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كتيب
الإ�صدار الثالث

اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة

السياسات الوطنية لألراضي الرطبة

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

حقوق الت�أليف والن�شر © ، 2007
�أمانة اتفاقية رام�سار
االقتبا�س � :أمانة اتفاقية رام�سار .2007 ،
ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة :
و�ضع وتنفيذ ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي
الرطبة .كتيبات رام�سار يف �سبيل اال�ستعمال
احلكيم للأرا�ضي الرطبة  ،الطبعة الثالثة ،
املجلد الثانى� .أمانة اتفاقية رام�سار  ،غالند
� ،سوي�سرا.
ي�سمح با�ستن�ساخ املواد من هذا املن�شور
لللأغرا�ض التعليمية وغريها من الأغرا�ض
غري التجارية دون اذن م�سبق من �أمانة
اتفاقية رام�سار.
�سل�سلة املحررين � :ساندرا ي�شيد  ،دوايت
بيك
�سل�سلة امل�شرف  :نيك دافيد�سون
الت�صميم والتخطيط  :دوايت بيك
�صورة الغالف  :بحرية زالينج مواقع
رام�سار  ،من باب املجاملة التفاقية رام�سار
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ت�ستب ��دل ه ��ذه الطبع ��ة الثالث ��ة م ��ن كتيب ��ات رام�س ��ار تل ��ك
ال�سل�سلة بتلك التي ن�شرت يف مايو .2004
وت�شمل توجيهات ذات �صلة اعتمدتها عدة اجتماعات مل�ؤمتر
الأط ��راف ،خا�ص ��ة م�ؤمت ��ر الأط ��راف ال�سابع (ع ��ام ،)1999
م�ؤمت ��ر الأط ��راف الثام ��ن (عام  ،)2002وم�ؤمتر الأط ��راف التا�سع (ع ��ام  ،)2005بالإ�ضافة �إىل جمموعة من
الوثائق املختارة ذات خلفيات عن املو�ضوع والتي قدمت يف هذه امل�ؤمترات.

وقد خرج الإ�صدار الثالث من �سل�سلة كتيبات
رام�سار �إىل النور نتيجة م�ساهمات ال تقدر بثمن
من جانب وزارة اخلارجية الأمريكية ومكتب
خدمات الأ�سماك واحلياة الربية

كتيبات رام�سار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة الإ�صدار الثالث2006 ،

�شــــكر
لم يكن ممكنا �إ�صدار هذا الكتيب بدون م�ساهمات عدد كبير من الأ�شخا�ص من كثير من �أنحاء العالم .كما تود �أمانة
اتفاقية رام�سار �أن ت�شيد ،على وجه الخ�صو�ص ،بجهود م�ؤلف ومن�سق الم�شروع الرئي�سي ،كاليتون روبيك ،والم�ساهمين
الرئي�سيين ،نادرا ناثاي جيان ،وبول مافابي ،وديفيد بريت�شارد ،وبيل فيليب�س .كما قام كل من ماريز ماهي ،بولين
لين�ش �ستيوارت ،روبرتا ت�شيو ،جيلبرتو �سنترون ،جوزيف الر�سون و�سونداري راماكري�شنا بتقديم م�ساهمات �إ�ضافية من
المعلومات والن�صو�ص.
تم �إخراج الن�ص النهائي من خالل �سل�سلة من الم�سودات التي ا�ستفادت من مالحظات االجتماعات الإقليمية للأطراف
المتعاقدة في االتفاقية والتي عقدت في كل من �أفريقيا و�أمريكا و�أ�سيا و�أوقيانو�سيا .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تطوع كل من
دلمار بال�سكو ،مايكل �سمارت ،كين كوك�س واليل جلووكا بتقديم اقتراحات مفيدة �أدت �إلى تح�سين الن�ص.
مالحظة :هذا الدليل يرتكز على القرار رقم  VII.6وملحقه ،لكنه ي�ضم �أي�ضا معلومات �إ�ضافية ذات �صلة بهذا
المو�ضوع .كما �أن الآراء التي �أعرب عنها في هذه المعلومات الإ�ضافية ال تعك�س بال�ضرورة وجهات نظر �أمانة اتفاقية
رام�سار �أو الأطراف المتعاقدة ،ومثل هذه المواد الإ�ضافية لم يقرها م�ؤتمر الأطراف المتعاقدة.
في هذه الطبعة الثالثة من الكتيبات ،ترد العبارات التي تمت �إ�ضافتها �أو حذفها من الن�ص الأ�صلي من المبادئ
التوجيهية ،التي تطلبتها نتائج م�ؤتمري الأطراف الثامن والتا�سع ،بين قو�سين معقوفين (.)...
جميع قرارات م�ؤتمرات الأطراف المتعاقدة متوفرة على موقع اتفاقية رام�سار من خالل الرابط التالي:

http://www.ramsar.org/index_key_docs.htm#res
كما ميكن االطالع على الوثائق التي متثل خلفية �أ�سا�سية عن املو�ضوع وامل�شار �إليها يف هذه الكتيبات من خالل الروابط التالية:
http://www.ramsar.org/cop7/cop7_docs_index.htm
http://www.ramsar.org/cop8/cop8_docs_index_e.htm
http://www.ramsar.org/cop9/cop9_docs_index_e.htm

اتفاقية رام�سار للأرا�ضي الرطبة تهدف �إىل منع ال�سيا�سات والقوانني واملمارا�سات التي ال ت�سمح باال�ستخدام الر�شيد مثل تلك
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مبادئ توجيهية لتطويروتنفيذ ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة
(اعتمدت كملحق للقرار  VII.6يف امل�ؤمتر ال�سابع للأطراف املتعاقدة ،ب�سان خو�سيه  ،كو�ستاريكا)1999 ،
مقدمة

 - 1ال�سيا�سة الوطنية للأرا�ضي الرطبة هي �أحد املالمح الرئي�سية املتوخاة يف تنفيذ مفهوم اال�ستعمال الر�شيد التفاقية
رام�س ��ار .وم ��ع ذل ��ك ،ف�إن حتديد وتطوي ��ر وتنفيذ ال�سيا�س ��ات الوطنية الت ��ي ت�شجع على احلفاظ عل ��ى وا�ستخدام
الأرا�ض ��ي الرطب ��ة ال ت ��زال هدفا ي�صع ��ب على كثري من الأطراف املتعاق ��دة يف اتفاقية الأرا�ض ��ي الرطبة (رام�سار،
�إيران )1971 ،حتقيقه .وللم�ساعدة يف حتقيق هذه امل�صالح ،ا�ستجاب امل�ؤلفون للتو�صية رقم  ،6.9املعتمدة يف امل�ؤمتر
ال�ساد� ��س للأط ��راف املتعاق ��دة يف مار� ��س  1996يف بري�سب ��ان با�سرتالي ��ا ،والتي دع ��ت �إىل التعاون م ��ا بني الأطراف
املتعاقدة ومكتب رام�سار وامل�ساهمني الآخرين لإعداد “تقرير �إطار عمل” لل�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة.
 - 2مت �إع ��داد تطوي ��ر وتنفي ��ذ ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة بوا�سطة فريق م ��ن امل�ساهمني ذوي خربات ومعرفة
حكومية �أو غري حكومية يف جمال تطوير �سيا�سة الأرا�ضي الرطبة .وي�ضم الفريق بع�ض الكتاب من هيئات رام�سار
الإداري ��ة يف ا�سرتالي ��ا وكن ��دا وترينيداد وتوباجو و�أوغن ��دا والواليات املتحدة الأمريكي ��ة .بالإ�ضافة �إىل م�ساهمات
عدد من الهيئات غري احلكومية مثل :ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،وجامعة ما�سات�شو�ست�س ،واملنظمة الدولية
للأرا�ضي الرطبة.
 - 3امل�ساهمون الرئي�سيون :كاليتون روبيك (ب�صفته من�سق امل�شروع وامل�ؤلف الرئي�سي) ،نادرا ناثاي جيان ،بول مافابي،
ديفي ��د بريت�ش ��ارد وبي ��ل فيليب�س� .ساهم كل م ��ن روبرتا ت�شيو ،وجيلربتو �سنرتون ،وجوزي ��ف الر�سون بتقدمي عدد
م ��ن درا�س ��ات احلاالت املبنية عل ��ى خربات يف الواليات املتحدة ،كما قام �سون ��داري راماكري�شنا بتقدمي درا�سة حالة
مبنية على املبادرة املاليزية لل�سيا�سة الوطنية للأرا�ضي الرطبة .قدمت ماريز ماهي من مكتب رام�سار معلومات
عن العديد من وثائق ال�سيا�سات الوطنية ،خا�صة يف �أوروبا .قدم مكتب بولني لين�ش� -ستيوارت يف كندا مقرتحات
مفيدة ون�صو�ص �أولية لعدة �أجزاء من الكتيب .قام كل من دملار بال�سكو ،الأمني العام لالتفاقية ،ومايكل �ستيوارت
وك�ي�ن كوك� ��س م ��ن جمل�س �أمريك ��ا ال�شمالي ��ة للحفاظ على الأرا�ض ��ي الرطبة (كن ��دا) ،واليل جلووك ��ا من االحتاد
الدويل للحفاظ على الطبيعة ( )IUCNومركز قانون البيئة الدويل و�آخرون بتقدمي اقرتاحات مفيدة لتح�سني
الن�ص.
 - 4يقر امل�ؤلفون ب�أن بع�ض امل�صطلحات والأ�ساليب امل�ستخدمة يف هذه الوثيقة تعتمد ب�شكل رئي�سي على النظام احلكومي
يف الكومنول ��ث الربيط ��اين ،وال ��ذي ميثل اخلربة الوطنية للعديد من امل�ؤلفني .وم ��ن امل�أمول من القراء من ذوي
اخل�ب�رة بالنظ ��م احلكومي ��ة الأخ ��رى �أن يتمكنوا من “قراءة ما ب�ي�ن ال�سطور” وي�ستبدل ��وا امل�صطلحات والكلمات
الالزمة مبا هو منا�سب.
 - 5يج ��ب الت�أكي ��د عل ��ى �أن هذه الوثيق ��ة لي�ست منوذجا يحتذى عند كتابة ال�سيا�س ��ات الوطنية للأرا�ضي الرطبة .و�إمنا
ه ��ي عب ��ارة ع ��ن جمموعة من مالحظات امل�ؤلفني املبني ��ة على �أ�سا�س من اخلربة املبا�ش ��رة .يف البداية قام امل�ؤلفون
بكتابة موجز لهذه الوثيقة بناء على اخلربة التي �شعروا �أنها قد تكون الأكرث فائدة .ثم مت �إعداد م�سودات خالل
عام  1998والتي قدمت ال�ستعرا�ضها من قبل امل�شاركني يف االجتماعات الإقليمية للأطراف املتعاقدة يف االتفاقية
والت ��ي عق ��دت يف كل م ��ن �أفريقيا و�أمريك ��ا و�أ�سيا و�أوقيانو�سي ��ا .كانت هذه االجتماعات مبثاب ��ة جل�سات حت�ضريية
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لالجتم ��اع ال�ساب ��ع للأط ��راف املتعاقدة يف االتفاقية وال ��ذي عقد يف �سان خو�سيه ،كو�ستاريك ��ا يف مايو  ،1999حيث
مت اعتماد هذه املبادئ التوجيهية بعد املناق�شات والتعديالت التي �أجريت خالل اجلل�سة الفنية الثانية للم�ؤمتر.
 - 6ه ��ذه املب ��ادئ التوجيهي ��ة �ستفي ��د للغاي ��ة الدول التي تفك ��ر يف االلت ��زام ب�صيغ جدي ��دة لل�سيا�س ��ات �أو اال�سرتاتيجيات
الوطني ��ة للأرا�ض ��ي الرطبة .تبح ��ث �أجزاء الكتيب بالت�سل�س ��ل اخلطوات املقرتحة والق�ضايا الت ��ي قد تطرح فيما
بع ��د .وه ��ذا ي�شم ��ل حتدي ��د الغر�ض م ��ن هذه املب ��ادرة ،وتنظي ��م عملي ��ة منا�سبة ،والب ��ت يف كيفية تق ��دمي حمتوى
الوثيق ��ة ال�سيا�س ��ة ،وتطوي ��ر ا�سرتاتيجيات للتنفيذ واملراقب ��ة .قد تكون �أي من هذه املوا�ضي ��ع ذات �أهمية �أي�ضا يف
الدول التي لديها طرق را�سخة ملعاجلة مثل هذه امل�سائل .بع�ض املوا�ضيع التي يجري بحثها هنا قد ال تكون جزءا
من هذه الطرق �أو من خالل هذه التوليفة من اخلربة الدولية ،قد ت�سلط ال�ضوء على كيفية النظر لهذه اجلهود
اخلا�صة يف ال�سياق الأو�سع.
 - 7كم ��ا ه ��و مب�ي�ن يف الفق ��رة  ،3ملح ��ق بالدلي ��ل �سب ��ع درا�س ��ات ح ��االت والت ��ي ت�شم ��ل :دور املنظمات غ�ي�ر احلكومية يف
اال�سرتاتيجي ��ة الوطني ��ة للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة جلوزيف الر�س ��ون من جامعة ما�سات�شو�ست�س يف الواليات
املتح ��دة الأمريكي ��ة؛ وحتدي ��د �أ�صح ��اب امل�صلح ��ة يف ال�سيا�س ��ة الوطنية للأرا�ض ��ي الرطبة لنادرة ناث ��اي جيان من
تريني ��داد وتوباج ��و؛ بع�ض امل�شاورات اخلا�صة بو�ضع �سيا�سة الأر�ض الرطبة لكاليتون روبيك من كندا؛ و�سيا�سات
الأرا�ضي الرطبة داخل دولة فيدرالية لبيل فيليب�س من �أ�سرتاليا؛ وا�ستعرا�ض ال�سيا�سات القطاعية والت�شريعات
املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة لبول مافابي من �أوغندا؛ وا�سرتاتيجيات االمتثال لروبرتا ت�شيو وجيلربتو �سنرتون من
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية؛ �سيا�سة ماليزيا للأرا�ضي الرطبة :عملية التنمية والتن�سيق ل�سونداري راماكري�شنا
ع�ضو الهيئة الدولية للأرا�ضي الرطبة لآ�سيا واملحيط الهادئ يف ماليزيا.
 - 8وم ��ن امل�ؤم ��ل �أن توف ��ر هذه املبادئ التوجيهية مرجعا ت�شجع من خالله جمي ��ع الأطراف املتعاقدة يف اتفاقية رام�سار
على �إعادة النظر يف �سيا�سات وا�سرتاتيجيات بلدانهم على ال�صعيد الوطني ،بحيث ميكن حتقيق �أكرب ا�ستفادة من
تبادل اخلربات وامل�صالح والتي تعد ركنا ا�صيال يف اتفاقية رام�سار .

 .Iالإعداد ل�سيا�سة الأرا�ضي الرطبة
 1.1مقدمة
 - 9مت تعري ��ف الأرا�ض ��ي الرطب ��ة باعتباره ��ا واح ��دة م ��ن النظ ��م الرئي�سي ��ة لدع ��م احلياة على ه ��ذا الكوكب فيم ��ا يتعلق
بالأرا�ض ��ي الزراعي ��ة والغابات .وقد ك ��ان هذا مو�ضوعا رئي�سيا يف دعم التطور العامل ��ي وااللتزام ال�سيا�سي من �أجل
التنمي ��ة امل�ستدام ��ة واحلفاظ عل ��ى البيئة كما هو مبني يف اخلط ��ة اال�سرتاتيجية التفاقي ��ة رام�سار ،1997-2002
واال�سرتاتيجي ��ة العاملي ��ة للمحافظ ��ة على الطبيعة ،والعناية بالأر�ض ،وتقرير جلن ��ة برونتالند ،و �أجندة  . 21وقد
ب ��رز دور الأرا�ض ��ي الرطب ��ة بو�صفه عن�صرا �أ�سا�سي ��ا يف �إي�صال املياه العذبة الداخلية واحلف ��اظ على النظم البيئية
ال�ساحلي ��ة م ��ن خالل اتفاقية التنوع الأحيائي� .إن �أهمية الأرا�ضي الرطبة تتعدى كونها موطنا لكثري من الأنواع
النباتي ��ة واحليواني ��ة امله ��ددة باالنقرا� ��ض� ،إذ ت�شكل عن�ص ��را حيويا من عنا�ص ��ر النظم البيئي ��ة واالقت�صادية على
ال�صعيدين الوطني والعاملي.
� - 10إن خطورة ا�ستمرار فقدان الأرا�ضي الرطبة تتطلب نهجا جديدا لإدارة الأرا�ضي الرطبة .قد مت حتويل جزء كبري
م ��ن م�ساح ��ة الأرا�ض ��ي الرطبة يف املناط ��ق امل�أهولة من حالتها الطبيعي ��ة لدعم اال�ستخدام ��ات البديلة للأرا�ضي،
وي�شم ��ل ذل ��ك الزراعة  ،والتح�ض ��ر ،وال�صناعة ،واال�ستجمام .كما تدهورت حالة الأرا�ض ��ي الرطبة بفعل ممار�سات
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ا�ستخ ��دام الأرا�ض ��ي الت ��ي �أدت �إىل تدمري احلياة النباتية ،وحتميلها باملواد املغذي ��ة وال�سمية ،والرت�سيب ،والتعكر،
ونظ ��م الفي�ضان ��ات املتغ�ي�رة .كما �أثر كل م ��ن التجريف ،وتربية الأحي ��اء املائية املكثفة ،وقط ��ع الأ�شجار والأمطار
احلم�ضية على التوازن الطبيعي للأرا�ضي الرطبة.
� -11إن تعطيل وظائف الأرا�ضي الرطبة يت�سبب يف خ�سارة عالية  -اقت�صاديا واجتماعيا وبيئيا .كما �أن حدوث ا�ضطراب
يف الت ��وازن الطبيع ��ي لتل ��ك الأرا�ض ��ي ميكن �أن يدمر جممعات م ��ن اجلينات احليوية الالزم ��ة للأغرا�ض الطبية
والزراعي ��ة� ،إذ ميك ��ن �أن ي�ؤث ��ر عل ��ى قدرتها على حت�سني نوعية املياه ب�شكل طبيعي ،كم ��ا ميكن �أن يدمر ا�ستعمالها
من �أجل �أغرا�ض تعليمية وترفيهية .لذا يجب �أن يتوقف تعطيل الأرا�ضي الرطبة النافعة ،كما يجب الإبقاء على
تن ��وع الأرا�ض ��ي الرطبة املتبقية ،وينبغي القيام مبح ��اوالت لإ�صالح و�إحياء و�إعادة تهيئ ��ة الأرا�ضي الرطبة حيثما
�أمكن ذلك .وفيما يلي بيان موجز للعقبات واحللول املمكنة لهذه الق�ضية من الفقدان الكمي والنوعي للأرا�ضي
الرطبة.
 -12م ��ن ال�ض ��روري �إب ��راز �أهمية الأرا�ضي الرطبة واحلف ��اظ عليها ك�أ�سا�س ملنفعة املواطن�ي�ن� .إن احلفاظ على الأرا�ضي
الرطبة �أمر حيوي لتحقيق �أهداف احلفاظ على التنوع الإحيائي والتي مت و�صفها يف املعاهدات الدولية وما يتعلق
بها من التزامات دولية .تلعب الأرا�ضي الرطبة دورا هاما يف �إجناز هذه الأهداف كما هو مبني يف عدد من عنا�صر
اال�سرتاتيجية العاملية للمحافظة علي الطبيعة:
• احلف ��اظ عل ��ى العملي ��ات البيئية الأ�سا�سية ونظم دعم احلياة :ت�ؤدي الأرا�ضي الرطبة هذه املهام بطرق خمتلفة؛
فبع�ضه ��ا يق ��وم باحلف ��اظ عل ��ى وحت�س�ي�ن نوعي ��ة املي ��اه ،وبع�ضه ��ا يعم ��ل عل ��ى تنظيم تدف ��ق املي ��اه للحد من
الفي�ضان ��ات ورمب ��ا تزيد من تدفق جم ��رى ال�سيل يف نهاية ال�صيف ،وبع�ضها يغذي ام ��دادات املياه اجلوفية.
كم ��ا تظه ��ر �أهمي ��ة الأرا�ض ��ي الرطب ��ة باعتبارها مناط ��ق لتجمع وت ��زاوج للطي ��ور املهاجرة ،وك�أماك ��ن لو�ضع
وح�ضانة بي�ض الأ�سماك ،وكمواطن لعدد كبري من الالفقاريات والزواحف والربمائيات والنباتات.
• احلف ��اظ عل ��ى التن ��وع الوراث ��ي :الأرا�ضي الرطبة تلع ��ب دورا �أ�سا�سيا يف احلفاظ على احلي ��اة الربية ،حيث توفر
موطن ��ا رئي�سي ��ا حليوان ��ات ونبات ��ات ع�ص ��ور خمتلفة .كما متث ��ل الأرا�ض ��ي الرطبة موطنا حل ��وايل ثلث عدد
الأنواع الربية التي مت حتديدها على �أنها مهددة باالنقرا�ض �أو معر�ضة للخطر �أو نادرة.
• اال�ستف ��ادة امل�ستدام ��ة من الأن ��واع والنظم البيئية :يعتمد اقت�صاد الكثري من املناط ��ق املحلية �أو الإقليمية ب�شكل
مبا�ش ��ر عل ��ى م ��وارد االرا�ضى الرطب ��ة مثل الأ�سم ��اك واحلياة الربي ��ة ،واملنتج ��ات النباتية واخل�ش ��ب .املوارد
املتج ��ددة املرتبط ��ة بالأرا�ضي الرطبة هي عن�صر حموري يف �أمناط احلي ��اة التقليدية لك�سب العي�ش لل�سكان
الأ�صلي�ي�ن .كم ��ا تتيح �أي�ضا الأرا�ضي الرطبة فر�صا كبرية لل�سياحة الرتفيهية ،مثل ال�صيد و�صيد الأ�سماك
ومراقبة الطيور وت�صوير الطبيعة.
 - 13مواجهة التحدي املتمثل يف احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية والوطنية يتطلب �سيا�سات وطنية
�شامل ��ة وذل ��ك لتوفري �أ�سا� ��س للعمل الوطني و�إط ��ار للتعاون الدويل والوطن ��ي .هذه ال�سيا�س ��ة بالن�سبة للأرا�ضي
الرطب ��ة ميك ��ن �أن تك ��ون ذات قيم ��ة� ،إذ ت�سع ��ى ال ��دول ملعاجلة �إدارة ومتطلب ��ات مواطن احلياة الربي ��ة وغريها من
املوارد الإحيائية وكذلك االحتياجات الب�شرية للأجيال احلالية وامل�ستقبلية.
 - 14تن� ��ص امل ��ادة � ،3.1ضم ��ن ن� ��ص اتفاقية رام�سار ال ��ذي اعتمد يف عام  ،1971عل ��ى �أن «الأطراف املتعاق ��دة �سوف ت�صيغ
وتنفذ خططها من �أجل تعزيز احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة املدرجة يف القائمة (اخلا�صة بالأرا�ضي الرطبة ذات
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الأهمية الدولية) ،وبقدر الإمكان ،اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة يف �أرا�ضيه «
 - 15تع ��د �صياغ ��ة ال�سيا�س ��ات الوطني ��ة التي تعزز من احلفاظ عل ��ى الأرا�ضي الرطبة واحدة من الإج ��راءات املو�صى بها
والت ��ي ت�أخذه ��ا الأط ��راف املتعاقدة يف االعتب ��ار لقبول اتفاقية الأرا�ضي الرطبة .و ق ��د مت مراعاة ذلك يف عدد من
الأمثل ��ة الوطني ��ة التي �أجنزت حت ��ى اليوم ،والتي انطوت يف بع�ض الأحيان على عملي ��ة طويلة ومعقدة� .إن القيود
ال�سيا�سي ��ة والق�ضائي ��ة وامل�ؤ�س�سي ��ة والقانونية واملالي ��ة ت�ؤثر على �صياغة ه ��ذه ال�سيا�سات ،بالإ�ضاف ��ة �إىل العوامل
االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة الت ��ي ال ت ��زال ت�ساهم يف فقدان الأرا�ض ��ي الرطبة يف حني ال ت ��زال العملية ال�سيا�سية يف
طور الإعداد.
 - 16من املهم �أن ندرك �أن عملية و�ضع وتنفيذ �سيا�سة للأرا�ضي الرطبة على امل�ستوى الوطني قد ت�ستغرق وقتا وحتتاج
مل�شاورات كافية للتغلب على العوائق مثل ندرة املوارد املالية �أو عزوف امل�ؤ�س�سية لتغيري طرق �أداء الأعمال التجارية
يف هيئ ��ات حكومي ��ة وغريه ��ا .ولكي ت�صب ��ح ال�سيا�سة الوطنية للأرا�ض ��ي الرطبة فعالة ب�شكل كب�ي�ر يجب �أن تكون
وا�سع ��ة النط ��اق بحي ��ث ال تقت�ص ��ر على كونها� ،أو �أن ينظر �إليها على �أنها ،جم ��رد �سيا�سة حلماية احلياة الربية� .إن
الرتكي ��ز الت ��ام عل ��ى جوانب احلياة الربي ��ة لل�سيا�سة الوطنية للأرا�ض ��ي الرطبة قد يهم�ش قيمته ��ا لدى املجتمع
والأم ��ة� .إن تطوي ��ر مث ��ل ه ��ذه ال�سيا�س ��ة ه ��و يف الواقع «فر�ص ��ة ذهبي ��ة» لتعزيز التع ��اون والعمل عل ��ى العديد من
امل�ستوي ��ات .وميك ��ن تطوي ��ر هذه ال�سيا�سة يف مواجهة ال�ش ��ك؛ �إذ ال تتطلب توفر قائمة �شامل ��ة �أو معلومات علمية
قبل البدء يف العمل.

 2.1فر�ص للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة
 - 17فيما يلي عدد من الفر�ص حلل ق�ضايا وحتقيق احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة.

و�ضع �أهداف للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة يف ال�سيا�سات احلكومية
 - 18احلكومات الفيدرالية واملحلية وحكومات الإقاليم واملقاطعات والواليات نادرا ما تدرك قيمة احلفاظ على الأرا�ضي
الرطبة يف �سيا�ساتها وبراجمها .وينتج عن عدم التوجيه احلكومي يف هذا ال�صدد ما يلي:
• ا�ستم ��رار وتزاي ��د فقدان الأرا�ضي الرطبة ب�سبب �أن قرارات حتوي ��ل الأرا�ضي الرطبة امل�ستقلة �إىل ا�ستخدامات
�أخرى للأرا�ضي لي�ست خا�ضعة ،وال مت�صلة ،بجميع �سيا�سات احلفاظ على الأرا�ضي؛
• انع ��دام امل�ساءل ��ة الكامل ��ة لتل ��ك الهيئات الوطنية و�شب ��ه الوطنية املكلف ��ة بالإ�شراف على امل ��وارد الطبيعية مثل
الأرا�ضي الرطبة؛
• عدم وجود ملف لق�ضايا الأرا�ضي الرطبة ،مما ي�ؤدي �إىل عدم تولية اهتمام كاف لقيمة الأرا�ضي الرطبة عند
اتخاذ �أو مراجعة قرارات ب�ش�أن ا�ستخدام هذه الأرا�ضي؛
• ع ��دم وج ��ود توجيه ��ات ل�صانع ��ي الق ��رارات (هيئ ��ات الفيدرالي ��ات والأقاليم واملقاطع ��ات والوالي ��ات والبلديات،
ومالك الأرا�ضي) الذين يجب �أن يوازنوا بني مزايا وعيوب القرارات املتعلقة با�ستخدام هذه الأرا�ضي؛
• الف�شل فى تطبيق الت�شريعات وال�سيا�سات القائمة حيث مت ا�ستيفا�ؤها.
 - 19ميكن �أن ت�ساعد ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة هذه الهيئات احلكومية يف �إر�ساء دعائم امل�ساءلة عن �أفعالهم،
وتعديل �سيا�ساتها القطاعية مبا يعود بالنفع على النظم البيئية للأرا�ضي الرطبة.
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تعزيز التن�سيق واالت�صاالت بني الهيئات احلكومية
 - 20ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة عل ��ى الأرا�ض ��ي الرطب ��ة يف معظم ال ��دول تنت�شر بني الحكوم ��ة الفيدرالي ��ة� ،أوحكومة الأقليم
�أواملقاطع ��ة �أو الوالي ��ة ،وب�ي�ن خمتل ��ف الإدارات والهيئات احلكومي ��ة .ولن يكون كل هذا الع ��دد الهائل من الإدارات
والهيئ ��ات عل ��ى �أي م�ست ��وى ،م�س�ؤوال عن جميع جوانب الإدارة واحلفاظ واال�ستخ ��دام امل�ستدام للأرا�ضي الرطبة.
عل ��ى الرغ ��م من حمدودية اجله ��ود املبذولة ،ال يزال التن�سي ��ق واالت�صال داخل وبني احلكوم ��ات غري كاف .لي�ست
احلاج ��ة لوج ��ود هيئة واحدة تعتن ��ي بالأرا�ضي الرطبة ،بل احلاجة �إىل �ضرورة حت�س�ي�ن االت�صاالت وو�ضع �سيا�سة
مت�سق ��ة وفاعل ��ة تتبعها جمي ��ع الهيئات احلكومية .ويف هذا ال�ص ��دد ،ميكن �أن متثل ال�سيا�س ��ات الوطنية للأرا�ضي
الرطبة �آلية لتح�سني وتعزيز التن�سيق الفعال والتوا�صل بني هذه الهيئات.
 - 21يف العديد من الدول ،غالبا ما تتوفر للهيئات احلكومية التي لديها فر�صة لتقدمي دور قيادي لربامج احلفاظ على
الأرا�ض ��ي الرطب ��ة م ��وارد قليلة فيما يتعلق باملوظف�ي�ن والتمويل .وقد تكون �أي�ضا منزلته ��ا ال�سيا�سية يف الت�سل�سل
الهرمي للحكومة يف مرتبة �أدنى و�أقل ت�أثريا ،حيث تنقل تقاريرها عن طريق واحدة �أو �أكرث من الوزارات الكربى.
وغالبا ما ي�صعب على احلكومة النظر بعني االعتبار �إىل الروابط التي بحاجة لأن تكون ذات فاعلية ،مثل تن�سيق
برامج الفر�ص النافعة للأرا�ضي الرطبة مع الأولويات الوطنية املائية والزراعية والتنموية.

خلق مزيد من احلوافز للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة
- 22غالب ��ا م ��ا تتعار� ��ض الربام ��ج التحفيزية (احلكومي ��ة وغريها) مع جهود احلف ��اظ على الأرا�ض ��ي الرطبة .يف بع�ض
ال ��دول ،غالب ��ا م ��ا تك ��ون التحفيزات ال�ضريبي ��ة على الدخ ��ل واملمتلكات ،وال�ص ��رف ال�صحي و�إعانات بن ��اء ال�سدود،
وح�ص� ��ص الإنت ��اج الزراعي مغري ��ات مالية قوية للمزارعني ال�ست�ص�ل�اح الأرا�ضي الرطبة� .إذ ب ��دون هذه املغريات،
عادة ما تعوق العوامل االقت�صادية عملية اال�ست�صالح .وعلى العك�س ،هناك عدد قليل من احلوافز ملالك الأرا�ضي
للحف ��اظ عل ��ى الأرا�ض ��ي الرطب ��ة يف دولة طبيعي ��ة .وحيث ي�ستفي ��د العامة م ��ن الأرا�ضي الرطبة ،ميك ��ن �أن يكون
ذل ��ك م�ب�ررا ك ��ي تقوم احلكومة بتمويل �أو دعم احلوافز جلهود احلفاظ عل ��ى الأرا�ضي .ميكن لل�سيا�سات الوطنية
للأرا�ض ��ي الرطب ��ة �أن تك ��ون �أداة لتعزي ��ز تنفي ��ذ حواف ��ز قطاعي ��ة واقت�صادي ��ة جدي ��دة وكذلك احلد م ��ن العوامل
والعوائق التي ت�ؤدي �إىل تدهور الأرا�ضي الرطبة.

تعزيز وحت�سني �إدارة الأرا�ضي الرطبة بعد اكت�سابها �أو ا�ستبقائها
 - 23غالب ��ا م ��ا جتد املنظمات غري احلكومية واملجتمعات املحلية ومالك الأرا�ضي اخلا�صة ،والهيئات احلكومية �صعوبة
يف �إدارة �ش� ��ؤون الأرا�ض ��ي الرطب ��ة الت ��ي اكت�سبوه ��ا �أو ا�ستبقوها بغر�ض احلف ��اظ عليها� .إذ غالبا م ��ا تكون �ضرائب
امللكية وتكاليف املوظفني مرتفعة ،كما �أن املديرين لي�سوا على دراية جيدة ب�أ�ساليب زيادة الإيرادات من ا�ستخدام
الأرا�ض ��ي الرطب ��ة بطريقة متوافقة بيئيا .الإدارة طويلة الأجل ،والتي ميكن دعمها من خالل توليد الدخل ،تعد
م�ص ��در اهتم ��ام متزايد من جميع هيئات احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة� .إن ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة
تعد فر�صة للت�صدي لهذه العوامل و�إيجاد حلول لها.
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املعرفة الأف�ضل وتطبيقها
 - 24هناك معلومات حمدودة عن الأداء البيئي وو�ضع وقيمة الأرا�ضي الرطبة (مثل القيمة املائية �أو االقت�صادية)  .قد
�أحرزت العديد من الدول تقدماً يف جمال ت�صنيف وو�ضع قوائم للأرا�ضي الرطبة ،لكن على ال�صعيد العاملي ،ف�إن
ه ��ذه املهم ��ة مل تكتمل بع ��د .مت بذل جهود كثرية لو�ضع �أه ��داف لتحديد �أعداد و�أن ��واع الأرا�ضي الرطبة الالزمة.
وميك ��ن لل�سيا�س ��ات الوطني ��ة للأرا�ض ��ي الرطب ��ة �أن ت�ساع ��د يف حتدي ��د املعلوم ��ات ال�ضرورية وو�ض ��ع ا�سرتاتيجية
للح�صول على واال�ستفادة من املعلومات الالزمة لإدارة الأرا�ضي الرطبة.
(انظر  - 25مع ��دالت حتوي ��ل الأرا�ض ��ي الرطب ��ة وقيمتها االقت�صادي ��ة مل يتم تقديرها ب�ص ��ورة كافية .فالتكالي ��ف االقت�صادية
�أي�ضا تقرير
واالجتماعية والبيئية وفوائد ا�ست�صالح الأرا�ضي الرطبة هي �أ�شياء مل يتم فهمها ب�صورة كافية حتى الآن ،ولكن
رام�سارالفني ،3
قيمة الأرا�ضي ثم ��ة م�ؤ�ش ��رات متزايدة على �أن الأرا�ض ��ي الرطبة متثل �أهمية من الناحية االقت�صادية ف�ضال عن الناحية البيئية
الرطبة)
واالجتماعية .املعرفة احلالية عن الأرا�ضي الرطبة لي�ست موظفة توظيفا جيدا ولي�ست م�ستخدمة ب�شكل فعال يف
الت�أثري على قرارات ا�ستخدام الأرا�ضي .بينما تبقى فجوة عدم معرفة الكثري حول الأرا�ضي الرطبة عائقا كبريا،
ويجب امل�ضي قدما يف اتخاذ �إجراءات احلفاظ على الأرا�ضى دون انتظار النتائج اجلارية من الأن�شطة البحثية.
 - 26يف العدي ��د م ��ن ال ��دول حيث ال تزال التنمية االقت�صادية تواج ��ه �صعوبات� ،أو يف الدول التي مير اقت�صادها مبرحلة
انتقالية ،تكون العقبات االجتماعية وال�سيا�سية �أمام الربامج البيئية كبرية للغاية .و �سيظل احلفاظ على الأرا�ضي
الرطب ��ة �أولوي ��ة ثانوية طامل ��ا كان الرخاء االقت�ص ��ادي واال�ستخدامات امل�ستدامة للمياه وامل ��وارد الطبيعية ال تزال
غ�ي�ر وا�ضح ��ة .يف البلدان التي مزقتها الكوارث الطبيعي ��ة و�صراعات احلدود املدنية �أو الدولية ،ميكن ا�ستنتاج �أن
االحتياجات البيئية لهذه الدول تكون ذات �أولوية ثانوية بالن�سبة لأعمال احلكومة.

التعليم املوجه �إىل اجلمهور العام و�صناع القرار ،ومالك الأرا�ضي والقطاع اخلا�ص
 - 27برام ��ج التعلي ��م املتعلق ��ة بالأرا�ض ��ي الرطب ��ة ال يت ��م دعمه ��ا بق ��وة ،وتك ��ون مت�ضارب ��ة وال ت�ؤك ��د عل ��ى �أهمي ��ة الإدارة
واال�ستخ ��دام الر�شي ��د للموارد الطبيعية .يف �أمثلة عديدة على ال�صعي ��د الوطني �أو �شبه الوطني ،قد ثبت �أن �أفراد
ال�شع ��ب يكون ��ون �أكرث ت�أيي ��دا لربامج احلفاظ على الأرا�ض ��ي �إذا مت �إعالمهم بطريقة �أف�ضل ع ��ن �أهمية الأرا�ضي
الرطب ��ة .وذل ��ك ين�ش�أ م ��ن خالل مبادرات التوعية العامة التي تقدم فهما �أف�ضل لقيمة ووظائف ومنافع الأرا�ضي
الرطبة ،والنتائج املرتتبة على ا�ستمرار فقدان الأرا�ضي الرطبة.
 - 28م�ل�اك الأرا�ض ��ي بحاج ��ة �إىل معرف ��ة كيفي ��ة حت�س�ي�ن �إدارة موارده ��م الطبيعي ��ة املتج ��ددة لإنت ��اج فوائ ��د اقت�صادية
م�ستدام ��ة .كم ��ا �أن �صن ��اع الق ��رار بحاج ��ة �إىل تعل ��م �أهمية ق�ضاي ��ا الأرا�ضي الرطب ��ة ،والعالقة وثيق ��ة ال�صلة بني
احلفاظ على الأرا�ضي والتنمية االقت�صادية امل�ستدامة ،وكيفية تطبيق التفهم البيئي على تخطيط و�إدارة املوارد.
التعلي ��م ه ��و عملي ��ة تفاعلي ��ة� :إذ ميكن للق ��ادة ال�سيا�سي�ي�ن وامل�س�ؤول�ي�ن احلكوميني والعلم ��اء و�أ�صح ��اب الأرا�ضي
وم�ستخدم ��ي الأرا�ض ��ي الرطب ��ة �أن يتعلم ��وا الكثري من بع�ضهم البع�ض ح ��ول الأرا�ضي الرطب ��ة واحلفاظ عليها.
�إن الت�شيي ��د و�أن�شط ��ة تنمي ��ة ال�سياح ��ة ،على �سبيل املثال ،والتي م ��ن املحتمل �أن ت�ضي ��ف �إىل ال�ضغوط التي تواجه
الأرا�ضي الرطبة ،ميكن �أي�ضا �أن توفر فر�صا هامة لإ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة يف النهج الذي يعزز الإدارة امل�ستدامة.
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تطوير �سيا�سات الأرا�ضي الرطبة يجب �أن ي�شمل الت�شاور مع امل�ستفيدين من امل�ستوى الوطني واملحلي كما هو يف النيجري  .ت�صوير
ديني�س الندبريج وانادا تيجي

 - 29تع ��د ال�سيا�س ��ات الوطنية للأرا�ضي الرطبة فر�صة هامة لتحديد الأولويات ب�صورة م�شرتكة و�آليات لتعزيز الوعي
مبوارد االرا�ضى الرطبة فى البالد.

