهار )كتيب رام�سار رقم 7(؛ ومبادئ واإر�سادات دمج ق�سايا الأرا�سي الرطبة يف الإدارة املتكاملة للمناطق 
ال�ساحلية )ICZM( )كتيب رام�سار رقم 10( واإر�سادات التعاون الدويل حتت مظلة اتفاقية رام�سار ب�ساأن الأرا�سي 
الرطبة )كتيب رام�سار رقم 17( فيما يتعلق بالأرا�سي الرطبة العابرة للحدود. ويو�سح الق�سم التايل مزيد من 

التفا�سيل ب�ساأن الرابط بني اإدارة املوقع ذات النطاق الأو�سع.

III. دمج اإدارة مواقع الأرا�ضي الرطبة يف تخطيط الإدارة البيئية وا�ضعة النطاق، وي�ضمل ذلك اإدارة املناطق 
ال�ضاحلية واأحوا�س الأنهار

اإن الوجود الدائم للمياه يف الأرا�سي الرطبة، اأو على الأقل لفرتات هامة، يخلق جمتمعات احليوانات والنباتات . 29
والكائنات احلية والرتبة مما يجعل الأر�ش تقوم بوظائفها بطريقة خمتلفة عن املوائل الأر�سية. وتتكيف الأرا�سي 
الأمطار  �سقوط  يقدم  ل  الرطبة،  الأرا�سي  ملعظم  وبالن�سبة  للتغيري.  عر�سة  اأنها  كما  املائي  النظام  مع  الرطبة 
املبا�سر �سوى ح�سة �سغرية من نظام املياه، اإىل جانب امل�سدر الرئي�سي املتمثل يف الأنهار والينابيع. وباملثل، تتاأثر 
الأرا�سي الرطبة يف املناطق ال�ساحلية بكمية ونوعية املياه العذبة التي تتدفق اإليها من الأنهار وامل�سادر الأر�سية 

الأخرى كما تتاأثر اأي�سا باملياه التي تتدفق اإليها من �سواطئ املحيطات والبحور.
تتطلب الإدارة الناجحة ملواقع الأرا�سي الرطبة احلفاظ على م�سادر املياه هذه. كما اأن الت�سال البيني القائم يف . 30

الدورة املائية يعني اأن حدوث اأي تغري يف امل�سافة بينها وبني الأر�ش الرطبة ميكن اأن يوؤدي اإىل تاأثري �سار. علوة 
على ذلك، فاإن املياه ت�سل بكميات غري كافية للأرا�سي الرطبة نتيجة لتغري املناخ وتغري ا�ستخدام الأر�ش و�سحب 
املياه وتخزينها وحتويلها للإمداد العام والزراعة وال�سناعة والطاقة املائية، وكل هذه متثل اأ�سباب رئي�سية لفقدان 
لها  الر�سيد  وال�ستخدام  الرطبة  الأرا�سي  على  للحفاظ  الرئي�سية  املتطلبات  ومن  وتدهورها.  الرطبة  الأرا�سي 
�سمان و�سول كميات منا�سبة من املياه ذات اجلودة املنا�سبة للأرا�سي الرطبة يف الوقت املنا�سب. ملزيد من املعلومات، 
انظر اإر�سادات توزيع واإدارة املياه للحفاظ على الوظائف البيئية للأرا�سي الرطبة )القرار VIII.1، (وارد يف الكتيب 

رقم 8(.
اإن الوحدة الأ�سا�سية لق�سايا املياه هي احلو�ش النهري )اأو م�ستجمعات املياه( لأنه يحدد نظام مائي ترتبط فيه . 31

منها  للأرا�سي  املختلفة  الأنواع  من  جمموعة  النهري  احلو�ش  ي�سم  و�سوف  املياه.  بحركة  والعمليات  املكونات 
“الإدارة  امل�سطلح  و�سع  مت  وقد  والعمرانية.  الزراعية  واملناطق  الع�سبية  والأرا�سي  والغابات  الرطبة  الأرا�سي 
)IRBM( بحيث يت�سمن مفهوما وا�سع النطاق يعك�ش نهجا �سامل )انظر كتيب  املتكاملة للأحوا�ش النهرية” 
اأحوا�ش  اإدارة  الر�سيد لها يف  الرطبة وال�ستخدام  الأرا�سي  الر�سيد لرام�سار )6(، دمج احلفاظ على  ال�ستخدام 

الأنهار(.
النهري الذي تقع الأر�ش الرطبة بداخله . 32 باأنه يف بع�ش احلالت ل يكون احلو�ش  املهم العرتاف  مع ذلك، من 

)انظر اأي�سا 
الكتيبات 7، 

و8، و10(
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هو الوحدة الأن�سب للتخطيط الأو�سع نطاقا. ويكون ذلك عندما تلعب املياه اجلوفية دورا هاما يف اإمداد الأر�ش 
الرطبة باملياه، وذلك لأن الينبوع ل يتوافق دائما مع حو�ش النهر ال�سطحي. واإذا كان الأمر كذلك، فرمبا ميثل ما 
يزيد عن حو�ش نهري، الذين يغطون الينبوع، الوحدة املنا�سبة لإدارة املورد املائي. ولذلك، من املهم اإن�ساء علقات 
مائية بني الأر�ش الرطبة وم�سادرها من املياه ال�سطحية واجلوفية لتكون اأ�سا�ش للتخطيط املنا�سب لإدارة املوقع.

ظهرت . 33 والتي   )IWRM( الب�سرية  للموارد  املتكاملة  للإدارة  مكملة  النهرية  للأحوا�ش  املتكاملة  الإدارة  تعترب 
 21 21 لتنفيذ  مبادئ دبلن)1(. ويوؤكد جدول الأعمال  18 من جدول الأعمال  كا�سرتاتيجية مقرتحة يف الف�سل 
ذلك  وي�سمل  البع�ش،  ببع�سها  املرتابطة  العذبة  املياه  اأنواع هيئات  اأن يغطي جميع  التكامل يجب  “هذا  اأن  على 
املياه ال�سطحية واجلوفية، بالإ�سافة اإىل درا�سة جوانب كمية ونوعية املياه. ولبد من العرتاف بالطبيعة متعددة 
القطاعات لتطوير املوارد املائية يف �سياق التنمية الجتماعية القت�سادية بالإ�سافة اإىل ال�ستغلل متعدد امل�سالح 
املائية  الطاقة  وتوليد  العمرانية  والتنمية  وال�سناعة  والزراعة  ال�سحي  وال�سرف  باملياه  الإمداد  يف  املياه  ملوارد 

وم�سائد الأ�سماك الداخلية والنقل وال�ستجمام واإدارة الأرا�سي املنخف�سة واملنب�سطة واأن�سطة الأخرى.” 
من بني العوامل الرئي�سية للإدارة املتكاملة للموارد املائية اأن اأحوا�ش الأنهار عادة ما تكون هي الكيان املادي الأكرث . 34

ملءمة لتخطيط اإدارة املياه. وهناك اأوجه �سبه وا�سعة النطاق بني مفهوم اإدارة النظم البيئية والإدارة املتكاملة 
للأحوا�ش النهرية حيث ترتادف حدود النظام البيئي مع حدود احلو�ش النهري اإل اأن الرتكيز فيها يكون على 

احلفاظ على وظائف النظام البيئي.
املعنيني من كافة . 35 املائية هو ح�سد  املتكاملة للموارد  اأو الإدارة  النهرية  املتكاملة للأحوا�ش  اإن الهدف من الإدارة 

الأ�سعدة، من �سيا�سيني اإىل جمتمعات حملية، لدرا�سة الطلب على املياه بالن�سبة ملختلف القطاعات الواقعة داخل 
احلو�ش النهري)2(. ويتطلب حتقيق التوزيع الكايف للمياه للأرا�سي الرطبة تعريف احتياجات الأرا�سي الرطبة 
من املياه، مبا يف ذلك تلك الواقعة مب�سب النهر وال�ساحل، والتوا�سل ب�ساأنها مع املعنيني. ومن ال�سروري اأي�سا 
حتديد فوائد الأرا�سي الرطبة، مثل وظائفها املائية والبيئية وتقدميها للمنتجات واخلدمات، حتى يت�سنى تربير 

التوزيع املطلوب.
�سوف تعتمد �سهولة توزيع القدر الكايف من املياه للأرا�سي الرطبة على الدوافع الت�سريعية. و�سوف ت�سع بع�ش . 36

للحتاد  املوائل  توجيهات  اأو  اأفريقيا  جلنوب  املياه  قانون  مثل  البيئة،  على  املياه  بتوزيع  تتعلق  ت�سريعات  الدول 
الأوروبي وتوجيهات اإطار عمل املياه. يف هذه احلالت، ميكن تطبيق اإجراءات لتوزيع القدر الكايف من املياه على 

الأرا�سي الرطبة.
املعنيون . 37 يت�سمن  و�سوف  املياه.  ا�ستخدام  �سيحققها  التي  الفوائد  اأ�سا�ش  املياه على  توزيع  �سيتم  اأخرى،  يف حالت 

الآخرون، ممن لديهم متطلبات متناف�سة على توزيع املياه، ممثلني عن الإمداد العام باملياه والطاقة واملجتمعات 
الزراعية وال�سناعية. و�سوف يكون لدى اجلميع حجج قوية لتربير متطلباتهم من املياه من حيث ال�سحة العامة 

والغذاء واملخرجات القت�سادية ومنها التوظيف.

)))  اأقر موؤمتر دبلن الدويل ب�ساأن املياه والبيئة يف عام 1992 مبادئ دبلن.
)2(  انظر كتيب ال�ستخدام الر�سيد لرام�سار )7(، دمج احلفاظ على الأرا�سي الرطبة وال�ستخدام الر�سيد لها يف اإدارة اأحوا�ش الأنهار.
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بالتايل، غالبا ما يكون حتقيق توزيع املياه على الأرا�سي الرطبة عملية طويلة حتتاج اإىل تخطيط دقيق، و�سوف . 38
اإىل عر�سها بطريقة ميكن من  ت�سمل التدريب وبناء الوعي حول فوائد الأرا�سي الرطبة. وحتتاج هذه الفوائد 
امل�ستخدمني الآخرين للمياه. وميكن حتديد القيمة النقدية لبع�ش الفوائد، مثل  خللها تقييم املقاي�سات مع 
م�سائد الأ�سماك، بحيث تتنا�سب مع التحليل املايل التقليدي، ولكن عموما لي�ش هذا هو احلال بالن�سبة للفوائد 
الجتماعية والثقافية والبيئية)1(. كما يتطلب الأمر و�سع اإطار ل�سنع القرار، مثل التحليل متعدد املعايري الذي 

ي�سمح بتقييم جميع القيم الجتماعية والثقافية والبيئية للأرا�سي الرطبة، ف�سل عن القيم القت�سادية لها.
لتنفيذ الإدارة املتكاملة للأحوا�ش النهرية، قام العديد من البلدان )اأو جمموعات من البلدان التي ت�سرتك يف . 39

حو�ش نهري( باإن�ساء �سلطات اأو جلان لإدارة اأحوا�ش الأنهار، مثل تلك اخلا�سة باأنهار النيجر، وميكونغ ، وزامبيزي 
وحو�ش بحرية ت�ساد. ومع ذلك، فاإن العديد من �سلطات اأحوا�ش الأنهار ووكالت املياه لي�ش لديها حتى الآن تقديرا 
كافيا للفوائد التي توفرها الأرا�سي الرطبة من حيث اإنتاجيتها، على �سبيل املثال م�سائد الأ�سماك ورعي املا�سية، 
واأهميتها الجتماعية، على �سبيل املثال ا�ستخداماتها التقليدية من قبل املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�سليني اأو 
تراثها الثقايف. ويف الواقع، يت�سور الكثريون اأن الأرا�سي الرطبة لي�ست �سوى م�ستخدمني متناف�سني على املياه، 
يف ظل ارتفاع معدلت التبخر. فمن الأهمية مبكان اأن يقر خمططو ومديرو اأحوا�ش الأنهار باأن النظم البيئية 
يف الأرا�سي الرطبة متثل عنا�سر رئي�سية داخل احلو�ش، واأنها هي املوارد التي تنتج ال�سلع املائية، بدل من كونها 
جمرد م�ستخدمني متناف�سني على املياه. وبالتايل، فاإن الإدارة احلكيمة للأرا�سي الرطبة، مثل ا�ستعمال الأرا�سي 

الرطبة لتح�سني نوعية املياه، ميكن اأن تكون حل للإدارة املتكاملة للأحوا�ش النهرية بدل من كونها قيدا.
اأنها فر�سة لتعزيز ال�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة . 40 املتكاملة لأحوا�ش الأنهار على  اأن ينظر للإدارة  ميكن 

لأنها ت�سكل منتدى للحوار ميكن من خلله اإبراز فوائد الأرا�سي الرطبة. كما اأنها ت�سكل فر�سة ملناق�سة حكمة 
الرطبة)2(  الأرا�سي  �سلبية على  تاأثريات  لها  يكون  والتي رمبا  ال�سدود،  املقرتحة، مثل  الأ�سا�سية  البنية  تطورات 

)انظر اأي�سا القرار VIII.2، تقرير اللجنة العاملية لل�سدود )WCD( وعلقته باتفاقية رام�سار(.
بالفعل، ف�سوف يتطلب الأمر و�سع عملية . 41 اأو هيئات مماثلة قائمة  الأنهار  يف حالة عدم وجود �سلطات لأحوا�ش 

لتعريف توزيع املياه التي �ستت�سمن اإن�ساء منتدى للتفاعل بني املعنيني)3(. 
الرطبة يف احل�سبان . 42 الأر�ش  ياأخذ مديرو  اأن  املهم  اإدارة موقع لأر�ش رطبة، من  خلل تطوير عملية لتخطيط 

ال�سياق الأ�سمل لعمليات اإدارة املناطق ال�ساحلية اأو الينبوع اأو احلو�ش وذلك بالن�سبة للمنطقة التي تقع بها الأر�ش 
الرطبة واأن يتفاعلوا مع هذه العمليات بغية �سمان العرتاف باحتياجات الأرا�سي الرطبة ودجمها كليا يف هذه 

الإدارة اأو التخطيط الأ�سمل.

IV. وظائف تخطيط اإدارة الأرا�ضي الرطبة

))) باربري، اإي، ايكرمان، ام �سي & نولر، دي. 1997. التقييم القت�سادي للأرا�سي الرطبة: دليل ملخططي و�سانعي ال�سيا�سة. اتفاقية رام�سار، 
جلند، �سوي�سرا.

)))  ال�سدود والتنمية: اإطار جديد ل�سناعة القرار. تقرير اللجنة العاملية لل�سدود، كيب تاون، جنوب اإفريقيا، 2000
))) انظر القرار VIII.1، اإر�سادات توزيع واإدارة املياه لر�سد الوظائف البيئية للأرا�سي الرطبة.
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من اأهم وظائف عملية تخطيط اإدارة الأرا�سي الرطبة وخمطط الإدارة ما يلي:. 43

وظيفة 1. حتديد اأهداف اإدارة املوقع

هذه هي اأهم وظيفة لعملية التخطيط. فمن ال�سروري حتديد اأهداف الإدارة لكل من اخل�سائ�ش البيئية للموقع 
وجلميع اخل�سائ�ش الهامة الأخرى ذات ال�سلة مبهام وقيم املوقع، مبا يف ذلك الجتماعية القت�سادية والثقافية 
والتعليمية. وبعبارة اأخرى، يجب اأن يت�سم امل�سئولون عن و�سع خمطط الإدارة بالو�سوح حول ما يحاولون حتقيقه.

وظيفة 2. حتديد العوامل التي لها تاأثري، اأو رمبا يكون لها تاأثري، واخل�ضائ�س

�سوف تتاأثرا دائما القدرة على حتقيق اأهداف احلفاظ على الأرا�سي الرطبة وال�ستخدام الر�سيد لها اإىل حد ما 
ببع�ش العوامل منها التوجهات واملعوقات واللتزامات ويف حقيقة الأمر باأي �سيء اأثر ول يزال يوؤثر اأو رمبا يوؤثر 
على خ�سائ�ش املوقع الذي يتم حتديد اأهداف اإدارته. ومن املهم للغاية درا�سة كافة العوامل الهامة وتاأثريها على 
اإجراء تقييم  املوقع خا�سة تلك املتعلقة بخ�سائ�سه البيئية. وبالن�سبة لأهم العوامل، رمبا يكون من ال�سروري 

الأثر البيئي كجزء من عملية التخطيط.

وظيفة 3. ت�ضوية النزاعات 

بالن�سبة ملعظم املواقع، �سوف تن�ساأ بع�ش النزاعات على امل�سالح بالإ�سافة اإىل �سعوبة حتديد الأولويات. ومن املهم 
اأن يتم العرتاف بعملية التخطيط على اأنها منتدى لت�سوية النزاعات وو�سع اإلتزامات للم�ستقبل.

وظيفة 4. حتديد متطلبات الر�ضد

على  والقدرة  املهم معرفة،  الإدارة. ومن  فاعلية  قيا�ش  اأجل  الإدارة، من  �سياق تخطيط  للر�سد، يف  هي وظيفة 
التو�سيح للآخرين، اأن الأهداف يتم حتقيقها. ومن ثم، يجب العرتاف باأن الر�سد مكون ل يتجزاأ من الإدارة 

والتخطيط. وينبغي ت�سميمها بحيث حتدد وتدير التغيري احلادث يف اخل�سائ�ش البيئية للموقع)1(.

وظيفة 5. حتديد وو�ضف الإدارة الالزمة لتحقيق الأهداف

واإذا  |لإدارة.  اإىل تاأمني، يتطلب الأمر بع�ش الإجراءات مثل  اأو الأنواع  املوائل  يف معظم احلالت، عندما حتتاج 
ما مت و�سع خمطط يحدد اأهداف الإدارة، فلبد واأن يحدد وي�سف ويقدر اأي�سا تكلفة الإجراءات املطلوبة اأي�سا.

وظيفة 6. احلفاظ على ا�ضتمرارية الإدارة الفعالة

)1(  لأغرا�ش تنفيذ املادة 3-2، فاإن تغيري اخل�سائ�ش البيئية هو تعديل �سلبي ب�سري لأي مكون و/اأو عملية و/اأو فائدة/خدمة لنظام بيئي.” )القرار 

امللحق اأ(  XI.1
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تعد ا�ستمرارية الإدارة الفعالة والر�سد من الأمور ال�سرورية. ويجب اأن تتحلى عمليات الإدارة بالتكيف للوفاء 
مبجموعة كبرية من العوامل املتنوعة. وعلى الرغم من اأن الإدارة �ستتغري وفقا ملا تتطلبه الأمور، فاإن الغر�ش 
منها ينبغي واأن يظل م�ستمرا اإىل حد ما. ولهذا ال�سبب لبد من احلفاظ على ا�ستمرارية الإدارة الفعالة ولي�ش 

ا�ستمرارية اأي عملية حمددة. وتعد ا�ستمرارية الر�سد مهمة بنف�ش قدر اأهمية ا�ستمرارية الإدارة.

وظيفة 7. احل�ضول على املوارد

يجب اأن يحدد تخطيط الإدارة املوارد اللزمة لإدارة موقع ما، كما ينبغي اأن يت�سمن ذلك اإعداد ميزانية تف�سيلية. 
ال�سعب، خا�سة يف  يكون من  ما  وغالبا  املوارد.  وتربير عرو�ش  دعم  املعلومات يف  ا�ستخدام هذه  وميكن حينئذ 
البلدان النامية، تخ�سي�ش اعتمادات لتنفيذ خمططات الإدارة، لكن من ال�سروري اأن يحدد خمطط الإدارة اآليات 
لتمويل الإدارة. ورمبا تت�سمن هذه الآليات توليد دخل من املوقع، على �سبيل املثال من خلل ال�سياحة، وح�ساد 
اخليزران، و�سيد الأ�سماك، الخ و/اأو من خلل تكوين �سندوق اعتمادات ل�سالح املوقع اأو من خلل اأي اآلية متويل 
اأخرى طويلة املدى. ويف العديد من احلالت، رمبا يكون من ال�سروري تقييم قدرة املنظمة امل�سئولة عن تنفيذ 
خمطط الإدارة يف مرحلة مبكرة اأثناء اإعداده. واإذا ما مت حتديد نقاط �سعف يف القدرة، ينبغي تناول التقييم يف 

ق�سم برنامج العمل )انظر الق�سم XVII من هذه الإر�سادات(.

وظيفة 8. القدرة على التوا�ضل داخل اإطار املواقع واملنظمات واملعنيني وفيما بينهم.

ل�سك اأن التوا�سل من الأمور ال�سرورية داخل اإطار املنظمات واأي�سا فيما بني املنظمات والأفراد. وتعد خمططات 
الإدارة وعملية التخطيط للإدارة و�سيلة لتقدمي معلومات يف �سكل منظم و�سهل بحيث يطلع الآخرين عن املوقع، 
واأهداف الإدارة، وعمليات الإدارة. ويعتمد التخطيط والإدارة للحفاظ على اخل�سائ�ش البيئية ب�سكل كبري على 
توافر املعلومات. ومن املهم اأن يكون امل�سئولني عن و�سع املخطط على علم باأ�ساليب الإدارة واإجراءاتها التي مت 
تطويرها اأو حت�سينها يف اأي مكان اآخر. كما ينبغي تعريف مكونات التوا�سل والتعليم والوعي العام للمخطط منذ 

.)VIII.31 و�سعه وحتى تنفيذه ب�سكل كامل تعريفا وا�سحا )انظر القرار

وظيفة 9. اإبراز اأن الإدارة ذات فاعلية وكفاءة

الإدارة �ستكون  واأن  ا�ستخدام  اأف�سل  املوارد  اأنهم ي�ستخدمون  امل�سئولون عن و�سع املخطط  اأن يظهر دائما  يجب 
يتم  اأن  اأي�سا  املهم  واملنافع. ومن  للتكاليف  الأ�سا�ش لأي حتليل  املخطط  اأن يقدم  ينبغي  اأخرى،  وبعبارة  فعالة. 

العرتاف باحلاجة اإىل املحا�سبة.

وظيفة 10. �ضمان اللتزام بال�ضيا�ضات املحلية والوطنية والدولية

من ال�سروري اأن يعرتف خمطط الإدارة ويلتزم مبجموعة كبرية من ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات والت�سريعات. 
ورمبا تكون ال�سيا�سات املوؤقتة متناق�سة، لذلك يجب اأن ي�سم املخطط بني وظائفه التكامل مع خمتلف ال�سيا�سات. 

)انظر 
اأي�سا 

الكتيب 4(
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وتقدم ال�سيا�سة الوطنية للأرا�سي الرطبة واملخططات وال�سيا�سات الوطنية للتنوع الأحيائي �سياق واإطار عمل 
�سيا�سات  وتنفيذ  اإر�سادات و�سع   ،2 رقم  رام�سار  كتيب  انظر  الإر�سادات،  )ملزيد من  للموقع  اإدارة  لو�سع خمطط 
وطنية للأرا�سي الرطبة(. وعلى وجه التحديد، ينبغي اأن ي�ساهم املخطط يف تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية للأرا�سي 

الرطبة و/اأو ال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي وال�سيا�سات واملخططات الأخرى ذات ال�سلة.

V. املعنيون، من بينهم املجتمعات املحلية وال�ضكان الأ�ضليني
الأرا�سي الرطبة، وخا�سة يف عملية التخطيط، �ساملة قدر الإمكان. كما ينبغي للمعنيني . 44 اإدارة  اأن تكون   ينبغي 

ال�سرعيني، وبخا�سة املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�سليني، اأن يتم ت�سجعيهم بقوة على القيام بدور ن�سط يف جمال 
امل�ساواة بني  اأن ق�سايا  اإيجابية ل�سمان  اأن تتخذ خطوات  امل�سرتكة للمواقع. ومن امل�ستح�سن  التخطيط والإدارة 
الأمر،  لزم  واإذا  املراحل يف هذه العملية.  العتبار يف جميع  توؤخذ بعني  املراأة وم�ساحلها،  اجلن�سني، مبا يف ذلك 
ينبغي حتديد احلوافز املنا�سبة ل�سمان امل�ساركة الكاملة للمعنيني وتطبيقها. وحتتوي الإر�سادات التي اأقرها القرار 
VII.8 لرام�سار على مزيد من الإر�سادات ب�ساأن م�ساركة املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�سليني يف الإدارة الت�ساركية 

للأرا�سي الرطبة )كتيب ال�ستخدام الر�سيد لرام�سار 5(.
 يق�سد “باملعنيني” اأي فرد اأو جمموعة اأو جمتمع يوؤثر على املوقع، واأي فرد اأو جمموعة اأو جمتمع من املحتمل . 45

اأن يوؤثر على اإدارة املوقع. ومن الوا�سح اأن ذلك �سي�سمل كافة هوؤلء املعتمدين على املوقع يف معي�ستهم.
ميكن اأن يكون مل�سالح املعنيني اآثار كبرية على اإدارة املوقع، كما اأنها �ستفر�ش التزامات كبرية على املديرين. ويجب . 46

الرطبة  الأرا�سي  مديرو  يعرتف  اأن  يجب  كما  العتبار.  بعني  امل�ستويات،  جميع  على  العامة،  امل�سلحة  توؤخذ  اأن 
باأن الأفراد الآخرين رمبا يكون لهم يف املوقع م�سالح خمتلفة اأو متعار�سة. كما اأنه من ال�سروري اأن تتم حماية 
واأي  للموقع.  البيئية  اخل�سائ�ش  ح�ساب  على  يكون  األ  يجب  هذا  ولكن  ممكنا،  ذلك  كان  حيثما  امل�سالح،  هذه 
ا�ستخدام للموقع يف نهاية املطاف يجب اأن يجتاز اختبار التوافق مع غر�ش واأهداف احلفاظ على الأرا�سي الرطبة 
الرطبة بو�سفها ذات  الأر�ش  اإعلن  اأ�سا�سها مت  التي على  الإ�سافية  الأهمية  الر�سيد لها، وهذه هي  وال�ستخدام 

اأهمية دولية.
خا�سة . 47 لها اأهمية  الرطبة  الأرا�سي  اإدارة  يف  الأ�سليني  وال�سكان  املحلية  املجتمعات  م�ساركة وفهم  اأن  املوؤكد  من 

متى كانت الأرا�سي الرطبة تخ�سع للملكية اخلا�سة اأو يف احليازة العرفية، لأنه يف ذلك احلني تعترب املجتمعات 
املحلية بنف�سها اأو�سياء ومدراء للموقع، ويف هذه الظروف، من الأهمية مبكان األ ينظر اإيل اإدارة عملية التخطيط 

باعتبارها مفرو�سة من اخلارج على اأولئك الذين يعتمدون على الأرا�سى الرطبة لك�سب عي�سهم.

م�ضاركة املعنيني والت�ضاور معهم
من الأهمية مبكان اأن يتم اإطلع املعنيني يف اأقرب مرحلة ممكنة بنية و�سع خمطط اإدارة لكن ل ينبغي اأن يحدث . 48

الت�ساور مع اجلميع  يتم  اأن  اأهمية هي  الأكرث  الأوىل  الر�سالة  واإن  الر�سمي.  التفاو�ش  املرحلة مع  خلط يف هذه 
واإ�سراكهم ويجب اأن يتم منح جميع امل�سالح الهتمام املطلوب. كما يجب اأن ينقل خمططو الإدارة ر�سالة مفادها 

)انظر 
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اأنهم يتحلون بعقلية متفتحة كما اأنهم �سيتعاملون مع جميع الق�سايا مبو�سوعية قدر امل�ستطاع. وينبغي األ يقت�سر 
املعنيون فقط على املجتمعات املحلية بل يت�سمنوا اأي�سا احلكومات املحلية )ي�سمل ذلك جميع القطاعات التي ميكن 

اأن توؤثر قراراتها على عملية تخطيط الإدارة واأهدافها( والقطاع اخلا�ش.
ينبغي اأن يركز الت�ساور والتفاو�ش على تقدمي اأفكار اأو مقرتحات للمناق�سة وال�سعي وراء احل�سول على وجهات . 49

نظر ب�ساأن ق�سايا حمددة حيث ينبغي اأن تولد عملية التخطيط املنظمة اأفكار ومقرتحات – اأما املناق�سات امل�ستتة 
فنادرا ما تكون مثمرة كما ميكن اأن تكون �سلبية. وقبل بدء الت�ساور، يجب اأن يعلم املديرون ما يحاولون حتقيقه 
كما ينبغي اأن يحددوا املجالت املفتوحة للتفاو�ش. وبالن�سبة للق�سايا املفتوحة للمناق�سة، ينبغي طرح جمموعة من 
اخليارات املدرو�سة بعناية. ويجب اأن تت�سم كافة اجلهود بال�سمولية واأن ت�ستهدف حتقيق الإجماع ودعم ال�ستخدام 
الر�سيد للموارد بدون التاأثري على التكامل الطبيعي للوحدة. ففي بع�ش احلالت، خا�سة عندما ل تكون الإدارة 
هي امل�سئولية املبا�سرة للمجتمعات املحلية اأو ال�سكان الأ�سليني، ف�سوف تعتمد العملية على “م�ساعدة املواطنني” 

بدل من “ا�ستهداف املواطنني” لأن قرارات الإدارة �ست�ستقر يف النهاية يف اأيدي الوكالة امل�سئولة.
قبل البدء يف و�سع املخطط، �سوف يتطلب الأمر جمع اأو حت�سيل كافة املعلومات ذات ال�سلة املتاحة عن املوقع حتى . 50

يت�سنى و�سف خ�سائ�سه البيئية ووظائفه وقيمه وي�سمل ذلك كافة اخل�سائ�ش الجتماعية القت�سادية والثقافية 
والتعليمية ذات ال�سلة. وينبغي م�ساركة متخ�س�سني يف العلوم الطبيعية والجتماعية ل�سمان فاعلية جمع كافة 
ينبغي  وبالتايل  للمعلومات،  هاما  م�سدرا  عادة  الآخرين  واملعنيني  املحليني  الأفراد  وميثل  ال�سلة.  ذات  البيانات 
اأ�ساليب �سليمة حمققة النتائج تت�سم باحل�سا�سية  اإ�سراكهم يف مرحلة جمع املعلومات والبيانات وذلك من خلل 

جتاه بع�ش الأمور منها اجلن�ش والق�سايا الثقافية.
مبجرد النتهاء من جمع البيانات والإعداد للأق�سام الو�سفية للمخطط، تنتقل العملية اإىل اإعداد اأهداف الإدارة . 51

املتعلقة باحلفاظ على اخل�سائ�ش البيئية واجلوانب الأخرى مل�سالح املعنيني. ول�سك اأن الهتمام الرئي�سي �سيكون 
حلماية اخل�سائ�ش البيئية ملوقع رام�سار، ول ينبغي النظر لهذا الأمر على اأنه قابل للتفاو�ش. ومع ذلك، من املهم 
الأخذ يف العتبار اأن هذه اخل�سائ�ش يف معظم الأحيان تكون قائمة لأن الأفراد املحليني يحافظون عليها و�سوف 
يتطلب الأمر منهم ال�ستمرار يف ذلك يف امل�ستقبل. ومن املهم للغاية اأثناء طرح مفاهيم الإعلن وتخطيط الإدارة 
على املعنيني األ يواجهوا انطباعا باأن هذه العملية �ستوؤدي اإىل التخلي عن اأن�سطة �سرعية ما مل تكن هذه الأن�سطة 

تهدد خ�سائ�ش هامة اأو اأنها غري م�ستدامة.
ما اأن يتم التعرف على اللتزامات، ي�ستطيع املخططون اأن ينتقلوا اإىل حتديد متطلبات الإدارة. ويف هذه املرحلة، . 52

ي�سبح التفاو�ش مع املعنيني اأمر �سروري. وعلى الرغم من اأن الأهداف املتعلقة باحلفاظ على اخل�سائ�ش البيئية 
ل ينبغي اأن تكون قابلة للتفاو�ش، ففي غالب الأمر ميكن حتديد جمموعة من اأ�ساليب الإدارة البديلة التي حتافظ 

على هذه اخل�سائ�ش ويف نف�ش الوقت ت�ساعد يف حتقيق الأهداف الأخرى املتعلقة مب�سالح خمتلف املعنيني.
يف النهاية، ينبغي اأن ينظر اإىل خمططات الإدارة على اأنها وثائق عامة كما ينبغي اأن يتاح املخطط لكافة املعنيني.. 53

VI. النهج الوقائي املطبق على الإدارة البيئية
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عند درا�سة الطاقة التحميلية ملوقع بالن�سبة لل�ستغلل اأو لن�ساط اأو لل�ستخدام الب�سري )اأي ال�ستدامة(، ينبغي . 54
اأن ي�سري اأف�سل دليل متاح اإىل اأن الن�ساط لن ميثل تهديدا للخ�سائ�ش البيئية للموقع.

عند تنفيذ عملية تخطيط اإدارة الأرا�سي الرطبة اخلا�سة بهم، يتم دعوة الأطراف املتعاقدة اإىل درا�سة نهج وقائي، . 55
وفقا ملا هو من�سو�ش عليه يف املبداأ 15 من اإعلن ريو ب�ساأن البيئة والتنمية لعام 1992 والذي اأقره موؤمتر الأمم 

املتحدة ب�ساأن البيئة والتنمية )UNCED( والذي يوؤكد على اأنه
“من اأجل حماية البيئة، يجب اأن تطبق الدول نهجا وقائيا على نطاق وا�سع وفقا لقدراتها. ومتى وجدت 
احلقائق  غياب  ي�ستخدم  األ  يجب  امل�ستقبل،  يف  تداركها  ميكن  ل  اأ�سرار  اأو  خطرية  باأ�سرار  تهديدات 

العلمية الكاملة ك�سبب لتاأجيل تطبيق التدابري القت�سادية اللزمة ملنع تدهور البيئة.”

VII. تخطيط الإدارة كعملية

لبد اأن ينظر اإىل تخطيط الإدارة على اأنه عملية م�ستمرة طويلة املدى. ومن املهم العرتاف باأن خمطط الإدارة . 56
يلبي  ب�سيط  خمطط  بو�سع  التخطيط  يبداأ  اأن  وينبغي  متاحة.  املعلومات  ت�سبح  اأن  ما  مبجرد  تطويره  �سيتم 

متطلبات املوقع واملنظمة امل�سئولة عن اإدارة املوقع لي�ش اإل وذلك وفقا للموارد املتاحة.
ينبغي جمع وتقييم كافة املعلومات املتاحة )انظر الفقرة 49 �سالفة الذكر(. ويجب ت�سجيل اأي نق�ش يف املعلومات . 57

مزيد من  املنا�سب، ومبجرد جمع  الوقت  ويف  النق�ش.  هذا  لتعوي�ش  امل�سروعات  ينبغي تخطيط  كما  ال�سلة  ذات 
املعلومات وما اأن ت�سبح املوارد متاحة، ميكن تطوير املخطط ورمبا يتمكن يف النهاية من الوفاء بجميع متطلبات 

اإدارة املوقع.
الوفاء . 58 بهدف  تطويره  اأو  املخطط  تغيري  يتم  اأن  ال�سروري  ومن  للتكيف.  وقابلة  حيوية  التخطيط  عملية  اإن 

بالأولويات والعوامل واخل�سائ�ش املتغرية �سواء داخل اإطار املوقع اأو خارجه. يدعم عملية تخطيط الإدارة ال�ساملة 
كتيبات  يف  الواردة  التفاقية  واأدوات  اإر�سادات  من  الهائلة  املجموعة  الأخرى  الرطبة  والأرا�سي  رام�سار  ملواقع 

ال�ستخدام الر�سيد لرام�سار، وفيما يلي ما له �سلة خا�سة باملراحل املختلفة لعملية تخطيط الإدارة: 

حتديد الأرا�ضي الرطبة واإعالنها

) تعريفات “اخل�سائ�ش البيئية” و”تغري اخل�سائ�ش البيئية” )يف القرار IX.1 امللحق اأ الكتيب1 
اإطار عمل متكامل جلرد الأرا�سي الرطبة وتقييمها ور�سدها )IFWIAM( )القرار IX.1 امللحق ه�( )الكتيب 11(

اإطار عمل جلرد الأرا�سي الرطبة )القرار VIII.6( )الكتيب 12(
)VIII.13 تعزيز املعلومات ب�ساأن الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية )مواقع رام�سار( )القرار

اإر�سادات واإطار العمل الإ�سرتاتيجي املعدل لتطوير قائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية يف امل�ستقبل )امللحق ب، 
القرار IX.1( )الكتيب 14(

تقييم الأرا�ضي الرطبة
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اإطار عمل متكامل جلرد الأرا�سي الرطبة وتقييمها ور�سدها )IFWIAM( )القرار IX.1 امللحق ه�( )الكتيب 11(
اإطار عمل تقييم خماطر الأرا�سي الرطبة )القرار VII.10( )هذا الكتيب(

البيئي  التقييم  البيئي يف  الأثر  تقييم  ت�سريعات  و/اأو  الأحيائي يف عمليات  بالتنوع  ال�سلة  ذات  الق�سايا  دمج  اإر�سادات 
الإ�سرتاتيجي” والتي اأقرتها اتفاقية التنوع البيولوجي، وعلقتها باتفاقية رام�سار )القرار VIII.9( )الكتيب 13(

)VIII.7 فجوات وتناغم اإر�سادات رام�سار ب�ساأن اخل�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة وجردها وتقييمها ور�سدها )القرار
اإر�سادات التقييم ال�سريع للتنوع الأحيائي للأرا�سي الرطبة البحرية وال�ساحلية والداخلية )القرار IX.1، امللحق ه� 1( 

)التقرير الفني لرام�سار(

ر�ضد الأرا�ضي الرطبة

اإطار عمل لت�سميم برنامج لر�سد الأرا�سي الرطبة )ملحق القرار VI.1( )هذا الكتيب(
اإدارة الأرا�سي الرطبة يف املوقع

الإر�سادات اجلديدة لتخطيط اإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى )القرار VIII.14( )هذا الكتيب(
 )VII.8 )القرار  الرطبة  الأرا�سي  اإدارة  يف  الأ�سليني  وال�سكان  املحلية  املجتمعات  م�ساركة  وتعزيز  اإقامة   اإر�سادات 

)الكتيب 5(
)VIII.36 ( كاأداة لإدارة الأرا�سي الرطبة وال�ستخدام الر�سيد لها )القرارPEM( الإدارة البيئية الت�ساركية

املبادئ التوجيهية للأخذ يف العتبار القيم الثقافية للأرا�سي الرطبة لأجل الإدارة الفعالة للمواقع 
)القرار VIII.19( )هذا الكتيب، امللحق 1(

اإدارة الأرا�ضي الرطبة يف املوقع

اإطار عمل متكامل للإر�سادات ذات ال�سلة باملياه التابعة لتفاقية رام�سار )القرار IX.1، امللحق ج�( )الكتيب 6(
 &] VII.18 الأنهار )القرار  اأحوا�ش  اإدارة  الر�سيد لها يف  الرطبة وال�ستخدام  الأرا�سي  اإر�سادات دمج احلفاظ على 

القرار IX.1 امللحق ج� 2( )الكتيب 7(
اإر�سادات توزيع واإدارة املياه للحفاظ على الوظائف البيئية للأرا�سي الرطبة )القرار VIII.1( )الكتيب 8(

اإر�سادات اإدارة املياه اجلوفية للحفاظ على اخل�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة )القرار IX.1 امللحق ج� 2( )الكتيب 9(
مبادئ واإر�سادات دمج الأرا�سي الرطبة يف الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية )القرار VIII.4( )الكتيب 10(

)VIII.2 تقرير اللجنة العاملية لل�سدود وعلقته باتفاقية رام�سار )القرار
اتفاقية رام�سار واحلفاظ على موارد م�سائد الأ�سماك واإنتاجها وال�ستخدام امل�ستدام لها )القرار IX.4( )هذا الكتيب، 

امللحق 2(

VIII. املدخالت واملخرجات والنتائج
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يجب اأن يفرق املديرون بني املدخلت واملخرجات والنتائج.. 59
هذه امل�سطلحات يتم تعريفها كما يلي:. 60

i ..املدخلت. املوارد املقدمة لإدارة املوقع، على �سبيل املثال التمويل والعاملني واملعدات

ii . املخرجات. املنتجات الفرعية التي تولدها الإدارة اأو عملية تخطيط الإدارة. على �سبيل املثال يتم تطوير
ال�سيا�سات ملختلف اأن�سطة الإدارة كما يتم اإعداد خمططات الإدارة وتف�سريها ف�سل عن تطوير البنية الأ�سا�سية 
اأم  اإذا كانت الإدارة منا�سبة  ا�ستخدام املخرجات كو�سيلة لتقييم ما  للإدارة واحلفاظ عليها. ويف غالب الأمر يتم 
املخرجات.  لأنها جنحت يف حتقيق عدد من  املواقع  اإدارة هذه  بالفعل يف  اأنها جنحت  املنظمات  و�سوف تدعي  ل. 
الإدارة ول يتم حماية  اأن�سطة  اأن يتم تنفيذ جمموعة كبرية من  املمكن  للغاية لأنه من  وقد يكون ذلك م�سلل 
اخل�سائ�ش البيئية و/اأو على �سبيل املثال اإدراج امل�ساركة والدعم الكامل من قبل املجتمعات املحلية. ومن بني اأ�سواأ 
الأخطاء التي ميكن ارتكابها يف اإدارة النظم البيئية العتقاد باأنه يتم حماية اخل�سائ�ش البيئية بنجاح يف حني اأن 

الواقع على عك�ش ذلك.
iii . املوائل البيئية مثل  امل�ستحبة للخ�سائ�ش  الأو�ساع  النتائج هي  الإدارة. وهذه  الغر�ش من  النتائج. هي 

�سمان  مثل  حمددة  اقت�سادية  اجتماعية  ملتغريات  الفعالة  الإدارة  على  تعتمد  قد  بدورها  والتي  باملوقع  والأنواع 
الغالب  ويف  ال�سياحة.  لفوائد  العادل  التوزيع  و/اأو  الأرز  لإنتاج  املنا�سب  الت�سويق  اأو  الأ�سماك  م�سائد  ا�ستدامة 
اأو الأو�ساع املطلوبة.  اإدارة للحفاظ ل�سمان احلفاظ على العمليات  اإدارة لل�سرتداد تليها  �سيتطلب الأمر اإجراء 
ويجب حتديد و�سع اخل�سائ�ش خا�سة من حيث الكمية، واإذا مل يتم القيام بذلك، فلن يكون ممكنا احلكم على ما 

اإذا كان قد مت حتقيق نتاج ال�ستخدام امل�ستدام اأو احلفاظ املطلوبة.
الو�سيلة الوحيدة للحكم على ما اإذا كانت املدخلت واملخرجات ملئمة هي درا�سة نتائج الإدارة. فعند القيام بذلك، . 61

وبعدها فقط، يكون ممكنا حتديد ما اإذا كانت الإدارة �سليمة اأم ل.

