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ت�صدير
من ال�صعب االن ان نتخيل حالة احلفاظ على االرا�ضى الرطبة منذ جيل م�ضى .فقد كانت الإح�صائيات تتزايد حول اخل�سائر الفادحة
التى كانت تعانيها الأرا�ضى الرطبة  ،ولكن قليلون فقط هم من كانوا على دراية باالمر .لقد كانت االهمية احليوية التى متثلها
االرا�ضى الرطبة ل�صالح االن�سان و البيئة موثقة ب�شكل كامل  ،بيد �أن هذا اي�ضا مل يكن الكثريون ليتفهموه خارج الدوائر العلمية.
وهكذا مت عقد م�ؤمتر مار التاريخى فى عام  1962ملعاجلة تلك امل�شكلة  ،و ميكننا القول ان هذا امل�ؤمتر كان هو النواة للحركة التى تلت ذلك وهى عقد االتفاقية
الدولية لالرا�ضى الرطبة .وقد كان من دواعى ال�سرور و ال�شرف بالن�سبة ىل ان اكون جزءا من هذا احلدث التاريخى .لقد دعى امل�شاركني فى م�ؤمتر مار اىل
عقد اتفاقية دولية للحفاظ على االرا�ضى الرطبة مما بدا فى حينه كفكرة متطرفة حيث مل تكن املعاهدات البيئية العاملية بني احلكومات تعرف فى ذلك الوقت
الأ�ستاذالدكتور ج.ف.ت
ماثيوز
�أحد الآباء امل�ؤ�س�سني
لالتفاقية

وكان توقيع اتفاقية احلفاظ على االرا�ضى الرطبة فى رام�سار ب�إيران عام  1971بح�ضور ممثلني عن  18دولة مبثابة تتويج ًا للديبلوما�سية املحنكة
والعمل امل�ضنى الذى بذله املخل�صون على مدى مايزيد على عقد من الزمان .و انا اذكر جيد ًا ذلك الت�صفيق املطول الذى قابل به احلا�ضرون ت�أكيد
املوافقة على ن�ص االتفاقية اخريا فى الثانى من نوفمرب .ومع ذلك كنا ندرك حينها ان توقيع هذه االتفاقية مل يكن �سوى البداية فى حقيقة االمر.
و الآن ،و بعد مرور اربعني عاما ،و بعد ان زاد عدد توقيعات الدول ت�سعة ا�ضعاف ليبلغ ما يزيد عن  160توقيع ًا ،ننظر اىل ما اجنزناه من
تقدم هائل .هناك الكثريمن النا�س الذين يحق لهم �أن يفخروا بالإجنازات التى �ألقى عليها ال�ضوء يف هذا الكتيب .ومع ذلك  ،فال يزال
�صحيحا الآن  ،كما كان قبل  17عاما  ،عندما كتب الدكتور لوك هوفمان يف مقدمته لكتابي  ،اتفاقية رام�سار ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة  :تاريخها
وتطورها � ،أنه " �سيتعني على املعاهدة تكييف نف�سها با�ستمرار حتى تتمكن من ان�صاف الأهمية احليوية للأرا�ضي الرطبة يف عامل اليوم ".

�أ�ستاذ/ج.ف.ت .ماثيوز
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ترحيب
ل�سنوات عديدة  ،كانت اتفاقية رام�سار ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة هي املمثل الرئي�سي للجهود التي يبذلها العامل للحفاظ على واال�ستفادة امل�ستدامة
من الأرا�ضي الرطبة واملوارد املائية لدينا .وفى هذا العام  ، 2011تنتهز �أ�سرة الأمانة العامة لرام�سار  ،وممثلي احلكومات واملنظمات غري
احلكومية والعلماء واملواطنني املعنيني الفر�صة مبنا�سبة الذكرى  40للمعاهدة لتقييم ما مت �إجنازه حتى الآن وما ينتظرنا من حتديات.
و�سوف نتوا�صل على مدار ال�سنة  ،مع �شركائنا والدول الأع�ضاء يف االتفاقية لتح�سني ر�ؤيتنا ملا يجب القيام به وكيف ميكننا امل�ساعدة
يف �إجنازه .و كما �سيتم تنظيم احتفاالت ذكرى �سنوية ون�شر الر�سائل الرئي�سية بانتظام لإعطاء الزخم ملوجة عاملية من الن�شاط
على مدار عام  2011لالحتفال بالأرا�ضي الرطبة  ،و بيان ال�سبب يف اهتمامنا بها  ،وما حققناه على مدى ال�سنوات ال  40املا�ضية.
�أنادا تييجا
الأمني العام التفاقية
رام�سار ب�ش�أن الأرا�ضي
الرطبة

نتمنى �أن يعطيكم هذا الكتيب ال�صغري فكرة حيوية عن هويتنا وما الذي نطمح  ،مب�ساعدتكم � ،إىل حتقيقه يف ال�سنوات املقبلة.

�أنادا تييجا
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كيـف وصـلنا إلى هـنا ؟
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أهمية األراضي الرطبة
يف يومنا هذا ،ال يزال الكثري من النا�س يف حاجة �إىل التعريف ب�أهمية
الأرا�ضي الرطبة .لكن الأمر مل يكن كذلك دائما  --فحتى ال�سنوات
الأخرية ،كانت الأرا�ضي الرطبة �أماكن لتجمع النفايات .لقد تعر�ضت
للتجفيف �أو التمهيد من �أجل التنمية احل�ضرية و لأغرا�ض الزراعة
ولل�سيطرة غري املكلفة على الأمرا�ض ولل�ضواحي وحدائق الألعاب والفنادق
الفخمة .وكانت اخل�سائر فادحة بالن�سبة لرتاث الب�شر و�سبل عي�شهم .
والأرا�ضي الرطبة هي املناطق التي تكون فيها املياه هى العامل
الأ�سا�سي امل�سيطر على البيئة واحلياة النباتية و احليوانية املرتبطة بها.
و مبوجب التعريف الوا�سع الذى حددته اتفاقية رام�سار  ،فالأرا�ضي
الرطبة هي "مناطق الأهوار �أو �أرا�ضي اخلث �أو املياه � ،سواء الطبيعية
�أو اال�صطناعية  ،الدائمة �أو امل�ؤقتة  ،و التى تكون املياه فيها ثابتة �أو
متدفقة  ،عذبة �أو ماحلة �أو متو�سطة امللوحة  ،مبا يف ذلك مناطق املياه
البحرية التى ال يتجاوز عمقها �ستة �أمتار فى حالة اجلزر املنخف�ض".
وهذا ي�شمل املناطق البحرية وال�ساحلية وم�صبات الأنهار والبحريات والأنهار
وامل�ستنقعات و�أرا�ضي اخلث  ،وكذلك املياه اجلوفية والأرا�ضي الرطبة
التي هي من �صنع الإن�سان مثل حقول الأرز وبرك اجلمربي  ،وامل�ستودعات
،وت�شمل تقريبا جميع جوانب �إدارة املياه العذبة واملحافظة عليها.

إلى أين نتجه؟

وتلعب النظم البيئية للأرا�ضي الرطبة �أدوار ًا كثرية ال غنى عنها� ،سواء اليوم �أو
الغد  ،من حيث قيمتها للب�شرية و "خدمات النظام البيئي " التي تقدمها تلك الأرا�ض
من �إمدادات املياه العذبة واملواد الغذائية ومواد البناء والتنوع البيولوجي ومكافحة
الفي�ضانات وتغذية املياه اجلوفية و التخفيف من تغري املناخ (والقائمة تطول).
وبالرغم من كل هذا  ،ف�إن بع�ض النا�س لديهم �أولويات �أخرى  ،وال يزال �ضياع
وتدهور الأرا�ضي الرطبة م�ستمرا— ورمبا ب�سرعة �أكرب من �أي وقت م�ضى.
وهذا ميثل م�شكلة كبرية!
وت�ستند الن�سخة الأ�صلية من 'الأ�صول
ال�سائلة' على �أوراق ووقائع امل�ؤمتر الدويل
الأول ب�ش�أن احلفاظ على الأرا�ضي
الرطبة ( م�شروع مار ) .هذا هو غالف
الطبعة املنقحة 'الأ�صول ال�سائلة' التي
مت ن�شرها وتوزيعها من قبل املكتب
الدويل لبحوث الطيور املائية يف عام
 1979مب�ساعدة منحة من اليون�سكو.

الأرا�ضي الرطبة هي من �أوىل البيئات يف العامل من حيث الإنتاجية.
فهي مهد للتنوع البيولوجي  ،حيث �أنها توفر املياه والإنتاجية التي
تعتمد عليها �أنواع ال حت�صى من النباتات واحليوانات من �أجل البقاء.
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تعين علينا أن نفعل شيئ ًا
�إنه ملن اجللي �أن هناك �أهمية كربى لتعليم وتوعية اجلمهور حول
القيم الأ�سا�سية للأرا�ضي الرطبة  ،ف�ضال عن املخاطر التي تتعر�ض لها  ،ومنذ
جيل م�ضى مت ا�صدار عدد من املن�شورات التى القت �شعبية كبرية والتى دعت اىل
تبديد الأفكار القدمية حول الأرا�ضي الرطبة ك�أماكن ينبغى "ا�ست�صالحها".

�شيئ ًا ما ميكنه �أن يحول اجلهود الفردية لال�ستفادة من موارد االرا�ضى
الرطبة على نحو م�ستدام من خالل م�شاريع دولية م�شرتكة  --وهذا
�أمر من �ش�أنه �أن ي�شجع التعاون وامل�ساعدة املتبادلة بني احلكومات
الوطنية ومديري الأرا�ضي الرطبة على حد �سواء  ،وبدعم �شعبي وا�سع.

بيد �أن هناك حاجة �إىل املزيد � ،إىل ما قد يعطي هيك ًال لاللتزامات التي
ميكن �أن يقدمها �صناع القرار وامل�س�ؤولني احلكوميني لتغيري هذا الو�ضع.

