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  11مؤتمر األطراف الحادي عشر مشروع القرار  -رامسار  البند الخامس عشر من األجندة 

 
  XI.11مشروع القرار 

  شبه الحضريةتخطيط وٕادارة األراضي الرطبة الحضرية و  مباديء

 

 المتعلقة االتفاقية من 3.1 المادة في المتعاقدة، األطراف بها تتعهد التي االلتزامات إلى شيري إذ  .1
 الرطبة األراضي جميع في ميالحك ستخداماال تحقيقإلى  اإلمكان، قدر ،الهادفة  الرطبة باألراضي
 األراضي" رامسار قائمة في المدرجة لتلك األراضي البيئي الطابع على والحفاظ ،نطاقها الواقعة في

 ؛"الدولية األهمية ذات الرطبة

 تعتمدو  باألراضي الرطبة مقترنةكانت  ما قبل التاريخ عصور منذ البشرية المستوطنات أن دركي ٕاذو  .2
 أخرى؛ أمور من جملة والدفاع، والتجارة المياه وٕامدادات الغذاء إلنتاج عليها

 الواقعة الرطبة األراضي تلك هي" الحضرية الرطبة األراضي" أن القرار، هذا ألغراضو  يؤكد،و  .3
 هي" الحضريةشبه  الرطبة األراضي" وبأن األخرىالحضرية  معاتوالمجت والقرى المدن حدود ضمن
 المناطقبين و  ضواحي تلك المنطقة بين وتقع حضرية لمنطقة المتاخمة الرطبة األراضي تلك

 المباشرة البلدية مناطقال خارج الواقعة األخرى الرطبة األراضي من العديد أن يشير إلىو  الريفية،
  الحضرية؛ المستوطنات مع ،مثالً  هيدرولوجياً ، ةمتصل
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 من أكثرفإن  عقد األول من األلفية الثانيةالمنتصف  منذ وأنه تحضراً  يزداد العالم أنب سلمي وٕاذ .4
 هذا لق بشأنما يقو  الحضرية، والمستوطنات والبلدات المدن في نسكي األرض سكان من% 50

 المناطق وخارج داخل الطبيعية الموارد على ومتزايداً  كبيراً  ضغطاً أصبح يشكل انه التوجه 
 الحضرية؛

بمعدل متوسط  بالنمو ستمري أنُيتوقع  الحضر سكان عدد الغالب على التحول هذا أن دركي وٕاذ .5
 البلدان معظم في منخفضة نمو معدالتبو  العالم، أنحاء جميع في سنوياً  %1.6يصل إلى حوالي 

 نموًا؛ قلالبلدان األو  الناميةً  بلدانال في االتساع الحضري معدالت أعلىبو  ،المتقدمة

البيئة،  على السلبية اتر يثأتال منينتج عنها بالضرورة مجموعة  الحضرية المناطق بأن سلمي وٕاذ .6
 حجمالو  لدرجةمن حيث ا اتر يأثتهذه ال تتفاوتو  الخصوص، وجه على الرطبة األراضيوعلى 

تبعات على المستوى  عليه ترتبي مما البلدية حدود خارج دومًا إلى يمتد الذي جغرافيال نطاقالو 
 البيئية؛ اتر يأثتالعالمي من حيث ال

وذلك  ،رئيسيتين بطريقتين للتهديد الرطبة األراضيتتعرض  التحضر، سرعة تزايد مع أنه دركيٕاذ و  .7
 : خالل من

i( و بدون سواء أكان ذلك مخططًا له أ الرطبة بشكل مباشر إلى مناطق حضرية، تحول األراضي
جسيمة مترافقة مع مشاكل الصرف الصحي الملوث، فقدان الموئل  مشاكل إلى مؤدياً  تخطيط، 