IX. الإدارة القابلة للتكيف

من اأجل تاأمني املواقع وخ�سائ�سها، يجب اأن يتبنى املديرون نهجا مرنا ي�سمح لهم بال�ستجابة للم�سالح ال�سرعية . 62
املحددة والقدرة على  املتغرية وغري  املوارد  با�ستمرار والتواكب مع  املتغري  ال�سيا�سي  املناخ  للآخرين والتكيف مع 

ال�ستمرار يف ظل تقلبات العامل الطبيعي.
تكون عملية الإدارة القابلة للتكيف الواردة يف نهج تخطيط رام�سار كما يلي )انظر ال�سكل 2(:. 63

املدخالت  = املوارد
املخرجات = ال�ضيا�ضات وخمططات الإدارة والإدارة

النتائج     = و�ضع اخل�ضائ�س البيئية للموقع واأهداف الإدارة 
الأخرى
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i . يتم اتخاذ قرار ب�ساأن ما ينبغي حتقيقه )اأي يتم اإعداد اأهداف الإدارة خا�سة من حيث الكمية بالن�سبة
للخ�سائ�ش الهامة(.

ii ..يتم تنفيذ الإدارة ال�سليمة، بناءا على اأف�سل املعلومات املتاحة، لتحقيق الأهداف
iii ..يتم ر�سد اخل�سائ�ش لتحديد مدى حتقيق الأهداف
iv ..يف حالة عدم حتقيق الأهداف، يتم تعديل الإدارة
v . يتم موا�سلة الر�سد لتحديد اإذا ما كانت الإدارة املعدلة حتقق الأهداف ثم يتم تكرار اخلطوة 4 لإجراء

مزيد من التعديلت وفقا ملا يتطلبه الأمر.
يف الظروف ال�ستثنائية، رمبا يتطلب الأمر تعديل الأهداف.. 64
عادة يتم تكرار دورة الإدارة القابلة للتكيف يف فرتات فا�سلة يتم حتديدها م�سبقا.  وينبغي حتديد الفرتة الفا�سلة . 65

للأخذ يف احل�سبان طبيعة تغري خ�سائ�ش املوقع وخا�سة ه�سا�سة ومعدل هذا التغري. 
اإجبارية. ويف كل احلالت، ينبغي تكرار الدورة عند . 66 ومع ذلك، �سوف تفر�ش العديد من البلدان واملنظمات دورة 

حدوث طوارئ اأو ظهور تهديدات غري متنباأ بها.
ميكن هذا النهج القابل للتكيف مديري الأرا�سي الرطبة من:. 67
التعلم من التجربة؛( 1

شكل 2. دورة اإلدارة القابلة للتكيف

اإلدارة القابلة للتكيف

األهداف

مراجعة اإلدارة تنفيذ اإلدارة

رصد أو ضاع 
الخصائص
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الأخذ يف العتبار وال�ستجابة للعوامل املتغرية التي توؤثر اخل�سائ�ش؛( 2
تطوير اأو تنقيح عمليات الإدارة با�ستمرار؛( 3
اإظهار اأن الإدارة �سليمة وفعالة؛( 4

X. وحدات الإدارة وتق�ضيم املناطق واملناطق الفا�ضلة

موقع . 68 تاألف  متى  ذلك،  ومع  كامل.  املوقع  الإدارة  وخمطط  الإدارة  تخطيط  عملية  تغطي  اأن  ينبغي  عامة،  ب�سفة 
اآخر للأر�ش )على �سبيل املثال،  اأكرث من موقع فرعي منف�سل بجوار متاخم ملناطق ذات ا�ستخدام  لأر�ش رطبة من 
تقع الأرا�سي الرطبة املنف�سلة اإىل جانب ال�سهل الفي�سي لنهر كبري(، رمبا يكون من الأن�سب و�سع خمططات اإدارة 
منف�سلة لكل موقع منف�سل. بالرغم من ذلك، يجب اأن تتوافق هذه املخططات الفردية للمواقع الفرعية مع خمطط 

عام والذي ينبغي اإعداده قبل هذه املخططات اخلا�سة باملوقع الفرعية.
باملثل، متى كانت الأر�ش الرطبة كبرية للغاية، رمبا يكون من الأف�سل تق�سيم املوقع ملناطق متجاورة عديدة ل�سالح . 69

اأن تتوافق مع  اإدارة منف�سلة لكل من هذه املناطق والتي ينبغي  اأجل و�سع خمططات  اأغرا�ش تخطيط الإدارة ومن 
خمطط عام يتم اإعداده م�سبقا.

من املحتمل اأن يكون اأنواع اأخرى عديدة من تق�سيم الأرا�سي ملئما للتطبيق على مواقع خمتلفة، وذلك اعتمادا على . 70
الأر�ش  رام�سار من منطقة  املتاخمة. وترتاوح مواقع  املناطق  الأخرى يف  الأر�ش  با�ستخدامات  خ�سائ�سها وعلقتها 
الرطبة فقط اإىل مناطق كبرية تت�سمن موائل حميطة لأرا�سي غري رطبة، ويف الغالب يكون ذلك مع ا�ستخدامات 
يتم  املناطق  لتق�سيم  نظام  اأي  اأن  رام�سار  داخل حدود مواقع  واقع  ملا هو  الكبري  التنوع  ويعني هذا  للأر�ش.  املتعددة 
التنوع خل�سائ�ش  الكفاية ليغطي هذا  اأن يكون مرنا ومتعدد اجلوانب مبا فيه  تطبيقه حتت مظلة التفاقية يجب 

املوقع.
عندما ل يت�سمن موقع رام�سار نف�سه منطقة فا�سلة، من املنا�سب ب�سفة عامة لأغرا�ش تخطيط الإدارة اأن يتم حتديد . 71

واإقامة منطقة فا�سلة حول منطقة الأر�ش الرطبة الرئي�سية املحددة داخل موقع رام�سار اأو الأر�ش الرطبة الأخرى. 
الأر�ش  ا�ستخدام  اأن�سطة  توؤثر  رمبا  والتي  الرطبة  بالأر�ش  املحيطة  املنطقة  هي  الفا�سلة  املنطقة  تكون  اأن  وينبغي 
بداخلها مبا�سرة على اخل�سائ�ش البيئية للأر�ش الرطبة نف�سها، كما ينبغي اأن يكون الهدف اخلا�ش با�ستخدام الأر�ش 
اإدارة النظم البيئية، واأن يتوافق مع احلفاظ على  داخل املنطقة الفا�سلة اأحد اأهداف ال�ستخدام امل�ستدام من خلل 
يتم  اأن  ينبغي  منف�سلة،  فرعية  مواقع  من  رطبة  لأر�ش  موقع  يتاألف  وعندما  الرطبة.  للأر�ش  البيئية  اخل�سائ�ش 

حتديد املنطقة الفا�سلة لكل منها مبا يف ذلك جميع املناطق الواقعة بني املواقع الفرعية متى كان ذلك منا�سبا.
�سوف يتنوع موقع املنطقة الفا�سلة بالن�سبة ملنطقة الأر�ش الرطبة الرئي�سية ملوقع معلن لرام�سار اعتمادا على النظم . 72

البيئية القائمة داخل حدود املوقع. ومتى كان املوقع املعلن هو الأر�ش الرطبة فح�سب، ينبغي حتديد منطقة فا�سلة يف 
املنطقة املجاورة خارج املوقع املعلن وذلك لأغرا�ش الإدارة. وعلى النقي�ش، متى كان املوقع يتاألف من الأر�ش الرطبة 
واملناطق املحيطة بها، ينبغي اأن متتد املنطقة الفا�سلة لت�سل اإىل حدود املوقع املعلن ثم يتم بعد ذلك حتديد “منطقة 

رئي�سية”  داخل املوقع رمبا يكون النظام البيئي للأر�ش الرطبة.
اأنه . 73 يعني  الرطبة  الأر�ش  باملياه من خارج  الإمداد  الرطبة على  الأرا�سي  اعتماد  فاإن   ،III الق�سم  كما هو مو�سح يف 

منطقة  اأنها  على  املياه  م�ستجمعات  منطقة  اأو  النهر  حو�ش  اعتبار  ينبغي  الرطبة  الأرا�سي  اإدارة  تخطيط  لأغرا�ش 
على  مبا�سر  غري  ب�سكل  يوؤثر  املمتدة  املناطق  هذه  يف  الأر�ش  وا�ستخدام  املياه  لأن  وذلك  الرطبة،  للأر�ش  فا�سلة 
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اخل�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة. وبالرغم من ذلك، وخا�سة يف حالة وقوع الأر�ش الرطبة داخل حو�ش نهري 
كبري جدا، فمن املحتمل اأن تكون من بني الأدوات ال�سرورية لتخطيط الإدارة وجود منطقة �ساحلية اأو منطقة حلو�ش 
نهر تعمل مبثابة منطقة فا�سلة ثالثة، منطقة خارجية لأغرا�ش الإدارة، بحيث يكون نطاقها اأ�سيق وحتيط بالأر�ش 

الرطبة ب�سكل مبا�سر.
من املحتمل تطبيق مفهوم تق�سيم حمميات املحيط احليوي، الذي رمبا يتم فيه اإدراج ما ي�سل ثلث مناطق بالإ�سافة . 74

جميع  على  امل�ستدام(  )لل�ستخدام  انتقالية  ومنطقة  والتدريب(  )للبحث  الفا�سلة  واملنطقة  الرئي�سية  املنطقة  اإىل 
مواقع رام�سار، بل وينبغي تطبيقه متى كان جمديا وملئما. واإن تطبيقه له اأهمية خا�سة عندما يكون موقعا معلنا 
كموقع لرام�سار وحممية حميط حيوي، فحينئذ ينبغي تو�سيح العلقة بني حدود موقع رام�سار والتق�سيم القائم على 

اأ�سا�ش حممية ملحيط حيوي ب�سكل تام.
بالرغم من اأن العديد من مواقع رام�سار تقع داخل حمميات طبيعية، حيث يكون ال�ستخدام الأ�سا�سي للأر�ش داخل . 75

املوقع هو احلفاظ على الأر�ش الرطبة، فاإن العديد من هذه املواقع، مثلها مثل حمميات املحيط احليوي، متثل مواقع 
متعددة ال�ستخدام. وبالن�سبة للأخري، فاإن اأهداف الإدارة بالن�سبة ل�ستخدام الأر�ش الرطبة الرئي�سية تكون وا�سعة 
النطاق لت�سمن احلفاظ على اخل�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة اأو تعزيزها حتى يت�سنى لها ال�ستمرار يف موا�سلة 

تقدمي قيمها ووظائفها حلياة الأفراد وللحفاظ على التنوع الأحيائي.
واأن . 76 بها  املحيطة  واملناطق  رام�سار  ملواقع  القائمة  املتعددة  بال�ستخدامات  املناطق  لتق�سيم  اأي نظام  اأن يعرتف  ينبغي 

ي�سمن اأن يتم ت�سميم اأهداف الإدارة للمنطقة الرئي�سية يف الأ�سا�ش للحفاظ على اخل�سائ�ش البيئية للأر�ش الرطبة 
يتم و�سع  اأن  وينبغي  البيئية.  فا�سلة حميطة مع احلفاظ على اخل�سائ�ش  اأي منطقة  اأهداف  توافق  اإىل  بالإ�سافة 

اأهداف لإدارة كل منطقة بحيث تكون وا�سحة ومنف�سلة وتكميلية وداعمة ب�سكل متبادل.
نهج . 77 من بني الطرق الأخرى امل�ستخدمة يف تق�سيم املناطق، ولي�ش مقت�سرا على تق�سيم املناطق “الرئي�سية/الفا�سلة”، 

اأر�ش رطبة ل�سالح ال�سياحة  اأمثلة ذلك، ا�ستخدام وتطوير  يعتمد على تق�سيم املناطق ل�ستخدام حمدد ملوقع. ومن 
البيئية. ف�سوف ي�ستخدم تق�سيم املناطق يف هذه احلالة يف حتديد الأجزاء التي ميكن اأن ت�ستخدم يف ال�سياحة البيئية 
حيث ينبغي اأن يتم اإقامة 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 لل�سطرابات. ف�سوف تقوم نظم تق�سيم املناطق هذه 

ب�سفة عامة بتقليل حجم املناطق الرئي�سية والفا�سلة.
ت�سري جتربة برنامج الإن�سان واملحيط احليوي، التي يف ظلها يتم العرتاف باأن تق�سيم الأرا�سي ميثل جزءا هاما من . 78

ر�سم حدود واإدارة حمميات املحيط احليوي كمواقع متعددة ال�ستخدام، اإىل الدور الهام الذي يلعبه تق�سيم املناطق يف 
تقليل حجم النزاعات بني امل�ستخدمني اإىل احلد الأدنى من خلل ف�سل الأن�سطة املحتمل التنازع عليها يف ظل �سمان 

اأن ال�ستخدامات ال�سرعية للأر�ش ميكن اأن ت�ستمر مع وجود احلد الأدنى من النزاعات.
ينبغي اأن تت�سمن عملية و�سع نظام لتق�سيم املناطق امل�ساركة الكاملة من جانب املعنيني منذ املراحل الأوىل نظرا لأنه . 79

“ير�سم احلدود” بني املناطق، وميكن اأن تن�ساأ العديد من النزاعات حول هذه النقطة. وميثل تق�سيم املناطق واأهداف 
الإدارة لكل منطقة )وبالتايل الأن�سطة التي ينبغي والتي ل ينبغي ال�سماح بها يف املنطقة( جزءا هاما من عملية اإ�سراك 

املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�سليني واملعنيني الآخرين يف اإدارة الأر�ش الرطبة.
ينبغي تطبيق بع�ش القواعد العامة عند اإقامة املناطق بغ�ش النظر عن نوعها والغر�ش منها:. 80

i .ينبغي اأن يتم تق�سيم املناطق يف ظل امل�ساركة الكاملة للمعنيني مبا يف ذلك املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�سليني؛
ii . ينبغي اأن يتم و�سع اأ�سا�ش منطقي �سامل ومف�سل لتو�سيح الأ�سا�ش لإقامة ور�سم حدود املناطق، وهذا الأمر
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له اأهمية خا�سة عند و�سع حدود املناطق الفا�سلة؛
iii .يجب اإعداد و�سف موجز للوظائف و/اأو قيود مطبقة داخل كل منطقة كجزء من خمطط الإدارة؛
iv . ينبغي تعريف املناطق با�سم اأو رمز فريد له معنى اإذا اأمكن: لكن يف بع�ش احلالت ميكن اأن يكون الأن�سب

و�سع رمز رقمي ب�سيط؛
v .يجب اإعداد خريطة تو�سح حدود جميع املناطق؛

vi . متى اأمكن، ينبغي اأن تكون حدود املناطق ي�سهل التعرف عليها وحتديدها بو�سوح على اأر�ش الواقع: تر�سم
اخل�سائ�ش املادية )على �سبيل املثال، اأ�سوار وطرق( احلدود على النحو الأف�سل، ويجب حتديد احلدود القائمة على 

خ�سائ�ش ديناميكية مثل الأنهار واملوائل املتحركة وال�سواحل الناعمة بدليل دائم؛
vii . يف و�سع دليل دائم وثابت بالن�سبة للمواقع الكبرية )GPS( ينبغي ا�ستخدام نظام حتديد املواقع العاملي

واملتماثلة اأو يف املناطق التي حتتوي على موائل متجان�سة ويقطعها حدود ملنطقة.

11 تن�ضيق خمطط الإدارة

ينبغي اأن يتاألف تن�سيق خمطط الإدارة، كما تو�سي هذه الإر�سادات، من خم�سة اأق�سام رئي�سية تعك�ش اخلطوات . 81
الرئي�سية يف عملية تخطيط الإدارة:

I ) متهيد/�سيا�سة
II )و�سف
III )تقييم
IV )اأهداف
V )برنامج عمل

لحظ اأن خطوات هذه العملية يتم تكرارها ملرات عديدة من خلل املخطط – فهي تنطبق على اخل�سائ�ش . 82
بني  من  تعد  عامة،  وب�سفة  اأخرى.  م�سالح  واأي  الثقافية  والقيم  القت�سادية  الجتماعية  وامل�سالح  البيئية 

املمار�سات اجليدة البدء باخل�سائ�ش البيئية لكن لي�ش هناك ت�سل�سل هرمي مت�سمن.
ويو�سح ال�سكل 3 التايل املحتوى والهيكل املو�سى به لهذه الأق�سام.. 83
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XII. متهيد/�ضيا�ضة

اأن يعك�ش، يف م�سطلحات �ساملة، ال�سيا�سات و/اأو املمار�سات . 84 التمهيد عبارة عن بيان خمت�سر لل�سيا�سة والذي ينبغي 
اخلا�سة بال�سلطات الفوق وطنية اأو الوطنية اأو املحلية واملنظمات الأخرى ونظم الإدارة التقليدية، وي�سمل ذلك على 
�سبيل املثال ترتيبات اإدارة املوارد للمالكني من القطاع اخلا�ش اأو املنظمات غري احلكومية اأو املجتمعات املحلية، والتي 
وهي  العامة؛  رام�سار  اتفاقية  متطلبات  على  اأي�سا  التمهيد  يوؤكد  اأن  وينبغي  الإدارة.  خمطط  وتنفيذ  بو�سع  تعنى 
احلفاظ على اخل�سائ�ش البيئية للمواقع املدرجة يف قائمة رام�سار للأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وال�ستخدام 
الر�سيد جلميع الأرا�سي الرطبة، واإقامة حمميات طبيعية بالأرا�سي الرطبة �سواء كانت مدرجة يف قائمة رام�سار اأم ل، 
والتعاون الدويل متى كان ذلك منا�سبا لإدارة املوقع وعلى وجه التحديد يف حالة نظم املياه والأرا�سي الرطبة امل�سرتكة.

XIII. و�ضف

اإثراء باقي مراحل هذه . 85 اأنه يقدم املعلومات امل�ستخدمة يف  ميثل الو�سف جزءا هاما من عملية تخطيط الإدارة. كما 
العملية.

يتاألف الو�سف يف الأ�سا�ش من جمموعة من املعلومات والبيانات القائمة. كما اأن حتديد اأي نق�ش يف املعلومات والبيانات . 86
ذات ال�سلة يعترب اأي�سا وظيفة اأ�سا�سية لهذا اجلزء من العملية )انظر الفقرتني 49 و56 اأعله(

يف العديد من احلالت لن تتوافر جميع املعلومات املطلوبة كاأ�سا�ش لتخطيط الإدارة. ورمبا يتطلب الأمر جمع مزيد . 87

Figure 3. Recommended structure and content of a management plan for a Ramsar site 
or other wetland
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خيارات االإدارة
حمميات املحيط احليوي: تق�ضيم املناطق كاأداة اإدارة

تعترب حمميات املحيط احليوي، والتي يعد بع�سها اأي�سا من مواقع رام�سار، مناطق ت�سم نظم بيئية برية و�ساحلية معرتف 
بها دوليا يف اإطار برنامج الإن�سان واملحيط احليوي التابع ملنظمة اليوني�سكو )MAP(. وب�سفة جماعية، متثل هذه املحميات 

�سبكة عاملية ت�سم 507 حممية تقع يف 102 دولة )من مايو 2007(. وللح�سول على معلومات تف�سيلية ب�ساأن هذا الربنامج، 
 http://www.unesco.org/mab. فهي متاحة على الرابط

ولتنفي���ذ الأن�سط���ة التكميلية للحفاظ على الطبيع���ة وا�ستخدام املوارد الطبيعية، يتم تنظيم حمميات املحيط احليوي يف ثلث 
مناط���ق مرتابط���ة، وه���ي تع���رف باملنطقة الرئي�سي���ة، واملنطق���ة الفا�سلة، واملنطق���ة النتقالية. ويع���رف برنامج الإن�س���ان واملحيط 

احليوي تلك املناطق كالتايل:
منطق���ة رئي�سي���ة التي حتتاج اإىل اأن يتم اإقامتها ب�سفة قانوني���ة وتوفري حماية طويلة الأجل للطبيعة، والنظم البيئية والأنواع 
القائم���ة به���ا. وينبغ���ي اأن تك���ون هذه املنطقة كب���رية مبا فيه الكفاية لتلبي اأه���داف احلفاظ هذه. ورمبا يوج���د العديد من املناطق 
الرئي�سي���ة يف اإح���دى حمميات املحيط احليوي ل�سمان تغطية متثيلية ملجموع���ة النظم البيئية. ومن الطبيعي األ تخ�سع املنطقة 
الرئي�سي���ة للن�س���اط الب�س���ري با�ستثن���اء البح���ث والر�س���د، ويف بع����ش احل���الت تخ�س���ع ل�ستخدامات الإنتف���اع التقليدي���ة من قبل 

املجتمعات املحلية.
منطق���ة )اأو مناط���ق( فا�سل���ة التي يتم ر�سم حدودها بو�سوح وهي حتيط اأو تقع بجوار املنطقة الرئي�سية. ويتم تنظيم الأن�سطة 
بها وبالتايل فهي ل تعوق اأهداف احلفاظ اخلا�سة باملنطقة الرئي�سية لكنها ت�ساعد يف حمايتها، وهذا هو الأ�سا�ش الذي قامت عليه 
فك���رة “الف�س���ل”. وميك���ن اأن تك���ون هذه املنطقة منطقة جت���ارب، على �سبيل 
املث���ال ت�ستخ���دم يف اكت�ساف طرق لإدارة الغطاء النبات���ي الطبيعي، والأرا�سي 
الزراعي���ة، والغاب���ات، وم�سائد الأ�سماك كما اأنها ت�ستخ���دم يف تعزيز املنتجات 
عالي���ة اجل���ودة يف ظل احلف���اظ عل���ى العمليات الطبيعي���ة والتن���وع الأحيائي 
اإىل اأق�س���ى حد ممك���ن، وي�سمل ذلك موارد الرتب���ة. وبطريقة مماثلة، ميكن 
اإج���راء جتارب يف املنطقة الفا�سلة لكت�س���اف كيف ميكن اإعادة تاأهيل املناطق 

املتدهورة.
وق���د  اخل���ارج  يف  متت���د  تع���اون  منطق���ة  اأو  خارجي���ة  انتقالي���ة  منطق���ة 
تت�سم���ن جمموع���ة متنوعة م���ن الأن�سطة الزراعي���ة، وامل�ستوطن���ات الب�سرية 
اأن تواف���ق املجتمع���ات املحلي���ة، ووك���الت  وال�ستخدام���ات الأخ���رى. ويج���ب 
احلف���اظ، والعلماء، واجلمعي���ات الأهلية، واملجموع���ات الثقافية، وامل�سروعات 
اخلا�س���ة واملعني���ون الآخ���رون عل���ى العم���ل �سوي���ا لإدارة م���وارد ه���ذه املنطقة 
وتطويره���ا ب�سف���ة م�ستدام���ة ل�سال���ح الأف���راد الذي���ن يعي�س���ون به���ا. وتعترب 
املنطق���ة النتقالية ذات اأهمية اقت�سادي���ة واجتماعية كبرية بالن�سبة للتنمية 
الإقليمي���ة. وعل���ى الرغ���م م���ن تقدميه���ا ب�سفة نظامي���ة ك�سل�سل���ة من خوامت 
متح���دة املرك���ز، فع���ادة يت���م تنفي���ذ املناط���ق الثلث بط���رق عدي���دة وخمتلفة 
للت���لءم م���ع املعوق���ات والظ���روف اجلغرافي���ة املحلي���ة. وت�سم���ح ه���ذه املرونة 

بالإبداع والقدرة على التكيف كما اأنها من بني اأهم نقاط القوة للمفهوم.
وق���د مت تد�س���ني موق���ع م�سرتك ب���ني رام�س���ار وبرنامج الإن�س���ان واملحيط 
احلي���وي )http://www.unesco.org/mab/BRs/brs_ramsar.shtml( يف فرباي���ر م���ن ع���ام 2001. ومن���ذ فرباير 
2007 يق���دم ه���ذا املوق���ع معلومات عن 111 موقع لرام�سار و93 حممية ملحي���ط حيوي يف 48 دولة وهي مواقع م�سرتكة. وقد مت 
و�س���ع برنام���ج عمل م�سرتك يف ع���ام 2001 والذي يعرتف بامل�سالح امل�سرتكة القائمة يف اأن�سطة اتفاقية رام�سار والربنامج خا�سة 

يف جمالت حتديد املواقع واإعلنها، وتخطيط اإدارة املواقع، والر�سد والتقييم، والتوا�سل والتعليم والوعي العام. 

 اأهوار اإجيك بو�سزتالوك ، موقع لرام�سار يقع يف 
حممية املحيط احليوي هورتوباجى يف املجر وهي 
تت�سمن موائل الأر�ش الرطبة الرئي�سية للمحية

م�سدر ال�سورة: تيم جونز
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من البيانات التف�سيلية ب�ساأن هذه اخل�سائ�ش و/اأو العوامل التي توؤثر عليها، ل�سد اأي فجوات هامة مت حتديدها، لكن 
ينبغي الهتمام ل�سمان اأن جمع مزيد من البيانات ل يتم �سوى لأجل معلومات اإ�سافية �سرورية لتحديد اأهداف اإدارة 

املوقع.
للبيانات واملعلومات، مبا يف ذلك . 88 يت�سنى دمج م�سادر جديدة  الو�سف وحتديثه ب�سفة منتظمة حتى  ينبغي مراجعة 

عمليات التحديث التي تتم بناء على الر�سد امل�ستمر. 
بالن�سبة ملواقع رام�سار، ينبغي توجيه اهتمام خا�ش لو�سف خ�سائ�ش املوقع التي �سكلت مربرا لإعلنه مبوجب اأي من . 89

معايري رام�سار املطبقة لتحديد الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
ميكن و�سع وترتيب جميع البيانات ذات ال�سلة حتت العناوين الرئي�سية الوارد يف “ورقة معلومات الأرا�سي الرطبة . 90

التا�سع  الأطراف  موؤمتر  قرارات  ومبوجب   )VIII.13 )القرار  الثامن  الأطراف  موؤمتر  بوا�سطة  املعدلة  لرام�سار” 
IX.1، امللحق ب، وIX.6، وIX.21 وIX.22 امل�ستخدمة من قبل الأطراف املتعاقدة لإعلن مواقع رام�سار. وينبغي اأن 
العامة للموقع،  البيئية  �سامل للخ�سائ�ش  الرطبة لرام�سار تو�سيحا  الأرا�سي  الوارد ورقة معلومات  الو�سف  يقدم 
ويبني اخل�سائ�ش البيئية املحددة التي لأجلها مت اإعلن املوقع والتي حتتاج اإىل احلفاظ عليها يف و�سع م�ستح�سن من 
خلل عملية تخطيط الإدارة. علوة على ذلك، ينبغي درا�سة كافة البيانات الأخرى الوارد يف ورقة رام�سار والتي لي�ش 
لها علقة وطيدة باخل�سائ�ش البيئية ودجمها يف الو�سف. وينبغي ملحظة اأنه على الرغم من اأن املعلومات الواردة 
يف ورقة رام�سار ميكن اأن متثل نقطة بداية لو�سف املوقع، فاإن م�ستوى املعلومات التف�سيلية اللزمة لعمليات تخطيط 

اإدارة املوقع �سيتجاوز ب�سفة عامة م�ستوى املعلومات الواردة يف الورقة اللزمة لإعلن املوقع.
مع ذلك، من املهم اأن يتم عر�ش املعلومات امل�ستوحاة من البيانات القائمة يف و�سف املخطط بطريقة خمت�سرة وبلغة . 91

وعر�ش تقدميي ي�سهل على كافة املعنيني فهمهما بدل من الرطانة واخلو�ش يف م�سطلحات علمية مف�سلة والتي ل 
يهتم بها �سوى اخلرباء العلميني والفنيني يف هذه املو�سوعات املحددة.

ينبغي اأن يت�سمن و�سف املخطط مرجعية للأنواع النادرة واملهددة بالنقرا�ش، ول ينبغي اأن يت�سمن بيانات ح�سا�سة . 92
عنها - وينبغي اأن يظل ذلك �سريا. 

ينبغي اأن يت�سمن و�سف املخطط معلومات عن اأي خ�سائ�ش حملية حمددة للموقع، خا�سة قيمه ووظائفه املقدمة . 93
للأفراد، فقد ي�ساعد ذلك يف و�سع الأولويات وحتديد اأهداف الإدارة.

ينبغي اأن يت�سمن اأي و�سف بيان مبراجع لكافة الأبحاث والتقارير وال�سحف والكتب الخ، بالإ�سافة اإىل امل�سادر التي . 94
مل يتم ن�سرها وامل�ستخدمة اأثناء اإعداد املخطط.

XIV. التقييم

التقييم عملية حتديد اأو تاأكيد اخل�سائ�ش الهامة اأو مركز لتخطيط الإدارة. ي�سري ال�سكل 3 اإىل اأنه ينبغي اإجراء تقييم . 95
للخ�سائ�ش الهامة لكل جمال من جمالت الهتمام الرئي�سية، كما يجب تطبيق عملية التقييم على كل منها تباعا. 
وبالن�سبة ملواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى، ينبغي اإجراء تقييم للخ�سائ�ش البيئية بالإ�سافة اإىل اخل�سائ�ش 

الجتماعية القت�سادية والثقافية واأي خ�سائ�ش اأخرى هامة مت حتديدها.
يجب تطوير معايري تقييم لأي من اخل�سائ�ش ذات الهتمام. وفيما يلي قائمة باملعايري، وبها اأمثلة، املو�سى بها لتقييم . 96

اخل�سائ�ش البيئية، اإىل جانب قائمة ا�سرت�سادية للمعايري الجتماعية القت�سادية والثقافية والتي ينبغي تطويرها 
لكل موقع من اأجل الأخذ يف العتبار خ�سائ�سه الجتماعية القت�سادية والثقافية.

)الكتيب 
)14
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تقييم اخل�ضائ�س البيئية )املوائل، والأنواع، والعمليات الطبيعية)

اأ( . 97 امللحق   ،IX.1 بالقرار  الآن  )املعرفة  للموقع  والعمليات(  والتعدادات،  )املوائل،  الهامة  البيئية  اخل�سائ�ش  تعترب 
قائمة  الإدارة هو تقدمي  الق�سم من خمطط  الرئي�سي من هذا  الغر�ش  اأن  �سك  التخطيط. ول  اهتمام عملية  حمل 
باخل�سائ�ش وتاأكيد و�سعها. وينبغي تاأكيد و�سع اخل�سائ�ش الذي مت حتديده �سابقا. كما يتطلب الأمر اإجراء عملية 

تقييم للخ�سائ�ش التي ل يتوافر لها و�سع ر�سمي حمدد �سابقا. 
ينبغي اأن ت�ستغل عملية التقييم الإر�سادات التي اأقرتها التفاقية جلرد الأرا�سي الرطبة وتقييمها والتي تقدم اأدوات . 98

لتقييم اخل�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة وو�سعها.
�سبيل . 99 على  التخطيط.  قبل  باملوقع  الهامة  البيئية  اخل�سائ�ش  تواجد  حتديد  الأمر  �سيتطلب  احلالت،  بع�ش  يف 

املثال، رمبا يحتوي املوقع على موائل اأو اأنواع حممية ب�سفة قانونية. فمن ال�سروري حتديد الو�سع القانوين لهذه 
اخل�سائ�ش.

يو�سى بقائمة املعايري التالية لتقييم اخل�سائ�ش البيئية. ولي�ش الغر�ش اأن تكون القائمة �ساملة متاما ول يفرت�ش . 100
اأنها منا�سبة جلميع خ�سائ�ش كافة املواقع، بل ينبغي ا�ستخدام املعايري ذات ال�سلة واملفيدة فح�سب، كما ينبغي اإ�سافة 

معايري اإ�سافية متى ا�ستدعت الظروف ذلك.
لحظ اأن املعايري يف غالب الأمر ترتابط اأو تعتمد على بع�سها البع�ش. على �سبيل املثال، من ال�سعب مناق�سة اله�سا�سة . 101

بدون درا�سة الندرة. فاخل�سائ�ش اله�سة بطبيعتها تكون نادرة على وجه العموم.
ينبغي دائما اأن ينظر للمعايري على اأنها حتتوي على جوانب �سلبية واإيجابية. على �سبيل املثال، عادة ما ينظر اإىل ارتفاع . 102

اأهمية كبرية، لكن ينبغي تقييم تلك الفرتا�سات  اأن له  اأو املوائل( على  م�ستويات التنوع الأحيائي )اأي ثراء الأنواع 
ن�سب  ارتفاع  لأن  ومواقعها  الرطبة  الأرا�سي  من  حمددة  لأنواع  العامة  الأحيائي  التنوع  خ�سائ�ش  �سياق  ويف  بعناية 
التنوع من املمكن اأن يعزى اإىل التدخل الب�سري يف موائل تعاين ب�سكل طبيعي من نق�ش الأنواع بدل من كونها ظاهرة 

طبيعية.
فيما يلي املعايري املو�سى بها لتقييم اخل�سائ�ش البيئية.. 103

معيار 1 لتقييم اخل�ضائ�س البيئية: احلجم

اأن يرتبط احلجم كمعيار مع . 104 دائما  بزيادة احلجم. ومع ذلك لبد  اأهمية اخل�سائ�ش  تزداد  �سوف  يف معظم احلالت، 
املناطق  اأعلى قيمة من  التي ت�سم موائل عالية اجلودة  ال�سغرية  املناطق  اأن تكون  املمكن  الأخرى. فمن  اخل�سائ�ش 

الكبرية التي ت�سم موائل منخف�سة اجلودة.
احلجم له اأهمية كبرية متى كانت املوائل مق�سمة والتعدادات مف�سولة. وعادة ما تكون قدرة املواقع ال�سغرية واملنف�سلة . 105

على البقاء حمل �سك. ويف غالب الأمر تكون التعدادات ال�سغرية جدا اأكرث عر�سة للمخاطر اإىل حد كبري وميكن اأن 
ت�سبح منقر�سة مبح�ش ال�سدفة على الرغم من وجود الإدارة املنا�سبة. ومع ذلك، ميكن اأن متثل هذه الأماكن يف بع�ش 
اأن تكون لها اأهمية يف احلفاظ على التنوع الأحيائي  اأو تعداد كما يحتمل  الأوقات النموذج الأخري املتبقي من موئل 

العام.
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معيار 2 لتقييم اخل�ضائ�س البيئية: التنوع الأحيائي

عادة ما ينظر اإىل احلفاظ على التنوع الأحيائي على اأنه اأحد اأهم اأهداف احلفاظ على الطبيعة وال�ستخدام امل�ستدام . 106
للموارد احليوية، ويعزى ذلك اإىل حقيقة اأن اأخطر واأو�سح التاأثريات الب�سرية على البيئة جت�سدت يف تدمري املوائل 
وانقرا�ش الأنواع. وبالتايل، يتم تنفيذ الإدارة ب�سفة متكررة من اأجل احلفاظ على تنوع املوقع اأو حتى حت�سينه. ومع 
ذلك، يجب العرتاف باأنه يف بع�ش الأحيان ل يكون ارتفاع م�ستوى التنوع مرغوبا. على �سبيل املثال، �سوف حتتوي 
م�ستنقعات اخلث املقطوعة اأو امل�ستنزفة ب�سكل مفرط على تنوع للمجتمعات والأنواع اأكرب امل�ستنقعات الطبيعية ال�سليمة.

معيار 3 لتقييم اخل�ضائ�س البيئية: الطبيعية

يف بع�ش الأحيان يكون التنوع خا�سية ملوائل حيوية اأو م�سطربة، مما يزيد من فر�سة حدوث تعاقب متاأخر للغطاء . 107
النباتي. وعندما يكون انعدام ال�ستقرار هذا طبيعيا، يكون ارتفاع م�ستوى التنوع الناجت عايل القيمة. وبالعك�ش، عندما 

يحدث ال�سطراب نتيجة التدخل الب�سري، فاإن قيمة التنوع الناجت تكون حمل �سك. 