وكان التعاون الدويل هو احلل .فالكثري من الأرا�ضي الرطبة تكون عبارة عن
�أنظمة تقع عرب احلدود بني دولتني �أو �أكرث � ،أو هي جزء من �أحوا�ض الأنهار التي
ت�شمل �أكرث من دولة واحدة  --بحيث تتوقف �صحة هذه الأنظمة على نوعية
وكمية املياه العابرة للحدود من الأنهار واجلداول والبحريات �أو املياه اجلوفية .
وقد ت�ؤثر الأن�شطة الب�شرية  ،مثل التلوث الزراعي وال�صناعي �أو املنزيل ،على م�صادر
املياه من م�سافات بعيدة عن مناطق الأرا�ضى الرطبة  ،وغالبا ما حتدث وراء حدود
الدول املت�ضررة .فى حني �أن كثري من �أنواع الكائنات التى تعتمد على الأرا�ضي الرطبة
تكون مهاجرة وتتطلب وجود املوائل املوثوقة خالل العديد من البلدان من �أجل البقاء.

© �صورة ار�شيفية

وقد حتبط �أف�ضل نوايا الدول على جانبي احلدود الوطنية دون وجود
�إطار للنقا�ش والتعاون الدوليني يهدف اىل حتقيق املنافع املتبادلة.
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ومنذ جيل م�ضى � ،أقرت جمموعة من املنظمات ذات الأفكار التطلعية بوجود
حاجة ملحة لإقامة �شبكة من املوائل املحمية من الأرا�ضي الرطبة وعقد
اتفاقية دولية لإ�شراك احلكومات يف العمل معا من �أجل �إدارة هذه ال�شبكة.
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نحو معاهدة دولية
جاءت الدعوة الأولية لإقامة �شبكة دولية للأرا�ضي الرطبة يف عام
 1962خالل م�ؤمتر مت عقده يف �إطار م�شروع مار (وهى كلمة رمزية
(”  )”MARshes “,”MARécages “,”MARismasم�أخوذة من الكلمات
وهى تعنى االرا�ضى الرطبة و االهوار)  ،وهو م�شروع برنامج �أن�شئ قبل
عامني مدفوع ًا باملخاوف من التدمري ال�سريع للم�ستنقعات والأرا�ضي
الرطبة الأوروبية الأخرى مما �أدى �إىل انخفا�ض �أعداد الطيور املائية.
وقد نظم م�ؤمتر مار ب�إ�شراف لوك هوفمان � ،أحد م�ؤ�س�سي ال�صندوق
العاملي للحياة الربية  ،وعقد يف نوفمرب  1962يف لي�سانت ماري دو
ملري يف كامارغ الفرن�سية  ،لي�س ببعيد عن حمطة تور دو فاالت
لأبحـ ــاث الأرا�ضي الرطبة (والتي �أ�س�سـ ـ ــها �أي�ضا لوك هوفمان).

إلى أين نتجه؟

وهناك من نذكرهم دائما باعتبارهم "الآباء امل�ؤ�س�سني "التفاقية
رام�سارامتنانا لقيادتهم احلكيمة لتلك العملية الطويلة وهم:
جى.فى.تى ماثيوز و�إريك كارب من مكتب البحوث الدولية للطيور
املائية والأرا�ضي الرطبة و لوك هوفمان من ال�صندوق العاملي للطبيعة ،
بالإ�ضافة �إىل ا�سكندر فريوز  ،رئي�س وزارة ال�صيد والأ�سماك الإيرانية.
يف البداية  ،كان م�شروع الن�ص موجها على وجه التحديد للحفاظ على الطيور
املائية من خالل �إن�شاء �شبكة من املالجئ  ،ولكن ومع تطور االتفاقية ا�صبح
حفظ موائل الأرا�ضي الرطبة (بدال من الف�صائل) هوالرتكيز الرئي�سي.
موقع رام�سار امل�سمى �سيكوان
رورجاى ،ال�صني .ب.ر

وعلى مدار ال�سنوات الثماين التالية لذلك  ،جرى التفاو�ض على ن�ص
اتفاقية الأرا�ضي الرطبة ب�شق الأنف�س من خالل �سل�سلة من االجتماعات
الفنية الدولية (�سانت اندروز  1963؛ نوردفيك  1966؛ لينينغراد
 1968؛مورجيز  1968؛ فيينا  1969؛ مو�سكو  1969؛ �إ�سبو )1970
 ،مدفوعة �إىل حد كبري من خالل هولندا واملنظمات غري احلكومية.

© زاجن وى

وقد ن�شرت تو�صيــات هذا امل�ؤمتر التى و�ضعها حواىل ثمانون من
اخلرباء من املنظمات البيئية غري احلكومية  ،وحكومـ ـ ـ ــات دول
�أوروبية فى معظمها  ،وجمعيات ال�صيد  ،حيث دعوا جميعا اىل
و�ضع قائمة للأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية بهدف حمايتها
ولو�ضع معاهدة دولية لإعطاء تلك القائمة القوة القانونية الالزمة.
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معاهدة دولية بشأن األراضي الرطبة
و�أخريا  ،يف اجتماع دويل نظمته وزارة ال�صيد و الأ�سماك الإيرانية ،والذي
عقد يف منتجع رام�سار على بحر قزوين  ،متت املوافقة على ن�ص االتفاقية
فى  2فرباير  1971حيث وقعها مندوبون من  18دولة يف اليوم التايل.

وهى ال تزال الوحيدة التي تخت�ص بنظام بيئي معني .وكان ن�ص
االتفاقية ملهم ًا يف ع�صره من حيث ت�أكيده القوى على الرتابط
املتبادل بني االن�سان وا لأرا�ضي الرطبة وا لأدوار الهامة التي تقوم بها
تلك الأرا�ضي يف الدورة الهيدرولوجية وا لإدارة امل�ستدامة للمياه.

ودخلت املعاهدة حيز التنفيذ يف دي�سمرب  ، 1975بعد ا�ستالم اليون�سكو  ،وهى
وديع االتفاقية  ،لل�صك ال�سابع اخلا�ص باالن�ضمام �أو الت�صديق على االتفاقية.

ويعك�س اال�سم الر�سمي للمعاهدة  ،وهو اتفاقية الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية
و على الأخ�ص ما يو�صف منها باعتباره موئال للطيور املائية  ،تلك الت�سمية تعك�س الرتكيز
الأ�سا�سى على حفظ الأرا�ضي الرطبة بو�صفها موئال للطيور املائية يف املقام الأول.

وبذلك ا�صبحت رام�سار �أول املعاهدات احلكومية الدولية العاملية احلديثة
للحفظ واال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية .

ومنذ ذلك الوقت  ،و�سعت االتفاقية �آفاقها الفل�سفية لتغطية جميع جوانب حفظ
الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد (�أي امل�ستدام)  ،معتربة الأرا�ضي الرطبة
نظم ًا بيئية ذات دور حيوي فى حفظ التنوع البيولوجي و �إدارة املياه  ،وعلى رفاهة
الإن�سان و املجتمعات املحلية  ،مطبقة بذلك النطاق الكامل للن�ص الأ�صلي لالتفاقية.

�إ كيليكان ©

وعلى مر ال�سنني  ،جنح م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة يف احلفاظ على
م�سايرة �أن�شطة االتفاقية للمفاهيم والأولويات البيئية املتغرية فى العامل،
وفى اال�ستجابة ال�سريعة للمعلومات والأفكار اجلديدة عند ظهورها.

توقيع الوفود على االتفاقية فى رام�سار ،ايران1971 ،
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ما تنص عليه االتفاقية
وقد �أقر وا�ضعو االتفاقية فى ديباجتها "بالرتابط بني الإن�سان و بيئته" ،
و�أكدوا على "املهام الأ�سا�سية البيئية للأرا�ضي الرطبة باعتبارها تعمل
على تنظيم نظم املياه وباعتبارها موائ ًال تدعم النباتات واحليوانات
املميزة "  ،و بذلك ت�أ�س�ست اتفاقية رام�سار بو�صفها االتفاق العاملى
الوحيد الذى يتناول على نحو �صريح املياه والنظم البيئية ذات ال�صلة بها.
ومن خالل ت�أكيدهم على �أن "الأرا�ضي الرطبة ت�شكل موردا كبريا للقيم
االقت�صادية والثقافية والعلمية والرتفيهية  ،بحيث ي�صبح فقدانها
خ�سارة غري قابلة للتعوي�ض " � ،أعرب وا�ضعوا الن�ص عن ثقتهم فى �أنه
" ميكن �ضمان احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة والنباتات واحليوانات
عن طريق اجلمع بني "ال�سيا�سات الوطنية ذات النظرة البعيدة والعمل
الدوىل املن�سق " كما حددوا هدفهم الطموح وهو " وقف التعدي
التدريجي على الأرا�ضي الرطبة وفقدانها يف احلا�ضر وامل�ستقبل".
وبالإ�ضافة �إىل م�سائل الإدارة واحلكم  ،ف�إن ن�ص االتفاقية يتناول ثالثة
موا�ضيع رئي�سية.

• على كل طرف متعاقد �أن “يعني الأرا�ضي الرطبة املنا�سبة الواقعة داخل
�أرا�ضيه لإدراجها يف قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية”.
• يقوم الأطراف " ب�صياغة وتنفيذ خططهم الرامية اىل تعزيز املحافظة على
الأرا�ضي الرطبة املدرجة يف القائمة  ،واال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة
يف �أرا�ضيهم بقدر الإمكان ".
• يقوم الأطراف "بالت�شاور مع بع�ضهم البع�ض حول تنفيذ االلتزامات النا�شئة
عن االتفاقية وخا�صة يف حالة الأرا�ضي الرطبة التى متتد على �أرا�ضي �أكرث من
طرف متعاقد واحد �أو حيث يتم تقا�سم نظام املياه من جانب الأطراف املتعاقدة".