تعزيز م�شاركة منظمات غري حكومية وجمتمعات حملية
 -30مل تع�ت�رف احلكوم ��ات اعرتاف ��ا كام�ل�ا بجم ��ع التربع ��ات ومه ��ارات احلف ��اظ عل ��ى الأرا�ض ��ي واجلهود الت ��ي تبذلها
املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومية واملجتمعات املحلي ��ة ،وال ب�إمكانية هذه اجلماعات للم�ساع ��دة يف حفظ الأرا�ضي الرطبة
وتطوي ��ر ال�سيا�س ��ات .ه ��ذه املنظمات واملجتمعات املحلي ��ة غالبا ما تكون يف و�ضع جيد جلم ��ع الأموال من الأع�ضاء
املهتم�ي�ن م ��ن �أفراد ال�شعب ،وتقدمي م�ساهمات عينية لتغطية التكالي ��ف املرتبطة ب�صيانة الأرا�ضي الرطبة .فمن
املمكن �أن ت�صبح هذه املنظمات �شريكا فعاال مع احلكومة يف تنفيذ م�شاريع احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة ،وخا�ضة
يف مراقبته ��ا وحرا�سته ��ا ،حملي ��ا ووطنيا .كما �أن امل�صاري ��ف الإدارية الكامنة يف هذه املنظم ��ات واملجتمعات املحلية
تك ��ون �أق ��ل من احلكومية .كثريا ما تكون املنظمات غري احلكومي ��ة ذات امل�صداقية وجماعات املجتمع املحلي قادرة
على ح�شد الت�أييد ال�شعبي الالزم للتغلب على “العوائق” البريوقراطية وال�سيا�سية( .انظر درا�سة احلالة .)1
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درا�سة حالة ()1
دور املنظمات غري احلكومية يف اال�سرتاتيجية الوطنية للحفاظ على الأر�ض الرطبة
جوزيف الر�سون ،جامعة ما�سات�شو�ست�س ،الواليات املتحدة الأمريكية
يتم احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة يف الواليات املتحدة الأمريكية من خالل جمموعة من اال�سرتاتيجيات العامة واخلا�صة من بينها : :اللوائح
احلكومي ��ة� ،ش ��راء الأر� ��ض الرطب ��ة من قبل احلكوم ��ة واملنظمات غري احلكومي ��ة اخلا�صة ،املِنح االختياري ��ة للأرا�ضي الرطبة الت ��ي يقدمها املالك
للمنظم ��ات غ�ي�ر احلكومي ��ة �أو َمن ��ح �أو بيع حق ��وق التطوير من قبل املالك بالإ�ضاف ��ة �إىل تعديل الإعانات املالية احلكومي ��ة .يعترب ا�ستخدام الأر�ض
م�سئولي ��ة الدول ��ة واحلكوم ��ات املحلية .هذا ومتنع الت�شريعات الوطني ��ة والر�سمية احلكومات من فر�ض القيود على ا�ستخدام الأر�ض يف حالة امللكية
اخلا�صة دون احل�صول على مدفوعات مالية .بينما تبنت احلكومات الفيدرالية وبع�ض حكومات الواليات �أهدافاً تتعلق بعدم “وجود خ�سائر �صافية”
يف الأرا�ض ��ي الرطب ��ة� ،إال �أن القي ��ود الت�شريعية على قدرة احلكومة على فر� ��ض ا�ستخدامات حمددة للأرا�ضي كانت حائ ًال دون اعتماد �سيا�سة وطنية
للأر�ض الرطبة مثل ال�سيا�سات التي تطبقها الدول الأخرى.
ه ��ذا وق ��د كان ��ت ا�سرتاتيجي ��ة احلفاظ عل ��ى الأرا�ضي الرطبة التي دام ��ت طوي ًال يف الواليات املتح ��دة الأمريكية هي �شراء ملكي ��ة الأر�ض .لقد مت
ت�شجي ��ع مالك ��ي الأرا�ض ��ي على منح حقوق تطوير الأرا�ضي الرطبة للهيئات احلكومية �أو ال�شركات االحتادية اخلا�صة للحفاظ على الأر�ض الرطبة.
يقت�ضي هذا املنهج �أن تظل الأر�ض الرطبة خا�ضعة للملكية اخلا�صة وت�سفر عن �ضرائب عقارية للحكومات املحلية .لكن مالك الأر�ض يتنازل للأبد
ع ��ن حق ��وق تطوي ��ر الأر� ��ض الرطب ��ة للمنظمات العامة �أو املنظم ��ات غري احلكومية �سواء من خ�ل�ال بيعها �أو منحها .ويف الكث�ي�ر من احلاالت يحمل
�سند التنازل التزامات قانونية دائمة للحماية من التغيريات امل�ستقبلية يف �سيا�سة الهيئة .لقد كان �شراء ومنح الأرا�ضي الرطبة من اال�سرتاتيجيات
ذات الأهمية الكربى للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة يف الواليات املتحدة منذ ثالثينيات القرن الع�شرين لكن هذه اال�سرتاتيجيات لن تكفي وحدها
للمحافظ ��ة عل ��ى قيمة �أرا�ضينا الرطبة .يع ��د امتالك املنظمات غري احلكومية للأرا�ضي الرطبة �أحد �أك�ث�ر اال�سرتاتيجيات �أهمية ل�ضمان احلفاظ
عل ��ى الأرا�ض ��ي الرطب ��ة بالوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة .عند عدم قدرة احلكوم ��ة على الت�صرف ال�سري ��ع ال�ستغالل الفر�ص و�ش ��راء الأرا�ضي الرطبة
م ��ن امل�ل�اك اخلوا� ��ص ،ميك ��ن �أن تت�صرف املنظمات غري احلكومية على نحو �أك�ث�ر �سرعة وت�ستحوذ على هذه الأماكن .ميك ��ن �أن تذكر املنظمات غري
احلكومي ��ة يف �سن ��د ملكي ��ة الأر� ��ض بع� ��ض ال�شروط التحفظي ��ة الدائمة عل ��ى ال�شراء الالح ��ق �أو ميكن لها االحتف ��اظ بحقوق الإ�ش ��راف الأبدي على
الأر�ض .انت�شر بيع �أو منح حقوق تطوير الأر�ض الرطبة يف الكثري من املناطق وميكن �أن يلعب ذلك دوراً رئي�سياً يف احلفاظ على الأر�ض الرطبة.
عمل تنظيم الأر�ض الرطبة على و�ضع �آداة رئي�سية للوفاء بالأهداف الوطنية للحفاظ على الأر�ض الرطبة .فبالإ�ضافة �إىل الربنامج التنظيمي،
تبنت جميع الواليات ال�ساحلية تنظيما رئي�سياً ا�ستثنائياً للأر�ض الرطبة .ت�سري التنظيمات اخلا�صة با�ستخدام املياه العذبة لري الأر�ض الرطبة يف
 14والي ��ة .عل ��ى امل�ست ��وى املحلي ،يعد تنظيم الأر�ض الرطبة �شديد التنوع ب�ش�أن تطبيق ��ه وفعاليته .تطبق الواليات الواقعة يف نف�س املنطقة براجماً
تنظيمي ��ة خمتلف ��ة مم ��ا ي� ��ؤدي �إىل �صعوبة و�ضع برامج ثابتة تت�ضمن م�ستجمع ��ات املياه الواقعة فيما بني الواليات .يو�ض ��ح تاريخ الربنامج الوطني
لتنظيم الأر�ض الرطبة عدم تطبيق الربنامج على نحو ثابت بني خمتلف املناطق .ولكن ،نتيجة للقيود على قدرة احلكومة لتطبيق ال�ضوابط على
ا�ستخدام الأر�ض� ،سوف تظل الربامج التنظيمية �أداة هامة يف الواليات املتحدة لكنها لن جتد حيزاً كبرياً للتطبيق يف الدول الأخرى.
يقت�ض ��ي تنظي ��م الأر� ��ض الرطبة ح�صول �أي ف ��رد �أو م�ؤ�س�سة خا�صة �أو هيئة عامة على ت�صريح من الهيئ ��ات احلكومية قبل تغيري الأر�ض الرطبة
ع ��ن طري ��ق الت�صري ��ف �أو ال ��ردم .هذا وق ��د بد�أ �أول برنامج يفر� ��ض القيود على الأر�ض الرطب ��ة بالواليات املتحدة الأمريكية عل ��ى امل�ستوى املحلي يف
والي ��ة ما�سا�شو�ست� ��س عندم ��ا �أ�ص ��درت الوالية اللوائح التي ق�ضت بوق ��ف تدمري م�ستنقعات الأمالح التي يغمرها امل ��د بالوالية ،وذلك بناء على طلب
املجتمع ��ات املحلي ��ة ال�ساحلي ��ة� .أدرك املواطن ��ون باملجتمعات �أن م�ستنقع ��ات الأمالح كانت من امل�شات ��ل الزراعية وم�صادر الغ ��ذاء الرئي�سية للحيوانات
ال�صدفي ��ة املائي ��ة املحلي ��ة والأ�سم ��اك الغذائية البحرية التجارية التي تعد ذات �أهمية لالقت�صاد املحلي .وق ��د �أيدت املحاكم هذه الالئحة دون �إعطاء
�أي تعوي�ض لأ�صحاب امل�ستنقعات على �أ�سا�س حماية امل�صلحة العامة.
عل ��ى م ��دار الزم ��ن ،بد�أت حماية مواطن الأ�سماك واحليوانات الربية الهامة يف احل�صول على مزيد من القبول من الناحية القانونية كهدف عام
لتنظيم الأر�ض الرطبة بالواليات املتحدة الأمريكية .وقد بد�أت التعديالت التي مت �إدخالها على �ضبط الفي�ضان وت�أمينه و�سيا�سات تخفيف الكوارث
يف احل�ص ��ول عل ��ى الت�أيي ��د �أي�ضاً .يعد ذلك �أمراً مب�شراً بالن�سبة للأرا�ضي الرطبة املعر�ضة لالنغمار مبياه الفي�ضان وي�شتمل على بع�ض املبادئ التي
ميكن تطبيقها على نطاق وا�سع عند عدم مالئمة اال�ستخدامات الب�شرية لل�سهول املعر�ضة ملياه الفي�ضان مع �أحداث الفي�ضانات الرئي�سية املنتظمة.
مبا �أن الزراعة كانت من الأ�سباب التاريخية الرئي�سية خل�سارة الأر�ض الرطبة يف الواليات املتحدة ،كانت الإعانات التي تقدمها احلكومة للمزارعني
لدع ��م زراع ��ة بع� ��ض املحا�صي ��ل املحددة واتب ��اع ممار�سات معاجلة الأر�ض م ��ن امل�سائل ذات الأهمية يف جه ��ود احلفاظ على الأر� ��ض الرطبة بالواليات
املتحدة .يتم بذل املزيد من االهتمام لتعديل �سيا�سات الإعانات اخلا�صة باملحا�صيل وت�شجيع املمار�سات املعدلة ال�ستخدام الأر�ض من �أجل احلد من
الت�أثريات احلادة للزراعة على احلفاظ على الأر�ض الرطبة.
(ملحوظة املحرر :مل يتم حتديث درا�سة احلالة املاثلة منذ �أول �إ�صدارلها)
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ال�سياق التاريخي لال�ستخدام الر�شيد و�سيا�سة الأر�ض الرطبة باالتفاقية
� -31أ�صب ��ح مفه ��وم اال�ستخ ��دام الر�شيد �سمة مميزة لالتفاقية اخلا�صة بالأر� ��ض الرطبة .مت تعريف اال�ستخدام الر�شيد يف املادة
 3-1من االتفاقية والتي تن�ص على �أن الأطراف املتعاقدة من املتوقع �أن “ :يقوموا ب�صياغة وتطبيق تخطيطهم من �أجل
الت�شجي ��ع عل ��ى  .......اال�ستخ ��دام الر�شي ��د للأرا�ضي الرطبة يف منطقتهم ب�أق�صى قدر ممك ��ن” .يعد اال�ستخدام الر�شيد
�أح ��د �أك�ث�ر عنا�ص ��ر االتفاقي ��ة التي تواجه �صعوب ��ة يف تطبيقها .ونتيج ��ة لذلك ،و�ضع ��ت االتفاقية التعليم ��ات والإر�شادات
الإ�ضافية مل�ساعدة الأطراف املتعاقدة على تطبيق املفهوم.
 -32ال ينطب ��ق مفه ��وم “اال�ستخ ��دام الر�شيد” على املواقع املدرجة يف اتفاقية “رام�سار” فقط لكنه ينطبق على جميع الأرا�ضي
الرطبة يف منطقة الطرف املتعاقد .مت و�ضع التوجيهات اخلا�صة باال�ستخدام الر�شيد للأر�ض الرطبة يف االجتماع الثالث
مل�ؤمت ��ر الأط ��راف بكن ��دا ع ��ام  .1987تطال ��ب التو�صي ��ة  3-3الأطراف املتعاق ��دة با�ستخ ��دام التعريف املذك ��ور لال�ستخدام
الر�شيد((( والتعليمات التي يت�ضمنها امللحق بالتو�صيات.
� -33ساع ��دت التعليم ��ات الت ��ي و�ضعتها االتفاقية العديد من الأطراف املتعاقدة على و�ض ��ع ال�سيا�سات الوطنية للأر�ض الرطبة.
تو�ضح هذه التعليمات احلاجة لتح�سني الرتتيبات امل�ؤ�س�سية والتنظيمية والتعامل مع االحتياجات الت�شريعية وال�سيا�سية
وزي ��ادة املعرف ��ة والوع ��ي بقيم الأر�ض الرطبة ،وتقيي ��م ومتابعة و�ضع الأرا�ضي الرطبة وحتدي ��د �أولويات الربنامج وو�ضع
خطط عمل لبع�ض املواقع املحددة كعنا�صر لل�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة.
 -34يف االجتم ��اع الراب ��ع مل�ؤمت ��ر الأط ��راف املنعق ��د يف �سوي�س ��را عام  ،1990و�ض ��ع الأطراف تعليم ��ات تطبيق مفه ��وم اال�ستخدام
الر�شي ��د كالتو�صي ��ة رق ��م ( 4-10والتي عملت على �إلغاء التو�صية  )3-3م�ؤكدين عل ��ى �أن مفهوم اال�ستخدام الر�شيد ميتد
لي�شم ��ل جمي ��ع نواحي احلف ��اظ على الأر�ض الرطبة� .أو�ضح ��ت التو�صية �أن ال�سيا�سات الوطني ��ة لالر�ض الرطبة يجب �أن
تتعام ��ل م ��ع جمموع ��ة كب�ي�رة من امل�ش ��كالت والأن�شط ��ة ذات ال�صلة بالأرا�ض ��ي الرطبة ب�أق�ص ��ى قدر ممكن ،داخ ��ل ال�سياق
الوطني .مت اقرتاح خم�س جمموعات للإجراءات على امل�ستوى الوطني (يتم ذكر هذه املجموعات بالتف�صيل يف امللحق (:)1
(�أ) حت�سني الرتتيبات امل�ؤ�س�سية واحلكومية التنظيمية،
(ب) مراجعة الت�شريع احلايل وامل�ستقبلي وال�سيا�سات الوطنية الأخرى التي ت�ؤثر على الأرا�ضي الرطبة،
(ج) تنمية الوعي واملعرفة مبهام وقيم الأر�ض الرطبة،
(د) التقدير والتقييم االقت�صادي للأرا�ضي الرطبة من �أجل و�ضع �أولويات �إدارة املوقع اخلا�صة بها ،و
(هـ) و�ضع الإجراءات على �أ�سا�س املوقع مثل �آليات احلماية القانونية و�إحياء املواطن الطبيعية.
 -35دع ��ت اخلط ��وط الإر�شادي ��ة للعديد من الإج ��راءات التي يجب �أن حت�صل على االهتمام الف ��وري على امل�ستوى الوطني وذلك
�سواء مت و�ضع ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة �أم ال .قد ت�ؤدي هذه اخلطوط الإر�شادية �إىل تي�سري �إعداد ال�سيا�سات
((( تعرف التو�صية  3-3اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة على �أنه «اال�ستخدام امل�ستدام للأر�ض الرطبة ل�صالح الب�شر بطريقة تتما�شى مع �صون
اخل�صائ�ص الطبيعية للنظام البيئي» (مت تعديل ذلك التعريف عام  2005كما يلي «�صون طابعها البيئي من خالل تطبيق املنهجيات اخلا�صة بالنظام
البيئي ،يف �سياق التنمية امل�ستدامة» (القرار  ،IX.1امللحق �أ)
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كتيبات رام�سار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة الإ�صدار الثالث2006 ،
الوطني ��ة للأر� ��ض الرطب ��ة وجتنب الت�أخ�ي�ر يف التطبيق العمل ��ي ال�سرتاتيجية احلف ��اظ عليها واال�ستخ ��دام الر�شيد لها.
وكم ��ا ه ��و متوقع ،ف�إن الأطراف املتعاقدة تختار الإجراءات بن ��اء على �أولوياتهم الوطنية اخلا�صة .يطبق البع�ض التدابري
امل�ؤ�س�سي ��ة �أو الت�شريعي ��ة �أو التعليمي ��ة ويب ��د�ؤون يف نف�س الوق ��ت يف ا�ستخدام املقايي�س �أو الأعم ��ال العلمية .وباملثل مت حث
الأط ��راف املتعاق ��دة التي ترغب يف ت�شجي ��ع اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة دون االنتظ ��ار حتى يتم و�ضع ال�سيا�سات
الوطنية للأر�ض الرطبة على ما يلي:
	• حتديد امل�سائل التي تتطلب االهتمام الأكرث �إحلاحاً،
	• اتخاذ الإجراءات ب�ش�أن واحدة �أو �أكرث من تلك امل�سائل،
	• حتديد مواقع الأر�ض الرطبة التي تتطلب الإجراء الأكرث �إحلاحاً ،و
	• اتخ ��اذ الإج ��راءات عل ��ى واح ��دة �أو �أكرث من ه ��ذه الأرا�ضي الرطب ��ة على �أ�سا� ��س اخلطوط الإر�شادي ��ة املحددة يف ظل
“الإجراءات ذات الأولوية يف بع�ض املواقع املحددة للأر�ض الرطبة”.
 -36وهك ��ذا جن ��د �أن االتفاقي ��ة عمل ��ت عل ��ى ت�شجيع اال�ستخ ��دام الر�شيد مل ��وارد الأر�ض الرطب ��ة منذ بدايتها ع ��ام  1971وخا�صة
عل ��ى م ��دار االثن ��ى ع�شر عاماً الأخرية مما �ساهم يف حتقيق �أهداف التنمي ��ة امل�ستدامة لكل دولة .ي�سعى مفهوم اال�ستخدام
الر�شي ��د �إىل و�ض ��ع وتطبيق ال�سيا�سات العامة للأر�ض الرطبة بالإ�ضاف ��ة �إىل اال�ستخدام الر�شيد لبع�ض الأرا�ضي الرطبة
املحددة .تعترب هذه الأن�شطة جزءاً ال يتجز�أ من التنمية امل�ستدامة.
 -37ولك ��ن �إع ��داد ال�سيا�س ��ات الوطني ��ة للأر� ��ض الرطب ��ة ق ��د يتطل ��ب عملية طويل ��ة الأجل ،بن ��اء على تقري ��ر ور�ش ��ة العمل على
اال�ستخ ��دام الر�شي ��د ال ��ذي مت تقدمي ��ه باالجتم ��اع الثال ��ث مل�ؤمت ��ر الأط ��راف .م ��ع الأخ ��ذ باالعتب ��ار �أن القي ��ود ال�سيا�سي ��ة
والوطني ��ة تع ��د م ��ن العوام ��ل الهامة التي تع ��وق و�ضع مثل ه ��ذه ال�سيا�سات� ،أو�ص ��ى االجتماع الرابع مل�ؤمت ��ر الأطراف ب�أن
تعم ��ل جمي ��ع الأط ��راف املتعاقدة نحو و�ضع ال�سيا�سات الوطنية ال�شاملة للأر�ض الرطبة على املدى الطويل و�أن يتم و�ضع
هذه ال�سيا�سات بالطريقة املالئمة مل�ؤ�س�ساتهم و�أو�ضاعهم الوطنية.
 -38يف ع ��ام  ،1993ت�س ��اءل االجتم ��اع اخلام� ��س مل�ؤمت ��ر الأطراف يف كا�ش�ي�رو باليابان عن ع ��دم و�ضع الدول الأع�ض ��اء لل�سيا�سات
الوطنية للأر�ض الرطبة وكيفية دمج ال�سيا�سات اخلا�صة بالأر�ض الرطبة مع ال�سيا�سات البيئية الوطنية �أو اال�سرتاتيجية
الوطني ��ة للحف ��اظ على الأر�ض .وعالوة على ذلك فقد الحظ االجتماع اخلام�س مل�ؤمتر الأطراف �أن العوامل االجتماعية
واالقت�صادية كانت هي الأ�سباب الرئي�سية خل�سارة الأر�ض الرطبة ،ووجوب درا�ستها خالل عملية �إعداد ال�سيا�سات الوطنية
للأر�ض الرطبة.
 -39يف االجتم ��اع ال�ساد� ��س مل�ؤمت ��ر الأطراف يف بري�سب ��ان با�سرتاليا عام  ،1996و�ضعت االتفاقية اخلط ��ة اال�سرتاتيجية -1997
 .2002ومبا يتما�شى مع القرارات املا�ضية الأخرى مل�ؤمتر الأطراف ،يحث الهدف الت�شغيلي  2-1من اخلطة اال�سرتاتيجية
ال ��دول الأع�ض ��اء عل ��ى �إجراء ا�ستعرا�ض وتعديل الت�شريع الوطني �أو فوق الوطن ��ي وامل�ؤ�س�سات وال�سيا�سات الوطنية �أو فوق
الوطني ��ة ل�ضم ��ان تطبي ��ق �إر�ش ��ادات اال�ستخدام الر�شيد .يحث ذل ��ك الهدف على تطبيقه من قب ��ل كل طرف من الأطراف
املتعاق ��دة ع ��ن طريق مراجعة الت�شريع واملمار�سات يف منطقتهم وذكر كيفية تطبيق الإر�شادات يف التقارير الوطنية مل�ؤمتر
الأطراف التايل.
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 -40وعالوة على ذلك فقد ُطلب من كل طرف من الأطراف املتعاقدة عام  1996ت�شجيع بذل املزيد من اجلهود لو�ضع ال�سيا�سات
الوطنية للأر�ض الرطبة �سواء على �أ�سا�س م�ستقل �أو كعن�صر ميكن حتديده بو�ضوح من بني مبادرات التخطيط الوطنية
الأخ ��رى للحف ��اظ عل ��ى الأر�ض الرطبة مثل خطط العم ��ل الوطنية البيئية �أو ا�سرتاتيجيات التن ��وع الأحيائي الوطنية �أو
ا�سرتاتيجي ��ات احلف ��اظ الوطنية .تو�ض ��ح التو�صية  6-9من االجتماع ال�ساد�س مل�ؤمتر الأط ��راف (انظر امللحق  )2احلاجة
�إىل �إط ��ار لتنمي ��ة وتطبي ��ق ال�سيا�س ��ات الوطنية للأر� ��ض الرطبة لكي ي�ستخدمها ه� ��ؤالء الأطراف الذي ��ن لي�س لديهم �أي
�سيا�س ��ة م ��ن ه ��ذا النوع .كما تن ��ادي التو�صي ��ة �أي�ضاً بتقدمي الأمثل ��ة والتو�ضيحات اخلا�ص ��ة بهذه ال�سيا�س ��ات .تعمل نف�س
التو�صي ��ة عل ��ى توجي ��ه مكت ��ب رام�سار لتن�سي ��ق بع�ض املهام املح ��ددة لو�ضع الإر�ش ��ادات اخلا�صة بو�ضع وتطبي ��ق ال�سيا�سات
الوطنية للأر�ض الرطبة.
4.1

ملاذا احلاجة ل�سيا�سات الأرا�ضي الرطبة؟

 -41ن ��ادراً م ��ا يت ��م التط ��رق �إىل مناق�شة و�ض ��ع الأرا�ضي الرطب ��ة �صراحة عل ��ى ال�صعيد الوطن ��ي يف ال�سيا�سات الإداري ��ة للموارد
الطبيعي ��ة الأخ ��رى املوج ��ودة مثل ال�سيا�سات اخلا�ص ��ة باملياه �أو الغابات �أو الأر�ض �أو الزراع ��ة �أو القطاعات الأخرى .ميكن
�أن يك ��ون و�ض ��ع بي ��ان �سيا�س ��ي مميز �أو فري ��د و�/أو ا�سرتاتيجية �سيا�سية ممي ��زة �أو فريدة للأر�ض الرطب ��ة خطوة هامة يف
�إدراج م�ش ��كالت الأر� ��ض الرطبة والإجراء املحدد للتعامل معها .توفر �سيا�سة الأر�ض الرطبة الفريدة من نوعها فر�صة ال
ت�شوبه ��ا �شائب ��ة للتع ��رف على الأر�ض الرطبة ك�أنظمة بيئي ��ة تتطلب مناهجاً خمتلفة لإدارته ��ا و�صونها وال تدخل يف �إطار
�أية �أهداف �إدارية قطاعية �أخرى.
 -42يف الكث�ي�ر م ��ن احل ��االت تعد �سيا�سات �أو ا�سرتاتيجيات الأر�ض الرطبة م ��ن مكونات التنمية الوطنية امل�ستدامة �أو ال�سيا�سات
اخلا�صة باملياه �أو ال�سيا�سات البيئية القطاعية الأخرى .وهكذا ميكن �أن تنت�شر الر�سائل اخلا�صة بالأر�ض الرطبة وحت�صل
عل ��ى مزي ��د م ��ن الدعم عن طريق هذه الأهداف احلكومية الأو�سع نطاقاً .يف الكثري من الدول عندما يكون عدد العاملني
يف الهيئ ��ات الإداري ��ة قلي�ل ً�ا ويواجه ��ون الكثري من الطلب ��ات والتحديات والتوقع ��ات اجلديدة على �أ�سا� ��س يومي ،ميكن �أن
ي�ضي ��ع وق ��ت العامل�ي�ن املخ�ص�ص لتطبي ��ق االلتزامات �أو الأه ��داف اخلا�صة بالأر� ��ض الرطبة نتيجة لل�ضغ ��ط الواقع على
كاهلهم من التعامل مع جمموعة كبرية من امل�شكالت .يتعار�ض ذلك مع �أي هدف للحفاظ على الأر�ض الرطبة.
 -43تعم ��ل �سيا�س ��ة الأر� ��ض الرطب ��ة املمي ��زة والفريدة عل ��ى جذب قدر كبري م ��ن االهتمام نحو الأم ��ور املتعلق ��ة بالأر�ض الرطبة
وخا�ص ��ة م ��ن قبل امل�شرع�ي�ن والعامة .ي�ؤدي التعب�ي�ر عن الأهداف والأغرا� ��ض الوا�ضحة لهذه النظ ��م البيئية �إىل حتديد
م�سئوليات احلكومة بالإ�ضافة �إىل توقع وفاء احلكومة بالفعل بهذه االلتزامات.

 5.1ما هي �سيا�سة الأر�ض الرطبة؟
 -44من اجلدير بالأهمية تو�ضيح ما هي “ال�سيا�سة” ورمبا يكون ال�شيء الأكرث �أهمية هو تو�ضيح ما ال يطلق عليه “�سيا�سة”.
لق ��د مت تعري ��ف ال�سيا�س ��ة عل ��ى �أنه ��ا جمموع ��ة من املب ��ادئ تو�ض ��ح الن�ش ��اط �أو التوجي ��ه امل�سته ��دف واملقب ��ول للمنظمة �أو
احلكومة” .وقد ات�ضح �أي�ضاً �أن ال�سيا�سة ت�شبه الفيل“ ،تعرفها عندما تراها لكن ال ميكنك تعريفها ب�سهولة” .دون �شك،
يج ��ب ر�ؤي ��ة ال�سيا�س ��ة على �أنها بياناً لالعتبارات التي �سوف تقوم عليها كل من القرارات والإجراءات املنطقية .يتم اقرتاح
التوجيهات التالية لو�ضع وتطبيق ال�سيا�سات الوطنية للأر�ض الرطبة يف ظل االتفاقية اخلا�صة بالأر�ض الرطبة يف �إطار
هذا التعريف اخلا�ص بال�سيا�سة.
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 -45مت ا�ستخدام م�صطلح “ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة” يف �أماكن �أخرى بنف�س معنى “اخلطة الوطنية للأر�ض الرطبة
�أو “اال�سرتاتيجية الوطنية للأر�ض الرطبة” .ال ميكن ف�صل جميع هذه امل�صطلحات بطريقة وا�ضحة و�ضمان ا�ستخدام
اللغات الإجنليزية �أو الفرن�سية او الأ�سبانية �أو اللغات الأخرى لنف�س امل�صطلحات .لكن وا�ضعوا هذه الوثيقة يودون و�ضع
مفهوم� �اً عام� �اً يتعل ��ق بفك ��رة “ال�سيا�س ��ة” .يف ه ��ذه الوثيقة ،ت�ش�ي�ر ال�سيا�سة بوجه ع ��ام �إىل البيان ال ��ذي تن�شره احلكومة
الوطني ��ة �أو ف ��وق الوطنية والذي غالباً ما يت�ضمن �أهدافا قابلة للقيا�س ومواعيداً زمنية والتزامات بالإ�ضافة �إىل حتديد
املوازن ��ات اخلا�ص ��ة بالإجراءات .يف بع�ض احلاالت ،ترقى اخلطة �أو اال�سرتاتيجية لهذا املعيار مو�ضحة الر�ؤية التي ترغب
احلكوم ��ة م ��ن خاللها امل�ض ��ي قدماً مع جمموعة من الأن�شط ��ة وال�شراكات املحتملة التي قد تتطل ��ب مزيداً من التجديد
لبع� ��ض اجل ��داول الزمني ��ة واملوازنات وااللتزام ��ات القابلة للقيا� ��س .تعرف جمي ��ع ال�سيا�سات واخلط ��ط واال�سرتاتيجيات
الوطنية اخلا�صة بالأر�ض الرطبة على �أنها �شديدة الأهمية .نحن ال نحاول يف هذا ال�سياق تقليل اجلهود املبذولة لتحقيق
ه ��ذه ال�سيا�س ��ات واخلط ��ط واال�سرتاتيجيات يف واقع الأمر ،كما ال نحاول حتديد امل�صطلح ��ات �أو التعريفات اخلا�صة التي
تعد �أكرث مالئمة.
 -46يدرك ال ُك ّتاب ا�ستمرار وجود نق�ص يف اال�ستخدام الدقيق والتعريف املعياري مل�صطلحات “�سيا�سة “ و”خطة و “ا�سرتاتيجية”
الأر� ��ض الرطب ��ة .وعند حماولتهم لإجراء الأبحاث على ال�صورة العاملية اخلا�صة ب�سيا�سات الأر�ض الرطبة ،الحظ الكتاب
يف واقع الأمر �أن الكثري من الهيئات واحلكومات ا�ستخدمت هذه الكلمات على نحو متغري.

تعليم الطالب ال�صغار عن قيمة الأرا�ضي الرطبة ي�ساعد على جناح ال�سيا�سات امل�ستقبلية للأرا�ضي الرطبة
مركز تعليمي يف املحمية الطبيعية مبوقع رام�سار بحرية ريفايا  -اجلزائر ت�صوير ن�سيمة �أغامن
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 -47قد يكون الر�أي الأكرث �شيوعا عن ال�سيا�سة هو انها عبارة عن وثيقة وبالطبع من املالئم �أن يتم و�ضعها يف �صيغة م�ستخدمة
عل ��ى ه ��ذا النح ��و .قد يكون م ��ن املفيد �أي�ضاً �أن يتم التفك�ي�ر يف �صنع ال�سيا�سة كعملية تت�ضمن بن ��اء الإجماع ودمج الأفكار
وااللتزامات والتطبيق واملحا�سبية واال�ستعرا�ض .ميكن ر�ؤية ال�سيا�سة على �أنها �أعلى م�ستويات التدرج� .إنها �آلية ت�ستخدمها
�إح ��دى الإدارات لل�سيط ��رة عل ��ى �إرادة العامة �أو يتم �إ�صدار �أم ��راً ب�إ�صدارها ثم تعدلها الإدارة ح�س ��ب ر�ؤيتها اخلا�صة .وقد
تك ��ون كيفي ��ة التعام ��ل مع ه ��ذا الأمر بعد ذلك من قبل الهيئة الت�شريعية �أو احلكومة بعي ��داً عن نطاق ال�سيا�سة كما ين�ص
الت�شريع .هذا وقد تتعامل �إحدى هيئات التطبيق مع ال�سيا�سة �أي�ضاً عن طريق اال�سرتاتيجيات وبرامج العمل.
 -48ت�ستمد ال�سيا�سات فعاليتها و�شرعيتها من العديد من امل�صادر .يتم �إقرار بع�ض ال�سيا�سات �سواء من قبل احلكومة على �أ�سا�س
كلي �أو من قبل �أحد الوزراء .يجب �أن يعلم املرء �أن املوافقة ال�سيا�سية على ال�سيا�سة ال ت�ضمن جناحها “امل�ؤكد” .يف الكثري
م ��ن احل ��االت تكون العملية امل�ستخدمة لو�ض ��ع ال�سيا�سة هي �أكرب م�صادر قوتها خا�صة عند التعامل مع الق�ضايا وامل�صالح
املتعددة لأ�صحاب امل�صالح.
� -49سوف تعك�س ال�سيا�سة االجتاهات وتعرب عن املبادئ املطلوبة وحتدد النوايا (على �سبيل املثال ،غالباً ما تتم �صياغتها يف �شكل
�أه ��داف� /أغرا� ��ض /مقا�صد) كما تو�ضح االختيارات اخلا�صة باالجتاه ��ات اال�سرتاتيجية وجتدد االلتزامات وتقدم تركيزاً
للإجماع وتعرب عن االهتمامات وتوفر الن�صائح وتو�ضح الأدوار وامل�سئوليات.
 -50مت �إدراك ال�سيا�س ��ة الوطني ��ة للأر� ��ض الرطب ��ة على انها ذات نطاق وطني لكنها ميكن و�ضعها على �أ�سا�س فوري �أو تتابعي على
خمتلف امل�ستويات احلكومية .يف ا�سرتاليا وكندا ،على �سبيل املثال ،و�ضعت كال من احلكومة الفيدرالية وحكومة الواليات
(�أو املقاطعات) �سيا�سات احلفاظ على الأر�ض الرطبة .يعك�س ذلك الطبيعة الفيدرالية لهاتني الدولتني حيث يتم تق�سيم
ال�سلطة الد�ستورية لإدارة املوارد الطبيعية (مبا يف ذلك �إدارة الأر�ض الرطبة) بني امل�ستويات احلكومية.
 -51يف بع� ��ض ال ��دول ،ميك ��ن اعتم ��اد ال�سيا�س ��ة على �أ�سا� ��س ر�سمي عن طريق عملي ��ة مالئمة جتريها احلكوم ��ة الوطنية على �أحد
امل�ستوي ��ات (جمل� ��س الوزراء على �سبيل املث ��ال) الذي قد ي�ستخدم جميع الأ�سلحة اخلا�ص ��ة باحلكومة لتنفيذها .يف الدول
الفيدرالية ذات االخت�صا�صات الد�ستورية امل�شرتكة ،قد ال يكون هذا هو احلال .قد تعرب �إحدى احلكومات الفيدرالية عن
التزاماته ��ا نح ��و احلفاظ على الأر�ض الرطبة من خالل ال�سيا�س ��ة الفيدرالية .بـيد �أن مثل هذه ال�سيا�سة قد ال تنطبق �إال
عل ��ى ال�سلط ��ات الفيدرالي ��ة ونواحي ال�سيطرة الفيدرالي ��ة .هذا وقد يعتمد قدر تطبيق ه ��ذه ال�سيا�سة -مقابل و�ضع مثال
جي ��د �أو التوجي ��ه غ�ي�ر امللزم على االخت�صا�صات فوق الوطنية (مثل احلكومات الإقليمية �أو حكومات الواليات �أو حكومات
ال�ضواحي) -على ظروف كل دولة.
� -52س ��وف تعم ��ل �سيا�س ��ة الأر� ��ض الرطبة الوطني ��ة ك�إطار مي ّكن من احل�ص ��ول على النتائ ��ج الوا�ضحة ب�ش�أن الإج ��راءات الالزمة
والنتيج ��ة النهائي ��ة املتوقع ��ة (لكنها ال حت ��دد و�صفات تف�صيلية للإجراءات) .البد و�أن يك ��ون وا�ضحاً ،كيف كان من املمكن
�أن تختل ��ف الأم ��ور ح ��ال ع ��دم وجود ال�سيا�سة -ومن ثم تت�ض ��ح قيمتها الإ�ضافية ال�صافية� .إذا ك ��ان املق�صود بذلك التعبري
النهائي لل�سيا�سة الوطنية للأرا�ضي الرطبة ،فقد يكون ذلك تعبرياً غري كامل وجمرد “�إطار” يف طبيعته .ال يعد العمق
�أم ��راً حا�سم� �اً لك ��ن ال�سيا�س ��ة يجب �أن تك ��ون تامة يف تغطيته ��ا للمو�ضوعات ال�سيا�سي ��ة الرئي�سية التي ت�ؤث ��ر على الأرا�ضي
الرطب ��ة (وم ��ن ث ��م يكون العر�ض �أم ��راً حا�سماً) حتى �إذا ك ��ان االخت�صا�ص الق�ضائ ��ي لبع�ض هذه املو�ضوع ��ات يكمن خارج
الهيئ ��ة املن�ش� ��أة يت�ضمن ذلك ال�سلطة الق�ضائي ��ة لإدارة املوارد الطبيعية مثل املوارد املائية والتخطيط التنموي وال�سيطرة
على التلوث والتعليم والعالقات الأجنبية.
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6.1

ا�ستعرا�ض و�ضع �سيا�سات الأرا�ضي الرطبة ملناطق رام�سار

 -53مت تق ��دمي بح ��ث ع ��ن و�ضع ال�سيا�س ��ات اخلا�صة بالأر�ض الرطبة يف ال ��دول الأطراف يف اتفاقية رام�س ��ار يف االجتماع ال�ساد�س
من م�ؤمتر الأطراف (روبيك .)1996,مت تنظيم البحث من قبل �سبع مناطق �أع�ضاء باتفاقية رام�سار �آنذاك ي�ضمون 92
دولة .يف الوقت احلايل ،ت�ضم االتفاقية  14طرفاً متعاقداً (�إبريل .)1999
 -54لق ��د ف�ص ��ل بح ��ث روبيك بني التقاري ��ر اخلا�صة “ب�سيا�سات الأر� ��ض الرطبة” والتقارير اخلا�ص ��ة “با�سرتاتيجيات و�سيا�سات
الأر� ��ض الرطب ��ة بن ��اء على امل�صطلح ��ات امل�ستخدمة يف التقاري ��ر الوطنية للأط ��راف املتعاقدة .لقد �شع ��ر روبيك ()1996
ب�أهمي ��ة ه ��ذا التمييز بن ��اء على جتربته الوطنية التي ات�ضح له من خاللها �أن “ال�سيا�س ��ة” امل�ستقلة هي يف الكثري الغالب
عب ��ارة ع ��ن تعب�ي�ر ع ��ن الت ��زام احلكومة بالأه ��داف واجلدول الزمن ��ي واملوازن ��ات والهيكل املو�ض ��ح متاماً للم�ض ��ي قدماً يف
التطبيق .على اجلانب الآخر� ،شعر الكاتب �أن “اخلطط واال�سرتاتيجيات” ت�شري يف غالب الأمر �إىل عملية طويلة الأمد
دون االلتزام الفوري بالتقدم كما �أن جمموعة الأهداف تعد �أقل حتديداً.
 -55من امل�سلم به �أنه ،يف الكثري من احلاالت ،قد يكون هناك قدراً كبرياً من التداخل فيما يتعلق بكيفية ا�ستخدام هذه امل�صطلحات
م ��ن قب ��ل خمتل ��ف املنظمات احلكومات الوطني ��ة .ومن ثم يجب معاجلة التحليل املقدم يف ه ��ذا ال�سياق (انظر اجلدول )1
م ��ع العل ��م ب�أن القرار اخلا�ص باملب ��ادرات الوطنية اخلا�صة بالأر�ض الرطبة التي يتم �إدراجه ��ا “ك�سيا�سة” مقابل املبادرات
الأخ ��رى الت ��ي يتم �إدراجه ��ا “كا�سرتاتيجية /خطة” يعد غري دقيق مثل م�صادراملعلوم ��ات امل�ستخدمة جلمع الأرقام .يود
الكتاب قطعا تو�ضيح عدم وجود �أي مبادرة من هذه املبادرات �أف�ضل �أو قل تطوراً �أو �أكرث مالئمة من الأمثلة الأخرى.
 -56اعتم ��د روبي ��ك يف بحث ��ه عل ��ى املعلومات التي مت احل�صول عليه ��ا من التقارير الإقليمية الت ��ي مت �إعدادها الجتماع عام 1995