معيار 4 لتقييم اخل�ضائ�س البيئية: النمطية

الطبيعية واحدة من اأهم املعايري املطبقة على اخل�سائ�ش البيئية. وب�سفة عامة، كلما كانت اخلا�سية اأكرث طبيعية، كلما . 108
زادت قيمتها من حيث كونها خا�سية بيئية. ومع ذلك، فاإن عدد قليل جدا، اإن وجد، من الأرا�سي الرطبة التي ميكن 

اأن تعترب طبيعية متاما، ومن املعروف اأن املوائل املعدلة ب�سكل كبري ميكن اأن تكون ذات اأهمية بالغة للحياة الربية.
معيار 4 لتقييم اخل�سائ�ش البيئية: الندرة  

معيار 5 لتقييم اخل�ضائ�س البيئية: احتمالية التح�ضني و/اأو ال�ضرتداد
تعد الندرة من بني جوانب احلفاظ على التنوع الأحيائي، وقد حظيت ب�سفة عامة بالقدر الأكرب من الهتمام، ولذلك . 109

عادة ما يدرك املديرون الأنواع واملوائل الأكرث ندرة وعر�سة للمخاطر يف مواقعهم. و�سوف تربز هذه اخلا�سية بو�سوح 
يف اأي خمطط للإدارة. ويف الغالب يوؤدي وجود اأنواع اأو موائل نادرة اإىل اختيار املواقع لإدارة احلماية – ملواقع رام�سار، 

وذلك من خلل تطبيق معيار رام�سار رقم 2 املتعلق بالنظم البيئية والأنواع املهددة.
معيار 5 لتقييم اخل�سائ�ش البيئية: اله�سا�سة  

اأن ينظر اإىل اله�سا�سة يف اإطار زمني . 110  اإىل حد ما، تظهر جميع اخل�سائ�ش البيئية درجة من اله�سا�سة. فينبغي دائما 
والأهم من ذلك اأن تتم درا�سة مدى دوام الأ�سرار. وغالبا ما ترتبط اله�سا�سة ب�سكل ثابت بالندرة حيث اإن اخل�سائ�ش 

اله�سة هي خ�سائ�ش نادرة اأو اأنها �ست�سبح قريبا نادرة.
ل ينبغي اأن ينظر دائما اإىل اله�سا�سة على اأنها عامل �سلبي، حيث يعتمد العديد من املجتمعات الطبيعية على ال�سطراب . 111

يف قدرتهم على البقاء. وغالبا ما تكون املجتمعات �سريعة الزوال هذه قائمة خلل مراحل التعاقب الأولية للموائل 
بغر�ش  التعاقب  بتقييد  يقوم  حيث  الإدارة  من  و�سرعيا  �سروريا  جزءا  الدويل  ال�سطراب  ميثل  ما  وعادة  احليوية. 

احلفاظ على حيوية املجتمع، وذلك كما يف يحدث يف حالة احلرق اأو الرعي لتعزيز الأرا�سي الع�سبية.

معيار 6 تقييم اخل�ضائ�س الأخرى ذات الأهمية بالن�ضبة ملواقع الأرا�ضي الرطبة
اأو تدمريه. ولذلك فاإن بع�ش . 112 اأن تكون الأنواع ه�سة، ويف معظم الأحيان يكون ذلك نتيجة لتغيري املوئل  اأي�سا  ميكن 

تاأثريات  اأن يحدث  املمكن  اأو غري معروف من  ب�سيط  تغري  اإن  لها متطلبات متخ�س�سة ومعقدة حيث  يكون  الأنواع 
مدمرة.
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معيار 7 تقييم اخل�ضائ�س البيئية النمطية لعمليات التح�ضن وال�ضتعادة

عادة يتم اختيار مواقع وتقييمها لأنها حتتوى على اأف�سل مثال، اأو على الأقل مثال جيد، خلا�سية معينة، على . 113
�سبيل املثال من خلل معيار 1 لتحديد مواقع رام�سار واإعلنها. وبالن�سبة للخ�سائ�ش التي بها �سمة ا�ستثنائية 
يف غالب الأحيان تكون غري تقليدية اأو نادرة. ومع ذلك، من املهم اأي�سا األ يتم التقليل من �ساأن اخل�سائ�ش 
النمطية اأو العادية. ويفيد هذا املعيار على وجه التحديد يف تقدمي التربير اللزم لتاأمني اخل�سائ�ش النمطية 

يف منطقة. 

ل تت�سم معظم اخل�سائ�ش، اإىل حد ما، بالكمال. وي�ستخدم هذا املعيار يف تقييم احتمالية التح�سني اأو ال�سرتداد. . 114
ومن املحتمل اأن يكون للخ�سائ�ش املتدهورة ب�سدة درجات متنوعة من احتمالية التح�سني؛ فبع�سها لن يكون 
الكامل، وذلك يف ظل  اآخر احتمالية لل�سرتداد  لديه تلك الحتمالية على الإطلق، يف حني �سيكون لبع�ش 
وجود الإدارة ال�سليمة. وهناك حاجة ما�سة لتحديد تلك الحتمالية. ومن املمكن األ يكون هناك مربرا لإهدار 
املوارد يف حماولة لإدارة خا�سية متدهورة يف حالة ما اإذا كانت الأ�سباب الأ�سا�سية لل�سرر ل ميكن ت�سحيحها. 

 تقدم مبادئ واإر�سادات ا�سرتداد الأرا�سي الرطبة، التي اأقرها موؤمتر الأطراف الثامن بقرار VIII.16، مزيدا . 115
ال�سرتداد يف  يتناول  الذي  و  ق�سم  )انظر  املنا�سبة لل�سرتداد.  الرطبة  الأرا�سي  اختيار  ب�ساأن  الإر�سادات  من 

الكتيب 15(.

من . 116 القدرة  نف�ش  لها  اأخرى  خ�سائ�ش  على  املواقع  معظم  حتتوي  �سوف  البيئية،  اخل�سائ�ش  اإىل  بالإ�سافة 
القت�سادية واجليولوجية واجليومورفولوجية  الثقافية والجتماعية  املثال اخل�سائ�ش  �سبيل  الأهمية، على 
اأن يتم توجيه الهتمام املنا�سب  علوة على اخل�سائ�ش الطبيعية والبيئية اجليولوجية القدمية. ومن املهم 
لهذه اخل�سائ�ش واأن يتم تطبيق عملية �ساملة لتخطيط الإدارة على كل منها. وهذا الأمر له اأهمية خا�سة 

.)V فيما يتعلق ب�سمان م�ساركة ومدخلت كافة املعنيني )انظر ق�سم

اأن يركز التقييم على القيم والوظائف واملنتجات واخلدمات التي تقدمها الأر�ش الرطبة دعما للب�سر . 117 ينبغي 
ويف ظل وجود اخل�سائ�ش الثقافية، وت�سمل الهياكل واملورثات الثقافية واأهميتها الدينية والعقائدية، خا�سة 
واجليومورفولوجية  اجليولوجية  الأهمية  تقييم  وينبغي  الأ�سليني.  وال�سكان  املحلية  للمجتمعات  بالن�سبة 

والطبيعية يف هذا الق�سم من املخطط.

ميكن اأن حتتوي بع�ش الأرا�سي الرطبة على خ�سائ�ش اإ�سافية اأي�سا والتي ل تنتمي اإىل اخل�سائ�ش البيئية اأو . 118
الجتماعية القت�سادية اأو الثقافية، وينبغي حتديد تلك اخل�سائ�ش اأي�سا وتقييمها. ومثال على ذلك �سيكون 

اأهمية اأر�ش رطبة للبحث العلمي اأو الر�سد طويل الأجل. 
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التقييم . 119 اأ�ساليب  تطبيق  املنا�سب  من  الرطبة،  للأر�ش  القت�سادية  الجتماعية  اخل�سائ�ش  تقييم  خلل 
املعلومات  من  ملزيد  الأ�ساليب.  هذه  تقدمها  التي  املعلومات  من  وال�ستفادة  الرطبة  للأرا�سي  القت�سادي 
ب�ساأن التقييم القت�سادي، انظر اإ�سدار رام�سار لعام 1997 ب�ساأن التقييم القت�سادي للأرا�سي الرطبة: دليل 
اإر�سادات لتقييم  الأرا�سي الرطبة:  2006، تقييم  3 لعام  الفني  ال�سيا�سة )وتقرير رام�سار  ملخططي و�سانعي 

الفوائد التي حتققها خدمات النظم البيئية بالأرا�سي الرطبة(. )انظر ال�سفحة ××(

معلومات اإ�ضافية
تقييم الأرا�ضي الرطبة: اإر�ضادات لتقييم الفوائد التي حتققها خدمات النظم البيئية بالأرا�ضي الرطبة

تقرير رام�ضار الفني 3
مل�ساعدة الأطراف املتعاقدة يف احل�سول على معلومات التقييم القت�سادي من اأجل �سناعة القرار ب�ساأن الأرا�سي الرطبة، 
طالب موؤمتر الأطراف الثامن لرام�سار )2002( جلنة املراجعة العلمية والتقنية 
للتفاقية باإعداد اإر�سادات ب�ساأن الطرق العملية املتبعة يف تقييم الأرا�سي الرطبة. 
الفوائد  لتقييم  اإر�سادات  الرطبة:  الأرا�سي  تقييم   3 الفني  رام�سار  تقرير  ويقدم 
التي حتققها خدمات النظم البيئية بالأرا�سي الرطبة هذه الإر�سادات واملعلومات 
التقييم   1997 كتاب  يف  الواردة  تلك  من  املتاحة  املنهجيات  ب�ساأن  احلديثة 

القت�سادي للأرا�سي الرطبة: دليل ملخططي و�سانعي ال�سيا�سة.
اإجراء تقييم متكامل خلدمات  اإطار عمل �سي�ساعد القراء يف  التقرير  ويو�سح 
النظم البيئية بالأرا�سي الرطبة، وهو ين�ش على اخلطوات اخلم�ش الرئي�سية 

التالية يف اإجراء تقييم اقت�سادي لأر�ش رطبة:
يجرى  )ملاذا  ال�سيا�سة  وعمليات  الإدارة  اأهداف  حتليل  الأوىل:  اخلطوة 

التقييم؟(.
يجري  اأن  ينبغي  الذي  )من  املعنيني  وحتليل  م�ساركة  الثانية:  اخلطوة 

التقييم؟ ول�سالح من؟(.
اخلطوة الثالثة: حتليل الوظائف )حتديد اخلدمات وكمياتها( )ما الذي 

ينبغي تقييمه؟(.
اخلطوة الرابعة: تقييم اخلدمات )كيف ينبغي اإجراء التقييم؟(.

اخلطوة اخلام�سة: التوا�سل ب�ساأن قيم الأر�ش الرطبة )من يحتاج اإىل 
معرفة نتائج التقييم؟(.

تقدم الأق�سام التالية مزيد من الإر�سادات التف�سيلية ب�ساأن كل من هذه 
اخلطوات ومدى الطرق املتاحة لتطبيقها. وي�ستكمل هذه الإر�سادات درا�سات حالة من خمتلف اأنحاء 

العامل حيث جت�سد اجلوانب املختلفة لتقييم الأر�ش الرطبة والتي دعمت �سناعة القرار.

امل�ستدامة  التنمية  وموؤ�س�سة  واخننجن  جامعة  من  �ستوب  ومي�سكا  جروت  دي  رودولف  الإر�سادات  هذه  اإعداد  تراأ�ش  وقد 
 1.6( PDF )FSD( بهولندا، مع مدخلت من جلنة املراجعة العلمية والتقنية واأمانة التفاقية. وهي متاحة بتن�سيق 
http://www. الرابط  للتنزيل من  3 )وهو متاح  ميجابايت(، وقد �سدرت ب�سفة م�سرتكة كتقرير فني لرام�سار رقم 

ramsar.org/lib/lib_rtr03.pdf( وحتت رقم 27 من ال�سل�سلة الفنية لتفاقية التنوع البيولوجي.
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يعر�ش ال�سندوق 1 قائمة ا�سرت�سادية للوظائف والقيم الجتماعية القت�سادية للأرا�سي الرطبة. ولحظ اأنه . 120
لن تكون جميع هذه اخل�سائ�ش منطبقة على كافة الأرا�سي الرطبة.

تف�سري ال�سورة بعد املقطع 119 يف الكتيب 8

اخل�ضائ�ص االجتماعية االقت�ضادية للأرا�ضي الرطبة
اأعداها ام. اإيه. ام. �ستوب، وباكر، واأو�ستريبريج

ودعم  الب�سرية  احلياة  باإثراء  الرطبة  الأرا�سي  تقوم  اأن  باحتمالية  عامة  ب�سفة  العرتاف  من  الرغم  “على 
)غالبا ب�سكل مثري( النظم البيئية، فاإن حماية هذه القيم غالبا ما تواجه نزاعات حول ما تبدو اأنها ا�ستخدامات 
تنموية  اإجنازات  لإظهار  احلكومات  وحاجة  ال�سعبة  القت�ساديات  مواجهة  ظل  ويف  ربحية.  اأكرث  اقت�سادية 
امل�ستدامة.” غري  التنموية  اخليارات  مواجهة  يف  ي�ساعد  مقنع  دليل  تقدمي  ال�سعب  من  كان  لطاملا   حم�سو�سة، 
و�سفها  كما  ال�سعوبات،  لهذه  وا�ستجابة 
لتفاقية  العام  الأمني  بل�سكو  ديلمار 
تنمية  اإدارة  مدير  فوكينز  وبارت  رام�سار 
اإدارة  مبعهد  وا�ستعادتها  الرطبة  الأرا�سي 
يف  ال�سرف  مياه  ومعاجلة  الداخلية  املياه 
الت�سدير، قامت املنظمة الدولية للأرا�سي 
الرطبة واملعهد باإ�سدار من�سور مثري يتاألف 
اخل�سائ�ش  عنوان  حتت  �سفحة   36 من 
القت�سادية للأرا�سي الرطبة، ومت طرحه 
يف موؤمتر الأطراف الثامن يف نوفمرب من 

عام 2002.
ماهية  املن�سور  من  امللونة  الأق�سام  وتغطي 
اأخذها  الأرا�سي الرطبة، وكيف ميكن  قيم 
القرار،  �سناعية  عملية  خلل  العتبار  يف 
علوة  حوافز،  اإىل  ترجمتها  ميكن  وكيف 

على ذلك يت�سمن املن�سور �ست درا�سات حالة موجزة، واأ�سكال وتو�سيحات وقائمة للمراجع.
وميكن تنزيل املن�سور بتن�سيق PDF من الرابط التايل 

   http://www.wetlands.org/publication.aspx?id=5e202853-6f99-463f-b12a-98543220a67a

اأو �سرائه من املوقع اللكرتوين (http://www.nhbs.com) مقابل 10 يورو
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ال�ضندوق 1. اأ. قائمة ا�ضرت�ضادية لقيم الأرا�ضي الرطبة ووظائفها لتقييم اخل�ضائ�س الجتماعية 
القت�ضادية لالأرا�ضي الرطبة لأجل تخطيط الإدارة

)م�ستوحاة من امللحق 3 من اإر�سادات دمج الق�سايا ذات ال�سلة بالتنوع الأحيائي يف تقييم عمليات و/اأو ت�سريعات تقييم الأثر البيئي يف التقييم 
البيئي ال�سرتاتيجي، انظر القرار VIII.9( )والكتيب 13 يف ال�سل�سلة احلالية(

وظائف الإنتاج

اإنتاج الأخ�ساب
اإنتاج احلطب

اإنتاج الأع�ساب القابلة للح�ساد )البناء وا�ستخدام احلرفيني(
الأ�سمدة الع�سوية & والأعلف املنتجة ب�سكل طبيعي

اخلث القابل للح�ساد 
املنتجات الثانوية 

حلوم الأدغال القابلة للح�ساد )الأغذية(
اإنتاجية الأ�سماك واملحار

الإمداد بمياه ال�سرب
الإمداد بالمياه للري وال�سناعة

الإمداد باملياه لاإنتاج الكهرباء با�ستخدام الطاقة املائية
الإمداد باملياه ال�سطحية لجوانب الطبيعة الأخرى
الإمداد باملياه اجلوفية لجوانب الطبيعة الأخرى 

اإنتاجية املحا�سيل
اإنتاجية زراعة الأ�سجار

 اإنتاجية الغابات اخلا�سعة للإدارة
اإنتاجية املراعي / املا�سية 

اإنتاجية تربية الأحياء املائية )املياه العذبة(
 اإنتاجية تربية الأحياء البحرية )املياه امل�سو�ش / املاحلة(

 وظائف تنفيذية- ملءمتها ل�:
عمليات الت�سييد

امل�ستوطنات الأ�سلية
امل�ستوطنات الريفية

امل�ستوطنات يف املناطق احل�سرية
ال�سناعة

البنية الأ�سا�سية
البنية الأ�سا�سية للنقل

ال�سحن وامللحة
النقل الربي

النقل بال�سكك احلديدية
النقل اجلوي

توزيع الكهرباء
ا�ستعمال خطوط الأنابيب

الاأن�سطة 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�سح هنا، حماية هامة �سد العوا�سف، وهي 
من بني اخلدمات العديدة للأرا�سي الرطبة والتي ميكن 

ا�ستخدامها لتقييم اخل�سائ�ش الجتماعية القت�سادية 
للأرا�سي الرطبة ل�سالح تخطيط الإدارة. 

      م�سدر ال�سورة: جوليو مونتي دي اأوكا
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)ب. خدمات النظم البيئية املقدمة اأو القائمة على الأرا�ضي الرطبة)
)م�ستوحى من تقرير عن الأرا�سي الرطبة لتقييم النظم البيئية للألفية:

النظم البيئية واحلياة الب�سرية: الأرا�سي الرطبة واملياه: تقرير لتقييم النظم البيئية للألفية(

اخلدمات املقدمة
اإنتاج الأ�سماك واحليوانات الربية والفواكه، واحلبوبالأغذية

احلفاظ على املياه وتخزينها لل�ستعمالت املنزلية املياه العذبة اأ
وال�سناعية والزراعية

اإنتاج اجلذوع واحلطب واخلث، والعلفالألياف والوقود.

ا�ستخراج الأدوية واملواد الأخرى من الكائنات احليةالبيوكيميائية

جينات مقاومة مل�سببات الأمرا�ش النباتية، واأنواع املواد اجلينية
الزينة، وغريها

اخلدمات التنظيمية

تنظيم املناخ
م�سدر وحو�ش للغازات الدفيئة؛ والتي توؤثر على 

 درجات احلرارة املحلية والإقليمية،
هطول الأمطار، وغريها من العمليات املناخية

تغذية/ وتفريغ املياه اجلوفيةتنظيم املياة )التدفقات املائية(

ا�سرتداد والتخل�ش من الزيادة يف املواد الغذائية تنقية املياه واحلفاظ على معاجلة النفايات
وغريها من امللوثات

احلفاظ على الرتبة والر�سوبياتتنظيم الجنراف
ال�سيطرة على الفي�سانات، والحماية من العوا�سفتنظيم الأخطار الطبيعية 

موئل للملقحاتالتلقيح
اخلدمات الثقافية

م�سدر اإلهام؛ تعلق الكثري من الأديان قيما روحية روحية وملهمة
ودينية جلوانب النظم البيئية للأرا�سي الرطبة

فر�ش للأن�سطة الرتفيهيةترفيهية

يجد كثري من النا�ش اجلمال اأو القيمة اجلمالية يف جمالية
جوانب النظم البيئية للأرا�سي الرطبة

فر�ش للتعليم الر�سمي وغري الر�سمي والتدريبتعليمية
داعمة 

الحتفاظ بالروا�سب وتراكم املعادن الع�سويةتكوين الرتبة

تخزين املواد الغذائية، واإعادة تدويرها، وجتهيزها، دورة املغذيات
واحل�سول عليها

اأ على الرغم من اأن املياه العذبة كانت تعامل على اأنها خدمة مقدمة داخل اإطار تقييم النظم البيئية للألفية، فهي اأي�سا تعترب خدمة تنظيمية 
لدى العديد من القطاعات.
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عنها . 121 التغافل  يتم  ما  غالبا  والطبيعة  الربية  ال�سمات 
يف خمططات الإدارة اإذا ما مت تطبيقها على املحميات 
املوئل  اإدارة  التي متثل  للمواقع  وبالن�سبة  الطبيعية. 
من  القليل  وجود  ظل  يف  هاما،  اأمر  عليه  واحلفاظ 
املوئل  اإدارة  تغطي  ف�سوف  ال�سنع،  ب�سرية  الهياكل 
عادة معظم الق�سايا ذات ال�سلة بالطبيعة. وبالن�سبة 
ملعظم املحميات الطبيعية، ف�سوف تعنى اإدارة الطبيعة 
بتقليل تاأثري الأفراد اأو التخل�ش منه متى كان يعترب 

مدمرا. 
يف حالة املواقع التي بها قطع اأثرية لها قيمة تاريخية . 122

عملية  من  تاأمينها  اأي�سا  ينبغي  دينية،  اأو  ثقافية  اأو 
اإدراجها  ميكن  اخل�سائ�ش  وهذه  الإدارة.  تخطيط 
حمايتها  اأن  اإل  باملخطط  بالطبيعة  خا�ش  ق�سم  يف 
النحو  على  يتم  اأن  املحتمل  من  عليها  واحلفاظ 
الأف�سل من خلل اعتبارها خ�سائ�ش ذات اهتمام واأن 

يتم التعامل معها مثلها مثل اأي خا�سية.
للخ�سائ�ش . 123 ا�سرت�سادية  قائمة   2 �سندوق  يقدم 

الثقافية للأرا�سي الرطبة

و�ضف ال�ضورة: علماء اآثار يعملون يف موقع لأر�س رطبة ه�ضة يف �ضومر�ضت، انكلرتا حيث  يك�ضفون النقاب عن ممر بني منذ 3600 �ضنة 
قبل امليالد يف منطقة الأهوار.

�سندوق 2. قائمة ا�سرت�سادية للخ�سائ�ش الثقافية للأرا�سي الرطبة لتقييم  تخطيط اإدارة الأرا�سي الرطبة
)م�ستوحى من اجلوانب الثقافية للأرا�سي الرطبة )موؤمتر الأطراف الثامن لرام�سار الوثيقة 15(

 ال�سجلت الأحفورية والأثرية
 املباين التاريخية والقطع الأثرية

 الطبيعة الثقافية
 الإنتاج التقليدي والنظم البيئية الزراعية مثل حقول الأرز وامللحات وم�سبات الأنهار امل�ستنفدة

الممار�سات اجلماعية لاإدارة الأرا�سي واملياه

 ممار�سات الإدارة الذاتية، مبا يف ذلك احلقوق العرفية واحليازة
 الأ�ساليب التقليدية ل�ستغلل موارد الاأرا�سى الرطبة

 التقاليد ال�سفوية
 املعارف التقليدية

 اجلوانب الدينية واملعتقدات والأ�ساطري
املو�سيقى والغناء والرق�ش والر�سم والأدب وال�سينما ‘الفنون” -- 

علماء اآلثار العاملة في موقع أراضي رطبة  هش في سومرست 
، انكلترا ، والكشف عن طريق بني في  عام 3600 قبل امليالد في 

منطقة األهوار. الصورة : باب اجملاملة، مشروع مستويات سومرست
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ملزيد من الإر�سادات حول حتديد ودمج اخل�سائ�ش والق�سايا الثقافية، مبا يف ذلك القطع الأثرية الثقافية والطبيعة . 124
الثقافية، انظر املبادئ الإر�سادية للأخذ يف العتبار القيم الثقافية للأرا�سي الرطبة من اأجل الإدارة الفعالة للمواقع 

ملحقة بالقرار VIII.19 )انظر امللحق 1(

XV. الأهداف

من خلل اإجراء التقييم، �سيتم حتديد قائمة للخ�سائ�ش الهامة باملوقع. واخلطوة التالية هي اإعداد اأهداف الإدارة . 125
لكل من هذه اخل�سائ�ش.

الهدف هو التعبري عن �سيء ينبغي حتقيقه من خلل اإدارة املوقع. وينبغي اأن تتحلى الأهداف باخل�سائ�ش التالية:. 126
i . حيث من  خا�سة  للقيا�ش  قابلة  الأهداف  تكون  اأن  للقيا�س. يجب  قابلة  الأهداف  تكون  اأن  يجب 

الكمية .واإذا مل تكن قابلة للقيا�ش، �سيكون من امل�ستحيل تقييمها من خلل ر�سد ما اإذا كان يجري تنفيذها اأم ل. 
ii . ينبغي اأن تكون الأهداف قابلة للتحقيق، على الأقل على املدى الطويل. هذه خا�سية وا�سحة

جدا، لكن كثريا ما تن�سى- لكن ميكن اأن يكون هناك غر�ش ما من ال�سعي اإىل حتقيق اأهداف غري قابلة للتحقيق.
iii . العمليات اأو  ولي�ش الإجراءات  خلا�سية  اللزمة  الظروف  حتدد  اأن  اإلزامية:  الأهداف  تكون  األ  يجب 

التمييز بني  يتم  وينبغي اأن  الأهداف هي تعبري عن غر�ش.  الظروف.  اأو احلفاظ على هذه  للح�سول  اللزمة 
الغر�ش من الإدارة وعملية الإدارة، لأن الإدارة التي تتم حلماية خا�سية �سوف تختلف وفقا لظروف تلك اخلا�سية. 
على �سبيل املثال، يف حالة خا�سية مهجورة، ميكن تطبيق اإدارة ال�سرتداد حتى يتم الو�سول اإىل الظروف املطلوبة، 
يف هذا الوقت ميكن اأن حتل اإدارة احلفاظ بديل.  وميكن اأن تكون طريقتي الإدارة خمتلفتني جوهريا، اأو بب�ساطة 

قد تختلف يف كثافتها.
هناك خطوات ثلثة يف عملية الإعداد لأهداف قابلة للقيا�ش. 127

i .و�سف الظروف اللزمة للخا�سية
ii ..حتديد العوامل التي توؤثر على اخلا�سية، ودرا�سة كيف ميكن اأن تتغري اخلا�سية تباعا

iii ..حتديد عدد موؤ�سرات الأداء وكميتها لر�سد التقدم املحرز يف حتقيق اأهداف تلك اخلا�سية
فيما يلي تو�سيح لعملية تطبيق اخلطوات الثلثة. 128

اخلطوة 1: و�ضف الظروف الالزمة خلا�ضية

تجتنب معظم خمططات الإدارة احلالية و�سف الظروف املطلوبة للخ�سائ�ش. عادة �سيناق�ش املخطط احلفاظ على . 129
اأو حت�سني خا�سية، ولكن لن ي�سرح ما الذي من املقرر احلفاظ عليه، اأو الكيفية التي �سيتم بها التح�سني. ومن اأجل 

تقييم ما اإذا كانت الأهداف يتم حتقيقها اأم ل، يجب اأن يكون هناك و�سف وا�سح للظروف املطلوبة للخا�سية.
 اخلطوة الأوىل هي اأن يقدم و�سفا، بلغة وا�سحة، لل�سروط التي ي�سعى املخطط حتقيقها اأو احلفاظ عليها. ورمبا . 130

اإىل الرتكيز ب�سدة على القيا�ش الكمي يف هذه  يكون ذلك روؤية طويلة الأجل لهذه اخلا�سية. ولي�ست هناك حاجة 
املرحلة - ينبغي اأن يتم ذلك يف مرحلة لحقة يف هذه العملية.



 الكتيب 16: اإدارة االأرا�ضي الرطبة

39

و�سع الحتاد الأوروبي حلفظ الطبيعة حلوايل 2000 موقع نهجا جيدا للموائل والأنواع، والذي ميكن تطبيقه يف اأي . 131
مكان، بل هو نهج عام يحدد الظروف التي من املاأمول اأن حتافظ على اخلا�سية. ويطالب الحتاد الأوروبي باحلفاظ 

على خ�سائ�ش املواقع الأوروبية يف »و�سع احلفاظ امللئم)1(.»
تكون املوائل يف و�سع احلفاظ امللئم عندما تكون:. 132

i .م�ستقرة اأو تتزايد من حيث امل�ساحة
ii .م�ستدامة على املدى الطويل

iii .ظروف الأنواع املماثلة ملئمة
iv .العوامل التي توؤثر على املوئل اأو الأنواع املماثلة حتت ال�سيطرة

تكون الأنواع يف و�سع احلفاظ امللئم عندما تكون:. 133
i .التعدادات قادرة على البقاء على املدى الطويل

ii .ل تت�ساءل يف احلجم
iii . لديها املوائل الكافية لدعمها على املدى الطويل
iv .العوامل التي توؤثر على املوئل اأو الأنواع املماثلة حتت ال�سيطرة

متثل هذه التعريفات العامة لو�سع احلفاظ امللئم بالن�سبة للموائل والأنواع تعبريا عما هو ماأمول لأي موئل اأو نوع . 134
يحتاج اإىل اإدارة ومن املمكن تطبيقه على اأي خا�سية يف اأي موقع. ومن الوا�سح حتمية اأن يكون البيان العام مت�سمنا 

ملعنى واحد بالن�سبة خل�سائ�ش موقع ما، وذلك يف حالة و�سع نقطة بداية ممتازة.
ينبغي و�سع بيانات مماثلة عن “الو�سع امللئم” للخ�سائ�ش ذات ال�سلة بالأن�سطة الب�سرية و/اأو املمار�سات القائمة . 135

باملوقع و/اأو املنطقة الفا�سلة، خا�سة فيما يتعلق با�ستدامتها والطاقة التحميلية للموقع.

اخلطوة 2: حتديد العوامل التي توؤثر على اخلا�ضية، ودرا�ضة كيف ميكن اأن تتغري اخلا�ضية تباعا.

وال�سرتاتيجيات . 136 ال�سيا�سات  العوامل  وت�سمل  العوامل.  بوا�سطة  الأهداف  حتقيق  على  القدرة  دائما  تتاأثر  �سوف 
على  يوؤثر  رمبا  اأو  يوؤثر  �سيء  اأي  احلقيقة  يف  واللتزامات،  امل�سالح  وت�سارب  واملمار�سات  واملعوقات  والتوجهات 
اخل�سائ�ش. وبالن�سبة للتفاقية، تعترب هذه العوامل �سرورية بالن�سبة للأن�سطة التي ت�سبب اأو من املحتمل اأن توؤثر 
على تغري اخل�سائ�ش البيئية. ومن املهم اأن توؤخذ العوامل ال�سلبية والإيجابية يف العتبار لأن كل منهما �سيكون له 

تداعيات على الإدارة.
تعنى اإدارة احلفاظ على املوائل والأنواع يف الأ�سا�ش بعوامل التحكم، وخا�سة تداعيات التدخلت الب�سرية يف املا�سي . 137

على  يجب  الطبيعية،  املوائل  تاأمني  حماولة  واأثناء  املعنيني.  خمتلف  بني  امل�سالح  وت�سارب  وامل�ستقبل،  واحلا�سر 
املديرين اأن ي�سيطروا، قدر امل�ستطاع، على الأن�سطة اأو التاأثريات الب�سرية املدمرة واأن ي�سجعوا تلك التي ت�ساهم يف 

http:// 1(  ملزيد من املعلومات عن 2000 موقع للحتاد الأوروبي للحفاظ على الطبيعة والتوجيهات اخلا�سة بالطيور واملوائل، قم بزيارة الرابط(
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�سيد، واقتلع الأخ�ساب، واحلرق. وبالن�سبة 
اأو تعديلها بوا�سطة التاأثريات الب�سرية حتى اأ�سبحت ذات قيمة كمواقع للحفاظ، غالبا  للموائل التي مت تاأ�سي�سها 
يحافظ املديرون على ا�ستمرارية التاأثريات الب�سرية ويف العادة يطلقون على ذلك اإدارة )على �سبيل املثال، الرعي اأو 

احلرق اخلا�سع لل�سيطرة للأرا�سي الع�سبية ملنعها من العودة اإىل كونها اأ�سجار منخف�سة(.
يجب الأخذ يف العتبار العوامل التي ل ميكن ال�سيطرة عليها والتي تعزى اأو رمبا تعزى اإىل الب�سر. على �سبيل املثال، . 138

ميكن اأن يعمل تغري املناخ اأو الأنواع الغازية على تغيري ال�ستقرار وتقوي�ش القدرة على القيا�ش اأو التنبوؤ بالظروف 
املرغوب فيها، ومن امل�ستحيل اأن يتم جتنب تلك العوامل اأو ال�سيطرة عليها.

ينبغي الأخذ يف العتبار تاأثري العوامل على كل خا�سية، ثم يتم و�سع بيان بها يف املخطط اإذا تطلب الأمر ذلك. على . 139
�سبيل املثال، رمبا يوؤثر عامل على العديد من اخل�سائ�ش املحددة ملوقع، واأثناء حتديد الإدارة املنا�سبة لهذا العامل، 

ينبغي الأخذ يف العتبار احتمالية اأن يكون له تاأثريات فورية �سلبية اأو اإيجابية على خمتلف اخل�سائ�ش.
ميكن حتديد العوامل، الإيجابية وال�سلبية، وت�سنيفها حتت البنود التالية:. 140

i .العوامل الطبيعية الداخلية
ii .عوامل داخلية من �سنع الإن�سان

iii .العوامل الطبيعية اخلارجية
iv .عوامل خارجية من �سنع الإن�سان
v . العوامل النا�سئة عن الت�سريعات والتقاليد

vi .العوامل التي تن�ساأ نتيجة لت�سارب / ت�سارك امل�سالح
vii .العتبارات املادية والقيود

viii .العوامل املوؤ�س�سية

فيما يلي اأمثلة، �ضلبية واإيجابية، لهذه العوامل وتداعياتها على اخل�ضائ�س البيئية.4 141
i . لهطول نتيجة  املياه  م�ستوى  وتنوع  للنباتات  الطبيعي  التعاقب  وت�سمل   – الداخلية  الطبيعية  العوامل 

الأمطار.
ii . الزراعية واملمار�سات  والتلوث،  الغريبة،  الغازية  الأنواع  انت�سار  وت�سمل  الإن�سان-  �سنع  داخلية من  عوامل 

 ،VIII.18 امل�ستدامة اأو غري ال�سليمة )ملزيد من الإر�سادات ب�ساأن اإدارة الأنواع الغازية الغريبة، انظر القرار
وملزيد من الإر�سادات ب�ساأن الأرا�سي الرطبة واإدارة م�سائد الأ�سماك امل�ستدامة، انظر امللحق 2(.

iii . التاأثريات التي تن�ساأ خارج نطاق الأرا�سي الرطبة، مثل  العوامل  – وت�سمل  العوامل الطبيعية اخلارجية 
الإيجابية اأو ال�سلبية لتغري املناخ وتنوع التيارات اأو م�ستوى البحر )املزيد من الإر�سادات ب�ساأن التخفيف من 

.)VIII.3 تاأثريات تغري املناخ وارتفاع م�ستوى البحر من خلل اإدارة الأرا�سي الرطبة، انظر القرار
iv . قابلية الطبيعية،  الأمناط  تغيري  املياه،  اإمدادات  حتويل  وت�سمل   – الإن�سان  �سنع  من  خارجية  عوامل 

للأعمال  نتيجة  املنخف�سة  اأو  الزائدة  الرت�سبات  املياه،  توزيع  يف  الفعالة  النظم  للتغري،  املائية  التدفقات 
الهند�سية اأو التلوث.
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v . وت�سمل احلقوق التقليدية والقانونية واللتزامات الواقعة على – عوامل تن�ساأ من الت�سريعات والتقاليد 
عاتق مديري املوقع. وميكن اأن تن�ساأ اللتزامات القانونية من الت�سريعات الوطنية اأو املحلية اأو اللتزامات 
الدولية، علما باأن القوانني الوطنية اأو املحلية من املحتمل اأن تكون اأهم عامل. وقد ت�سمل الق�سايا الثقافية 
والتقليدية الرعي و�سيد الأ�سماك وتقلي�ش احلقوق و/اأو اجلوانب الدينية )انظر اإر�سادات تاأ�سي�ش وتعزيز 
م�ساركة املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�سليني يف اإدارة الأرا�سي الرطبة، القرار VII.8، واملبادئ التوجيهية 
 VIII.19 القرار  للمواقع،  الفعالة  الإدارة  اأجل  من  الرطبة  للأرا�سي  الثقافية  القيم  العتبار  يف  للأخذ 

)انظر امللحق 2 من هذا الكتيب(
vi . كانوا اإذا  ما  اعتمادا على  املعنيني،  املحتمل ملختلف  الدعم  اأو  املعار�سة  – وت�سمل  امل�سالح  ت�سارب/ت�سارك 

يعتربون اأن خمطط الإدارة ي�ساهم يف احلفاظ على م�ساحلهم اأم ل، اأو اأنه يوفر فر�سة لتنمية م�ساحلهم.
vii . العتبارات املادية والقيود – وت�سمل العوامل املادية مثل تعذر الو�سول الذي قد يوؤثر على حتقيق اأهداف

الإدارة.
viii . العوامل املوؤ�س�سية – وت�سمل اأي قيود للقدرة و�سلطة املنظمات امل�سئولة عن تنفيذ املخطط والعلقات

وال�ستخدام  الرطبة  الأرا�سي  على  احلفاظ  عن  امل�سئولة  الوكالت  اأو  املنظمات  بني  غيابها(  )اأو  املتبادلة 
الأرا�سي  اأو غري مبا�سر على  ب�سكل مبا�سر  توؤثر  التي  الأخرى  القطاعات  امل�سئولة عن  وتلك  لها  الر�سيد 

الرطبة على الأ�سعدة املحلية والإقليمية والوطنية )�سبة الوطنية(.

العالقة بني العوامل واخل�ضائ�س
مبجرد حتديد العوامل، يجب الأخذ يف العتبار التاأثري الذي �سيحدثونه على اخلا�سية. وينبغي درا�سة تاأثري العوامل . 142

على كل خا�سية مت حتديدها.
�سوف تتغري اخل�سائ�ش ب�سبب العوامل، ومن املهم حتديد اجتاه التغيري واأي موؤ�سرات حمتملة للتغيري. وهذه العلقة . 143

بني العوامل واختيار موؤ�سرات الأداء املنا�سبة مهمة للغاية. ومن املمكن قيا�ش اأي �سيء باملوقع، وبالتايل يجب اأن يركز 
املديرون على ر�سد هذه املوؤ�سرات التي من املحتمل اأن تتغري.