© حديقة نوتراجني�سكى ريجي�سكى /ليون كيبى

خالل تب�صرهم  ،بد�أ وا�ضعو االتفاقية الن�ص بتقرير عدد من املفاهيم
التي توقعت و�ساعدت على حتديد التفكري البيئي حتى يومنا هذا.

إلى أين نتجه؟

9

الأ�صول ال�سائلة التفاقية  -رام�سار �أربعون عام ًا على اتفاقية الأرا�ضى الرطبة

الركائز الثالث لالتفاقية
ي�شار الآن �إىل الأجزاء الرئي�سية التالية من املعاهدة على �أنها "الركائز الثالث"
لالتفاقية ،والتي �أبدى جميع الأطراف التزامهم بها عند ان�ضمامها لالتفاقية.
�أوال  :اال�ستخدام الر�شيد  -هناك التزام عام ب�إدراج حفظ الأرا�ضي
الرطبة ليكون جزء ًا من تخطيط ا�ستخدام الأرا�ضي الوطنية  ،و لقد التزم
الأطراف بتنفيذ هذا التخطيط لت�شجيع اال�ستخدام الر�شيد جلميع الأرا�ضي
الرطبة يف �أرا�ضيهم  ،ولي�س فقط للأرا�ضي ذات الأهمية الدولية منها.

©�أمانة رام�سار

مواقع رام�سار
يف جميع �أنحاء العامل
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ثانيا  :قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات ا لأهمية الدولية  -على كل طرف
�أن يعني �أر�ض رطبة واحدة على الأقل لهذه القائمة وتعزيز احلفاظ عليها
 ،ومن ثم اال�ستمرار يف "تعيني الأرا�ضي الرطبة املنا�سبة داخل �أرا�ضيه".
ت�ضم حالي ًا "قائمة رام�سار" �أكرث من � 1900أر�ض رطبة  ،وتدعى"مواقع
رام�سار"  ،وهى التى حددتها الأطراف وفقا للمعايري املتفق عليها لتكون ارا�ضى
رطبة "ذات �أهمية دولية" .ولقد �ألزموا �أنف�سهم "بتعزيز احلفظ" جلميع هذه
املواقع املذكورة  ،وهذا النظام ي�شكل �أكرب �شبكة يف العامل للمناطق املحمية.
وثالثا  :التعاون الدويل  -وافقت احلكومات ا لأع�ضاء على الت�شاور مع
الأطراف الأخرى حول تنفيذ االتفاقية  ،وال �سيما فيما يتعلق با لأرا�ضي
الرطبة العابرة للحدود  ،ونظم املياه امل�شرتكة  ،وا لأنواع املهاجرة �أوامل�شرتكة
 ،وتبادل اخلربات واملوارد مع ا لأطراف ا لأقل قدرة على تلبية التزاماتها.
وبالإ�ضافة �إىل هذه الركائز الثالث ف�إن االتفاقية تقر �أي�ضا
هدفني �إ�ضافيني – و هما حت�سني القدرة على التنفيذ من خالل
تعزيز بناء القدرات والتدريب  ،وحتقيق الع�ضوية العاملية.
و ال تعترب اتفاقية رام�سار نظام ًا تنظيمي ًا ولي�س لها �أي عقوبات للتعرث
فى التزامات املعاهدة  --وعلى الرغم من ذلك  ،ف�إن �شروطها
ت�شكل معاهدة ر�سمية وهى ملزمة يف القانون الدويل بهذا املعنى.
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ماذا نفعل ؟

«االستخدام الرشيد» لألراضي الرطبة

�أن�شئت هذه التعاريف وا�ساليب التفكري التى انبثقت عنها تطابقا بني مفهوم
“اال�ستخدام الر�شيد” التفاقية رام�سار وبني امل�صطلحات اال�سرتاتيجية العاملية
حلفظ الطبيعة  ،التي و�ضعها ال�صندوق العاملي للطبيعة واالحتاد الدويل حلفظ
الطبيعة  ،وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة الذى و�ضع عام  1980للربط بني رفاه الإن�سان
واعتماده على الطبيعة كجزء ال يتجز�أ من كل ،و تعريف “التنمية امل�ستدامة”

بوا�سطة �ساندرا هيلز

ولقد كان هذا املفهوم اجلوهرى ل”اال�ستخدام الر�شيد” مفهوم ًا رائد ًا عندما
و�ضعت االتفاقية  --وهو يو�ضح �أن ا�ستخدامات الإن�سان للموارد الطبيعية على
�أ�سا�س م�ستدام يتوافق متام ًا مع مبادئ رام�سار وحفظ الأرا�ضي الرطبة بوجه عام.
و ينطبق مفهوم رام�سار لال�ستخدام الر�شيد على جميع الأرا�ضي الرطبة واملوارد
املائية يف �إقليم الطرف املتعاقد  ،ولي�س فقط تلك املواقع املعينة من الأرا�ضي
الرطبة ذات الأهمية الدولية .كما �أن تطبيق هذا املفهوم يعد امر ًا �ضروري ًا ل�ضمان
ا�ستمرارية الأرا�ضي الرطبة يف القيام بدورها احليوي يف دعم احلفاظ على خدمات
النظم البيئية والتنوع البيولوجي ورفاهة الإن�سان من �أجل الأجيال القادمة.
وبينما بد�أ م�صطلح “اال�ستخدام الر�شيد” يكت�سب ال�شهرة داخل جمتمع رام�سار
وخارجه � ،أدرك م�ؤمتر الأطراف �أن هناك حاجة �إىل مزيد من الدقة فاعتمد
تعريف ًا وا�ضح ًا يف عام  ، 1987والذى مت حتديثه يف وقت الحق من عام  2005وهو:
“اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة هو �صيانة طابعها البيئى ،االمر الذى
ميكن حتقيقه من خالل اتباع نهج ي�سري وفق النظام البيئي  ،يف �سياق التنمية
امل�ستدامة”.

�أن�شئت هذه التعاريف وا�ساليب التفكري التى انبثقت عنها تطابقا بني مفهوم
"اال�ستخدام الر�شيد" التفاقية رام�سار وبني امل�صطلحات اال�سرتاتيجية العاملية
حلفظ الطبيعة  ،التي و�ضعها ال�صندوق العاملي للطبيعة واالحتاد الدويل حلفظ
الطبيعة  ،وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة الذى و�ضع عام  1980للربط بني رفاه
الإن�سان واعتماده على الطبيعة كجزء ال يتجز�أ من كل ،و تعريف "التنمية امل�ستدامة"
الذى ا�صدرته اللجنة العاملية للأمم املتحدة عام  1987واملعني بالبيئة والتنمية  ،وتقييم
النظام البيئي للألفية ( ) 2005-2001و الذى يركزعلى "خدمات النظام البيئي".

©

مبوجب املادة  3.1من االتفاقية  ،يلتزم الأطراف بالتخطيط الوطني من �أجل
«اال�ستخدام الر�شيد» للأرا�ضي الرطبة يف �أرا�ضيها.

إلى أين نتجه؟
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نمو االتفاقية
فى بدايتها كانت االتفاقية بطيئة  -فلم تدخل حيز التنفيذ �إال بعد
�أربع �سنوات من توقيعها يف  1971مع امل�صادقة على دخول الطرف
ال�سابع من الأطرف املتعاقدة  -ولكن بحلول عام  ، 1980ويف وقت انعقاد
االجتماع الأول مل�ؤمتر الأطراف  ،كان الأع�ضاء قد بلغ عددهم  28ع�ضوا.
�إال �أن معظم تلك الدول كان �أوروبي ًا بالإ�ضافة �إىل �أن معظم االهتمامات
املو�ضوعية مل�ؤمترات الأطراف الأوىل كانت حول الطيور بطبيعة احلال.
يف تلك ال�سنوات  ،مل يكن هناك ميزانية مو�ضوعة لأعمال االتفاقية
 ،وكانت الأطراف تعتمد على مكتب ابحاث الطيور املائية و االحتاد
الدوىل للحفاظ على الطبيعة ،وهى منظمات غري حكومية ،لتنفيذ
الواجبات الأ�سا�سية امل�ستمرة لأعمال ال�سكرتارية على �أ�سا�س تطوعي.
املتعاقدة
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وقد مت تعديل املعاهدة ا لأ�صلية
باري�س"  ،والذي �أن�ش�أ �آلية
ح�سب احلاجة  ،ومن خالل
والتي و�ضعت امليزانية املالية ،

يف عام  1982من خالل "بروتوكول
ت�سمح ب�إجراء مزيد من التغيريات
"تعديالت ريجينا" لعام ، 1987
واللجنة الدائمة  ،وا لأمانة الدائمة.