للجن ��ة الدائم ��ة التفاقي ��ة رام�س ��ار بالإ�ضاف ��ة �إىل التقارير الوطني ��ة التي مت �إعدده ��ا لالجتماع ال�ساد� ��س مل�ؤمتر الأطراف
با�سرتاليا يف �شهر مار�س  ،1996هذاوقد مت حتديث ذلك البحث باملعلومات الواردة يف التقارير الوطنية املقدمة باالجتماع
ال�سابع مل�ؤمتر الأطراف يف كو�ستاريكا يف �شهر مايو  1999ومت ن�شره على املوقع الإليكرتوين ملكتب رام�سار (مكتب رام�سار
� 1998سي).
 -57اعتب ��ارا م ��ن �شه ��ر �إبري ��ل � ،1999أعلن  24من �أطراف اتفاقي ��ة رام�سار البالغ عددهم  114عن م�شاركته ��م يف و�ضع �أو تطبيق
ال�سيا�س ��ة الوطني ��ة للأر� ��ض الرطبة .كما �أعلنت غالبية الدول (� )39أنه ��ا يف �إطار و�ضع خطة عمل وطنية موازية للأر�ض
الرطبة �أو ا�سرتاتيجية وطنية موازية للأر�ض الرطبة من خالل �آليات �أخرى �أو كوثيقة م�ستقلة بالإ�ضافة �إىل ال�سيا�سة
الوطني ��ة للأر� ��ض الرطب ��ة .مت توزيع ه ��ذه املبادرات عرب مناطق رام�س ��ار ال�سبعة� .أو�ضح  12فقط م ��ن الأطراف املتعاقدة
باتفاقي ��ة رام�س ��ار اعتم ��اد احلكوم ��ة ملثل ه ��ذه ال�سيا�سة .كم ��ا �أو�ضح �ستة �أط ��راف �إ�ضافي�ي�ن �أن ال�سيا�س ��ة الوطنية للأر�ض
الرطب ��ة كان ��ت يف �صيغ ��ة م�س ��ودة و�أو�ض ��ح � 26آخري ��ن �أن و�ضع مثل ه ��ذه ال�سيا�سة كان قي ��د املناق�ش ��ة �أو مت اقرتاحه .كانت
العديد من الدول ،مثل كامبوديا ،التي مل تكن من �أطراف اتفاقية رام�سار ت�ضع براجماً وطنية للأر�ض الرطبة .وهناك
 70ع�ضوا يف اتفاقية رام�سار مل يعلنوا بعد عن تخطيط ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة ب�أي طريقة كانت.
� -58أو�ضح ��ت ع ��دد من ال ��دول وخا�صة الدول ذات الطبيعة الدميوقراطية �أو الفيدرالية مث ��ل ا�سرتاليا وبلجيكا وكندا وباك�ستان
والوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية عن و�ضعها ل�سيا�سة وا�سرتاتيجيات الأر�ض الرطبة �أو عن مناق�شة ذلك الأمر على امل�ستوى
ف ��وق الوطن ��ي �أي�ضاً .يعك�س ذلك ال�سلطة الد�ستورية امل�شرتكة للحفاظ على الأر�ض الرطبة على كل من ال�صعيد الوطني
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وف ��وق الوطن ��ي �أو عل ��ى م�ست ��وى الوالي ��ات �أو الأقالي ��م يف هذه ال ��دول .يف بع�ض احل ��االت ال ميكن توقع �أي مب ��ادرة وطنية
خا�ص ��ة بالأر� ��ض الرطبة حي ��ث تخ�ضع الأرا�ضي الرطبة ل�سلط ��ة االخت�صا�صات الق�ضائية فوق الوطني ��ة .يتم �إدراج بع�ض
من هذه ال�سيا�سات �أو اال�سرتاتيجيات يف امللحق .3
 -59يف اال�ستعرا� ��ض اخلا� ��ص باالجتماع ال�ساب ��ع مل�ؤمتر الأطراف ،متت مناق�شة اال�سرتاتيجي ��ات وخطط العمل الوطنية اخلا�صة
بالأر�ض الرطبة على نحو م�ستقل عن ال�سيا�سات الوطنية للأر�ض الرطبة .واعتباراً من �شهر مايو � ،1999أو�ضح  50من
الأط ��راف اعتماده ��م لال�سرتاتيجي ��ات �أو خط ��ط العمل الوطنية للأر� ��ض الرطبة و�أو�ضح  12من الأط ��راف و�ضع م�سودة
لل�سيا�س ��ات واخلط ��ط اخلا�صة بهم .وك ��ان  39منهم لديهم مبادرة خا�ضعة للمناق�شة �أو مقرتحة .كان ه�ؤالء الأع�ضاء من
ب�ي�ن جمي ��ع املناط ��ق ال�سب ��ع امل�شاركني يف اتفاقي ��ة رام�سار .كان عدد الأط ��راف الذين مل يعلنوا عن اتخ ��اذ �أية خطوات نحو
و�ضع هذه اال�سرتاتيجية �أو خطة العمل الوطنية ثالثة ع�شر طرفا فقط .وعليه ف�إن معظم �أطراف اتفاقية رام�سار كانوا
يف ه ��ذه الأثن ��اء يطبق ��ون الربامج الوطنية للحفاظ على الأر�ض الرطبة على نحو م�ستقل عن �أو بالإ�ضافة �إىل ال�سيا�سات
الوطنية للأر�ض الرطبة.
 -60ك ��ان حتلي ��ل االجتماع ال�ساد�سي مل�ؤمتر الأطراف (روبيك  )1996هو �أول حماولة جلمع معلومات عن �سيا�سة الأر�ض الرطبة
يف ظ ��ل االتفاقية.يو�ض ��ح ا�ستعرا� ��ض �إج ��راءات االجتم ��اع الثال ��ث مل�ؤمتر الأط ��راف عرب االجتم ��اع ال�ساد�س لنف� ��س امل�ؤمتر
بالإ�ضافة �إىل التقارير الوطنية اخلا�صة باالجتماع ال�سابع له �أنه بحلول عام � ،1999سيت�ضح وجود قدر كبري من التقدم
عل ��ى نط ��اق عامل ��ي حيث ب ��د�أت اتفاقية رام�سار ع ��ام  .1971من املتوقع �أن ي�ستم ��ر ذلك االجتاه فيما بع ��د االجتماع ال�سابع
مل�ؤمتر الأطراف.
 -61يلخ� ��ص اجل ��دول ( )1حال ��ة و�ض ��ع وتطبي ��ق ال�سيا�سات الوطني ��ة للأر�ض الرطب ��ة واال�سرتاتيجيات وخط ��ط العمل الوطنية
للأر� ��ض الرطب ��ة بداي ��ة من عام ( 1987يوني ��و  .)205مت و�ضع هذا اجلدول عن طريق ا�ستعرا� ��ض �أبحاث امل�ؤمترات التي
عمل ��ت عل ��ى تلخي�ص ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الوطنية للأر� ��ض الرطبة بناء على التقرير ال�صادر من كل دولة عن كل
ناحية من نواحي تطبيق االتفاقية (.).....
 -62على مدار الفرتة ( ،)1999 -1987زاد عدد الدول التي لديها �سيا�سة وطنية ر�سمية للحفاظ على الأر�ض الرطبة من �صفر
�إىل  12دول ��ة وب ��د�أت  23دول ��ة �إ�ضافي ��ة تطبي ��ق مثل هذه ال�سيا�س ��ة �أو تناق�ش تطبيقها يف الوقت الراه ��ن .على مدار نف�س
الف�ت�رة ،زاد ع ��دد ال ��دول التي �أو�ضحت انتهائها من و�ض ��ع ا�سرتاتيجية �أو خطة عمل وطنية للأر�ض الرطبة من �أربع دول
�إىل  50دولة.
 -63يف ع ��ام � ،1987أو�ض ��ح خم�س ��ة فقط من الأطراف م�شاركتهم يف نوع ما من ال�سيا�سة �أو اال�سرتاتيجية �أو خطة العمل الوطنية
للأر�ض الرطبة .وبحلول عام  ،1999زاد العدد حتى و�صل �إىل  10دول على الأقل .يدخل الكثري من نف�س هذه الدول مع
ال ��دول الت ��ي رفع ��ت التقارير عن و�ضع �أو تطبيق �سيا�س ��ة وطنية م�ستقلة للأر�ض الرطبة يف �إبري ��ل  1999والبالغ عددهم
 44دول ��ة (� .).....( )39%سجل ��ت التقارير الوطنية لالجتم ��اع الثامن من م�ؤمتر الأطراف �أن  )59%( 71من الأطراف
�أو�ضحوا تقدمهم يف تطبيق� ،صياغة �أو مناق�شة �صياغة �سيا�سة وطنية للأر�ض الرطبة بينما �أو�ضح  )41%( 49من الدول
“ع ��دم اتخ ��اذ �أي �إج ��راء”� .سجل ��ت التقاري ��ر الوطنية لالجتماع التا�سع مل�ؤمت ��ر الأط ��راف �أن  )77%( 72دولة من �أطراف
االتفاقية �أو�ضحوا تقدمهم يف تطبيق �أو �صياغة �أو مناق�شة �صياغة ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة بينما �أو�ضحت 20
دولة ( )23%من الدول “عدم اتخاذ �أي �إجراء”.
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اجلدول  :1و�ضع ال�سيا�سات الوطنية للأر�ض الرطبة واال�سرتاتيجيات
�أو خطط العمل الوطنية للأرا�ضى الرطبة
(ملحوظ ��ة املح ��رر :مت حتديث البيانات يف اجل ��دول الأ�صلي باملعلومات التي مت احل�صول عليها م ��ن االجتماعني الثامن والتا�سع
مل�ؤمتر الأطراف .بالإ�ضافة �إىل ذلك ومن �أجل تي�سري التحليل متت �إعادة ح�ساب جميع الأرقام كن�سب .وبالن�سبة لالجتماع التا�سع
مل�ؤمتر الأطراف ،رغم تقدمي  110تقريراً يف هذا الوقت للتحليل� ،إال �أن  88دولة فقط �أكملت التقرير الذي يحتوي على ت�سا�ؤالت
ب�ش�أن ال�سيا�سات الوطنية للأر�ض الرطبة).
1987
ريجينا
االجتماع الثالث
مل�ؤمتر الأطراف

1990
مونرتو
االجتماع
الرابع مل�ؤمتر
الأطراف

1993
كو�شريو
االجتماع اخلام�س
مل�ؤمتر الأطراف

1996
بري�سبان
االجتماع
ال�ساد�س مل�ؤمتر
الأطراف

1999
�سان جورج
االجتماع ال�سابع
مل�ؤمتر الأطراف

2002
فالن�سيا
االجتماع
الثامن مل�ؤمتر
الأطراف

2005
كامباال
االجتماع التا�سع
مل�ؤمتر الأطراف

و�ضع ال�سيا�سات الوطنية للأر�ض الرطبة
�أ) معتمدة

0%

0%

6%

7%

11%

32%

40%

ب) يتم �إعدادها
ج) يتم مناق�شة
و�ضع ال�سيا�سات �أو
اقرتاحها
د) مل يتم الإعالن
عن �أي �إجراء بعد

0%

2%

12%

9%

5%

6%

28%

ال توجد بيانات

2%

12%

14%

23%

21%

9%

100%

96%

71%

71%

61%

41%

23%

و�ضع اال�سرتاتيجيات ،خطط العمل الوطنية للأر�ض الرطبة
�أ) معتمدة

24%

20%

18%

38% 35

44%

*

*

ب) يف �صيغة
م�سودة

6%

2%

8%

13% 12

11%

*

*

ج) يتم مناق�شة
و�ضع ال�سيا�سات �أو
اقرتاحها

�أن دي

�إن دي

10%

8% 8

34%

*

*

71%

78%

65%

40%

11%

*

*

 17من 35

 45من 60

 51من 76

 92من 92

 107من 114

 120من
133

 88من 146

د) مل يتم الإعالن
عن �أي �إجراء بعد
عدد التقارير
الوطنية املقدمة

امل�ص ��ادر :مكت ��ب رام�سار (�1998 ،1993 ،1990 ،1987أ 1998 ،ج (قاع ��دة البيانات اخلا�صة بالتقارير الوطنية و ،)2005روبيك
(� ،9 1996سمارت .1993
�إن دي= ال توجد بيانات
لي�س هناك بيانات ميكن مقارنتها من التقارير الوطنية لعام � 2002أو عام .2005
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 7.1العالقة بني ال�سيا�سة واال�ستخدام الر�شيد
 -64يع ��د اال�ستخ ��دام الر�شي ��د للأر� ��ض الرطب ��ة مفهوما ميكن ا�ستخدام ��ه على جمي ��ع امل�ستويات .وبناء علي ��ه ف�إنه يعد
مبدءاً ي�ساعد على �صياغة االختيارات اخلا�صة ببع�ض الأفعال املحددة بالإ�ضافة �إىل االختيارات اخلا�صة بالتوجيه
اال�سرتاتيج ��ي عل ��ى م�ستوى ال�سيا�س ��ة .ميكن �أن ي�ساعد اال�ستخ ��دام الر�شيد على اختيار جمي ��ع الركائز الرئي�سية
لل�سيا�س ��ة الوطني ��ة للأر� ��ض الرطب ��ة فيما يتعل ��ق بالتعريف املعتم ��د لال�ستخ ��دام الر�شيد الذي و�ضعت ��ه االتفاقية
اخلا�صة بالأر�ض الرطبة وذلك من �أجل �ضمان وفاءها بهذا اجلانب الرئي�سي من االتفاقية.
 -65م ��ن حي ��ث املب ��د�أ ،تقبل �أي دول ��ة تن�ضم لالتفاقية حتم ��ل االلتزام بت�شجي ��ع اال�ستخدام الر�شي ��د للأر�ض الرطبة يف
منطقته ��ا ،ب�أق�ص ��ى ق ��در ممك ��ن (امل ��ادة  3-1من ن� ��ص االتفاقية) .وبن ��اء عليه ي�صبح ذل ��ك تلقائياً ه ��و احلد الأدنى
م ��ن ال�سيا�س ��ات اخلا�صة باملو�ضوع .ميك ��ن �أن تعمل ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة عل ��ى تعديل ر�أي الدولة عن
طريقه ��ا للم�ض ��ي قدماً نحو حتقيق هذا الهدف مبا يعك�س ظروفها اخلا�صة .ميكن بالطبع �أن تقدم هذه ال�سيا�سة
معي ��اراً �أك�ث�ر دقة لتحقيق الهدف عن ذلك املعي ��ار العام الذي تن�ص عليه االتفاقية اخلا�صة بالأر�ض الرطبة (لكن
ال يجوز �أن يكون املعيار �أقل دقة).
 -66وبالت ��ايل ف� ��إن ال�سيا�س ��ة الوطني ��ة للأر�ض الرطبة تعد �إح ��دى الأدوات يف جمموعة كبرية م ��ن الإجراءات املقرتحة
يف اخلط ��وط الإر�شادية املحددة لتطبيق مفه ��وم اال�ستخدام الر�شيد والتوجيه الإ�ضايف لتطبيق مفهوم اال�ستخدام
الر�شي ��د لالتفاقي ��ة .ال يتوقع �أحد �أن ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة هي الإجراء امل�سيطر �أو الوحيد الالزم يف
�إطار برنامج اال�ستخدام الر�شيد للحفاظ على الأر�ض الرطبة.

 8.1م�ستوى املوافقة على /اعتماد ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة
 -67هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن العوامل التي �سوف حتكم مكونات امل�ست ��وى الأكرث فعالية �أو الأكرث تف�ضي ً
ال الذي يتم بناء عليه
اعتماد �أو املوافقة على ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة (�أو املبادرة فوق الوطنية) .يف الواقع ،يتم اعتماد ال�سيا�سة
م ��ن قب ��ل جمل� ��س الوزراء .ويف بع�ض احل ��االت يعني ذلك اعتمادها مبوجب القانون الوطن ��ي �أو من خالل التعديل
الد�ستوري .قد ال يكون مثل هذا الإجراء مالئماً دائما يف بع�ض الدول حيث تعترب ا�ستمرارية ال�سيا�سات احلكومية
من �أحد الأنظمة احلكومية �إىل النظام التايل هو الإجراء املعياري .يف دول مثل اململكة املتحدة �أو الواليات املتحدة،
يف واقع الأمر ،يتم ا�ستخدام جمموعة من الأدوات الت�شريعية وال�سيا�سية املدعمة معاً .ال يتم العمل بقانون وطني
واح ��د خا� ��ص بالأر� ��ض الرطبة على نطاق جمي ��ع االخت�صا�صات الق�ضائية .يف بع�ض ال ��دول ال�صغرية ذات الأو�ضاع
الق�ضائية الأقل تعقيدا قد يكون القانون الوطني الواحد ب�ش�أن الأر�ض الرطبة �أداة مالئمة .وبناء عليه يعد �ضمان
مرونة مكان وزمان مناق�شة الأدوات الت�شريعية �أمراً هاماً.
 -68يف بع� ��ض ال ��دول ،يت ��م التغا�ضي يف بع� ��ض الأحيان عن الأمور غري الواردة يف القان ��ون �أو جتاهلها من قبل احلكومات
الالحق ��ة .وبالت ��ايل يتم اعتبار اعتماد ال�سيا�سة من قبل جمل� ��س الوزراء �أو املر�سوم احلكومي هو احلد الأدنى من
االعرتاف والت�صديق من جانب احلكومة.
 -IIو�ضع ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة
 -69تهت ��م الأج ��زاء التالي ��ة م ��ن الق�س ��م ( )IIكم ��ا يهت ��م الق�س ��م ( )IVب�أكمل ��ه من ه ��ذه الإر�ش ��ادات بدرا�س ��ة االعتبارات
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واخلطوات التي ميكن اتباعها يف و�ضع وتطبيق ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة على �أ�سا�س فعلي .يقدم ال�شكل
( )1ر�سماً تخطيطياً عاماً لبع�ض من هذه اخلطوات عرب مرحلتني يتم من خاللهما الو�صول �إىل اعتماد وتطبيق
ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة:
املرحلة -1و�ضع ال�سيا�سة واملرحلة  -2اعتماد وتطبيق ال�سيا�سة
� 1.2إن�شاء هيئة رائدة
 -70يج ��ب �إن�ش ��اء هيئ ��ة لقيادة و�ضع وتطبيق ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة .ب ��ادئ ذي بدء ،يحتاج و�ضع بيان امل�سائل
وتخطيط االجتماعات وور�شات العمل ثم الكتابة الفعلية لل�سيا�سة �أو اال�سرتاتيجية يف الوقت املنا�سب �إىل التن�سيق
ودعم املوارد (مثل التخ�صي�ص من وقت العاملني والدعم املكتبي وتكاليف ال�سفر).
 -71يجب �أن تقوم الهيئة احلكومية الوطنية بتن�سيق وتي�سري مرحلة و�ضع ال�سيا�سات بالتعاون مع ال�سلطات الإقليمية �أو
املحلية املالئمة .يف الكثري من احلاالت يكون من املالئم �إىل حد ما �إجراء درا�سة فورية على م�شاركة القطاع غري
احلكوم ��ي والقط ��اع اخلا�ص يف تخطيط املراحل .يف بع�ض احلاالت مت التعاقد مع �إحدى املنظمات غري احلكومية
الدولية من قبل احلكومة لتي�سري هذه العملية.
 -72بيد �أن الهيئة التي تقود عملية و�ضع ال�سيا�سة قد ال تكون هي نف�س الهيئة التي تقود عملية التطبيق� .سوف يخ�ضع
حتديد ما تخ�ضع له هذه املرحلة ومن يقودها ،بدرجة كبرية ،لنتائج الت�شاورات الوطنية ورغبات احلكومة.
 2.2اعتبارات تتعلق باللجنة الوطنية للأر�ض الرطبة

ال�شكل  :1الر�سم التخطيطي للخطوات الرئي�سية التي يتم اتخاذها
عند و�ضع وتطبيق ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة
املرحلة  :1و�ضع ال�سيا�سة

املرحلة  :2اعتماد وتطبيق ال�سيا�سة

اال�ستعرا�ض فيما بني الإدارات
املبادرات التح�ضريية
تكوين فريق الكتابة
�إعداد وتطبيق اخلطة واملوازنة
�إن�شاء اللجنة اال�ست�شارية الوطنية للأرا�ضي الرطبة
�إعداد وثيقة جمل�س الوزراء
الق�ضايا
بيان
إىل
�إعداد بحث (بحوث) عن اخللفيات بالإ�ضافة �
تقدمي الوثائق للهيئة املركزية /جمل�س اخلزانة
الوطنية.
اعتماد جمل�س الوزراء /احلكومة
الق�ضايا
وبيان
أبحاث
ن�شر ال
الإعالن العام
اال�ستعرا�ض الت�شريعي
تطبيق خطة العمل
الت�شاورات الوزارية
�إن�شاء هيئة تطبيق وطنية /هيئة قائدة
و�ضع م�شروع ال�سيا�سة
حتديد الأدوار امل�ستمرة للجنة الوطنية للأر�ض الرطبة
امل�شاورات امل�ستهدفة وور�شة وور�ش العمل الوطنية واملحلية
و�ضع �إر�شادات التطبيق
الت�شاورات فيما بني احلكومات
التن�سيق مع ال�سيا�سات الأخرى
م�شروعات ال�سيا�سة املنقحة
و�ضع برنامج تدريبي للهيئات املت�أثرة
الت�شاورات الإ�ضافية فيما بني الهيئات
التطبيق �أو املراجعة الت�شريعية
�صياغة م�شروع ال�سيا�سة النهائي.
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 -73خ�ل�ال اجتماعاته ��ا املختلف ��ة ،قدمت االتفاقية اخلا�صة بالأرا�ض ��ي الرطبة توجيهاً لإن�شاء اللجن ��ة الوطنية للأر�ض
الرطب ��ة ق ��د يخدم �أو ال يخدم الأدوار املبا�ش ��رة يف تطبيق �أهداف االتفاقية على امل�ستوى الوطني .يف بع�ض الدول،
ات�ضح كون تكوين هذه اللجنة �أداة فعالة مل�ساعدة احلكومة يف و�ضع ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة.
 -74م ��ن ب�ي�ن الأمثل ��ة عل ��ى ذلك ترينيداد وتوباغ ��و حيث عملت اللجنة الوطني ��ة للأرا�ضي الرطبة عل ��ى تي�سري املناق�شة
الوطني ��ة لل�سيا�س ��ة الوطني ��ة للأر� ��ض الرطب ��ة املقرتحة من جانبه ��ا على م ��دار العديد من ال�سن ��وات .متت دعوة
املمثل�ي�ن م ��ن العديد من القطاعات (احلكوم ��ة ،والأو�ساط الأكادميية واملنظمات غ�ي�ر احلكومية وال�صناعة) من
قب ��ل احلكوم ��ة للعمل كهيئة ا�ست�شارية لتخطيط املادة واال�ست�شارات املكتوبة عن ال�سيا�سة الوطنية .هذا وقد متت
مراع ��اة وج ��ود املقطع العر�ضي م ��ن التخطيطات واخلطة املنا�سبة لدى �أع�ضاء ه ��ذه اللجنة الذين يتم اختيارهم
بعناية وذلك من �أجل كونهم ذوي فائدة يف عملية و�ضع ال�سيا�سة( .بريت�شارد )1997
 -75ق ��د تتك ��ون اللجن ��ة م ��ن جمموع ��ة من املمثلني م ��ن جميع االخت�صا�ص ��ات الق�ضائي ��ة املختلفة (مث ��ل حكومة املناطق
�أو القطاع ��ات �أو الوالي ��ات �أو امل ��دن� ،أو غ�ي�ر ذل ��ك) واحلكوم ��ة االحتادي ��ة التي تع ��د م�سئولة عن ا�ستخ ��دام الأر�ض
و�سيا�س ��ة ا�ستخ ��دام الأر�ض يف اخت�صا�صاتها الق�ضائية .قد يكون الإدراج اال�سرتاتيجي لواحد �أو �أكرث من املمثلني
احلكوميني فعا ًال يف دفع ال�سيا�سة نحو الأمام يف �إطار نظام احلكم.
 -76ق ��د تت�ضم ��ن اللجن ��ة الوطنية للأر�ض الرطبة �أي�ضاً ممثلون عن املنظمات غ�ي�ر احلكومية وغريها من املعنيني مثل
ممثل ��وا ال�صناع ��ة والذي ��ن يع ��د وجودهم هام� �اً لنج ��اح العملية التي تق ��وم بها احلكوم ��ة الوطني ��ة .تعد جمموعة
اخل�ب�رات والتخ�ص�ص ��ات ذات فعالي ��ة يف هذه اللجنة وميكنها �أن تخدم يف م�ساندة قدرة فريق عمل كتابة ال�سيا�سة.
قد تتعامل هذه اللجنة بطريقة مبا�شرة �أكرث مع الق�ضايا الوطنية للأر�ض الرطبة عند كونها �أكرث فعالية فيما
يتعلق بتبادل املعلومات والربنامج اخلا�ص بها وتن�سيق ال�سيا�سة والبحث والتعاون.
 -77مت �إن�ش ��اء اللجن ��ة الوطني ��ة للأر� ��ض الرطب ��ة يف بع� ��ض احلاالت نتيج ��ة العتم ��اد ال�سيا�سة الوطني ��ة للأر�ض الرطبة
�أو تطبي ��ق الربام ��ج الوطني ��ة ال�شامل ��ة للأر�ض الرطبة .ميك ��ن �أن ت�ساعد هذه اللج ��ان التي تلع ��ب دوراً ا�ست�شارياً
احلكوم ��ة (احلكوم ��ات) عل ��ى �إدارة املوارد الوطني ��ة للدولة عند ت�صمي ��م وتطبيق �إدارة الأر�ض الرطب ��ة و�سيا�ستها
واملبادرات العلمية اخلا�صة بها.
 -78يف كلتا احلالتني ،يعد �إن�شاء اللجنة الوطنية للأر�ض الرطبة من الإجراءات الفعالة التي اتخذتها احلكومة لت�شجيع
وتر�سي ��خ الدع ��م من العدي ��د من القطاعات و�أ�صحاب امل�صالح �سواء قبل �أو بعد اعتم ��اد ال�سيا�سة .ميكن �أن ت�ساعد
اللجنة بدرجة كبرية يف منع وت�سوية النزاعات ب�ش�أن احلفاظ على الأر�ض الرطبة.
 3.2بيان بالق�ضايا الوطنية ووثيقة خلفيات �أ�سا�سية
 -79عن ��د ا�ستج ��داء الإجم ��اع الوطني عن احلاج ��ة �إىل ال�سيا�س ��ات �أو اال�سرتاتيجيات اخلا�صة بالأر� ��ض الرطبة ،ات�ضحت
�أهمي ��ة �إع ��داد “بي ��ان الق�ضاي ��ا” �أو “بي ��ان الر�ؤي ��ة” الوطن ��ي املخت�ص ��ر ك�أ�سا�س لتق ��دمي اال�ست�ش ��ارة الوطنية عن
ال�سيا�س ��ة املقرتح ��ة .يت ��م تقدمي مثال على بي ��ان الر�ؤية اخلا�ص بالأر�ض الرطبة بناء عل ��ى �أحد البيانات الذي مت
و�ضع ��ه يف كن ��دا (جمل�س احلفاظ على الأر�ض الرطبة ب�أمريك ��ا ال�شمالية -كندا  )1998يف ال�شكل  .2قد يعرب مثل
ذل ��ك البي ��ان عن خماوف احلكومة واالهتمام الوطني فيما يتعلق باحلف ��اظ على الأر�ض الرطبة .ميكن ا�ستخدام
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ال�شكل  :2مثال على بيان الر�ؤية اخلا�ص باحلفاظ على الأر�ض الرطبة
الر�ؤية� :سوف تعمل القطاعات احلكومية وغري احلكومية واخلا�صة بالت�ضامن والتعاون نحو الت�أمني طويل
الأج��ل للأنظم��ة البيئية للأر�ض الرطب��ة من �أجل حتقيق اال�ستخ��دام امل�ستدام للأرا�ض��ي الرطبة من قبل
احليوانات ال�ضارية وال�شعب .و من �أجل حتقيق هذه الر�ؤية ،مت و�ضع �ستة �أهداف:
الهدف ( )1تطبيق ال�سيا�سات ال�شاملة للحفاظ على الأر�ض الرطبة

•و�ضع وتطبيق ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات اخلا�صة باحلفاظ على الأر�ض الرطبة يف جميع االخت�صا�صات الق�ضائية بالدولة.
•و�ضع وتطبيق �سيا�سات �إدارة الأر�ض الرطبة يف ال�صناعات القائمة على املوارد.
•�إدراج �أهداف احلفاظ على الأر�ض الرطبة �ضمن ال�سيا�سات اخلا�صة با�ستخدام الأرا�ضي احلكومية واملياه.
•عقد م�ؤمتر وطني خا�ص بالأر�ض الرطبة لتقييم وا�ستعرا�ض الأهداف واحلفاظ على الأرا�ضي الرطبة.

الهدف ( )2حت�سني التعاون مع االخت�صا�صات الوطنية والدولية

•�إن�شاء جلنة وطنية للأر�ض الرطبة ذات اخت�صا�ص �شامل لتعزيز التعاون من �أجل احلفاظ على �أنواع وموارد الأر�ض الرطبة والتنوع
الأحيائي بها يف جميع مناطق الدولة.
•تبادل اخلربات والتجارب الوطنية على ال�صعيد الوطني والدويل.
•دعم مبادرات واتفاقيات املحافظة البيئية الدولية (مثل اتفاقية الأرا�ضي الرطبة واتفاقية التنوع الأحيائي) وبرامج املنظمة الدولية
للحفاظ على الطبيعة واملنظمة الدولية للأرا�ضي الرطبة.

الهدف (� )3ضمان �إدارة بيانات الأر�ض الرطبة

•و�ضع منهج وطني معياري لت�صنيف الأر�ض الرطبة ودمج املقايي�س والبيانات.
•�إجراء درا�سة وطنية على و�ضع الأر�ض الرطبة واالجتاهات نحوها على �أ�سا�س منتظم.
•و�ضع �أنظمة وطنية لو�صف مهام وقيم التنوع الأحيائي للأنظمة البيئية للأر�ض الرطبة.
•�إن�شاء قاعدة بيانات وطنية �شاملة على موقع وو�ضع الأرا�ضي الرطبة.

الهدف ( )4ت�شجيع العلوم الفعالة للأر�ض الرطبة

•و�ضع �أولويات وطنية للبحث العلمي على الأر�ض الرطبة مع �إجراء ا�ستعرا�ض منتظم.
•الربط بني الهيئات العلمية والباحثني واملدراء الذين يعملون ب�ش�أن الأر�ض الرطبة يف �شبكة ات�صاالت وطنية فعالة تخدم الأهداف
الإدارية وال�سيا�سية.
•كفالة الندوات وور�شات العمل العلمية والإقليمية املنتظمة عن الأر�ض الرطبة.
•و�ضع برامج حتفيزية لت�شجيع الأبحاث الوطنية والإقليمية ومراكز اخلربة ذات الأولوية ب�ش�أن الأر�ض الرطبة.
•�إن�شاء املنح الدرا�سية الوطنية اخلا�صة بالأر�ض الرطبة للت�شجيع على الأبحاث الإبداعية العلمية واالقت�صادية االجتماعية والأبحاث
التكنولوجية فيما يتعلق بامل�سائل اخلا�صة بالأر�ض الرطبة ذات الأهمية لل�شعب.
•دعم البحث الفعال عن الأر�ض الرطبة يف �ضوء الأولويات الوطنية واملبادرات وذلك من �أجل احلفاظ على التنوع الأحيائي والأرا�ضي
احل�سا�سة وم�صادر املياه بالدولة.

الهدف ( )5حتقيق احلفاظ املحلي على الأر�ض الرطبة

•دعم الربامج لت�أمني مواقع الأر�ض الرطبة يف جميع املناطق بالدولة.
•و�ضع �أو تو�سيع ال�شبكة الوطنية ملناطق الأر�ض الرطبة املحمية يف احلدائق الوطنية والإقليمية وحدائق الواليات واملناطق ومناطق
احليوانات ال�ضارية وحمميات الطيور املهاجرة واملناطق املحمية والربية الأخرى.
•ت�أمني الأرا�ضي الرطبة ذات الأولوية لأغرا�ض احلفاظ عليها عرب الدولة.

الهدف ( )6توعية ال�شعب ب�ش�أن قيمة الأرا�ضي الرطبة

•�إن�شاء برنامج وطني �شامل للتعليم والتوعية ب�ش�أن الأر�ض الرطبة من خالل التكنولوجيات الإبداعية بالتعاون مع جميع احلكومات
والقطاعات غري احلكومية واخلا�صة.
•�إبراز اخل�صائ�ص والقيم االقت�صادية واالجتماعية الهامة التي تقدمها الأنظمة البيئية للأر�ض الرطبة للمجتمع.
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البيان “كفكرة” متهيدية القرتاح املناق�شات يف اجتماعات الت�شاور �أو ور�شة العمل الوطنية.
 -80يعد بحث اخللفية املف�صل على نطاق وو�ضع الأرا�ضي الرطبة بالدولة �أداة ذات قيمة يف امل�ساعدة يف املناق�شات الوطنية
اخلا�صة ب�سيا�سة �أو ا�سرتاتيجية الأر�ض الرطبة .ميكن �أن ي�شتمل مثل هذا البحث على ما يلي:
)

أمهام وقيم الأرا�ضي الرطبة يف الدولة،

)

ب�أنواع الأرا�ضي الرطبة واملوارد احلالية يف الأرا�ضي الرطبة املوجودة يف الدولة،

)

جا�ستعرا�ضاً تاريخياً ال�ستخدامات وت�أثريات تطوير الأرا�ضي الرطبة،

)

دا�ستعرا�ض الإح�صائيات احلالية اخلا�صة بفقدان املخزون والأرا�ضي الرطبة،

)

هدرا�سة عالقات الق�ضايا اخلا�صة بالأرا�ضي الرطبة بالق�ضايا الأخرى اخلا�صة ب�إدارة املوارد القطاعية.

)

وملخ�ص للم�سئوليات الت�شريعية واحلكومية احلالية للأرا�ضي الرطبة.

)

زدرا�سة فر�ص برامج التنمية وال�شراكة والدعم ،و

)

حقيمة الأرا�ضي الرطبة بالن�سبة للبيئة وال�شعب مع تقدمي القيم االقت�صادية الكمية.

 - 81ميك ��ن �أن يت�ضم ��ن بحث اخللفية تعريفاً متهيدياً بالأهداف واملقا�ص ��د واملبادئ والتوجيهات اال�سرتاتيجية املحتملة
لل�سيا�س ��ة الوطني ��ة للأر�ض الرطبة .ميكن ت�صميم بحث اخللفية ليتم ن�شره وا�ستخدامه على �أ�سا�س عام كر�سالة
و�أداة تعليمية .قد يكون اال�ستخدام املكثف لر�سومات اجلرافيك والر�سومات التو�ضيحية الفوتوغرافية ذا فائدة.
ميكن و�ضع ذلك بالبحث بالتعاون مع املعلمني واملنظمات البيئية يف الدولة.
 4.2تعريف الأرا�ضي الرطبة على امل�ستوى الوطني

 - 82يج ��ب تعري ��ف م�صطل ��ح “الأر� ��ض الرطبة” بو�ض ��وح با�ستخدام تعري ��ف اتفاقية الأر� ��ض الرطب ��ة �أو التعريف الذي
اعتمدت ��ه االتفاقي ��ة للأر� ��ض الرطب ��ة وه ��و“ :منطق ��ة م ��ن ال�ب�رك وامل�ستنقع ��ات �أو اخلثي ��ات �أو املي ��اه اجلوفية �أو
ال�صناعي ��ة ،الدائم ��ة �أو امل�ؤقت ��ة �س ��واء كان ��ت ه ��ذه املياه ثابت ��ة �أو متدفقة عذب ��ة �أو ماحلة مبا يف ذل ��ك مناطق املياه
البحرية والتي ال يتجاوز عمقها عند انخفا�ض املد واجلزر �ستة �أمتار “ويت�ضمن ذلك “املناطق التي “قد ت�شتمل
عل ��ى املناط ��ق الواقع ��ة على �ضفة النهر واملناطق ال�ساحلية املتاخمة للأرا�ض ��ي الرطبة واجلزر �أو امل�سطحات املائية
البحري ��ة الت ��ي يزداد عمقها عن �ستة �أمتار يف حالة املد واجلزر املنخف�ض والتي تقع داخل الأرا�ضي الرطبة (املواد
 1-1و)1-2
 - 83يتم ا�ستخدام م�صطلح “الأر�ض الرطبة” على �أ�سا�س عام لو�صف الأرا�ضي التي تكون يف حالة رطبة على �أ�سا�س دائم
�أو متقطع واملياه ال�ضحلة وحواف املياه اجلوفية .ميكن �أن تتواجد الأرا�ضي الرطبة يف جميع �أنواع املياه العذبة �أو
املاحلة وتت�سم يف حالتها الطبيعية بنباتات وتربة وحيوانات التي تتكيف مع الظروف الرطبة بوجه عام.
 - 84عن ��د وج ��ود تعري ��ف معتم ��د للأرا�ض ��ي الرطب ��ة واعتماد ه ��ذا التعريف عل ��ى اخلربة العلمي ��ة الوطني ��ة� ،سوف يكون
م ��ن املالئ ��م �أن يت ��م ا�ستخدام هذا التعريف ،ويعد ذل ��ك ذا فائدة خا�صة عند ربطه بنظ ��ام ت�صنيف الأر�ض الرطبة
الوطن ��ي ال ��ذي يح ��دد نقطة مرجعية مف�صل ��ة للمقايي�س اخلا�ص ��ة بالأر�ض الرطبة والربام ��ج اخلا�صة باحلفاظ
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عليه ��ا .لق ��د مت ت�صمي ��م نظام رام�سار لت�صنيف �أنواع الأر�ض الرطبة ليعم ��ل كم�صدر عام وهام يف غياب التفا�صيل
على امل�ستوى الوطني.
 - 85يف بع�ض الدول مثل الواليات املتحدة �أو الرنويج �أو كندا هناك تعريفات للأرا�ضي الرطبة منذ الكثري من ال�سنوات
وقد متت �إ�ضافتها ،يف الكثري الغالب ،يف الت�شريع وال�سيا�سة .تتما�شى هذه التعريفات بوجه عام مع التعريف العام
ال ��ذي اعتمدت ��ه االتفاقي ��ة (انظر الفقرة  )83وتع ��د �أ�سا�ساً لربام ��ج الأر�ض الرطبة بهذه ال ��دول .قد تختلف هذه
التعريف ��ات ع ��ن تعري ��ف رام�س ��ار يف نطاقها التام ب�ش�أن ما يت ��م �إدراجه ك�أر�ض رطبة وخا�صة فيم ��ا يتعلق بالأنظمة
ال�ساحلية والبحرية .تعد هذه التعريفات و�أنظمة الت�صنيف الوطنية للأر�ض الرطبة من العنا�صر الهامة ملرونة
اتفاقي ��ة رام�س ��ار .ال تعد االختالف ��ات قيداً ،لكن هناك �أهمية واحدة لإدراك وج ��ود الأرا�ضي الرطبة و�ضمان وعي
الهيئات املالئمة بذلك الأمر.
 - 86فيم ��ا يل ��ي ع ��دد م ��ن الأمثلة على االختالفات ب�ي�ن تعريفات الأر�ض الرطب ��ة الوطنية مقارنة بتل ��ك التعريفات التي
ت�ستخدمها الدول الأخرى و التعريفات التي اعتمدتها االتفاقية .ميكن ذكر العديد من الأمثلة الأخرى.
�أ) ح ��دود عم ��ق املي ��اه لأنظم ��ة الأر�ض الرطبة -حتدد االتفاقي ��ة ذلك العمق ب�ستة �أمتار بينم ��ا حتدد بع�ض الدول
عمق الأرا�ضي الرطبة باملياه ال�ضحلة -وخا�صة يف املناطق البحرية -مبرتين �أثناء انخفا�ض املد واجلزر،
ب) ح ��دود حتدي ��د وج ��ود املياه على �أ�سا�س �سنوي -يتم ا�ستخدام عدد �أي ��ام وجود املياه على �سطح الأرا�ضي الرطبة
�سنوي� �اً يف بع� ��ض ال ��دول ك� ��أداة ت�شخي�صية .مل تن� ��ص االتفاقية عل ��ى اي توجيه يف هذا ال�ص ��دد بينما حتدد
بع�ض الدول عدد � 7أو  14يوم �أو عدد غري حمدد لكن ميكن قيا�سه من الأيام التي ميكن خاللها مالحظة
العمق الأدنى للمياه غري املقيدة على �أ�سا�س �سنوي ،و
ج) عم ��ق امل ��واد الع�ضوي ��ة عن ��د حتديد اخلثيات -من بني الأمثل ��ة العاملية على ذلك العمق ال ��ذي ي�صل �إىل 30و40

و�100س ��م .ويت ��م ا�ستخ ��دام هذه الأمثلة على ال�صعيد الوطني من �أج ��ل حتقيق توافق البيانات مع درا�سات
النفط الوطنية .مل تقدم االتفاقية �أي توجيه بهذا ال�ش�أن.
 5.2حتديد �أ�صحاب امل�صالح