من ال�سروري ر�سد كل من اخل�سائ�ش والعوامل التي توؤثر على هذه اخل�سائ�ش.. 144

احلدود الت�ضغيلية
الغر�ش من احلدود الت�سغيلية هو تعريف جمموعة من القيم لكل عامل والتي �ستعترب م�ستويات مقبولة وجيدة نوعا . 145

ما.
متثل العوامل الأكرث اأهمية مركزا للتقييم اأو الر�سد. و�سوف يكون لهذه العوامل تاأثريا اإيجابيا اأو �سلبيا على القدرة . 146

على اإدارة اخل�سائ�ش. وينبغي تعريف امل�ستويات املقبولة لأية عوامل من املعروف اأن لها تاأثريا كبريا على اخل�سائ�ش. 
على �سبيل املثال، غالبا ما يكون من ال�سروري حتديد م�ستوى لتحمل الأنواع الغازية الغريبة والذي من املمكن اأن 
يكون اأي �سيء بدءا من ال�ستثناء الكلي وانتهاء بقبول الأنواع �سريطة اأن يظل تعدادها اأقل من امل�ستوى املحدد. ومن 
الأمثلة الأخرى اأي�سا احلدود الأحيائية مثل حد الأ�سجار املنخف�سة يف الأرا�سي الع�سبية الرطبة؛ وحدود الأن�سطة 
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الب�سرية مثل ال�سيد اأو �سيد الأ�سماك.
تتطلب احلدود الت�سغيلية حد اأعلى اأو اأدنى، اأو كلهما يف بع�ش الأحيان. ويف الواقع، نادرا ما يتم تطبيق كل من احلد . 147

الأعلى اأو الأدنى على نف�ش العامل. وعادة ما يتم تطبيق احلدود العليا على عوامل غري مرجوة - فهي تعرف احلد 
الأق�سى من التحمل - يف حني تطبق احلدود الدنيا على العوامل الإيجابية.

يف معظم الأحيان، ل ميكن و�سع حدود دقيقة معرفة على اأ�سا�ش علمي. ول ينبغي اأن ميثل هذا الأمر ق�سية رئي�سية. . 148
وتعترب احلدود الت�سغيلية نظام حتذير مبكر يعمل كحافز لتخاذ اإجراء قبل وجود اأي خماطر ج�سيمة على قدرة 

اخلا�سية على ال�ستمرار ملدى طويل. ويف حالة عدم توافر املعلومات العلمية، بالتايل ياأتي دور اخلربة املتخ�س�سة.
فيما يلي الأ�سئلة الرئي�سية املتعلقة بحدود العوامل:. 149

i .اإىل اأي مدى ميكن ال�سماح لعامل �سلبي اأن يوؤثر على خا�سية قبل اأن توجد حاجة للقلق؟
ii .اإىل اأي مدى من ال�سروري �سمان احلفاظ على العوامل الإيجابية؟

من ال�سروري تذكر اأن احلدود، مثل الأهداف، لي�ست ثابتة للأبد – حيث ميكن تعديلها لحقا اإذا اقرتحت جتربة اأو . 150
معلومات علمية جديدة اأنه من املجدي اإجراء هذا التعديل.

يعر�ش �سندوق 3 مثال لتو�سيح العملية والروابط بني حتديد خا�سية والعامل الذي يوؤثر عليها والهدف من اإدارتها . 151
وو�سع احلدود الت�سغيلية.
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�سندوق 3. مثال على عملية تخطيط الإدارة لتحديد اخل�سائ�ش والعوامل 
والأهداف واحلدود الت�سغيلية.

اخلا�سية: تعداد هام لنوع �سمكي م�ستوطن مهدد عامليا )لأجله مت اختيار املوقع لإعلنه �سمن اتفاقية رام�سار مبوجب 
املعيارين 2 و7(.

العامل: النوع ال�سمكي م�ستهدف لل�سيد من قبل �سيادين يقومون بال�سيد بهدف ال�ستجمام، مما قد يهدد قدرة تعداد 
هذا النوع على البقاء.

الهدف: احلفاظ على النوع ال�سمكي من خلل و�سع قيود على ال�سيد بهدف ال�ستجمام.

احلدود الت�سغيلية )مت تبنيها مبوجب خمطط الإدارة الذي مت و�سعه عقب اإجراء م�ساورات واتفاقات مع ال�سكان 
املحليني(:

و�سع حد لعدد ال�سيادين امل�سموح لهم ب�سيد ال�سمك )من خلل تاأ�سي�ش نظام لإ�سدار ت�ساريح(؛أ( 
و�سع حد على عدد الأ�سماك من هذا النوع والتي ميكن �سيدها )مثل، يجوز لكل �سياد اأن يحتفظ ب( 

ثلثة اأ�سماك فقط يف مو�سم ال�سيد الواحد، على اأن يتم اإطلق �سراح الباقيني(؛
و�سع حد على احلد الأدنى حلجم ال�سمكة من هذا النوع والتي ميكن اأخذها )مثل يجوز اأخذ الأ�سماك ت( 

البالغة فقط التي يزيد طولها عن 20 �سم، مع اإطلق �سراح الباقيني(.

ر�ضد العوامل

من ال�سروري ر�سد اأو ت�سجيل العوامل التي توؤثر اأو قد توؤثر على اخل�سائ�ش. )انظر اأي�سا الق�سم د(. 152
الفقرات . 153 و�سفها يف  والتي مت  الت�سغيلية  للحدود  وتخ�سع  الكمية  التي مت حتديدها من حيث  العوامل  ر�سد  يجب 

ال�سابقة. على �سبيل املثال، �سيتم التعبري عن درجة حتمل الأنواع الغازية الغريبة يف موئل باحلد الأعلى. ومبجرد 
و�سع حد، يجب ر�سد الأنواع الغازية ل�سمان اأن تعداداتها ل تتجاوز احلد. ويف حالة جتاوز احلد، �سيتم تنفيذ الإدارة 

اأو ال�سيطرة.
�سيتطلب الأمر ت�سجيل اأو تقييم عندما تكون العلقة بني خا�سية وعامل غري وا�سحة. على �سبيل املثال، من بني . 154

العوامل التي �ستوؤثر على الأرا�سي الع�سبية الرعي حليوانات برية. وعندما يكون تاأثري احليوانات على النباتات غري 
معروف، فلن يكون بالإمكان حتديد م�ستويات الرعي املنا�سبة. ويف هذه احلالة، يتطلب الأمر برنامج ت�سجيل لتدوين 
الرعي  املمكن حتديد م�ستويات  الوقت، من  نف�ش  يتم رعيها بطريقة منظمة ومتنا�سقة. ويف  التي  عدد احليوانات 

املتاحة والتحرك من التقييم اإىل الر�سد.
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(EIA( تقييم الأثر البيئي

يو�سح الق�سم ال�سابق اأ�سباب حتديد ور�سد العوامل الهامة، بالإ�سافة اإىل اأنه يو�سي بحتمية الأخذ يف العتبار تاأثريها . 155
على خ�سائ�ش الأرا�سي الرطبة يف خمطط الإدارة. وميكن التعامل مع العوامل ال�سغرية التي ي�سهل ال�سيطرة عليها 
كما هو مو�سح اأعله. ومع ذلك، رمبا يتطلب اأي مقرتح رئي�ش للتنمية اأو لتغيري ا�ستخدام الأر�ش، بداخل اأو خارج 
اأكرث من مقرتح،  املوقع. ويف حالة وجود  اإدارة  النتهاء من خمطط  البيئي قبل  تقييم للأثر  اإجراء  املوقع،  نطاق 

ينبغي اأن ياأخذ تقييم الأثر البيئي يف العتبار التاأثري الرتاكمي للمقرتحات.
بالإ�سافة اإىل ذلك، ينبغي اأن تخ�سع اأي عوامل جديدة، مبا يف ذلك مقرتحات التنمية، داخل اأو خارج نطاق املوقع، . 156

والتي من املرجح اأن يكون لها تاأثري كبري على اخل�سائ�ش البيئية للموقع، لتقييم الأثر البيئي الكامل. كما ينبغي 
الآثار  املتوقعة، علوة على تطبيق عملية ملعاجلة  الك�سف عن التاأثريات غري  يتم  اأن  تطبيق نظام للر�سد ل�سمان 

ال�سلبية قبل بدء امل�سروع. 
ميكن اأن يخل�ش تقييم الأثر البيئي اإىل اأن مقرتح التنمية من املرجح اأن يكون له اأثر �سلبي كبري على املوقع كلية اأو . 157

جزئية. ويف حالة التخطيط ل�ستمرارية امل�سروع لأ�سباب قاهرة، ينبغي احلد من الأ�سرار، وو�سع تدابري للتخفيف 
و/اأو التعوي�ش.

 ملزيد من الإر�سادات ب�ساأن تقييم الأثر ملواقع الأرا�سي الرطبة، انظر القرار VII.16 والإر�سادات التي اعتمدت مبوجب . 158
. VIII.9.القرار

)HB 13(

اخلطوة 3. موؤ�ضرات الأداء، واحلدود، والر�ضد

اأن تكون الأهداف قابلة للقيا�ش خا�سة من حيث الكمية. وحتدد هذه املرحلة يف عملية التخطيط موؤ�سرات . 159 يجب 
الأداء التي �سيتم ا�ستخدامها لتوفري اأدلة عن حالة خا�سية.

الرتكيز على جمموعة حمدودة من موؤ�سرات . 160 اإىل  املمكن قيا�ش جممل خا�سية، فهناك حاجة  لي�ش من  لأنه  نظرا 
الأداء. على �سبيل املثال، يف اإطار هدف اإدارة احلفاظ على نوعية املياه، وهذه اخلا�سية تتكون من العديد من العنا�سر 
مبا يف ذلك درجة امللوحة ودرجة احلمو�سة واملو�سلية، وتركيز الأك�سجني الذائب، وتركيز املغذيات، وتركيز املعادن 
الثقيلة وغري ذلك. ويف غالب الأحيان ل يكون من ال�سهل ر�سد كافة هذه العنا�سر من حيث التكلفة، ولكن من بني 

موؤ�سرات الأداء املنا�سبة جلودة املياه، لأنه يفي باملعايري الأربعة التايل ذكرها، تركيز املغذيات.
عامة، تعترب موؤ�ضرات الأداء هي:4 161

i .خ�سائ�ش و�سفات اأو�سمات خا�سة والتي تكون متلزمة وغري قابلة للنف�سال عن تلك اخلا�سية؛            
ii .ينبغي اأن تكون موؤ�سرات لظروف عامة خلا�سية كما ينبغي اأن تقدم معلومات عن �سيء غريها؛

iii .يجب اأن تكون قابلة للقيا�ش وخا�سة من حيث الكمية؛
iv .  احلالية الظروف  حتديد  من  للتمكن  اللزم  الدليل  على  للح�سول  اقت�سادية  و�سيلة  تقدم  اأن  ينبغي 

خلا�سية.
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فيما يلي بع�ش الأمثلة العامة ملوؤ�سرات الأداء لعنا�سر الأنواع واملوائل للخ�سائ�ش البيئية:. 162
i .:موؤ�سرات الأداء للأنواع

الكمية:  

    حجم التعداد، على �سبيل املثال:
• اإجمايل عدد الأفراد احلا�سرين	
• اإجمايل عدد البالغني يف �سن التكاثر	
• التعداد يف مرحلة معينة من الدورة ال�سنوية	
• مدى اأو توزيع تعداد	

النوعية  

• معدلت البقاء	
• الإنتاجية	
• الهيكل العمري	

ii .موؤ�سرات الأداء للموائل  
      اأ. الكمية:
• حجم امل�ساحة التي ي�سغلها املوئل	
• توزيع املوئل	
                      ب - النوعية

• الهيكل املادي	
• اأفراد اأو جمموعات الأنواع الدالة على الظروف	
• اأفراد اأو جمموعات الأنواع الدالة على التغيري	

ينبغي حتديد موؤ�سرات الأداء للخ�سائ�ش الجتماعية القت�سادية والثقافية ثم يتم دجمها يف خمطط الأداء.. 163
احلدود املعينة

متثل احلدود املعينة نقطة البداية لتخاذ اإجراء حيث ينبغي اأن ت�سرع يف و�سع ا�ستجابة منا�سبة. وهي تعرف الدرجة . 164
التي عندها ي�سمح لقيمة موؤ�سر الأداء بالتقلب من دون خلق اأي �سبب للقلق. ومن ثم يتطلب الأمر قيمتني، احلد 

الأدنى واحلد الأعلى. ومن �سوء الطالع اأنه ل يكون دائما بالإمكان تعريف كل احلدين.
الو�سيلة الرئي�سية لفهم احلدود تقدير ما ينبغي اأن يحدث يف حالة جتاوز احلد.. 165
من اأجل تعريف ما يحدث يف حالة جتاوز احلد، من ال�سروري:. 166

i . ،فاإذا كان كل �سيء على خري ما يرام اأخطاء.  الر�سد والبيانات املجمعة ل�سمان عدم وجود  فح�ش م�سروع 
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انتقل اإىل اخلطوة التالية. واإذا مل يكن الأمر كذلك، قم بتعديل م�سروع الر�سد.
ii . اإذا حدث تغيري ومت جتاوز احلد، ابحث عن اأ�سباب حدوث التغيري. وحتدث التغيريات ب�سبب تاأثري عامل

اأو عوامل اأو غياب الإدارة ال�سليمة. ومتى مت التعرف على العوامل اأو اأ�سباب ف�سل الإدارة، رمبا يتطلب الأمر 
تنفيذ اإدارة ت�سحيحية للتعامل مع العامل اأو حت�سني الإدارة احلالية.

iii ..عندما يحدث تغيري وال�سبب غري معروف، يتم تاأ�سي�ش م�سروع بحثي للتعرف على ال�سبب
ينبغي و�سع حدود للخ�سائ�ش البيئية اعرتافا بالتغريات الطبيعية والدورية يف التعدادات واملجتمعات. ويف الواقع، . 167

هناك عدد قليل جدا من اخل�سائ�ش التي يتم فهم التقلبات الطبيعية لها متام الفهم. وبالن�سبة للتعداد، رمبا يكون 
اإذا انخف�ش التعداد عنه �سيفقد قدرته على البقاء. ومن املمكن اأن يكون احلد الأعلى  احلد الأدنى هو احلد الذي 
هو احلد الذي عنده يفر�ش التعداد تهديدات على تعدادات اأخرى هامة، اأو اأن ي�سبح التعداد كبري جدا بحيث يهدد 

املوئل الذي يدعمه.
على الرغم من اأن احلد الأدنى من القدرة على البقاء معلوما، �سيكون من غري املحتمل متاما اأن ي�سع مديرا حدا . 168

قريب من نقطة النقرا�ش املمكنة. فلبد دائما من ال�سماح بهام�ش كاف من الأمان حت�سبا لإمكانية حدوث تغريات 
اأنها حدود للثقة.  اأن ينظر اإىل احلدود، بالعديد من الطرق، على  اأو تاأثريات غري متنباأ بها. وميكن  غري متوقعة 
امللئم؛  احلفاظ  و�سع  يف  اخلا�سية  اأن  اعتبار  بثقة  ميكن  احلدود،  اإطار  يف  الأداء  موؤ�سرات  كافة  قيم  تقع  فعندما 

وعندما يتم جتاوز هذه احلدود تتل�سى تلك الثقة.
ميكن اأن ترتبط حدود اخل�سائ�ش البيئية عن قرب بحدود الطاقة التحميلية وال�ستخدام املنا�سب. ومن ثم ينبغي . 169

و�سع حدود وا�سحة للأن�سطة/التدخلت الب�سرية ور�سدها.

ر�ضد موؤ�ضرات الأداء

اأن يتم ر�سدها. فهذا هو الغر�ش الأ�سا�سي منها حيث يقدم قيا�ش . 170 اأيا كانت موؤ�سرات الأداء التي يتم و�سعها، يجب 
موؤ�سرات الأداء  دليل على ا�ستخدمها جزئيا ويحدد و�سع اخل�سائ�ش.

171 . VI.1 اأر�ش رطبة، انظر القرار  ملزيد من الإر�سادات ب�ساأن املوؤ�سرات ور�سدها، وي�سمل ذلك ت�سميم برنامج لر�سد 
)القرار  املبكر  الإنذار  موؤ�سرات  ب�ساأن  اإر�سادات  ذلك  يف  مبا  لرام�سار،  الرطبة  الأرا�سي  خماطر  تقييم  عمل  واإطار 

VII.10(. )انظر الأق�سام د وه�(.

الهيكل املو�ضى به لتقدمي الأهداف 

مبجرد حتديد برنامج للر�سد واملو�سرات املنا�سبة، يتبقى كتابة بيان الأهداف بحيث يكون دقيقا و�سهل الفهم.. 172
بالن�سبة لكل خا�سية، ابداأ بو�سف الظروف اللزمة للخا�سية، ثم �سع احلدود الت�سغيلية وموؤ�سرات الأداء املختارة يف . 173

ظل احلدود املعينة.

XIV. الأ�ضا�س املنطقي

املوقع . 174 اأمرا �سروريا للحفاظ على خ�سائ�ش  الإدارة  املنطقي للمخطط على حتديد وت�سميم  الأ�سا�ش  يعترب تركيز 
)اأو ا�سرتدادها( يف ظروفها امللئمة. وتعتمد القرارات يف هذا الق�سم على تقييم ثان للعوامل. ويف هذه املرة، تركز 
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املناق�سات على ال�سعي وراء حلول للإدارة من اأجل ال�سيطرة على العوامل. وميكن اأن تتم ال�سيطرة من خلل الق�ساء 
على العوامل اأو احلفاظ عليها اأو تطبيقها. على �سبيل املثال، الرعي من العوامل الوا�سحة ملوائل الأرا�سي الع�سبية 
الرطبة. ومن املمكن اأن تت�سمن اخليارات التي توؤخذ يف العتبار يف هذه النقطة الق�ساء على امل�ستويات احلالية اأو 

تقليلها اأو احلفاظ عليها اأو زيادتها اأو اللجوء اإىل الرعي.
تناولها، . 175 اإىل  �ستحتاج  والتي  الأخرى  وامل�سئوليات  واللتزامات  املهام  �سيكون هناك عدد من  املواقع،  بالن�سبة جلميع 

اإدراج تلك اللتزامات الأخرى يف  اأي�سا  اأن يتم  اإدارة اخل�سائ�ش. ومن املهم  اأ�سباب غري  اأي منها ت�ستند على  ولكن 
خمطط الإدارة، خا�سة واأن لها تاأثريات كبرية على املوارد.

الإذعان لاللتزامات القانونية وغريها 

)على . 176 الأخرى  الوطنية  واللتزامات  القانونية  لللتزامات  الإذعان  ل�سمان  ت�سغيلية  اأهداف  لإعداد  حاجة  هناك 
املحددة  الأهداف  بنف�ش قدر  لي�ست �سارمة  الأهداف  وال�سلمة(. وهذه  بال�سحة  الت�سريعات اخلا�سة  املثال،  �سبيل 
باأهداف  الوفاء  ل�سمان  موقع  يف  تنفيذها  يجب  عمليات  اأو  و�سفات  عن  عبارة  احلقيقة  يف  اإنها  بل  للخ�سائ�ش. 
اخل�سائ�ش الرئي�سية. ومع ذلك، من ال�سعب للغاية بالن�سبة ملعظم املواقع حماولة الربط بني كافة الأن�سطة واأهداف 

اخل�سائ�ش الفردية، و�سوف يكون ذلك تكرارا عندما يتم تنفيذ ن�ساط ما للعديد من اخل�سائ�ش.
اإدارة البنية الأ�سا�سية للموقع وخدمات الدعم اللوج�ستي واخلدمات الت�سغيلية الرئي�سية

يركز هذا الق�سم من خمطط الإدارة على تنمية الأهداف الت�سغيلية وم�سروعات الإدارة امل�ساحبة ل�سمان توفري البينة . 177
اأي�سا اأهداف لعمليات رئي�سية وخدمات الدعم. على �سبيل  الأ�سا�سية امللئمة للوفاء باأغرا�ش املوقع. و�سوف ي�سم 
املثال، بالن�سبة للعديد من املواقع �سيتطلب الأمر احلفاظ على �سبكة من طرق الو�سول داخل اإطار املوقع حتى يت�سنى 

القيام باإجراءات الإدارة لتنفيذ املخطط.

XVII. برنامج العمل )م�ضروعات الإدارة واملراجعة)

        م�ضروعات الإدارة

يعترب هذا الق�سم تكملة للأ�سا�ش املنطقي. ففي الأ�سا�ش املنطقي كان من املفرت�ش اأن يتم مناق�سة احلاجة اإىل الإدارة . 178
املمكنة وطبيعتها. وينبغي اأن تكون النتيجة تو�سيح لعمليات الإدارة التي تعترب الأكرث ملءمة لتاأمني كل خا�سية. 

وتكون وظيفة م�سروع الإدارة حينئذ و�سف جميع جوانب عمل الإدارة والذي �سريتبط بكل خا�سية تف�سيل.

متى   متى �سيتم تنفيذ العمل وكم �سي�ستمر؟  
اأين   اأين �سيتم تنفيذ الأن�سطة يف املوقع؟  

من �سيقوم بالعمل؟ وكم �سي�ستغرق من الوقت؟  من     
ما هي الأولوية املمنوحة للم�سروع؟ الأولوية   

ما هي تكلفة العمل؟  النفقات   
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وبالن�سبة لكل م�سروع اإدارة، من املهم توجيه الهتمام اإىل الق�سايا التالية:. 179
مبجرد تطوير م�سروعات الإدارة، من املمكن اأن يكون ملئما للأغرا�ش الت�سغيلية �سرد جمموعة م�سروعات الإدارة . 180

يف خمطط ت�سغيلي �سنوي والذي يتم ت�سميمه لل�سرت�ساد وامل�ساعدة يف ر�سد التنفيذ.
التخطيط للزائرين وال�سياحة وال�ستجمام

ينبغي تطوير الأهداف والو�سفات وم�سروعات الإدارة بحيث ت�سل اإىل العامة وال�سياحة بناءا على نهج مماثل لنظريه . 181
امل�ستخدم مع اخل�سائ�ش. ويق�سد بالو�سول اإىل العامة وال�سياحة املعنى ال�سامل بحيث ي�سم اأي �سخ�ش يزور املوقع 
لأي �سبب من الأ�سباب غري الأغرا�ش الر�سمية، حيث ميكن اأن ي�سهم الو�سول اإىل العامة وال�سياحة اإ�سهاما كبريا يف 
تكاليف اإدارة مواقع رام�سار. كما ميكن اأن جتتذب مواقع رام�سار اأعدادا كبرية من الزوار وميكن يف الغالب اأن يعود 
اإيجابية ل�سالح توفري  اأن يكون هناك قرينة  الوطني. وينبغي  املحلي، بل وحتى  ذلك بفائدة كبرية على القت�ساد 

اإمكانية الو�سول للزوار ف�سل عن املرافق املنا�سبة.
تتطلب جميع الأن�سطة التي نفذت يف موقع رام�سار التخطيط، وتوفري تف�سري، وهذا التف�سري يعنى بتقدمي معلومات . 182

تقييم فاعلية تنفيذ تخطيط اإدارة الأرا�ضي الرطبة:
(METT( اأطر عمل فاعلية الإدارة واأدوات تعقبها

مل�ساعدة مديري املحميات، وي�سمل ذلك امل�سئولني عن الأرا�سي الرطبة، مت تطوير عدد من الأدوات مل�ساعدة املديرين 
والحتياجات  احلالت  من  وا�سعة  جمموعة  لأن  نظرا  لها.  وال�ستجابة  الإدارة  عمليات تخطيط  فعالية  تقييم  يف 
اأ�ساليب خمتلفة للتقييم، قامت اللجنة العاملية ب�ساأن املحميات التابعة للحتاد الدويل للحفاظ على  اإتباع  تتطلب 
الطبيعة بو�سع اإطار عمل للتقييم )هوكنز، �ستولتون، ليفرينجتون، دوديل، كوروا )2006 ( ؛ تقييم الفعالية – اإطار 

اإدارة املحميات؛ الإ�سدار الثاين، الحتاد الدويل للحفاظ  عمل لتقييم فعالية 
www.iucn.org/themes/wcpa/pubs/ �سوي�سرا،  الطبيعة،  على 
 guidelines.htmهذا الإطار يهدف على حد �سواء لتوفري بع�ش الإر�سادات 
وتقدمي  للتقييم  معايري  و�سع  وت�سجيع  التقييم  نظم  عن تطوير  العامة 
للمديرين  حتديدا  اأكرث  تعقب  الإر�سادات واأدوات  هذه  وتقدم  التقارير. 
والبلدان اآليات لتقييم مدى التقدم املحرز يف الوفاء باللتزامات املن�سو�ش 
ب�ساأن املحميات واأهدافه  العمل  اتفاقية رام�سار وبرنامج  عليها يف كل من 

التابع لتفاقية التنوع البيولوجي.
)METT( اأدوات تعقب فاعلية الإدارة

ور�سد  لتعقب  �سمم   http://www.panda.org/parkassessment
ويهدف  العامل.  م�ستوى  على  املحميات  اإدارة  فاعلية  يف  املحرز  التقدم 
وميكن  النرتنت  عرب  تعمل  وب�سيطة  مكلفة  غري  اأداة  يكون  اأن  اإىل 
ا�ستخدامها من قبل العاملني يف املحميات حيث يقدم بيانات متنا�سقة 

عن املحميات والتقدم املحرز مبرور الوقت.
وتهدف اأدوات التعقب اإىل:

• حتديد التقدم املحرز ب�ساأن فاعلية اإدارة املحميات؛	
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• تقدمي بيانات اأ�سا�سية عن املحميات وامل�ساعدة يف تقدمي التقارير واملحا�سبة؛	
• حتدد التوجهات والأولويات اخلا�سة بتطوير �سيا�سات واأدوات منا�سبة 	
• حتديد الق�سايا الإدارية الرئي�سية ملحمية بعينها وكيفية حل هذه الق�سايا	
• حتديد خطوات املتابعة املنا�سبة، وخا�سة على م�ستوى املوقع.	

وقد مت تطوير اأدوات تعقب فاعلية الإدارة للم�ساعدة يف تتبع ور�سد التقدم املحرز يف حتقيق حافظة حتالف البنك 
الدويل / ال�سندوق العاملي للطبيعة. وقد اأ�سبح هذا الأمر يف الوقت احلايل اإجباري 
ا�ستخدم  وقد   )GEF( العاملية  البيئة  ملرفق  التابعة  املحميات  م�سروعات  كل  على 
الوطنية.  املحميات  نظم  اإدارة العديد من  فعالية  لتقييم  رئي�سية  اأداة  تطوير  يف 
اأنحاء العامل مبا يف  ويجرى تطبيقه على الكثري من املحميات الربية يف جميع 

ذلك بع�ش مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة.
بالإ�سافة اإىل ذلك ، هناك عدة اأدوات لتقييم فعالية الإدارة التي مت تطويرها 
ذات ال�سلة  بالتايل  هي  والتي   )MAP( املحمية  البحرية  خ�سي�سا للمناطق 
الرطبة  والأرا�سي  رام�سار  ال�ساطئ مواقع  القريبة من  والبحرية  ال�ساحلية 

الأخرى .وهذه ت�سمل: 
• حتقيق 	 يف  املحرز  التقدم  لتقييم  الدويل  البنك  ت�سجيل  بطاقة 

فاعلية اإدارة املحميات البحرية – اأداة �سغرية للتقييم الذاتي للمديرين
(http://www.icriforum.org/mpa/SC2_eng_nocover.
pdf?bcsi_scan_EC783A0C3C997A81=0&bcsi_scan_
filename=SC2_eng_nocover.pdf(;

• على 	 للحفاظ  الدويل  للحتاد  تف�سيل  اأكرث  اإر�سادي  كتيب 
اإدارة  فاعلية  مدى  ما  باملحميات:  املعنية  العاملية  الطبيعة/اللجنة 
(http://www.iucn.org/themes/marine/حمميتك؟

pubs/pubs.htm)
املحميات  اإدارة  اأولويات  ال�سريع وحتديد  التقييم  اأخرى، منهجية  اأداة  �سبق، هناك  اإىل ما  بالإ�سافة 
لوكالت  عامة  نظرة  تقدم  وهي   )http://www.panda.org/parkassessment )انظر   )PAPPAM(
املحميات عن فاعلية اإدارة املحميات والتهديدات واملخاطر املحتملة والتدهور. كما اأنها تقدم تو�سيات متابعة وهي 

خطوة هامة يف تقييم وحت�سني اإدارة املحميات.
وميكن لهذه املنهجية اأن:

• حتدد نقاط القوة وال�سعف للإدارة	
• حتلل نطاق ومدى خطورة وانت�سار وتوزيع جمموعة متنوعة من التهديدات وال�سغوط	
• تو�سح مدى اإحلاح واأولوية احلفاظ على حممية فردية	
• ت�ساعد يف تطوير وترتيب التدخلت ال�سيا�سية املنا�سبة من حيث الأولوية وطرح خطوات للمتابعة لتح�سني 	

فاعلية اإدارة املحمية

من  �سل�سلة  اأو  تفاعلية  عمل  ور�سة  عقد  هي  املنهجية  هذه  تنفيذ  يف  والفعالة  ال�سمولية  الطرق  اأكرث  اأن  �سك  ول 
ور�ش التي ي�سارك فيها مديرو املحميات و�سناع القرار واملعنيون الآخرون يف تقييم املحمية وحتليل النتائج وحتديد 

اخلطوات التالية.
د. ت�سميم برنامج ر�سد
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ويعد  وخ�سائ�سها.  املحميات  بيئة  قيمة  تقدير،  وبالتايل  على فهم،  وم�ساعدتهم  الزوار  خربة  لتعزيز  حماولة  يف 
و�سيلة  بل  غاية  ذاته  التف�سري يف حد  ولي�ش  لأغرا�ش متنوعة.  ا�ستخدامها  عنها حيث ميكن  اأداة ل غنى  التف�سري 

للم�ساعدة، من خلل التاأثري على الآخرين، يف حتقيق الأهداف التنظيمية والأهداف املحددة للمواقع.
اإقراره مبوجب . 183 الذي مت   ،)CEPA( العام للتفاقية والوعي  والتثقيف  التوا�سل  برنامج  انظر  الإر�سادات،  ملزيد من 

http://ramsar.org/outreach_index.htm {HB 04}واملوقع اللكرتوين اخلا�ش به هو VIII.31 القرار

املراجعات ال�ضنوية وق�ضرية املدى

ينبغي اإجراء مراجعة ق�سرية املدى للتاأكد من اأن املوقع تتم اإدارته وفقا ملتطلبات املخطط.. 184
املراجعة الرئي�سية

ينبغي اأن تعترب املراجعات الرئي�سية عن�سرا اأ�سا�سيا لأي عملية تخطيط. وفيما يلي وظائف املراجعة:. 185
i .تقييم ما اإذا كان املوقع تتم اإدارته اأم ل على الأقل وفقا للمعايري املطلوبة؛

ii .التاأكد، قدر امل�ستطاع، من اأن الإدارة فعالة وت�سم بالكفاءة؛
iii ..سمان اأن و�سع خ�سائ�ش املوقع يتم تقييمه بدقة�

يتم تنفيذ عملية املراجعة على النحو الأف�سل، ولكن لي�ش بال�سرورة اأن يكون ذلك على الدوام، من قبل مراجعني . 186
اأي  اأو خماوف، كما ت�سعى اإىل تقدمي تو�سيات حلل  اأي م�ساكل  اأن حتدد  خارجيني. فهي عملية بناءة والتي ينبغي 

م�ساكل.
ثقة . 187 املراجعات  الفا�سلة بني  الزمنية  الفرتة  تعك�ش  و�سوف  �سلفا.  املراجعات وفقا جلدول زمني حمدد  تتم  ما  عادة 

املديرين يف قدرتهم على حماية خ�سائ�ش املوقع. وبالن�سبة للمواقع التي بها خ�سائ�ش يف و�سع جيد وي�سهل اإدارتها، 
على  �سيطرة  يوجد  ل  حيث  اله�سة،  للمواقع  وبالن�سبة  اأكرث.  اأو  �سنوات  خم�ش  الفا�سلة  الزمنية  الفرتة  تكون  قد 

التهديدات، ينبغي اأن تكون الفرتة الزمنية الفا�سلة اأق�سر بكثري.
بالن�سبة لجميع املواقع، ينبغي اإجراء املراجعات يف اأي وقت اإذا ظهرت تهديدات جديدة اأو غري متوقعة. ومن ال�سروري . 188

اأن يتم تعديل توقيت عملية التخطيط لتلبية متطلبات املوقع.
التي . 189 بها  املعرتف  التهديدات  ب�سبب  اإدراجها يف �سجل مونرتو  والتي مت  رام�سار  املدرجة يف قائمة  بالن�سبة لملواقع  

تواجه خ�سائ�سها البيئية، ميكن اأن تعترب بعثة ا�ست�سارية لرام�سار �سكل من اأ�سكال املراجعة )انظر الكتيب 15(.
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�ضكل 4
اإطار عمل لت�ضميم برنامج لر�ضد الأرا�ضي الرطبة

ل يعد اإطار العمل املبني هنا )ماأخوذ من مرفق القرارVI.1 (  و�سفة اإلزامية لأي برنامج ر�سد معني. بل اإنه بب�ساطة يوفر 
�سل�سلة من اخلطوات، يف ت�سل�سل منطقي، التي ميكن ا�ستخدامها من قبل مديري الأرا�سي الرطبة واملخططني، الذين يعملون 
يف �سراكة مع امل�ستخدمني واملديرين املحليني، لت�سميم برنامج الر�سد ا�ستنادا اإىل الظروف والحتياجات اخلا�سة. وتو�سح 
الأ�سهم امللحظات التي متكن من تقييم مدى فعالية برنامج الر�سد يف حتقيق هدفه )اأهدافه(. وهذا الإطار يقوم على اأ�سا�ش 
الأرا�سي  ر�سد  املنهجي لربامج  ميدويت  دليل  ل�سالح  اأعد  الذي   )1995 )فينلي�سون ،  للر�سد  برنامج  لت�سميم  اإطار عمل 

الرطبة يف المنطقة املتو�سطية.

امل�سكلت / الق�سايا
ي�سردها بو�سوح ودون لب�ش	 
يو�سح املدى املعروف وال�سبب املرجح	 
يحدد الأ�سا�ش اأو املرجعية	 

يقدم الأ�سا�ش جلمع املعلومات	 الهدف
يجب اأن يكون قابل للتحقيق يف فرتة زمنية معقولة	 

الفرتا�سات التي يتم اختبار الهدف مبقارنته بها	 الفرتا�سية
يدعم الهدف وميكن اختباره	 

الطرق واملتغريات
حمددة للم�سكلة وتقدم معلومات لختبار الفرتا�ش	 
قادرة على التحقق من وجود اأي تغيري وتقييم اأهميته	 
يحدد اأو يو�سح �سبب التغيري	 

اجلدوى/الفاعلية 
القت�سادية

حتدد ما اإذا كان ميكن اإجراء الر�سد بانتظام وا�ستمرارية اأم ل	 
اإىل 	  الو�سول  املدربة؛  العمالة  توافر  العينات:  اأخذ  برنامج  على  توؤثر  التي  العوامل  تقيم 

مواقع اأخذ العينات؛ توافر املعدات املتخ�س�سة واملوثوق بها؛ و�سائل حتليل وتف�سري البيانات؛ 
فائدة البيانات واملعلومات؛ و�سائل تقدمي التقارير يف الوقت املنا�سب

حتدد ما اإذا كانت تكاليف احل�سول على البيانات والتحليل ل تتجاوز حدود امليزانية احلالية	 

درا�سة جتريبية
الوقت املنا�سب لختبار وحت�سني الطريقة واملعدات املتخ�س�سة	 
تقييم احتياجات التدريب للعاملني امل�ساركني	 
التحقق من و�سائل حتليل وتف�سري البيانات	 

اأخذ العينات

ينبغي تدريب العاملني على جميع طرق اأخذ العينات	 
ينبغي توثيق كافة العينات والبيانات واملواقع واأ�سماء العاملني وطرق اأخذ العينات واملعدات 	 

امل�ستخدمة وو�سائل التخزين اأو النقل وجميع التغيريات التي حتدث يف الطرق
البيانات والتاريخ 	  اإىل توثيق جميع  اإطار زمني حمدد بالإ�سافة  العينات يف  ينبغي معاجلة 

واملوقع واأ�سماء العاملني وطرق املعاجلة واملعدات امل�ستخدمة وجميع التغيريات التي حتدث 
يف الوثائق الأ�سلية

ينبغي توثيق التحاليل والتاريخ واملوقع )اأو حدود منطقة اأخذ العينات(، واأ�سماء املحللني، 	 التحاليل
والطرق امل�ستخدمة، واملعدات امل�ستخدمة، وطرق تخزين البيانات

تقدمي التقارير
تف�سري وتقدمي تقارير بجميع النتائج يف الوقت املنا�سب وبطريقة اقت�سادية	 
ينبغي اأن يكون التقرير موجز ويبني ما اإذا كان الفرتا�ش مدعوما اأم ل	 
ينبغي اأن يت�سمن التقرير تو�سيات للإدارة مبا يف ذلك زيادة كثافة الر�سد	 

ملحوظة هامة: الن�ضخة احلالية تفتقر اإىل الأ�ضهم برجاء الرجوع اإىل كتيب رقم 8 الإ�ضدار الثاين
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كيف ميكن اأن ي�ضاعد ر�ضد االأر�ص مديري االأرا�ضي الرطبة
)TESEOجتربة خدمة اإنفاذ املعاهدة با�ضتخدام ر�ضد االأر�ص)

الأرا�سي  م�سروع  خلل  من   ،)ESA( الأوروبية  الف�ساء  وكالة  ا�ستهدفت 
الرطبة 2002-2000 )خدمة اإنفاذ املعاهدة با�ستخدام ر�سد الأر�ش(، اكت�ساف 

قدرات ر�سد الأر�ش لدعم مديري الأرا�سي الرطبة يف عملها اليومي.
حديقة  رام�سار،  خمتلفة  مواقع  ثلثة  يف  الرطبة  الأرا�سي  مديرو  �سارك 
دوناين الوطنية باأ�سبانيا، وحممية مري بلو )كندا(، ودجوج )ال�سنغال( مبا�سرة يف امل�سروع. وجاءت م�ساركتهم على وجه 
اخل�سو�ش لأنهم م�سئولني عن حتديد احتياجاتهم من املعلومات، ودعمهم لتطوي منتجات معلوماتية جغرافية حمددة 

للوفاء بهذه املتطلبات، والتاأكد من �سحة النتائج النهائية وتقييمها.
وقد مت تطوير املنتجات التالية، على وجه التحديد، ملواقع رام�سار الثلثة:

• الغطاء النباتي يف املناطق املغمورة باملياه واملياه املفتوحة	
• الغطاء الأر�سي وتغريه	
• ا�ستخدام الأر�ش	

وقد مت تلخي�ش الطريقة املنهجية امل�ستخدمة يف توليد املنتجات ال�سابقة ووجهة النظر الت�سغيلية للم�ستخدم يف هذا 
الكتيب.

1 - ر�ضد الغطاء النباتي يف املناطق املغمورة باملياه واملياه املفتوحة
الرادار )SAR( هو جهاز ا�ست�سعار ممتاز يف فح�ش املياه املفتوحة. وبه اأي�سا قدرات ممتازة للك�سف عن النباتات املغمورة 
باملياه، والتي تبدو وا�سحة للغاية على ال�سور الرادارية. وهذه اخل�سائ�ش كانت ت�ستخدم لر�سم خريطة للغطاء النباتي 

يف املناطق املغمورة باملياه واملياه املفتوحة مبرور الوقت.
وهذا املنتج ميكن اأن ي�ستخدمه مديرو الأرا�سي الرطبة لر�سم خريطة للتغريات املو�سمية يف حد املياه على اأ�سا�ش �سنوي. 
وقد اأقر مديرو الأرا�سي الرطبة اأنه يجب اأن يتم بذل جهد للر�سد مثل هذا اجلهد ب�سكل منتظم على مدار الأعوام. 
وعلى وجه اخل�سو�ش، �ستكون هناك حاجة اإىل املعلومات التي يوفرها هذا املنتج خلل ال�سنوات القليلة الأوىل لإن�ساء 
جمموعة من الظروف العادية التي من خللها ميكن ك�سف النحرافات والجتاهات. ونظرا لأن املاء هو �سريان احلياة 

بالن�سبة للأرا�سي الرطبة، فهذا املنتج له اأهمية كبرية جدا.