وخالل الثمانينات ا�ستمرت االتفاقية يف النمو  ،فقد منت من  35طرف
متعاقد و � 300أر�ض رطبة ذات �أهمية دولية ("مواقع رام�سار") يف
م�ؤمتر االطراف الثانى عام  1984اىل �ضعف ذلك يف م�ؤمتر االطراف
اخلام�س عام  1993حيث و�صلت اىل  77طرفا متعاقدا و  610موقع
لرام�سار .وجاء معظم هذا النمو من خالل ان�ضمام �أطراف جديدة
من العامل النامي  ،كما كان من الطبيعي ان يت�سع �سياق عمل االتفاقية
من "اال�ستخدام امل�ستدام" لي�شمل "التنمية امل�ستدامة" كذلك.
يف عام  1993مت �إن�شاء فريق املراجعة العلمية والتقنية  ،وهي
هيئة فرعية ا�ست�شارية من اخلرباء العلميني امل�ستقلني  ،حيث
بد �أ يف تطوير ما �أ�صبح فيما بعد جمموعة هائلة من املبادئ
التوجيهية والتو�صيات العتمادها من قبل م�ؤمتر ا لأطراف.
و خالل الت�سعينات ت�شكلت البعثة اال�ست�شارية التفاقية رام�سار والتي
بد�أت يف عام  1988كو�سيلة غري ر�سمية لتقدمي امل�شورة وامل�ساعدة
التقنية حلل م�شكالت بعينها وخا�صة يف مواقع رام�سار  ،لت�صبح بعد
ذلك واحدة من �أهم �أدوات االتفاقية .وقد تزامن ذلك مع و�ضع "�سجل
مونرتو" و هو �آلية بد�أت يف عام  1900لت�سمح للأطراف با�سرتعاء
االنتباه ر�سمي ًا �إىل مواقع رام�سار "التي تواجه تغيريات يف الطابع البيئي
� ،سواء حدث ذلك بالفعل �أو كان �آخذ ًا يف احلدوث �أو من املحتمل �أن
يحدث"  ،وبالتايل ت�شجيع اتخاذ ا لإجراءات الالزمة حلماية هذه املواقع.
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لقد تطورت عالقات وات�صاالت االتفاقية ب�سرعة كبرية خالل الت�سعينات .ف�أن�شئ
موقع رام�سار عام  1996و�سرعان ما �أ�صبح حمور االت�صال اليومى بني الأمانة وعائلة
اتفاقية رام�سار واجلمهور .وكان االحتفال االول بالذكرى ال�سنوية لليوم العاملى
لالرا�ضى الرطبة يف عام  1997وا�صبح منذ ذلك الوقت حجر الزاوية يف الر�ؤية
العامة لرام�سار  ،كما بد�أ منح جوائز رام�سار حلفظ االرا�ضى الرطبة التى متنح كل
ثالث �سنوات يف عام .1999

و�أ�صبح التعاون الر�سمى بني اتفاقية رام�سار واتفاقية التنوع البيولوجي ،ابتداء من
عام  ، 1996منوذجا ملثل هذه العالقات يحتذى به بني جميع االتفاقيات البيئية
متعددة الأطراف التى عقدت يف ال�سنوات الالحقة  ،كما �أ�ضفى التقدير الر�سمي من
"�شركاء املنظمة الدولية" يف  1999طابعا ر�سميا على العالقة التعاونية مع املنظمات
غري احلكومية والتي ال تزال فريدة من نوعها بني االتفاقات البيئية متعددة الأطراف.

وقد �أو�ضح قرار م�ؤمتر االطراف ال�ساد�س فى عام  1996حول "الأرا�ضي الرطبة
واملياه" مدى �إدراك االتفاقية  ،لي�س فقط لأهمية املياه بالن�سبة للنظم البيئية
للأرا�ضي الرطبة  ،ولكن �أي�ضا ملا يواجه الأرا�ضي الرطبة من �أزمة تلوح يف الأفق
وتتمثل فى ندرة املياه العذبة يف �أجزاء كثرية من العامل.
numberملواقع رام�سار
الرتاكمي
 Sitesالعدد
Cumulative
of Ramsar

وبحلول نهاية الت�سعينات  ،كانت اتفاقية رام�سارت�سري يف طريقها نحو
التغطية ال�شاملة ،حيث احتفلت بالطرف املتعاقد رقم  100عام 1997
وموقع رام�سار رقم  1000عام  ، 1999وهكذا ا�صبحت االتفاقية �شريكا
ال غنى عنه يف جمال التعاون البيئي العاملي .ويف نهاية ذلك العقد  ،كانت
اتفاقية رام�سار قد و�صلت اىل كامل ن�ضجها ودورها و �شكلها احلديث
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وقد وا�صلت االتفاقية منوها باطراد يف اوائل القرن احلادى و الع�شرين  ،حيث
بلغ عدد �أع�ضائها 160طرف ًا يف عام رر .و يف عام � 2005أقر الأطراف بال�صلة
القائمة بني نتائج التقييم البيئي لاللفية حول الرتابط بني النظم البيئية ،
وبني اخلدمات التي تقدمها تلك النظم من �أجل م�صلحة الإن�سان و رفاهته
 ،و لقد اعتمد م�ؤمتر الأطراف التا�سع هذا ك�إطار لالتفاقية من �أجل حتقيق
"اال�ستخدام الر�شيد" من خالل �صيانة الطابع البيئي للأرا�ضي الرطبة.
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حالة سريان اتفاقية رامسار فى الوقت الراهن
يعترب تنفيذ اتفاقية رام�سارمبثابة �شراكة م�ستمرة بني �أكرث من  160طرف
متعاقد وبني اللجنة الدائمة والأمانة العامة و مب�شورة الهيئة الفرعية للخرباء
و فريق املراجعة العلمية والتقنية وبدعم من ال�شركاء من املنظمات الدولية.
ويتم تن�سيق نطاق عمل االتفاقية من خالل خطة ا�سرتاتيجية مدتها �ست �سنوات
حتدد الإجراءات ذات الأولوية املتوقعة �أو املطلوبة من هذه الهيئات واملتعاونني
الآخرين� .أما اخلطة اال�سرتاتيجية الثالثة فتغطي الفرتة .2015 -2009
ويعتربم�ؤمتر الأطراف املتعاقدة هو جهاز �صنع ال�سيا�سات لالتفاقية .ولذا
يجتمع ممثلني عن كل طرف من الأطراف كل ثالث �سنوات لتلقي التقارير
الوطنية عن فرتة الثالث �سنوات ال�سابقة  ،واملوافقة على برنامج العمل
والرتتيبات املتعلقة بامليزانية على مدى ال�سنوات الثالث املقبلة  ،والنظر
يف توجيه الأطراف ب�ش�أن جمموعة من الق�ضايا البيئية احلالية والنا�شئة.

وت�ضطلع الأمانة بتن�سيق �أن�شطة االتفاقية يوما بعد يوم  ،حيث تعمل باللغات
الر�سمية الثالث االجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية .وتقدم الت�سهيالت
مبوجب العقد املوقع من قبل االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة يف غالند ،
�سوي�سرا .وي�شرف الأمني العام على عمل حواىل  20طاقم لل�سيا�سة والتقنية
واالت�صاالت واملوظفني الإداريني مع ممثل واحد منتدب يف �آبيا � ،ساموا.
االجتماع العا�شر مل�ؤمتر الأطراف
املتعاقدة فى �شاجنوان ،جمهورية
كوريا

©�أمانة رام�سار

�أما اللجنة الدائمة فهي اجلهاز التنفيذي فيما بني الدورات والتي ت�شرف
على عمل االتفاقية بني اجتماعات م�ؤمتر الأطراف  ،يف �إطار القرارات
التي اتخذها امل�ؤمتر .و يتم انتخاب �أع�ضاء اللجنة الدائمة الثمانية
ع�شرة فى كل اجتماع مل�ؤمتر الأطراف للعمل حتى االجتماع القادم.
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أربعون عاما من الخدمة
يف خالل ال�سنوات الأربعني منذ �إن�شائها قطعت اتفاقية رام�سار �شوط ًا طوي ًال � ،سواء
يف تطورها الفل�سفي �أوال�سيا�سي �أواالعرتاف بها وانت�شارها يف جميع �أنحاء العامل.
وت�ساعد االتفاقية �أطرافها  ،من خالل العديد من الأ�ساليب ،للحفاظ على تراثهم من
الأرا�ضي الرطبة يف نف�س الوقت الذى ي�سعون فيه �إىل حتقيق �أهداف التنمية وحت�سني حياة
�شعوبهم .و ي�شمل هذا ،على �سبيل املثال ال احل�صر  ،توفري التوجيه للأطراف والدعم على
�أر�ض الواقع من خالل �آليات متويل امل�شاريع والبعثات اال�ست�شارية التفاقية رام�سار  ،وكذلك
العمل مع املنظمات غري احلكومية و االتفاقات البيئية املتعددة الأطراف  ،والقطاع اخلا�ص ،
ومن خالل الآليات الإقليمية .ويف ال�صفحات التالية يرد و�صفا لبع�ض هذه االمور.

اليوم العالمي لألراضي الرطبة

مت تنظيم اليوم الأول يف عام ، 1997و قد �أ�صبح اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة يف  2فرباير الآن هو اليوم
الرئي�سي حلملة االتفاقية لرفع م�ستوى الوعي بقيم الأرا�ضي الرطبة ومنافعها العامة على وجه العموم واتفاقية
رام�سار على وجه اخل�صو�ص .ويحتفل به الآن مبا يقرب من  ٪ 90من الأطراف املتعاقدة.
التو�ضيح يف هذه ال�صفحة م�أخوذ من حملة عام  2009بعنوان “ املنبع وامل�صب  -الأرا�ضي الرطبة ت�صلنا
جميعا”.
و ميكن االطالع على الن�سخ الوطنية و املحلية ملواد حملة الأمانة العامة ف�ضال عن تقارير عن �أن�شطة العام على
االنرتنت www.ramsar.org/WWD :
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ماذا نفعل ؟
إلى أين نتجه؟

 40عاما من الخدمة
توجيهات لألطراف

على مر ال�سنني  ،اعتمد م�ؤمتر الأطراف جمموعة كبرية من الإر�شادات
العلمية والتقنية وال�سيا�سات التي �أعدها فريق املراجعة العلمية والتقنية.
وهى تغطي جمموعة وا�سعة من املوا�ضيع وتفي ب�أغرا�ض توفري امل�شورة التقنية
وم�ساعدة �صانعي ال�سيا�سات ومديري املواقع على حد �سواء وبح�سب احلاجة
بالإ�ضافة �إىل و�ضع معيار م�شرتك ملا هو متوقع من الأطراف يف االتفاقية.
وت�شمل جمموعة التوجيهات اخلا�صة بركيزة اال�ستخدام الر�شيد م�سائل
التخطيط الرئي�سية مثل تطوير ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة ومراجعة
القوانني الوطنية لتج�سيد مبادئ اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة وطلب
امل�شورة العملية ب�ش�أن جرد الأرا�ضي الرطبة ور�صد ومعايري لتقييم الأثر ،
وتقدمي امل�شورة حول التوا�صل مع اجلمهور ب�ش�أن قيم الأرا�ضي الرطبة و
ت�شجيع �أ�صحاب امل�صلحة العامة على الت�شارك فى �إدارة الأرا�ضي الرطبة.
الأهم من ذلك �،أن هناك قدر ًا كبري ًا من التوجيهات ذات ال�صلة
بتخ�صي�ص و �إدارة املياه للحفاظ على الوظائف البيئية للأرا�ضي الرطبة
و �إدارة �أحوا�ض الأنهار و�إدارة املناطق ال�ساحلية وموارد املياه اجلوفية.