 - 87من بني اخلطوات الرئي�سية يف �أي مبادرة ل�سيا�سة الأر�ض الرطبة حتديد املت�أثرين �أو امل�شاركني يف ت�صميم ومناق�شة
وتطبي ��ق ال�سيا�س ��ة .يت�س ��م هذا الأمر بالأهمية فيما يتعل ��ق ب�ضمان �شمول امل�شاورات جلمي ��ع هذه املجموعات ذوي
امل�صلح ��ة �أو الذي ��ن ميكنه ��م حتقيق النتيجة النهائية ب�أق�صى قدر ممكن من الفعالي ��ة والقابلية للإجناز .ي�شتمل
�أ�صح ��اب امل�صال ��ح على تلك الهيئات وامل�ؤ�س�س ��ات واجلماعات التي يكون لها م�صلح ��ة يف ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض
الرطب ��ة �أو تت�أثر به ��ا .ويت�ضمن ذلك الدوائر احلكومية واملنظمات غري احلكومية واحلكومات املحلية والكثريين
من غريهم� .سوف تتنوع املجموعة التي يغطيها �أ�صحاب امل�صالح ح�سب كل دولة (راجع درا�سة احلالة .)2
 6.2ال�شروع يف عمل امل�شاورات الوطنية
� -88س ��وف يختل ��ف نط ��اق امل�شاورات الوطني ��ة التي يتم �إجراءها قبل و�ض ��ع ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطب ��ة يف كل دولة .يجب
�أن حت ��دد الهيئ ��ة امل�سئول ��ة م ��دى ت�صمي ��م هذه ال�سيا�س ��ات يف �ضوء �أ�صح ��اب امل�صالح والوق ��ت وال�سفر والتعقي ��د .يف الدول
االحتادي ��ة ،عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،قد يعتمد االخت�صا� ��ص الق�ضائي لإدارة الأر� ��ض الرطبة ،يف الواقع ،عل ��ى م�ستوى �أدنى من
احلكومة عن م�ستوى احلكومة الوطنية .يف الدول الكربى� ،سوف تواجه هذه الهيئات املكلفة ب�إجراء هذه امل�شاورات مهمة
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درا�سة حالة ()2
حتديد �أ�صحاب امل�صالح يف ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة
نادرة ناثاي -جيان ،ق�سم الأر�ض الرطبة ،حكومة ترينيداد وتوباغو
رغم ر�ؤية �إعداد ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة يف ترينيداد وتوباغو ك�أحد االلتزامات الرئي�سية لتطبيق اتفاقية
رام�س ��ار عل ��ى ال�صعي ��د الوطن ��ي �إال �أن ��ه �أ�ضحى �أم ��راً ملحاً نتيجة للج ��دل املو�ضوعي للغاي ��ة عن تدم�ي�ر م�ستنقع ناريفا
املوق ��ع الوحي ��د بالدول ��ة الذي ت�شمله اتفاقية رام�سار .متثل هذه الق�ضية �أهمي ��ة وطنية بل دولية وقد نا�صرتها و�أيدتها
خمتل ��ف املنظم ��ات مب ��ا يف ذلك�( :أ) ق�سم احلياة الربية و�شعبة الغابات (الهيئة الوطنية الإدارية التفاقية رام�سار)( ،ب)
�صن ��دوق حماي ��ة احلي ��اة الربية (وه ��و عبارة عن منظمة غري حكومي ��ة معنية بالق�ضايا اخلا�ص ��ة بالأر�ض الرطبة)( ،ج)
الأفراد املعنيني من املنظمات البيئية غري احلكومية الأخرى( ،د) جمموعات امل�ستخدم من منطقة ناريفا و(ه) والأفراد
الذي ��ن يتمتع ��ون بالوع ��ي من بني العوام .لقد عمل اال�ستخدام الفعال لو�سائل الإع�ل�ام � ،سواء املطبوعة �أو الإليكرتونية
بالإ�ضافة �إىل الدعم الذي قدمته هذه الو�سائل على ا�ستكمال هذه الكوادر من �أ�صحاب امل�صالح.
�أدت هذه العملية �إىل التعريف الطبيعي ب�أ�صحاب امل�صالح املذكورين من قبل �إحدى الهيئات الرائدة ،اللجنة الوطنية
للحف ��اظ عل ��ى الأر� ��ض الرطبة .كان بع� ��ض من الهيئات والأف ��راد امل�شاركني يف “ق�ضي ��ة م�ستنقع ناريف ��ا �أع�ضاء باللجنة
الوطني ��ة للأر� ��ض الرطبة ،ولذلك متت اال�ستعانة بتجاربه ��م وخرباتهم يف �صياغة امل�سودة الأوىل من ال�سيا�سة الوطنية
للأر�ض الرطبة التي تعتمد على املدخالت التي قدمها �أ�صحاب امل�صالح .ا�شرتك بع�ض من �أ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر يف �صياغ ��ة هذه امل�سودة .من بني النقاط الهامة التي يتم الت�أكيد عليها هي �أنه عند ال�سعي للح�صول على
مدخالت �أ�صحاب امل�صالح تكون هناك حاجة �إىل وثيقة موحدة للرتكيز على املناق�شات وتي�سري امل�ساهمات ذات اجلدوى.
م ��ع و�ض ��ع التعري ��ف العام لأ�صح ��اب امل�صالح “وهو �أي �شخ�ص تك ��ون له م�صلحة يف �أمر م ��ا “يف االعتبار وعند تربير
تطبي ��ق عملي ��ة �أ�صحاب امل�صالح مت ا�ستخدام ا�سرتاتيجيت ��ان .اال�سرتاتيجية الأوىل التي مت ا�ستخدامها هي اال�ست�شارات
الوطني ��ة لتحدي ��د الأف ��راد املعني�ي�ن من الع ��وام والهيئ ��ات وال ��وزارات واملنظمات غ�ي�ر احلكومي ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية
وجمموع ��ات امل�ستخدم�ي�ن الرئي�سي�ي�ن ذات ال�صل ��ة .مت تقدمي م�ش ��روع ال�سيا�سة له ��ذا اجلمهور من قب ��ل �أع�ضاء اللجنة
الوطنية للأر�ض الرطبة وتبع ذلك فرتة مناق�شة مهيكلة (مع تقدمي ن�سخ من م�شروع ال�سيا�سة للجميع قبل االجتماع).
�أو�ضح الدعم الوزاري من خالل تقدمي العناوين الرئي�سية التزام احلكومة بهذا التعهد.
وق ��د ك ��ان م ��ن الوا�ض ��ح يف �أعقاب ه ��ذه امل�شاورات الوطني ��ة �أن املدخالت الت ��ي مت احل�صول عليها م ��ن املجتمعات التي
تعي� ��ش عل ��ى مقرب ��ة م ��ن مناطق الأر� ��ض الرطبة -والذين ك ��ان يعتمد معظمه ��م �إىل حد كبري على موارد ه ��ذه املناطق-
كان ��ت غ�ي�ر كافي ��ة .هناك عدد من العوامل ،مبا يف ذلك العوام ��ل االجتماعية واالقت�صادية التي �أدت بهم �إىل االبتعاد عن
ه ��ذه البيئ ��ة الر�سمي ��ة .وبالت ��ايل مت اتخاذ الق ��رار من قبل اللجن ��ة الوطنية للأر� ��ض الرطبة لتعيني �أع�ض ��اء على دراية
به ��ذه املجتمع ��ات م ��ن �أجل عق ��د مزيد من امل�شاورات داخ ��ل هذه املناطق .مت �إج ��راء هذه املجموعة من امل�ش ��اورات املحلية
بفعالية ومت الإعالن عنها من خالل ل�صق الن�شرات الإعالنية على �أماكن ا�سرتاتيجية داخل املجتمعات .هذا وقد �أخذت
االجتماع ��ات الطاب ��ع غري الر�سمي وبعد بع�ض من العرو�ض الب�سيطة ع ��ن دعوة امل�شاركني �إىل تقدمي تعليقاتهم ،مبا يف
ذلك التعليقات التي تبدو ذات طابع مهم�ش .لقد كان من املثري لالهتمام� ،أن نالحظ �أن املخاوف التي �أعرب عنها ه�ؤالء
امل�شاركون عملت على �ضمان مالئمة �أهداف ال�سيا�سة.
وقد كان الدر�س الهام الذي مت تعلمه من هذه التجربة هو �أن �أ�صحاب امل�صالح يجب �أن ي�شاركوا على جميع امل�ستويات
و�أن طبيع ��ة امل�شارك ��ة يج ��ب �أن تتكيف مع كل بيئة بعينها و�أن هناك �ضرورة لبذل اجلهود لتجنيد جميع �أ�صحاب امل�صالح
داخل ال�شبكة.
(ملحوظة املحرر :مل يتم حتديث درا�سة احلالة احلالية منذ الطبعة الأوىل)
ميكن ر�ؤية ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة اخلا�صة برتينيداد وتوباغو على االمتداد اخلا�ص بها على موقع رام�سار
الإليكرتوينhttp://www.ramsar.org/wurc/wurc-policy-trinidad.htm :
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�أكرث تعقيداً حيث �سيزداد معدل رحالتهم للح�صول على املدخالت.
 -89من بني املناهج املفيدة ال�سعي للح�صول على املدخالت من خالل ا�ست�ضافة ور�شة عمل وطنية لأ�صحاب امل�صالح (انظر الق�سم
 .)7-2ق ��د يجم ��ع ذل ��ك ب�ي�ن ممثلي احلكوم ��ات الرئي�سية ومنظم ��ات العمل واملنظمات غ�ي�ر احلكومية وال�سك ��ان الأ�صليني
والوطني�ي�ن واملجتمع ��ات املحلي ��ة واملواطن�ي�ن اخلوا� ��ص ،ح�سب اقت�ض ��اء احلال .قد يعمل ه ��ذا االجتماع عل ��ى تكوين دائرة
داعمة وا�ستخدام هذه الدائرة كو�سيلة مفيدة لتكوين �شبكة من ال�شركاء الذين يتمتعون باملعرفة وميكنهم «ن�شر الكلمة»
عن ال�سيا�سة ومقرتحاتها .قد يقوم ه�ؤالء الأفراد بتنظيم وقيادة امل�شاورات املحلية وال�سيما على م�ستوى املجتمع .يف هذا
ال�سياق ميكن ا�ستخدام اجتماع امل�شاورات الوطنية كور�شة عمل تدريجية �إىل حد ما.
 -90قد تت�ضمن امل�شاورات املبا�شرة الكثري من االجتماعات ال�صغرية على امل�ستوى املحلي �أو مع املجموعات �أو املنظمات امل�ستهدفة.
ميك ��ن و�ض ��ع عر� ��ض معياري للم�شاورات يف �صيغة �سمعية ب�صرية ومواد خطي ��ة .يف الكثري الغالب ،تكون هذه االجتماعات
«املبا�ش ��رة» ذات �أهمي ��ة ك�ب�رى بالن�سب ��ة للم�ش ��اورات فيم ��ا ب�ي�ن ال ��وزارات واحلكوم ��ات واملنظم ��ات احلكومي ��ة املحلية وغري
احلكومية الرئي�سية.
 -91قد تت�ضمن العقود غري املبا�شرة التي ال ت�شتمل على الزيارات �أو االجتماعات املنظمة على �أ�سا�س حملي نف�س مواد امل�شاورات
لكنه ��ا يت ��م �إجراءه ��ا عرب الهاتف �أو الربي ��د الإليكرتوين .يتطلب ذلك عدد �أكرب من عق ��ود املتابعة ل�ضمان احل�صول على
الإجابات لكن التكلفة تكون �أقل بوجه عام �سواء فيما يتعلق بعدم ال�سفر �أو بتوفري وقت العاملني.
 -92تعد امل�شاورات فيما بني الوزارات مع الهيئات احلكومية املت�أثرة �أو امل�ؤثرة يف هذه املرحلة ذات �أهمية �إىل حد ما .ميكن ال�شروع
يف ذلك من خالل املرا�سالت املالئمة بني الوزراء والدعوة مل�شاركة دوائرهم و�إ�سهاهم يف امل�شاورات.
 -93ق ��د تتطل ��ب امل�ش ��اورات العام ��ة براجم� �اً �إعالمية عامة متطورة وق ��د يتكلف ذلك الكث�ي�ر .لكي تكون مثل ه ��ذه امل�شاورات ذات
فعالي ��ة ف�إنه ��ا تتطل ��ب ال�سفر على نح ��و مكثف بالإ�ضافة �إىل التخطي ��ط اللوج�ستي التف�صيلي واخل�ب�رة .ولكن ،يف الكثري
م ��ن االخت�صا�ص ��ات الق�ضائي ��ة ،ين�ص القانون عل ��ى �أن تقدم مثل هذه امل�شاورات العامة مب ��ادرات حكومية جديدة وبالتايل
ال ميك ��ن جتنبه ��ا .قد حتتاج امل�شاورات العامة �إىل �أنواع كثرية من املنتجات املطبوعة والإليكرتونية لالجتماع كما تتطلب
عقد العديد من االجتماعات العامة التي قد متثل �صعوبة.
 -94تع ��د الق�ضي ��ة الرئي�سي ��ة يف ه ��ذا ال�سياق هي �إيجاد الت ��وازن ال�صحيح عند تقدمي االقرتاحات اخلا�ص ��ة بامل�شاورات حيث تكون
ه ��ذه االقرتاح ��ات مبكرة ومفتوحة مبا فيه الكفاية لتحقيق اال�ستفادة الفعلية م ��ن املدخالت اال�ست�شارية .من ال�ضروري
مبكان خلق �شعور من التمكني وامللكية فيما بني ه�ؤالء الأفراد والهيئات الذين تتم ا�ست�شارتهم (مبعنى عدم فر�ض الأمر
الواقع) ويف نف�س الوقت حيازة املعلومات التي تتم درا�ستها ب�شكل كاف لتو�ضيح الت�أثريات املختلفة املرتتبة على اخليارات
ال�سيا�سية.
 -95من املفيد �أن يتم تقدمي خمطط رئي�سي من �أجل حتديد نطاق العملية وتركيز املناق�شات .قد تكون هناك حاجة �إىل ثمة قدر
من التكرار يف هذه العملية ك�أن يكون هناك م�سودة ن�ص �أو�شك االنتهاء منها .يجب �أن يظل ذلك �ضمن حدود معقولة لكي
تكتمل العملية وتكون فعالة من ناحية املوارد !

 7.2تنفيذ ور�ش عمل وطنية وحملية ل�سيا�سة الأرا�ضي الرطبة
 -96يف العدي ��د م ��ن ال ��دول ،ات�ضح كون ور�ش العمل التي يتم �إجراءها لأ�صحاب امل�صال ��ح ب�ش�أن ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة
�آلية فعالة لتحقيق الإجماع .قد يتم تنظيم هذه الور�ش للح�صول على فهم عام للق�ضايا ذات ال�صلة باحلفاظ على الأر�ض
الرطب ��ة و�إداراته ��ا وحتديد العقبات وامل�شكالت التي تن�ش�أ عند التعامل مع هذه الق�ضايا واقرتاح احللول �أو و�سائل التغلب
على امل�شكالت الراهنة .ميكن تنظيم ور�ش العمل املذكورة على العديد من امل�ستويات .يف بع�ض احلاالت ،تكون االجتماعات
املحلية وغري الر�سمية ذات �أهمية كربى حيث قد يجد بع�ض الأفراد يف املجتمعات ال�صغرية �صعوبة �أو ا�ستحالة يف ح�ضور
االجتماع ��ات الك�ب�رى واملركزي ��ة .ويف ح ��االت �أخرى ميكن �أن تكون ور� ��ش العمل ال�سيا�سية الوطني ��ة الر�سمية مالئمة �إىل
حد ما.
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درا�سة حالة 3

بع�ض امل�شاورات اخلا�صة بو�ضع �سيا�سة الأر�ض الرطبة
كاليتون روبيك وزارة البيئة ،حكومة كندا

ب ��د�أت حكوم ��ة كن ��دا يف و�ض ��ع ال�سيا�س ��ة االحتادية للحفاظ عل ��ى الأر�ض الرطبة يف بداي ��ة عام  .1987وقد كان م ��ن بني اخلطوات
الفورية التي مت اتخاذها مناق�شة نطاق وتعقيد امل�شاورات مع �أ�صحاب امل�صالح عرب كندا .وقد ارتبطت اول خطوة من هذه اخلطوات
بالت�ش ��اور م ��ع املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومي ��ة عرب ور�شة عم ��ل ا�ست�شارية وطنية يف فرباي ��ر  .1987وقد �ضم هذا االجتم ��اع  25ممث ً
ال من
املنظم ��ات البيئي ��ة الوطنية وجمموعات امل�ستخدمني ملوارد الأر�ض الرطبة مثل القائمني على ن�صب ال�شراك للحيوانات و القائمني
عل ��ى الزراع ��ة وم�صائ ��د الأ�سماك الرتفيهية .هذا وقد مت ن�شر تقرير هذا االجتماع وت�سليمه مبا�شرة لعدد خمتار من الوزراء يف كل
م ��ن احلكوم ��ة االحتادية وحكومة املقاطعات .لق ��د عمل هذا التقرير على و�ضع اخلطوط العري�ضة مل�سار عمل ا�ستخدمته احلكومة
االحتادي ��ة لتوجي ��ه تطبيقه ��ا للم�ش ��اورات .ويف وقت الح ��ق مت عقد اجتماع للجنة الكندي ��ة ب�ش�أن ا�ستخدام الأرا�ض ��ي �شارك فيه كبار
املمثل�ي�ن م ��ن احلكوم ��ات االحتادي ��ة وحكومات املقاطعات كما و�ض ��ع االجتماع بحثاً ير�سم م�س ��اراً للإن�شاء املق�ت�رح ل�سيا�سات الأر�ض
الرطبة ح�سب االخت�صا�ص الق�ضائي وبالتايل يعرتف باحلاجة �إىل جمموعة من ال�سيا�سات مقابل وثيقة وطنية واحدة.
ح ��رر العامل ��ون باحلكوم ��ة االحتادية يف نهاية ع ��ام  -1987امل�سودة الأوىل م ��ن ال�سيا�سة االحتادية وقاموا ب�إج ��راء جمموعة �أوىل
من اجتماعات املعلومات .وقد ت�ضمنت هذه االجتماعات جمموعة من العاملني يف املقار الرئي�سية واملكتب الإقليمي للبيئة يف كندا
بالإ�ضاف ��ة �إىل جمموع ��ة خمت ��ارة من الهيئ ��ات الفيدرالية .لقد �ساعدت ه ��ذه االجتماعات على تركيز و�إع ��ادة ت�صميم طول وتعقيد
م�شروع ال�سيا�سة .مت �إعداد م�سودة ثانية و�أ�صبحت هذه امل�سودة هي �أ�سا�س عملية امل�شاورات التف�صيلية على م�ستوى الدولة� .أدركت
احلكوم ��ة الفيدرالي ��ة قدرته ��ا على �إجراء ثالثة م�ستوي ��ات من امل�شاورات )1( :م�شاورات فيما بني ال ��وزارات ( )2م�شاورات فيما بني
احلكوم ��ات واملنظم ��ات البيئي ��ة الوطنية /منظمات �أ�صحاب امل�صال ��ح �أو ( )3م�شاورات فيما بني العامة م ��ن اجلمهور .نتيجة لوجود
�شع ��ور ب� ��أن ال�سيا�س ��ة االحتادية لن ت�ؤث ��ر ب�شكل مبا�شر على قرارات ا�ستخ ��دام الأرا�ضي املحلية من قبل �أي مال ��ك للأرا�ضي يف كندا
نتيج ��ة القت�صاره ��ا عل ��ى �إدارة الأر�ض االحتادية واملناطق ذات االخت�صا�ص الق�ضائي االحت ��ادي ،مت اختيار اخليار الثاين للم�شاورات
املح ��دودة .وق ��د مت ��ت مالحظة كون هذا اخلي ��ار الثاين �أقل تعقيدا و�أقل تكلف ��ة فيما يتعلق بحجم ال�سفر ووق ��ت فريق العمل الذي
ي�ؤثر على املوارد املتاحة ملثل هذه امل�شاورات.
على مدار فرتة �ستة �أ�شهر خالل العام  1989 -1988مت تنظيم  18اجتماع عرب كندا و�ضمت هذه االجتماعات جمموعة خمتلطة
م ��ن الهيئ ��ات الفيدرالي ��ة والإقليمية يف جميع املدن الرئي�سية االثنى ع�شر وبع�ض من املدن الأخرى .مت �إعداد عر�ض �سماعي مرئي
متخ�ص� ��ص يلخ� ��ص ال�سيا�س ��ة املقرتح ��ة باللغ ��ة الإجنليزي ��ة والفرن�سية ل�صالح ه ��ذه االجتماعات .وق ��د ت�ضمن هذا العر� ��ض �س�ؤا ًال
معياري� �اً وجمموع ��ة م ��ن الإجابات علي ��ه .يف معظم احلاالت ،كان اثنان م ��ن �أع�ضاء فريق امل�شاورات االحتادي ��ة يح�ضران كل اجتماع
�أحدهم ��ا لإدارة العرو� ��ض والآخ ��ر لت�سجي ��ل التعليق ��ات واال�ستف�س ��ارات .وكان ��ت االجتماعات الت ��ي ح�ضرها ع�ضو واحد م ��ن �أع�ضاء
الفريق قليلة وكانت هذه االجتماعات على وجه التحديد هي االجتماعات التي يتم عقدها يف الأماكن التي تعد تكلفة ال�سفر �إليها
باهظ ��ة مث ��ل املناط ��ق الإقليمية ال�شمالي ��ة .مت �إجراء اجتماعات امل�ش ��اورات واملرا�سالت اخلطي ��ة واملقابالت ال�شخ�صي ��ة عرب الهاتف
م ��ع ممثل ��ي  36منظمة غري حكومية و 20احت ��اداً مل�ستخدمي املوارد/احتاداً �صناعياً .مت و�ضع عرو� ��ض لالجتماعات الفيدرالية مثل
امل�ؤمت ��ر ال�سن ��وي للمكت ��ب العق ��اري ملجل� ��س اخلزان ��ة واللجنة امل�شرتكة ب�ي�ن ال ��وزارات املعنية باملي ��اه .يف كل اجتم ��اع ،مت توزيع مواد
ا�ست�شاري ��ة مطبوع ��ة ثنائي ��ة اللغ ��ة عل ��ى جميع امل�شاركني .كان فري ��ق امل�شاورات ي�سافر ج ��واً على نطاق وا�سع لتق ��دمي هذه العرو�ض
يف االجتماع ��ات املح ��ددة عل ��ى امل�ستوي ��ات العليا .لقد كان ��ت الرتتيبات املحلية معقدة وحتت ��اج �إىل امل�ساعدة يف �إن�ش ��اء املواقع واملرافق
والدعوات للعاملني الرئي�سيني من الكثري من الهيئات.
بناء على التعليقات وال�شواغل التي مت التعبري عنها خالل امل�شاورات يف امل�سودة الثانية ،مت �إعداد م�سودة ثالثة يف بداية عام .1990
مت التعاق ��د م ��ع كات ��ب �سيا�سي متخ�ص�ص يتمتع بخربة عمل يف جمل�س امللك ��ة اخلا�ص لإعادة �صياغة اللغة اخلا�صة من هذه امل�سودة
الثالث ��ة -لتح�س�ي�ن عر�ضه ��ا على جمل�س الوزراء الفيدرايل .متت �إعادة ن�شر امل�سودة �آن ��ذاك على الهيئات الفيدرالية التي من املمكن
�أن تكون قد ت�أثرت بت�صنيف هذه ال�سيا�سة .ركزت املناق�شات على موارد وا�سرتاتيجيات التطبيق واخلطوة النهائية اخلا�صة ب�صياغة
م�ستند تكميلي يتم تقدميه ملجل�س اخلزانة .مت توزيع ال�سيا�سة على الدوائر الفيدرالية لإجراء اال�ستعرا�ض النهائي لها كجزء من
املب ��ادرات البيئي ��ة احلكومية كم ��ا مت تقدمي مذكرة ملجل�س الوزراء حتمل ا�سم «اخلطة اخل�ضراء» يف نهاية عام  .1991وقد مت اعتماد
ال�سيا�سة يف دي�سمرب  1991ويف النهاية وبناء على امل�شاورات بني الهيئات ب�ش�أن فر�ص التوا�صل املالئمة مت الإعالن العام عن ال�سيا�سة
من قبل وزير الدولة للبيئة يف مار�س .1992
(ملحوظة املحرر :مل يتم حتديث درا�سة احلالة املاثلة منذ الطبعة الأوىل)
ميكن ر�ؤية ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة اخلا�صة بكندا يف االمتداد التايل على موقع رام�سار الإليكرتوين:
http://www.ramsar.org/wurc/wurc-policy-canada.htm
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 -97يتمث ��ل اله ��دف يف و�ض ��ع توجي ��ه ل�صياغة املفاهي ��م والنهج الع ��ام ل�سيا�سة الأر�ض الرطب ��ة .ويتمثل اله ��دف الثانوي يف العمل
كمنتدى تعليمي حيث يتم ت�صميم املواد التي يتم مناق�شتها بطريقة تالئم م�ستوى وتعقيد الق�ضايا وامل�صالح واخلربات
اخلا�ص ��ة بالأف ��راد احلا�ضري ��ن م ��ن امل�ست ��وى املحل ��ي حت ��ى امل�ست ��وى الوطن ��ي .لق ��د مت ت�صميم ور� ��ش العمل املذك ��ورة لكي
ت�ستخدمها احلكومة (احلكومات) يف الدولة ل�صياغة وتطبيق ال�سيا�سة الفعالة للأر�ض الرطبة يف اخت�صا�صاتها املعنية.
يتم مناق�شة وقائع ور�شة العمل �سالفة الذكر فيما يلي.
 -98ميك ��ن �أن تتحق ��ق الق ��وة الدافعة الرئي�سية حل�ضور ور�شة العمل ال�سيا�سية م ��ن خالل االهتمام وااللتزام من جانب احلكومة
الفيدرالي ��ة �أو الوطني ��ة بقي ��ادة و�ضع ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة (�أو يف بع� ��ض الدول جمموعة ال�سيا�سات اخلا�صة
ب ��كل والي ��ة) .تكون هناك حاج ��ة �إىل التوجيه ل�صياغة جمموعة من البيانات ال�سيا�سية .هذا وميكن �أن تكون ور�شة العمل
ال�سيا�سي ��ة  ،الت ��ي جتم ��ع بني جمموعة كبرية من املنظمات احلكومية و�/أو غ�ي�ر احلكومية وجماعات امل�صالح ،من امل�صادر
الهامة ملثل هذه التوجيهات.
 -99من بني اجلوانب الأخرى تطوير نقطة ات�صال ملناق�شة تخطيط ا�ستخدام الأر�ض والق�ضايا القائمة على املجتمع التي ت�ؤثر
عل ��ى م ��وارد الأر� ��ض الرطبة .على النطاق الوطني ميكن �أن تكون هذه املناق�ش ��ات بني احلكومة الوطنية و�أ�صحاب امل�صالح
ال�صناعي ��ة واملنظم ��ات الوطنية غ�ي�ر احلكومية وغريها من امل�ستويات احلكومية على م�ست ��وى املقاطعات والواليات وعلى
امل�ست ��وى املحل ��ي .ق ��د يت�ضمن ذلك املنظم ��ات املجتمعية واحلكومة املحلية بالتع ��اون مع الهيئات الوطني ��ة .ميكن �أن تقود
اللجنة الوطنية للأر�ض الرطبة هذه امل�شاورات (انظر الق�سم  2-2فيما �سبق).

 8.2تكوين فريق عمل لكتابة �سيا�سة الأر�ض الرطبة
 -100يج ��ب �أن تت ��وىل الهيئ ��ة القائ ��دة املعنية م�سئولية كتاب ��ة م�شاريع ال�سيا�سة وامل ��واد الأخرى الالزمة للم�ش ��اورات وامل�سودات.
يج ��ب تكوي ��ن جمموعة خمتارة م ��ن العاملني ذوي املعرفة بامل ��وارد الالزمة ل�صياغة التقرير والذي ��ن يتمتعون مب�ستو
جي ��د م ��ن مه ��ارات الكتابة .قد يقوم بع�ض �أو كل من ه�ؤالء الأف ��راد بقيادة التفاعل مع �أ�صحاب امل�صالح ومع جمموعات
امل�ش ��اورات .ميك ��ن �أن تعتمد املجموعة على هذه الهيئات والقطاعات من خالل فريق العمل امل�ؤقت لتكوين فريق العمل
اخلا� ��ص بكتاب ��ة ال�سيا�س ��ة� .س ��وف يعتمد عمل هذا الفريق على نتائ ��ج امل�شاورات الوطنية .مبج ��رد تكوين فريق الكتابة،
يج ��ب �أن ي�ستم ��ر يف العم ��ل حتى تكتمل جميع متطلبات كتاب ��ة ال�سيا�سة .قد يلتقي بع�ض العامل�ي�ن بالأع�ضاء الآخرين
خ�ل�ال اجلل�س ��ات الدوري ��ة لفري ��ق العم ��ل فقط ،حيث ق ��د ُيطلب منهم ال�سف ��ر ذهاباً و�إياب ��ا �إىل مكان �آخ ��ر .لقد �أ�ضحت
الرح�ل�ات الكث�ي�رة مكلف ��ة عل ��ى امل�شارك�ي�ن و�أ�صبح لديه ��م �صعوبة يف القي ��ام بها .يج ��ب �أن يتمتع كل ع�ضو م ��ن �أع�ضاء
الفريق مبجموعة من اخلربات العلمية وال�سيا�سية لإعداد امل�سودة الأوىل من ال�سيا�سة.
 -101يج ��ب �أن يتمت ��ع واح ��د على الأقل م ��ن فريق الكتابة بخربة يف �إحدى الهيئات احلكومية املركزي ��ة لكي يتمتع �آنذاك بالوعي
القوي يف «كيفية عمل النظام» يف الإدارة  /الإدارات احلكومية املعنية التي تقود املبادرة.

� 9.2ضمان الدعم ال�سيا�سي للخطوات املقبلة
 -102يف كل خط ��وة م ��ن اخلط ��وات (اخلا�ص ��ة بامل�س ��ودات الرئي�سي ��ة) ،ميكن االعتم ��اد على التفاع ��ل مع كبار العامل�ي�ن باحلكومة
والن�ش ��رات الإعالمي ��ة عل ��ى م�ستوى الوزير �أو رئي�س ال ��وزراء �أو على امل�ستوى الرئا�سي لتو�ضي ��ح دعم احلكومة للعملية
اجلاري ��ة واعتماده ��ا الفعل ��ي لهذه العملية .تع ��د البيانات ال�صحفي ��ة �أو الأحاديث ال�سيا�سية الرئي�سي ��ة التي يلقيها �أحد
ال ��وزراء �أو رئي� ��س احلكومة (رئي�س الوزراء) �أو غريهم من الأدوات التي ميكن من خاللها الإعالن عن التزام احلكومة
ب�إمتام ال�سيا�سة ودعمها املايل� ،إذا اقت�ضى احلال ،يف موعد حمدد.
 -103م ��ن خ�ل�ال ه ��ذه اخلط ��وات ،يجب �أن يتوا�صل الوزير امل�سئول ع ��ن و�ضع ال�سيا�سة على �أ�سا� ��س منتظم مع زمالئه يف جمل�س
ال ��وزراء و�إداراته ��م وهيئاته ��م .يجب �إعداد فري ��ق العمل لإطالع هذه الهيئات ووزراءها واحل�ص ��ول على دعمهم ل�ضمان
املعاجل ��ة ال�سل�س ��ة للم�ستندات من خالله ��م وحتى م�ستوى جمل�س الوزارة .تعد الت�سوي ��ة املبكرة للمخاوف التي يثريها
ه�ؤالء الوزراء من خالل هذه امل�شاورات �أمراً حا�سماً فيما يتعلق باالعتماد الالحق لل�سيا�سة.
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 10.2املقايي�س الزمنية
 -104بناء على ما �سبق ،يعد الوقت عام ً
ال هاماً يف و�ضع �سيا�سة الأر�ض الرطبة .تتطلب كافة اخلطوات اخلا�صة بالعملية الفهم
وااللتزام املعقول بالوقت .بادئ ذي بدء يجب حتديد وتخطيط الوقت الكايف مل�شاركة العاملني ور�ؤية العملية على نحو
مالئ ��م .كم ��ا يجب و�ضع خريطة ل�سري العمل التي تق ��دم تفا�صيل مواعيد تطوير الن�ص واالجتماعات وامل�شاورات فيما
بني الهيئات حتى الإعالن احلكومي عن ال�سيا�سة كما يجب حتديثها على �أ�سا�س منتظم.
 -105مبجرد اعتمادها� ،سوف تتطلب ال�سيا�سة ذاتها وقتا كافياً لتكوينها .يجب �أن ال ت�صبح ال�سيا�سة وثيقة ثابتة وم�ؤرخة .ميكن
�أن يك ��ون �إ�ضاف ��ة �ش ��رط خا�ص باال�ستعرا�ض املنتظم و�إع ��ادة التفوي�ض مفيداً لل�سماح بتحدي ��ث و�إ�ضافة مزيد من املواد
على ال�سيا�سة .يجب �أن يعتمد تطبيق ال�سيا�سة �أي�ضاً على خطة عمل حتدد مواعيد ت�سليم الإجراءات والنتائج املتوقعة
مبواعيد قابلة للقيا�س.

 11.2ا�ستكمال امل�شاورات و�إعداد امل�سودات الإ�ضافية لل�سيا�سة
 -106عندما تكتمل كل م�سودة من امل�سودات املحتملة املتعددة ،ميكن �أن يكون �إجراء دورة حمدودة من امل�شاورات الإ�ضافية ذا قيمة
�أو مطلوب� �اً عل ��ى �أ�سا� ��س قانوين ،قد تكون هذه امل�س ��ودات متاحة ال�ستعرا�ض اجلمه ��ور و�/أو الهيئات غري احلكومية كما
ق ��د ال تك ��ون متاحة لذلك اال�ستعرا�ض� .سيكون من املتوق ��ع �إجراء مزيد من امل�شاورات املختارة مع الوزارات املت�أثرة من
احلكوم ��ة والقطاع ��ات الأخ ��رى التي ت�سعى للح�صول عل ��ى �إجابة على خماوفهم .وعالوة على ذل ��ك ،ينبغي توقع و�ضع
مزيد من امل�سودات من خالل امل�شاورات امل�ستمرة والن�صائح القانونية والإجابة على توجيهات ورغبات احلكومة.

 12.2و�ضع مذكرة ملجل�س الوزراء
 -107بعد �إمتام جميع امل�شاورات مع الوزارات� ،سوف يحدد النظام احلكومي للدولة اخلطوات التالية .يف بع�ض الدول� ،سوف يتم
�إعداد مذكرة ر�سمية ملجل�س الوزراء �أو البيان الأبي�ض �أو �أية م�ستندات �أخرى يف �صيغة حمددة ويجب اعتمادها من قبل
جمي ��ع ال ��وزراء بن ��اء على ن�صيحة كبار اخلرباء واملدراء ب ��الإدارات .يعد االعتماد من قبل الربمل ��ان �أو �سن ت�شريع جديد
�أو �إدخ ��ال تعدي ��ل عل ��ى الد�ستور من بني الأ�شكال املختلفة لهذا الت�صدي ��ق على امل�ستوى الوطني كما يعد مالئما لبع�ض
الأنظم ��ة احلكومي ��ة الوطنية اخلا�صة� .سوف ت�ضمن املن ��اورات ال�سيا�سية املت�أنية عدم وجود �صراع على م�ستوى جمل�س
ال ��وزراء خ�ل�ال هذه املرحل ��ة اخلا�صة باال�ستعرا�ض ال ��وزاري النهائي كم ��ا �ست�ضمن االعتماد ال�سل�س له ��ذه الويثقة ويف
الكثري الغالب تتويج �سنوات من اجلهود املبذولة.

 13.2الت�صديقات واملوافقات والبيانات احلكومية
 -108مبج ��رد احل�ص ��ول على هذه املوافقة م ��ن جمل�س الوزراء (�أو عند اقت�ضاء احلال من امل�ستوى الرئا�سي� ،أو غري ذلك) ،ميكن
�أن تناق� ��ش الهيئ ��ة القائ ��دة ا�سرتاتيجيات التوا�صل الالزمة لتوزي ��ع ال�سيا�سة .ميكن التخطيط لأح ��د الأحداث العامة
والإع�ل�ان ب ��ه ع ��ن ال�سيا�س ��ة م ��ن قب ��ل احلكومة  .يت�ضم ��ن ذلك طباع ��ة الن�س ��خ الكافية للتوزي ��ع ق�صري وطوي ��ل الأجل
بالإ�ضاف ��ة �إىل امل ��واد ال�صحفي ��ة واملقاب�ل�ات ال�شخ�صي ��ة الإعالمي ��ة وجمموع ��ة خمت ��ارة من املق ��االت ال�صحفي ��ة العامة
واالجتماعات مع بع�ض �شركاء التطبيق .هناك حاجة �إىل مواد توا�صل دقيقة وي�سهل قراءتها ومقدمة بطريقة تتمتع
باجلاذبية.

 -IIIتنظيم الوثيقة ال�سيا�سية
� 3.1أجزاء ن�ص ال�سيا�سة

 -109قد حتتوي ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة على الأجزاء التالية:
•ا�ستعرا�ض للخلفية -ال�سياق التاريخي والإجراءات املتخذة حتى الوقت الراهن،
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معلومات �إ�ضافية
�أهداف ومبادئ ال�سيا�سة الوطنية لأوغندا
اعتم ��دت حكوم ��ة اوغن ��دا ال�سيا�س ��ة الوطنية للحفاظ على موارد الأر� ��ض الرطبة و�إدارتها من �أج ��ل ت�شجيع احلفاظ على
الأر�ض الرطبة لدعم قيمها لتحقيق الرفاهية احلالية وامل�ستقبلية ل�شعبها.
ودعم ًا لهذا الهدف ت�ضع ال�سيا�سة خم�سة �أهداف:
•حتديد املبادئ التي ميكن من خاللها حتقيق اال�ستخدام الأمثل ملوارد الأر�ض
الرطبة يف الوقت احلا�ضر وامل�ستقبل،
•الق�ضاء على املمار�سات التي ت�ؤدي �إىل تقليل �إنتاجية الأر�ض الرطبة،
•احلفاظ على التنوع الأحيائي للأر�ض الرطبة الطبيعية �أو �شبه الطبيعية،
•احلفاظ على خ�صائ�ص وقيم الأر�ض الرطبة،
•دمج املخاوف اخلا�صة بالأر�ض الرطبة يف عملية التخطيط و�صنع القرار
بالقطاعات الأخرى.
هناك ثالثة من املبادئ التي ميكن اتباعها لتحقيق هذه الأهداف:
•تعت�ب�ر م ��وارد الأر�ض الرطبة جزءا ال يتجز�أ م ��ن البيئة ويجب �إدارتها يف �سياق
التفاعل بني ا�سرتاتيجيات و�أن�شطة احلفاظ والتنمية الوطنية.
•ميك ��ن حتقي ��ق احلفاظ على الأر�ض الرطبة فقط من خ�ل�ال منهج من�سق وتعاوين ي�ضم جميع الأفراد املعنيني
واملنظمات املعنية بالدولة ،مبا يف ذلك املجتمعات املحلية.
•ميث ��ل تغي�ي�ر االجتاه ��ات واملدركات احلالي ��ة لل�شعب الأوغندي ب�ش� ��أن الأرا�ضي الرطبة �أهمي ��ة ق�صوى للحفاظ
على الأر�ض الرطبة و�إدارتها.
مت �إ�ص ��دار �ست ��ة وثالث�ي�ن بيان� �اً �سيا�سي� �اً ع ��ن كيفي ��ة حتقي ��ق الأه ��داف ومت �إرفاق ه ��ذه البيان ��ات مبجموع ��ة متهيدية من
التوجيهات اخلا�صة مبوارد الأر�ض الرطبة.
(ملحوظة املحرر :ميكن ر�ؤية هذه ال�سيا�سة على االمتداد التايل على املوقع الإليكرتوين لرام�سار:
) http://www.ramsar.org/wurc/wurc-policy-uganda.htm

•مقدمة -كيف ن�ش�أت ال�سيا�سة وملاذا ،التزام احلكومة،
•نظرة عامة -نظرة على موارد الأر�ض الرطبة بالدولة وقيمها االقت�صادية /االجتماعية والبينية،
•دور احلكومة الوطنية -يف �سياق االخت�صا�ص الد�ستوري و�صالحيات التخطيط،
•دور ال�شراكات -مع امل�ستويات الأخرى من املنظمات احلكومية وغري احلكومية والقطاع اخلا�ص،
•تعريفات -خا�صة بالأرا�ضي الرطبة ،وامل�صطلحات التي يتم ا�ستخدامها،
•هدف ال�سيا�سة -هدفاً خمت�صراً ومرتبطاً بالتنمية امل�ستدامة و�أهداف التنوع الأحيائي،
•املبادئ الإر�شادية -قد تت�ضمن الأمثلة التعريف بتطلعات �أ�صحاب امل�صالح والتطلعات احلكومية وتطلعات
ال�سكان الأ�صليني وحقوق مالك الأرا�ضي وال�شواغل العاملية واالحتياجات املحلية ،و
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•الأغرا�ض اخلا�صة -هناك خم�سة بيانات للأهداف تقريباً،
•ا�سرتاتيجيات ال�سيا�سة -من  10-15ا�سرتاتيجية يتبعها بنود الإجراءات املوجهة نحو االحتياجات الوطنية.
 2.3الأهداف واملبادئ

 - 110يج ��ب �أن تت�ضم ��ن ال�سيا�س ��ة بيان ��ا واح ��دا ،عل ��ى �أقل تقدي ��ر� ،أو عدداً م ��ن بيانات الأه ��داف الب�سيط ��ة واملبادئي املالئمة
ذات ال�صل ��ة بال�سيا�س ��ات الوطنية واالعتب ��ارات الثقافية الأخرى  .لقد قدمت الكثري من �سيا�سات الأر�ض الرطبة
احلالي ��ة الت ��ي مت و�ضعها حتى ذلك اليوم جمموعة ب�سيطة وخمت�صرة من بيانات الأهداف .تختلف �صياغة هذه
البيان ��ات لكنه ��ا ت ��دور ح ��ول مو�ضوعني� :أن الأرا�ض ��ي الرطبة للدولة �س ��وف يتم ا�ستخدامه ��ا بطريقة م�ستدامة
عل ��ى م ��دار الأجيال احلالية وامل�ستقبلية و�أن احلفاظ عليها يعد �ضرورياً لتحقيق الرفاهية البيئية واالقت�صادية
للدولة.
 - 111تع ��د املب ��ادئ يف جوهره ��ا جمموعة من بيانات االلتزام التي تخت�ص بتو�ضيح كيفية ا�ستيعاب احلكومة مل�سئولياتها نحو
تطبي ��ق ال�سيا�س ��ة الوطنية للأر�ض الرطب ��ة مبا يتما�شى مع اخت�صا�صها الق�ضائ ��ي واملمار�سات الثقافية للدولة.
كان ��ت هن ��اك جمموعة من املبادئ التي متت �صياغتها بطريقة حقيقية مكونة من ثمانية �إىل ع�شرة مبادئ على
الأرجح .يت�ضمن ذلك مبد�أً ين�ص على �أن الإجراءات احلكومية التي �سوف يتم تطبيقها من خالل هذه ال�سيا�سة
لن تتعدى على حقوق حكومات املقاطعات �أو الواليات التي تعد عنا�صر مكونة لها وعلى �أن هذه الإجراءات �سوف
ت�ضمن العمل مع هذه احلكومات بروح من التعاون .ميكن ذكر مبد�أً م�شابها يتعلق بال�سكان الأ�صليني والوطنيني
واملجتمعات املحلية .ميكن �أن تو�ضح املبادئ العالقات بني ال�سيا�سة والتزام احلكومة بالتنمية امل�ستمرة واحلفاظ
على البيئة �أو التنوع الأحيائي ،ح�سب اقت�ضاء احلال.
� 3.3أهدف ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة
� - 112سوف تركز الأهداف على جمموعة من الكلمات الرئي�سية حيث �أنها غالباً ما ت�ضحي �صورة لل�سيا�سة .تكون هناك حاجة
�إىل و�ض ��ع قائم ��ة بالأه ��داف (متت مالحظة وج ��ود خم�سة �إىل ع�شرة �أه ��داف يف العديد م ��ن ال�سيا�سات الوطنية
للأر� ��ض الرطب ��ة الت ��ي مت اعتمادها حت ��ى اليوم) وذلك بق�صد ك ��ون جميع هذه الأه ��داف ذات �أهمية مت�ساوية يف
الإع�ل�ان ع ��ن ال�سيا�س ��ة .بيد �أن التطبيق العملي لل�سيا�سة قد ي�ؤدي �إىل مالحظة كون االهتمام العام ين�صب على
واح ��د �أو اثن�ي�ن فق ��ط من هذه الأهداف .على �سبي ��ل املثال ،ا�شتمل �إعالن كندا عن �سيا�سته ��ا الفيدرالية للأر�ض
الرطب ��ة ع ��ام  1992عل ��ى �سبع ��ة �أهداف تركز عل ��ى احلفاظ على خ�صائ� ��ص الأر�ض الرطب ��ة ،وتطوير تخطيط
ا�ستخ ��دام الأرا�ض ��ي الذي ي�ؤثر عل ��ى الأرا�ضي الرطبة ،وعدم وجود خ�سارة �صافية للأر�ض الرطبة على الأرا�ضي
الفيدرالي ��ة وحت�س�ي�ن و�إ�ص�ل�اح الأرا�ض ��ي الرطبة ،وت�أم�ي�ن املواقع ذات الأهمي ��ة الوطنية ،وتخفي ��ف ت�أثري جميع
الأن�شطة الفيدرالية على �أي �أر�ض رطبة يف الدولة بالإ�ضافة �إىل اال�ستخدام الر�شيد ملوارد الأر�ض الرطبة .لكن
الهدف اخلا�ص بعدم وجود خ�سارة �صافية �أثبت كونه هو اجلانب الوحيد الذي حظى على �أكرب كم من االهتمام
من هذه ال�سيا�سة.
 -113عند �صياغة ال�سيا�سة الوطنية ،ميكن حتقيق الفائدة من و�ضع الأهداف املحتملة التالية يف االعتبار:
•�ضم ��ان ارتب ��اط ال�سيا�س ��ة الوطني ��ة للأر� ��ض الرطب ��ة و�أي ��ة برامج يت ��م و�ضعها مبوجبه ��ا بال�سيا�س ��ات الأخرى
اخلا�صة باحلفاظ على الأرا�ضي الأخرى والرتبة واملياه والهواء واحلياه الربية والتنمية االقت�صادية لها من
�أج ��ل �ضم ��ان حتقيق اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطب ��ة بالدولة والوفاء بامل�سئوليات الدولية للحفاظ على
الأر�ض الرطبة.
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•دعم منع مزيد من اخل�سائر يف الأر�ض الرطبة وت�شجيع �إ�صالح الأرا�ضي الرطبة بالدولة عن طريق احلفاظ
على �سالمتها واحلفاظ على التنوع اجليني لهذه الأرا�ضي الرطبة و�ضمان التمتع بها واال�ستخدام االقت�صادي
لها على نحو م�ستدام.
 -114ق ��د تعم ��ل ور�شة العمل اخلا�صة ب�أ�صحاب امل�صالح ب�ش� ��أن ال�سيا�سة الوطنية للأرا�ضي الرطبة (انظر الق�سم  )2-7على
درا�س ��ة كيفي ��ة ت�شجي ��ع ه ��ذه الأهداف وكيفي ��ة تطبيقها من قب ��ل امل�ستويات املالئم ��ة للحكوم ��ة االحتادية وحكومة
املقاطعات (الواليات) والبلديات من خالل جمموعة من ا�سرتاتيجيات التطبيق ال�سيا�سية.
 4.3ا�سرتاتيجيات تنفيذ ال�سيا�سة
 -115ينبغ ��ي ان ت�شم ��ل ال�سيا�س ��ة عل ��ى ا�سرتاتيجيات حمددة للتنفيذ على ان تكون قابل ��ة للقيا�س .كما يتعني ان تخاطب هذه
اال�سرتاتيجي ��ات املو�ضوع ��ات الرئي�س ��ة الت ��ي تت�ص ��در �أولويات احلكوم ��ة وتعمل اي�ض� �اً على تقوية امل�ست ��وى املرجو من
التع ��اون واالهتم ��ام بالنواحي الأخرى .وفيما يلي �ستتم مناق�شة ع ��دد من املو�ضوعات التي ميكن دجمها لتكوين هذه
اال�سرتاتيجيات ،علماُ ب�أن ذلك ال يعترب قائمة �شاملة وامنا الهدف من هو تقدمي افكار عامة.
 -116ينبغ ��ي اج ��راء املزي ��د م ��ن البحث والفح�ص فيم ��ا يتعلق ب�أوج ��ه ال�صلة بني ه ��ذه اال�سرتاتيجيات وغريها م ��ن مبادرات
�سيا�س ��ات التنمي ��ة امل�ستدام ��ة والتن ��وع الأحيائ ��ي واملياه الدولي ��ة .كما ان هن ��اك مو�ضوعات اخرى غري م ��ا �سيتم ذكره
فيم ��ا يل ��ى �ست�ش ��كل اهمية بالن�سب ��ة لبع�ض ال�سيا�س ��ات الوطنية لالرا�ضى الرطب ��ة .وي�ستعر�ض الف�ص ��ل  5-3عناوين
املو�ضوع ��ات الت ��ى تناق�شها العديد من احلكومات من خالل �سيا�ساتها الوطنية لالرا�ضى الرطبة  .و فيما يلى �سرنكز
على ثمانية نوا ٍح ميكن و�ضعها فى االعتبار اثناء و�ضع ال�سيا�سات بيد انها التغطى كافة املو�ضوعات املمكنة .
 -Iو�ض ��ع اه ��داف عام ��ة للحفاظ عل ��ى االرا�ضى الرطبة وذل ��ك من خالل تطوي ��ر وتن�سيق �سيا�سات احتادي ��ة واقليمية
وحملي ��ة لالرا�ض ��ى الرطبة والربط بني هذه ال�سيا�سات وغريها من �سيا�سات االرا�ضى االخرى والرتبة واملياة والهواء
وحماي ��ة احلي ��اة الربي ��ة والتطوي ��ر االقت�صادى وذل ��ك للت�أكيد على ان حماي ��ة االرا�ضى الرطبة هو ج ��زء من تخطيط
وطنى �شامل ال�ستخدام االر�ض.
•تو�ضيح م�س�ؤوليات احلكومة الق�ضائية و القانونية على كافة امل�ستويات فيما يتعلق باالرا�ضى الرطبة و خ�صو�صا
ما يقع منها داخل مناطق بحرية و مناطق املد و اجلزر
•ايج ��اد حلق ��ة و�صل بني حماية االرا�ضى الرطبة و مب ��ادرات احلكومة و �سيا�ساتها احلالية او خطوطها االر�شادية
(مث ��ل �سيا�س ��ات الزراع ��ة الفيدرالي ��ة والقروية واخلا�صة بكل والي ��ة و�سيا�سات موائل اال�سم ��اك وادارة طيور املاء
وطيور ال�شاطئ واتفاقيات االطعمة الزراعية والغابات) .
•�إعداد عمليات �أو خطوط ات�صاالت داخل كل قرية او والية �أو اقليم من �أجل ترجمة تو�صيات ال�سيا�سة لكل اجلهات
التي ت�شارك اتخاذ القرارات العادلة ب�ش�أن ا�ستخدام الأرا�ضي على امل�ستوى املحلي.
•حث كافة القرى والواليات واالقاليم على تطوير �سيا�سة �أو ا�سرتاجتية �شاملة حلماية الأرا�ضي الرطبة.
•�ضم حماية الأرا�ضي الرطبة اىل اال�سرتاتيجيات الوطنية للمياه والتنوع الأحيائي وا�سرتاجتيات احلماية الأخرى
باعتبارها جزء ال يتجز�أ منها.
•و�ضع خطوط ار�شادية عملية وممار�سات ادارية لإدراة منطقة الأرا�ضي الرطبة املحمية.
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ال�سيا�سة الوطنية للأرا�ضي الرطبة يجب �أن تغطي كل �أنوار الأرا�ضي الرطبة من �سواحل املاجنروف �إىل اجلبال �إىل امل�ستنقعات كما
هو مبني يف موقع رام�سار نيوريتادي مرو�سيج �سوي�سرا  -ت�صوير اندريا�س ويبف