2 -الغطاء الأر�ضي وتغريه.
مت تطوير ا�ستخدام بيانات ر�سد الأر�ش لر�سد الغطاء الأرا�سي ب�سكل جيد، على الرغم من احلاجة اإىل ت�سميم اأ�ساليب 
تكون متلئمة مع الظروف املحددة. ويتكون النهج املتبع لر�سم خرائط الغطاء الأر�سي من ا�ستغلل اأ�ساليب ت�سنيف 
ال�سوئية متعددة الأطياف )لند�سات  البيانات  وتطبيقها على  الطيفية(  )املجموعات  التقليدية  التلقائية  �سبه  ال�سور 
7(. ولكل موقع مت اختباره، مت ر�سم خريطة الغطاء الأر�سي للأرا�سي الرطبة نف�سها وكذلك خريطة اإ�سافية للغطاء 

الأر�سي خارج منطقة الأرا�سي الرطبة با�ستخدام جمموعة خمتلفة من الطبقات.
الرطبة  الأرا�سي  جلرد  مفيدة  معلومات  املنتج  هذا  يقدم  الرطبة،  الأرا�سي  مديري  من  الواردة  للملحظات  وفقا 
وتقييمها. فكلما يتم جمع مزيد من البيانات عن كل موقع، تنخف�ش التكاليف نتيجة وجود بنوك البيانات من نقاط 

املراقبة الأر�سية وجمالت التدريب، وتزداد املعرفة بالأرا�سي الرطبة.
لفرتة  متخ�س�سني  قبل  من  معروفا  كان  والذي  ال�سور  متييز  يف  تقليدي  نهج  ا�ستخدام  مت  الأر�سي،  الغطاء   لتغيري 
طويلة. ويحدد هذا النهج التغريات من خلل مقارنة �سور م�سجلتني، مت التقاطهما من على مدى م�ساحة الأرا�سي 

الرطبة يف اأوقات خمتلفة. 
ميكن �سرح الكثري من التغيريات التي مت حتديدها يف ثلثة مواقع للختبار عن طريق التطورات العمرانية اجلديدة، 
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، يف  املثال  امللح )على �سبيل  اأو حقول  املياه للزراعة  النباتي، وحتويل الأرا�سي الطبيعية ودورات  وتغري حالة الغطاء 
دونانا( اأو التخلي عن الأرا�سي الزراعية.

وميكن اأن ي�ستخدم هذا النهج لإظهار التغريات التاريخية لأن بيانات ر�سد الأر�ش الأر�سيفية متوفرة منذ 1970. وعلى 
الأرا�سي  ومديري  اأ�سحاب امل�سلحة  لتنبيه  فح�ش  كاأداة  املنتظم  التغيري  حتليل  ي�ستخدم  اأن  ميكن  اخل�سو�ش،  وجه 
الطبيعة  وحتديد  التغيري،  بها  يجري  التي  باملناطق  الرطبة 
الأمر  يتطلب  متى  حتديد  يف  وامل�ساعدة  للتغريات،  العامة 

حتديث الغطاء الأر�سي اأو خرائط ا�ستخدام الأر�ش.

3. ا�ضتخدام الأر�س

تواجهها  اأن  املحتمل  التهديدات  ا�ستخدام الأر�ش  منتج  يظهر 
الأرا�سي الرطبة ملديريها وذلك من خلل التاأثريات الوا�سحة 
فيما تبقى من مناطق م�ستجمعات املياه، مثل �سناعة اأوم�ساريع 
�سكنية، اأو النقل. ويتطلب ا�ستخدام الأر�ش عادة منتجات ر�سد 
الأر�ش مع مزيد من التفا�سيل املكانية اأكرث مما يتطلبه الأمر 
بالن�سبة للغطاء الأر�سي. وخللق هذه ال�سورة التف�سيلية، قمنا 
بدمج بيانات من جهاز ا�ستقبال )HRG( من القمر ال�سناعي 
الأطياف  مع  الألوان(  جلميع  ح�سا�ش  مرت   2.5(  5 �سبوت 
املتعددة )Landsat ETM( وبيانات )30 مرت ثبات(. وقدمت 
�سورة بالألوان تفا�سيل كثرية، يف حني اأظهرت بيانات متعددة 
الأطياف معلومات عن الغطاء النباتي بتف�سيل اأكرث بكثري من 
ال�سورة الأ�سلية املاأخوذة من Landsat. هذه ال�سورة متعددة 
الأطياف مت تف�سريها ب�سريا لإن�ساء خريطة ا�ستخدام الأر�ش.
اأجل التحقق من �سحة كل من هذه املنتجات، عمل فريق  من 
الرطبة.  الأرا�سي  مديري  مع  وثيق  تعاون   TESEOيف 
بالإ�سافة اإىل ذلك، مت تنظيم حملت خمتلفة جلمع البيانات 
جوا عن الأرا�سي الرطبة يف امل�سروع كما مت التقاط مئات من ال�سور. وقد اأظهر التحقق والتقييم النهائي لهذه املنتجات 
ملديري  الأر�ش  ر�سد  تكنولوجيا  حتققها  اأن  ميكن  التي  والفوائد  املقدمة  املعلومات  موثوقية  امل�ستخدمني  قبل  من 

الأرا�سي الرطبة.
ملتابعة وتو�سيع هذا النهج لي�سمل جمموعة اأو�سع من اأنواع الأرا�سي الرطبة، واحتياجات وحلول الإدارة، �سرعت وكالة 
الف�ساء الأوروبية يف م�سروع GlobWetlands يف عام 2003، بهدف توفري الدعم ملخططي ومديري الأرا�سي الرطبة ل� 

50 موقع لرام�سار، وتوليد منتجات معيارية ميكن اأن تطبق على اإدارة جمموعة وا�سعة من الأرا�سي الرطبة يف العامل.
ملزيد من املعلومات عن امل�سروع، على القراء الرجوع اإىل موؤمتر الأطراف الثامن لرام�سار الوثيقة 35. ا�ستخدام 

http://www.ramsar.org/cop8/ تكنولوجيا ر�سد الأر�ش لدعم تنفيذ اتفاقية رام�سار، وهي متاحة على الرابط
cop8_doc_35_e.htm   على املوقع اللكرتوين للتفاقية. وملزيد من املعلومات حول امل�سروع ت�سفح املوقع:   

 http://www.globwetland.org/ 
اإدارة تطبيقات وعلوم ر�سد الأر�ش

 وكالة الف�ساء الأوروبية 
هاتف: 676 80 941 06 39+

الفاك�ش: 552 80 941 06 39+
 http://www.esa.int املوقع الإلكرتونى  : teseo@esa.int الربيد الإلكرتوين

 Mer Bleu_Mb3_bn.tif:
ويت�سح  الأر�ش.  ا�ستخدام  خريطة  ل�ستنباط  امل�ستخدمة  ال�سورة  تفا�سيل 

يف ال�سورة املعامل العمرانية التي حتيط بالأرا�سي الرطبة مبوقع مري بلو.
امل�سدر: Atlantis Scientific Inc، وكالة الف�ساء الأوروبية

 Mer Bleu_Do_lu_bn.tif:
وي�سري  دونانا.  ملوقع  و�سعها  مت  التي  الأر�ش  ا�ستخدام  خريطة  تفا�سيل 
الأر�ش  ا�ستخدام  اأنواع خمتلفة من  اإىل  الرمادي  اللون  م�ستويات  اختلف 
ترتاوح بني احلقول امللحية ال�سناعية والأرا�سي الزراعية املروية واملناطق 

احل�سرية وحقول الأرز.
امل�سدر: Atlantis Scientific Inc، وكالة الف�ساء الأوروبية
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اإطار عمل لت�سميم برنامج فعال لر�سد الأرا�سي الرطبة)1()انظر ال�سكل 4( . 190
i . حتى يت�سنى التعرف على التغريات الفعلية اأو املحتملة يف اخل�سائ�ش البيئية، يتطلب الأمر اإجراء ر�سد ب�سفة

منتظمة. ويعرف الر�سد )يف اإطار عمل رام�سار جلرد الأرا�سي الرطبة )ملحق القرار VIII.6( باأنه “جمع 
معلومات حمددة لأغرا�ش الإدارة ا�ستجابة لفر�سية م�ستوحاة من اأن�سطة التقييم، وا�ستخدام نتائج الر�سد 
هذه يف تنفيذ الإدارة. )لحظ اأن جمع معلومات ذات ت�سل�سل تاريخي والتي ل تعترب افرتا�سا م�ستوحى من 

”VI.1 تقييم الأرا�سي الرطبة ينبغي اأن يطلق عليها تقييم ولي�ش ر�سد كما هو مو�سح يف القرار
ii . ل الر�سد  اأن   )  5.6) القرار  الر�سيد )ملحق  ال�ستخدام  )لتنفيذ مفهوم  الإ�سافية  الإر�سادات  اأي�سا  تو�سح 

اأن  املوؤكد  الكثافة. ومن  ا�ستثمار كبري وميكن تنفيذ مب�ستويات خمتلفة من  اأو  يتطلب تكنولوجيا متطورة 
الأ�سلوب  يختار  اأن  متعاقد  طرف  كل  على  ينبغي  واأنه  واملتاحة  املختلفة  الر�سد  اأ�ساليب  من  العديد  هناك 

)الأ�ساليب( الأكرث ملءمة لأولوياته وموارده املتاحة.
iii . ينبغي اأن يكون برنامج الر�سد جزء ل يتجزاأ من خمطط اإدارة اأر�ش رطبة مبوقع معني كما هو من�سو�ش

عليه يف القرار VIII.14 )انظر الق�سم ج� من هذا الكتيب(. ويف حالة غياب خمطط الإدارة، ل يزال ممكنا 
تنفيذ برنامج ر�سد )بدون اإطار عمل ملخطط الإدارة، �سيكون من ال�سعب تنفيذ نتائج الر�سد بفاعلية(.

برام�سار، من . 191 اأر�ش رطبة مدرجة  تغري يف  احتمالية حدوث  اأو  الب�سر  �سنع  تغري من  ر�سد  برنامج  يكت�سف  عندما 
2.3 من  املادة  تاأخري لأمانة رام�سار وذلك مبوجب  اأي  املتعاقد بتقدمي تقارير بذلك دون  اأن يقوم الطرف  املتوقع 

التفاقية )انظر اأي�سا الكتيب 15(.

هـ اإطار عمل تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة

للقرار نف�سه( . 192 “التو�سيات والقرارات ذات ال�سلة”  VII.10 )انظر  القرار  ال�سابع لرام�سار ملحق  اأقر موؤمتر الأطراف 
والذي يطرح للأطراف املتعاقدة اإطار عمل تقييم خماطر الأرا�سي الرطبة. وقد مت ذكر امللحق هنا على الرغم من اأنه 

ينبغي على القراء اأن يلحظوا اأن الفقرة واأرقام ال�سكل التالية له تعك�ش الوثيقة احلالية ولي�ش الوثيقة الأ�سلية.
مقدمة

و�سعت اتفاقية الأرا�سي الرطبة )رام�سار، اإيران، 1971( هذا الإطار الت�سوري لتقييم خماطر الأرا�سي الرطبة مل�ساعدة . 193
الرطبة ذات  الأرا�سي  املدرجة يف قائمة  البيئية للمواقع  املتعاقدة من خلل توقع وتقييم تغيري اخل�سائ�ش  الأطراف 
الأهمية الدولية وغريها من الأرا�سي الرطبة. ويقدم هذا الإطار اإر�سادات ب�ساأن كيفية تنبوؤ وتقييم تغيري اخل�سائ�ش 
خماطر  تقييم  عمل  اإطار  تقدمي  ويتم  الإنذار املبكر.  نظم  جدوى  خا�ش،  بوجه  يعزز،  كما  الرطبة  للأرا�سي  البيئية 

الأرا�سي الرطبة بو�سفه جزءا ل يتجزاأ من عمليات تخطيط اإدارة الأرا�سي الرطبة.
ت�سم عمليات تقييم اخل�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة واحلفاظ عليها باتفاقية رام�سار عوامل عديدة كما اأنها رئي�سية . 194

وت�سمل هذه  املعاهدة.  عليها يف  املن�سو�ش  املتعاقدة  الأطراف  والتزامات  الر�سيد للتفاقية  ال�ستخدام  ملفهوم  بالن�سبة 
العوامل:
معايري حتديد الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية )القرار VII.11(؛ •

)1( ن�ش الفقرة 189 م�ستوحى من الفقرة 2.10 من ملحق القرار VI.1 التعريفات املعمول بها، اإر�سادات لو�سف اخل�سائ�ش البيئية للمواقع املدرجة بالقائمة 
واحلفاظ عليها، واإر�سادات لت�سغيل �سجل مونرتو؛ )القرار نف�سه مت ا�ستن�ساخه يف “القرارات والتو�سيات ذات ال�سلة” يف هذا الكتيب(.
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البيئية  • اخل�سائ�ش  يف  تغري  بها  يحدث  اأن  املحتمل  ومن  ويحدث  حدث  التي  رام�سار  ملواقع  مونرتو  �سجل 
)القرار 4.5(؛

عليها،  • واحلفاظ  القائمة  يف  املدرجة  للمواقع  البيئية  اخل�سائ�ش  و�سف  واإر�سادات  بها،  املعمول  التعريفات 
.)VI.1 واإر�سادات عمل �سجل مونرتو )القرار

قدم القرار VI.1، الذي اعتمد يف موؤمتر الأطراف املتعاقدة ال�ساد�ش للتفاقية يف عام 1996، اإطار عمل لت�سميم برنامج . 195
ولتقييم  ال�سلبي  التغيري  عن  للك�سف  املبكر  للإنذار  امللئمة  النظم  و�سع  دعا اإىل  كما  الرطبة،  الأرا�سي  لر�سد  فعال 
التعريفات املعمول بها واخلا�سة ب� »اخل�سائ�ش البيئية« و«تغري اخل�سائ�ش البيئية«. ويف ال�سنوات الثلث التي تلت ذلك، 
اأي�سا اإطار عمل تقييم  متت مراجعة هذه التعريفات وجرى تعديلها على النحو املبني يف القرار VII.10 الذي اعتمد 

خماطر الأرا�سي الرطبة.

اأنواع تغري اخل�ضائ�س البيئية

ميكن ت�سنيف اأ�سباب التغري ال�سلبي يف اخل�سائ�ش البيئية لأر�ش رطبة اإىل الفئات اخلم�ش التالية:. 196
تغري نظام املياه •
تلوث املياه •
التعديل املادي •
ا�ستغلل منتجات اإحيائية •
طرح اأنواع غريبة •

تتنوع الاأهمية الن�سبية لهذه الأ�سباب اإقليميا ووطنيا، بل وحتى من موقع اإىل اآخر. والإ�سافة اإىل ذلك، غالبا ما تكون . 197
اأ�سباب التغري املذكورة اأعله مرتابطة ببع�سها، ومن ال�سعب ف�سل الآثار املرتتبة على كل واحد منها. وهناك طريقة 
ب�سيطة لعر�ش تغري اخل�سائ�ش البيئية وهو مقارنة نوع التغيري ب�سبب التغيري. ووفقا لتعريف تغري اخل�سائ�ش البيئية 
)يرجى الرجوع اإىل الفقرة 11 من القرار VII.10 ايل تعتمد هذا الإطار، والفقرة 9 من هذا الدليل(، ميكن ت�سنيف نوع 

التغري حتت ثلثة عناوين عامة - بيولوجي وكيميائي وفيزيائي.
اأثناء ر�سم اخلطوط العري�سة للطرق والإطار املنا�سب للتنبوؤ بتغري اخل�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة، يهتم مديرو . 198

املواقع يف املقام الأول باأنواع التغيري. وعلى وجه التحديد، يهتمون بالتغري ال�سلبي الذي يحدثه الن�ساط الب�سري.

تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة

ل�سمان التطبيق املنا�سب ملوؤ�سرات الإنذار املبكر، من ال�سروري اأن ت�ستمر عمليات اختيار وتقييم وحتليل واتخاذ القرارات . 199
على اأ�سا�ش ا�ستجابات املوؤ�سرات ب�سكل منظم ومرن لإطار عمل التقييم. ويف �سياق اتفاقية رام�سار، يتم ت�سجيع تعديل اإطار 
عمل لتقييم املخاطر البيئية وهو يحمل م�سمى تقييم خماطر الأرا�سي الرطبة. ويهدف اإطار العمل اإىل تو�سيح كيف 
ميكن اأن يقود تقييم خماطر الأرا�سي الرطبة عملية التنبوؤ بتغري اخل�سائ�ش البيئية وتقييمه، مع الرتكيز ب�سكل خا�ش 

على تطبيق اأ�ساليب الإنذار املبكر.
يعر�ش ال�سكل 5 منوذج اأ�سا�سي لتقييم خماطر الأرا�سي الرطبة، وقد مت تعديله من منوذج لتقييم املخاطر البيئية العامة.  . 200

وهو يو�سح اخلطوات ال�ستة املو�سوفة يف الفقرات التالية.
اخلطوة 1 – حتديد امل�سكلة. هذه هي عملية حتديد طبيعة امل�سكلة وو�سع خطة عمل ملا تبقى من تقييم املخاطر على اأ�سا�ش . 201

ف�سوف  كيميائي،  تاأثري  له. ويف حالة وجود  الأ�سا�ش  وت�سع  املخاطر،  تقييم  ونطاق  اأهداف  املعلومات. فهي حتدد  هذه 
ت�سمل احل�سول على ودمج معلومات حول اخل�سائ�ش )على �سبيل املثال، اخل�سائ�ش املعروف اأنها �سمية( وم�سدر املادة 
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الكيميائية، وما يحتمل اأن يتاأثر، وكيف يحتمل اأن يتاأثر، والأهم من ذلك، ما هو املطلوب حمايته.

اخلطوة 2 - حتديد الآثار ال�سلبية. تقيم هذه اخلطوة املدى املحتمل للتغري ال�سلبي اأن تاأثريه على الأرا�سي الرطبة. وينبغي . 202

اأكرث منا�سبة لتقييم الآثار املتعددة،  البيانات امليدانية  اإن  اأن ت�ستوحى مثل هذه البيانات من الدرا�سات امليدانية، حيث 
مثل تلك التي حتدث يف كثري من الأرا�سي الرطبة. واعتمادا على مدى التغري ال�سلبي واملوارد املتاحة، ميكن اأن ترتاوح 
مثل هذه الدرا�سات من التجارب امليدانية الكمية اإىل درا�سات املراقبة النوعية. وبالن�سبة لتاأثريات املواد الكيميائية، متثل 
املقاي�سات البيولوجية للمواد ال�سمية النهج املنا�سب، يف حني اأنه بالن�سبة للتغريات الناجمة عن الأع�ساب اأو احليوانات 

الربية، فاإن املراقبة يف املوقع، ور�سم اخلرائط قد ميثل كل ما هو مطلوب.

الرطبة حمل 4 203 الأرا�سي  تواجه  التي  للم�سكلة  املحتمل  املدى  امل�ضكلة. تقدر هذه اخلطوة  3 - حتديد حجم  اخلطوة 
الهتمام با�ستخدام املعلومات التي مت جمعها حول �سلوكها ومدى وقوعها يف اأماكن اأخرى. ويف حالة وجود تاأثري ملادة 

�ضكل 5
 النموذج املقرتح لتقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة

حتديد امل�ضكلة                                
)على �سبيل املثال تقييم 

املوقع:معلومات ملوقع معني 
عن احلافز&البيئة(

حتديد التاأثريات 
)تقييم ميداين: على �سبيل 
املثال، املقاي�سات البيولوجية، 

الر�سد، امل�سوحات، الخ(

حتديد مدى العر�ضة                                                              
)على �سبيل املثال، الرتكيزات 

الكيمائية(

حتديد املخاطر                                                           
)مقارنة التاأثريات مبدى 

العر�سة با�ستخدام اإطار عمل 
لنظم املعلومات اجلغرافية(

اإدارة/احلد من املخاطر                            
)اإدارة املدخلت/تعديل 

املمار�سات(

الر�ضد  
 )ا�ستخدام الإنذار املبكر وموؤ�سرات 

التقييم ال�سريع/نهج قائم على 
نظم املعلومات اجلغرافية(
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النقل، والتخفيف، والتق�سيم، واملثابرة، والتدهور، والتحول،  كيميائية، ت�سمل هذه اخلطوة معلومات عن عمليات مثل 
بالإ�سافة اإىل اخل�سائ�ش الكيميائية العامة وبيانات عن معدلت املدخلت الكيميائية يف البيئة. ويف حالة وجود اأع�ساب 
غازية، قد ت�سمل اأي�سا معلومات مف�سلة عن دخولها يف النظام البيئي، ومعدل انت�سارها واأف�سليات املوائل. وعلى الرغم 
املحاكاة،  وو�سع مناذج  التاريخية،  ا�ستخدام ال�سجلت  فاإن  املثايل،  النهج  الأرجح  على  امليدانية متثل  امل�سوحات  اأن  من 

والدرا�سات التجريبية امليدانية و / اأو املختربية متثل جميعها و�سائل بديلة اأو تكميلية لتو�سيف مدى امل�سكلة.

اخلطوة 4 - حتديد املخاطر. ت�سمل التكامل بني نتائج تقييم الآثار املحتملة ونتائج تقييم املدى املحتمل لهذه امل�سكلة، من . 204

اأجل تقدير امل�ستوى املحتمل للتغري البيئي ال�سلبي للأرا�سي الرطبة. وهناك جمموعة من الأ�ساليب لتقدير املخاطر، 
وغالبا ما يتوقف ذلك على نوع ونوعية الآثار املحتملة ومداها. ومن بني الأ�ساليب املفيدة لتو�سيف خماطر الأرا�سي 
الرطبة اإطار عمل ي�ستند اإىل نظام املعلومات اجلغرافية، حيث مبوجبه يتم حتويل نتائج التقييمات املختلفة اإىل خريطة 
للمنطقة حمل الهتمام من اأجل ربط النتائج بالتاأثري. وبالإ�سافة اإىل تقدير املخاطر، و�سوف يفيد مثل هذا النهج اأي�سا 

يف تركيز التقييمات امل�ستقبلية و / اأو الر�سد على جمالت امل�سكلة املحددة.

اخلطوة 5 – اإدارة/احلد من املخاطر. هذه هي عملية �سنع القرار النهائي وت�ستخدم املعلومات التي مت احل�سول عليها من . 205

عمليات التقييم املذكورة اأعله، وهي ت�سعى اإىل احلد من املخاطر دون امل�سا�ش بالقيم البيئية اأو املجتمعية اأو الجتماعية 
الأخرى. ويف �سياق اتفاقية رام�سار، يجب اأن تاأخذ اإدارة املخاطر يف العتبار مفهوم ال�ستخدام الر�سيد والآثار املحتملة 
لقرارات الإدارة يف هذا ال�ساأن .ول تعترب نتيجة تقييم املخاطر العامل الوحيد الذي ت�سعه اإدارة املخاطر يف احل�سبان؛ 
فهي تاأخذ يف احل�سبان العوامل ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية والهند�سية/الفنية، ومزايا وقيود كل اإجراء يهدف 
اإىل تقليل املخاطر. فهي مهمة متعددة التخ�س�سات تتطلب التوا�سل بني مديري املواقع واخلرباء يف التخ�س�سات ذات 

ال�سلة.

 اخلطوة 6 – الر�سد. . 206

الر�سد هو اخلطوة الأخرية يف عملية تقييم املخاطر، وينبغي ال�سطلع به للتحقق من فعالية قرارات اإدارة املخاطر. 
وينبغي اأن يت�سمن العنا�سر التي تعمل مبثابة نظام للإنذار املبكر ميكن العتماد عليها، حيث يك�سف ف�سل اأو �سوء 

اأداء قرارات اإدارة املخاطر قبل اأن حتدث اأ�سرارا ج�سيمة بالبيئة. و�سوف يكون تقييم املخاطر �سعيف القيمة اإذا مل يتم 
اإجراء ر�سد فعال. ول �سك اأن اختيار نقاط النهاية للقيا�ش يف عملية الر�سد اأمر بالغ الأهمية. وكذلك من املرجح اأن 

يكون النهج القائم على نظم املعلومات اجلغرافية اأ�سلوبا مفيدا لتقييم خماطر الأرا�سي الرطبة، حيث اأنه ي�سم البعد 
املكاين وهذا مفيد لر�سد الآثار ال�سلبية الواقعة على الأرا�سي الرطبة.

موؤ�ضرات الإنذار املبكر

بداية . 207 اإىل  ت�سري  اأو  ت�سبق  والتي هي يف الواقع  اكت�سافها،  الآثار ميكن  اأن  املبكر هو  الإنذار  ملوؤ�سرات  املفهوم الأ�سا�سي  اإن 
التاأثريات البيئية الفعلية. وعلى الرغم من اأن ›الإنذار املبكر‹ لي�ش بال�سرورة اأن يقدم دليل را�سخا على تدهور بيئي 
وا�سع النطاق، فاإنه يوفر فر�سة لتحديد ما اإذا كان التدخل اأو اإجراء مزيد من التحقيق اأمرا م�سمونا. وعلى هذا النحو، 
للقيا�ش  القابلة  الكيميائية  اأو  الفيزيائية  اأو  ›ال�ستجابات البيولوجية  اأنها  على  املبكر  الإنذار  موؤ�سرات  تعريف  ميكن 
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ل�سغط معني، وهي ت�سبق وقوع اآثار قد تكون �سلبية اإىل حد كبري على نظام حمل اهتمام.› 

195اأعله، فاإن التغري الكيميائي قد تلقى . 208 اأنواع رئي�سية لتغري اخل�سائ�ش البيئية املو�سحة يف الفقرة  من بني خم�سة 
الغالبية العظمى من  البيئة والتنبوؤ. ونتيجة لذلك، و�سعت  اأكرب قدر من الهتمام من حيث تاأثرياته على  حتى الآن 
اأ�ساليب الإنذار املبكر لتقييم تاأثريات املواد الكيميائية على النظم البيئية املائية. ومن امل�ستح�سن اأن يتم اإجراء مزيد من 
التقييمات من اأجل حتديد املوؤ�سرات املنا�سبة للأنواع الرئي�سية الأخرى لتغري اخل�سائ�ش البيئية. ومتثل اأمثلة موؤ�سرات 
الإنذار املبكر املدرجة يف اإطار العمل هذا يف معظمها طرق التقييم البيولوجية والفيزيائية والكيميائية للتنبوؤ اأو التحذير 

م�سبقا من حدوث تغريات كيميائية هامة )منها التلوث( على الأرا�سي الرطبة.

يتبنى اختيار املوؤ�سرات ت�سل�سل هرمي للقرارات الأخرى املطلوبة من قبل املديرين يف اإعداد برامج ر�سد لتقييم �سلمة . 209
النظم البيئية. ولذلك، بعد حتديد ق�سية مثرية للقلق اأو املخاوف املحتملة وحتديد القيم البيئية التي ينبغي حمايتها، 

ينبغي اأن يهتم املديرون بتحديد اأهداف التقييم حلماية الأرا�سي الرطبة. ومثال على ذلك، ميكن ا�ستخدام ما يلي: 

الك�سف املبكر لتغريات حادة ومتكررة، مما يوفر معلومات وقائية ومن ثم يتم جتنب التاأثريات الهامة من الناحية  •
البيئية.

تقييم الأهمية البيئية للتاأثري من خلل قيا�ش التنوع الأحيائي، و/اأو و�سع احلفاظ و/اأو التعداد اأو املجتمع اأو  •
ال�ستجابات على م�ستوى النظم البيئية.

لتحديد الآثار املرتتبة على النظام البيئي ككل - اأو الأهمية البيئية للآثار التي يتم ر�سدها- عادة يتطلب الأمر قيا�ش . 210
الأنواع  موؤ�سرات  اأو  املوائل  اأو  احلية،  الكائنات  جتمعات  اأو  جمتمعات  تكون  عادة  البدائل  وهذه  البيئي.  النظام  بدائل 
الرئي�سية حيث اإنها مرتبطة ارتباطا وثيقا  بالآثار على م�ستوى النظام البيئي. ومن اأف�سل طرق احل�سول على معلومات 
اأو وطنية والتي ت�سمل تدرج �سامل لل�سطرابات  اإقليمية  عن الأهمية البيئة للآثار ال�سلبية الربامج التي لها تغطية 

بحيث تغطي جمموعة وا�سعة من املواقع التي مل تتدهور ب�سدة. وميكن اأن توفر اأ�ساليب التقييم ال�سريع هذا ال�سياق.

اأثناء اختيار موؤ�سرا، من املهم التحلي باحلر�ش جتاه تعريف اخل�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة )يرجى الرجوع اإىل . 211
والفيزيائية  والكيميائية  البيولوجية  املكونات  على  وتركيزه  الإطار(  هذا  يعتمد  الذي   VII.10 القرار  من   11 الفقرة 
الثلثة  العنا�سر  تعترب  اأ�سا�سها  على  التي  املبكر  الإنذار  موؤ�سرات  اختيار  املفيد  يكون من  قد  ولذلك،  البيئي.  للنظام  
هذه  وجود  من  الرغم  وعلى  وثيقا.  ارتباطا  ببع�سها  الثلثة  املكونات  وترتبط  للتغيري.  عر�سة  اأكرث  اأعله  املذكورة 
التفاعلت، يقدم اإطار تقييم خماطر الأرا�سي الرطبة عملية ت�ساعد يف حتديد اأن�سب املوؤ�سرات لتقييم اأو توقع التغيري.

اأن تت�سارب مفاهيم الإنذار املبكر والعلقة البيئية. . 212 ينبغي درا�سة العلقة البيئية ملوؤ�سر الإنذار املبكر. مع ذلك، ميكن 
ويعر�ش ال�سكل 6 اأنواع ال�ستجابات البيولوجية التي ميكن قيا�سها، وعلقتها البيئية وقدرة الإنذار املبكر. على �سبيل 
املثال، ميكن اأن توفر ا�ستجابات املوؤ�سرات البيولوجية الإنذار املبكر ب�سكل ا�ستثنائي للآثار ال�سلبية املحتملة، ولكن هناك 
اأدلة �سعيفة على اأن ال�ستجابات املر�سودة ت�سبب اآثار �سلبية على امل�ستوى الفردي، ناهيك عن ال�سكان، اأو املجتمع اأو على 
م�ستوى النظم البيئية. ولذلك، ل ميكن اأن تعترب من الناحية البيئية ذات �سلة. فاإذا كان الهدف الأ�سا�سي من التقييم 
هو الك�سف املبكر، فمن املحتمل اأن يكون ذلك على ح�ساب العلقة البيئية، يف حني اأن العك�ش من املحتمل اأن يتم تطبيقه 

يف حالة درا�سة املعرفة بالأهمية البيئية.
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اخل�ضائ�س النموذجية ملوؤ�ضرات الإنذار املبكر1 213
يجب اأن تتميز ال�ستجابة مبا يلي لكي ميكن اعتبارها موؤ�سر اإنذار مبكر:

ا على تاآكل الرتبة اأو يف  اأ.  ا�ستباقية: يجب اأن تتم على م�ستويات التنظيم، �سواء اأكانت بيولوجية اأو فيزيائية، مما يعطي موؤ�سًرَ
�سكل تاأثري �سلبي قبل حدوث الأ�سرار البيئية اجل�سيمة؛

ب.   دقيقة: عند اكت�ساف الآثار اخلطرية املحتملة قبل حدوثها، يجب اأن يكون موؤ�سر الإنذار املبكر دقيًقا للتعامل مع امل�ستويات 
املنخف�سة اأو املراحل املبكرة من امل�سكلة؛

ج. ت�سخي�سية: يجب اأن تتناول امل�سكلة بالقدر الكايف لزيادة الثقة يف التعرف على ال�سبب الذي اأدى اإىل حدوث التاأثري؛

د.   قابلة للتطبيق على نطاق وا�سع: يجب اأن تتنباأ بالآثار املحتمل �سدورها من جمموعة كبرية من امل�سكلت؛

ا�ستعرا�ش   ثم  للم�سكلة، ومن  امل�ستمر  التعر�ش  اأن  املعروف  الإيكولوجية: من  الفعلية/امللءمة  البيئية  بالآثار   ه�.  مرتبطة 
          الرد يوؤدي عادة اأو يف اأحيان كثرية اإىل حدوث اآثار بيئية �سلبية خطرية )على م�ستوى النظام الإيكولوجي(.

و. دقيقة التوقيت وفعالة من ناحية التكلفة: يجب اأن يقدم معلومات ب�سرعة كافية لبدء اتخاذ الإجراء الإداري الفعال قبل 
حدوث الآثار البيئية اخلطرية، كما يتميز بقلة تكلفة القيا�ش اأثناء تقدمي اأكرب قدر من املعلمات لكل جهد وحدة؛

 ز. ذات �سلة اإقليمية اأو حملية: يجب اأن تكون مرتبطة بالنظام الإيكولوجي الذي يتم تقييمه؛

التنبوؤ  على  بالقدرة  تتميز  اأو  امل�سلحة،  اأ�سحاب  لدى  وملحوظة  وا�سحة  قيمة  ذات  تكون  اأن  يجب  اجتماعية:  �سلة  ذات   ح. 
بالقيا�ش املرتبط من الناحية الجتماعية؛

 ط. �سهلة القيا�ش: يجب اأن تتميز باإمكانية القيا�ش با�ستخدام اإجراء قيا�سي ميكن العتماد عليه ويتميز بقلة اأخطاء القيا�ش؛

 ي. ثابتة يف الفراغ والوقت: يجب اأن تتميز بالقدرة على اكت�ساف التغري الطفيف بالإ�سافة اإىل التمييز بو�سوح، اأن رد الفعل 
جاء نتيجة تدخل امل�سدر الب�سري ولي�ش نتيجة العوامل الطبيعية باعتباره جزء من اخللفية الطبيعية )اأي، اإ�سارة مرتفعة 

لن�سبة ال�سو�ساء(؛

�ضكل 6
عالقة الأهمية البيئية وقدرة الإنذار املبكر بالن�ضبة لال�ضتجابات البيولوجية القابلة للقيا�س

مرتفعقدرة الإنذار املبكرمنخف�ش

غياب العلقة البيئية

وظائفية                       

مثل: التنف�ش           
نب�سات القلب 

تثبيط التغذية                                 

�سبه خلوية                          

مثل تعديلت 
احلام�ش النووي،                        

النزميات 
ال�سغروية     

متعددة الوظائف،

العلقة البيئية املمكنة

الكائنات احلية

العلقة البيئية اجليدة

خطرية، مميتة                       

اأي معدل الوفيات

النمو                                 

 �سبه مميتة                 

مثل: التكاثر،                                 

ال�ستجابات 
املجتمعية

مثل: التقييم 
البيولوجي 

ال�سريع

 ا�ستجابات 
التعدادات



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

60

 ك. غري مدمرة: يجب اأن يكون قيا�ش املوؤ�سر غري مدمر للنظام الإيكولوجي الذي يتم تقييمه.

الطابع . 214 يف  املحتمل  اأو  الفعلي  للتغري  تقييم  اأي  اإن  حيث  ال�سابقة،  اخل�سائ�ش  اأهمية  على  التاأكيد  يف  املبالغة  ميكن  ل 
الإيكولوجي �سيكون فعال فقط مثل فعالية املوؤ�سرات املختارة لتقييمه. على الرغم من ذلك، ل يوجد موؤ�سر اإنذار مبكر 
ي�ستمل على جميع هذه اخل�سائ�ش املثالية، حيث اإن بع�ش هذه اخل�سائ�ش تتعار�ش مع بع�سها يف كثري من الأحيان اأو 

ل ميكن حتقيقها ب�سهولة.

 اأمثلة على موؤ�ضرات الإنذار املبكر1 215
املوؤ�سرات �سمن  املبكر لتقييم الأنظمة الإيكولوجية للأرا�سي الرطبة. مت ت�سنيف هذه  اإعداد عدد من موؤ�سرات الإنذار  مت 

ثلث فئات عامة:

 اأ. اختبارات ال�سمية لل�ستجابة ال�سريعة؛

 ب. اختبارات الإنذار املبكر للمجال؛ بالإ�سافة اإىل

 ج. التقييمات ال�سريعة. 

مت تو�سيح و�سف عام لهذه الفئات مبا يف ذلك القيود املحتملة يف اجلدول رقم 1. قد تلبي كل تقنية من هذه التقنيات . 216
اأهداف خمتلفة يف برامج تقييم جودة املياه. على الرغم من اأن معظم موؤ�سرات الإنذار املبكر ذات طبيعة بيولوجية، اإل اإن 

املوؤ�سرات الفزيوكيمائية موجودة ومتثل املرحلة الأولية من عملية تقييم جودة املياه. 

اجلدول 1: الدور والقيود املحتملة لأنواع موؤ�سرات الإنذار املبكر

القيود املحتملة نوع ال�ضتجابة والدور

مل يتم حتديد امللءمة الإيكولوجية لل�ستجابات �سبه 
القاتلة التي مت قيا�سها )على �سبيل املثال، النمو والتكاثر( 

ب�سكل عام.

اأ. اختبارات ال�سمية لل�ستجابة ال�سريعة
تقييم ال�سمية املعملي ل�ستجابة الكائنات احلية احل�سا�سة 
)على �سبيل املثال، النمو والتكاثر( ب�سرعة دوران النتائج. 
هذه الختبارات عبارة عن اختبارت تنبئوية تتيح اإمكانية 

اتخاذ الإجراءات الإدارية املرنة يف الوقت املنا�سب )على 
�سبيل املثال، حتديد تخفيف اآمن لتفريغ النفايات ال�سائلة 

للرتكيب املتغري( لتنفيذها.

مل يتم حتديد امللءمة الإيكولوجية لل�ستجابات التي مت 
ا املوؤ�سرات احليوية البيوكميائية( ب�سكل  قيا�سها )خ�سو�سً

عام

ب. اختبارات الإنذار املبكر للمجال
قيا�ش جمال ا�ستجابة الكائنات احلية �سبه القاتلة 
احل�سا�سة عن طريق املراقبة اأو التقييم. ميكن اأن 

تقدم هذه الختبارت معلومات ا�ستباقية اأو قائية كي 
يت�سنى جتنب الآثار اجلوهرية اخلطرية من الناحية 

الإيكولوجية.
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عادة ما تكون النتائج غري دقيقة ويتم اكت�ساف الآثار 
اخلطرية ن�سبًيا.

ج. التقييمات ال�سريعة
ميكن اأن توفر املراقبة القيا�سية وال�سريعة والفعالة 

التكلفة لنماذح متنوعة تقييًما “اأولًيا” للحالة 
الإيكولوجية للمواقع يف املناطق �سا�سعة امل�ساحة. من 
املمكن حتديد “النقاط الفعالة” من خلل التغطية 

الوا�سعة ومن ثم ا�ستباق الأحداث والإحالة دون وقوع مثل 
هذه الأحداث يف مكان اآخر.