وقد مت ن�شر جميع الإر�شادات على �أقر�ص
مدجمة وعلى موقع رام�ساربعنوان كتيبات
رام�سار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي
الرطبة ("جمموعة �أدوات رام�سار") ،
حيث مت مزج املبادئ التوجيهية الر�سمية
مع مواد تو�ضيحية ودرا�سات احلالة التي
تقدم م�ساعدة عملية �إ�ضافية .ويتم الآن
�إعداد الطبعة الرابعة يف  21جملدا.
كما مت ن�شر مواد �إ�ضافية من قبل فريق املراجعة
العلمية والتى قد تكون ذات فائدة للأطراف يف
�سل�سلة رام�سار للتقارير الفنية  ،والتي تتناول
�أمور ًا مثل تقديرالأرا�ضي الرطبة واختيار
برجميات نظم املعلومات اجلغرافية  ،واعتماد
قاعدة بيانات �ضخمة جلرد الأرا�ضي الرطبة.

و بالن�سبة للمواقع املو�ضوعة على القائمة  ،هناك ن�صيحة ب�أن يتم
اختيار الأرا�ضي الرطبة لقائمة رام�سارمن وجهة النظراال�سرتاتيجية
وو�صفها ب�شكل علمي ور�صد التغريات يف طابعها البيئي .و لقد
مت تغطية الركيزة الثالثة � ،أي�ضا  ،يف املبادئ التوجيهية ب�ش�أن
التعاون الدويل وتعزيز التعاون ب�ش�أن م�سارات طريان الطيور املائية.
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 40عاما من الخدمة

الدعم على أرض الواقع  :تمويل المشاريع

ال تقوم الأمانة العامة بت�شغيل م�شاريع املحافظة على �أر�ض الواقع ب�شكل
مبا�شر  ،ولكن االتفاقية تكفل ثالثة برامج لتقدمي امل�ساعدة يف متويل
امل�شاريع ال�صغرية (�أو �أجزاء من امل�شاريع الكربى) يف �سبيل احلفظ
واال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة.و يقوم موظفي الأمانة العامة
بتقييم مقرتحات امل�شاريع  ،وتقدمي تو�صيات ب�ش�أن مدى مالءمتها ،
وتنفيذ �أعمال الر�صد واملتابعة ل�ضمان تنفيذ امل�شاريع املختارة بنجاح .

�صندوق املنح ال�صغرية:
الإدارة الفعالة للموقع يف مولدوفا
مت م�ؤخرا تنفيذ م�شروع تابع ل�صندوق املنح ال�صغرية بوا�سطة جمعية بيوتكا
البيئية وبالتعاون مع وزارة البيئة يف جمهورية مولدوفا .ويهدف امل�شروع اىل
و�ضع خطة �إدارية لإدارة وتنفيذ نهج اال�ستخدام الر�شيد يف موقع اوجنورى
–هولو�سنيتا التابع لرام�سارو الواقع على �ضفاف نهر دني�سرت بالقرب من
احلدود مع اوكرانيا .و�ساعد امل�شروع ال�سلطات املحلية واجلهات املعنية
على زيادة الوعي حول القيم الرتاثية الطبيعية والتاريخية للموقع والرتويج
التفاقية رام�سار على نطاق �أو�سع  ،والت�أثري على ال�سيا�سات البيئية على
امل�ستوى الوطني.
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وقد �أن�شئ �صندوق املنح ال�صغرية التابع التفاقية رام�سار بوا�سطة ا لأطراف
عام  1990لتقدمي امل�ساعدة املالية يف �شكل منح �صغرية ت�صل �إىل 40 .000
فرنك �سوي�سري مل�شاريع الأرا�ضي الرطبة التي ت�ساعد على حتقيق اخلطة
اال�سرتاتيجية لرام�سار يف الدول النامية والدول ذات االقت�صادات التى
متر مبرحلة انتقالية .ولقد قدم �صندوق املنح ال�صغرية حواىل  7.5مليون
فرنك �سوي�سري مبا�شرة �إىل �أكرث من  200م�شروعا يف �أكرث من  100دولة
منذ عام  ، 1991وتقوم الأمانة �أي�ضا بن�شر حمفظة �سنوية ت�ضم املقرتحات
ذات التقييم اجليد الحتمال اعتمادها من قبل اجلهات املانحة ا لأخرى.
ومنذ عام ، 1997ا�ضطلعت الأمانة العامة �أي�ضا ب�إدارة �صندوق �أرا�ضي
رطبة للم�ستقبل والذي مت متويله ب�سخاء من قبل وزارة خارجية الواليات
املتحدة وامل�ؤ�س�سة االمريكية لال�سماك واحلياة الربية ل�صالح �أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي م�ؤ�س�سات ًا و �أفراد ًا من خالل بناء القدرات
والتدريب على احلفظ واال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة .وحتى االن مت
دعم �أكرث من  250م�شروع ،كما مت �صرف �أكرث من  3.3مليون دوالر امريكى.
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�صندوق �أرا�ضي رطبة للم�ستقبل �:إدخال الأرا�ضي
الرطبة فى مناهج التعليم يف كولومبيا

املنحة ال�سوي�سرية لأفريقيا :مكافحة احل�شائ�ش
الغازية يف ال�سنغال

�أقام �صندوق �أرا�ضى رطبة للم�ستقبل م�شروع فى كولومبيا م�ؤخرا حيث مت
و�ضع برناجما مبتكرا ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة يف �أمريكا الالتينية ،مما �أكد
على دور اتفاقية رام�سار فى املنطقة  .و قد جاء امل�شروع كنتيجة للجهد
امل�شرتك للطالب و املعلمني و الآباء فى املجتمع املحلى حول بحرية فوكوين
حيث ركز الربنامج ب�شكل ا�سا�سى على املدار�س االبتدائية .وكان الهدف
هوتعزيز تفهم عمل �أتفاقية رام�سار وو�ضع ا�سرتاتيجية لن�شر املعرفة من
املدار�س للمجتمع الدويل ب�أ�سره  ،م�شددا على التدابري التي يتعني اتخاذها

بعد ظهور االع�شاب الغازية امل�سماة ب�سالفينيا مولي�ستا يف نهر ال�سنغال عام
 ،1999قدمت بعثة خرباء م�شرتكة من اتفاقية رام�سار واتفاقية الرتاث
العاملي عددا من التو�صيات ملواجهة التهديدات التي تتعر�ض لها كل من
حديقة دجودى الوطنية يف ال�سنغال و حديقة دياولينج الوطنية يف موريتانيا.
وقد �أ�سهمت املنحة ال�سوي�سرية لأفريقيا التي قدمتها الأمانة العامة لرام�سار
فى تنفيذ تلك التو�صيات املحلية يف حديقة دجودى الوطنية  ،واليوم متت
ال�سيطرة على الع�شبة الغازية هناك كما متت ا�ستعادة الطابع البيئي للحديقة

تعد املنحة ال�سوي�سرية لأفريقيا ،و التي تديرها الأمانة العامة منذ عام
 ، 1998مبثابة م�ساهمة �سخية طوعية تقدمها احلكومة االحتادية ل�سوي�سرا
لدعم تنفيذ االتفاقية يف �أفريقيا .و تكون هذه املنحة مفيدة ب�شكل خا�ص فى
متويل اال�ستجابات حلاالت الطوارئ �أوبع�ض الأن�شطة املحددة يف الأرا�ضي
الرطبة الأفريقية ب�صفة خا�صة باال�ضافة اىل الرتويج لالتفاقية يف املنطقة.
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 40عاما من الخدمة