•حتقيق املزيد من اال�ستفادة من االتفاقيات الدولية للحماية والتنمية امل�ستدامة بالإ�ضافة اىل ال�سيا�سات النموذجية
يف جم ��ال ال�سيا�س ��ات الناجح ��ة للأرا�ض ��ي الرطب ��ة والت ��ي مت تطويرها ل�شعوب �أخ ��رى مع ا�ستخ ��راج الأمثلة من
نظرية اال�ستخدام الر�شيد اخلا�صة برام�سار.
 IIحت�سني التن�سيق والتوا�صل بني الهيئات احلكومية وغري احلكومية
•حتدي ��د الهيئ ��ات الريادي ��ة التي متن ��ح تفوي�ضا ح ��را لإدارة املوارد الطبيعي ��ة بتنظبم التن�سي ��ق والتوا�صل فيما
يخت�ص بالأرا�ضي الرطبة.
•تطوي ��ر منه ��ج منظ ��م لتنفيذ برامج وطني ��ة للأرا�ضي الرطبة والتي م ��ن �ش�أنها تعزيز م�شروع ��ات فعالة تنفذ
ل�صالح هذه الأرا�ضي ك�أن يكون ذلك من خالل �سكرتارية �أو جلنة للأرا�ضي الرطبة الوطنية.
•ان�شاء منتدى وطني للتوا�صل ب�ش�أن حماية الأرا�ضي الرطبة لت�صنيف مراجع الأري الرطبة والبيانات البيئية
اخلا�صة بها و�إن�شاء دار مقا�صة معلوماتية.
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 .IIIمتيي��ز وت�شجي��ع دور وجه��ود ملجتم��ع املحلي واملنظمات غ�ير احلكومية يف احلفاظ عل��ى الأرا�ضي الرطبة
فب�إم��كان كال م��ن املجتمع��ات املحلي��ة واملنظم��ات غري احلكومية ب��كل فروعه��ا اال�ضظالع بدور ق��وي يف تطوير
وتنفيذ برامج حماية الأرا�ضي الرطبة.
•توف�ي�ر امل ��وارد املالي ��ة الت ��ي تلزم هذه املجموعات م ��ن �أجل متكنهم من تق ��دمي امل�ساعدة يف تطوي ��ر �سيا�سات و�/أو
برامج تنبثق من ا�سرتاجتية حماية الأرا�ضي الرطبة.

(انظر
اي�ض ًا
الكتيبات
 5و )15

•ت�سهيل �إجراء املزيد من �أن�شطة جمع التربعات ل�صالح حماية الأرا�ضي الرطبة.
•تعزي ��ز م�شروع ��ات ال�شراك ��ة م ��ع املجتمعات املحلي ��ة واملنظمات املحلي ��ة والوطنية والدولي ��ة ذات اخلربة يف جمال
الأرا�ضي الرطبة.
•ت�سهي ��ل دور القط ��اع اخلا� ��ص يف اال�شراف التطوعي غري املقنن على م�ص ��ادر الأرا�ضي الرطبة باعتباره �شريك يف
م�شروعات احلماية مع املجتمعات املحلية واحلكومة واملنظمات البيئية غري احلكومية.

 .IVتن�سي��ق وتر�شيد الربام��ج احلكومية للحد من تاثرياتها العك�سية عل��ى الأرا�ضي الرطبة وت�شجيع حماية
الأرا�ض��ي الرطب��ة وايجاد حمف��زات للربامج من �ش�أنها ت�شجي��ع مالك الأرا�ضي وهيئ��ات احلماية للحفاظ على
الأرا�ضي الرطبة يف حالة طبيعية.
(انظر
اي�ض ًا
الكتيب 12
و )13

•حتديد كافة الربامج احلكومية التي ت�ؤثر يف الأرا�ضي الرطبة وتعزيز ت�أثري هذه الربامج على االرا�ضي الرطبة
والأرا�ضي الزراعية والغابات امل�ستزرعة.
•الرتكيز على اال�ستخدام الر�شيد للموارد الطبيعية الواقعة داخل الأرا�ضي الرطبة والفوائد الإقت�صادية العائدة
على مالك الأرا�ضي وم�ستخدميها من خالل م�شاركتهم يف حماية الأرا�ضي الرطبة.
•ايق ��اف برام ��ج التحفيز املمولة حكومياً والتي ينت ��ج عنها الت�سييج �أو الت�صريف �أو امللء غري ال�ضروري للأرا�ضي
الرطبة.
•الت�أكيد على �أن تقديرات الأثر البيئي جتري على امل�شروعات الكربى حكومية كانت �أو غري حكومية.
•فح� ��ص االعف ��اء ال�ضريب ��ي للأرا�ض ��ي الرطب ��ة املحمية وعل ��ى الأخ�ص من خ�ل�ال العمل املحل ��ي التطوعي ملالك
الأرا�ض ��ي وم ��ن خالل الربامج الفيدرالية والقروية والبلدية وداخ ��ل الواليات مع الرتكيز على الأمثلة الناجتة
من املناطق الأخرى.
•تطوير ا�ستخدام اتفاقية احلماية ملالك الأرا�ضي وغريها من التقنيات القانونية التطوعية للمواقع الفردية.
•تقيي ��م املتطلب ��ات مبوجب القانون واملع ��اين املت�ضمنة يف �شروط التعوي�ض مل�ل�اك الأرا�ضي للإحتفاظ بالأرا�ضي
الرطبة يف العديد من املحليات.

� .Vضم��ان توافر ال�صيان��ة والإدارة املنا�سبة للأرا�ضي الرطبة املحمية بع��د �إعالانها وحيازتها و�/أو التحفظ
(انظر عليها.
اي�ض ًا
•�ضمان توافر املوراد الب�شرية واملالية الكافية �ضمن امليزانيات الفيدرالية والبلدية وميزانيات املقاطعات والواليات
الكتيب 15
وذلك لإدارة م�ساحات الأرا�ضي الرطبة املحمية.
و )16
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•متوي ��ل برنام ��ج وطن ��ي للأرا�ض ��ي الرطب ��ة م ��ن خ�ل�ال جه ��ود التن�سيق والتع ��اون ب�ي�ن احلكوم ��ة واملنظمات غري
احلكومية والقطاعات املتحدة اخلا�صة ملالك الأرا�ضي من عامة ال�شعب.
•ت�صمي ��م م�شروع ��ات ال ترك ��ز عل ��ى �إجم ��ايل اخل�س ��ارة �أو �إجمايل الك�س ��ب وامنا ترك ��ز على وظيفة وقيم ��ة الأر�ض
الرطبة (مبا يف ذلك تلك امل�ساحات املطلوبة �إدارياً من الأرا�ضي الرطبة) وذلك �ضمن الربامج الوطنية الإقليمية
�أو املحلية للأرا�ضي الرطبة.
•تطوي ��ر �سيا�س ��ة متكني ��ة وت�شريع يعمل على ت�سهي ��ل �أن�شطة جمع التربعات ،متى كان ذل ��ك مالئماً ،والتي يكمن
ا�ستخدامها من قبل احلكومة واملنظمات غري احلكومية للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة.
•ت�شجيع املنظمات غري احلكومية التي ترغب يف االحتفاظ مبلكية الأرا�ضي الرطبة التي قامت ب�شرائها الكت�شاف
فر� ��ص حتقي ��ق اي ��ة عوائ ��د منها وذلك م ��ع مراعاة احلف ��اظ عل ��ى ال�شخ�صية البيئي ��ة للموقع .وق ��د تتحقق هذه
العوائ ��د ع ��ن طريق ا�ستمرار انتاج املحا�صيل وخا�صة من خالل املجتمع ��ات املحلية �أو العوائد الإ�ستئجارية �سواء
يف جمال الزراعة �أو ال�صيد العادي �أو املفخخ �أو ال�سياحة �أو الدرا�سة العملية للنباتات �أو احليوانات.
•دع ��م تدري ��ب ف ��رق العم ��ل �سواء العلمي ��ة �أو الفني ��ة �أو الإداري ��ة وذل ��ك ت�شجيعاً عى ابتك ��ار اجلديد م ��ن التقنيات
الإبداعية للحفاظ على الأر�ض و�إدراتها.
•ت�شجيع وت�سهيل م�شاركة املر�أة واملجتمعات املحلية واملتطوعني يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة.
 .VIعب��ور الفج��وات املعرفي��ة واملتواجدة حاليا يف جماالت ت�صني��ف وجرد وبحث وتقيي��م الأرا�ضي الرطبة
و�ضمان توافر ما يلزم من عمليات الرتكيب والتخزين واال�سرتداد لتحقيق هذه املعرفة.
•ينبغ ��ي �أن تتعام ��ل ا�سرتاجتي ��ات التنفي ��ذ مع جماالت ذات �أولوي ��ة �أو اهتمام دويل ووطني يذك ��ر منها على �سبيل
املثال ال احل�صر ما يلي:
(انظر
�أي�ض ًا
الكتيب
)11

�أ) التقييم الإجتماعي الإقت�صادي وجرد وت�صنيف الأرا�ضي الرطبة.
ب) املياه اجلوفية وتاثريات التغريات املناخية.
ج) ح�سابات التكلفة /الفائدة البيئية.
د) ت�أثريات الربامج احلكومية.
هـ) ا�ستعادة خ�سائر الأرا�ضي الرطبة و�إعادة �إ�صالحها وتخفيف وتعوي�ض خ�سائرها.
و) احلفاظ على ال�شخ�صية البيئية للأرا�ضي الرطبة.

 VIIحت�سني الوعي العام
(انظر
�أي�ض ًا
الكتيب )4

•التعري ��ف باحلف ��اظ عل ��ى الأرا�ضي الرطبة بالإ�ضاف ��ة اىل احلفاظ على الرتبة والأر�ض وامل ��اء والهواء واحلياة
الربي ��ة ع�ل�اوة على التنمي ��ة امل�ستدامة ملبادئ الإ�ستخدام الر�شيد ومن الأف�ض ��ل تقدمي ذلك يف �سياق بيئي
بد ًال من تقدميه كل جزئية ب�شكل منعزل.
•تو�ضيح و�شرح �أوجه ال�صلة بني الإ�ستخدام الر�شيد للموارد الطبيعية وجودة املياه وق�ضايا الكم وبني احلفاظ
على الأرا�ضي الرطبة.
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اجلدول  :2ا�سرتاتيجيات التنفيذ اخلا�صة مبا مت اقرتاحه �أو تبنيه من اخلطط /ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة
ا�سرتاليا:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

كندا:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1ادارة �أرا�ضي ومياه امللكية العامة
2تنفيذ الت�شريعات وال�سيا�سات ذات ال�صلة.
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الكتيب الثاين:ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة
•الرتكيز على الربامج التعليمية املوجهة للعامة و�صناع القرار بالإ�ضافة اىل تلك املوجهة لأطفال املدار�س.
•اال�ستفادة من فر�ص التوا�صل الوطني للرتويج للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة(مثل اليوم العاملي للأرا�ضي
الرطبة و�إعالنات اخلدمة العامة و�أفالم الفيديو واملل�صقات الإعالنية على احلافالت والإنرتنت).
•توزي ��ع الربام ��ج الزراعي ��ة واملائي ��ة وغريه ��ا م ��ن الربام ��ج القطاعي ��ة لتعزيز الوع ��ي العام باحلف ��اظ على
الأرا�ضي الرطبة.
•ت�شجيع �إقامة �شبكات عمل من خالل ا�ستخدام برامج م�ساهمات مالك الأرا�ضي والفتات التمييز والتقدير
وغريها من تقنيات ن�شر الوعي.
 . VIIIالت�أكد من الوفاء بااللتزامات الدولية
(انظر
اي�ض ًا
الكتيب
)17

•تعزي ��ز التع ��اون ع�ب�ر احل ��دود الدولي ��ة م ��ن �أج ��ل �إدارة م�ستجمع ��ات الأمط ��ار و�أحوا� ��ض الأنه ��ار امل�شرتكة
والأرا�ضي الرطبة املنبثقة عنها.
•تطوير تقنيات وطنية لتنفيذ مبادئ معاهدة رام�سار والوفاء ب�إلتزامات احلكومة نحو هذه املعاهدة.
•حت ��ري تكام ��ل �أهداف الأرا�ض ��ي الرطبة بالتما�شي مع �أه ��داف وم�صالح املعاهدات الدولي ��ة للمياه والتنوع
الأحيائي والتنمية امل�ستدامة.

 5.3امثلة على اال�سرتاتيجيات الوطنية
 -117ي�شتم ��ل امللح ��ق  3على قوائ ��م لأمثلة ال�سيا�س ��ات اال�سرتاتيجية احلكومية وغري احلكومية للحف ��اظ على الأرا�ضي
الرطبة والتي مت تنفيذها �أو جاري العمل عليها يف �شتى بالد العامل ،وي�شمل ذلك املبادرات الوطنية وفوق الوطنية.
ويق ��دم اجل ��دول  2ملخ�ص� �اً لأ�سم ��اء ا�سرتاتيجي ��ات التفي ��ذ يف قائم ��ة م ��ن ت�سع ��ة �أمثل ��ة لوثائ ��ق ال�سيا�س ��ة الوطنية
للأرا�ض ��ي الرطب ��ة وم ��ن �ضمنها م�س ��ودات خطط العم ��ل �أو ال�سيا�سية الوطني ��ة للأرا�ضي الرطب ��ة �أو تلك التي يتم
تبينه ��ا بالفع ��ل يف كل من ا�سرتاليا وكندا وكو�ستاريكا وفرن�س ��ا وجاميكا وماليزيا وبريو وترينداد وتوباجو و�أوغندا
ويف بع�ض احلاالت تكون هذه الوثائق جمرد «م�سودة» �أو اوراق «ت�شاورية» جلهات غري حكومية اال انها ت�ستخدم هنا
اللقاء ال�ضوء على فر�ص تطوير املناهج اال�سرتاجتية.
 -118يف االمثل ��ة ال�ساب ��ق ذكره ��ا مت الرتكي ��ز ب�ش ��كل عام عل ��ى العديد من املناه ��ج اال�سرتاتيجية مبا يف ذل ��ك احلاجة اىل
حت�س�ي�ن التعلي ��م والوعي العام وتطوير التعاون وال�شراكات بني م�ستويات احلكومة من الوطنية اىل املحلية وتعزيز
دع ��م ت�شريع ��ات و�سيا�س ��ات وبرامج ا�ستخدام املي ��اه والأر�ض واال�ضط�ل�اع مب�س�ؤوليات �إدارة مواق ��ع الأرا�ضي الرطبة
وو�ض ��ع �أ�سا�سي ��ات �سليمة لل�سيا�س ��ة وذلك من خالل البحث واخل�ب�رات العلمية وتطوير الق ��درة املالية واللوج�ستية
امل�ساع ��دة عل ��ى تنفي ��ذ ال�سيا�سة والوفاء بالإلتزام ��ات الدولية .وبالنظر اىل اجلدول  2جند �أن ��ه قد مت تنفيذ من 5
اىل  13ا�سرتاتيجية يف البلدان املذكورة ك�أمثلة وقد مت و�ضعها ب�شكل م�سودة لتكوين ر�ؤية وا�ضحة للمو�ضوع حمل
النقا�ش ومدى تقبله بني عامة اجلمهور.
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كتيبات رام�سار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة الإ�صدار الثالث2006 ،

درا�سة حالة ()4

�سيا�سات الأرا�ضي الرطبة داخل دولة فيدرالية

بيل فيليب�س ،وزارة البيئة اال�سرتالية �سابق ًا (و�سكرتارية معاهدة رام�سار)
يف الب�ل�اد الت ��ي تعم ��ل حكماته ��ا بالنظ ��ام الفيدرايل ،يع ��د تطوي ��ر الأدوات ال�سيا�سية امل�صمم ��ة لتحقيق الإ�ستخ ��دام الر�شيد
للأرا�ضي الرطبة واحلفاظ عليها يعد حتدياً خا�صاً .ويف حالة ا�سرتاليا وكذلك معظم الدول الفيدرالية ت�ضطلع احلكومات
الإقليمي ��ة بامل�س�ؤولي ��ات الت�شريعي ��ة اليومي ��ة لإدارة امل ��وراد الأر�ضية واملائية .ول ��ذا فحينما قررت ا�سرتالي ��ا ان تتبع �إر�شادات
معاهدة الأرا�ضي الرطبة وقامت بتطوير منهج وطني ل�سيا�سات الأرا�ضي الرطبة ،فقد وجدت �أنها يف حاجة اىل الت�أكد من
ا�شرتاك جميع ال�سلطات الإخت�صا�صية للواليات وللأقاليم وكذلك حكومة الكومنولث الوطنية يف ا�سرتاليا.
عندم ��ا ب ��د�أت احلكوم ��ة الوطني ��ة اال�سرتالي ��ة �سيا�س ��ة الأرا�ضي الرطب ��ة حلكوم ��ة الكومنول ��ث الأ�سرتالية حيث ب ��د�أ العمل
به ��ا يف الي ��وم العامل ��ي للأرا�ض ��ي الرطبة من الع ��ام  ،1997كان لدى واح ��دة (من ثماني ��ة) �سلطات اخت�صا�ص ق�ضائ ��ي �إقليمية
و�سيا�سة م�شابهة جاهزة للعمل وبالتحديد هي منطقة ويلز اجلنوبية اجلديدة .وتت�ضمن �سيا�سة الأرا�ضي الرطبة للحكومة
الفدرالي ��ة م ��ن ب�ي�ن ا�سرتاتيجياته ��ا ال�س ��ت ا�سرتاتيجي ��ة حتت م�سم ��ى «العم ��ل بال�شراكة م ��ع الوالية /الإقلي ��م واحلكومات
املحلي ��ة» وم ��ن �أولوياته ��ا « العم ��ل بالتعاون وبال�شراك ��ة مع حكومات الوالي ��ات /االقاليم مل�ساعدتهم على تطوي ��ر �سيا�سات �أو
ا�سرتاتيجيات للأرا�ضي الرطبة ملناطق اخت�صا�صهم».
ومن ��ذ ذل ��ك الوقت وحتى الآن ،عمل ��ت احلكومة اال�سرتاتيجية على ت�شجيع ودعم �سلط ��ات الإخت�صا�ص للواليات �أو الأقاليم
وذلك من �أجل �إعداد �سيا�سات للأرا�ضي الرطبة تكون تكميلية ل�سيا�سات احلكومة الوطنية .ويف �أواخر عام  1997تبنت حكومة
غ ��رب ا�سرتالي ��ا �سيا�س ��ة خا�صة بالأرا�ض ��ي الرطبة للواليات ككل .كما تبن ��ت حكومة فيكتوريا ا�سرتاتيجي ��ة للتنوع الأحيائي
تغط ��ي �شت ��ى �أنح ��اء الواليات وحتوى ه ��ذه اال�سرتاتيجية ق�سماً خا�ص� �اً بالأرا�ضي الرطبة .وهناك اربع ��ة مقاطعات �أخرى يف
مراح ��ل خمتلف ��ة م ��ن الأعداد ل�سيا�س ��ات جديدة �أي�ض� �اً – الأقليم ال�شمايل ووالي ��ات كوينزالند و�ساوث ا�سرتالي ��ا وت�سمانيا.
وهكذا يتبقى فقط �إقليم العا�صمة اال�سرتالية التباع قيادة احلكومة الوطنية بالإ�ضافة اىل �سبعة مقاطعات �أخرى.
هن ��اك ع ��دة درو� ��س ميك ��ن تعلمها من حال ��ة ا�سرتاليا ،فقد كان م ��ن ال�ضروري بالن�سب ��ة حلكومة الكومنول ��ث �أن تكون قائداً
ومث�ل�ا يحت ��ذى ب ��ه بالن�سب ��ة للحكوم ��ات الإقليمي ��ة وذل ��ك من خ�ل�ال تفعي ��ل �سيا�س ��ة الأرا�ضي الرطب ��ة اخلا�صة به ��ا .فهذه
ال�سيا�س ��ة كان ��ت منوذجي ��ة بالن�سبة لتغطيتها الوا�سع ��ة للق�ضايا التي تتناولها ،كما كان من ال�ض ��روري �أي�ضاً �أن تقوم حكومة
الكومنول ��ث بالت�ش ��ارو م ��ع حكوم ��ات الأقالي ��م خالل عملي ��ة تطوير �سيا�سته ��ا .وكان ذل ��ك وا�ضحاً يف الن� ��ص املكتوب اخلا�ص
بالعمل بال�شراكة مع هذه النطاقات .ومبجرد قيام حكومة الكومنولث بتبني �سيا�سة الأرا�ضي الرطبة مت العمل على ت�شجيع
�سلط ��ات املقاطع ��ات الأخ ��رى عل ��ى تطوي ��ر ال�سيا�سات اخلا�صة بها �س ��واء من خالل و�سائ ��ل مالية �أو �سيا�سية .ل ��دى ا�سرتاليا
جمل� ��س ل ��وزراء البيئ ��ة تلتقي فيه حكومة الكومنولث مع احلكومات الإقليمية ب�ش ��كل منتظم للمناق�شة والإتفاق على العمل
التعاوين .ولقد منح هذا املنتدى دعمه وت�أييده لتطوير �إطار تكميلي ل�سيا�سات الأرا�ضي الرطبة وهناك فرقة عمل للتعامل
مع تنفيذ اتفاقية الأرا�ضي الرطبة ت�ضطلع مبهمة العمل من �أجل التو�صل �إىل نهج وطني متفق عليه.
كم ��ا قام ��ت حكوم ��ة الكومنولث اي�ضاً بان�ش ��اء برنامج �ضخم لتموي ��ل �إدارة احلفاظ عل ��ى التنوع الأحيائي وامل ��وراد الطبيعية
(�أمانة الرتاث الطبيعي) .ومن خالل هذا الربنامج يتم تخ�صي�ص الأموال مل�شروعات على �أر�ض الواقع على امل�ستوى املحلي
وكذل ��ك لتطوي ��ر ال�سيا�س ��ات ذات الأولوي ��ة وغريها من الأن�شطة من قب ��ل �سلطات املقاطعات .ومبوجب ه ��ذا الربنامج تقدم
حكوم ��ة الكومنول ��ث امل�ساع ��دة املالي ��ة جلميع احلكوم ��ات الإقليمية الثماني ��ة من �أجل تنفي ��ذ امل�شروعات الالزم ��ة للأرا�ضي
الرطب ��ة مب ��ا يف ذل ��ك تطوير �سيا�س ��ات حكومة الكومنولث ذاته ��ا للأرا�ضي الرطب ��ة يف بع�ض احلاالت .ه ��ذه املنهج التمويلي
التع ��اوين ي�ساع ��د عل ��ى اال�سراع بعملي ��ة تطوير ال�سيا�سة كما يزود �سلط ��ات املقاطعات الإقليمية بامل ��وارد التي حتتاجها ب�شدة
لتح�سني قدرتها وقاعدة معلوماتها الالزمة لإدارة الأرا�ضي الرطبة ب�شكل �أف�ضل.
( حتدي ��ث م ��ن قب ��ل التقرير الوطني اال�سرتايل التفاقي ��ة رام�سار »:2002ا�سرتاليا الغربي ��ة ( .)1997الإقليم ال�شمايل ()2000
كوينزالند ( ،)1999نيو �ساوث ويلز ( )1996و فكتوريا ( )1997جميع هذه املقاطعات قد �أعلنت عن �سيا�ساتها للأرا�ضي الرطبة
بينما يقوم كال من اقليم العا�صمة اال�سرتالية وت�سمانيا وجنوب ا�سرتاليا حالياً بتطوير ال�سيا�سات اخلا�صة بهم»)
مالحظة للمحرر :مل يتم حتديث درا�سة احلالة هذه منذ �صدور الطبعة الثانية.
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 IVتنفيذ ال�سيا�سة
 – 1.4حتديد امل�سئول عن التنفيذ
 -119م ��ن ال�ض ��روري �أن يت ��م التو�ص ��ل اىل اتفاق وا�ضح م ��ن خالل عملية الت�ش ��اور ب�ش�أن حتديد اجلهة الت ��ي �ستكون امل�س�ؤول
الأول ع ��ن تنفي ��ذ ال�سيا�سة الوطني ��ة للأرا�ضي الرطبة .وقد تكون هذه اجلهة ه ��ي �إدارة �أو منظمة وطنية تعمل كمن�سق
ومي�سر للعمل الوثيق بني الوزارت وال�شركاء و�أ�صحاب امل�صالح املعنيون .ومن املهم اي�ضاً حتديد �أدوار الهيئات الأخرى
بالن�سبة مل�س�ؤولياتهم جتاه �إدارة الأرا�ضي الرطبة (انظر درا�سة احلالة .)4
 2.4و�ضع خطوط �إر�شادية لعملية التنفيذ:
 -120هن ��اك العدي ��د م ��ن اخلي ��ارات اال ان جميعها يق ��ود اىل حقيقة واحدة :وه ��ي �أن الهيئات التنفيذية بحاج ��ة اىل امل�ساعدة
والتدري ��ب لفه ��م م ��ا تعنيه ال�سيا�سة وما تن�ص عليه ومن �سيكون يف موقع امل�س�ؤولية وماهي اخلربات املتاحة واين توجد
وكي ��ف يت ��م توزي ��ع امل�س�ؤوليات والأدوار وغريها من الت�سا�ؤالت ذات ال�صلة .وميكن �إ�صدار من�شور بعنوان «دليل للتنفيذ»
ي�ت�رادف م ��ع تطوي ��ر ال�سيا�س ��ة نف�سها .ويف بع� ��ض احلاالت يكون من ال�سه ��ل تطوير هذا الدليل بع ��د �سنوات عديدة من
اخلربة العملية يف جمال ال�سيا�سة.
 -121و�سيكون هذا الدليل مفيداً بالن�سبة لأ�صحاب امل�صالح وم�ستهلكي موارد الأرا�ضي الرطبة .ولذا ف�إنه �سيكون هدفاً ملدراء
الأرا�ض ��ي الرطب ��ة الذي ��ن ق ��د يكونوا هيئات حكومية وجمتمع ��ات حملية ومالك ارا�ضي �سواء كان ��وا قطاع خا�ص �أو عام
وغريه ��م م ��ن �أ�صحاب امل�صال ��ح .وبالن�سبة للهيئات احلكومية ،فق ��د تت�ضمن جميع مدراء الأرا�ض ��ي ووا�ضعو ال�سيا�سات
حتت ال�سلطة الق�ضائية للحكومة التي تقود عملية تنبي ال�سيا�سة.
وقد ي�ساعد هذا الدليل يف النواحي التالية:
( �أ) تف�سري امل�صطلحات والأهداف املن�صو�ص عليها يف ال�صيغة ال�سيا�سية.
(ب) و�صف م�صادر اخلربات املتاحة وطبيعة ال�شراكة ودور الهيئات الرئي�سية ،و
(ج) تفهم �أدوار وم�س�ؤوليات �أ�صحاب امل�صالح وهيئات التفيذ.
 -122ع�ل�اوة عل ��ى �أن ��ه ميك ��ن من خ�ل�ال دليل التنفي ��ذ �إجراء ات�ص ��االت وا�ضح ��ة فيما بني الأط ��راف حول م ��ن �ستطبق عليه
ال�سيا�سة من خالل �إعداد مواد التوعية العامة.
 3.4حتديد املوارد الالزمة:
 -123يف بع� ��ض احل ��االت ق ��د يتداخل حتديد املوراد املطلوب ��ة مع القدرة على مناق�شة الغايات والأه ��داف من �سيا�سة الأرا�ضي
الرطب ��ة او ت�صمي ��م �سيا�س ��ة وطنية خا�صة بها .فعندما تكون املوارد �شحيحة بالن�سب ��ة للهيئات احلكومية قد يحدث نوع
م ��ن اجل ��دل اخلط�ي�ر ح ��ول �أف�ضل م ��ن يدير اية م ��وارد جديدة م ��ن �ش�أنه ��ا امل�ساعدة على تنفي ��ذ ال�سيا�س ��ات .وقد يكون
لذل ��ك اث ��ره يف مث ��ل هذه احلاالت من خالل ف�صل ما ينبغي فعله عن من �سيفعله وكيف �سيفعله .هذا الف�صل بني و�ضع
ال�سيا�س ��ة وب�ي�ن اختي ��ار امل�س�ؤول عن تنفيذها وكيفية متويله ��ا قد يكون �سبباً يف تفادي الق�ضاي ��ا التي قد جتعل التو�صل
اىل اجماع وطني �أمراً ع�سرياً.
 -124وقد تن�ش�أ احلاجة اىل حتديد ميزانية لتنفيذ مبادرة �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة فقط مبجرد تقدميها للح�صول
على ت�صديق حكومي ،ك�أن يكون ذلك مث ً
ال بعد االنتهاء من امل�شاورات حول ما ينبغي فعله .وحينها يكون �أف�ضل و�سيلة
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لتقيي ��م النواح ��ي املتعلق ��ة باملوارد له ��ذه ال�سيا�سة الوطنية هو طرحها من خالل ف�ص ��ل خا�ص بها بد ًال من تقدميها من
خالل الوثيقة ككل .كما تكون هناك حاجة اىل حتديث ما قد يتم �إجراءه من «تقييم ملتطلبات املوارد» يف بداية التنفيذ
وذلك طاملا ظلت هذه ال�سيا�سة معمول بها ولذلك ف�إن التكاليف املف�صلة �سوف تكون غري مالئمة بالن�سبة للوثيقة.
 -125ورمب ��ا يك ��ون م ��ن املفي ��د و�ضع «خطة عمل» ولكن ذل ��ك بطبيعة احلال �سوف يتطلب تنفيذ قائمة م ��ن الأعمال من �أجل
حتقي ��ق غاي ��ات و�أه ��داف ال�سيا�سة �ضمن جدول زمني حم ��دود .وميكن اعتبارها «خطة عمل» بع ��د �إ�ضافة فريق عمل ذو
ميزاني ��ة حم ��ددة وم ��وراد مالية ( �أنظر الف�صل  8.4الحقاًُ) .وميكن تنظيم هذه اخلطة مبوجب ا�سرتاتيجيات التنفيذ
املعمول بها.
� -126سيت ��م تنفي ��ذ ج ��زء كبري من هذه ال�سيا�سات عرب عدد متنوع من القطاعات والأن�شطة املعدة قب ً
ال – مبعنى ا�ستخدامها
حيثما كان من ال�صعب �أو من امل�ستحيل ف�ضل املكونات املتعلقة مبو�ضوع الأرا�ضي الرطبة عن غريها من املكونات .ومن
�أج ��ل ه ��ذا الغر� ��ض يك ��ون من املفي ��د �أن نقدم و�ضعاً للم ��وارد الالزمة بد ًال م ��ن حماولة حتديد كميتها وال ��ذي يعد �أمراً
م�ضني� �اً .ورمب ��ا يك ��ون هناك حاجة اىل �إعداد و�صف موج ��ز لأية موراد جديدة مما �سيكون له اث ��ره يف زيادة فعالية هذه
ال�سيا�سة .كما ينبغي �إعداد بيان �أنواع املوارد التي ميكن �إدخارها نتيجة للتنفيذ الفعال لهذه ال�سيا�سة.
 4.4املتطلبات الت�شريعية:
� -127إحدى مكونات نظرية الإ�ستخدام الر�شيد اخلا�صة باتفاقية رام�سار هو �أن يقوم م�ؤمتر الأطراف با�ستعرا�ض الت�شريعات
ذات الت�أث�ي�ر ال�سلب ��ي عل ��ى الأرا�ضي الرطبة باال�ضافة اىل تطوي ��ر ت�شريعات جديدة ،اينما كان ذل ��ك مالئماً ،والتي من
�ش�أنها تعزيز اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة ف� ً
ضال عن حمايتها .وهذه خطوة حمورية قد تتطلب �سل�سلة معقدة
م ��ن الدرا�س ��ات من �أجل تقييم واق�ت�راح البدائل للربامج وال�سيا�سات والت�شريعات املعم ��ول بها والتي حتوي بني طياتها
مثبطات ملمار�سات احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة مما ي�ؤثر عليها �سلباً.
 -128تعاون كل من اتفاقية الأرا�ضي الرطبة ومركز القانون البيئي لالحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة من �أجل التو�صل
اىل القرار  VII.7اخلا�ص باخلطوط الإر�شادية ملراجعة القوانني والت�شريعات من �أجل احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة
وا�ستخدامه ��ا ب�ش ��كل ر�شي ��د وامللحقات املرفقة به ��ا والذي مت تبنيها خالل م�ؤمتر الأطراف ال�ساب ��ع للإتفاقية واملنعقد يف
ماي ��و ( 1999مت ��اح �أي�ض� �اً يف الكتي ��ب  )3وذلك بهدف امل�ساعدة عل ��ى مراجعة وتطوير الت�شريع ��ات الوطنية التي تدعم
احلف ��اظ عل ��ى الأرا�ضي الرطبة .وقد جاءت هذه الوثيقة عق ��ب انعقاد ور�شة عمل دولية يف يوليو  1998بعنوان حتديد
منهجي ��ة مراجع ��ة القوان�ي�ن والت�شريعات ذات ال�صل ��ة بالأرا�ضي الرطب ��ة والتي مت خاللها تقدمي جمموع ��ة من درا�سات
احلالة الوطنية من كل من ا�سرتاليا وكندا وكو�ستاريكا والهند وبريو و�أوغندا و�أمانة دول بحر وان.
 -129ويف بع�ض الدول يكون هناك حاجة �إىل �إ�صدار ت�شريعات جديدة للأرا�ضي الرطبة �أو �أن ذلك يكون متوقعاً ،ففي العديد
م ��ن ال ��دول الإفريقي ��ة عل ��ى �سبيل املثال جند �أن هناك ت�شجيع� �اً على و�ضع قوانني وعقوبات وا�ضح ��ة و�صارمة يف حاالت
ع ��دم االلت ��زام .ويف دول �أخ ��رى ن ��رى �أن الت�شريعات اجلدي ��دة �أو الإ�ضافية تكون �أقل تاث�ي�راً يف املعتاد من ت�شجيع مناهج
احللول البعيدة عن اللوائح وااللتزام التطوعي والقيام على خدمة الأر�ض .كما ميكن �أن تعترب الهيئات غري احلكومية
واملنظم ��ات املحلي ��ة ك�شرك ��اء فاعلون يف تنفيذ هذه ال�سيا�سات .فال يوجد يف هذه املنطق ��ة اية قواعد �أو �صيغ قيا�سية لأن
االحتياجات والرتتيبات القانونية تتنوع من دولة لأخرى (�أنظر درا�سة احلالة .)5،6
 -130هن ��اك حاج ��ة �إىل �إج ��راء حتلي�ل�ات لأوج ��ه االن�سج ��ام والتكامل و�أوج ��ه التعار�ض ب�ي�ن الت�شريع وال�سيا�س ��ة ( بهدف حل
اى ن ��زاع ق ��د ين�ش� ��أ) .و ميك ��ن ا�ستخدام الآليات القانوني ��ة املعمول بها  ،حيثما كان ذلك ممكن� �اً  ،كما ميكن �سن ت�شريعات
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جديدة �إذا اقت�ضت ال�ضرورة .وتعنى املراجعة الت�شريعية اي�ضاً تعديل و�إبطال الت�شريعات وال�سيا�سات احلكومية التى قد
تتعار� ��ض �أو تن�س ��خ مبوج ��ب �أهداف احلكومة للحفاظ على الأرا�ضى الرطبة ،وذل ��ك لي�س بالأمر ال�سهل وقد يكون �سبباً
للتناف�س بني امل�صالح املتعار�ضة داخل نظام احلكومة .
 -131ويالح ��ظ �أن املتطلب ��ات والفر� ��ص الت�شريعي ��ة �س ��وف تتنوع وتختل ��ف من دولة �إىل �أخ ��رى  ،وعلى الأخ� ��ص بني ال�شعوب
النامي ��ة واملتط ��ورة والت ��ى تختلف الأنظمة االقت�صادي ��ة وال�سيا�سية فيها اختالفا جذريا .وهكذا ف� ��إن �سن ت�شريع جديد
وتنفيذه ثم تطبيقه قد ميثل اختباراً �صعباً لقوة حتمل القائمني على الأمر.
 -132وغالب� �اً م ��ا يف�ض ��ل منه ��ج العمل التطوعى ،من ناحية املبد�أ  ،على منهج الت�شري ��ع الإلزامى  ،غري �أن القدرة على حتقيق
النتائج املرجوة  ،حتى عندما ال يكون العمل تطوعياً  ،يجب �أن ت�ؤكدها ن�صو�ص القوة التنفيذية والتى تعترب هى املالذ
االخري.
 5.4التناغم بني الوزارات