 اختبارات ال�ضمية لال�ضتجابة ال�ضريعة 
ملادة . 217 وح�سا�سة  �سريعة  ا�ستجابة  لتقدمي  اإعدادها  مت  التي  لل�سمية  املعملية  البيولوجية  املقاي�سة  الختبارات  هذه  متثل 

كيميائية واحدة اأو اأكرث. كما تعطي هذه الختبارات موؤ�سًرا على وجود اآثار �سلبية حتدث يف م�ستويات اأعلى من التنظيم 
البيولوجي )على �سبيل املثال، املجتمعات والأنظمة الإيكولوجية(.  وُتخ�س�ش اختبارات ال�سمية املعملية ل�ستخدام معني 
للمادة اأو املواد الكيميائية املطلوب حتريرها يف البيئة املائية )على �سبيل املثال، مبيد ح�سري جديد اأو ماء فائ�ش قبل 
التحرير/ معدلت  اأو  الآمن  بالرتكيز  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف  ي�ساعد  اأ�سا�ًسا  الختبارات  هذه  توفر  كما  حتريره(. 
التخفيف، وبالتايل الق�ساء على الآثار ال�سلبية على البيئة املائية اأو على الأقل احلد منها. ومع ذلك، هناك العديد من 

الختلفات الرئي�سية يف امللءمة الإيكولوجية لل�ستجابات التي ميكن قيا�سها.

اختبارات جمال الإنذار املبكر 
اأو الأمناط يف املجال، ولذا . 218 تتكون هذه املجموعة من عدة تقنيات مت جتميعها نظًرا ل�ستخدامها يف قيا�ش ال�ستجابات 

فهي تعطي موؤ�سًرا اأكرث واقعية حول الآثار املت�سررة منها البيئة. وبخلف اختبارات ال�سمية لل�ستجابة ال�سريعة، تعمل 
اختبارات جمال الإنذار املبكر على التنبوؤ و/اأو تقييم اآثار املواد الكيميائية املوجودة. وميكن تطبيق بع�ش هذه التقنيات 

ا على امل�ساكل البيولوجية والفيزيائية. اأي�سً

الأنظمة . 219 يف  الكيميائية  املواد  اآثار  ومراقبة  لتقييم  ال�سمية  اختبارات  ا�ستخدام  هذا  ميثل  لل�سمية.  املبا�سر  التقييم 
واملواد  باملبيدات احل�سرية  املائية  املجاري  وتلوث  الفائ�سة  املياه  املثال، عمليات حترير  �سبيل  املائية )على  الإيكولوجية 
امللوثات عندما يكون يف مو�سعه  التي تعاين من  املائية  امل�سطحات  �سمية  ي�ساعد تقييم  الأخرى(.  الزراعية  الكيميائية 
على مراقبة فعالية التوقعات على اأ�سا�ش اختبارات ال�سمية لل�ستجابة ال�سريعة املو�سحة اأعله )يف الفقرة رقم 216(. 
وبافرتا�ش اأن ال�ستجابات املقا�سة ح�سا�سة، فيمكن اأن تعطي النتائج حتذيًرا مبكًرا للآثار املحتملة على م�ستويات اأعلى 

من التنظيم البيولوجي. 

مراقبة العوالق النباتية. نظًرا ملتطلباتها الغذائية وموقعها يف قاعدة ال�سبكات الغذائية املائية وقدرتها على ال�ستجابة . 220
ب�سكل �سريع وا�ستباقي ملجموعة كبرية من امللوثات، فاإن العوالق النباتية تعد من اأكرث موؤ�سرات الإنذار املبكر الواعدة 
للتغري يف الطابع الإيكولوجي للأرا�سي الرطبة ب�سبب املواد الكيميائية. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن ح�سا�سيتها للتغريات يف 
م�ستويات املواد الغذائية جتعلها موؤ�سرات منوذجية لتقييم التخرث. وميكن ا�ستخدام العوالق النباتية يف اأنواع املقاي�سة 
البيولوجية لل�سمية املو�سحة اأعله، لختبارات ال�سمية لل�ستجابة ال�سريعة والتقييم املبا�سر لل�سمية. تتميز مثل هذه 
الأ�ساليب بال�سرعة وقلة التكلفة واحل�سا�سية كما ميكن تنفيذها يف املعمل اأو يف املجال، با�ستخدام الطحالب املزروعة يف 
 )AFB( املعمل اأو جتمعات العوالق النباتية الطبيعية. على �سبيل املثال، تقوم املقاي�سات البيولوجية لتجزئة الطحالب
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بتقييم اآثار امللوثات على العوامل الوظيفية )على �سبيل املثال، امت�سا�ش C14 والكتلة احليوية( �سمن الوظائف متنوعة 
ا اأن املوؤ�سرات الهيكلية، مثل تركيب الأنواع وتغريات جتمع احلجم، ذات  احلجم للتجمع الطبيعي للطحالب. ُوجد اأي�سًَ

ح�سا�سية خا�سة 

توؤثر على . 221 اأو  اأن تتعر�ش  اإما  ن�سيجية،  اأو  اأو ف�سيولوجية  باأنها موؤ�سرات بيوكيميائية  املوؤ�سرات احليوية. ميكن تعريفها 
مواد كيميائية معينة على م�ستوى الكائنات احلية اأو الكئانات �سبه احلية. ويكمن املفهوم الأ�سا�سي يف اأن التغريات على 
الكيمياء احليوية اأو الف�سيولوجية اأو الأن�سجة غالًبا ما ي�سبقها تاأثري على م�ستوى الكائنات احلية، ومن ثم فمن املمكن 
املعنية  املواقع  املائية من  يتم جتميع احليوانات  باإيجاز،  الإيكولوجي.  والنظام  واملجتمع  ال�سكان  توؤثر على م�ستوى  اأن 
واملوقع املرجعي، كما يتم تقييم املوؤ�سرات احليوية ومقارنتها. ويوؤدي تغيري ذلك اإىل ا�ستيطان الكائنات احلية الدقيقة 
"املحبو�سة" يف البيئة املعنية، وقيا�ش ا�ستجابات املوؤ�سرات احليوية بعد فرتة زمنية حمددة م�سبًقا. يتم ا�ستخدام املوؤ�سرات 
احليوية للتنبوؤ بالآثار ال�سلبية املحتملة الناجتة عن عدد من اأنوع امللوثات، مبا يف ذلك املواد الكيميائية الع�سوية مثل 
ال�سائلة  النفايات  املثال،  �سبيل  )على  املركب  واخلليط  الثقيلة  واملعادن  البرتولية  والهيدروكربونات  احل�سرية  املبيدات 

ال�سناعية(. 

حيوًيا . 222 موؤ�سًرا  متثل  والتي  والفيتيلوجنني  الأوك�سيديز  وظيفة  تدمج  احليوية  املوؤ�سرات  من  مفيدة  اأنواع  ثلثة  هناك 
لختلل الغدد ال�سماء والرتاكم البيولوجي. ثبت اأن العديد من املوؤ�سرات احليوية ُت�سدر حتذيًرا مبكًرا ب�ساأن الآثار 
ال�سلبية البيئية املحتملة ملواد كيميائية معينة اأو النفايات ال�سائلة املركبة. وتوفر هذه املوؤ�سرات اأكرث الأ�سكال تطوًرا فيما 

يتعلق بالتحذير البيولوجي املبكر. 

التقييمات ال�ضريعة 
بالنظام . 223 املرتبطة  املعلومات  بتجميع  املنا�سدة  وحتقيق  املياه  جودة  ملراقبة  متزايد  ب�سكل  التقييمات  هذه  ا�ستخدام  يتم 

هذ  بني  باملفا�سلة  يتعلق  فيما  ن�سبًيا.  منخف�سة  وبتكلفة  قيا�سي  ب�سكل  املرتامية  اجلغرافية  املناطق  يف  الإيكولوجي 
اخل�سائ�ش، فاإن اأ�ساليب التقييم ال�سريع عادة ما تكون "غري دقيقة" ن�سبًيا ولذلك فهي غري م�سممة لكت�ساف الآثار 

اخلفية. ت�ستمل اخل�سائ�ش املطلوبة اأو الأ�سا�سية للتقييم ال�سرعي على ما يلي: 
اأو املنطقة )اأي، بديل النظام  اأو حو�ش الأمطار  اأو �سلمة املوقع  اأ.  ا�ستجابة مقا�سة تعك�ش ب�سكل كبري احلالة الإيكولوجية 

الإيكولوجي(.
ب.  طرق تنتهج اأعلى املعايري ل�سحب العينات وحتليل البيانات؛ 

ج.  يتم قيا�ش ال�ستجابة ب�سرعة وبتكلفة ب�سيطة ومبعدل دوران �سريع للنتائج؛ 
د.  يفهم غري املتخ�س�سني مدلول النتائج ب�سرعة؛ بالإ�سافة اإىل 

ه�.  ت�ستمل ال�ستجابة على قيمة ت�سخي�سية.

 يتم اإعداد جمموعة من طرق التقييم ال�سريع. وت�ستمل هذه الطرق على التقييم البيولوجي با�ستخدام اللفقاريات ومراقبة 
حياة الطيور وال�ست�سعار عن ُبعد. لكل طريقة من هذه الطرق تطبيقات خا�سة ول تزال تتطلب تطويًرا اإ�سافًيا يف كثري من 

احلالت.

ا على اأن الر�سد الطبيعى والكيميائى من اأهم مكونات برنامج التقييم املتكامل الذي ي�ستخدم املقايي�ش . 224  .مت التعرف اأي�سً
احليوية لتقييم حالة املجاري املائية. ميكن ا�ستخدام مراقبة العوامل الطبيعية والكيميائية بعدة طرق. اأوًل تقدم هذه 
املراقبة �سجًل ي�ستمل على اخل�سائ�ش الطبيعية والكيميائية للم�سطحات املائية، والتي عندما متتد لفرتة زمنية تقدم 
�سجًل بالتباين يف اخل�سائ�ش مبرور الوقت. ثانًيا، 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�ش، 

)راجع التقرير 
الفني رقم 1 من 
اتفاقية رام�سار(
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ا�ضتجابة موؤ�ضرات الإنذار املبكر
تتطلب املوافقة على احلاجة اإىل موؤ�سرات الإنذار املبكر يف برنامج مراقبة ما، توفر معلومات حول التغري املبكر للتعامل . 225

على اأ�سا�سها بالإ�سافة اإىل وجود خطة اإدارة يف املو�سع املنا�سب. قد ت�ستتبع املراحل الأولية من خطة الإدارة هذه �سل�سلة 
مهًما،  تغيرًيا  يعترب  الذي  التغيري  وحجم  نوع  حول  بالتفاو�ش  القائمني  امل�سلحة  اأ�سحاب  بني  املتكررة  اللقاءات  من 
بالإ�سافة اإىل التكاليف الن�سبية الناجتة عن التوقع غري ال�سحيح لوجود تاأثري ويف حالة الف�سل يف اكت�ساف تاأثري فعلي. 

تعترب هذه العوامل عوامل اإح�سائية هامة يجب التفاق عليها، حيث اأنها تن�ش على الثقة بقبول نتائج املراقبة. 

اإدارة احرتازية، ويق�سد بذلك التدخل قبل . 226 اإعداد طريقة  ي�ستلزم ت�سمني موؤ�سرات الإنذار املبكر يف برنامج مراقبة ما 
موؤ�سر  للتغريات يف  ا�ستجابة  التدخل  يتم  ولذلك،  الإيكولوجي.  النظام  م�ستوى  واملهمة على  الفعلية  التغريات  حدوث 

الإنذار املبكر عند حد معتدل وتع�سفي ب�سكل عام اأو عند القيمة البادئة يف ال�ستجابة املقا�سة. 

التي . 227 الربامج  تلك  اأي  املوؤ�سرات،  من  نوعني  على  ت�ستمل  التي  الربامج  يف  عام  ب�سكل  الآثار  تقييم  برامج  اأقوى  تتمثل 
ترتبط بالإنذار املبكر للتغيري والربامج وثيقة ال�سلة بالآثار على م�ستوى النظام الإيكولوجي. وقد ي�ستمل موؤ�سر نوع 
"م�ستوى النظام الإيكولوجي" على بع�ش الأنواع الهامة من الناحية الإيكولوجية )على �سبيل املثال، الأنواع الرئي�سية( 
املوؤ�سرات  �ستوؤدي  الإيكولوجي.  للنظام  "بدائل" منا�سبة  مبثابة  تكون  التي  احلية  الكائنات  من  جماعات  اأو  ال�سكان  اأو 
امل�ستخدمة يف التقييم ال�سريع هذا الدور ب�سكل طبيعي. ميكن بعد ذلك ا�ستخدام املعلومات املقدمة مبوؤ�سرات "م�ستوى 
النظام الإيكولوجي"، بنوعي املوؤ�سرين الذين مت قيا�سهما يف برنامج املراقبة، لتقييم الأهمية الإيكولوجية لأي تغري تتم 

ملحظته يف اأي موؤ�سر من موؤ�سرات الكت�ساف املبكر. 

ا ب�ساأن حدود التغري ومعايري القرار الإح�سائي ملوؤ�سرات . 228 كما هو احلال بالن�سبة ملوؤ�سرات الإنذار املبكر، يجب التفاو�ش اأي�سً
"م�ستوى النظام الإيكولوجي" وحتديدها مقدًما. متثل بع�ش القرارات املتعلقة بحدود التغري م�سكلة ل ميكن التعامل 

معها بفعالية اإل على اأ�سا�ش خا�ش باملوقع، مع مراعات القيمة الإيكولوجية وال�ستخدام احلكيم للموقع.

موقع كولومبيا لألراضى الرطبة, كندا 2007. صورة: بلير هاموند اإلدارة الكندية خلدمات احلياة الفطرية والبيئة
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ملحق 1
 املبادئ االإر�ضادية للأخذ يف االعتبار القيم الثقافية للأرا�ضي الرطبة

من اأجل االإدارة الفعالة للمواقع

)ملحق القرار VIII.19 ملوؤمتر الأطراف الثامن(
املبادئ العامة 

تقرتح هذه الوثيقة عددا من املبادئ العامة لتحديد واحلفاظ على وتعزيز القيم الثقافية للأرا�سي الرطبة، والتي ميكن . 1
ا�ستكمالها باأخرى اإ�سافية يف الجتماعات املقبلة ملوؤمتر الأطراف مبجرد احل�سول على مزيد من املعرفة واخلربة. ورمبا 

تتداخل بع�ش منها، ولكن هذا اأمر طبيعي فالقيم الثقافية غالبا ما تكون مرتبطة ببع�سها البع�ش وتتطلب اتباع نهج 
متكامل. 

هناك �سلة قوية بني احلفاظ على الأرا�سي الرطبة ومنافعها التي تعود على النا�ش. بالإ�سافة اإىل ذلك، تبني مرارا . 2
وتكرارا وجود ارتباط اإيجابي بني احلفاظ على وال�ستخدام امل�ستدام للأرا�سي الرطبة. لذلك، يتطلب احلفاظ اإ�سراك 

ال�سكان الأ�سليني واملجتمعات املحلية والقيم الثقافية تتيح فر�سا ممتازة لهذا.
املبداأ التوجيهي 1 - حتديد القيم الثقافية وال�سركاء املعنيني.

املبداأ التوجيهي 2 - الربط بني اجلوانب الثقافية للأرا�سي الرطبة مع تلك املياه.
املبداأ التوجيهي 3 - حماية الأرا�سي الرطبة ذات ال�سلة بالطبيعية الثقافية.

املبداأ التوجيهي 4 -- التعلم من الأ�ساليب التقليدية.
املبداأ التوجيهي 5 - احلفاظ على ممار�سات الإدارة الذاتية التقليدية امل�ستدامة. 

املبداأ التوجيهي 6 - دمج اجلوانب الثقافية يف الأن�سطة التعليمية والتف�سريية يف الأرا�سي الرطبة. 
املبداأ التوجيهي 7 - الأخذ يف العتبار املعاجلة املنا�سبة ثقافيا للجن�ش وال�سن و ق�سايا الدور الجتماعي.

املبداأ التوجيهي 8 - جتاوز اخللفات يف النهج بني العلوم الطبيعية والجتماعية.
املبداأ التوجيهي 9 - تعبئة التعاون الدويل يف الق�سايا الثقافية املتعلقة بالأرا�سي الرطبة.

املبداأ التوجيهي 10 - ت�سجيع البحوث املتعلقة باجلوانب الأثرية والأنرثوبولوجية والباليونتولوجي والبيئية القدمية للأرا�سي 
الرطبة.

املبداأ التوجيهي 11 - حماية نظم الإنتاج التقليدية ذات ال�سلة بالأرا�سي الرطبة.
 املبداأ التوجيهي 12 - حماية الهياكل الأثرية يف الأرا�سي الرطبة اأو املرتبطة ارتباطا وثيقا بها.

املبداأ التوجيهي 13 - حماية واحلفاظ على املنتجات احلرفية ذات ال�سلة بالأرا�سي الرطبة )الرتاث املادي املتنقل(. 
 املبداأ التوجيهي 14 - احلفاظ على نظم اإدارة ا�ستخدام الأرا�سي واملياه اجلماعية املرتبطة بالأرا�سي الرطبة.

املبداأ التوجيهي 15 - احلفاظ على املمار�سات التقليدية امل�ستدامة وامل�ستخدمة يف جميع اأنحاء الأرا�سي الرطبة ومن حولها، 
وقيمة املنتجات الناجمة عن هذه املمار�سات.

املبداأ التوجيهي 16 - حماية التقاليد ال�سفوية ذات ال�سلة الأرا�سي الرطبة.
املبداأ التوجيهي 17 - احلفاظ على ا�ستمرارية املعارف التقليدية.

املبداأ التوجيهي 18 - احرتام املعتقدات الدينية والروحية واجلوانب الأ�سطورية ذات ال�سلة بالأرا�سي الرطبة يف اجلهود الرامية 
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اإىل احلفاظ على الأرا�سي الرطبة.
املبداأ التوجيهي 19 - ا�ستخدام الفنون لت�سجيع احلفاظ على الأرا�سي الرطبة وتف�سريها.

املبداأ التوجيهي 20 - اإدماج اجلوانب الثقافية، متى كان متاحا، يف ورقة معلومات رام�سار لو�سف الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية 
الدولية، مع �سمان حماية احلقوق وامل�سالح التقليدية.

املبداأ التوجيهي 21 - دمج اجلوانب الثقافية للأرا�سي الرطبة يف التخطيط الإداري.
املبداأ التوجيهي 22 - دمج القيم الثقافية يف عمليات ر�سد الأرا�سي الرطبة.

املبداأ التوجيهي 23 - درا�سة ا�ستخدام الأدوات املوؤ�س�سية والقانونية للحفاظ على وحماية القيم الثقافية يف الأرا�سي الرطبة.
املبداأ التوجيهي 24 - دمج املعايري الثقافية والجتماعية يف تقييم الأثر البيئي.

املبداأ التوجيهي 25 - حت�سني الت�سالت والتثقيف والتوعية العامة ذات ال�سلة بالأرا�سي الرطبة فيما يتعلق باجلوانب الثقافية 
للأرا�سي الرطبة.

املبداأ التوجيهي 26 - درا�سة اإمكانية ا�ستخدام ترميز النوعية ملنتجات الأرا�سي الرطبة التقليدية امل�ستدامة بطريقة طوعية 
وغري متييزية.

املبداأ التوجيهي 27 - ت�سجيع التعاون يف خمتلف القطاعات.
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ملحق 2
 ق�ضايا وتو�ضيات للأطراف املتعاقدة ب�ضاأن اإدارة م�ضائد االأ�ضماك امل�ضتدامة

يف مواقع رام�ضار واالأرا�ضي الرطبة االأخرى
)ملحق القرار IX.4 ملوؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�ضع)

ملحظة: تغطي هذه التو�سيات ق�سايا تتعلق بكل من م�سائد الأ�سماك الداخلية وال�ساحلية يف الأرا�سي الرطبة التي تدخل يف 
نطاق املادة )1(، ومواقع رام�سار الواقعة يف نطاق املادة 1.2 من التفاقية.

الق�ضية 1: تربية الأحياء املائية

• تمار�ش تربية الأحياء املائية يف العديد من مواقع رام�سار ويف املياه املتاخمة ملثل هذه املواقع وهي ح�سا�سة للتغريات 	
التكنولوجية والجتماعية والقت�سادية التي ميكن اأن توؤثر على طبيعة الأرا�سي الرطبة املرتبطة بها. وتت�سمن تربية 
الأحياء املائية الكثري من املخاطر على البيئة وعلى موارد م�سائد الأ�سماك املحلية، على �سبيل املثال ميكن اأن يت�سبب 
البيئية  النظم  لفوائد/خدمات  الإجمالية  القيمة  تقليل  املائية يف  الأحياء  الطبيعية لرتبية  املاجنروف  نظم  حتويل 

املقدمة للأفراد.

الق�ضية 2: زراعة الأرز
• متار�ش زراعة الأرز على نحو م�ستدام يف كثري من مواقع رام�سار، وهناك فر�ش لتح�سني املح�سول الكلي لهذه املناطق 	

من قبل نظم “الأرز- الأ�سماك« يف هذه الأرا�سي الرطبة املزروعة بالأرز وغريها.

ينبغي مراقبة ممار�سات تربية الأحياء املائية )مثل مزارع الأقفا�ش والربك( يف مواقع 
وعىل وجه  بعناية.  رام�سار  مواقع  على  للتاأثري  عر�سة  تكون  التي  يف املناطق  اأو  رام�سار 

املبادئ  واأحكام  ال�سلة  ذات  الوطنية  الت�سريعات  ت�سجيع احلكومات على تطبيق  يتم  التحديد، 
التوجيهية الفنية ملنظمة الأغذية والزراعة ب�ساأن ال�سيد الر�سيد- تنمية تربية الأحياء املائية 
 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/:على متاحة  1997(؛  والزراعة  الأغذية  )منظمة 
 W4493e/W4493e00.pdf واإعلن 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�سع اأولويات لتكنولوجيات جديدة 

م�ستدامة لرتبية الأحياء املائية

ينبغي ت�سجيع الإدارة الت�ساركية يف املواقع املنا�سبة وت�سهيلها من خلل تنقيح القوانني 
واإقامة نظم  البحوث،  الإدارة، مع دعم  النوع من  التي ت�ستبعد هذا  القائمة  والت�سريعات 

اإدارة ملئمة على امل�ستويات الدولية والوطنية وعلى م�ستوى الأحوا�ش.
من  الإمكان  قدر  احلد  اأن  كما  الأرز  جانب  اإىل  الأ�سماك  من  املحلية  الأنواع  زراعة  ت�سجيع 

ا�ستخدام املواد الكيميائية ميكن اأن يعزز احلفاظ على الأرا�سي الرطبة.
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الق�ضية 3: اإدارة م�ضائد الأ�ضماك 
• يف بع�ش البلدان، ف�سلت اإدارة م�سائد الأ�سماك القائمة على اأ�سا�ش �سيطرة احلكومة املركزية يف وقف تدهور موارد م�سائد 	

الأ�سماك. ويو�سى با�ستخدام نهج القائم على امل�ساركة لإدراج جميع اأ�سحاب امل�سلحة يف عملية الإدارة.
• من ال�سعب تاأ�سي�ش نظم اإدارة م�سرتكة ب�سبب التقاليد الجتماعية، وممار�سات ا�ستخدام الأرا�سي واملياه، والت�سريعات.	

• ميكن اأن يوؤدي زيادة اأعداد الأفراد الذين ي�ستخدمون م�سائد الأ�سماك اإىل الإفراط فى ا�ستخدام املوارد ال�سمكية يف ال�سيد.	

• ي�ستمر ال�سيد العر�سي للأنواع التي تعتمد على الأرا�سي الرطبة والأنواع الأخرى املهددة عامليا يف معدات ال�سيد )مثل 	
ال�سلحف والطيور املائية يف ال�سباك اخلي�سومية( يف تهديد بقاء هذه الأنواع.

• ل يزال ا�ستخدام معدات �سيد �سارة بالبيئة م�ستمر يف كثري من م�سائد الأ�سماك.	

الق�ضية 4: اإدارة موارد امل�ضائد ال�ضمكية
• ي�سكل  اإدخال الأنواع الغريبة و / اأو الغازية يف جمالت امل�سائد ال�سمكية الطبيعية تهديدا متزايدا مما يعر�ش بقاء 	

الأنواع املحلية اأو اجلينوم للخطر.

تنقيح القوانني  خلل  من  وت�سهيلها  املنا�سبة  املواقع  يف  الت�ساركية  الإدارة  ينبغي ت�سجيع 
والت�سريعات القائمة التي ت�ستبعد هذا النوع من الإدارة، مع دعم البحوث، واإقامة نظم اإدارة 

ملئمة على امل�ستويات الدويلة والوطنية وعلى م�ستوى الأحوا�ش.

ينبغي اأن تعزز ت�سريعات ولوائح م�سائد الأ�سماك م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة يف 
�سياغة �سيا�سات اإدارة املوارد.

ينبغي اعتماد تدابري لل�سيطرة على ا�ستخدام م�سائد الأ�سماك يف مواقع رام�سار 
والأرا�سي الرطبة الأخرى، حيث مل تكن هذه التدابري قائمة بالفعل.

خلل  من  العر�سي  ال�سيد  منع  اأو  تقليل  على  تعمل  تدابري  تنفيذ  يتم  اأن  ينبغي 
ا�ستخدام تقنيات �سيد الأ�سماك املنا�سبة.

اأو معدات ال�سيد ال�سارة بيئيا )التي قد ت�سمل الأن�سطة التي  متى كانت ممار�سات 
البيئية( توؤثر،  اأو تغري اخل�سائ�ش  الأنواع،  املوائل، وتمنع حركة  تغري كثريا هيكل 

اأر�ش رطبة مدرجة بقائمة رام�سار، ينبغي اتخاذ الإجراءات  اأن توؤثر، على  اأو من املحتمل 
املنا�سبة لمواجهة تهديد الاإ�سرار بهذا املوقع ب�سبب هذا ال�ستخدام.
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الق�ضية 5: الإدارة امل�ضتدامة لنظم الأرا�ضي الرطبة مل�ضائد الأ�ضماك
• هناك انخفا�ش عام يف ال�سلمة البيئية ملعظم النظم البيئية ال�ساحلية والداخلية نتيجة لتاأثريات ال�ستخدامات 	

الب�سرية، هذا النخفا�ش الذي اأ�سار اإليه تقييم النظم البيئية للألفية اأكرث �سدة ويحدث مبعدلت اأ�سرع يف هذه 
اإذا قورنت بغريها اأخرى. ومن جمالت الهتمام الرئي�سية ال�سحب املتزايد للمياه من  النظم البيئية يف حالة ما 

النظم الداخلية مما يوؤثر على وظائف الأنهار والتوازن املائى للبحريات واملياه ال�ساحلية.

الق�ضية 6: النزاعات وال�ضتخدام املتعدد الأغرا�س
• يتناف�ش عدد من ال�ستخدامات الب�سرية مع م�سائد الأ�سماك على املياه واملوارد املائية البيئية، وهذا يهدد ا�ستدامة م�سائد 	

الأ�سماك  يف مواقع رام�سار.

ينبغي اأن تهتم تقييمات التدفق البيئي يف جميع الأنهار والأرا�سي الرطبة ذات ال�سلة التي تهددها اأن�سطة 
الأ�سماك  املياه ب�سكل خا�ش بموارد م�سائد  الأنهار وا�ستخراج  ال�سدود وجماري  بناء  التدفق مثل  تعديل 

الر�سيد  VIII.1 والقرار IX.1 املحلق ج� )وكتيبات ال�ستخدام  القرار  اأي�سا  ال�سلة بها )انظر  واجلوانب ذات 
لرام�سار 9-6، الإ�سدار الثالث(.

الم�ستخدمين  اأن�سطة  نتيجة  البيئة  على  الواقعة  ال�سلبية  الآثار  من  للتخفيف  ا�سرتاتيجيات  و�سع  ينبغي 
الآخرين لملوارد املائية. ومبجرد وقف هذه ال�ستخدامات الموؤثرة، ينبغي تو�سيح اإمكانية اإعادة تاأهيل النظم 
البيئية املت�سررة )مع الإ�سارة اإىل القرار VIII.16  ملوؤمتر الأطراف الثامن )وكتيب ال�ستخدام الر�سيد رقم 15 

لرام�سار، الإ�سدار الثالث(.

كما ينبغي درا�سة اإن�ساء احتياطيات احل�ساد واحلفاظ الر�سمي داخل مواقع خمتارة ذات اأهمية بالن�سبة مل�سائد 
الأ�سماك.

تعتمد العديد من م�سائد الأ�سماك الداخلية وال�ساحلية على برامج التخزين العادية: 
مثل اأنه ينبغي اأن ت�ستخدم برامج التخزين اأنواع الأ�سماك الأ�سلية اأو اجلينوم.

ويتم ت�سجيع الأطراف املتعاقدة لاعتماد برامج واأدوات قانونية فعالة ملنع وتقليل اإدخال الأنواع 
الغريبة و / اأو الغازية داخل الأرا�سي الرطبة.

احلية  ونقل الكائنات  اإدخال  ب�ساأن  البحار  ل�ستك�ساف  الدويل  للقانون  مماثل  وهناك قانون 
البحرية متاح على:

 ،  )http://www.ices.dk/reports/general/2004/ICESCOP2004.pdf
والتفاقية الدولية ملراقبة واإدارة مياه �سابورة ال�سفن وروا�سبها- املنظمة البحرية الدولية / 

مرفق البيئة العاملي / برنامج الأمم املتحدة الإمنائي متاحة على:
 http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp؟topic_id=867
حيث ينبغي اأن تطبق ب�سرامة 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.
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 الق�ضية 7: زيادة الوعي باأهمية اإدارة الأرا�ضي الرطبة مل�ضائد الأ�ضماك
• هناك حاجة ملحة ل�سمان فهم اأف�سل واأو�سع لأهمية احلفاظ على الأرا�سي الرطبة ال�ساحلية والداخلية مبا يعود مل�سلحة 	

احلفاظ على م�سائد الأ�سماك.
• غالبا ما يعمل  �سيادو املياه الداخلية وال�ساحلية على نطاق �سغري ويحتاجون اإىل دعم.	

الق�ضية 8: تعزيز التعاون الدويل 
• يتطلب احلفاظ على م�سائد الأ�سماك يف الأرا�سي الرطبة والبحار امل�سرتكة من البلدان املعنية تطوير التعاون مدعوم.	

 الق�ضية 9: تطبيق التفاقيات الدولية القائمة
ميكن اأن ي�ساعد تطبيق عدد من التفاقيات الدولية والإر�سادات القائمة على �سمان  ا�ستدامة م�سائد الأ�سماك الواقعة يف اأو التي 

توؤثر على مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى.

الق�ضية 10: و�ضع م�ضائد الأ�ضماك يف مواقع رام�ضار 

اإن املعلومات املتوفرة عن معظم م�سائد الأ�سماك التي توؤثر على مواقع رام�سار، كما مت تقدميها يف ورقة معلومات رام�سار، 
متناثر ونوعية ب�سفة عامة. مع ذلك، فاإن املعلومات القائمة توؤكد اأن م�سائد الأ�سماك يف كثري من مواقع رام�سار اأو يف النظم 

يتم  حيث  الأمر،  يقت�سيه  ما  ح�سب  ودولية،  ووطنية  اآليات حملية  و�سع  ينبغي 
م�سائد  وموارد  املائية  املوارد  حلماية  ال�سرورية  تخ�سي�ش املوارد  ب�ساأن  التفاو�ش 

لاآليات  حاجة  وهناك  املوارد.  لهذه  امل�ستخدمني  جميع  بني  وجه التحديد  على  الأ�سماك 
مماثلة لت�سوية النزاعات بني ال�ستخدامات املتناف�سة.

ينبغي اأن يتم تنفيذ برامج التدريب يف اإطار برنامج الت�سال والتثقيف والتوعية العامة 
لتعزيز  الثالث(  الإ�سدار  لرام�سار،   4 رقم  الر�سيد  ال�ستخدام  )كتيب  للتفاقية  التابع 

الرطبة  الأرا�سي  باإدارة  املعنية  تعاين منها خمتلف القطاعات  التي  املتبادل لمل�ساكل  التفاهم 
واحلفاظ عليها مبا يف ذلك م�سائد الأ�سماك.

الربية،  احلياة  ور�سد  املجتمعية،  التوعية  مثل  التحفيز  ذاتية  مبادرات  تعزيز  ينبغي 
وقواعد ال�سلوك، واإ�سدار ال�سهادات، والتعليم، ورفع الوعي داخل جمتمعات ال�سيد التي 

متار�ش ال�سيد يف مواقع رام�سار، اأو يف املناطق التي توؤثر على مواقع رام�سار.

ينبغي اأن ت�سعى البلدان التي لديها اأنهار وبحريات ال�ساحلية وبحار وبحريات م�سرتكة 
املعلومات واإدارة  وتبادل  للبحث  م�سرتكة  اآليات  اإن�ساء  اإىل  اأ�سماك كبرية  م�سائد  وبها 

مثل  دمج  ينبغي  بالإمكان،  واإذا كان  التحديد.  وجه  على  الأ�سماك  وم�سائد  املائية  مواردها 
هذه الآليات يف املوؤ�س�سات القائمة، واإذا مل يكن هناك مثل هذه املوؤ�س�سات ينبغي اتخاذ تدابري 

لتاأ�سي�سها . )انظر اأي�سا كتيب ال�ستخدام الر�سيد رقم 17 لرام�سار، الإ�سدار الثالث(

قواعد ال�سلوك اخلا�سة بال�سيد الر�سيد )منظمة الأغذية والزراعة، 1995( متاحة على:
http://www.fao.org/DOCREP/005/v9878e/v9878e00.htm
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البيئية للأرا�سي الرطبة املرتبطة بمواقع رام�سار يتم احلفاظ عليها. ومن الوا�سح اأن مواقع رام�سار وما يرتبط بها من نظم 
اأي�سا توفر فر�ش عمل لكثري من �سيادي الأ�سماك. وت�سري الأدلة املتوفرة اإىل اأن امل�سائد ال�سغرية ال�ساحلية والداخلية، مبا يف 
ذلك الأنواع ال�سائدة حاليا يف مواقع رام�سار، قد انخف�ست نتيجة لتعديل املوائل وال�سيد اجلائر وغريها من الأن�سطة الب�سرية.)1(

– حجز  البيئية  النظم  ا�ستخدام خدمتني من خدمات  البيئية للألفية: »جتاوز  النظم  لتقييم  الرئي�سية  النتائج  )))  من بني 

امل�سائد واملياه العذبة – امل�ستويات التي ميكن عندها حتقيق ال�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�سطة الب�سرية حجز 
الأ�سماك البحرية حتى فرتة الثمنينات بوا�سطة ح�ساد �سريحة متنامية دائما من املوارد املتاحة. وتنخف�ش الأ�سماك البحرية يف 
الوقت احلايل نتيجة لل�ستغلل املفرط لهذا املورد. كما انخف�ست م�سائد املياه الداخلية، التي لها اأهمية خا�سة يف توفري غذاء 
عايل اجلودة للفقراء، نتيجة تعديل املوائل وال�سيد اجلائر يف ظل �سحب املياه.« )تقييم النظم البيئية للألفية، 2005. النظم 

البيئية واحلياة الب�سرية: افرتا�سية. ايلند بر�ش، وا�سنطن العا�سمة(.

 ومبادئها التوجيهية الفنية الخمتلفة هي املبادئ التوجيهية يف جمال تنظيم م�سائد 
التوجيهية  املبادئ  وتغطي  والبحرية.  العذبة  املياه  يف  املائية  الأحياء  وتربية  الأ�سماك 

الفنية: 1( عمليات �سيد الأ�سماك )1996(؛ 2( نهج وقائي لل�سيطرة على امل�سائد واإدخال الأنواع 
)1996(؛ 3( دمج م�سائد الأ�سماك يف اإدارة املناطق ال�ساحلية )1996(؛ 4( اإدارة م�سائد الأ�سماك 
)1997(؛ 5( تنمية تربية الأحياء املائية )1997(؛ 5( )تكملة 1( تنمية تربية الأحياء املائية: ممار�سة 
)1997(؛  الداخلية  الأ�سماك  م�سائد   )6 )2001(؛  املائية  الأحياء  لتربية  جيدة  تغذية  ت�سنيع 
امل�سوؤول  ال�ستخدام   )8 )1999( ؛  البحرية.  الأ�سماك  مل�سائد  امل�ستدامة  التنمية  موؤ�سرات   )7

للأ�سماك. )1998( ؛ 9( تنفيذ خطة العمل الدولية ملنع وردع والق�ساء على ال�سيد غري امل�سروع 
وغري املبلغ عنه وغري املنظم )2002( ، 10( نهج الأنظمة البيئية مل�سائد الأ�سماك.

املائية  احلية  والكائنات  ال�سمكية  الم�سائد  على  احلفاظ  اإدارة  ا�سرتاتيجيات  تاأخذ  اأن  ينبغي 
يف  املدرجة  املهددة بالنقرا�ش  الأنواع  من  اأي  العتبار  يف  رام�سار  بمواقع  يتعلق  خا�سة فيما 
والنباتات  احليوانات  بالنقرا�ش من  الأنواع املهددة  يف  الدولية  التجارة  اتفاقية  1 من  امللحق 
الربية، وفقا لتطبيق املعيار 2 من الإطار ال�سرتاتيجي واملبادئ التوجيهية للتنمية امل�ستقبلية 
املعدلة  )القرارVII.11 (، ب�سيغته  لرام�سار  الدولية  الأهمية  ذات  الرطبة  الأرا�سي  لقائمة 
14 لرام�سار، الإ�سدار  الر�سيد رقم  القرار IX.1 املحلق ب )انظر كتيب ال�ستخدام  مبوجب 

الثالث(.

مب�سائد  املتعلقة  البيانات  واإقليمية جلمع  وطنية  برامج  تعزيز  اأو  تد�سني  ينبغي 
وكحد اأدنى،  بها.  املرتبطة  واملناطق  مواقع رام�سار  يف  منهجية  ب�سورة  الأ�سماك 

واجلوانب  ال�سيادين،  وجهد  واأعداد  ال�سمكة،  وحجم  وزن  البيانات  ت�سمل  اأن  ينبغي 
الجتماعية والقت�سادية للم�سائد ال�سمكية.
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الق�ضية 11: تغطية �ضبكة مواقع رام�ضار لالأ�ضماك

املتعاقدة )1996(، مت  الأطراف  ال�ساد�ش ملوؤمتر  7 و8 لإعلن مواقع رام�سار للأ�سماك يف الجتماع  املعيارين  اإقرار  اأن مت  منذ 
77 فقط من  اأن ذلك  كان من جانب  2005(، على الرغم من  اأبريل   21 264 موقع لرام�سار با�ستخدام املعيارين )منذ  اإعلن 
اإجمايل 145 طرف متعاقد يف الوقت احلايل )منذ �سبتمرب 2005(. فمن الوا�سح اأنه بالن�سبة للأ�سماك ل تعترب �سبكة مواقع 
رام�سار هي ال�سبكة املتما�سكة وال�ساملة على ال�سعيدين الوطني والدويل التي مت ت�سورها يف الإطار ال�سرتاتيجي 1999. وتفتقر 

بع�ش النظم ملواقع متثيلية لتغطية املوائل الأ�سا�سية لبع�ش اأنواع الأ�سماك الهامة.