الدعم على أرض الواقع :
بعثة رامسار االستشارية
�أعمال بعثة رام�سار اال�ست�شارية

يت�ضمن موقع رام�سارامل�سمى ب�سريبارنا و الواقع فى ال�سهول الفي�ضية لنهر
الدانوب بحرية للمياه العذبة وارا�ضى للح�شائ�ش النامية التى تت�ضمن العديد من
الأنواع املهددة عامليا .و خالل �أواخر القرن  20ت�سببت عمليات ا�ستخراج املياه ،
والتخلي عن املمار�سات التقليدية فى ا�ستخدام الأرا�ضي وزيادة ا�ستخدام مبيدات
الآفات والأ�سمدة يف املنطقة الزراعية املحيطة فى حدوث التخثث وانخفا�ض
م�ستوى املياه  ،وتناق�ص التنوع البيولوجي .وكانت زيارة البعثة الأوىل للموقع عام
 ،1992وقد ت�ألفت من اثنني من خرباء اتفاقية رام�سارحيث قدمت امل�شورة ب�ش�أن
حت�سني ا�سلوب التوا�صل مع نهر الدانوب  ،وو�ضع خطة لإدارة املوقع .ومن اجل
احل�صول على الدعم الدويل لأن�شطة الإ�صالح و االدارة الالزمة  ،قامت ال�سلطات
البلغارية ب�إدراج موقع �سريبارنا يف �سجل مونرتو  ،مما ا�ستدعى البدء بتنفيذ
الأن�شطة الالزمة و احل�صول على امل�ساعدة الدولية من خالل الوكالة الأمريكية
للتنمية .هذا وقد مت توجيه بعثتان اخريان عامي  1998و  2001باال�شرتاك مع
مركز الرتاث العاملي (مبا ان �سريبارنا هو �أي�ضا موقع للرتاث العاملي) واالحتاد
الدوىل للحفاظ على الطبيعة و اتفاقية رام�سار حيث ا�ستطاعت تلك البعثات
التحقق من النتائج الإيجابية  ،وتقدمي م�شورة �إ�ضافية  ،والتو�صية ب�شطب املوقع
من �سجل مونرتو .وبف�ضل �آلية الدعم التى تتبعها االتفاقية والت�ضامن الدويل متت
ا�ستعادة الطابع البيئي للأرا�ضي الرطبة فى موقع �سريبارنا .
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يوىل اهتمام خا�ص للدول ا لأع�ضاء فى امل�ساعدة يف �إدارة وحفظ املواقع
املدرجة و التي يتعر�ض نظامها البيئي للتهديد .وغالبا ما يتم تنفيذ ذلك
من خالل بعثة رام�سار اال�ست�شارية  ،وهى �آلية ر�سمية لتقدمي امل�ساعدة
التقنية التي عادت بالكثري من الفائدة على الأطراف لأكرث من ع�شرين عاما.
يف معظم احلاالت  ،تقوم بعثة رام�سار اال�ست�شارية بت�شكيل فريق من
اخلرباء لزيارة املواقع وتقدمي تقريرا حول نتائجهم وتو�صياتهم .ومن ثم
ي�صبح تقرير الفريق  ،بعد املراجعة من قبل ال�سلطات  ،وثيقة عامة توفر
�أ�سا�سا للعمل يف �صيانة املوقع واملوارد من �أجل الآخرين كما وقد ت�ساعد
على جذب التمويل من اتفاقية رام�سار �أومن خارجها لتنفيذ تو�صياتها.
عملت بعثة رام�سار اال�ست�شارية ،بني عامي  1998و  ، 2001يف  67موقع ًا
او جمموعة مواقع لرام�سار .وخالل ال�سنوات ا لأخرية  ،يتم ار�سال
معظم البعثات بقيادة �أحد موظفى رام�سار ومب�شاركة فرق متعددة
التخ�ص�صات  ،و غالبا ما يتم ذلك بالتعاون مع هيئات �أخرى مثل
اتفاقية اليون�سكو للرتاث العاملي و االحتاد الدوىل للحفاظ على الطبيعة
 ،واتفاقية الأمم املتحدة للبيئة ب�ش�أن ا لأنواع املهاجرة واالتفاقات
املنبثقة منها ،و برنامج الإن�سان واملحيط احليوي التابع لليون�سكو.

الأ�صول ال�سائلة التفاقية  -رام�سار �أربعون عام ًا على اتفاقية الأرا�ضى الرطبة
كيف وصلنا إلى هنا؟

ماذا نفعل ؟

 40عاما من الخدمة

إلى أين نتجه؟

العمل مع االتفاقيات
البيئية متعددة األطراف

ومع االتفاقيات والربامج الإقليمية (فى مناطق البحر الكاريبي والبحر ا لأبي�ض
املتو�سط والكاربات وجنوب املحيط الهادئ) واللجان مثل (حو�ض بحرية ت�شاد
والنيجر والكونغو)  ،ومع الهيئات الدولية مثل البنك الدويل وا لأمم املتحدة
منظمة ال�سياحة العاملية والوكالة الأوروبية للبيئة ووكالة الف�ضاء ا لأوروبية
ومنظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة  ،ومنظمة الدول ا لأمريكية ،وغريها.

من املعروف �أن منافع التن�سيق والتعاون بني االتفاقيات البيئية متعددة
الأطراف  -االتفاقيات واملنظمات احلكومية الدولية الأخرى التي تتداخل
�أوتت�صل بعثاتها ببع�ضها البع�ض – قد حظيت بالكثري من التقدير على
نطاق وا�سع ول�سنوات عديدة.

كما �شاركت اتفاقية رام�سار بفعالية �أي�ضا مع االتفاقيات الأخرى املتعلقة
بالتنوع البيولوجي  -اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية االجتار الدوىل
باالنواع املهددة باالنقرا�ضو اتفاقية االنواع املهاجرة و اتفاقية الرتاث
العاملي  --يف جمموعة االت�صال ب�ش�أن التنوع البيولوجي ،وب�صفة مراقب
يف �أعمال فريق االت�صال امل�شرتك التابع "التفاقيات ريو"  .باال�ضافة اىل
ان رام�سارهى �أي�ضا ع�ضوا ن�شطا يف فريق ا لإدارة البيئية املكون من وكاالت
وبرامج و �أجهزة متخ�ص�صة تابعة للأمم املتحدة  ،مبا يف ذلك �أمانات
االتفاقات البيئية املتعددة ا لأطراف  ،وكلها جماعات تعمل على زيادة
التعاون والق�ضاء على االزدواجية يف ا لأن�شطة البيئية والعاملية ذات ال�صلة .

وكانت اتفاقية رام�سار رائدة يف تطوير العالقات التعاونية  ،بداي ًة من
�أول مذكرة تفاهم مع اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام  1996وخطة
العمل امل�شرتكة التفاقية التنوع البيولوجي  /رام�سار حيث اخذت �شكلها
الر�سمى للمرة االوىل يف  1998ويتم و�ضعها الآن للمرة الرابعة لالعوام
 ، 2010 -2007وقد �أ�صبحت كل من هذه املذكرة و خطة العمل من النماذج
التي يحتذى بها للتعاون بني االتفاقيات البيئية الأخرى املتعددة الأطراف.
وعلى مر ال�سنني  ،حر�صت رام�سار على تنمية عالقات وثيقة ذات
منافع متبادلة ،مبا يف ذلك االتفاقيات الر�سمية وعالقات مع برامج
عمل م�شرتكة وهيئات حكومية دولية عاملية مثل اتفاقية الأنواع املهاجرة
واتفاقية الرتاث العاملي لليون�سكو وبرنامج االن�سان واملحيط احليوي ؛

و�أخريا  ،ف�إن اتفاقية رام�سار تـعـد ع�ضـوا ن�شـطــا فى جمموعة ر �ؤ�سـ ــاء
'الهيئات اال�ست�شارية العلمية الفرعية التابعة لالتفاقات البيئية متعددة
ا لأطراف.

© ايفان يان�شى

موقع �سريبارنا فى بلغاريا
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 40عاما من الخدمة

العمل مع المنظمات غير الحكومية

تعتربرام�سار اتفاقية فريدة من نوعها بني االتفاقيات البيئية متعددة
الأطراف من حيث عالقاتها مع املنظمات اخلم�س ال�شريكة لها .وقد
كان لعدد من منظمات احلفظ الدولية دور فعال يف امل�ساعدة على تطوير
اتفاقية الأرا�ضي الرطبة خالل ال�ستينات  ،ومبرور ال�سنوات ا�صبحت
العالقة مع هذه املنظمات الرئي�سية وثيقة و مثمرة ب�شكل غري اعتيادي.
ويف العام  ، 1999مت ت�أكيد الو�ضع الر�سمى للمنظمات الأربع غري
احلكومية التي ارتبطت تاريخيا بالتعاون امل�ستمر مع رام�سار لت�أخذ م�سمى
"ال�شركاء من املنظمات الدولية" لالتفاقية  ،ويف عام  2005ا�ضاف م�ؤمتر
الأطراف املعهد الدويل لإدارة املياه باعتباره ال�شريك الر�سمي اخلام�س.
وال�شركاء اخلم�سة من املنظمات الدولية هم منظمة حياة الطيور الدولية
(اليف بريد) واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة و املعهد الدوىل لإدارة
املياه واملنظمة الدولية للأرا�ضي الرطبة وال�صندوق العاملي للطبيعة.
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ويقدم ال�شركاء من املنظمات الدولية الدعم الهائل لأعمال االتفاقية على
امل�ستويات العاملية والإقليمية والوطنية واملحلية  ،من خالل تقدمي م�شورة
اخلرباء التقنيني و امل�ساعدة فى جمال التنفيذ على ال�صعيد امليداين
والدعم املايل � ،سواء من وحدات املقر الرئي�سي والفروع الوطنية وا لإقليمية
�أو من �شبكات اخلرباء لديها  .وبا لإ�ضافة �إىل ذلك  ،ف�إن هذه املنظمات
جت�سد فل�سفة اتفاقية رام�سار ومفهومها لال�ستخدام الر�شيد وتدعم
ا�ستخدام املبادئ التوجيهية لرام�سار يف عملها يف جميع �أنحاء العامل.
كما ي�شارك ال�شركاء من املنظمات الدولية �أي�ضا بانتظام يف اجتماعات
م�ؤمتر الأطراف واللجنة الدائمة وفريق املراجعة العلمية  .وبا لإ�ضافة
�إىل ذلك  ،ف�إن االحتاد الدوىل حلفظ الطبيعة يقدم ت�سهيالت لأمانة
رام�سار كما تقوم املنظمة الدولية للأرا�ضي الرطبة بتقدمي خدمة
اال�ستعالمات ملواقع رام�سار وكالهما مبوجب عقد مع االتفاقية.
وقد وقع �أي�ضا عدد كبري من املنظمات غري احلكومية الأخرى على مذكرات
تعاون مع �أمانة اتفاقية رام�سار  ،ولطاملا ثبت �أن تعاونها ال يقدر بثمن.
كما تقدراالتفاقية �أي�ضا اجلهود الد �ؤوبة للكثريمن املنظمات ا لأخرى غري
احلكومية �سواء الدولية اوالوطنية اواملحلية يف دعمها للأرا�ضي الرطبة.

الأ�صول ال�سائلة التفاقية  -رام�سار �أربعون عام ًا على اتفاقية الأرا�ضى الرطبة
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ماذا نفعل ؟

 40عاما من الخدمة

إلى أين نتجه؟

العمل مع القطاع الخاص

ترحب االتفاقية دائم ًا بفر�ص تو�سيع قاعدة مواردها و �أن�شطتها من
خالل تطوير عالقات املنفعة املتبادلة مع قطاع الأعمال .و �أبرزها ،حينما
قدمت جمموعة دانون الدعم املايل ال�سخي للجهود التي تبذلها االتفاقية
لرفع م�ستوى الوعي ب�أهمية املوارد املائية بني �صانعي القرار واجلمهور.