 -133يج ��ب �أن يت ��م تنفي ��ذ ال�سيا�س ��ة بالت�شاور والتناغم م ��ع ال�سيا�سات واالولويات الأخرى لهيئة احلكوم ��ة (و التى قد تكون
�أ�ص�ل�ا ف ��ى حال ��ة م ��ن التعار� ��ض) .وه ��ذه العملي ��ة يج ��ب �أن تقودها هيئ ��ة لديها م ��ا يكفى م ��ن ال�سيط ��رة و � /أو ال�سلطة
لإجناحه ��ا .وهن ��ا ت�ب�رز احلاج ��ة �إىل جلن ��ة وزاري ��ة بيني ��ة خمت�صة ب�سيا�س ��ة الأرا�ض ��ى الرطبة بحي ��ث تعمل عل ��ى �إر�سال
التقارير ب�شكل مبا�شر �إىل جمل�س الوزراء مع م�س�ؤولني رفيعى امل�ستوى (م�ستوى نواب الوزراء على �سبيل املثال) .
�« -134أى �أم ��ر ي�ستح ��ق ان تك ��ون له الأولوية ؟» فى ال�سيا�سة  ،لي�س ثمة �إجابة ب�سيطة لهذا ال�س�ؤال  ،فامل�س�ؤوليات والتكليفات
�أو ال�سلط ��ات الت�شريعي ��ة التابع ��ة للهيئ ��ات الأخ ��رى ق ��د تتعار� ��ض مع �أه ��داف احلفاظ عل ��ى الأرا�ضى الرطب ��ة و تر�شيد
ا�ستخدامها الأمر الذى ت�سعى احلكومة �إىل حتقيقه .ففى بع�ض الدول جند �أن هناك هيئة مركزية ما خمولة ب�صياغة
و�إنفاذ ال�سيا�سة فى حني �أن دو ًال �أخرى قد تعمل ب�شكل �أقل ر�سمية حيث تعتمد على الن�صح و ال�شورى� .إن ما ت�صل �إليه
�أية هيئة من درجة قيادية او تفاعلية عادة مايكون ناجتاً عن مدى قوة �أو �ضعف ال�سلطة امل�ستقلة للحكومة الوطنية �أو
القوى الد�ستورية لهذه املنظمات .
 -135م ��ن ال�ض ��رورى  ،كم ��ا ذكرن ��ا �سابقاً � ،أن يتم �إ�ش ��راك جميع الوزارات ذات ال�صلة وهيئاتها ب�ش ��كل مبكر فى و�ضع ال�سيا�سة
الوطني ��ة للأرا�ض ��ى الرطب ��ة و التمري ��ن على مراحله ��ا الت�شاورية  .ففى بع�ض احلاالت كان م ��ن املفيد تكوين جلنة بني
وزارية خمت�صة ب�سيا�سة الأرا�ضى الرطبة �سوا ٌء كان ذلك قبل او بعد تبنى ال�سيا�سة .و ميكن لهذه اللجنة �أن تعمل على
التو�صل �إىل �إجماع حول خمتلف الق�ضايا وحل النزاعات وت�سهيل �إجراءات التنفيذ بني الوزارات .
 -136وينبغى هنا مالحظة �أنه ميكن تنفيذ العديد من ا�سرتاتيجيات ال�سيا�سة من خالل الربامج والهيئات احلكومية ( وغري
احلكومية ) املتواجدة وذلك بالتعاون فيما بينها  .وقد يتطلب ذلك اجراء القليل من �إعادة الت�شكيل لهذا الربنامج  ،ومن
ال�صف ��ات الرئي�سي ��ة له ��ذا املنه ��ج �أنه قد ي�ؤدى �إىل �إنخفا�ض ملح ��وظ فى معايري امليزانية اخلا�صة بتنفي ��ذ هذه ال�سيا�سة و
ذل ��ك م ��ن خالل اال�ستخدام الفعال لفريق العمل وامليزانيات املتاحة  .وقد ي�ساعد ذلك بع�ض الدول على تركيز متطلباتها
من �أجل احل�صول على امل�ساعدة الدولية بالن�سبة للإحتياجات الوا�ضحة التى تتطلب مثل هذه الدعم .
 -137تت�ضم ��ن تقني ��ات �إع ��ادة ت�شكيل هذه الربام ��ج �إعداد تقييم للتقني ��ات املو�ضوعة و�إعادة الرتكيز عل ��ى توجيه م�س�ؤوليات
فري ��ق العم ��ل و �إدخ ��ال مناهج و تكنولوجيا جدي ��دة ب�أ�سلوب حذر ومتعقل مما ي�سمح بتدري ��ب فريق العمل  .جميع هذه
الو�سائ ��ل يج ��ب �أن تعم ��ل عل ��ى ك�سب ت�أييد و دعم البريوقراطية ب ��د ًال من �أن يكون هناك تخوفاً م ��ن التحميل الزائد �أو
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درا�سة حالة ()5
ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات القطاعية والت�شريعات املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة بول مافابي ،الربنامج الوطني
للأرا�ضي الرطبة ،احلكومة الأوغندية.
يف املعتاد يكون هناك العديد من ال�سيا�سات التي ت�ؤثر على �إدارة الأرا�ضي الرطبة �سواء كان ذلك ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
وتع ��د م�س�أل ��ة احلف ��اظ على الأرا�ض ��ي الرطبة و�إدراته ��ا م�س�ؤولية م�شرتكة بني العدي ��د من امل�ؤ�س�سات واملنظم ��ات .فعند و�ضع
�سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة ينبغي – وذلك �أمر يف غاية ال�ضرورة – �أن ي�ؤخذ يف االعتبار ما مت �إحرازه من جناحات وما
مت الوقوع فيه من اخفاقات وعالقة هذا كله ب�سيا�سات القطاعات وذلك من اجل تفادي تكرار ما فات .وكذلك ف�إن ال�سيا�سات
الوطنية للأرا�ضي الرطبة ينبغي �أال تهمل النظر يف ما هو معمول به من ت�شريعات ذات �صلة بالأرا�ضي الرطبة للت�أكد من �أن
ال�سيا�سات اجلديدة ال تتعار�ض مع الت�شريعات املعمول بها.
ومن �أجل �إجراء هذه املراجعة لل�سيا�سة والت�شريعات املعمول بها قد يكون من املفيد تكوين جلنة وزارية تعمل كمر�شد
عند تكوين ال�سيا�سة اجلديدة وت�ضمن �إندماج الوزارات ذات ال�صلة وامل�ؤ�س�سات التابعة لها يف ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي
الرطبة.
ويف حال ��ة �أوغن ��دا� ،أجري ��ت �سل�سل ��ة من الدرا�س ��ات من �أجل هدف معني ه ��و مراجعة الت�شريعات املعمول به ��ا .وقد وجدت هذه
الدرا�س ��ات �أن ال يوج ��د تقريب� �اً اي ت�شري ��ع يف �أوغندا له �صل ��ة بالأرا�ضي الرطبة ككيان م�ستقل .بيد �أن ��ه كانت هناك �إ�شارة اىل
امل�ستنقع ��ات (وه ��ي نوع واحد فقط من الأرا�ضي الرطبة) وذلك يف قان ��ون الأرا�ضي العامة وقانون ال�صحة العامة .كما �أ�شارت
الدرا�سات اىل ان �إنفاذ هذه القوانني مل يكن �إجرءاً كافياً ل�ضمان احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة .وقد ثبت �أن هذه الدرا�سات
يف غاية الأهمية بالن�سبة لإعداد م�سودة مبدئية لل�سيا�سة الوطنية الأوغندية للأرا�ضي الرطبة.
ويحم ��ل الت�شري ��ع ،عل ��ى الرغ ��م من �أن ��ه غري كاف يف ح ��د ذاته ،كخلفي ��ة جي ��دة لل�سيا�سة .فت�ضم�ي�ن ق�ضايا الأرا�ض ��ي الرطبة
يف الت�شري ��ع القطاع ��ي يك ��ون مهم� �اً فقط طامل ��ا �أنه ذا �صلة به ��ذه القطاعات كما �أنه ق ��د ال يعك�س الطبعي ��ة متعدية القطاعات
للأرا�ض ��ي الرطب ��ة .وهك ��ذا ف� ��إن الت�شريع ي�أت ��ي قبل� ،أو حتى يحل حم ��ل� ،سيا�سة الأرا�ض ��ي الرطبة مما قد يك ��ون له تداعيات
�سلبي ��ة .ذل ��ك �أن الت�شري ��ع يف حالة �أوغندا فيما م�ضى كان غالباً ما ينح�ص ��ر على الأن�شطة الآدمية ولكنه �شمل القليل �أو حتى
مل ي�شمل �أي حمفزات للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة.
وكذل ��ك ف� ��إن املراجع ��ة الت�شريعية هامة �أي�ضاً لأنها ت�ساعد عل ��ى التعرف على النواحي ال�سلبية لل�سيا�س ��ات امل�ؤثرة يف الأرا�ضي
الرطب ��ة ،ع�ل�اوة عل ��ى الإج ��راءات الت ��ي ينبغي اتخاذه ��ا لتعديل ه ��ذه الت�شريع ��ات الأمر الذي ي�ضم ��ن عدم تعار� ��ض القوانني
اجلدي ��دة م ��ع تل ��ك املعمول بها �أو �إبطال عملها .كما ت�ساعد املراجعة على حتدي ��د واجبات امل�ؤ�س�سات املظطلعة مب�س�ؤولية �إدارة
الأرا�ضي الرطبة.
ومبجرد تبني ال�سيا�سة اجلديدة يف �أوغندا ،بات وا�ضحاً �أن هناك حاجة الزامية اىل و�ضع ت�شريع يدعم تنفيذ هذه ال�سيا�سة.
ولوح ��ظ �أن ه ��ذا الت�شري ��ع ميك ��ن �أن يو�ض ��ع يف �ش ��كل قان ��ون منف�صل مث ��ل قانون الربمل ��ان مث�ل ً�ا� ،أو �أن يكون ج ��زءاً من مظلة
ت�شريعات �أو لوائح �أو قوانني فرعية بيئية .ولقد �صدق جمل�س الوزراء الأوغندي على خطوط �إر�شادية خا�صة ب�إعداد ت�شريع
لإنفاذ �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة .ويف الوقت ذاته كانت احلكومة تعمل على �إعداد �سيا�سة وطنية بيئية .وكنتيجة لذلك
�أدجم ��ت الن�صو� ��ص اخلا�صة بحماية الأرا�ضي الرطب ��ة داخل القوانني الأ�سا�سية الوطنية للبيئة .وقد تقرر ا�شفاع ذلك بلوائح
مف�صلة على امل�ستوى الوطني وما يلزم من القوانني الفرعية والقدرات الر�سمية على م�ستوى احلي واملنطقة على التوايل.
(مالحظة للمحرر  :مل يتم حتديث درا�سة احلالة هذه منذ الطبعة الأوىل)
وميكن الإطالع على ال�سيا�سة الوطنية الأوغندية للأرا�ضي الرطبة على موقع رام�سار وهو:
http://www.ramsar.org/wurc/wurc_policy_uganda.htm.
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ا�سرتاتيجيات االلتزام

روبريتا ت�شيو ،وزارة الدولة  ،و جيلبريتو �سينرتون  ،خدمة الرثوة ال�سمكية و احلياة الربية ،
حكومة الواليات املتحدة االمريكية
ف ��ى الوالي ��ات املتح ��دة االمريكي ��ة �ضاع ما يقرب من ن�ص ��ف م�ساحة االرا�ضى الرطبة و التى تقدر بن�صف ملي ��ون هيكتار منذ عام 1700
وق ��د كان ��ت ه ��ذه االرا�ض ��ى فى وقت من االوقات تغطى منطق ��ة ال  48والية اجلنوبية .وعلى الرغم من �أن مع ��دل الفقدان قد انخف�ض
ب�ش ��كل ملح ��وظ خ�ل�ال ال�سن ��وات االخرية �إال �أن اجماىل مع ��دل الفقدان ال�سنوى م ��ا زال ي�صل �إىل  40,000هكت ��ار تقريبا من الأرا�ضى

الرطب ��ة .ولق ��د تط ��ور منهجن ��ا فى التعامل م ��ع الأرا�ضى الرطبة على م ��ر الأعوام من خ�ل�ال العمل على و�ضع جمموع ��ة قوانني تكفل
ال�سلطة لهيئات فيدرالية متنوعة لتنظيم العمل اخلا�ص و احلكومى فيما يتعلق بالأرا�ضى ككل و �ضمن ذلك الأرا�ضى الرطبة.
ولق ��د مت �س ��ن م ��ا يزي ��د عن  25قانون فيدراىل ذو �صلة بالأرا�ضى الرطبة منذ عام  ، 1899كان �أولها قانون الأنهار واملرافئ لعام 1899
وال ��ذى ن� ��ص عل ��ى �ضرورة ا�ست�صدار ت�صاريح من �سالح املهند�سني باجلي�ش للقي ��ام باعمال جتريف قيعان االنهار وملئها وغري ذلك من
الأن�شط ��ة الت ��ى ق ��د ت�ؤدى اىل �إعاق ��ة حركة املالحة فى املجارى املائية ومبا فى ذلك الأرا�ضى الرطب ��ة .وب�شكل عام تتناول هذه القوانني
النواح ��ى التالي ��ة )1( :تنظي ��م الأن�شط ��ة الت ��ى تتم داخل املناطق الت ��ى يتم حتديدها ك�أرا�ض ��ى رطبة ؛ ( )2حي ��ازة الأرا�ضى الرطبة عن
طري ��ق ال�ش ��راء �أو الت�سهي�ل�ات الوقائي ��ة التى متنع �أنواع معينة م ��ن الأن�شطة مثل الت�صريف و امللء ؛ (� )3إ�ص�ل�اح الأرا�ضى املت�ضررة �أو
تكوين �أرا�ضى رطبة جديدة ؛ ( )4و�ضع مثبطات �أمام حماوالت تغيري الأرا�ضى الرطبة و منح حمفزات حلمايتها فى �أماكنها الطبيعية.
و على الرغم من هذه القوانني العديدة و التدخالت التى قامت بها  36هيئة فيدرالية � ،أو رمبا ب�سبب ذلك  ،مل تكن هناك �أية جهود حتى
�أواخ ��ر ال�سبعين ��ات لتن�سي ��ق اجلهد الفيدراىل حول ق�ضي ��ة الأرا�ضى الرطبة .ولقد �أ�صدر الرئي�س كارت ��ر �أمران تنفيذيان لتوجيه حتركات
الهيئات الفيدرالية  ،كان الأمر التنفيذى الأول يوجه هذه الهيئات للحد من تدمري الأرا�ضى الرطبة و للحفاظ عليها و حت�سني الإنتفاع
به ��ا م ��ن خالل القي ��ام مب�س�ؤولياتهم جتاه حي ��ازة الأرا�ضى الفيدرالي ��ة والت�صرف بها و لتجن ��ب ت�سهيل الإن�شاءات اجلدي ��دة داخل مناطق
الأرا�ضى الرطبة كما يقدم التوجيه لهم فيما يجرونه من برامج لها ت�أثري على ا�ستخدام الأرا�ضى مبا فى ذلك �أن�شطة التخطيط والتنظيم
وا�ستخراج الرتاخي�ص للموارد املائية والأرا�ضى ذات ال�صلة� .أما الأمر التنفيذى الثانى فهو يركز على �إدارة �سهل الفي�ضان.
وف ��ى ع ��ام  1989ق ��ام الرئي� ��س بو� ��ش بتد�شني هدف� �اً وطنياً بعنوان « ال لفق ��دان الأرا�ضى الرطب ��ة « .كما قام ب�إع ��داد �أول فريق مهام من
خمتل ��ف الهيئ ��ات للإ�ضط�ل�اع مب�س�ؤولي ��ات الأرا�ضى الرطبة منبثق ع ��ن جمموعة العمل التابع ��ة ملجل�س ال�سيا�س ��ة الوطنية و اخلا�صة
باملوارد الطبيعية والبيئية والطاقة وذلك للتو�صل اىل حتقيق �إيقاف فقدان الأرا�ضى الرطبة والذى يعترب هدفاً و طنياً .
و ك ��ان ه ��ذا الفري ��ق مكل ��ف ب� )1( :إم ��داد الهيئ ��ات الفيدرالي ��ة بالتوجي ��ه ال�سليم م ��ن �أجل تعزيز و تنفي ��ذ و متكني احلماي ��ة للأرا�ضى
الرطب ��ة و �صياتنه ��ا و �إ�صالحه ��ا ( )2تن�سي ��ق ا�ش�ت�راك الهيئ ��ات فى حتقيق هدف �إيق ��اف فقدان الأرا�ض ��ى الرطب ��ة و ( )3امل�ساعدة على
تنفي ��ذ ه ��ذا اله ��دف من قبل احلكومات الفيدرالية و املحلية وحكومات الواليات و ذلك لتحديد اخلطوات التى ينبغى اتخاذها  .فى عام
� 1993أ�صدرت حكومة كلينتون خطة للأرا�ضى الرطبة كان هدفها الفورى هو �إيقاف الفقدان الإجماىل ملا تبقى من الأرا�ضى الرطبة
بالدول ��ة و هدفه ��ا عل ��ى امل ��دى البعيد هو زيادة ج ��ودة و كمية الأرا�ضى الرطب ��ة بالدولة .كما �أعلنت احلكومة �ضم ��ن خطة العمل للمياة
النقي ��ة و ال�ص ��ادرة ع ��ام  1998عن ا�سرتاتيجي ��ة لتحقيق �إجماىل مك�سب ي�صل �إىل  40,000هيكتار م ��ن الأرا�ضى الرطبة �سنوياً ابتداءاً
من عام  .2005وحالياً تركز جمموعة العمل البينية املخت�صة بال�سيا�سة الفيدرالية للأرا�ضى الرطبة ( جمموعة عمل البيت الأبي�ض
للأرا�ض ��ى الرطب ��ة )  ،ترك ��ز اهتمامه ��ا على ما يخ� ��ص ال�سيا�سة الفيدرالية للأرا�ض ��ى الرطبة  .وتلتزم جمموع ��ة العمل بخف�ض اعتماد
احلكوم ��ة الفيدرالي ��ة على الربامج النظامية كو�سائل �أ�سا�سية حلماية م ��وارد الأرا�ضى الرطبة ولتحقيق مكا�سب الأرا�ضى الرطبة على
امل ��دى البعي ��د م ��ن خ�ل�ال الرتكيز على الربام ��ج غري النظامية .وفى �شه ��ر يونية من الع ��ام � 1998صدر �أمر تنفي ��ذى بتوجيه الهيئات
الفيدرالية �إىل ا�ستخدام براجمها و �أن�شطتها حلماية ال�شعاب املرجانية اخلا�صة بالدولة.
و�س ��وف ي�ستم ��ر ال ��دور الفعال ال ��ذى تلعبه عملية تنظيم وتقوي ��ة الأرا�ضى الرطبة ف ��ى اال�سرتاتيجية الكلية للأرا�ض ��ى الرطبة اخلا�صة
بالواليات املتحدة بينما ت�ستمر حت�سينات فعالية الربامج فى خف�ض ن�سبة الفقدان .كما �أن حتقيق زيادة �إجمالية لرقعة الأرا�ضى الرطبة
�س ��وف يتطل ��ب العم ��ل املن�سق مع مالك الأرا�ضى واملجتمع ��ات لت�شجيع ودعم عمليات �إ�صالح و حت�سني الأرا�ض ��ى الرطبة وفى الوقت ذاته
الت�أك ��د م ��ن �أن الربنام ��ج النظام ��ى ال ي� ��ؤدى �إىل الفقدان الإجم ��اىل للأرا�ضى الرطبة .وم ��ن �أهم �أجزاء ه ��ذه اال�سرتاتيجية هى اجلهود
الفيدرالي ��ة املبذول ��ة م ��ن �أجل �إ�صالح الأرا�ضى الرطبة و �إحراز التقدم امل�ستمر على م�ستوى املجهود اخلا�ص واملحلى والقبلى والواليات.
كما �سيكون من ال�ضرورى تقوية ال�شراكات بني الربامج الفيدرالية واجلهود غري الفيدرالية من �أجل حتقيق هدف الك�سب الإجماىل.
(ملحوظة املحرر :مل يتم حتديث درا�سة احلالة هذه منذ �صدور الطبعة الأوىل)
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من املجهول عموماً .
 6.4متطلبات التن�سيق

 -138ينبغى حتديد هيئة وطنية لتتوىل قيادة التنفيذ مع توافر بع�ض املوارد من �أجل ا�ستمرارية فريق عمل خرباء ال�سيا�سة/
اخل�ب�راء العلمي ��ون  ،و�ستعم ��ل ه ��ذه الهيئة عل ��ى التن�سيق و�/أو تق ��دمي الن�صح والتدري ��ب والتفاعل فيما ب�ي�ن الوزارات.
والأف�ض ��ل بالن�سب ��ة له ��ذه الهيئة هو �أن يكون لديها خرباء مقيمون خمت�صون بالأرا�ضى الرطبة وخربات م�ؤ�س�سية على
ال�صعيدي ��ن الوطن ��ى و ال ��دوىل فى احلفاظ على الأرا�ضى الرطبة و البيئة ككل  .و فى العديد من احلاالت تتطابق هذه
املوا�صفات مع الهيئة القيادية املنتقاة وطنياً لتنفيذ �إلتزامات الدولة باتفاقية رام�سار ( �أنظر درا�سة احلالة رقم )7
 7.4و�ضع خطة تنفيذ
 -139تقدم خطة التنفيذ (خطة العمل) و�صفاً لكيفية تنفيذ كل ا�سرتاتيجية على حدة على املدى الق�صري والبعيد كما تبني من
�سيكون م�س�ؤوال عن ذلك .ويف حالة اتاحة موارد جديدة ،ف�سوف ي�ساعد ذلك يف حتديد متطلبات الفريق وامليزانية وفق افق
زمني يتنا�سب مع ظروف الأمة ،على �سبيل املثال من  5اىل � 10أعوام .ويف بع�ض احلاالت ال تتوافر هذه املوراد وحينئذ تكون
امليزانية خطوة غري �ضرورية .ويف هذه احلالة تكون هناك حاجة اىل و�ضع ا�سرتاتيجية بحيث يتم تنفيذ ال�سيا�سة بوا�سطة
الهيئات الفردية مبا لديها من ميزانيات وبرامج.
 -140وغالب� �اً م ��ا �ست�س�ي�ر الأمور وفقاً للظرورف م ��ن حيث حتديد اف�ضل ال�سبل لتقدمي خطط وبرامج العمل – على �سبيل املثال
ق ��د يت ��م تقدميه ��ا كجزء من ثيقة ال�سيا�سة نف�سها (كملحق مثال) �أو رمبا يكون م ��ن الأف�ضل حتويلها اىل �أدوات معمول بها
بالن�سبة للهيئات امل�س�ؤولة.
 -141ان ت�أكي ��د �أداء احلكوم ��ة اللتزامه ��ا لهو ال�سبيل اىل تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية للأرا�ض ��ي الرطبة ،ويتطلب ذلك تو�ضيح املهام
وحتدي ��د م ��ن �سيك ��ون عليه تنفيذه ��ا واملدة الزمنية املتاحة لذلك واملعاي�ي�ر التي �سيلتزم بها واجلهة الت ��ي يلج�أ اليها للتزود
به ��ذه املعلوم ��ات .وعل ��ى م ��ن �سيتولون مهمة (�ضم ��ان الإلتزام) هذه �أن يعمل ��وا يف هذه املرحلة على اختب ��ار والت�أكد من عدم
وج ��ود ثغ ��رات بخط ��ة التنفي ��ذ مبعنى الت�أكد م ��ن �أن خطة التنفيذ تتن ��اول حرفياً كل اخلط ��وات والأعمال الت ��ي ت�شري اليها
ال�سيا�س ��ة وم ��ن ث ��م تتخذ اخلطوات الالزم ��ة لتغطية اية ثغرات متواجدة .واذا ما احتاج الأم ��ر ينبغي �إعداد اي�ضاح لعمليات
ت�صني ��ف وتتاب ��ع العم ��ل .كم ��ا يج ��ب يف مرحل ��ة ما ان ت�ش�ي�ر خطة العمل اىل م ��ا �سيتم �إتخ ��اذه يف حاىل ع ��دم التنفيذ كما هو
خمطط له.
 8.4التدريب
 -142هن ��اك بع� ��ض الأم ��ور التي تعترب �ضرورية لنجاح تنفي ��ذ �سيا�سة الأرا�ضي الرطبة وهي تدريب م ��دارء الأرا�ضي الرطبة على
تقيي ��م الأث ��ر البيئ ��ي �أو تدريب فريق التخطيط على جمال ال�سيا�سة والتدريب على ما يخ� ��ص الأرا�ضي الرطبة ب�شكل عام.
وال ينبغ ��ي ان تعت�ب�ر ه ��ذه الأمور �شيئ� �اً اختياريا كما ان ح�سن الت�ص ��رف وتعزيز التدريب يف جمال ابح ��اث الأرا�ضي الرطبة
والإدارة واحلرا�سة جميعها �أموراً الزامية مبوجب املادة  5.4من اتفاقية رام�سار.
 -143هناك العديد من الأمثلة على مبادرات التدريب اخلا�صة بالأرا�ضي الرطبة ومن �ضمنها انعقاد عدد ال يح�صى من الدورات
وور� ��ش العم ��ل الإقليمي ��ة والوطني ��ة والت ��ي قام ��ت بتنظيمه ��ا خمتلف الهيئ ��ات .فعل ��ى �سبيل املثال هن ��اك ال ��دورة التدريبية
الوطني ��ة الت ��ي نظمتها هيئة املعون ��ة الأجنبية اليابانية ( )JICAيف جمال احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة والطيور املهاجرة
ع ��ام  1994ومل ��دة مبدئية خم�س �سن ��وات .وهناك الدورة الدولية لإدارة الأرا�ضي الرطب ��ة املنظمة من قبل املركز اال�ست�شاري
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درا�سة احلالة «»7
�سيا�سة الأرا�ضى الرطبة مباليزيا  :عملية التطوير و التن�سيق
�ساندارى راماكري�شنا � ،آ�سيا – با�سيفيك الدولية لال�أرا�ضى الرطبة  ،ماليزيا .
تلق ��ت ماليزي ��ا  ،والت ��ى وقع ��ت عل ��ى اتفاقي ��ة رام�س ��ار من ��ذ  ، 1994منحة من �صن ��دوق املنح ال�صغ�ي�رة التاب ��ع لالتفاقية فى ع ��ام  1995وذلك
لإعانته ��ا عل ��ى تطوي ��ر �سيا�س ��ة للأرا�ضى الرطبة الوطنية وكان ذلك حت ��ت �إ�شراف اللجنة القيادية التابعة لرام�س ��ار برئا�سة الأمني العام لوزارة
العل ��وم والتكنولوجي ��ا والبيئ ��ة  ،ويتكون اع�ضاءها من ممثلني عن منظمات بحثية وجامعات وهيئ ��ات حكومية فيدرالية ومن الواليات ومن �آ�سيا
– با�سيفيك الدولية للأرا�ضى الرطبة .
وخ�ل�ال املرحل ��ة االبتدائي ��ة مت فح� ��ص و درا�س ��ة العدي ��د م ��ن الأمثلة ل�سيا�س ��ة الأرا�ضى الرطب ��ة فى دول �أخ ��رى وقد متت دعوة خب�ي�ر كندى فى
�سيا�س ��ة الأرا�ض ��ي الرطب ��ة اىل ماليزي ��ا ل�شرح مقدم ��ة يف اجتماع اللجنة القيادية الوطني ��ة لرام�سار حول تطوير �سيا�س ��ة فيدرالية للحفاظ على
الأرا�ض ��ي الرطب ��ة بن ��اء على اخل�ب�رة الكندية .وقد نوق�شت انذاك ق�ضايا وثيق ��ة ال�صلة فيما يتعلق بالأنواع الثالثة مللكي ��ة الأرا�ضي الرطبة وهي
اخلا�صة والإقليمية والفيدرالية ،كما مت اقرتاح �إطار عمل لعملية تطوير ال�سيا�سة ووافقت عليه اللجنة .ومت تكوين فريق مراجعة من ممثلني
م ��ن وزارات الزراع ��ة والغاب ��ات والري وال�صرف و�صيد اال�سم ��اك واحلياة الربية واحلدائق الوطنية والبيئي ��ة بالإ�ضافة اىل معهد ابحاث الغابات
مباليزي ��ا ووح ��دة التخطي ��ط االقت�ص ��ادي ومكتب النائ ��ب العام وجامع ��ة ماليزيا الوطني ��ة ووزارة العل ��وم والتكنولوجيا البيئية و�آ�سي ��ا با�سيفيك
الدولي ��ة للأرا�ض ��ي الرطب ��ة .وكان ��ت مهم ��ة هذا الفريق هي اع ��داد ورقة خلفية و�ش ��رح لل�سيا�سة وامل�ساع ��دة يف مراجعة هذه الورق ��ة كلما تطورت
وظه ��رت مالحمه ��ا .وق ��د مت ت ��دوال ورق ��ة اخللفية هذه بني كافة الهيئ ��ات الكربى الفيدرالي ��ة �أو التابعة للواليات يف ماليزي ��ا ،فهناك  13والية
يف ماليزي ��ا .ومت تنظي ��م ور�ش ��ة عمل وطنية حول تطوي ��ر �إطار عمل ل�سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة بوا�سط ��ة ا�سيا با�سيفيك الدولية للأرا�ضي
الرطبة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة يف ابريل  .1996وكان الهدف الرئي�س بالن�سبة لور�شة العمل هو اخلروج ب�أفكار �سريعة واحل�صول
عل ��ى معلوم ��ات مرجعي ��ة من �أ�صحاب امل�صالح املختلفون بهدف حت�س�ي�ن ورقة اخللفية .كانت هذه الورقة مق�سمة اىل ثالث ��ة اق�سام�( :أ) الأ�سا�س
املنطق ��ي ل�سيا�س ��ة الأرا�ض ��ي الرطب ��ة( .ب) بيان ��ات الأه ��داف و(ج) اال�سرتاتيجي ��ات وخط ��ط العمل ل ��كل من ال�سيا�س ��ات املقرتحة .وق ��د مت ارفاق
تو�صي ��ات ور�ش ��ة العم ��ل بورق ��ة اخللفية .وبعد ذلك عقدت ور�ش عم ��ل ت�شاورية يف العديد من الواليات املاليزية الت ��ي مت تقدميها ب�شكل موجز يف
ور�شة العمل الوطنية .ومت احلاق املعلومات املرجعية الناجتة عن املناق�شات بالوثيقة حيث روجعت من قبل فريق املراجعة.
يف �شهر يوليو من العام  ،1997مت تكوين جلنة تخطيط لإعداد ال�سيا�سة بنا ًء على ورقة اخللفية وقام الأمني العام لوزارة العلوم والتكنولوجيا
والبيئة بتعيني مدير املعهد املاليزي لأبحاث الغابات رئي�ساً لهذه اللجنة .ويتكون �أع�ضائها من ممثلني من كل من املعهد املاليزي لأبحاث الغابات
ووزارة العل ��وم والتكنوجلي ��ا والبيئ ��ة والوحدة الفيدرالية للتخطيط الإقت�صادي ووزارة الري وال�صرف ووزارة البيئة واجلامعة الوطنية املاليزية
وا�سي ��ا با�سيفي ��ك الدولي ��ة للأرا�ض ��ي الرطبة .وق ��د اجتمعت اللجنة  5مرات منذ يولي ��و  1997وحتي مايو  1998من �أج ��ل �صياغة ال�سيا�سة.
وهكذا ،اتخذت الوثيقة �شك ً
ال ومت تقويتها وتعزيزها بوا�سطة الأع�ضاء ذوي اخلربة يف �صياغة ال�سيا�سة الوطنية املاليزية للتنوع الأحيائي والتي
مت تد�شينه ��ا يف مار� ��س  .1998ويف �شه ��ر يوني ��و من العام  1998قدم ��ت م�سودة ال�سيا�سة اىل االمني العام لوزارة العل ��وم والتكنولوجيا والبيئة
ملراجعته ��ا .ج ��اء يف تو�صي ��ات اللجن ��ة الوطنية توجيه الطل ��ب اىل وزارة العل ��وم والتكنولوجيا والبيئ ��ة بتنظيم ور�شة عمل وطني ��ة نهائية ملناق�شة
م�س ��ودة ال�سيا�س ��ة .وهك ��ذا فق ��د نظمت ا�سيا با�سيفيك الدولية للأرا�ض ��ي الرطبة باال�شرتاك مع وزارات العل ��وم والتكنولوجيا والبيئة ور�شة عمل
عق ��دت يف نوفم�ب�ر  .1998وقبل عقدها ،مت توزيع م�س ��ودة ال�سيا�سة على الهيئات احلكومية الفيدرالية وخمتلف وحدات التخطيط الإقت�صادي
التابع ��ة للوالي ��ات واملنظم ��ات غ�ي�ر احلكومي ��ة التي كان لديها الوق ��ت الكايف لإب ��داء التعليقات واملقرتحات الت ��ي تركزت على التعري ��ف بالأرا�ضي
الرطب ��ة وو�ض ��ع اال�سا� ��س املنطقي لل�سيا�س ��ة ووظائف ومنافع الأرا�ض ��ي الرطبة و�أكرب املخاطر الت ��ي تتهددها وكيفية �إدارته ��ا واالطار الت�شريعي
وبيان ��ات االه ��داف والغاي ��ات واملب ��ادئ االر�شادي ��ة واال�سرتاجتي ��ات وخط ��ط العمل املالئم ��ة وم�سرد ل�ش ��رح امل�صطلح ��ات الع�سرية .وق ��د طلب من
الأع�ضاء �إر�سال كافة التعليقات املكتوبة اىل االمانة بنهاية �شهر دي�سمرب .1998
(حتدي ��ث الطبع ��ة الثاني ��ة :يف �شهر يوليو م ��ن العام  ،2002مت تدوال م�سودة ال�سيا�سة خالل اجتماع جلن ��ة العمل الفني لرام�سار ومت متريرها
اىل جلنة القيادة الوطنية التابعة لرم�سار من �أجل �إبداء التلعيقات .ويف عام  2003قدمت وزارة املعلومات والتكنولوجيا والبيئة وثيقة �سيا�سة
الأرا�ض ��ي الرطب ��ة حي ��ث مت �إدراجها �ضمن الإطار القانوين الأكرب ل�سيا�سة التن ��وع الأحيائي املاليزي .كما انعقد املجل�س الوطني للتنوع الأحيائي
والتكنولوجيا الأحيائية برئا�سة نائب رئي�س الوزراء لدرا�سة الق�ضايا املتعلقة بالتنوع الأحيائي والقر�صنة والأمن الأحيائي .وكان من بني مهام
ه ��ذا املجل� ��س امت ��ام ال�صورة النهائية ل�سيا�س ��ة الأرا�ضي الرطبة قبل عر�ضها ب�شكل نهائي على جمل�س ال ��وزراء املاليزي .وقد مت اجناز هذه املهمة
بحلول �شهر مار�س عام  2003وال�سيا�سة الآن بانتظار املوافقة والت�صديق النهائيني من قبل جمل�س الوزراء املاليزي).
(مالحظة للمحرر  :مل يتم حتديث درا�سة احلالة هذه منذ الطبعة الثانية)
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كتيبات رام�سار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة الإ�صدار الثالث2006 ،
التدريبي للأرا�ضي الرطبة يف ليل�ستاد بهولندا والذي يقدم برناجماً �شام ً
ال �سنوياً مدته  6ا�سابيع .ولقد قام مكتب رام�سار
ب�إجراء م�سح دويل للدورات التدريبية يف جمال الأرا�ضي الرطبة ومت ن�شره حتت عنوان دليل فر�ص التدريب يف جمال �إدارة
الأرا�ضي الرطبة ،حيث قدم قائمة مكونة من �أكرث من  67مبادرة تدريبية يف  16دولة (مكتب رام�سار 1998ب).
 -144وهن ��اك القلي ��ل م ��ن ال ��دول الت ��ي قام ��ت ب�إع ��داد دلي ��ل حم ��دد ودورة تدريبي ��ة يف جم ��ال التنفي ��ذ معدل ��ة ومكيف ��ة لتنا�س ��ب
ا�سرتاتيجي ��ة او �سيا�س ��ة وطني ��ة للأرا�ض ��ي الرطبة .وكمثال على ذلك هناك دلي ��ل التنفيذ ملدراء الأرا�ض ��ي الفدرالية (لين�ش
�ستي ��ورات وامل�ؤلف ��ون  )1996وتعم ��ل حالياً حكوم ��ة كندا �أو الهيئة ال�شريك ��ة لها وهي جمل�س احلفاظ عل ��ى الأرا�ضي الرطبة
ب�شم ��ال �أمريك ��ا (كن ��دا) ،تعم�ل�ان على تنفي ��ذ دورة بعنوان العم ��ل مع الأرا�ضي الرطب ��ة حيث مت تقدميه ��ا بت�صاميم متعددة
جمهزة لتنا�سب الهيئات احلكومية الفيدرالية يف كندا .ومن ثم مت ت�سويق الدورة التدريبية ملجموعات ال تقل عن  20مدير
وت�شم ��ل حما�ض ��رات درا�س ��ات حال ��ة وزي ��ارات ميدانية للأرا�ضي الرطب ��ة .وتعمل حكوم ��ة ا�سرتاليا على درا�س ��ة دورة تدريبية
م�شابهة كما مت ان�شاء برنامج تنفيذ لل�سيا�سة الوطنية لالرا�ضي الرطبة يف اوغندا.
 -145مبج ��رد تبن ��ي �سيا�س ��ة وطني ��ة للأرا�ضي الرطبة ميكن بعده ��ا البدئ يف تنفيذ برنام ��ج تدريبي لتقيي ��م احتياجات الأرا�ضي
الرطب ��ة عل ��ى امل�ستوى الوطني .وال داعي هن ��ا لتقدمي الكثري من التفا�صيل بل ينبغي تقدمي اي�ضاح فيما يتعلق باملو�ضوعات
ونواح ��ي االلت ��زام الت ��ي تتواج ��د فيها اوجه النق� ��ص واالحتياجات اال�سا�سية .وهن ��اك �أمر �آخر جدير باالهتم ��ام على ال�صعيد
الوطن ��ي وه ��و �إعداد تقييم للقائمني على التدريب وي�شمل ذلك �إجراء جرد للموارد والدورات وامل�ؤ�س�سات وامل�ست�شارين والتي
قد تكون ذات �صلة بالوفاء باملتطلبات املحددة.
 9.4ت�شارك اخلربات بني الدول:
 -146م ��ن �أه ��م �أوج ��ة �إتفاقي ��ة رام�سار ه ��و قدرتها على تقوية عملي ��ة ت�شارك اخلربات .فهن ��اك تبادل وزي ��ارات لأخ�صائني �سيا�سة
الأرا�ضي الرطبة تتم حاليا بني الدول على �أن هناك العديد من م�ؤلفى اخلطوط الإر�شادية قد قاموا بت�شارك اخلربات مع
ال�شعوب التي مازالت تبد�أ �سيا�ستها الوطنية للأرا�ضي الرطبة .وعلى �سبيل املثال ،قدمت كندا امل�شورة ب�شكل غري ر�سمي لكل
م ��ن ماليزي ��ا وا�سرتاليا وغريها من �أطراف �إتفاقية رام�سار وذلك فيما يتعلق بتطوير �سيا�ستهم الوطنية للأرا�ضي الرطبة،
وكذل ��ك قدم ��ت كل من ا�سرتاليا و�أوغندا الن�صح غري الر�سمي لبوت�سوانا كما قدمت املنظمة الدولية للطيور الن�صيحة غري
الر�سمية لرتينيداد وتوباجو.
 -147مثل هذه التبادالت البينية كانت تتطلب تو�صية دعوات لزيارات ق�صرية الأمد �أو حتى زيارات للراحة يف بع�ض الأحيان ،ويف
�أحي ��ان �أخ ��رى كانت تتطلب تبادالت غري ر�سمية للوثائق مب ��ا يف ذلك الن�صائح ال�سرية ومراجعة ن�صو�ص م�سودات ال�سيا�سة.
كم ��ا كان ��ت هن ��اك حاج ��ة �إىل مقرتحات بعقد ور� ��ش عمل ت�شاوري ��ة وللعمل مع جمموعات غ�ي�ر حكومية واالجتم ��اع مع كبار
امل�س�ؤول�ي�ن احلكومي�ي�ن وفح� ��ص �آلي ��ات التمويل وو�ض ��ع م�سودة لن�ص ال�سيا�س ��ة وحتى يومنا هذا مازالت كل ه ��ذه الأمور تتم
ن�سبيا على نحو غري ر�سمي مما ي�سمح للأخ�صائيني املدعويني يف �أحد الدول الأطراف بال�سفر �إىل دولة �أخرى �أو دول عديدة
لتق ��دمي الن�ص ��ح وامل�ش ��ورة على املدى الق�ص�ي�ر وهكذا ف�إن اجلميع يت�شارك ��ون خربة �أحدهم يف جمال تطوي ��ر هذه ال�سيا�سات
مما �سي�ؤدي �إىل حت�سن م�ستوى اخلربات املحلية .ويف كل حالة على حدة تربز احلاجة �إىل التكيف والت�أقلم بدرجه ما ملواتاة
الظ ��روف والإحتياج ��ات املحلية .وميكن ملكتب رام�سار �أن يق ��دم امل�ساعدة يف تقوية مثل هذه التبادالت بني الدول الأطراف يف
�إتفاقية رام�سار.
� 10.4إن�شاء برنامج وطني للمراقبة:
 -148هناك عامل منف�صل بيد �أنه حموري بالن�سبة لتنفيذ �أية �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة و�أي برنامج ذو �صلة بها وهو
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معلومات �إ�ضافية
بالن�سبة للخطوط الإر�شادية للتحرك العاملي حول الأرا�ضي اخلثية ( )GGAPوالذي مت �إرفاقة ب�إعتباره ملحقا للقرار
 VIII.17من قبل امل�ؤمتر الثامن لأطراف الإتفاقية ،فالين�سيا  ،ا�سبانيا  2002 ،فلم يتم ت�ضمينه كمجلد منف�صل يف
هذه الطبعة الثالثة من الكتيبات ويقدم الن�ص التايل وهو م�أخوذ من اخلطوط الإر�شادية ،ما ذكر فيها من �أعمال ذات
�صلة بال�سيا�سة والأدوات الت�شريعية.
خطوط �إر�شادية للعمل:
1جـ -على الدول الأطراف مراجعة �إطارات العمل احلالية لل�سيا�سات الوطنية والقوانيني والربامج التحفيزية ذات
ال�صلة بالأرا�ضي اخلثية �إ�ستغالال خلطوط رام�سار الإر�شادية ملراجعة القوانيني والت�شريعات للحفاظ على
الأرا�ضي الرطبة وتر�شيد �إ�ستخدامها (كتيب رام�سار رقم )3وذلك من �أجل حتديد املعوقات الرئي�سية والفر�ص
املتاحة لتحقيق الإ�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي اخلثية على نحو �أكرث ت�أثريا .وينبغي ت�شديد هذه املعايري يف
حالة تعر�ض الأرا�ضي اخلثية لأية خماطر نا�شئة عن تنمية املوارد �أو �أية �ضغوط �أخرى.
 2جـ -على الدول الأطراف �أن حتر�ص ب�شدة على الت�أكد من �أن الت�شريع وال�سيا�سات الوطنية ذات ال�صلة بالأرا�ضي
اخلثية تتناغم مع الإلتزامات الدولية الأخرى.
 3جـ-على الدول االطراف التاكد من ان االهميه الق�صوى املتمثله فى متطلبات اال�ستخدام الر�شيد لالرا�ضى اخلثيه
قد مت ت�صميمها ب�شكل كامل داخل خطط وا�سرت اتيجيات االرا�ضى الرطبه الوطنيه و التنوع الأحيائي وادوات
تخطيط ا�ستخدام االر�ض كما ينبغى عليهم التاكد من ان �سيا�سات االرا�ضي الرطبه الوطنيه التي و�ضعت
بالتما�شى مع اخلطوط االر�شاديه املتبناه من قبل قرار رام�سار رقم ( VII.6كتيب رام�سار رقم )2تتحد ب�شكل
كامل مع تنفيذ اال�ستخدام الر�شيد لالرا�ضى اخلثيه .
 4جـ -ينبغي القيام مبراجعة ال�شبكات الوطنية ملنطقة الأرا�ضي اخلثية املحمية .كما يتعني ،متى كان ذلك ممكناً ،زيادة
حمميات وحدائق الأرا�ضي اخلثية وغريها من �أنواع الأرا�ضي اخلثية املحمية وذلك يف حالة وجود �شبكة من
مواقع االرا�ضي اخلثية �ضمن نظام وطني للمناطق املحمية.
 5جـ -يجب بذل منح من املزيد من احلر�ص على ت�أمني احلفاظ على �أنواع الرا�ضي اخلثية ذات الأهمية الوطنية
واالقليمية والعاملية وذلك من خالل تو�سيع ال�شبكة العاملية ملواقع رام�سار وتطبيق اخلطوط االر�شادية للتعرف
على وحتديد الأرا�ضي اخلثية واالرا�ضي الع�شبية الرطبة ومناطق املنجروف وال�شعب املرجانية باعتبارها ارا�ض
رطبة ذات �أهمية دولية واملتبناه بوا�سطة م�ؤمتر االطراف الثامن القرار (.)11-VIII
 6جـ  -على الدول الأطراف و�ضع �سيا�سات لإعادة �إ�صالح الأرا�ضي اخل�صية متا�شياًُ مع القرار  VIII.17واينما كان
من املمكن طلب امل�ساعدة من الدول والقطاع اخلا�ص ذوي املعرفة بهذه املجاالت وذلك ا�ستغ ً
الال للمبادئ
واخلطوط الإر�شادية لإ�صالح الأرا�ضي الرطبة واملتبناه من قبل م�ؤمتر الأطراف الثامن (القرار .)VIII.16