ينبغي اأن يتم اإعلن مواقع اإ�سافية لرام�سار، خا�سة من جانب تلك الأطراف املتعاقدة 
التي مل تعلن عن مواقع لرام�سار يف اإطار المعيارين 7 و/اأو 8، ل�ستكمال ال�سبكة العاملية 

لملواقع ذات الأهمية الدولية لتعداداتها من الأ�سماك  )انظر كتيب ال�ستخدام الر�سيد رقم 14 
لرام�سار، الإ�سدار الثالث(.
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القرارات والتو�ضيات ذات ال�ضلة

القرار 5.7
)الذي اعتمده املوؤمتر اخلام�س لالأطراف املتعاقدة، كو�ضريو، اليابان، 1993)

تخطيط اإدارة مواقع رام�ضار والأرا�ضي الرطبة الأخرى

الأرا�سي  اأرا�سيها »لقائمة  اإطار  الواقعة داخل  الأرا�سي الرطبة  باتفاقية رام�سار تعلن  املتعاقدة  باأن الأطراف  اإذ يذكر 
الرطبة ذات الأهمية الدولية«، وت�سع وتنفذ تخطيطها بهدف تعزيز احلفاظ على املواقع املدرجة؛

اإذ يدرك وجود حاجة اإىل اتخاذ التدابري املنا�سبة بعد الإعلن من اأجل احلفاظ على املواقع املدرجة، كما م�سار اإليه يف 
امللحق 2 لتو�سية مونرتو رقم 4.2، والتي تن�ش على اأن »لكل اأر�ش رطبة مدرجة، ينبغي درا�سة احلاجة اإىل اإدارة« واأنه 

»اإذا كانت تدابري الإدارة تبدو منا�سبة، ينبغي و�سع وتنفيذ خمطط اإدارة«؛
اإذ يوؤكد على احلاجة اإىل اأن يتم و�سع خمطط اإدارة لكل موقع من مواقع رام�سار؛

لقائمة  املعلنة  غري  الأخرى  الرطبة  الأرا�سي  يف  طبيعية  احتياطيات  باإقامة  تقوم  املتعاقدة  الأطراف  اأن  اإىل  ي�سري  اإذ 
رام�سار؛ ومن منطلق العلم باأن الأرا�سي الرطبة تتنوع تنوعا كبريا يف خمتلف اأنحاء العامل، فاإن منهجية تخطيط الإدارة 

�سواء ملواقع رام�سار اأو للأرا�سي الرطبة الأخرى ميكنها اأن تقدم اإر�سادات للأطراف املتعاقدة؛
اإذ ي�سري اأي�سا اإىل اأن تخطيط الإدارة ينبغي اأن ي�ستهدف حتقيق توازن بني احلفاظ وال�ستغلل، كما ينبغي اأن يعزز مبداأ 

»ال�ستخدام الر�سيد« للتفاقية؛
اإذ يرحب باملبادرات التي اتخذها بع�ش الأطراف املتعاقدة لو�سع منهجيات للعلقة العامة واجلهود التي بذلت بالفعل 

لختبار اأهليتها؛
فاإن موؤمتر الأطراف املتعاقدة 

يدعو الأطراف املتعاقدة اإىل و�سع خمططات اإدارة لكل اأر�ش رطبة معلنة بقائمة رام�سار؛
يطالب الأطراف املتعاقدة باإر�سال ن�سخ من اأمثلة ملخططات الإدارة هذه ملكتب رام�سار، خا�سة تلك التي تتعلق باملواقع 

امل�سجلة يف �سجل مونرتو اأو التي تو�سح املمار�سات اجليدة والطرق الناجحة؛
يطالب الأطراف املتعاقدة بو�سع الهياكل القانونية والإدارية املنا�سبة لتطبيق خمططات الإدارة هذه، وتوفري العتمادات 

اللزمة لتنفيذ املخططات وتدريب العاملني الأ�سا�سيني؛
الأخرى«  الرطبة  الأرا�سي  ومواقع  رام�سار  ملواقع  الإدارة  تخطيط  »اإر�سادات  بتطبيق  املتعاقدة  الأطراف  اأي�سا  يطالب 

الواردة كملحق للقرار احلايل، متى دعت ال�سرورة اإىل ذلك؛
يدعو الأطراف املتعاقدة اإىل درا�سة ا�ستخدام هذه الإر�سادات يف مراجعة وحتديث خمططات الإدارة احلالية، متى دعت 

ال�سرورة اإىل ذلك؛
يطالب اللجنة الدائمة وجلنة املراجعة العلمية والفنية مبتابعة التطبيق العملي لهذه الإر�سادات يف مواقع معينة ودرا�سة 
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احلاجة اإىل تعزيز هذه الإر�سادات يف �سوء التجربة، وذلك بالتعاون مع مكتب رام�سار واملنظمات ال�سريكة؛
يحث على اإتاحة العتمادات، من م�سادر املعونات متعددة وثنائية الأطراف، من خلل قنوات غري حكومية اأو عن طريق 
�سندوق احلفاظ على الأرا�سي الرطبة التابع للتفاقية من اأجل اإعداد خمططات الإدارة وتطبيق هذه الإر�سادات على 

الأرا�سي الرطبة يف الدول النامية؛

إستعادة غابات السهول الفيضية بوبلينجير في أملانيا. الصورة : ساالثى  توبياس / رامسار.
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VI.1 القرار
)الذي اعتمده موؤمتر الأطراف ال�ساد�ش، بري�سبان، ا�سرتاليا 1996( 

التعريفات املعمول بها للخ�ضائ�س البيئية، واإر�ضادات و�ضف اخل�ضائ�س البيئية للمواقع املدرجة واحلفاظ عليها، 
واإر�ضادات عمل �ضجل مونرتو

اإذ ياأخذ يف العتبار اأن املادة 3.2 من التفاقية تن�ش على اأنه يجب على كل طرف متعاقد “اأن يرتب للإطلع . 1
اأرا�سيه ومدرجة  داخل نطاق  واقعة  اأر�ش رطبة  البيئية لأي  كانت اخل�سائ�ش  اإذا  ما  اأقرب وقت ممكن على  يف 
اأن تتغري نتيجة  اأو من املحتمل  اأو تتغري  يف القائمة )قائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية( قد تغريت 

لتطورات تكنولوجية اأو تلوث اأو تدخلت ب�سرية اأخرى”؛
اإذ يذكر اأن التو�سية 4.8 طلبت من املكتب احلفاظ على �سجل باملواقع املدرجة التي حدث بها اأو كان يحدث بها . 2

اأو كان من املحتمل اأن يحدث بها تغري يف اخل�سائ�ش البيئية، واأن القرار 5.4 قد و�سع اإر�سادات لعمل ال�سجل 
الذي �سيحمل م�سمى �سجل مونرتو؛

اإذ يذكر اأي�سا اأن التو�سية 5.2 اأكدت على احلاجة اإىل مزيد من الدرا�سات ملفاهيم “اخل�سائ�ش البيئية” و”تغري . 3
ال�سريكة، تقدمي  العلمية والفنية واملنظمات  املراجعة  املكتب، مدعوما بلجنة  وطلبت من  البيئية”  اخل�سائ�ش 

تقارير اإىل الجتماع احلايل ب�ساأن نتائج تلك الدرا�سات؛
الفنية ب من الجتماع . 4 اأثناء اجلل�سة  والفنية  العلمية  املراجعة  به جلنة  الذي قامت  العمل  نتائج  اإىل  ي�سري  اإذ 

احلايل؛
اإذ يقر باحلاجة اإىل تعريفات واإر�سادات ت�ساعد الأطراف املتعاقدة على تنفيذ املادة 3.2 وحتديدا يف ظل احلفاظ . 5

على اخل�سائ�ش البيئية للمواقع املدرجة؛
اإذ يقر اأي�سا باحلاجة اإىل تعديل الإر�سادات ل�سمان العمل الفعال ل�سجل مونرتو؛. 6
اإذ ي�سري اإىل اأن القرار VI.13 للجتماع احلايل ي�سعى اإىل تناول اأوجه الق�سور يف البيانات الأ�سا�سية ال�سرورية . 7

التي قدمها الأطراف املتعاقدة يف �سكل ورقة معلومات ب�ساأن الأرا�سي الرطبة لرام�سار؛
التي . 8 تلك  ذلك  يف  )مبا  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  الناجحة  البيئي  الر�سد  برامج  من  العديد  وجود  يدرك  اإذ 

تعتمد على م�ساركة املجتمعات املحلية وحما�ستهم( وقيمة نظم الإنذار املبكر لل�سماح للأطراف املتعاقدة باتخاذ 
الإجراءات اللزمة ملنع حدوث تغريات يف اخل�سائ�ش البيئية للمواقع املدرجة؛

فاإن موؤمتر الأطراف املتعاقدة
يقبل التعريفات املعمول بها، على اأن يتم تقييمها خلل الفرتة 1999-1997، اخلا�سة ب�”اخل�سائ�ش البيئية” . 9

و”تغري اخل�سائ�ش البيئية”، بالإ�سافة اإىل اإر�سادات و�سف اخل�سائ�ش البيئية للمواقع املدرجة واحلفاظ عليها، 
وكما هو م�ستكمل يف ملحق القرار احلايل، وذلك من منطلق العرتاف باأن هذه التعريفات املعمول بها له �سلة 

باإدارة الأرا�سي الرطبة ب�سفة عامة؛
املعدلة . 10 الإجراءات  بتنفيذ  والفنية،  العلمية  املراجعة  واملكتب، يف ظل ن�سيحة جلنة  املتعاقدة  الأطراف   يطالب 
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لعمل �سجل مونرتو، كما هو م�ستكمل يف ملحق القرار احلايل؛
اإجراء . 11 واتخاذ  البيئية  اخل�سائ�ش  تغريات  لك�سف  املبكر  الإنذار  نظم  تطوير  دعم  اإىل  املتعاقدة  الأطراف  يدعو 

ب�ساأنها وال�ستجابة لها وذلك من خلل ال�سلطات املعنية داخل نطاق اأرا�سيها؛
الأو�سع، . 12 العلمي  ال�سريكة واملجتمع  املكتب واملنظمات  بالتعاون مع  العلمية والتقنية،  املراجعة   يطلب من جلنة 

التوا�سل مع اللجنة الدائمة من اأجل حتديد اآثار تطبيق القرار احلايل، خا�سة يف مواقع معينة، وتقدمي تقارير 
على هذا الأ�سا�ش ملوؤمتر الأطراف ال�سابع.
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VII.10  القرار
)الذي اعتمده موؤمتر الأطراف ال�ضابع، �ضان جوز، كو�ضرتيكا، 1999)

اإطار عمل تقييم خماطر الأرا�ضي الرطبة

اإذ يذكر باملادة 3.2 من التفاقية والتي تن�ش على اأنه “يجب على الأطراف املتعاقدة الرتتيب للإطلع يف اأقرب وقت . 1
القائمة )قائمة  اأرا�سيه ومدرجة يف  داخل نطاق  واقعة  اأر�ش رطبة  البيئية لأي  كانت اخل�سائ�ش  اإذا  ما  ممكن على 
اأو  اأن تتغري نتيجة لتطورات تكنولوجية  اأو من املحتمل  اأو تتغري  الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية( قد تغريت 

تلوث اأو تدخلت ب�سرية اأخرى”؛
كان . 2 اأو  بها  للمواقع حدث  �سجل  بو�سع  الأطراف  قام موؤمتر  التفاقية،  3.2 من  للمادة  ا�ستجابة  اأنه  اإذ يذكر جمدد 

يحدث بها اأو كان من املحتمل اأن يحدث بها تغري يف اخل�سائ�ش البيئية )�سجل مونرتو: التو�سية 4.8( واإر�سادات عمله 
)القرار 5.4(؛

للخ�سائ�ش . 3 بها  معمول  تعريفات  باإعداد  والتقنية  العلمية  املراجعة  جلنة  قام   ،5.2 للتو�سية  ا�ستجابة  اأنه  يدرك  اإذ 
البيئية، وتغري اخل�سائ�ش البيئية، واإر�سادات و�سف اخل�سائ�ش البيئية واحلفاظ عليها والتي اعتمدها القرار VI.1؛

بها . 4 املعمول  للتعريفات   1997-1999 الفرتة  يف  تقييم  اإجراء  اإىل  دعت   VI.1 القرار  من   9 الفقرة  اأن  اإىل  ي�سري  اإذ 
للخ�سائ�ش البيئية وتغري اخل�سائ�ش البيئية بالإ�سافة اإىل اإر�سادات و�سف اخل�سائ�ش البيئية واحلفاظ عليها؛

اإذ ي�سري اأي�سا اإىل اأن الفقرة 11 من القرار VI.1 دعت اإىل تطوير نظم اإنذار مبكر لك�سف تغري اخل�سائ�ش البيئية . 5
واتخاذ اإجراء لل�ستجابة له؛

اإذ ي�سري جمددا اإىل اأنه من اأجل �سياغة ن�سيحة ب�ساأن الأمرين ال�سابقني، مت عقد ور�سة عمل للخرباء يف �سهر اإبريل . 6
من عام 1998 والتي قدمت تقرير بنتائجها للموؤمتر ال�سابع للجنة املراجعة العلمية والتقنية الذي انعقد عقب ور�سة 

العمل مبا�سرة؛
اإذ يدرك اأنه يف الفرتة 1999-1997 قامت جلنة املراجعة العلمية والتقنية كجزء من خمطط عملها، باإجراء مراجعة . 7

لتطبيق الإر�سادات على تخطيط اإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى، التي اعتمدها القرار 5.7، واأن ذلك 
قد اأظهر اإدراجا طفيفا لنظم الر�سد اأو العتماد على موؤ�سرات الإنذار املبكر لك�سف تغري اخل�سائ�ش البيئية؛

قد قدمت له . 8 “اأدوات تقييم وحتديد قيم الأرا�سي الرطبة”  IV من هذا املوؤمتر ب�ساأن  اإذ يعرتف اأن اجلل�سة الفنية 
ملحق هذا القرار امل�سمى اإطار عمل تقييم خماطر الأرا�سي الرطبة بعد درا�سته تف�سيل 

اإذ يعرب عن تقديره ملوؤلفي ملحق هذا القرار لتقدمي ن�سيحتهم واإر�ساداتهم بناء على خربتهم، ومن ثم فقد مت تزويد . 9
الأطراف املتعاقدة باإر�سادات معينة ت�ساعدهم يف الوفاء بالتزاماتهم املن�سو�ش عليها يف املادة 3.2 من التفاقية؛

فاإن موؤمتر الأطراف املتعاقدة
 يقر ملحق هذا القرار امل�سمى اإطار عمل تقييم خماطر الأرا�سي الرطبة ب�سفته اإر�سادات للأطراف املتعاقدة؛. 10
العلمية . 11 املراجعة  جلنة  لتو�سية  وفقا  البيئية  اخل�سائ�ش  وتغري  البيئية  للخ�سائ�ش  التالية  التعريفات  اأي�سا  يقر 

:VI.1 والتقنية بعد تقييمها للتعريفات املعمول بها للخ�سائ�ش وتغريها التي اعتمدها القرار
الرطبة وتفاعلتها والتي  الأرا�سي  البيولوجية واملادية والكيميائية لنظم  املكونات  البيئية هي جمموعة من  اخل�سائ�ش 

حتافظ على الأرا�سي الرطبة ومنتجاتها ووظائفها وتوجهاتها.
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لنظم  الكيميائية  اأو  املادية  اأو  البيولوجية  املكونات  من  لأي  توازن  انعدام  اأو  تدهور  حدوث  هو  البيئية  اخل�سائ�ش  تغري 
الأرا�سي الرطبة، اأو تفاعلتها، التي حتافظ على الأرا�سي الرطبة ومنتجاتها ووظائفها وتوجهاتها.

يحث الأطراف املتعاقدة على درا�سة الإر�سادات املرفقة وتطبيقها، والتي تقدم اأ�سا�سا لتقييم الأ�سباب الرئي�سية لتغري . 12
البيولوجية؛ واإدخال  املنتجات  املادية؛ وا�ستغلل  املياه؛ والتعديلت  املياه؛ ونوعية  – تغري نظام  البيئية  اخل�سائ�ش 

اأنواع غريبة؛
يدعو الأطراف املتعاقدة اإىل التاأكد من اأن اإعدادهم ملخططات اإدارة املواقع املدرجة يف قائمة رام�سار والأرا�سي الرطبة . 13

الذي  العمل  اإطار  على  يعتمد  للر�سد  برنامج  من  كجزء  املبكر  الإنذار  موؤ�سرات  متكامل،  كعن�سر  يت�سمن،  الأخرى 
اعتمده القرار VI.1؛

املتعاقدة . 14 الأطراف  قدمها  التي  املعلومات  اإىل  ا�ستنادا  تقرير،  و�سع  على  والتقنية  العلمية  املراجعة  جلنة  ي�سجع 
وامل�ستوحاة من امل�سادر الأخرى ذات ال�سلة، يو�سح احلالت التي يتم بها تطبيق اأو و�سع نظم الإنذار املبكر للأرا�سي 

الرطبة وذلك من منطلق اخلربة املكت�سبة يف جمال احلفاظ على هذه النظم.
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 VIII.14 القرار 
)اعتمده موؤمتر الأطراف الثامن، فالن�ضيا، اأ�ضبانيا 2002)

اإر�ضادات جديدة لتخطيط اإدارة مواقع رام�ضار والأرا�ضي الرطبة الأخرى

وتنفذ . 1 ت�سوغ  اأن  املتعاقدة  الأطراف  على  “يجب  اأنه  على  تن�ش  التي  التفاقية  من   3.1 املادة  العتبار  يف  ياأخذ  اإذا 
تخطيطها لتعزيز احلفاظ على الأرا�سي الرطبة املدرجة يف القائمة )قائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية(”؛

اإذا ياأخذ يف العتبار اأي�سا املادة 3.2 من التفاقية التي تن�ش على اأنه “يجب على كل طرف متعاقد اأن يرتب للإطلع . 2
يف اأقرب وقت ممكن على ما اإذا كانت اخل�سائ�ش البيئية لأي اأر�ش رطبة واقعة داخل نطاق اأرا�سيه ومدرجة يف القائمة 
قد تغريت اأو تتغري اأو من املحتمل اأن تتغري” و�سرورة اأن “يتم نقل املعلومات املتعلقة بالتغريات دون تاأخري” ملكتب 

رام�سار؛
اإذ يذكر بالقرار 5.7، الذي اعتمد اإر�سادات ب�ساأن تخطيط اإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى؛ والتو�سية . 3

6.13، التي دعت جلنة املراجعة العلمية والفنية ملراجعة اأحدث التطورات يف هذا املجال؛ والقرار VII.12، الذي اأكد 

جمددا على القيمة املتوا�سلة لهذه الإر�سادات؛
اإذ يذكر مرة اأخرى بالقرار VII.12 الذي طالب فيه الأطراف املتعاقدة جلنة املراجعة العلمية والفنية اأن تقوم، يف ظل . 4

دعم مكتب رام�سار، باإعداد مزيد من الإر�سادات تتعلق بتخطيط الإدارة الذي يتناول اأحدث طرق تقييم الأثر البيئي 
والجتماعي والقت�سادي وحتليل التكاليف واملنافع، وتق�سيم املناطق وال�ستخدام املتعدد، وت�سميم املناطق الفا�سلة 

واحلفاظ عليها، وتطبيق نهج وقائي على اأن يتم درا�سة تلك الإر�سادات يف موؤمتر الأطراف الثامن؛
اإذ منى اإىل علمه اأنه اأثناء اإعداد مزيد من الإر�سادات التي دعا اإليها القرار VII.12، تو�سلت جلنة املراجعة العلمية . 5

والتقنية اإىل اأن الأمر يتطلب ن�سخة كاملة من الإر�سادات التي اعتمدها القرار 5.7 ل�سمان اأن اإر�سادات تخطيط الإدارة 
العامة املتاحة للأطراف املتعاقدة �سوف تعك�ش التطورات الأخرية يف هذا املجال واأنها �ستظل متما�سكة و�سهلة التطبيق؛

اأن . 6 اأنه ينبغي  2002، على  اأي�سا، باملوؤمتر الثامن يف عام  VII.12، حث الأطراف املتعاقدة  اأنه يف القرار  اإذا ي�سري اإىل 
يتم اإعداد خمططات الإدارة اأو تطبيقها على الأقل بالن�سبة لثلثة اأرباع مواقع رام�سار لكل طرف متعاقد واأنه ينبغي 
الوطنية  التقارير  الواردة يف  الدللت  اأن  اإىل  اأي�سا  ي�سري  كما  اإعدادها؛  كامل مبجرد  ب�سكل  املخططات  تطبيق هذه 
اأو %35 من  لجتماع موؤمتر الأطراف هذا تبني اأن هذا هو احلال بالن�سبة ملا يعادل 397 موقعا من مواقع رام�سار 

املواقع املدرجة يف قائمة رام�سار؛
اإذ يقر اأن و�سع وتنفيذ خمطط اإدارة ملواقع رام�سار يعد جزءا من عملية متكاملة لتخطيط الإدارة التي ت�ساعد على . 7

حتديد اأهداف اإدارة املوقع، وحتديد وو�سف اإجراءات الإدارة اللزمة لتحقيق الأهداف، وحتديد العوامل التي توؤثر 
البيئية  اخل�سائ�ش  تغريات  لك�سف  الر�سد  متطلبات  وحتديد  للموقع،  املختلفة  اخل�سائ�ش  على  توؤثر  رمبا  اأو  على 
وقيا�ش فاعلية الإدارة؛ وتو�سيح اأن الإدارة ذات كفاءة وفاعلية؛ واحلفاظ على ا�ستمرارية الإدارة الفعالة؛ وت�سوية اأي 
ت�سارب للم�سالح؛ واحل�سول على املوارد اللزمة لتنفيذ الإدارة؛ واإتاحة التوا�سل داخل اإطار املواقع وفيما بينها وبني 

املنظمات واملعنيني؛ و�سمان اللتزام بال�سيا�سات املحلية والوطنية والدولية؛
اإذ يدرك اأن برنامج العمل امل�سرتك 2003-200 بني مكتب رام�سار وبرنامج الإن�سان واملحيط احليوي التابع ملنظمة . 8

اليوني�سكو يت�سمن اإجراءات ملراجعة اإر�سادات تخطيط الإدارة وخلق تناغم فيما بينها قدر امل�ستطاع، وي�سمل ذلك اجلرد 
والتقييم والر�سد وتق�سيم املناطق ملواقع رام�سار واحتياطات املحيط احليوي؛
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فاإن موؤمتر الأطراف 
يقر الإر�سادات اجلديدة لتخطيط اإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى، كملحق لهذا القرار؛. 9
يحث ب�سدة الأطراف املتعاقدة على تطبيق الإر�سادات اجلديدة لو�سع وتنفيذ عمليات تخطيط الإدارة خا�سة بالن�سبة . 10

ملواقع رام�سار الواقعة داخل اأرا�سيها والتي تفتقر اإىل الآن اإىل تلك العمليات واملخططات؛
يقر بوجود عمليات اأخرى لتخطيط الإدارة خا�سة متى كانت هناك تر�سيحات اأخرى تنطبق على نف�ش املناطق املدرجة . 11

كمواقع لرام�سار، ورمبا تكون تلك العمليات بدائل تقدم تخطيط الإدارة اإذا كانت تنفذ اأهداف احلفاظ املن�سو�ش عليها 
تنفيذ كامل وعلى النحو امللئم ل�سمان احلفاظ وال�ستخدام الر�سيد لهذه الأرا�سي الرطبة؛

يطلب من مكتب رام�سار و�سع دليل ميداين للتطبيق العملي للإر�سادات، مع العرتاف باحتمالية وجود ظروف حتد . 12
من تطبيق الإر�سادات على النحو الكامل؛

الإدارة ب�سفة . 13 الإدارة والتخطيط مراجعة وتعديل ملخطط  باأن تت�سمن عمليات  اأن هذه الإر�سادات تو�سي  اإىل  ي�سري 
الإدارة  خمططات  وحتديث  مراجعة  اأثناء  اجلديدة  الإر�سادات  تطبيق  على  املتعاقدة  الأطراف  يحث  كما  منتظمة، 

القائمة ملواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى؛
ي�سجع الأطراف املتعاقدة على ا�ستغلل جميع اإر�سادات واأدوات رام�سار املتاحة مل�ساعدتهم يف عمليات تخطيط الإدارة . 14

اخلا�سة بهم، وي�سمل ذلك على �سبيل املثال و�سف اخل�سائ�ش البيئية واحلفاظ عليها وت�سميم برنامج للر�سد )القرار 
 )VIII.9 )القرار  الأثر  تقييم  واإر�سادات   ،)VII.10 )القرار  الرطبة  الأرا�سي  خماطر  وتقييم  وموؤ�سرات   ،)VI.1
وا�سرتداد الأرا�سي الرطبة، مبا يف ذلك حتديد املواقع املنا�سبة لل�سرتداد )القرار VIII.16( واإر�سادات اإجراء عاملي 

ب�ساأن الأرا�سي اخلثية )القرار VIII.17(؛
يطلب من مكتب رام�سار نقل الإر�سادات اجلديدة لتخطيط اإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى اإىل اتفاقية . 15

التنوع الإحيائى )CBD( واتفاقية الرتاث العاملي واتفاقية الأنواع املهاجرة )CMS(  والتفاقية الأفريقية الأوروبية 
الآ�سيوية للطيور املائية املهاجرة )AEWA(، واتفاقية Eurosite، والتفاقيات الأخرى خا�سة التي لها �سلة بعمليات 

تخطيط الإدارة ملواقع الهتمام امل�سرتك؛
ومنهجيات . 16 املناطق  تق�سيم  ب�ساأن  الإر�سادات  من  مزيد  واإعداد  مبراجعة  والتقنية  العلمية  املراجعة  جلنة  من  يطلب 

وبرامج الر�سد ملواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى، مبا يف ذلك موؤ�سرات ومنهجيات التقييم ال�سريع وا�ستخدام 
ال�ست�سعار عن بعد، وذلك يف ظل م�ساعد مكتب رام�سار وبالتعاون مع برامج الإن�سان واملحيط احليوي؛

يو�سي الأطراف املتعاقدة باأن ياأخذوا يف العتبار، اأثناء تخطيط اإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى، اآثار . 17
املائية الأخرى، وذلك تطبيقا  اأحوا�ش الأنهار ومناطق امل�ستجمعات  اإطار  الإدارة الأو�سع نطاقا لأن�سطة قائمة داخل 
اأحوا�ش الأنهار  اإدارة  اإر�سادات دمج احلفاظ على الأرا�سي الرطبة وال�ستخدام الر�سيد لها يف  VII.18 ب�ساأن  للقرار 
)كتيب رام�سار رقم 4( بالإ�سافة اإىل الإر�سادات التي اعتمدها هذا الجتماع ب�ساأن الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية 

)القرار VIII.4( وتوزيع واإدارة املياه للحفاظ على الوظائف البيئية للأرا�سي الرطبة )القرار VIII.1(؛
اإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي . 18 يحث الأطراف املتعاقدة على النتباه للتاأكيد الوارد يف الإر�سادات اجلديدة لتخطيط 

وا�ستغلل  الإدارة،  تخطيط  عملية  مراحل  جميع  يف  املعنيني  لكافة  الكاملة  امل�ساركة  �سمان  ب�ساأن  الأخرى  الرطبة 
اإدارة  يف  الأ�سليني  وال�سكان  املحلية  املجتمعات  م�ساركة  وتعزيز  اإقامة  ب�ساأن   VII.8 القرار  اعتمدها  التي  الإر�سادات 
الأرا�سي الرطبة )كتيب رام�سار رقم 5( واملبادئ الإر�سادية ب�ساأن اجلوانب الثقافية للأرا�سي الرطبة امللحقة بالقرار 

VIII.19 للم�ساعدة يف هذه العملية؛
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ملعايري . 19 الأ�سا�ش  �ست�سكل  الأخرى  الرطبة  والأرا�سي  رام�سار  اإدارة مواقع  الإر�سادات اجلديدة لتخطيط  اأن  اإىل  ي�سري 
قبول املواقع “ب�سجل �سان جوز” لتعزيز اإدارة الأرا�سي الرطبة التي اعتمدها هذا الجتماع ملوؤمتر الأطراف )القرار 

VIII.15(؛

يحث ب�سدة الأطراف املتعاقدة على ا�ستغلل عملية تخطيط الإدارة والإر�سادات اجلديدة لتخطيط اإدارة مواقع رام�سار . 20
اخل�سائ�ش  موؤ�سرات  ذلك  يف  مبا  رام�سار،  بقائمة  مدرج  موقع  لكل  ر�سد  برنامج  لو�سع  الأخرى  الرطبة  والأرا�سي 
البيئية، وتطبيق اآليات وطنية متكنهم من معرفة ما اإذا كانت اخل�سائ�ش البيئية ملوقع ما قد تغريت اأو تتغري اأو من 
املحتمل اأن تتغري؛ كما يحث اأي�سا الأطراف املتعاقد على تقدمي تقارير بهذه الأمور دون تاأخري ملكتب رام�سار طبقا 

للمادة 3.2 من التفاقية.

البحيرة واألرض اخلثية املرتبطة املسماه جرمياستوفانث قرب هافانيرى في أيسلندا الغربية ، عام 2007.
.JNCC ، الصورة : ديفيد ستراود
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VIII.18 القرار
)الذي اعتمده موؤمتر الأطراف الثامن، فالن�ضيا، 2002)

الأنواع الغازية والأرا�ضي الرطبة
للأرا�سي . 1 البيئية  اخل�سائ�ش  على  رئي�سيا  تهديدا  تفر�ش  تزال  ل  غازية  اأ�سبحت  التي  الغريبة  الأنواع  اأن  يدرك  اإذ 

الرطبة يف خمتلف اأنحاء العامل، وعلى اأنواع الأرا�سي الرطبة، واأن هذه الأنواع من املمكن اأن ت�سبب اأ�سرار وخ�سائر 
اجتماعية واقت�سادية رئي�سية؛

اأن . 2 العاملية غزو هذه الأنواع ملناطق جديدة واحتمالية  املناخ  تاأثريات تغري  اأن تت�سمن  املتوقع  اأنه من  اأي�سا  اإذ يدرك 
ت�سبح الأنواع التي تعترب غري خطرية ب�سفة ر�سمية اأنواعا غازية؛

لتخاذ . 3 مرجعية  يت�سمن  والذي  الر�سيد  ال�ستخدام  مفهوم  لتنفيذ  الإ�سافية  الإر�سادات  ب�ساأن   5.6 بالقرار  يذكر  اإذ 
تدابري لتناول م�سكلت الأنواع الغازية والقرار VII.14 والذي يحث الأطراف املتعاقدة على اتخاذ خطوات لتحديد 
اإىل ذلك، وو�سع  اأماكنها؛ ومراجعة و�سن ت�سريعات، متى دعت احلاجة  الأنواع الغازية وال�سيطرة والق�ساء عليها يف 
برامج ملنع اإدخال وانتقال الأنواع الغريبة اجلديدة واخلطرة بيئيا اأو التجارة فيها يف اأماكن تواجدها؛ وتنمية القدرات 
اأف�سل  ذلك  يف  مبا  واخلربات  املعلومات  وتبادل  بها؛  الوعي  ورفع  والغازية  الغريبة  الأنواع  حتديد  لت�سهيل  اللزمة 

ممار�سات الإدارة:
اإذ ي�سعر بالقلق من توفري الأطراف املتعاقدة قدر قليل من املعلومات يف ورقة معلومات رام�سار املعدة لإعلن الأرا�سي . 4

هذه  واأن  رام�سار  مواقع  يف  الغازية  الغريبة  الأنواع  اإدارة  وتدابري  وخماطر  وجود  عن  الدولية  الأهمية  ذات  الرطبة 
املعلومات بالن�سبة للعديد من احلالت قد اأ�سبحت قدمية؛ كما يذكر اأن الأطراف املتعاقدة وافقت على تقدمي ورقة 

معلومات حمدثة لكل موقع معلن بقائمة رام�سار مبرور فرتة ل تتجاوز �ست �سنوات )القرار VI.13(؛
التي اعتمدها هذا الجتماع ملوؤمتر الأطراف، وي�سمل ذلك الإر�سادات اجلديدة لتخطيط . 5 اأن الإر�سادات  اإىل  اإذ ي�سري 

اإدارة مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى )القرار VIII.14( والقرار اخلا�ش بالإر�سادات التي اعتمدتها اتفاقية 
ويف  البيئي  الأثر  تقييم  ت�سريعات  و/اأو  عمليات  يف  الأحيائي  بالتنوع  ال�سلة  ذات  الق�سايا  لدمج  البيولوجي  التنوع 
والق�ساء  بالتعرف على ومنع  يرتبطان   ،)VIII.9 )القرار  لرام�سار  بالن�سبة  واأهميتها  ال�سرتاتيجي  البيئي  التقييم 

على وال�سيطرة على الأنواع الغريبة الغازية؛
اإذ يذكر اأنه مبوجب القرار VII.14، وجه الأطراف تعليمات للجنة املراجعة العلمية والتقنية لإعداد اإر�سادات خا�سة . 6

اأن متثل تهديدا للأرا�سي  اأولويات اتخاذ اإجراء نحو واإدارة الأنواع الغريبة التي يحتمل  بالأرا�سي الرطبة لتحديد 
التنوع  لتفاقية  التابعة  والتقنية  والفنية  العلمية  للم�سورة  الفرعية  الهيئة  مع  بالتعاون  وذلك  واأنواعها،  الرطبة 
مبوجب  و�سعها  مت  التي  الأخرى  والربامج   ،)GISP( الغازية  للأنواع  العاملي  والربنامج   ،)SBSTTA( الإحيائى 

اتفاقيات دولية؛
اإذ يدرك اأن جلنة املراجعة العلمية والتقنية قد قدمت مدخلتها للهيئة الفرعية للم�سورة العلمية والفنية والتقنية . 7

التابعة لتفاقية التنوع الإحيائى يف اجتماعها ال�ساد�ش )مار�ش 2001( عندما مت اإجراء مراجعة تف�سيلية للإر�سادات 
بناء على املادة )h( 8 من اتفاقية التنوع الإحيائى والقرار V/8 من اتفاقية التنوع الإحيائى ، موؤمتر الأطراف الثامن 

ب�ساأن الأنواع الغازية؛
اإجراءات . 8 2006-2002 تت�سمن  اأن برنامج العمل امل�سرتك الثالث لتفاقية التنوع الإحيائى ورام�سار  اأي�سا  اإذ يدرك 

العاملي لر�سد احلفاظ  واملركز  الطبيعة  للحفاظ على  العاملي  الغازية والحتاد  العاملي للأنواع  الربنامج  تعاونية مع 
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لزيادة توافر املعلومات والإر�سادات املتعلقة بالأنواع الغازية املائية وتنمية العمل القائم يف هذا الأمر مبا يف ذلك تقييم 
الأنواع الغريبة الغازية باملياه الداخلية؛

اإذ يقر اأن اتفاقية التنوع الإحيائى والربنامج العاملي للأنواع الغازية والحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة قد اأعدوا . 9
الغريبة  للأنواع  املختلفة  اجلوانب  لتناول  حالة  درا�سات  ذلك  يف  مبا  واأدوات  للت�سريعات  ومراجعات  ا�سرتاتيجيات 

الغازية، واأنهم يقدمون م�ساعدة واإر�سادات قيمة للأطراف املتعاقدة لتناول ق�سايا الأنواع الغازية بالأرا�سي الرطبة؛
اإذ ي�سري اإىل اأن الربنامج العاملي للأنواع الغازية يقوم بتطوير برنامج عمل �سريكز على التقييم وامل�ساعدة وطرح اأدوات . 10

للتطبيق على امل�ستويات الإقليمية والوطنية، بالإ�سافة اإىل توفري مزيد من املعلومات التي تركز على الأنواع الغازية 
املائية، وذلك بالتعاون مع مكتب رام�سار واتفاقية التنوع البيولوجي واملنظمات الأخرى ذات ال�سلة؛

اإذ يرحب بالعمل الذي قام به مكتب رام�سار، بالتعاون مع الحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة ومركز الرتاث العاملي . 11
وجهات اأخرى، لتد�سني م�سروع للتوا�سل ورفع الوعي ب�ساأن الأنواع الأفريقية الغازية للأرا�سي الرطبة والذي �سيقوم 

بتوزيع املعلومات والن�سائح ب�ساأن املمار�سات اجليدة واخلربات ملديري الأرا�سي الرطبة؛

فاإن موؤمتر الأطراف
يحث الأطراف املتعاقدة على تناول امل�سكلت التي تفر�سها الأنواع الغازية يف نظم الأرا�سي الرطبة بطريقة حا�سمة . 12

و�ساملة مع ا�ستخدام الأدوات والإر�سادات التي قام على تطويرها العمليات واملوؤ�س�سات املختلفة قدر امل�ستطاع، وي�سمل 
ذلك اأي اإر�سادات اأو مبادئ اإر�سادية ذات �سلة قد مت اعتمادها مبوجب اتفاقيات اأخرى؛

ي�سجع الأطراف املتعاقدة على امل�ساركة وامل�ساهمة ب�سكل تام يف تنمية مزيد من الإر�سادات والأدوات املنا�سبة لتناول هذه . 13
امل�سكلت؛

يطلب من مكتب رام�سار ا�ستمرارية التعاون عن قرب قدر امل�ستطاع مع املوؤ�س�سات والعمليات التي تتعامل مع ق�سايا . 14
الأنواع الغازية خا�سة تلك التي لها �سلة مبا�سرة بنظم الأرا�سي الرطبة؛

يحث الأطراف املتعاقدة على اإجراء تقييمات ملخاطر الأنواع الغريبة التي يحتمل اأن تفر�ش تهديدا على اخل�سائ�ش . 15
البيئية للأرا�سي الرطبة مع الأخذ يف العتبار التغريات املحتملة للنظم البيئية نتيجة تاأثريات تغري املناخ العاملي، 

وتطبيق الإر�سادات املتاحة يف اإطار عمل تقييم املخاطر لرام�سار )القرار VII.10(؛
يحث الأطراف املتعاقد على حتديد وجود اأنواع غريبة غازية يف مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى داخل اإطار . 16

اأرا�سيها، والتهديدات التي تفر�سها على اخل�سائ�ش البيئية لهذه الأرا�سي الرطبة مبا يف ذلك قيام هذه الأنواع بغزو 
اأو  اأو الق�ساء عليها  اأو املخططة ملنعها  مواقع لرام�سار ل تتواجد بها يف الوقت احلايل، والإجراءات اجلاري اإعدادها 
ال�سيطرة عليها وتقدمي تقارير حول ذلك ملكتب رام�سار دون تاأخر وفقا للمادة 3.2 من التفاقية، ومن ثم ميكن اإدراج 

هذه املعلومات يف قاعدة بيانات مواقع رام�سار؛
والتفاقيات . 17 البيولوجي  التنوع  لتفاقية  املتعاقدة  الأطراف  قدمها  التي  املعلومات  توفري  رام�سار  مكتب  من  يطلب 