وقد افتتحت معاهد �إيفيان حلماية املياه يف عام  2008مل�ساعدة
ال�سكان املحليني يف التعامل مع املياه بطريقة م�ستدامة وحت�سني
ظروفهم املعي�شية.ويف الوقت احلا�ضريتم ا�ست�ضافة الربنامج فى
ثالثة مواقع خمتارة من قبل رام�سار وهى ا لأرجنتني ونيبال وتايالند.

وقد مت �إن�شاء �صندوق دانون  -ايفيان للمياه يف عام  1998حيث عمل
على توفريالدعم امل�ؤ�س�سي ملجموعة وا�سعة من املنتجات والندوات
التعليمية .وكانت �أكرثالنتائج امللمو�سة للتعاون مع دانون  ،رغم
ذلك  ،هو ن�شر املل�صقات واملن�شورات والأفالم و�ألعاب الأطفال
التى متكنت الأمانة العامة من ابتكارها مل�ساعدة اجلمهورعلى
االحتفال باليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة فى  2فرباير من كل عام.

كما عمل كل من �صندوق دانون للطبيعة واالحتاد الدوىل حلماية الطبيعة
واتفاقية رام�سارعلى و�ضع منهج ملكافحة االحتبا�س احلراري من خالل ا�ستعادة
الأرا�ضي الرطبة .و يركز هذا املنهج حتى ا لآن على �أ�شجار املنجروف الغنية
ب�إمكانات تنحية الكربون كما �أنها تلعب دورا رئي�سيا يف التنوع البيولوجي.

وكذلك قدمت جمموعة دانون " جائزة �إيفيان اخلا�صة" و قدرها
 10 ،000دوالر امريكى لكل واحد من ثالثة فائزين فى حفل توزيع
جوائز اتفاقية رام�سار حلفظ الأرا�ضي الرطبة والتى متنح كل
ثالث �سنوات يف اجتماعات م�ؤمتر الأطراف منذ عام .1999

و باملثل قامت �شبكة حتالف �ستار ل�شركات الطريان ب�إن�شاء �شراكة حتت عنوان
" ات�صاالت املحيط احليوي " وهي �شراكة مع اتفاقية رام�سار وبرنامج االن�سان
و املحيط احليوي التابع ملنظمة اليون�سكو و االحتاد الدوىل حلفظ الطبيعة و
مبوجب هذه ال�شراكة ت�ستفيد االتفاقية من خالل تقدمي رحالت �سفر مدعومة
للم�سافرين �إىل ور�ش العمل واالجتماعات ذات ال�صلة باتفاقية رام�سار.

�شعارات دانون/ايفيان و بايو�سفري(ات�صاالت املحيط احليوى):
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 40عاما من الخدمة
العمل معا في األقاليم

كانت مبادرة الأرا�ضي الرطبة للبحر الأبي�ض املتو�سط (ميدويت)  ،والتي
ت�أ�س�ست يف عام  1993ومت و�ضعها يف �إطار اتفاقية رام�سار عام ، 1996كانت
مثاال الهتمام االتفاقية بقيمة التعاون الإقليمي يف العمل من �أجل احلفظ
واال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة .فمثل هذا التعاون ي�سمح للحكومات
و�أ�صحاب امل�صلحة باال�ستفادة من القوا�سم اجلغرافية امل�شرتكة ونظم
الأرا�ضي الرطبة امل�شرتكة والروابط االجتماعية والثقافية امل�شرتكة كذلك.

©دايفيد سترود

�سوق اال�سماك
مبوقع بحرية
مبورو التابع
لرام�سار ،
اوغندا
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ويف عام � 2002أن�ش�أت االتفاقية برنامج ي�سمح ملجموعات الأطراف ذات
الرتكيز اجلغرايف امل�شرتك  ،ويف بع�ض احلاالت ذات الهدف املوا�ضيعي
امل�شرتك ،بالتقدم للح�صول على املوافقة باعتمادها "كدول تعمل يف �إطار
اتفاقية رام�سار" .ويوجد حاليا حوايل ع�شرين مبادرة �إقليمية ح�صلت
او او�شكت على احل�صول على املوافقة  ،وبع�ض هذه املبادرات يتلقى
امل�ساعدة املالية من رام�سار لفرتات ابتدائية ت�صل �إىل ثالث �سنوات.
و تنق�سم املبادرات الإقليمية التابعة التفاقية رام�سار اىل فئتني � :شبكات
ومراكز .فبالن�سبة لل�شبكات هناك بع�ض منها يكر�س عمله لنهر بعينه
و �أحوا�ض بحريات بعينها مثل بحرية ت�شاد وحو�ض النيجر  ،او ملناطق
جبلية مثل جبال الأنديز والكاربات  ،اوملناطق �ساحلية مثل البحر ا لأ�سود
 ،وم�سارات طريان الطيوراملهاجرة  ،و غريها من التجمعات ا لأخرى
ذات الهدف امل�شرتك  ،مثل بلدان ال�شمال ا لأوروبي ودول البلطيق.

الأ�صول ال�سائلة التفاقية  -رام�سار �أربعون عام ًا على اتفاقية الأرا�ضى الرطبة
كيف وصلنا إلى هنا؟

ماذا نفعل ؟
إلى أين نتجه؟

وبالإ�ضافة �إىل ذلك  ،هناك حاليا �أربع مراكز �إقليمية للتدريب
والبحوث ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة تابعة التفاقية رام�سار --يف مدينة
املعرفة "�سيتى اوف نوليدج" بدولة بنما لن�صف الكرة الغربي و يف
منتجع رام�سار ب�إيران لو�سط وغرب �آ�سيا و يف كمباال ب�أوغندا ل�شرق
�أفريقيا وفى ت�شاجنوان بجمهورية كوريا خلدمة منطقة �شرق �آ�سيا.
تخ�ضع جميع املبادرات الإقليمية للحكم امل�ستقل وغريم�صرح لها بالتحدث
�أو الت�صرف نيابة عن االتفاقية غري �أنها تعمل وفقا ملبادئ رام�سار  ،على
�أ�سا�س القواعد ال�صارمة لتقدمي التقارير واالت�صال الوثيق بالأمانة العامة.

©�أمانة رام�سار

اجتماع املبادرة العليا لإقليم الأنديز
� 29 ،سبتمرب 2010
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مقاييس النجاح
تعترب الذكرى ال�سنوية االربعني للعام  2011فر�صة منا�سبة لتقييم
وتقدير امل�س�ألة املعقدة املتعلقة مبدى جناح االتفاقية يف حتقيق مهمتها.
وقد �أظهرت الدرا�سات �أن حالة الأرا�ضي الرطبة تت�أثر ب�شكل �إيجابي يف البلدان
التي �أن�ش�أت �سيا�سة وطنية للأرا�ضي الرطبة ( �أو ما يعادلها) وجلنة وطنية
فاعلة متعددة القطاعات للأرا�ضي الرطبة �أو تابعة لرام�سار وفى البلدان
التي عملت على تنفيذ الأن�شطة الأخرى املو�صى بها على ال�صعيدين الوطني
واملحلي .كما �أن وجود جلنة وطنية فاعلة متعددة القطاعات للأرا�ضي الرطبة
�أو تابعة لرام�سار يعترب �أي�ضا �أداة قوية لدعم التنفيذ من داخل البلدان.

وما زالت عملية حتديد الدول ملواقع رام�سار على ارا�ضيها توا�صل
تقدمها  .فقد ا�صبحت قائمة رام�سارمبثاية �أكرب �شبكة للمناطق املحمية
يف العامل حيث تغطى ارا�ضيها الرطبة التى بلغت �أكرث من 1900
موقع ما يقرب من  186مليون هكتار حتى تاريخ (�أغ�سط�س .)2010
وقد وجدت الدرا�سات التي �أجريت حديثا من قبل خرباء بيئيني قانونييني
م�ستقلني �أن مديري مواقع رام�سار يف �أفريقيا و�أمريكا ال�شمالية قد ذكروا
فى تقاريرهم �أن حتديد هذه املواقع على ارا�ضيهم قد �ساعد فى احلفاظ
على هذه الأرا�ضي الرطبة  ،كما كان لهم وجهة نظر م�شرتكة وهى "ان
تعيني موقع بو�صفه �أر�ض رطبة ذات �أهمية دولية كان �أكرث من جمرد
�شرف ؛ فقد كان له فوائد ملمو�سة " وغالبا ما ت�شمل هذه الفوائد ما يلى :

©�أمانة رام�سار

•
•
•
•
•
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زيادة الوعي العام ؛
زيادة م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة املحليني ؛
مزيد من الدعم حلماية املوقع ؛
زيادة فر�ص احل�صول على متويل احلفظ  ،و
تعزيز فر�ص البحوث وال�سياحة البيئية.
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ماذا نفعل ؟
إلى أين نتجه؟

وقد �ساعد الإطار القانوين الدويل لالتفاقية كافة الدول على حماية مواقع رام�سار من
خالل الإجراءات القانونية املحلية اخلا�صة بها  .على �سبيل املثال  ،يف عام � 2006ألغى
احلاكم العام جلزر الأنتيل الهولندية ت�صريح ًا بتطـوير منتجع جمــاور ملوقـع رام�سار "
هيت الك " يف جزيرة بونري على �أ�سا�س �أن تقييم الأثر البيئي املطلوب ال يفي باملعايري
املحــددة يف �إر�شــادات رام�ســار  .وبعـد اال�ســتئناف الذى اجرى يف يوليو  2007وافق
جمل�س الدولة يف هولندا على هذا القرارم�سرت�شدا ب�أن "القرارات واملقررات واملبادئ
التوجيهية التى قبلت بالإجماع من قبل م�ؤمتر الأطراف التابع لالتفاقية. . .
ينبغي �أن تعترب جزءا من التزامات (هولندا) مبوجب االتفاقية ".
من موقع رام�سار االلكرتونى
خرب ت�صدر عناوين االنباء .تربير بطالن قرارات البناء
قرب موقع رام�سار يف بونري