لنباتات  الحضريةوشبه استغالل المقيمين في المناطق الحضرية  في بشكل مباشر، اإلفراط
 ؛ والغازية واالنتشار المتزايد لألنواع غير األصلية الرطبة وحيوانات األراضي

ii( تزايدالم فيها الطلب بما ،المائية مستجمعاتالبالتهيئة الحضرية التي تطال  المتعلقة اتر يأثتال 
 والطلب زراعي،ال نتاجاإل زيادة إلى الحاجةو  ،هدر امصط انقو  تلوثلا وانتشارتزايد  المياه،على 
 واحتياجات الحضرية، التحتية البنية لتطوير الالزمة موادال توريدل االستخراجية الصناعات على
 ؛المتنامي المدن لسكان الطاقة إلنتاج المياه

والتي من الممكن أن  الرطبة لألراضي ةالمستدام وغير ةمناسبال غير اإلدارةالقلق بشأن  إذ ينتابه .8
 والزالزل،المد  وأمواج كالفيضانات، الطبيعية، لكوارثل مواجهتها المدن فيمرونة تؤدي إلى خفض 

 ؛ما بعد الكوارث للخطرفي المدنإعادة تهيئة كما تعرض 

 وخدماته الحيوي والتنوع الرطبة األراضي على والحفاظ القادمة األجيال أنه من أجل رفاه يؤكد ٕاذو  .9
 يسلمو  للتحضر، استدامة أكثر منهجية المجتمع أن يعتمد الضروري فمن للناس،التي يقدمها 

 الحضرية؛ تدعم المناطق التي الطبيعية الموارد قاعدة حماية إلى بالحاجة

 خدمات من مجموعة توفر وشبه الحضرية الحضرية المناطق في الرطبة األراضي بأن قري وٕاذ .10
 الشرب، مياه إمدادات على والحفاظ المياه نوعية وتحسين الغذاء توفير ذلك في بما ،ةالبيئي النظم

 الفيضانات تنظيم طريق عن الطبيعية خطاراأل حدة من والتخفيف األمن المائي في والمساعدة
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 المناطق في الخضراء المساحات إلى الوصول أن كذلك دركي وٕاذ العواصف، هبوب من والحد
 ؛والعقلي البدني الناس في رفاه إيجابياً  همايس أن يمكن الحضرية

 للتنمية دافعة قوة تكون أن يمكن ،التسييرو  الجيد واإلشراف ،التخطيط حسن مع المدن أنب يثقٕاذ و  .11
 والمقبلة؛ الحالية لألجيال المستدامة واالجتماعية االقتصادية

 بالنسبة الحضرية وكما هو الحال  الرطبة لألراضي ةمناسبال غير اإلدارة أنذلك، بمع  ،يعترفو  .12
 طريق عن ،الرفاه اإلنساني تهدد التياألخطار  ظهور في تسهم أن يمكن رطبة، أراضيألي 

 على[ ،السهول الفيضانية مناطق في المستدامة غير التنمية طريق عن أو المالريا مثل األمراض
 وصحة الرطبة األراضي"حول  12مؤتمر األطراف الحادي عشر مشروع القرار  في المبين النحو

 ؛"]اإلنسان

 قبل ، منالتفاقيةل) STRP(نية تقهيئة مراجعة القضايا العلمية وال من طلبال إلى شيري وٕاذ .13
 مع التعاونية الروابط ستكشافا ،X.27 القرار في المتعاقدة األطراف لمؤتمر العاشر االجتماع

 االستدامة تعزيز حول) المتحدة األمم -موئل" (البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج"
مبادئ توجيهية  وٕاعداد والمياه الرطبة راضيفيما يتعلق باأل والبلدات للمدن والبيئية االجتماعية

 ؛شبه الحضريةو  الحضرية المناطق في الرطبة األراضي لتسيير

وبأن  الحضرية، الرطبة األراضي هافي بما الرطبة، األراضي تؤديه أن يمكن الذي بالدورعترافا وا .14
 النحو على[ ،)MDGs" (لأللفية اإلنمائية األهداف" تحقيق يمكن أن يسهم في رامسار اتفاقية تنفيذ