�إن�شاء نوعني من املراقبه�( :أ) املراقبة على �صحة الأرا�ضي الرطبة و�أ�ستخدام الأرا�ضي و(ب) ومراقبة جناح الربنامج.
وكال النوعني �سوف ي�ساعد على ا�ستهداف مبادرات الأرا�ضي الرطبة داخل �سياق الأ�سا�س املنطقي لل�سيا�سة.
 -149رمبا تتطلب عملية مراقبة الأرا�ضي الرطبة مالحظة بيئتها املتغريه مبعنى نباتاتها وطيورها ومياهها �أو كيميائها
ا�ستجابة للتغري املناخي والتلوث وغريها من �ألآثار طويلة املدى .وت�سمح الدرا�سات التي جتري على �إ�ستخدام الأرا�ضي
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امل�ؤل على النطاق الوطني �أو الإقليمي بتقييم جناح املبادرات املبا�شرة للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة – مبعنى معرفة هل
مازالت تفقد �أم ال وملاذا؟
( �أنظر �أي�ضا الكتيب 11و) 16
 -150وع ��ادة م ��ا تك ��ون مراقب ��ة جن ��اح ال�سيا�سة عل ��ى امل�ست ��وى امل�ؤ�س�سي وعل ��ى م�ستوى الربنام ��ج .مبعنى معرفة ه ��ل مت ا�ستغالل
املوارد التى �إنفقت على فريق العمل ب�شكل �سليم على �سبيل املثال ،هل تقدم �أنظمة البيانات املعمول بها ما يكفي يف املعلومات
للحكوم ��ة فيم ��ا يتعل ��ق ب�أين وكيف يعمل الربنامج؟ هل يتم حتقيق �أهداف ال�سيا�سة؟� .إن ال�سيا�سة بحاجة �إىل معايري تو�ضع
من �أجل حتديد ما �إذا كانت تعمل �أم ال وللمراقبة الذاتية و�أخريا للتعديل �إذا ما �أقت�ضت ال�ضرورة.
 11.4بيان املراجع :
 -151يك ��ون اجل ��زء الأخ�ي�ر من وثيقة ال�سيا�سة عبارة عن بي ��ان باملراجع التي ذكرت خالل الوثيقة .وقد يت�ضمن هذا البيان �أي�ضا
ملح ��ق �شام ��ل باملراجع ذات الأهمية الوطني ��ة والدولية والتي مت �إنتقاءها لتح�سني الن�ص املكت ��وب باعتبارها قراءات �إ�ضافية
وعلى كل الأحوال من املفيد ت�ضمني الوثائق املقبولة فقط لدى اجلمهور .فمثل هذه املراجع تكون قليلة الإ�ستخدام لو �أنها
�ضمن فئة ي�صعب احل�صول عليها �أو قد نفذت طبعاتها.
 .Vاملراجع
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امللحق 1

�أوليات لو�ضع �سيا�سات الأر�ض الرطبة
م ��ن املتوق ��ع ان تك ��ون �أوىل امله ��ام الت ��ي يتم اجنازه ��ا مبوجب االتفاقية تنفي ��ذ مبد�أ اال�ستخ ��دام الر�شيد من خ�ل�ال �سيا�سة وطنية
للأر� ��ض الرطب ��ة .ومت تق�سي ��م �إجراءات ال�سيا�سة الوطنية للأر�ض الرطبة اىل خم�سة فئ ��ات كلها تدعم تنفيذ اال�ستخدام الر�شيد
(مبا يتما�شى مع �إر�شادات تنفيذ مفهوم اال�ستخدام الر�شيد ،التو�صية :)4.10

الإجراءات ذات الأولوية لو�ضع �سيا�سات وطنية للأرا�ضي الرطبة
1 .1الإجراءات الرامية �إىل حت�سني الرتتيبات امل�ؤ�س�سية والتنظيمية ،والتي ت�شمل:
�أ -و�ضع الرتتيبات امل�ؤ�س�سية التي ت�ساعد اجلهات املعنية على احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة ودمج �أولويات الأرا�ضي الرطبة
على نحو كامل يف عملية التخطيط ،و:
ب � -إن�ش ��اء �آلي ��ات و�إجراءات لإدم ��اج نهج متكامل متعدد التخ�ص�صات يف تخطيط وتنفي ��ذ امل�شاريع املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة
والنظم الداعمة لها ،من �أجل �ضمان احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
�2 .2إجراءات للتعامل مع الت�شريعات و�سيا�سات احلكومة ،وت�شمل :
(�أ) ا�ستعرا� ��ض الت�شريع ��ات القائم ��ة وال�سيا�س ��ات (مب ��ا يف ذلك الإعانات واحلواف ��ز) التي تدعم جهود احلف ��اظ على الأرا�ضي
الرطبة ؛
(ب) تطبيق الت�شريعات وال�سيا�سات القائمة ذات الأهمية للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة ح�سب ال�ضرورة ؛
(ج) اعتماد ت�شريعات و�سيا�سات جديدة ح�سب ال�ضرورة  ،و
(د) ا�ستخ ��دام �أم ��وال التنمي ��ة يف �إقام ��ة م�شاري ��ع تدعم جه ��ود احلفاظ عل ��ى الأرا�ضي الرطب ��ة وحتقيق اال�ستخ ��دام امل�ستدام
ملواردها.
� 3 .3إجراءات لزيادة املعرفة ون�شر الوعي بالأرا�ضي الرطبة وقيمها  ،وت�شمل:
(�أ) تبادل اخلربات واملعلومات حول �سيا�سة الأرا�ضي الرطبة وطرق احلفاظ عليها واال�ستخدام الر�شيد املتبع بني الدول التي
تقوم ب�صياغة �أوتنفيذ �سيا�سات وطنية للأرا�ضي الرطبة � ،أو الدول التي ت�سعى من �أجل احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة ؛
(ب) زيادة الوعي والفهم لدى �صانعي القرار واملجتمع حول القيم والفوائد الكاملة املرتتبة على تطبيق اال�ستخدام الر�شيد
للأرا�ضي الرطبة .من بني هذه الفوائد والقيم التي ميكن �أن حتدث داخل �أو خارج نطاق الأر�ض الرطبة ،هي :
• ال�سيطرة على الروا�سب وت�آكل الرتبة ،
• ال�سيطرة على الفي�ضانات ،
• احلفاظ على جودة املياه واحلد من التلوث ،
• حماية �إمدادات املياه ال�سطحية واجلوفية،
• دعم م�صائد الأ�سماك والرعي والزراعة ،
• اال�ستجمام يف الهواء الطلق وتعليم املجتمع،
• توفري موائل للحياة الربية  ،وخ�صو�صا الطيور املائية ،
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• امل�ساهمة يف اال�ستقرار املناخي ؛
ج) �إع ��ادة النظ ��ر يف الأ�سالي ��ب التقليدي ��ة لال�ستخ ��دام الر�شي ��د ،وتق ��دمي �ش ��رح واف ح ��ول امل�شاري ��ع التجريبي ��ة الت ��ي تظه ��ر
اال�ستخدام الر�شيد ملجموعة منتقاه من �أنواع الأرا�ضي الرطبة  ،و
(د) تدريب موظفني م�ؤهلني يف التخ�ص�صات التي ت�ساعد يف تنفيذ �إجراءات و�سيا�سات احلفاظ الأرا�ضي الرطبة
� .4إجراءات ال�ستعرا�ض حالة جميع الأرا�ضي الرطبة  ،وحتديد �أولوياتها يف �سياق وطني  ،مبا يف ذلك:
(�أ) �إعداد قائمة جرد وطنية للأرا�ضي الرطبة وت�صنيف املواقع ؛
(ب) حتديد وتقييم فوائد وقيم كل موقع (انظر  3ب �أعاله) ؛
(ج) تعريف �أولويات حماية و�إدارة لكل موقع  ،وفقا الحتياجات وظروف كل طرف متعاقد.
� -5إجراءات ملعاجلة امل�شاكل اخلا�صة ب�أرا�ض رطبة حمددة ،مبا يف ذلك :
�أ) �إدم ��اج االعتب ��ارات البيئي ��ة من ��ذ البداية يف التخطي ��ط للم�شاريع التي قد ت�ؤث ��ر على الأرا�ضي الرطبة (مب ��ا يف ذلك �إجراء
تقيي ��م كام ��ل لت�أثريه ��ا عل ��ى البيئة قب ��ل املوافقة عليه ��ا  ،وا�ستم ��رار التقييم �أثن ��اء التنفي ��ذ  ،والتنفيذ الكام ��ل للتدابري
البيئي ��ة الالزم ��ة) .ينبغ ��ي �أن يغط ��ي التخطيط والتقيي ��م والتقدير امل�شاريع الواقع ��ة عند م�صب النه ��ر �أوتلك املوجودة
داخل الأرا�ضي الرطبة نف�سها ،وغريها من امل�شاريع التي قد ت�ؤثر على الأرا�ضي الرطبة ،وينبغي �أن تويل اهتماما خا�صا
للحفاظ على املنافع والقيم املدرجة يف الفقرة  3ب �أعاله ؛
ب) تنظيم اال�ستفادة من العنا�صر الطبيعية لأنظمة الأرا�ضي الرطبة ملنع اال�ستخدام اجلائر لها.
(ج) و�ض ��ع وتنفي ��ذ خط ��ط ل�ل��إدارة و�إج ��راء مراجع ��ة دوري ��ة لتل ��ك اخلطط الت ��ي ت�شم ��ل ال�سكان املحل�ي�ن وت�أخ ��ذ يف االعتبار
متطلباتهم ؛
(د) �إعالن قائمة رام�سار للأرا�ضي الرطبة التي مت حتديدها كمواقع ذات �أهمية دولية ؛
(ه) �إن�شاء حمميات طبيعية يف الأرا�ضي الرطبة املدرجة �أو غري املدرجة يف القائمة ؛ و
(و) و�ضع �إعتبارات جادة العادة �أ�صالح الأرا�ضي الرطبة التي ت�ضاءلت قيمها ومنافعها �أوتدهورت حالتها.
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امللحق 2

التو�صية 6.9
(�أقرها م�ؤمتر الأطراف ال�ساد�س ،بري�سبان ،ا�سرتاليا)1996،
�إطار عمل لتطوير وتنفيذ �سيا�سات وطنية للأرا�ضي الرطبة
.1ي�أخ ��ذ بالإعتب ��ار التو�صي ��ة  4.10التي تدعو الأطراف اىل �صياغة �سيا�سات وطنية للأرا�ض ��ي الرطبة باعتبارها خطوة هامة من
�ش�أنه ��ا ت�سهي ��ل عملي ��ة احلف ��اظ على الأرا�ضي الرطب ��ة وحتقيق اال�ستخدام الر�شيد له ��ا وتنفيذ ار�ش ��ادات اال�ستخدام الر�شيد
الواردة يف االتفاقية« ،م�ؤكداً بذلك ان مفهوم اال�ستخدام الر�شيد ي�شمل جميع مراحل عملية �صيانة الأرا�ضي الرطبة مبا يف
ذلك تطوير ال�سيا�سات ون�شاطات التعليم والتخطيط و�إجراءات �أخرى متعلقة باملوقع».
 -2ويذكر ب�أن التو�صية  4.10تدعو الأطراف اىل العمل �سويا من �أجل �صياغة �سيا�سات وطنية �شاملة على املدى الطويل و�أن يتم
�صياغة هذه ال�سيا�سات مبا يتنا�سب مع م�ؤ�س�ساتهم الوطنية.
 .3كما يذكر بتوجيهات جلنة رام�سار الدائمة ملنظمي اجلل�سة الفنية  Aيف الإجتماع احلايل للعمل على �إيجاد (�أ) خطوط �إر�شادية
تعم ��ل عل ��ى ت�سري ��ع �صياغة وتنفيذ �سيا�سات وطني ��ة للأرا�ضي الرطبة و(ب) خطوط �إر�شادية م ��ن �ش�أنها تعزيز روابط �أقوى
ب�ي�ن ال�سيا�س ��ات الوطنية للأر�ض الرطبة واال�ستخدام الر�شي ��د لهذه الأرا�ضي من جهة وبني التخطيط الإقليمي (خا�صة يف
املناطق ال�ساحلية) من جهة �أخرى.
 .4ويذك ��ر �أي�ض� �اً �أن هن ��اك �آلي ��ات ومناذج عدي ��دة لتنمية وتنفي ��ذ ال�سيا�سات املتعلقة بالأرا�ض ��ي الرطبة م�ش�ي�راً اىل �أن ن�شر املعرفة
يف ه ��ذا املج ��ال �سيع ��ود بالتف ��ع العظي ��م عل ��ى العديد من ال ��دول الأطراف الت ��ي تعمل على تطوي ��ر �سيا�سات للأر� ��ض الرطبة
و�سي�ساعد يف تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية للإتفاقية للعام .2002-1997

م�ؤمتر الأطراف
 -5ي�ش�ي�ر اىل وج ��ود حاج ��ة لتطوير �إطار عم ��ل من �أجل �صياغة وتنفيذ �سيا�سات للأرا�ضي الرطب ��ة ت�ستفيد منها الدول الأطراف
التي لي�س لديها �أي �سيا�سة من هذا القبيل حتى الآن� ،إ�ضافة اىل احلاجة اىل �إدراج مناذج و�أمثلة تو�ضيحية.
 .6يدع ��و مكت ��ب رام�س ��ار اىل ا�صدار تقرير ي�شتمل على �إطار العمل املذك ��ور �آنفا باال�ضافة اىل �إجراء درا�سة حلالة �سيا�سات الأر�ض
الرطبة يف �شتى �أرجاء العامل مع �إعطاء �أمثلة على العمليات واخلطط القومية للت�شاور يف �صياغة وتنفيذ ال�سيا�سات الوطنية
للأرا�ضي الرطبة يف �إطار �أو�ضاع قومية و�سيا�سية ود�ستورية ومبا يتما�شى مع �سيا�سات وخطط عمل وطنية للتنوع الأحيائي
او احلفاظ على البيئة.
 .7يحث الأطراف على تقدمي معلومات موجزة ون�سخ مل�ستندات من �سيا�سات الأرا�ضي الرطبة ذات ال�صلة اىل مكتب رام�سار وذلك
للم�ساعدة يف �إعداد �إطار العمل املن�شود.
 .8يحث الأطراف �صاحبة اخلربة يف جمال �صياغة وتنفيذ �سيا�سات وطنية للأر�ض الرطبة على نقل خرباتهم اىل الدول الأع�ضاء
التي ت�سعى اىل �صياغة مثل هذه ال�سيا�سات.
 .9يدعو مكتب رام�سار اىل �إجراء التن�سيق الالزم من �أجل �إ�صدار التقرير بالتعاون مع ال�شركاء الذين لديهم رغبة يف امل�شاركة يف
ا�صدار هذا التقرير وتوفري امل�صادر الالزمة له.
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امللحق 3
ملحق  : 3موجز لل�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة وخطط عمل /ا�سرتاتيجيات من قبل الطرف املتعاقد
لرم�سار �أو املنطقة
(مالحظة للكاتب :مل يتم حتديث هذا الن�ص منذ �إ�صدار الن�سخة الأوىل .وللمزيد من املعلومات ف�إنه يتم حتويل القراء اىل امللخ�صات الإقليمية لتنفيذ االتفاقية
واملتاحة على موقع رام�سار على االنرتنت ( http://www.ramsar.org/cop8/cop8_docs_index_e.htmانظر م�ستندات م�ؤمتر
االط ��راف الثامن رقم 25و26و27و 8و 29و.)30وموقع  http://www.ramsar.org/cop9/cop9_docs_index_e.htmانظر
م�ستندات م�ؤمتر الأطراف التا�سع رقم  9و 10و 11و 12و.13

يق ��دم امل�س ��رد الت ��ايل مل�ستندات �سيا�سة الأر�ض الرطبة مراجعة �أولية للعديد م ��ن املراجع املتاحة ولكنه ال يجب �أن ينظر اىل
ه ��ذا امل�س ��رد عل ��ى �أن ��ه مكتمل لأن هن ��اك مبادرات جديدة تظه ��ر كل يوم يف العديد م ��ن الدول ب�شكل منتظ ��م .ومت حتديث هذه
امل�س ��رد باملزي ��د م ��ن التفا�صيل متوف ��رة يف  106تقرير وطني مت تقدميها مل�ؤمتر الأطراف ال�ساب ��ع وهو متاح على موقع رام�سار
عل ��ى االنرتن ��ت .ويعت ��ذر الكات ��ب عن اي حذف �أو خط�أ ي ��رد يف التفا�صيل .وب�إمكان مكتب رام�سار م�ساع ��دة القارئ يف احل�صول
عل ��ى عن ��وان م�ص ��در تقري ��ر بعينه .مت ترتي ��ب امل�ستندات وفقاً للرتتي ��ب الأبجدي للدول .كم ��ا مت و�ضع رم ��ز ت�صنيفي �أمام كل
تقرير ليحدد ما اذا كان هذا التقرير عبارة عن :
�سيا�سة حكومية ويرمز اليها بـ � GOPأو
ا�سرتاتيجية حكومية  /خطة عمل �أو م�ستند تخطيط ويرمز اليها بـ � GOSأو
�سيا�سة �أوا�سرتاتيجية ملنظمة غري حكومية ويرمز اليها بـ NGO
اجلزائ��ر – طلب ��ت متويل مرفق بيئة عاملي لها من �أجل ا�سرتاتيجيتها الوطنية للتنوع الأحيائي والتي �ستت�ضمن خطة عمل
للأرا�ضي الرطبة.
االرجنتني __ جاري االنتهاء من �إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية للتنوع الأحيائي وت�شتمل اال�سرتاتيجية على �إجراءات للحفاظ
على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد.
�أرمينييا __ قامت احلكومة بتطوير خطة عمل بحرية �سيفان وا�شتملت اخلطة على �إجراءات للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة.
ا�سرتالي��ا ____ �أ�س�س ��ت جلنة ا�ست�شاري ��ة لل�سيا�سة الوطنية للأرا�ضي الرطبة و�أعلن ��ت �سيا�ستها يف فرباير  .1997الزمت كل
�إدارات الكومنول ��ث مبجموع ��ة م�شرتك ��ة م ��ن الأهداف .لديها اي�ضاً خط ��ة عمل وبرامج وطنية .هناك ع ��دة واليات تعمل على
�صياغة �أو تنفيذ �سيا�سات للأرا�ضي الرطبة.
�سيا�س ��ة حكومي ��ة (� : )GOPسيا�س ��ة حكوم ��ة الكومنول ��ث اال�سرتالي ��ة للأرا�ضي الرطب ��ة  ،يناير  .1997وح ��دة الأرا�ضي
الرطب ��ة واملج ��اري املائي ��ة والطي ��ور املائي ��ة ،.جمموع ��ة التن ��وع الأحيائ ��ي ،وزارة البيئ ��ة اال�سرتالي ��ة ،كانب�ي�را ،ا�سرتاليا.
ال�صفحة  38وملحق.
�سيا�س ��ة حكومي ��ة (� :)GOPسيا�سة �إدارة الأرا�ض ��ي الرطبة يف والية نيو�ساوث ويلز :دليل �إر�شادي يف الإدارة� .1996 .إدارة
احلفاظ على املياه والأرا�ضي� .سيدين ،ا�سرتاليا.
ا�سرتاتيجي ��ة حكومي ��ة ( :)GOSا�سرتاتيجي ��ة احلف ��اظ على التن ��وع الأحيائ ��ي يف الأرا�ضي الرطب ��ة يف الأقاليم ال�شمالية.
 .1999م�سودة تقرير مبوجب الت�شاور العلني ،حكومة الأقاليم ال�شمالية .ا�سرتاليا.
ا�سرتاتيجية حكومية ( :)GOSا�سرتاتيجية للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة يف منطقة كوين الند .1999 .م�سودة تقرير.
حكومة كوين الند .ا�سرتاليا.
�سيا�سة حكومية (� :)GOPسيا�سة جنوب ا�سرتاليا للأرا�ضي الراطبة .1999 .م�سودة تقرير مبوجب الت�شاور العلني
حكومة جنوب ا�سرتاليا .ا�سرتاليا.
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�سيا�س ��ة حكومي ��ة (� :)GOPسيا�س ��ة تا�سمني ��ان للأر� ��ض الرطب ��ة .1999 .م�س ��ودة تقري ��ر مبوج ��ب الت�شاور العلن ��ي .حكومة
تا�سمانيان .ا�سرتاليا.
�سيا�س ��ة حكومي ��ة ( :)GOPبرنام ��ج والي ��ة فكتوري ��ا للحف ��اظ غل ��ى الأرا�ض ��ي الرطب ��ة� .1988 .إدارة احلف ��اظ عل ��ى الغابات
والأرا�ضي .وزارة التخطيط والبيئة ،فكتوريا .ا�سرتاليا� .صفحة .43
ا�سرتاتيجي ��ة حكومي ��ة ( : )GOSا�سرتاتيجي ��ة والي ��ة فكتوريا للتنوع الأحيائ ��ي .ار�ش ��ادات يف الإدارة .اجلزء الث ��اين :الأرا�ضي
الرطبة� .1997 .إدارة احلفاظ على الغابات والأرا�ضي� .إدارة مياه فكتوريا ووزارة التخطيط والبيئة .فكتوريا ،ا�سرتاليا.
�سيا�س ��ة حكومي ��ة (� :)GOPسيا�س ��ة احلف ��اظ عل ��ى الأرا�ضي الرطب ��ة جلنوب ا�سرتالي ��ا� .1997 .إدارة احلفاظ عل ��ى الأرا�ضي
وجلنة املياه والأنهار .بريث ،ا�سرتاليا� .صفحة .23
النم�سا __ جاري �إعداد ا�سرتاتيجية وطنية للأر�ض الرطبة و�سيتم دجمها بخطة العمل الوطنية للبيئة واال�سرتاتيجية الوطنية
للتنوع الأحيائي.
__
جزر البهاما �سيتم �إعداد ا�سرتاتيجية وطنية للأر�ض الرطبة مبا يتما�شى مع خطة العمل الوطنية للتنوع الأحيائي.
البحري��ن __ مت و�ض ��ع اق�ت�راح باعتبار منطقة خليج تيوبلى حممي ��ة �أر�ض رطبة وذلك لت�سهيل االبحاث ح ��ول الأرا�ضي الرطبة
والتعليم العام ومراقبة الطيور حتت �إ�شراف �إدارة �ش�ؤون البيئة التابعة لوزارة الإ�سكان والبلديات والبيئة.
بنجالدي���ش __ ق ��دم االحت ��اد العامل ��ي للحفاظ عل ��ى الطبيعة م�سودة �سيا�س ��ة وطنية للأر� ��ض الرطبة اىل وزارة البيئ ��ة والغابات
وا�شتملت على ا�سرتاتيجيات اال�ستخدام الر�شيد للأر�ض الرطبة.
رو�سيا البي�ضاء __ لديها مقرتح �إقليمي ل�ضم منظمات �شريكة.
�سيا�س ��ة �أ�سرتاتيجي ��ة ملنظمة غ�ي�ر حكومية ( :)NGOالأرا�ضي الرطبة يف برايبيات ويا�سيل ��دا – الرتاث الطبيعي لبولي�شا.
 .1997كتيب من�شور� .أكادميية رو�سيا البي�ضاء للعلوم وم�ؤ�س�سة مايكل اوتو حلماية البيئة .من�سك ،رو�سيا البي�ضاء.
بلجيكا __ �إدارة الأر�ض الرطبة با�ستثناء بحر ال�شمال اخلا�ضع ل�سلطة احلكومة الإقليمية .مت اعتماد قانون بحر ال�شمال يف عام
 .1997ورك ��ز ه ��ذا القان ��ون على البيئة البحري ��ة وحماية الطبيعة .و�أقرت حكومة منطقة فالن ��درز يف عام  1997ت�شريع للحفاظ
عل ��ى الأرا�ض ��ي الرطب ��ة .ويف ع ��ام � 1989سن ��ت حكومة منطقة والون ع ��دة قوانني لتحديد مناط ��ق الأرا�ضي الرطب ��ة ذات الأهمية
الأحيائي ��ة .يج ��ري حالياُ �إعداد خطة عمل وبرنامج للطبيعة ي�شتمل على بع�ض الأمور املتعلقة باالرا�ضي الرطبة ويتوقع االنتهاء
من ��ه يف  .1999تخ�ض ��ع الأرا�ض ��ي الرطب ��ة يف بروك�س ��ل لربنام ��ج التخطيط املتكام ��ل التي تنف ��ذه العا�صمة خا�صة االم ��ور املتعلقة
باملجاري املائيه.
__
منطقة البحر الأ�سود توجد خطة �إقليمية ت�سعى لتفعيل التعاون بني  7حكومات باال�ضافة اىل منظمات �أخرى �شريكة.
�سيا�س ��ة �أوا�سرتاتيجي ��ة ملنظم ��ة غ�ي�ر حكومية ( : )NGOاحلفاظ عل ��ى الأرا�ضي الرطبة يف منطقة البح ��ر الأ�سود .مكتب
�أبحاث الطيور املائية والأرا�ضي الرطبة الدويل ،الأ�صدار رقم  33ل�سنة  .1994املناطق املتاخمة لرتكيا وجورجيا واالحتاد
الرو�سي و�أوكرانيا ورومانيا ومولدوفا وبلغاريا .مكتب �أبحاث الطيور املائية والأرا�ضي الرطبة .املمكلة املتحدة � ،سلمربيدج
�صفحة رقم .77
بوليفيا __ �ستت�ضمن اال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي نقاط تتعلق بربامج احلفاظ على الأر�ض الرطبة.
بوت�سوانا _ يجري حالياً �صياغة ا�سرتاتيجية و�سيا�سة وطنية للأر�ض الرطبة ويتوقع االنتهاء منها يف عام .1999
الربازيل __جاري حاليا العمل على تطوير ا�سرتاتيجية وطنية للأرا�ضي الرطبة بالتن�سيق مع برامج ت�شريعية.
بلغاري��ا ___ مت تطوي ��ر خط ��ة عمل وطنية للأرا�ضي الرطب ��ة يف عام  .1995كما �شهدت التدابري املحلي ��ة للحفاظ على الأرا�ضي
الرطب ��ة املطبق ��ة يف �أحد املواق ��ع اخلم�سة ع�شر تطوراً ملحوظاً .وهناك �إقرار بوجود حاجة اىل تطوير خطة وطنية �شاملة جلميع
الأرا�ضي الرطبة ،باال�ضافة اىل عملية جرد وطنية  ،و�سيتطلب ذلك دعماً تنموياً خارجياً غري حكومي.
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ا�سرتاتيجي ��ة حكومي ��ة ( :)GOSخط ��ة عم ��ل وطنية للحفاظ على معظ ��م الأرا�ضي الرطبة الهامة يف بلغاري ��ا .1995 .وزارة
البيئة� .صوفياـ بلغاريا� .صفحة .55
بوركين��ا فا�س��و __ �أطلق ��ت برناجم� �اًُ وطني� �اُ للأرا�ضي الرطب ��ة بالتعاون م ��ع برنامج االحتاد ال ��دويل للحفاظ عل ��ى الطبيعة يف
�أفريقي ��ا الغربي ��ة ووزارة البيئة واملياه .يت�ضمن الربنامج جمموعة م ��ن االجراءات الوطنية تهدف اىل حتقيق اال�ستخدام الر�شيد
للأرا�ضي الرطبة .مت بد�أ �صياغة �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة يتوقع االنتهاء منها يف عام .1999
كامبوديا __ تدر�س حالياً �صياغة �سيا�سة وخطة عمل وطنية للأرا�ضي الرطبة.
�سيا�س ��ة �أو ا�سرتاتيجي ��ة ملنظم ��ة غ�ي�ر حكومي ��ة (/)NGOا�سرتاتيجي ��ة حكومي ��ة :خط ��ة عم ��ل للأرا�ضي الرطب ��ة يف مملكة
كامبوديا .اكتوبر  .1995م�سودة تقرير .الأرا�ضي الرطبة الدولية .كواال ملبور  ،ماليزيا� .صفحة .81
كندا __ و�ضعت �سيا�سة فيدرالية �شاملة للأرا�ضي الرطبة �أقرها املجل�س الوزاري يف  .1991وتعكف حاليا اجلهات املعنية يف العديد
م ��ن مقاطعاته ��ا الع�ش ��رة على �صياغة �أو تنفيذ �سيا�سات للحفاظ على الأرا�ضي الرطب ��ة( .البريتا ،مقاطعات �ألربتا و�سا�سكات�شوان
ومانيتوبا ونيوبرانزويك ومانيتوبا و�ضعت �سيا�سات �أقرها املجل�س الوزراي اخلا�ص بكل مقاطعة).
�سيا�س ��ة حكومي ��ة ( : )GOPال�سيا�سة الفدرالية للحفاظ على الأرا�ضي الرطب ��ة .1991 .حكومة كندا .وزارة البيئة بكندا.
اوتاوا ،اونتاريو� .صفحة .14
ا�سرتاتيجي ��ة حكومي ��ة ( :)GOSال�سيا�س ��ة الفدرالي ��ة للحف ��اظ عل ��ى الأرا�ض ��ي الرطب ��ة .دلي ��ل �إر�شادي للم ��دراء االرا�ضي
الفدرالية .حكومة كندا .وزارة البيئة بكندا� .1996 .أوتاوا ،اونتاريو� .صفحة .32
�سيا�سة حكومية ( :)GOPالأرا�ضي الرطبة .بيان ل�سيا�سة حكومة �أونتاريو )1992 .قانون التخطيط ب�أونتاريو الق�سم .3
املنقحة يف �سنة  1996و  .1997وزارة املوارد الطبيعية ب�أونتاريو .تورونتو � ،أونتاريو.
�سيا�س ��ة حكومي ��ة (�( :)GOPأ) �إدارة الأر� ��ض الرطبة يف منطقة الربتا امل�ستعم ��رة� .سيا�سة للأرا�ضي الزراعية يف م�ستعمرة
الربتا( .ب) �سيا�سة �إدارة الأرا�ضي اخلثية يف الربتا .هيئة املوارد املائية بالربتا .1993 .ايدمنتون ،الربتا.
�سيا�س ��ة حكومي ��ة ( :)GOPدليل ��ك ل�سيا�س ��ة الأرا�ض ��ي الرطب ��ة يف �سا�سكات�ش ��وان .1995 .حكوم ��ة �سا�سكات�ش ��وان ،ريجين ��ا،
�سا�سكات�شوان.
�سيا�س ��ة حكومي ��ة ( :)GOPم�سودة �سيا�سة الأرا�ضي الرطبة يف نيوبرانزوي ��ك .1999 .حكومة نيوبرانزويك .فريدريك�شن
 ،نيوبرانزويك.
ت�ش��اد __ �ساع ��دت امل�ش ��اورات القطاعي ��ة ح ��ول البيئة والت�صحر يف ع ��ام  1994على و�ض ��ع خطة عمل وطنية لال�ستخ ��دام الر�شيد
للم�ص ��ادر الطبيعي ��ة .وت�ضم ��ن ذل ��ك �إدارة الأرا�ضي الرطبة .كما يجري حالي� �اً �إعداد ا�سرتاتيجية وطنية للتن ��وع الأحيائي ت�شتمل
على بع�ض االمور املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة.
ت�شيل��ي __ مت اق�ت�راح و�ض ��ع ا�سرتاتيجية وطني ��ة للأرا�ضي الرطبة على ان يتم االنتهاء منها يف اوائ ��ل عام  ،1999ويجري حالياً
و�ضع �سيا�سات وطنية للبيئة واملياه تتالئم مع اال�سرتاتيجية.
ال�ص�ين __ يعم ��ل حالي� �اً ممثل ��و  17هيئ ��ة حكومي ��ة على و�ض ��ع خطة عم ��ل للحفاظ عل ��ى الأرا�ض ��ي الرطبة يف ال�ص�ي�ن .ومت عقد
اجتماعات يف عام  1996و عام  .1997وينتظر ان يوافق جمل�س الدولة على اخلطة التي ت�شمل م�سح للموارد الوطنية من الأرا�ضي
الرطب ��ة قام ��ت ب ��ه �إدارة الدول ��ة للغاب ��ات .وت�ش ��ارك يف �إعداد اخلط ��ة وزارات وهيئات خمتلف ��ة ويحظى هذا امل�ش ��روع بدعم من قبل
ال�صندوق العاملي للطبيعة واملنظمة الدولية للأرا�ضي الرطبة.
ا�سرتاتيجي ��ة حكومي ��ة ( :)GOSخطة عمل ال�صني للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة .1999 .م�سودة ن�ص باللغة ال�صينية
الر�سمية مطروحة للمناق�شة � .1999إدارة الدولة للغابات .بكني ،ال�صني.
كولومبي��ا __ مت �إدارج الأرا�ض ��ي الرطبة البحرية وال�ساحلية يف ا�سرتاتيجي ��ة التنمية امل�ستدامة للمنطقة ال�ساحلية يف كولومبيا
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للعام  .1998ويتم حالياً مناق�شة �إعداد خطة عمل للأرا�ضي الرطبة ذات املياه العذبة على �أن يتم االنتهاء منها يف عام .1999
جزر القمر __ تت�ضمن ال�سيا�سة الوطنية للبيئة للعام  1993وخطة عمل  1994عدة مبادرات تتعلق بالتنوع الأحيائي ال�ساحلي
واملياه والأرا�ضي الرطبة .وهناك اقرتاح بدمج مبادرات احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة يف خطة العمل الوطنية للبيئة.
الكوجن��و __مت دم ��ج م�سالة احلفاظ على الأرا�ض ��ي الرطبة ب�شكل جزئي يف اخلطط الوطنية للبيئ ��ة والغابات وار�شادات التنمية
الريفية.ولكن ذلك يعد غري كافياً للحفاظ على الأر�ض الرطبة ولذلك يجري حالياً اعداد ا�سرتاتيجية وطنية للأرا�ضي الرطبة
وخطة عمل من ثمانية �أهداف على �أن يتم تنفيذها خالل الفرتة  2002-1997من خالل عملية تتكون من اربع خطوات.
كو�ستاريكا __ قامت ب�إعداد خريطة وطنية للأرا�ضي الرطبة وو�ضعت خطة عمل وطنية للأرا�ضي الرطبة يف عام .1996
�سيا�س ��ة �أو ا�سرتاتيجي ��ة ملنظم ��ة غري حكومية (� :)NGOسيا�سة حكومية :اال�سرتاتيجي ��ة الوطنية للحفاظ على الأرا�ضي
الرطب ��ة وحتقي ��ق التنمي ��ة امل�ستدامة له ��ا يف كو�ستاريكا .مكت ��ب رام�سار ،املكت ��ب الإقليمي للمنطمة الدولي ��ة للحفاظ على
الطبيع ��ة ،وزارة البيئ ��ة والطاق ��ة( ،مرك ��ز البح ��ث العلمي) .م�س ��ودة فرباير  .1997م�س ��ودة قانون للحفاظ عل ��ى الأرا�ضي
الرطبة.
__
�ساح��ل الع��اج مت و�ضع خطط عمل للبيئ ��ة والطبيعة واملياه الوطنية من �أجل حتقيق اال�ستخ ��دام الر�شيد للموارد الطبيعي،
خا�صة تلك املوجودة يف الأرا�ضي الرطبة .وهناك خطة العداد �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة.
كرواتي��ا ___م ��ن املزمع اقرار م�سودة ا�سرتاتيجة وخطة عمل وطنية للمناظ ��ر الطبيعية واالحياء بحلول عام  .1999وتت�ضمن
خطة العمل  18هدفاً اىل جانب ا�سرتاتيجية للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة مكونة من  11فقرة.
جمهورية الت�شيك __ مت دمج ا�سرتاتيجية الأرا�ضي الرطبة باال�سرتااتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي.
جمهوري��ة الكونغ��و الدميقراطية ___ �سيتم النظر يف �إعداد ا�سرتاتيجية و�سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة عند االنتهاء من
ح�ص ��ر الأرا�ض ��ي الرطبة .و�سيتم حتديد مواق ��ع الأرا�ضي الرطبة التي حتتاج اىل حماية من خالل اال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع
الأحيائ ��ي و�سيا�س ��ة وطني ��ة ح ��ول االدارة اال�سرتاتيجية للبيئة .على كل حال يتعذر القيام بذل ��ك حالياً يف ظل الظروف الراهنة يف
البالد.
__
الدمن��ارك ينطب ��ق قانون احلفاظ على الطبيع ��ة على جميع الأرا�ضي الرطبة يف الدولة وي�شمل ذل ��ك اي�ضاً ت�شريعات حمددة
لللم�ستنقعات املاحلة وال�صغرية وامل�ستنقعات والأرا�ضي البور.وتخ�ضع جميع الأرا�ضي الرطبة التي تتجازو م�ساحتها  0.25هكتار
للحماي ��ة .وهن ��اك برنام ��ج رئي�س ��ي اقر ع ��ام  1998ال�ستعادة و�إعادة �إ�ص�ل�اح الأرا�ضي الرطب ��ة  ،ومنع التنمي ��ة يف الأرا�ضي الرطبة
ال�سابقة  ،وا�شتمل الربنامج على خطة عمل حلماية البيئة املائية.
االكوادور__ �ستقوم بدمج ا�سرتاتيجية وطنية للأرا�ضي الربطة يف اال�سرتاتيجية الوطنية للتوع الأحيائي اجلاري �صياغتها.
م�صر __ يتوقع بد�أ تطبيق خطة عمل و�سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة يف عام  1999تتما�شى مع اال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع
الأحيائي.
__
ا�ستوني��ا اق ��رت �سيا�س ��ة وطنية للأرا�ضي الرطبة يف ع ��ام  1997للأطيان والبحريات والأرا�ضي الرطب ��ة �شبه الطبيعية .ومن
املتوقع ان ت�صدر ا�سرتاتيجية وطنية للأرا�ضي الرطبة مب�ساعدة من البنك الدويل يف �أواخر عام .1998
االحتاد الأوروبي __ ملحة عامة عن االلتزامات احلكومية الدولية يف غرب �أوروبا.
ا�سرتاتيجي ��ة حكومي ��ة ( :)GOSاحلفاظ على الأرا�ضي الرطبة  :الإج ��راءات التي قام بها االحتاد الأوروبي .1996 .جلنة
املجتمعات الأوروبية ،الأمانة العامة  ، XIالبيئة  ،الأمن النووي واحلماية املدنية .بروك�سل ،بلجيكا� .صفحة .32
فنلن��دا ___ اج ��رت تخطيطاً وطنيا لتحديد مناطق الأرا�ضي اخلثية التي بحاجة اىل تطوير اكرثمن كونها بحاجة اىل حماية.
ويعد احلفاظ على االرا�ضي اخلثية جزء من ال�سيا�سة الوطنية للمحافظة يف فنلندا.
ا�سرتاتيجية حكومية (: )GOSاخلطة الأ�سا�سية للحفاظ على طبيعة الأرا�ضي اخلثية يف فنلندا .1987 .بحث قام به كل
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من اي .كاكينني و بي �ساملينني .هل�سنكي ،فنلندا.
فرن�سا ___ �أقرت خطة عمل وطنية يف مار�س .1995
ا�سرتاتيجية حكومية ( :)GOSخطة عمل وطنية للأرا�ضي الوطنية .1995 .وزارة البيئة .باري�س،فرن�سا� .صفحة .6
جامبيا ___ يتم حالياً ت�شكيل جلنة وطنية للأرا�ضي الرطبة لدرا�سة عنا�صر ال�سيا�سة الوطنية للأرا�ضي الرطبة بالتن�سيق مع
خطة العمل الوطنية للبيئة وا�سرتاتيجية التنوع الأحيائي وا�سرتاتيجية �إدارة املناطق ال�ساحلية.
جورجي��ا __ مت اق�ت�راح دمج نقاط تتعلق باالرا�ضي الرطبة يف خط ��ة العمل واال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي .و�سيت�ضح
فيما بعد ان كان هناك حاجة لو�ضع ا�سرتاجتية وطنية منف�صلة للأرا�ضي الرطبة.
املانيا _ بد�أت بالفعل عملية �إعداد �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة  .وهناك واليات تدير مواقع لأرا�ض رطبة وخثية.
غان��ا __ مت االنته ��اء م ��ن م�س ��ودة ا�سرتاتيجية وطني ��ة للأرا�ضي الرطب ��ة يف �أغ�سط� ��س  .1998وعقدت يف ع ��ام  1997ور�شة عمل
وطنية حول الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية متهيداً لو�ضع �سيا�سة للأرا�ضي الرطبة .ومن املتوقع �أن تقوم حكومة غانا ب�إقرار م�سودة
ال�سيا�سة بحلول نهاية عام .1998
�سيا�سة حكومية ( � :)GOPإدارة الأرا�ضي الرطبة يف غانا� :سيا�سة وا�سرتاتيجية وخطة عمل .وزارة الأرا�ضي والغابات .غانا.
اليونان __ قامت بتنفيذ �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة تتكون من  11نقطة للفرتة من  .2000- 1995كما تعمل حالياً على
تطوير ا�سرتاتيجية وطنية ملوارد الأرا�ضي الرطبة لتفنيذها خالل الفرتة  2005-2000كجزء من ال�سيا�سة الوطنية للبيئة.
جوامتاال ___ تقوم حاليا بتطوير خطة عمل وطنية للأرا�ضي الرطبة تتما�شى مع اال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستخدام الر�شيد
للتن ��وع الأحيائ ��ي واحلف ��اظ على البيئة .و�ستت�ضمن خطة عم ��ل الأرا�ضي الرطبة ملحة عامة عن حال ��ة الأرا�ضي الرطبة يف البالد
وحتديد املبادرات احلالية املقرتحة على املدى الق�صري واملتو�سط.
غينيا __ قامت ببدء برنامج �إدارة املنطقة ال�ساحلية وو�ضعت مبادئ توجيهية لإدارة غابات املانغروف و�إدارة امل�شاريع التجريبية
لغابات املاجنروف .ومت اقرتاح �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة وتقدميها اىل الهيئات احلكومية املعنية يف الدولة.
هندورا�س __ �سيتم �إدراج مبد�أ اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة يف اال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي.
املجر __يت�ضمن قانون احلفاظ على الطبيعة ال�صادر يف �سنة  1996بع�ض الفقرات املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة.
�أي�سلن��دا __ خط ��ة التنمية امل�ستدام ��ة للفرتة  1999-1996التي ت�شم ��ل حماية االرا�ضى الرطبة وجعلها ج ��زء من ا�سرتاتيجية
احلفاظ على الطبيعة وخطة العمل الوطنية للتنوع الأحيائي.
الهن��د __ اقرتح ��ت اللجن ��ة الوطنية للأرا�ضي الرطب ��ة وا�شجار املاجنروف وال�شع ��اب املرجانية م�سودة �سيا�س ��ة وطنية للأرا�ضي
الرطب ��ة .وق ��ام معه ��د انديرا غان ��دي لأبحاث التنمية ب�إعداد خطة عمل وطنية للأرا�ضي الرطب ��ة  .وهذه هي �أول مبادرة تقوم بها
منظمة غري حكومية حتى كتابة هذه ال�سطور .وتدر�س احلكومية حالياً ال�سيا�سة املقرتحة.
�سيا�س ��ة اقرتحته ��ا منظم ��ة غري حكومي ��ة ( : )NGOفعاليات ور�شة عمل ح ��ول �سيا�سة الأرا�ضي الرطب ��ة �سيا�سة وخطة
عمل للأرا�ضي الرطبة يف الهند .1998 .معهد انديرا غاندي لبحوث التنمية .دلهي .يف �إطار التح�ضري.
اندوني�سي��ا – قام ��ت املديرية العامة حلماية الغابات واحلفاظ على الطبيعة التابعة ل ��وزارة الغابات بالإنتهاء من اال�سرتاتيجية
الوطنية وخطة عمل �إدارة الأرا�ضي الرطبة يف اندوني�سيا وذلك بالت�شاور مع  11جلنة وطنية.
جمهوري��ة اي��ران الإ�سالمية __ ال�سيا�سة القومية معنية فقط بحماية الأرا�ض ��ي الرطبة ذات الأهمية الدولية باعتبارها احد
مكونات اخلطة الثالثة للتنمية والتي يجري �إعدادها حالياً.
ايرلن��دا __ تت�ضم ��ن اال�سرتاتيجي ��ة الوطنية للتنمية امل�ستدام ��ة التي اقرت يف عام  1997عنا�صر احلف ��اظ على الطبيعة مبا يف
ذل ��ك الأرا�ض ��ي الرطبة  .وعمل القطاع غ�ي�ر احلكومي بالتعاون مع القطاع اخلا�ص والهيئات احلكومية واملجتمع الدويل لتطوير
خطة للحفاظ على امل�ستنقعات يف ايرلندا.
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خط ��ة املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومية االيرلندية للحف ��اظ على الأرا�ضي احلثي ��ة يف عام  .2000املجل�س االيرلن ��دي للحفاظ على
الأرا�ضي اخلثية .اعداد بي دي ف�س و �سي ايه اوكونيل .دوبلني ،ايرلندا� .صفحة رقم .100
ا�سرائي��ل __ تع ��د حماي ��ة الأرا�ض ��ي الرطبة جزء م ��ن اال�سرتاتيجي ��ة الوطنية للتنوع الأحيائ ��ي .واقرتح ��ت وزارة البيئة �سيا�سة
مبدئية للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة من ثمانية �أهدفا على ان يتم تنفيذها من خالل برامج احلفاظ والتنوع الأحيائي.
�إيطالي��ا ___ اقرتح ��ت تطوي ��ر ا�سرتاتيجية وطنية للأرا�ض ��ي الرطبة مكونة من  5نقاط باال�ضاف ��ة اىل خطة عمل تتما�شى مع
ا�سرتاتيجيات املناطق املحمية واال�سرتاتيجيات البيئة.
جاميكا __ قامت باالنتهاء من �صياغة �سيا�ستني مطروحتني حالياً للمراجعة العلنية:
م�س ��ودة �سيا�س ��ة وطني ��ة تت�ضم ��ن  8ا�سرتاتيجيات حول ا�شجار املنغ ��روف  ،والأرا�ضي اخلثية والأرا�ض ��ي الرطبة ال�ساحلية ،
و (ب) �سيا�س ��ة تت�ضم ��ن  6ا�سرتاتيجي ��ات ح ��ول ال�شعاب املرجانية .م ��ن املتوقع ان تقدم هذه ال�سيا�س ��ات �إىل جمل�س الوزراء
والربملان يف عام .1999
�سيا�س ��ة حكومي ��ة ( :)GOPم�س ��ودة �سيا�سة وت�شري ��ع حلماية الأرا�ضي الرطب ��ة ال�ساحلية و�أ�شجار املاجن ��روف .مت االنتهاء
م ��ن م�س ��ودة ثاني ��ة يف عام  .1998هيئة احلفاظ على امل ��وارد الطبيعية ،ق�سم ادراة املنطقة ال�ساحلي ��ة .كينج�ستون ،جاميكا.
�صفحة .46
�سيا�س ��ة حكومي ��ة (� : )GOPسيا�سة وت�شريع حلماية ال�شعاب املرجانية .م�سودة �سيا�سة وت�شريع حلماية ال�شعاب املرجانية.
امل�سودة الثانية للعام  .1998هيئة احلفاظ على املوارد الطبيعية ،ق�سم ادراة املنطقة ال�ساحلية .كينج�ستون ،جاميكا.
اليابان __ لديها خطة وطنية حول التنوع الأحيائي قائمة على اتفاقية التنوع الأحيائي التي تت�ضمن �سيا�سات متعلقة بالأرا�ضي
الرطبة.
__
الأردن ي�شمل قانون حماية البيئة فقرات تدعم حماية الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد.
كيني��ا __ تعم ��ل حالي� �اً على تطوي ��ر �سيا�سة وطنية للأرا�ض ��ي الرطبة متعلقة بالتنمي ��ة امل�ستدامة وتعكف حالي� �اً على درا�سة قيم
ووظائف الأر�ض الرطبة .وقامت اللجنة الوطنية الدائمة للأرا�ضي الرطبة باكمال �أول م�سودة ل�سيا�سة الأرا�ضي الرطبة .كما مت
اقرتاح ا�سرتاتيجية وطنية للأرا�ضي الرطبة .وعقدت �أي�ضاً العديد من ور�ش العمل الإقليمية.
التيفي��ا __ تع ��د ار�ش ��ادات اال�ستخ ��دام الر�شي ��د التفاقية رام�سار جزء م ��ن خطة ال�سيا�س ��ة البيئية يف التيفيا والت ��ي �أقرت يف عام
.1995
__
لتواني��ا ت�شم ��ل خطة العمل الوطني ��ة للتنوع الأحيائي خطط حلماية الأرا�ضي الرطب ��ة الداخلية وال�ساحلية والأخرى املطلة
على بحر البلطيق .ومل تنفذ هذ اخلطط لعدم كفاية موارد الربنامج.
م��االوي __ مت اق�ت�راح خط ��ة عم ��ل وا�سرتاتيجي ��ة وطني ��ة للأرا�ضي الرطب ��ة ولكنه ��ا مل تنفذ لعدم توف ��ر الدعم امل ��ادي .و�سيتم
العم ��ل عل ��ى تطوير تلك اخلطط واال�سرتاتيجي ��ات يف �إطار خطة العمل الوطنية للبيئة واال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي
والت�شريع احلايل املتعلق بالغابات وحماية البيئة واحلياة الربية.
ماليزي��ا __ �شارف ��ت عل ��ى االنتهاء من �صياغة �سيا�سة وطني ��ة للأرا�ضي الرطبة بالتعاون مع عدد م ��ن املنظمات غري احلكومية.
كم ��ا عق ��دت عدة ور�ش عمل يف ه ��ذا ال�صدد .وينتظر �أن يقر املجل�س الوزاري ال�سيا�سة اجلديدة .كما قامت �أي�ضاً بتنفيذ خطة عمل
وطنية .وت�شرف وزارة العلوم والتكنوجليا والبيئة ب�شكل �أ�سا�سي على الق�ضايا املتعلقة بالبيئة.
�سيا�س ��ة �أو ا�سرتاتيجي ��ة ملنظمة غري حكومية ( :)NGOور�شة عمل ح ��ول تنمية اطار عمل وطني ل�سيا�سة الأرا�ضي
الرطبة .ورقة معلومات �أ�سا�سية .ابريل /ني�سان عام  .1996املنظمة الدولية للأرا�ضي الرطبة .كواال ملبور  ،ماليزيا.
�صفحة .44
مايل __ ت�سعى للح�صول على امل�ساعدة من املنظمة الدولية للأرا�ضي الرطبة حتى تتمكن من و�ضع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
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اجتماع م�ؤمتر الأطراف يتيح الفر�صه للأع�ضاء �أن يتبادلوا املالحظات على تطوير �سيا�ساتهم الوطنية كما هو مبني يف م�ؤمتر
الأر�ض التا�سع يف كمباال� -أوغندا نوفمرب 2005ت�صوير دي بيك