يف احلادي ع�شر من �سبتمرب� 2007أ�صدرت ملكة هولندا بيرتيك�س،
مر�سوم ًُا ملكي ًا يرف�ض طلب حكومة بونري ب�إعادة النظر يف قرار حمافظ
هولندا-انتليز القا�ضي ببطالن قرارات حكومة بونري على بناء منتجع
بجوار ارا�ضي املاجنروف املعروفة با�سم "هيت ال�س" الذي �أعلن عنها
كموقع رام�سار منذ عام .1980
وقدم اريك �سي نيوتن وهو م�سئول يف وزارة ال�صحة العامة والتنمية االجتماعية و�صف ًا للق�ضية ونوه اىل "موقف
جمل�س الدولة الهولندي الداعي اىل اعتماد جميع القرارات واالر�شادات التوجيهية التي متت املوافقة عليها
باالجماع وال�صادرة عن م�ؤمتر الأطراف ،وهي املنظمة التي مت ان�شائها مبوجب اتفاقية رام�سار والتي يوجد
بها ممثلية من ممكلة هولندا ،واعتبار هذه القرارات والتوجيهات جزء من التعهدات التي تقت�ضيها االتفاقية".
ميكن قراءة التقرير املخت�صر هنا)12/11/07( .
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إلى أيـن نـتـجـــــه ؟
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تحديات المستقبل

وال تزال امل�شكلة متمثلة فى �أنه  ،ومع تزايد عدد ال�سكان  ،تطغى م�شاكل
ال�ضغوط املكثفة من �أجل النمو االقت�صادي والق�ضاء على الفقر وحت�سني م�ستوى
معي�شة ال�شعب على ق�ضية احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة والتنوع البيولوجي
ال�صحي عليها .ذلك التحدي الذي يواجهنا يف احلا�ضر وامل�ستقبل ال يزال
هو نف�سه كما كان منذ �أكرث من  40عاما م�ضت يف تطوير اتفاقية رام�سار.
فينبغى �أن يعرتف بالأرا�ضي الرطبة من قبل جميع قطاعات املجتمع
كبنيتنا التحتية الطبيعية ال�ضرورية للتوفري امل�ستدام للمياه وخدمات
النظام البيئي الأخرى  ،والتي تعتمد عليها معي�شة اجلميع يف نهاية
املطاف.كما �أن �صناع القرار يف حاجة اىل فهم �أف�ضل لقيمة خدمات
الأرا�ضي الرطبة عندما يواجهون قرارات �صعبة يف املفا�ضلة بني احلفاظ
على الأرا�ضي الرطبة وتغيريا�ستخدامات الأرا�ضي و املياه .ويجب �أن
نفهم �أي�ضا خماطر عدم التحرك ب�شكل حا�سم للحفاظ على الأرا�ضي
الرطبة  ،ف�ضال عن التكاليف االقت�صادية واالجتماعية الناجمة عن
جتاهل هذه املخاطر .و هكذا ف�إن موا�صلة "العمل كاملعتاد" مل تعد خيار ًا .

�صورة ار�شيفية©

وجد تقييم الألفية للنظم البيئية  ،الذى ن�شر عام  ، 2005ان االرا�ضى
الرطبة الداخلية وال�ساحلية كانت ال تزال تفقد ومبعدل �أ�سرع من �أي نظام
بيئي �آخر .كما ك�شفت تقارير عام � 2010أن ال�ضغوط تتزايد وحالة التنوع
البيولوجي م�ستمرة يف التدهور .غري �أن ما يثري االنزعاج اكرث من غريه
هو �أن ا�ستجابتنا لهذا الو�ضع قد تباط�أت منذ القرن الع�شرين  .فالرتكيز
على حفظ الأرا�ضي الرطبة و التنوع البيولوجي وحده مل يكن كافي ًا .

يجب �أن نعالج الدوافع املبا�شرة لفقدان الأرا�ضي الرطبة  -التنمية
احل�ضرية وال�صناعية وحتويل االر�ض لأغرا�ض الزراعة واملطالب املتزايدة
على املياه  -حتى ونحن نتعامل مع م�شاكل انت�شار النباتات واحليوانات
الغازية و�آثار ارتفاع درجة احلرارة واملناخ الذى تتزايد �صعوبة التنب�ؤ به.
لقد �صارالعامل يتحدث عن "�أزمة املياه العاملية" –فلم يعد هناك ما يكفى من املاء
لت�ستمر احلياة .لذا فينبغى �أن يفهم اجلميع حقيقة �أن الأرا�ضي الرطبة هى التي
توفر لنا املياه وتنقي مياه ال�شرب بتكلفة منخف�ضة  ،كما �أنها ترطب املناخ يف املناطق
املت�ضررة من اجلفاف .وتلعب اتفاقية رام�سار دور مركزي للم�ساعدة على حتقيق ذلك.
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الدور الرئيسي التفاقية رامسار
لقد جاءت اتفاقية الأرا�ضي الرطبة فى املكان املنا�سب الذى ميكنها
من خالله تقدمي العون ملواجهة هذه التحديات يف جميع �أنحاء العامل –
باعتبارها املعاهدة العاملية الوحيدة التى تركز ح�صرا على نوع النظام
البيئى ينبغى �أن متنح له �أولوية الإ�ستجابه  .ورام�سار لديها خربة طويلة
يف املعاجلة املبا�شرة جلميع الق�ضايا فيما يتعلق باملياه .وفى وجود طاقم
�سكرتارية �صغري ومرن مكون من املوظفني املتفانني وذوي اخلربة وهيئة
ا�ست�شارية علمية متمثلة فى فريق املراجعة العلمية والتقنية والذى
يتكون من كبار اخلرباء امل�ستقلني يف ق�ضايا الأرا�ضي الرطبة  ،مبا

يف ذلك ما تداخل منها مع ق�ضايا تغري املناخ وال�صحة والتنوع البيولوجي
والق�ضايا الزراعية  ،ف�إن اتفاقية رام�سار �ستكون قادرة على التحرك
ب�شكل �سريع وحا�سم فى ا�ستجابتها للمعلومات والأحداث امل�ستجدة.
كما انه من املفيد لالتفاقية �أن يت�سم م�ؤمتر االطراف بالفكر التطلعى
و�أن يكون للدول الأطراف �سجل طويل من مواجهة التحديات املتجددة ،
بحيث تكون قادرة على تبني �سيا�سات وتوجيهات جديدة للم�س�ؤولني واملدراء
يف وقت ق�صري  ،ف�ضال عن تكوين "�أ�سرة رام�سار" �أو دائرة كربى من
مقدمى الدعم يف جميع �أنحاء العامل من امل�س�ؤولني احلكوميني واملنظمات
غري احلكومية وال�صحفيني والأكادمييني واملواطنني الذين لديهم خربة
طويلة يف العمل معا كجزء من فريق عاملي لتحقيق الأهداف امل�شرتكة.

ماريا ريفريا©

وهكذا،ف�إن ال�سيا�سات والتخطيط والإدارة التى تقوم بها جميع القطاعات
امل�ؤثرة على جميع امل�ستويات �ست�ستفيد من االجماع العاملي الذى حتظى به
االتفاقية.
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وي�شمل ذلك امل�ساعدة على حتديد �أهمية الأرا�ضي الرطبة بالن�سبة ملواجهة
التحديات العاملية  ،مما يبني �أهمية املحافظة عليها وتر�شيد ا�ستخدامها ،
وحماية الأرا�ضي الرطبة والفوائد التي تقدمها .وكما ي�شمل �أي�ضا الدراية
التقنية والتوجيه ومناذج و�شبكات الدعم للم�ساعدة يف ا�ستخدام هذه املعرفة
على نحو عملى من �أجل احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة لأبنائنا و�أحفادنا.
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إلى أين نتجه؟
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شكر وتقدير
تقدم الأمانة العامة ال�شكرواالمتنان جلميع �شركاء املا�ضي واحلا�ضر يف احلفظ واال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة ملا قدموه من
دعم و �أظهروه من التزام.
�شكر خا�ص لدوايت بيك  ،امل�ؤلف الرئي�سي لهذا الكتيب.
يعود الف�ضل فى ن�شر هذا اال�صداراىل كل من �صندوقى دانون /ايفيان للمياه.
الأمانة العامة ،التفاقية رام�سار
� 2.سبتمرب 2010
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م�صادر �صورة الغطاء اخللفي (-1ر) :
• موقع رام�سار بحرية �سكادار  ،اجلبل الأ�سود
© توبيا�س �سالثى
• موقع رام�سار جوكيو والبحريات املجاورة  ،نيبال
© ال�صندوق العاملي للطبيعة نيبال
• موقع رام�سار جاندوكا -مانزانيلو ملج�أ احلياة الربية  ،كو�ستاريكا
© خوليو مونتي�س دي �أوكا AMRO - NCIU /
• موقع ماكيوليك من قائمة الأرا�ضي الرطبة لرام�سار  ،جنوب �أفريقيا
© كري�س رو�ش  /الرحالت الربية
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هدف اتفاقية رام�سار ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة :
"احلفظ واال�ستخدام الر�شيد جلميع ا لأرا�ضي الرطبة من خالل
اتخاذ ا لإجراءات املحلية والوطنية والتعاون الدويل  ،كم�ساهمة
من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة يف جميع �أنحاء العامل".
�أمانة اتفاقية رام�سار
� 28ش"موفريين"
" 1196جالند"
�سو ي�سر ا
هاتف رقم +41 22 999 0170 :
الربيد االلكرتوين ramsar@ramsar.org :
املوقع على االنرتنت www.ramsar.org :

متت الرتجمة والطباعة لهذا الكتيب باللغة العربية
بف�ضل الدعم الكبري الذي تقدمت به جامعة الدول العربية

متت ترجمة هذا الكتيب بدعم من املركز ا لإقليمي
رام�سار  -و�سط وغرب �آ�سيا