الأخرى دعما لتنفيذ برنامج العمل امل�سرتك بني اتفاقية التنوع البيولوجي ورام�سار 2006-2002؛
ب�سرعة وب�سكل متكرر يف . 18 تنت�سر  اأن  وال�ساحلية والبحرية ميكنها  الداخلية  املائية  الغازية  الأنواع  العديد من  اأن  يقر 

ما ل  عليها يف مكان  الق�ساء  فاإن  والبحرية،  ال�ساحلية  واملناطق  الأنهار  واأحوا�ش  البيئية  الأرا�سي  نظم  اأنحاء  كافة 
يعد برهانا على فاعلية الوقاية من عمليات غزو اأخرى، كما يحث كافة الأطراف املتعاقدة التي لديها مناطق بحرية/
�ساحلية ونظم نهرية واأرا�سي رطبة م�سرتكة اأن تتعاون ب�سكل كامل يف الوقاية من الأنواع الغازية والإنذار املبكر لها 
يف الأرا�سي الرطبة ذات احلدود امل�سرتكة والق�ساء وال�سيطرة عليها، يف ظل تطبيق اإر�سادات التعاون الدويل مبوجب 
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اتفاقية رام�سار )كتيب رام�سار رقم 9(؛
يحث الأطراف املتعاقدة اأن يعرتفوا، اأثناء تطوير وتنفيذ ال�سرتاجتيات الوطنية وال�ستجابة للأنواع الغريبة الغازية، . 19

اأن الغزو الأر�سي الذي تقوم به الأنواع الغريبة ميكن اأن يهدد ويوؤثر على اخل�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة وذلك 
عن طريق خف�ش م�ستوى املياه اجلوفية وتعديل اأمناط تدفق املياه و�سمان تطبيق التدابري املنا�سبة ملنع اأو ال�سيطرة 

على هذا الغزو؛
يحث الأطراف املتعاقدة على الدرا�سة املتاأنية للتاأثريات البيئية املحتملة من جراء الأنواع الغازية قبل نقل املياه بني . 20

اأحوا�ش الأنهار؛
البيولوجي . 21 التنوع  لديها لتفاقية  الوطنية  الت�سال  نقاط  العمل عن قرب مع  املتعاقدة على  الأطراف  يحث جميع 

واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�سحر وبرنامج الإن�سان واملحيط احليوي التابع ملنظمة اليوني�سكو واملنظمة البحرية 
الأنواع  تفر�سها  التي  للتهديدات  الإدارة  وا�ستجابات  و�سيا�سات وطنية  ا�سرتاتيجيات  وتنفيذ  لو�سع  الدولية وغريها 
الغريبة الغازية ول�سمان اأن الوقاية والق�ساء وال�سيطرة على هذه الأنواع مدرجة متاما يف الت�سريعات الوطنية وبرامج 
اإر�سادات مراجعة القوانني  عمل وا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنوع احليوي والأرا�سي الرطبة الوطنية، يف ظل تطبيق 
واإر�سادات تطوير   )3 رام�سار رقم  لها )كتيب  الر�سيد  الرطبة وال�ستخدام  الأرا�سي  لتعزيز احلفاظ على  واملوؤ�س�سات 

وتنفيذ �سيا�سات الأرا�سي الرطبة الوطنية )كتيب رام�سار رقم 2(؛
يطلب من مكتب رام�سار العمل مع اأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والربنامج العاملي للأنواع الغازية على اإيجاد طرق . 22

وو�سائل لتفاقية رام�سار ت�ستخدمها يف امل�ساهمة، ل�سالح اتفاقية التنوع البيولوجي،  يف مراجعة تقييم تاأثري الأنواع 
الغازية على املياه الداخلية واجلزر، وتوفري نتائج هذه املراجعة للأطراف املتعاقدة ومديري الأرا�سي الرطبة؛

الإن�سان . 23 وبرنامج  العاملي  الرتاث  ومركز  الطبيعة  على  للحفاظ  الدويل  الحتاد  مع  بالتعاون  رام�سار  مكتب  ي�سجع 
واملحيط احليوي التابع ملنظمة اليوني�سكو، لزيادة تطوير وتنفيذ العمل القائم ب�ساأن التوا�سل ورفع الوعي بالأنواع 
وا�سع،  نطاق  على  التوعية  ومنتجات  املعلومات  ون�سر  الرطبة،  الأرا�سي  ملديري  الرطبة  للأرا�سي  الغازية  الأفريقية 
ودرا�سة تطوير م�ساريع مماثلة يف مناطق اأخرى لرام�سار؛ كما ي�سجع الأطراف املتعاقدة واملنظمات املانحة على درا�سة 

توفري موارد لهذه امل�ساريع؛
ي�سجع اأي�سا الربنامج العاملي للأنواع الغازية والحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة وغريها لتطوير م�سادر معلومات . 24

على النرتنت ب�ساأن حتديد وتوزيع واإدارة الأنواع الغازية والأنواع الغازية املحتملة التي توؤثر على الأرا�سي الرطبة، 
اأجل م�ساعدتهم يف الك�سف  وتوفري هذه امل�سادر على نطاق وا�سع للأطراف املتعاقدة ومديري الأرا�سي الرطبة من 

املبكر للأنواع الغازية والق�ساء وال�سيطرة عليها.
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VIII.19 القرار
)الذي اعتمده موؤمتر الأطراف الثامن، فالن�ضيا، اأ�ضبانيا 2002)

مبادئ اإر�ضادية لالأخذ يف العتبار القيم الثقافية لالأرا�ضي الرطبة لأجل الإدارة الفعالة للمواقع

الثقافية . 1 القيم  اأهمية  الرطبة قد زادت من  بالأرا�سي  التقليدية  القدمية واحلميمة للمجتمعات  الروابط  اأن  اإذ يقر 
بالن�سبة للحفاظ على الأرا�سي الرطبة وال�ستخدام الر�سيد لها، وقد انعك�ش ذلك يف علوم الكونيات املتنوعة للح�سارات 

والثقافات املختلفة على مر التاريخ
اإذ يقر اأي�سا اأن اخل�سائ�ش املادية املعينة للأرا�سي الرطبة قد �ساهمت يف و�سع طرق حمددة لإدارة الأن�سطة التقليدية . 2

من خلل هياكل واإجراءات واأ�ساليب ومنتجات حرفية م�سممة ب�سكل خا�ش والتي لها اأهمية ثقافية كبرية
اأن علقات الأفراد بالأرا�سي الرطبة قد زادت من جوانب الثقافة غري املادية من خلل الفلكلور واملو�سيقى . 3 اإذ يقر 

والأ�ساطري والعادات ال�سفوية والتقاليد واملعارف التقليدية واحلكمة ال�سعبية واأنه ميكن العثور على انعكا�سات ذلك يف 
املمار�سات الجتماعية والأ�سكال التقليدية للتنظيم الجتماعي لإدارة موارد الأرا�سي الرطبة وخا�سة املياه

اإذ يقر اأي�سا اأن ال�ستخدامات التقليدية امل�ستدامة ملوارد الأرا�سي الرطبة قد خلقت ب�سكل متكرر طبيعة ثقافية ذات . 4
قيمة كبرية للحفاظ على الأرا�سي الرطبة وال�ستخدام الر�سيد لها؛

يف . 5 تعي�ش  التي  للمجتمعات  بالن�سبة  كبرية  اأهمية  لها  تزال  ول  كانت  الرطبة  للأرا�سي  الثقافية  القيم  اأن  يدرك  اإذ 
الأرا�سي الرطبة واملناطق املحيطة بها، واأنها متثل جزءا من هويتهم؛ ومن ثم فاإن فقدانها ل ميثل فقط م�ساهمة يف 

نقل ملكيتهم من الأرا�سي الرطبة بل اأي�سا ي�سبب تاأثريات بيئية واجتماعية �سلبية  اإىل حد كبري؛
اإذ يقر اأن املعرفة الثقافية للأرا�سي الرطبة متثل تراث جماعي بالن�سبة للمجتمعات يف هذه الأيام؛. 6
�ساهمت يف . 7 قد  املتنوعة  الثقافات  التقليدية يف  الرطبة  الأرا�سي  اإدارة  املتعلقة مبمار�سات  املعارف  اأن معظم  يدرك  اإذ 

احلفاظ على الأرا�سي الرطبة وال�ستخدام الر�سيد لها على مدار الألفية، وتوا�سل تقدمي تلك امل�ساهمة؛
اإذ يدرك اأي�سا اأنه علوة على البعد الروحي لهذه املعارف واجلوانب الأخرى لإدارة الأرا�سي الرطبة ال�سابقة، فاإن هذه . 8

القيم ميكن اأن يكون لها اأهمية اجتماعية اقت�سادية كبرية حيث ميكن ا�ستخدامها كمورد لل�سياحة امل�ستدامة واأن�سطة 
ال�ستجمام وامل�ساهمة من خلل تلك الأن�سطة يف زيادة دخل ونوعية احلياة بالن�سبة لل�سكان؛

اإذ يدرك اأن العرتاف على النحو امللئم بالرتاث الثقايف املادي وغري املادي ودعمه من املكونات التي ل غنى عنها يف اأي . 9
عملية من عمليات ال�ستخدام امل�ستدام ملوارد الأرا�سي الرطبة؛

اإذ يدرك اأن هناك فجوات ونقاط �سعف هامة يف الإجراءات والطرق اللزمة لتحديد وتقييم وحماية الرتاث الثقايف . 10
للأرا�سي الرطبة بالإ�سافة اإىل تعريف وتنفيذ ال�سيا�سات ذات ال�سلة بتلك الإجراءات والطرق؛

اإذ ي�سري اإىل اأن التحولت القت�سادية والجتماعية اجلذرية وال�سريعة التي حدثت خلل العقود الأخرية قد زادت من . 11
حجم التهديدات الواقعة على احلفاظ املنا�سب للرتاث الثقايف مثله مثل الأرا�سي الرطبة يف العديد من اأنحاء العامل؛

الثقافية وحمايتها . 12 القيم  تعمل على حتديد  والتي  الأطراف  واتفاقيات متنوعة متعددة  اأن هناك منظمات  يدرك  اإذ 
وعلقتها بالنظم البيئية مبا يف ذلك الأرا�سي الرطبة؛

اإذ يقر اأن اتفاقية رام�سار حتتاج اإىل العمل بالتعاون مع التفاقيات الإقليمية ومتعددة الأطراف والهيئات الأخرى التي . 13
تتناول احلاجة اإىل اإجراء حا�سم للحفاظ على الرتاث الثقايف ومنها:

• االتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي )باريس ، 1972(؛ 	
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• دعوة غرناطة )1975( لمجلس أوروبا بشأن الهندسة المعمارية الريفية وطبيعيتها؛ 	
• التوصية 881 )1979( للجمعية 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؛ 
• له، 	 القانوني  والوضع  عليه،  والحفاظ  الفلكور  حماية  بشأن  الفكرية  للملكية  العالمية  للمنظمة  المختلفة  التوصيات 

واستغالله اقتصاديا، وتوفير الحماية الدولية له؛ 
• اتفاقية التنوع الإحيائى وخاصة قرارها VI/10 لمؤتمر 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(؛ 	
• سبتمبر 	  5  ،  169 رقم  الدولية  العمل  )منظمة  المستقلة  البلدان  في  والقبليين  األصليين  بالسكان  المتعلقة  االتفاقية 

1991(؛
• المنتدى الدائم للسكان األصليين.	

الرطبة متثل موردا . 14 “الأرا�سي  اأن  التمهيد،  الثالثة من  الفقرة  بالفعل، يف  رام�سار يعرتف  اتفاقية  ن�ش  اأن  يذكر  اإذ 
لقيمة اقت�سادية وثقافية وعلمية وا�ستجمامية كبرية، و�سوف يتعذر تعوي�ش خ�سارتها”؛ كما يذكر اأن موؤمتر الأطراف 
ال�سابع قد اعتمد اإر�سادات اإقامة وتعزيز م�ساركة املجتمعات املحلية وال�سكان الأ�سليني يف اإدارة الأرا�سي الرطبة )القرار 

VII.8(؛
اإذ ي�سري اإىل الوثائق الأ�سا�سية واأمثلة اجلوانب الثقافية للأرا�سي الرطبة يف خمتلف اأنحاء العامل التي مت تقدميها . 15

خلل اجلل�سة الفنية رقم 5 من هذا الجتماع ملوؤمتر الأطراف؛

فاإن موؤمتر الأطراف
ياأخذ يف العتبار قائمة املبادئ الإر�سادية الواردة يف ملحق هذه القرار؛. 16
يطلب من مكتب رام�سار اأن ي�سعى اإىل احل�سول على مدخلت من الأطراف املتعاقدة واخلرباء واملمار�سني واملجتمعات . 17

املحلية وال�سكان الأ�سليني من خمتلف اأنحاء العامل لتعزيز ورقة املعلومات ب�ساأن اجلوانب الثقافية للأرا�سي الرطبة 
ملوؤمتر  الجتماع  هذا  جانب  من  للدرا�سة  املعدة  التف�سيلية  والإر�سادات   )15 رقم  وثيقة  الثامن،  الأطراف  )موؤمتر 

الأطراف لإ�سدارها كوثيقة خلفية ولإطلع موؤمتر الأطراف التا�سع على التقدم املحرز؛
ي�سجع الأطراف املتعاقدة على درا�سة الإر�سادات با�ستخدام قائمة املبادئ التوجيهية الواردة يف ملحق هذا القرار ولكن . 18

فقط من وجهة نظر احلفاظ على القيم الثقافية للأرا�سي الرطبة وتعزيزها؛
ي�سجع اأي�سا الأطراف املتعاقدة اأن تقوم، يف �سياق اأطر العمل الوطنية والقانونية لها ومواردها وقدراتها املتاحة، مبا . 19

يلي:
• درا�سة جمع وتقييم العوامل الثقافية املادية وغري املادية ذات ال�سلة بالأرا�سي الرطبة واملياه، خا�سة اأثناء •

اإعداد ورقة معلومات رام�سار لإعلن الأرا�سي الرطبة اجلديدة ذات الأهمية الدولية اأو اأثناء حتديث ورقة 
معلومات رام�سار اخلا�سة مبواقع رام�سار القائمة، مع الأخذ يف العتبار متى كان ذلك منا�سبا حقوق امللكية 
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الإحيائى  التنوع  اتفاقية  لقواعد  طبقا  وذلك  علم  عن  امل�سبقة  املوافقة  ومبداأ  العريف  والقانون  الفكرية 
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية؛

• تعزيز تقدير واإعادة اإحياء هذه القيم الثقافية بني ال�سكان الواقعني على مقربة من الأرا�سي الرطبة وب�سفة •
عامة بني عامة النا�ش على نطاق اأو�سع؛

• اإدراج اجلوانب ذات ال�سلة بالرتاث الثقايف يف ت�سميم وتنفيذ خمططات اإدارة الأرا�سي الرطبة•
• بذل جهود لدمج معايري الآثار الثقافية والجتماعية يف التقييمات البيئية التي قد تت�سمن على �سبيل املثال •

الجتماعي،  التنظيم  واأ�سكال  العرفية،  واملمار�سات  والأديان،  العقائد  مثل  خا�ش  ثقايف  اهتمام  ذات  ق�سايا 
ونظم ا�ستخدام املوارد الطبيعية ومنها اأمناط ا�ستخدام الأرا�سي واأماكن الأهمية الثقافية واملواقع املقد�سة 

والطقو�ش الدينية واللغات ونظم القانون العريف والهياكل ال�سيا�سية والقواعد والأعراف؛
• تنفيذ هذه اجلهود يف ظل م�ساركة فعالة لل�سكان الأ�سليني واملجتمعات املحلية واملعنيني الآخرين لدرا�سة •

الأرا�سي  واإدارة  امل�ساركة خا�سة يف تخطيط  لتعزيز هذه  كاأداة  الرطبة  الثقافية للأرا�سي  القيم  ا�ستخدام 
الرطبة؛

ي�سجع الأطراف املتعاقدة على العرتاف بالقيم الثقافية والرتاثية ذات ال�سلة بالأرا�سي الرطبة اأثناء حماية الرتاث . 20
القائم ويف �سيا�ساتها واأطرها القانونية؛

الثقافية . 21 بالقيم  يتعلق  اأن�سطة تدريبية وتثقيفية م�سرتكة منا�سبة فيما  اإجراء  درا�سة  املتعاقدة على  الأطراف  يدعو 
للأرا�سي الرطبة بالإ�سافة اإىل درا�سة اإقامة م�سروعات جتريبية على الأ�سعدة املحلية والإقليمية والوطنية من اأجل 

حت�سني تطبيق و/اأو دمج املبادئ التوجيهية يف احلفاظ على الأرا�سي الرطبة وال�ستخدام الر�سيد لها؛
ي�سجع الأطراف املتعاقدة على و�سع اآليات ت�ساور منا�سبة على امل�ستويات الإقليمية اأو الوطنية لدرا�سة كيف ميكن اأن . 22

يتم تطبيق املبادئ التوجيهية على تطوير وتعزيز القيم الثقافية للأرا�سي الرطبة؛
يحث الأطراف املتعاقدة ومكتب رام�سار على التاآزر وجتنب تكرار اجلهود مع التفاقيات متعددة الأطراف ذات ال�سلة . 23

كتلك الواردة يف الفقرة 13 اأعله؛
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IX4 القرار
اتفاقية رام�ضار واحلفاظ على املوارد ال�ضمكية)1) واإنتاجها وال�ضتخدام امل�ضتدام لها

اإذ يقر باأهمية الدور الذي تلعبه الأرا�سي الرطبة الداخلية وال�ساحلية والبحرية القريبة من ال�ساطئ يف دعم . 1
تعدادات الأنواع املائية واملوارد ال�سمكية؛

اإذ يدرك اأن ال�سيد له اأهمية اجتماعية وثقافية واقت�سادية كبرية يف خمتلف اأنحاء العامل؛. 2
اإذ يدرك اأن املوارد ال�سمكية متثل م�سدرا حيويا للغذاء والدخل بالن�سبة ملليني الأفراد، حيث ميكن اأن ي�ساعد . 3

يف احلد من الفقر، واإذ ي�سعر بالقلق جتاه تقارير تقييم النظم البيئية للألفية التي ت�سري باأن عائدات الأ�سماك 
يف العديد من اأنحاء العامل تنخف�ش نتيجة للح�ساد غري امل�ستدام وتدهور املوائل وفقد بي�ش ال�سمك ومواطن 
املختلفة  ال�سيد  اأ�ساليب  توؤثر  اأن  احتمالية  اإىل  ي�سري  واإذ  واللجوء،  التغذية  مناطق  اإىل  بالإ�سافة  احل�سانة 
الكائنات  على  ال�ستهلك(  اإىل  ال�سيد  الرطبة ومن حولها )من  الأرا�سي  اإطار  داخل  ال�سلة  ذات  والأن�سطة 

احلية الأخرى؛
اإذ ي�سعر بالقلق جتاه فقدان املوارد ال�سمكية وزيادة عدد الأنواع امل�سجلة يف القائمة احلمراء للحتاد الدويل . 4

يف  رام�سار  مواقع  بع�ش  تلعبه  الذي  الدور  اأهمية  يدرك  واإذ  عامليا،  مهددة  اأنها  على  الطبيعة  على  للحفاظ 
احلفاظ على الكائنات احلية املائية املهددة؛

اإذ يدرك غياب البيانات العلمية ال�سليمة ب�ساأن املوارد ال�سمكية يف العديد من الأرا�سي الرطبة؛. 5
اإذ يذكر العلقة بني الإر�سادات التي اعتمدتها التفاقية ب�ساأن دمج احلفاظ على الأرا�سي الرطبة وال�ستخدام . 6

الر�سيد لها يف اإدارة اأحوا�ش الأنهار )القرار VII.18( واإدارة املناطق ال�ساحلية )القرار VIII.4( لتاأمني الإدارة 
املتكاملة للنظم البيئية للأرا�سي الرطبة التي تعتمد عليها املوارد ال�سمكية؛

اإذ يذكر اأي�سا اأنه يف القرار VIII.2، �سجع موؤمتر الأطراف “الأطراف املتعاقدة على اتخاذ اخلطوات ال�سرورية، . 7
متى اأمكن ذلك وكان منا�سبا، للحفاظ على اإتاحة الهجرة للأ�سماك الأ�سلية وغريها من الأنواع وراء ال�سدود؛

وموائلها، . 8 الأ�سلية  املائية  الأنواع  تعدادات  ا�سرتداد  اأو  على  للحفاظ  اإجراءات  اتخذ  التي  الأطراف  يو�سي  اإذ 
ال�سيطرة  و/اأو  الأ�سا�سية  البنية  يف  للأ�سماك  م�سارات  بتوفري  املوائل،  ا�سرتداد  خلل  من  املثال  �سبيل  على 
على مناف�سي الأنواع الغريبة الغازية و/اأو التحكم يف ممار�سات الإ�ستزراع املائي غري امل�ستدامة و/اأو احلد من 

تاأثريات التلوث املائي؛
اإذ ي�سري اإىل اأن فوائد النظم البيئية املقارنة واملكت�سبة من توفري الربوتني من الأ�سماك امل�سائد امل�ستدامة، . 9

والتي على اإثرها يتم تخفيف ال�سغط الزراعي الواقع على الأرا�سي واحلد من تلوث املياه؛
وخف�ش . 10 ال�سمكية  املوارد  لزيادة  املحتملة  وفوائده  املائية  الزراعة  يف  النت�سار  وا�سع  النمو  اإىل  اأي�سا  ي�سري  اإذ 

التكاليف البيئية واحلاجة اإىل الإدارة والتخطيط بحذر لتجنب الآثار ال�سلبية للأنواع املائية الأ�سلية ونظم 
الأرا�سي الرطبة؛

اإذ يدرك اعتماد منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة لقواعد �سلوك ال�سيد الر�سيد )1995( وما تلها من . 11
اإر�سادات فنية ذات �سلة ف�سل عن العرتاف باحلاجة اإىل تعزيز ال�ستخدام امل�ستدام للموارد ال�سمكية وتخفيف 

الآثار ال�سلبية للممار�سات الزراعة املائية؛

)))  »الموارد السمكية«: األسماك والقشريات والرخويات والطحالب
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اإذ يدرك اأي�سا العمل امل�ستمر للتقييم ال�سامل لإدارة املياه يف الزراعة الذي يرتاأ�سه املعهد الدويل لإدارة املياه . 12
وعلقته بق�سايا الأرا�سي الرطبة و�سيد الأ�سماك والزراعة املائية؛

اإذ يذكر باأن الإجراء 1.2.6 من املخطط ال�سرتاتيجي لرام�سار 2006-2003 يدعو اإىل تقييم “م�ساهمة مواقع . 13
رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى يف احلفاظ على الأ�سماك مبا يف ذلك ا�ستغلل املعلومات املتاحة من تقييم 
النظم البيئية للألفية وبرامج التقييم الأخرى و)تو�سية( ممار�سات الإدارة امل�ستدامة التي ميكنها اأن ت�ساهم 
)املوارد  امل�ستنفدة  الأ�سماك  خمزونات  ا�سرتداد  اأو  على  باحلفاظ  امل�ستدامة  للتنمية  العاملية  القمة  هدف  يف 
ال�سمكية( للم�ستويات التي ميكن عندها اأن حتقق احلد الأق�سى من العائدات امل�ستدامة” متى اأمكن بحلول 
الأحيائي  والتنوع  الداخلية  املياه  ب�ساأن  البيولوجي  التنوع  العمل لتفاقية  بربامج  اأي�سا  يذكر  كما  2015؛ 

البحري وال�ساحلي؛
اإذ يقر باأن ال�سعاب املرجانية تعد من بني اأعقد النظم البيئية البحرية املنتجة للأنواع بكرثة حيث تغطي اأقل . 14

من %1 من م�ساحة املحيط اإل اأنها تعد موطنا لثلث جميع الأنواع ال�سمكية البحرية، وت�سري التقديرات اإىل اأن 
ال�سعاب املرجانية حتقق 6 مليون طن مرتي من الأ�سماك �سنويا كما اأنها متثل ربع اإجمايل الإنتاج ال�سمكي يف 
خمتلف اأنحاء العامل والذي تولده الدول النامية ب�سبب ال�سعاب املرجانية، وهي توفر املوئل لن�سبة كبرية من 

التنوع الأحيائي البحري؛
اإذ يقر باأن العديد من الفوائد/اخلدمات البيئية يتم تقدميها بوا�سطة النظم البيئية باملاجنروف وي�سمل ذلك . 15

احلماية ال�ساحلية واملغذيات واحتبا�ش الرت�سبات وم�سرف لثاين اأك�سيد الكربون وعلقتها بالأماكن احلا�سنة 
لأنواع مائية خمتلفة ودورها الوقائي جتاه النظم البيئية القائمة ذات ال�سلة مثل ال�سعاب املرجانية والأع�ساب 
البحرية، كما يربز اأهمية النظم البيئية باملاجنروف مبا يف ذلك م�سطحات املد واجلزر وم�سبات الأنهار ب�سفتها 

م�سدرا للموارد ال�سمكية للعديد من املجتمعات ال�ساحلية؛
اإذ يدرك اأنه، طبقا للأطل�ش العاملي للماجنروف، يتم تدمري مناطق املاجنروف مبعدل %1 �سنويا على الرغم . 16

من اأهميتها للإنتاج ال�سمكي؛
اإذ يدرك اأن الأع�ساب البحرية لها دور حيوي كمواطن للبي�ش وموائل وملجئ للعديد من الأنواع البحرية يف . 17

مراحل خمتلفة من دورة حياتها؛
اإذ يذكر بالقرار VIII.10 الذي اأ�سار اإىل اأن هذه النظم البيئية قد قدرت ب�سكل متدين يف قائمة رام�سار؛. 18
اإذ يدرك خطة الإجراءات التنفيذية للقمة العاملية للتنمية امل�ستدامة املتعلقة باإقامة حمميات بحرية، والقرار . 19

VII/5 ملوؤمتر الأطراف ال�سابع لتفاقية التنوع الأحيائي ب�ساأن التنوع الأحيائي البحري وال�ساحلي، وبرنامج 

عمل اتفاقية التنوع البيولوجي ب�ساأن املحميات الطبيعية )القرار VII.28( والعمل الأخري الذي قامت به جلنة 
م�سائد الأ�سماك ب�ساأن دور املحميات البحرية يف اإدارة م�سائد الأ�سماك؛ كما ي�سري اإىل احلاجة امللحة لتناول 
املياه الداخلية من خلل املخططات الوطنية  املوائل البحرية وال�ساحلية ويف  التمثيل املحدود للمحميات يف 

للمحميات؛
حلفظ . 20 العاملي  وال�سندوق  الطبيعة  على  للحفاظ  الدويل  الحتاد  قبل  من  املقدم  املايل  الدعم  اإىل  ي�سري  اإذ 

الطبيعية واملركز العاملي للأ�سماك يف تنفيذ الإجراء .1.2.6 من املخطط ال�سرتاتيجي لرام�سار 2003-2008 
واأدوارها كمدافعني عن وم�ست�سارين فنيني يف الأمور ذات ال�سلة باملوارد املائية وم�سائد الأ�سماك؛ كما ي�سري 
اإىل تعاونها مع جلنة املراجعة العلمية والفنية من خلل اإعداد “مراجعة مواقع رام�سار واحلفاظ على م�سائد 
الأ�سماك” الذي �سي�سدر كتقرير فني لرام�سار بالإ�سافة اإىل ملخ�ش الق�سايا والتو�سيات املتعلقة بالأرا�سي 
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الرطبة واحلفاظ على املوارد ال�سمكية وال�ستخدام امل�ستدام لها امللحق بهذا القرار؛
العاملي . 21 والحتاد  الطبيعة  على  للحفاظ  الدويل  والحتاد  الرطبة  للأرا�سي  الدولية  املنظمة  اأن  اإىل  ي�سري  اإذ 

للحفاظ على الطبيعة قد قاموا بت�سكيل جمموعة متخ�س�سة لأ�سماك املياه العذبة والتي �ستقدم الن�سيحة 
ب�ساأن الإجراءات ذات الأولوية للحفاظ على اأ�سماك املياه العذبة للأطراف املتعاقدة ومنظمات اأحوا�ش الأنهار 

وغريها؛

فاإن موؤمتر الأطراف املتعاقدة
الرطبة من . 22 الأرا�سي  وال�ساحلية والبحرية يف  الداخلية  الأ�سماك  القرار يغطي ق�سايا م�سائد  اأن هذا  يوؤكد 

خلل املادة 1 ومواقع رام�سار من خلل املادة 2.1 من اتفاقية رام�سار؛
ق�سايا . 23 تناول  اأثناء  امللئم  النحو  على  القرار  بهذا  امللحقة  التو�سيات  تطبيق  على  املتعاقدة  الأطراف  يحث 

ال�ستخدام امل�ستدام للموارد ال�سمكية والق�سايا ذات ال�سلة باحلفاظ على وال�ستخدام الر�سيد ملواقع رام�سار 
والأرا�سي الرطبة الأخرى؛

24 . VII.6 يحث الأطراف املتعاقدة على مراجعة اأطرها ال�سيا�سية وترتيباتها املوؤ�س�ساتية مبا يتوافق مع القرارين
هيئات  اأن  ل�سمان  والت�سريعات  القوانني  مراجعة  ب�ساأن   VII.7و الرطبة  للأرا�سي  الوطنية  ال�سيا�سات  ب�ساأن 
اإدارة امل�سائد ال�سمكية وغريها امل�ساركة يف احلفاظ على و/اأو اإدارة التنوع الأحيائي املائي على وعي باجلهود 

التكميلية الداعمة على امل�ستويات الوطنية و�سبه الوطنية واملحلية لتنفيذ التفاقية؛
يطالب هيئات امل�سائد ال�سمكية امل�سئولة عن اإدارة امل�سائد بداخل اأو من حول مواقع رام�سار ب�سمان اأن اأن�سطتها . 25

تدعم احلفاظ على اخل�سائ�ش البيئية ملواقع رام�سار؛
يحث الأطراف املتعاقدة ويدعو املنظمات ذات ال�سلة اإىل ا�ستخدام اأحكام احلفاظ على الأنواع واملوائل التابعة . 26

التاأثريات البيئية لل�سيد مبا يف ذلك  للتفاقية لدعم طرح و/اأو ا�ستمرارية تدابري الإدارة التي تخفف من 
التفاقيات  مع  تعمل  باأن  رام�سار  اأمانة  اأي�سا  يحث  كما  منا�سب،  هو  مبا  اجلغرافية  الإدارة  طرق  ا�ستخدام 
واملوؤ�س�سات واملنظمات الأخرى املعنية باحلفاظ على التنوع الأحيائي واإدارة املوارد الطبيعية )مبا يف ذلك منظمة 
الأغذية والزراعة على الأ�سعدة الدولية والإقليمية( لتعزيز التاآزر والتوفيق بني طرق الإدارة والتخطيط التي 
تعود بالنفع على احلفاظ على والإدارة امل�ستدامة للموارد ال�سمكية والعرتاف مب�ساهمتها نحو حتقيق اأهداف 

اتفاقية التنوع الأحيائي والقمة العاملية للتنمية امل�ستدامة والأهداف الإمنائية للألفية؛
ي�سجع الأطراف املتعاقدة على التوا�سل مع ال�سركاء املعنيني لإجراء جرد وتقييم ور�سد للموارد ال�سمكية التي . 27

تعتمد على الأرا�سي الرطبة؛
يطلب من امل�سئولني عن اإدارة مواقع رام�سار باأن يقوموا بدمج تدابري للحفاظ على الفوائد/اخلدمات البيئية . 28

امل�ستدامة يف عمليات تخطيط الإدارة مبا يتوافق مع القرار  للأرا�سي الرطبة مبا يف ذلك م�سائد الأ�سماك 
VIII.14 ب�ساأن تخطيط الإدارة؛

البيئية . 29 للبيانات  املنظم  للجمع  والإقليمية  الوطنية  الربامج  وتعزيز  مراجعة  املتعاقدة  الأطراف  من  يطلب 
اإىل ذلك، مبا يف ذلك امل�سائد اليديوية  والجتماعية القت�سادية ب�ساأن م�سائد الأ�سماك، متى دعت احلاجة 

والبيانات املتعلقة بالزراعة املائية ذات ال�سلة مبواقع رام�سار واملناطق امل�ساحبة؛
يحث الأطراف املتعاقدة على اتخاذ اخلطوات ال�سرورية داخل اأطر عمل اأحوا�ش الأنهار املتكاملة واإدارة املناطق . 30

ال�ساحلية للحفاظ على اأو ا�سرتداد م�سارات هجرة الكائنات احلية املائية لتقليل التاأثريات الواقعة على امل�سدر 
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اأ�سكاله، واإقامة وتنفيذ توزيعات للتدفق البيئي تدعم احلفاظ على الكائنات احلية  واحلد من التلوث بكافة 
املائية، وحماية مواطن البي�ش واحل�سانة احليوية، وا�سرتداد املوائل ذات ال�سلة التي قد تدهورت مع الأخذ 
يف العتبار الإر�سادات املعتمدة يف القرارات VIII.1 ب�ساأن توزيع املياه وVIII.4 ب�ساأن الإدارة املتكاملة للمناطق 

ال�ساحلية وVIII.32 ب�ساأن النظم البيئية للماجنروف؛
يحث الأطراف املتعاقدة على ال�سيطرة بعناية على ممار�سات الزارعة املائية )مثل مزارع الربك وامل�ستنقعات( . 31

يف مواقع رام�سار ويف املناطق التي توؤثر على مواقع رام�سار والأرا�سي الرطبة الأخرى ملنع التغريات ال�سلبية 
للخ�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة وتطبيق اأحكام قواعد ال�سلوك 1997 التابعة ملنظمة الأغذية والزراعة 
وما ي�ساحبها من اإر�سادات فنية للهيئات امل�سئولة عن م�سائد الأ�سماك – تنمية الزراعة املائية واإعلن بانكوك 
2000 وا�سرتاتيجية تنمية الإ�ستزراع املائي )�سبكة مراكز الزراعة املائية يف اآ�سيا – با�سيفيك )نا�سا(/منظمة 

الأغذية والزراعة(؛
يحث ب�سدة الأطراف املتعاقدة على تنفيذ الت�سريعات وال�سيا�سات القائمة لوقف ترويج اأو اإقامة من�سئات جديدة . 32

اأو تو�سيع اأن�سطة الإ�ستزراع املائي غري امل�ستدامة ال�سارة بالأرا�سي الرطبة مبا يتوافق مع القرار VII.21 ب�ساأن 
الأرا�سي الرطبة املدية؛

يحث ب�سدة الأطراف املتعاقدة التي لديها نظم بيئية للماجنروف يف اأرا�سيها، من منطلق الأخذ يف العتبار . 33
اأي �سيا�سات وا�سرتاتيجيات وطنية، على النحو امللئم، التي لديها  VIII.32، مبراجعة وتعديل  اأحكام القرار 
اأو من املحتمل اأن يكون لديها تاأثريات �سارة على هذه النظم البيئية، وتنفيذ تدابري حلماية وا�سرتداد فوائد 
تلك النظم البيئية للتعدادات الب�سرية، من منطلق العرتاف بحقوقهم، وا�ستخداماتهم وعاداتهم التقليدية، 
واحلفاظ على التنوع الأحيائي، والتعاون على امل�ستوى الدويل من اأجل املوافقة على ال�سرتاتيجيات العاملية 

والإقليمية للحفاظ على هذه النظم البيئية؛
الكائنات . 34 اإدخال  التي تنظم  �سيا�ساته وقوانينه وبراجمه  املتعاقدة على مراجعة  يحث ب�سدة كل من الأطراف 

على  لل�سيطرة  الرطبة،  للأرا�سي  البيئية  اخل�سائ�ش  على  احلفاظ  بهدف  املائية،  الزراعة  يف  املائية  احلية 
النتقال الع�سوائي للأنواع على �سبيل املثال من خلل مياه ال�سابورة، وجتنب اإدخال اأنواع غازية و/اأو غريبة 
واتخاذ التدابري ال�سرورية ملنع اإدخال اأو انت�سار كائنات حية غازية و/اأو غريب معروفة )مبا يف ذلك اجلينات 

الغازية الغريبة(، مبا يتوافق مع القرار VIII.18؛
يحث كل طرف متعاقد لديه على اأرا�سيه �سعاب مرجانية واأع�ساب بحرية والنظم البيئية امل�ساحبة الأخرى . 35

اأن يقوم بتنفيذ الربامج الوطنية حلماية هذه النظم البيئية من خلل اإقامة حمميات فعالة وبرامج للر�سد 
البحرية  والأع�ساب  املرجانية  ال�سعاب  ل�سرتداد  ابتكارية  م�سروعات  اإقامة  اأجل  من  والتعاون  توعية  وبرامج 

والنظم البيئية امل�ساحبة؛
اخلا�سة . 36 البيئية  ونظمه  �سيا�ساته  اإطار  داخل  ال�سرورية  اخلطوات  اتخاذ  على  متعاقد  طرف  كل  اأي�سا  يحث 

الأحيائي  التنوع  للحفاظ على  كاأداة  والداخلية  وال�ساحلية  البحرية  باملحميات  والعرتاف  لإقامة  باملحميات 
واإدارة املوارد ال�سمكية؛

يطلب من كل طرف متعاقد اأن ياأخذ يف العتبار اأحكام القرار VII.36 الذي يو�سح اأهمية الإدارة الت�ساركية يف . 37
ال�سيا�سات والإجراءات والربامج اخلا�سة باحلفاظ على وال�ستخدام امل�ستدام للموارد ال�سمكية؛

ال�سمكية . 38 املوارد  على  احلفاظ  يف  الرطبة  للأرا�سي  الهام  الدور  نحو  النتباه  جذب  رام�سار  اأمانة  من  يطلب 
العامة خا�سة من خلل  والتوعية  التثقيف  امل�ستمرة لربنامج  الأن�سطة  لها عن طريق  امل�ستدام  وال�ستخدام 
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الأحداث واملحافل امل�ستقبلية لليوم العاملي للأرا�سي الرطبة؛
يطالب الأمانة العامة بتبني ال�سراكات املنا�سبة مع املنظمات اأو الهيئات ذات اخلربة مثل املركز العاملي للأ�سماك . 39

ومنظمة الأغذية والزراعة املعنية باحلفاظ على املوارد ال�سمكية وال�ستخدام امل�ستدام لها من اأجل اأن تكت�سب 
اتفاقية رام�سار مزيد من الن�سيحة وحتقق مهمتها؛

يطالب جلنة املراجعة العلمية والتقنية بدرا�سة طرق و�سبل تو�سيح ملحق هذا القرار، مع الأخذ يف العتبار . 40
نتائج تقييم النظم البيئية للألفية، والتقييم ال�سامل لإدارة املياه يف الزراعة، والتقييمات الأخرى ذات ال�سلة 

لتوفري الإر�سادات اللزمة للأطراف املتعاقدة ب�ساأن الأرا�سي الرطبة وعلقتها باملوارد ال�سمكية امل�ستدامة؛
ي�سجع الأطراف املتعاقدة على م�ساعدة ال�سيادين يف احل�سول على التكنولوجيات ال�سديقة للبيئة اخلا�سة . 41

مب�سائد الأ�سماك والأن�سطة ذات ال�سلة بها.
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