الوطنية للأرا�ضي الرطبة .تدعم بع�ض الت�شريعات الوطنية تنفيذ اتفاقية رام�سار.
مالط��ا __ ت�ستخ ��دم مواق ��ع رام�سار والأرا�ضي الرطب ��ة يف البالد من �أجل التثقي ��ف البيئي والرتفيه .وتخ�ض ��ع الأرا�ضي الرطبة
ل�سيا�سة حماية املوائل النادرة ويحظر القيام ب�أي �أعمال تنموية بها.
املك�سيك __ مت تفعيل برنامج وطني ن�شط للأرا�ضي الرطبة وهو مرتبط با�سرتاتيجيات احلياة الربية واملناطق املحمية.
موناك ��و __ هن ��اك ج ��زء خا� ��ص بالأرا�ض ��ي الرطب ��ة م ��درج �ضم ��ن �سيا�سة �إم ��ارة موناكو للحف ��اظ على التن ��وع الأحيائ ��ي واملناظر
الطبيعية.
منغوليا __ تعهدت احلكومة يف عام  1997بو�ضع �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة ويتوقع االتتهاء من و�ضع خطة عمل و�سيا�سة
وطنية للأرا�ضي الرطبة بحلول عام عام  1999تتما�شى مع اال�سرتاتيجية الوطنية للمياه.
املغ��رب __ تعه ��دت احلكومة بتطوير ا�سرتاتيجية وطني ��ة للأرا�ضي الرطبة .و�ستقوم الدولة بتنفي ��ذ خطط العمل التي حددتها
اال�سرتاتيجية.
ناميبي��ا __ تعك ��ف حالي� �اً وزارة البيئ ��ة وال�سياح ��ة عل ��ى تطوي ��ر �سيا�س ��ة وطني ��ة للأرا�ضي الرطب ��ة متوافقة م ��ع برامج تخطيط
ا�ستخدام ارا�ضي الدولة والتنمية امل�ستدامة.
نيبال __ توجد خطة لإدارة الأرا�ضي الرطبة الهامة.
هولن��دا __ �أدرج ��ت العدي ��د من ال�سيا�س ��ات الوطنية م�س�ألة حماية الأر�ض ��ي الرطبة �ضمن اهتماماتها ومن ب�ي�ن هذه ال�سيا�سات
خطة �سيا�سة الطبيعة يف عام  1991واخلطة الثالثة ل�سيا�سة �إدارة املياه واخلطة الوطنية ل�سيا�سة البيئة.
نيوزلن��دا __ �أق ��رت �سيا�س ��ة وطنية للأرا�ضي الرطب ��ة يف عام  .1986ثم قامت بو�ضع خطة عمل وطني ��ة للأرا�ضي الرطبة لدعم
�سيا�ستها الوطنية يف عام  1998تتما�شى مع اال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي واملبادرات احلكومية الإقليمية.
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نيكاراجوا __ اقرتحت و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية لتعزيز مبادرات االرا�ضي املحمية واملناطق ال�سياحية والأرا�ضي الرطبة بحيث
يتم االنتهاء منها يف عام .1999
النيجر __ مت االنتهاء من و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للأرا�ضي الرطبة مكونة من  4عنا�صر �أ�سا�سية.
الرنوي��ج __ ت�شتم ��ل اال�سرتاتيجي ��ة الوطنية للتنوع الأحيائ ��ي ل�سنة  1997 – 1997وبرام ��ج �إدراة الطبيعة على تدابري متعلقة
بالأرا�ضي الرطبة .ومن املزمع ان تقوم احلكومة بدرا�سة تقرير عن املناطق ال�ساحلية يف ربيع .1999
باك�ست��ان __ قام ��ت بو�ض ��ع خط ��ة عمل وطني ��ة لإدارة الأرا�ضي الرطب ��ة ،تو�ضح تاريخ وحال ��ة الأرا�ضي الرطب ��ة يف البالد وتقدم
مقرتح ��ات لبع� ��ض الق�ضاي ��ا املتعلق ��ة بالأرا�ضي الرطبة .ومل تقر احلكوم ��ة حتى االن هذه اخلطة .ومت اق�ت�راح و�ضع خطط عمل
اقليمية للأرا�ضي الرطبة يف وقت الحق.
بنم��ا __ �ست�شتم ��ل خط ��ة العم ��ل الوطني ��ة للتنوع الأحيائ ��ي واال�سرتاتيجية الوطني ��ة للبيئة عل ��ى برامج لإدراة امل ��وارد الطبيعية
واال�ستخدام الر�شيد ،من بينها برامج خا�صة ب�أنظمة الأرا�ضي الرطبة.
بريو __ و�ضعت �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة يف عام .1996
�سيا�س ��ة حكومي ��ة� /سيا�س ��ة �أوا�سرتاتيجية ملنظمة غري حكومي ��ة ( :)NGO/GOPالإ�سرتاتيجي ��ة الوطنية للحفاظ على
الأرا�ض ��ي الرطب ��ة ،ب�ي�رو .1996 .برنامج احلف ��اظ والتنمية امل�ستدامة للأرا�ضي الرطبة  ،ب�ي�رو  ،االحتاد الدويل للحفاظ
عل ��ى الطبيع ��ة ،املنظم ��ة الدولي ��ة للأرا�ضي الرطبة  ،ال�صن ��دوق العاملي للطبيع ��ة .وزارة الزراعة  ،واملعه ��د القومي للموارد
الطبيعية يف بريو .ليما  ،بريو� .صفحة .44
الفلب�ين ___ مت االنته ��اء م ��ن و�ض ��ع خطة عمل وطني ��ة للأرا�ضي الرطبة .ومت اق�ت�راح اعتماد هذه اخلطة املكون ��ة من  3عنا�صر
هام ��ة كج ��زء من الإ�سرتاتيجي ��ة الوطنية للتنوع الأحيائي للعام  .1999-2004كما متت درا�س ��ة الأمور املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة
من خالل مبادرات حماية ا�ستخدام الأرا�ضي كمبادرة خطة �إطار عمل التخطيط الطبيعي.
�سيا�س ��ة �أوا�سرتاتيجي ��ة ملنظم ��ة غ�ي�ر حكومي ��ة (� /)NGOإ�سرتاتيجية حكومي ��ة ( :(GOSخطة العمل الوطني ��ة للأرا�ضي
الرطب ��ة جلمهوري ��ة الفلب�ي�ن .وزارة البيئة واملوارد الطبيعي ��ة .مدينة كوزون ،.الفلبني واملنظمة الدولي ��ة للأرا�ضي الرطبة،
كواالملبور.
بولندا __ مت االنتهاء من و�ضع م�سودة خطة �إدارة وطنية للأرا�ضي الرطبة يف بولندا.
الربتغ��ال ___ يعك ��ف معه ��د احلف ��اظ عل ��ى الطبيعية عل ��ى تطوير �إ�سرتاجتي ��ة وطنية للحفاظ عل ��ى الأرا�ض ��ي الرطبة .وتركز
الإ�سرتاتيجية لتي ت�شتمل على خم�سة �أهداف على الفرتة  . 1999-2003وي�ؤمل �أن تتحول هذه الإ�سرتاتيجية �إىل برنامج وطني
للأرا�ضي الرطبة.
__
جمهوري��ة كوري��ا طرح ��ت قانون للحفاظ على الأرا�ضي الرطب ��ة �أمام جمل�س ال�شعب ملناق�شته .و�سيكون ه ��ذا القانون �أ�سا�سا
خلطة العمل وال�سيا�سة الوطنية للأرا�ضي الرطبة.
روماني��ا __ و�ضع ��ت خط ��ة عم ��ل وطنية للأرا�ضي الرطب ��ة يف عام  1996كجزء م ��ن الإ�سرتاتيجية الوطني ��ة للحافظ على التنوع
الإحيائي.
�إ�سرتاتيجية حكومية ( :)GOSا�سرتاتيجية وخطة عمل تتعلق بالتنوع الأحيائي للأرا�ضي الرطبة يف رومانيا� .1996.إدارة
حماية البيئة ،وزارة املياه والغابات وحماية البيئة .بوخار�ست ورومانيا.
االحتاد الرو�سي __ انتهى من اعداد م�سودة مف�صلة لال�سرتاتيجية الوطنية للحفاظ على االرا�ضي الرطبة بالتعاون مع املنظمة
الدولي ��ة للأرا�ض ��ي الرطب ��ة( .مت ادراج ه ��ذه امل�سودة �ضمن التقرير الوطن ��ي الرو�سي املقدم اىل م�ؤمتر االط ��راف ال�سابع) .وكانت
ه ��ذه امل�س ��ودة حم ��ور تركيز ور�شة العمل التي عق ��دت يف فرباير  .1998وينتظ ��ر تخ�صي�ص املوارد الالزمة لتنفي ��ذ ا�سرتاتيجياتها
و�أهدافها.
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�سيا�س ��ة �أوا�سرتاتيجي ��ة ملنظم ��ة غ�ي�ر حكومي ��ة ( )NGOا�سرتاتيجي ��ة حكومي ��ة ( :)GOSا�سرتاتيجي ��ة احلف ��اظ عل ��ى
الأرا�ض ��ي الرطب ��ة يف االحت ��اد الرو�سي� :إطار عمل مفاهيم ��ي .1998 .يف .جي .فينوجرادوي .املنطم ��ة الدولية للأرا�ضي
الرطبة يف ا�سيا واملحيط الهادي .مو�سكو.
ال�سنغ��ال __ مت �س ��ن قان ��ون جديد للبيئة يركز على تنفيذ �إدارة الأرا�ضي الرطبة عل ��ى امل�ستوى املحلي من قبل ال�سكان املحليون
واملنظمات غري احلكومية والهيئات املعنية بالزراعة واملياه.
اجلمهوري��ة ال�سلوفاكي��ة __ مت اف�ت�راح و�ض ��ع برنامج وطني لإدارة الأرا�ض ��ي الرطبة ي�شتمل عل ��ى  9ا�سرتاتيجيات و 22اجراء
لتنفيذها خالل الفرتة  ، 1997-2002ومازال االقرتاح حمل درا�سة الدولة .ويجري حاليا جتربة بع�ض عنا�صر الربنامج.
�سلوفينيا ___ قامت ب�صياغة م�سودة مكونة مع ثمانية عنا�صر لال�سرتاجتية الوطنية للأرا�ضي الرطبة يف خريف عام .1998
جنوب �أفريقيا __ و�ضعت م�سودة ال�سيا�سة الوطنية للأرا�ضي الرطبة بالتن�سيق مع وزارة ال�ش�ؤون البيئية وال�سياحة .و حتتوي
ال�سيا�سة على ثمانية ا�سرتاتيجيات تتم درا�ستها حالياُ.
ا�سبانيا __ تعمل حالياً على و�ضع خطة عمل للأرا�ضي الرطبة.
�سريالنكا ___ قامت ب�إعداد خطط لإدارة ع�شرين موقع رئي�سي للأرا�ضي الرطبة باال�ضافة اىل خطط لإدارة �أنظمة املنجروف.
�سورينام __ تطبق عدة قوانني وطنية حلماية لالرا�ضى الرطبة.
ال�سوي��د ___ و�ضع ��ت خط ��ة وطني ��ة للحفاظ على امل�ستنقع ��ات يف عام  .1994ويج ��ري حالياً تنفيذ اخلط ��ة .وت�شتمل خطة عمل
التن ��وع الأحيائ ��ي للع ��ام  1995عل ��ى ف�صل يتعل ��ق بالأرا�ضي الرطب ��ة كما يوجد يف قان ��ون احلفاظ على الطبيع ��ة ف�صلني متعلقني
بت�صريف مياه الأرا�ضي الرطبة .ويجري حالياً �إعداد درا�سة وطنية عن البحريات واملجاري املائية.
�سوي�سرا __ تخ�ضع جميع امل�ستنقعات (مبا يف ذلك املخثات املزروعة و امل�ستنقعات ال�صغرية) ومناظرها الطبيعية للحماية
وذلك وفقاً لال�ستفتاء الد�ستوري لعام  1987والتغيريات الت�شريعية التي حدثت يف الفرتة ما بني  1988و1996
�سيا�سة حكومية ( :)GOPقانون حماية الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية ال�صادر يف  1مايو .1996
�سيا�سة حكومية ( :)GOPاملادة  23ب والفقرة  3من املادة  23ج من القانون االحتادي ال�صادر يف  1يوليو عام  1966ب�ش�أن
حماية الطبيعة واملناظر الطبيعية  ،ب�صيغته املعدلة يف مار�س  24للعام  .1995برن � ،سوي�سرا  ،وغريها من القوانني ذات
ال�صلة.
تايلند __ �أقر املجل�س الوزاري �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة وخطة عمل يف �سبتمرب  .1997ويتم تنفيذهما من خالل اللجنة
الوطنية لإدراة الأرا�ضي الرطبة.
توج��و ___ هن ��اك جه ��ود وطنية م�شرتك ��ة من �أجل ت�شكي ��ل جلان للبيئة م ��ن املجتمعات املحلي ��ة .و�ستمكن هذه اجله ��ود ال�سكان
املحلي ��ون م ��ن القي ��ام مبهم ��ة حتديد و�إدارة الأرا�ض ��ي الرطبة .ومت اق�ت�راح و�ضع �سيا�سة وطني ��ة للأرا�ضي الرطب ��ة تتعلق مب�س�ألة
الإ�ستخدام الر�شيد على ان يتم ربطها با�سرتاتيجية للتنوع الأحيائي وخطة عمل وطنية للبيئة.
ترينيداد وتوباجو __ و�ضعت م�سودة ل�سيا�سة وخطة وطنية للأرا�ضي الرطبة يف عام  .1996كما �أن�ش�أت جلنة وطنية للأرا�ضي
الرطبة .وينتظر ان ي�صادق املجل�س الوزراي على ال�سيا�سة اجلديدة .تقوم مبادئ ال�سيا�سة على مفهوم اال�ستخدام الر�شيد وتعطي
اال�سباب الرئي�سية لل�سيا�سة وتو�ضح املوارد واال�سرتاتيجيات.
�سيا�س ��ة حكومي ��ة ( :)GOPم�س ��ودة �سيا�س ��ة احلفاظ عل ��ى الأرا�ضي الرطبة يف تريني ��داد وتوباجو .اكتوب ��ر  .1996اللجنة
الوطنية للأرا�ضي الرطبة .ميناء ا�سبانيا ،ترينيداد وتوباجو .ال�صفحة  17وامللحقات.
تون�س __ مت اعداد ا�سرتاتيجية وطنية للمياه ال�سطحية وا�شتملت على ت�شريع مقرتح للأرا�ضي الرطبة يتعلق باتفاقية رام�سار.
تركي��ا – هن ��اك اق�ت�راح با�سناد مهم ��ة و�ضع �سيا�سة وطني ��ة للأرا�ضي الرطب ��ة اىل وزارة البيي ��ة وال�سياحة بالت�ش ��اور مع الهيئات
واملنظمات غري احلكومية املعنية.
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�أوغندا __ انتهت من و�ضع �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة يف عام  1994و�شرعت يف �صياغة ا�سرتاتيجية للتنفيذ يف عام .1995
اعتمدت احلكومة ال�سيا�سة ر�سمياً يف عام  .1996ومت اقرتاح موائمة ال�سيا�سات املحلية للأرا�ضي الرطبة مع ال�سيا�سة الوطنية.
�سيا�س ��ة حكومي ��ة (� :)GOPسيا�سة وطنية لإدارة موارد الأرا�ضي الرطبة واحلفاظ عليها .جمهورية �أوغندا .1995 .وزارة
املوارد الطبيعية .كامباال� ،أوغندا� .صفحة .16
�أوكرانيا __ قامت بو�ضع �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة بدعم من املنظمة الدولية للأرا�ضي الرطبة وتعد هذه ال�سيا�سة جزء
م ��ن خط ��ة احلف ��اظ على الطبيع ��ة .ومت اقرتاح و�ضع خط ��ة عمل للحفاظ على الأرا�ض ��ي الرطبة كجزء من خط ��ة العمل الوطنية
للتن ��وع الأحيائي .و�ست�شم ��ل اخلطة على مقرتحات للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية والبحرية والنهرية وتلك الواقعة بجوار ال�سهول
الفي�ضية والبحريات وامل�ستنقعات.
الوالي��ات املتحدة الأمريكية __ �أطلقت مب ��ادرة وخطة عمل املياه النقية يف اواخر عام  1998والتي ا�شتملت على ا�سرتاتيجية
ته ��دف اىل حتقي ��ق متو�س ��ط زي ��ادة مقدارها  40000هكتار من الأرا�ض ��ي الرطبة كل عام بدء من ع ��ام  .2005و�أكدت خطة الدولة
للأرا�ض ��ي الرطب ��ة ل�سن ��ة  1993جمدداً على هدفها امل�ؤقت ملنع حدوث اي خ�سائر يف الأرا�ض ��ي الرطبة كما �أكدت �أي�ضاً على هدفها
طوي ��ل امل ��دى الرامي اىل حت�سني جودة الأرا�ضي الرطب ��ة وزيادة �أعدادها .وهناك  25قانوناً فيدرالياً تعزز هذه ال�سيا�سة من بينها
قان ��ون املي ��اه النقي ��ة وقانون ال�سيا�سة الوطنية للبيئة وقانون احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة يف �أمريكا ال�شمالية الذي يدعم خطة
�إدارة الطي ��ور املائي ��ة يف �شمال �أمريكا ويدعم كذلك م�شارك ��ة  36هيئة فدرالية وبرامج وقوانني حملية ومبادرات خا�صة ومبادرات
منظمات غري حكومية .وت�شارك وهيئات فيدرالية رئي�سية وهي �سالح املهند�سني باجلي�ش  ،وهيئة ال�شئون الزراعية التابعة لوزارة
الزراع ��ة وهيئ ��ة احلفاظ على املوارد الطبيعية و�إدارة الأحياء الربي ��ة واملائية ،والهيئة الوطنية ل�شئون املحيطات والغالف اجلوي
وهيئة حماية البيئة .
�سيا�س ��ة حكومي ��ة ( )GOPحماية الأرا�ضي الرطب ��ة الأمريكية :مدخل فعال ومرن وواف� .أغ�سط�س  ،1993مكتب البيت
الأبي�ض لل�سيا�سة البيئية .وا�شنطن ،دي �سي ،ال�صفحة .26
�سيا�س ��ة حكومي ��ة  / GOPمب ��ادرة او �سيا�س ��ة منظمة غري حكومي ��ة  :NGOحماية الأرا�ضي الرطب ��ة الأمريكية� :أجندة
عم ��ل �إجرائي ��ة .التقري ��ر النهائي ملنتدى �سيا�س ��ة الأرا�ضي الرطبة .1989 .ميت�شيل ل�سل ��ي ،ايدوين ات�ش .كالرك الثاين،
وجيل بنجام ،ايد�س .ال�صفحة .160
�سيا�سة حكومية ( :)GOPال�سيا�سة الفدرالية للأرا�ضي الرطبة .موقع هيئة الواليات املتحدة الأمريكية حلماية البيئة.
وا�شنطن دي �سي/http://www.epa.gov/owow .
اململك��ة املتح��دة ___ تطب ��ق جمموع ��ة من القوان�ي�ن واال�سرتاتيجيات الوطني ��ة ال�شاملة الت ��ي ت�شتمل على �إج ��راءات للحفاظ
عل ��ى الأرا�ض ��ي الرطبة واخلثية .ويجري تنفيذ ه ��ذه اال�سرتاتيجيات بالتعاون مع �شراكات حملية و�إقليمية عديدة وبالتن�سيق مع
فرقة العمل امل�شرتك وجلنة وطنية تعمل يف جماالت مثل خطط م�صب النهر و�سيا�سة التنمية امل�ستدامة وخطط ال�شاطئ .ولدى
ايرلندا ال�شمالية �سيا�سة حمددة ب�ش�أن �إدارة الأرا�ضي اخلثية.
�سيا�س ��ة حكومي ��ة ( : )GOPاحلف ��اظ على الأرا�ضي اخلثية يف ايرلندا .عر�ض �سيا�سة .هيئة البيئة ،حكومة �شمال ايرلندا.
بلفا�ست ،ايرلندا ال�شمالية .يونيو  .1993ال�صفحة  9وامللحقات.
فينزوي�لا ___ قام ��ت جمموع ��ة م ��ن منظمات القط ��اع اخلا�ص ومنظم ��ات املجتمع املدين ب�صياغ ��ة م�س ��ودة ا�سرتاتيجية وطنية
للأرا�ضي الرطبة يف عام  .1996ويتم حالياً مراجعة امل�سودة لتقدميها اىل �سلطة رام�سار الوطنية يف عام .1999
فيتنام __ انتهت من و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة بدعم من االحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة.
مب ��ادرة �أو ا�سرتاتيجي ��ة منظم ��ة غ�ي�ر حكومي ��ة ( :)NGOا�سرتاتيجي ��ة فيتن ��ام الوطنية للحف ��اظ على الأرا�ض ��ي الرطبة
و�إدارتها .1996 .مكتب االحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة.
64

الكتيب الثاين:ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة
يوغ�سالفي��ا __ ي�شتم ��ل قانون حماية البيئ ��ة على ف�صل يتعلق بالأرا�ضي الرطبة .مت بد�أ العمل يف �صياغة ا�سرتاتيجية للحفاظ
على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام امل�ستدام يف عام .1998
زامبيا _ جاري اعداد برنامج وطني للأرا�ضي الرطبة .وهناك اقرتاح لالنتهاء من و�ضع �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة بحلول
عام .1999

قرارات ذات �صلة
VII.6القرار
(تبناه م�ؤمتر الأطراف ال�سابع� ،سان جوزيه)1999 ،
مبادئ توجيهية لتطويروتنفيذ ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة
 .1يذك ��ر بامل ��ادة  3.1م ��ن االتفاقي ��ة والت ��ي تن� ��ص ب�أنه “يتعني عل ��ى الأط ��راف �صياغة وتنفي ��ذ تخطيطهم من �أج ��ل احلفاظ على
الأرا�ضي الرطبة املدرجة يف القائمة وتطبيق اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الراطبة يف بلدانهم”.؛
 .2ويذك ��ر كذل ��ك بالتو�صي ��ة  4.10والق ��رار  5.6وملحقاته ��م التي تقدم دلي ً
ال �إر�ش ��ادي لتنفيذ مفهوم اال�سنخ ��دام الر�شيد ويحث
الأطراف على �صياغة وتطبيق �سيا�سات وطنية للأرا�ضي الرطبة كون ذلك يعد خطوة هامة جتاه حتقيق اال�ستخدام الر�شيد
للأرا�ضي الرطبة؛
 .3وي ��درك �أن التو�صي ��ة  6.9طالب ��ت بو�ض ��ع �إط ��ار عمل من �أج ��ل تطوير وتنفيذ �سيا�س ��ات وطنية للأرا�ضي الرطب ��ة بالإ�ضافة �إىل
�إجراء درا�سة حول حالة �سيا�سات الأرا�ضي الرطبة يف جميع دول العامل.
 .4كم ��ا ي ��درك �أن اله ��دف الت�شغيلي  2.1والإج ��راء  2.1.2من اخلطة اال�سرتاتيجية  2002-1997يح ��ث الأطراف ومكتب رام�سار
واملنظمات ال�شريكة على « ت�شجيع قدر �أكرب من اجلهود من �أجل �صياغة �سيا�سات وطنية للأرا�ضي الرطبة �سواء على �أ�سا�س
م�ستقل �أو كعن�صر ميكن حتديده بو�ضوح من بني مبادرات التخطيط الوطنية الأخرى للحفاظ على الأر�ض الرطبة .
 .5يع ��رب ع ��ن �سعادت ��ه مب ��ا ورد يف التقاري ��ر الوطني ��ة املقدمة اىل م�ؤمتر الأط ��راف من �أن  77م ��ن الدول الأع�ض ��اء انتهوا بالفعل
م ��ن �صياغ ��ة �سيا�س ��ة وا�سرتاتيجي ��ة وطني ��ة للأرا�ض ��ي الرطب ��ة وان اخري ��ن �شارفوا عل ��ى االنتهاء م ��ن �صياغ ��ة �سيا�ساتهم �أو
ا�سرتاتيجياتهم اخلا�صة.
 .6وين ��وه اي�ض� �اً اىل �أن اجلل�س ��ة الفنية الثانية م ��ن امل�ؤمتر التي ناق�شت م�س�ألة التخطيط الوطن ��ي للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة
وتطبي ��ق اال�ستخ ��دام الر�شي ��د قام ��ت ،بع ��د درا�س ��ة مطول ��ة ،بتقدمي ملح ��ق القرار ال ��ذي يحمل عن ��وان اخلط ��وط االر�شادية
ل�صياغة وتنفيذ �سيا�سات وطنية للأرا�ضي الرطبة؛
 .7وي ��درك ان �صياغ ��ة ال�سيا�س ��ات واملب ��ادرات ذات ال�صلة قد تطلب جه ��وداً لبناء القدرات حيث هناك حاج ��ة اىل زيادة املوراد املالية
والفنية والب�شرية؛ و
 .8تعربعن تقديرها لكتاب ملحق هذا القرار على تقدمي ن�صيحتهم امل�شرتكة التي تنبع من خربة كبرية �ست�ساعد الأطراف الذين
ي�ستعدون لإعداد مثل هذه ال�سيا�سات على اكمال املهمة بكفاءة ودقة متناهية.

م�ؤمتر الأطراف
 .9يتبنى ملحق هذا القرار الذي يحمل عنوان دليل �صياغة وتنفيذ �سيا�سات وطنية للأرا�ضي الرطبة لتكون مبثابة دليل
ار�شادي للأطراف؛ ويحث االطراف املقبلني على �صياغة مثل هذه ال�سيا�سات ان يولوا هذا الأمر جل اهتمامهم؛
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 .10يحث الأطراف على درا�سة وتطبيق الإر�شادات الواردة مبلحق القرار  7.7والذي يحمل عنوان اخلطوط الإر�شادية ملراجعة
القوانني والقرارات من �أجل تعزيزاحلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وتطبيق مفهوم اال�ستخدام الر�شيد ،مدركاً العالقة
الوثيقة بني �أدوات ال�سيا�سة والت�شريع؛
 .11يحث الأطراف على �إدراك الفوائد املرتتبة على دمج �إجراءات مالئمة يف ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة تعمل على
�ضمان �إعطاء الأولية لبدء برامج وتخ�صي�ص موارد مالية من �أجل �إ�ستعادة الأرا�ضي الرطبة وت�شجيع القيام ب�إجراءت على
امل�ستوى املحلي لإعادة �إ�صالح الأرا�ضي الرطبة؛
 .12كما ي�شجع الأطراف على اال�ستفادة من بع�ض عنا�صر االدلة االر�شادية االخرى التى اقرتها االتفاقية متى كان ذلك ممكناً
مثل اخلطوط االر�شادية لتنفيذ مفهوم اال�ستخدام الر�شيد (التو�صية  )4.10واخلطوط االر�شادية اال�ضافية لتنفيذ
مفهوم اال�ستخدام احلكيم (القرار  ،)5.6واخلطوط االر�شادية لتخطيط ادارة مواقع رام�سار و�أرا�ضي رطبة �أخرى (القرار
 ،)5.7واخلطوط االر�شادية للتعاون الدويل يف �إطاراتفاقية رام�سار (القرار ،) VII.19وبرناج الدعم الذي اقرته االتفاقية
(القرار  )VII.9واملتعلق اي�ضا بالقرار  VII.16حول تقييم ال�ضرروالقرار  VII.15املتعلق باحلوافز؛ و
 .13كم ��ا يح ��ث الأط ��راف التي متلك خربة يف جمال �صياغة وتنفيذ ال�سيا�سات الوطني ��ة للأرا�ضي الرطبة على نقل خرباتهم اىل
ال ��دول الأخ ��رى الأع�ض ��اء الت ��ي ب�ص ��دد ال�شروع يف �صياغ ��ة �سيا�ساته ��ا الوطنية وذلك عمال مب ��ا جاء يف اخلط ��وط االر�شادية
للتعاون الدويل مبوجب اتفاقية رام�سار (القرار .)VII.19
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The Ramsar Convention ‘toolkit’ for the conservation and wise use of
wetlands
Convention pillar 1: Wise Use
Wise use of wetlands
Handbook 1

Conceptual Framework for the wise use of wetlands

Handbook 2

National Wetland Policies
Developing and implementing National Wetland Policies

Handbook 3

Laws and institutions
Reviewing laws and institutions to promote the conservation and wise use of wetlands

Wetland policies and legislation

Wetlands and people
Handbook 4

Wetland CEPA
The Convention’s Programme on communication, education and public awareness
(CEPA) 2003-2008

Handbook 5

Participatory skills
Establishing and strengthening local communities’ and indigenous people’s
participation in the management of wetlands
Wetlands and water

Handbook 6

Water-related guidance
An Integrated Framework for the Convention’s water-related guidance

Handbook 7

River basin management
Integrating wetland conservation and wise use into river basin management

Handbook 8

Water allocation and management
Guidelines for the allocation and management of water for maintaining the ecological
functions of wetlands

Handbook 9

Managing groundwater
Managing groundwater to maintain wetland ecological character

Handbook 10

Coastal management
Wetland issues in Integrated Coastal Zone Management

Handbook 11

Inventory, assessment, and monitoring
An Integrated framework for wetland inventory, assessment, and monitoring

Handbook 12

Wetland inventory
A Ramsar framework for wetland inventory

Handbook 13

Impact assessment
Guidelines for incorporating biodiversity-related issues into environmental impact
assessment legislation and/or processes and in strategic environmental assessment

Wetlands and spatial planning

Wetland inventory, assessment, and monitoring

Convention pillar 2: Ramsar sites designation & management
Wetlands of International Importance
Handbook 14

Designating Ramsar Sites
Strategic Framework and guidelines for the future development of the List of Wetlands
of International Importance

Handbook 15

Addressing change in ecological character
Managing wetlands

Handbook 16

Managing Wetlands
Frameworks for managing Ramsar sites and other wetlands
Convention pillar 3: International cooperation
International cooperation

Handbook 17

International cooperation
Guidelines for international cooperation under the Ramsar Convention on Wetlands
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Ramsar Convention Secretariat
Rue Mauverney 28
CH-1196 Gland, Switzerland
Tel: +41 22 999 0170
E-mail: ramsar@ramsar.org
Web: http://www.ramsar.org

رام�سار

2