 ؛]12من مؤتمر األطراف المتعاقدة الحادي عشر مشروع القرار  1 المرفق في إليه المشار

) 2008(لمؤتمر األطراف التاسع ) CBD(الحيوي  التنوع اتفاقيةمن  XI/28 القرارات ذ يشير إلىإ .15
الحيوي لمؤتمر  التنوع اتفاقية من X/22 والقرار ،"المحلية والسلطات لمدنا مشاركة تعزيز" حول

 المحلية والسلطات والمدن محليةال حكوماتال بشأن عمل خطة"حول ) 2010(األطراف العاشر 
 الذي الحيوي والتنوع المحلية السلطات حول ناغويا/ايتشى وٕاعالن ،"الحيوي لتنوعا من أجل األخرى

 أكتوبر 26 إلى 24 منفي الفترة  ناغويا في الحيوي للمدن التنوع قمة مؤتمر اعتمد من قبل
 يحضر وسع الالتبقد اعترف  الحيوي التنوع فاقيةتال IX/28القرار  أن يشير كذلك إلى وٕاذ ،2010
على  األخرى والحكومات األطراف وحث للمدن،وأهمية إمدادات المياه  سكانلل السريع العالمي
 وشبه الحضرية الحضرية الرطبة األراضي التي توفرها البيئية النظم وخدمات الحيوي التنوع حماية
  ؛صالحيتها ضمن

للمستوطنات البشرية،  المتحدة األمم الصادر عن مجلس إدارة برنامج  23/4 القرار أنكذلك  يشيرو  .16
 الوصول نطاق توسيع خالل من المستدامة الحضرية التنمية"حول ) 2011( األمم المتحدة -موئل
 األمم موئل لوائح برنامج تحديداً -" التحتية والبنية األساسية والخدمات والسكن، لألرض، العادل
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 ،البيئية النظم وخدمات الرطبة، األراضي ذلك في بما ،الحيوي والتنوع بالمدن لنهوضل -المتحدة
 المستدامة؛ الحضرية للتنمية استراتيجيتها من كجزء

 التنوع اتفاقية: التالية جهاتال بين مجموعة من التعاون نطاق لتوسيع المتاحة بالفرصٕاذ يرحب و  .17
 الدولي والمجلس المتحدة، ألمما -مياه البشرية، للمستوطنات المتحدة األمم برنامج ،الحيوي

 و ؛فردية ومدن ،)IOPs(رامسار تفاقيةال الدولية المنظمة وشركاء) ICLEI(المحلية البيئية للمبادرات

 بهذا المرفقة المبادئ لتطوير )STRP( نيةتقمراجعة القضايا العلمية والامتنانه لهئية  عن يعربو  .18
 العمل؛ لهذا دعمهم على "دانون" ومجموعة البشرية للمستوطنات المتحدة األمم وبرنامج القرار

 
 مؤتمر األطراف المتعاقدة

وشبه  الحضرية المناطق في الرطبة ألراضيل ينالمستدام واإلدارة تخطيطلا مبادئب" إذ يرحب .19
المكانية  التخطيط على كذلك تطبيقها يمكنهذه " مبادئال" بأن ويسلم القرار، بهذا المرفقة" الحضرية
 خرىاأل حكوماتالو  المتعاقدة األطراف ويحث ،حسبما تقتضي الحاجة الريفية، المناطق فيواإلدارة 

 في بما( األخرى المعنية األطراف على تعميمها والعمل على المبادئ، تلك على بناء التصرفعلى 
 مختلف ها من قبلتناول العمل على لضمان والسعي ،)المحلية اللغات إلى ترجمتها خالل من ذلك
 ؛وشبه الحضرية الحضرية البيئات وٕادارة تخطيط عن مسؤولةال ةيالحكوم مستوياتالو  قطاعاتال

 البيئات في الرطبة لألراضي الحكيم االستخدام تعزيز مواصلة على" المتعاقدة األطراف"وٕاذ يحث  .20
 باألنشطةالمتأثرة و الحضرية  المناطقخارج الواقعة االراضي الرطبة  وكذلك ،هاب والمحيطة الحضرية

 الحضرية التنمية لتحقيق األساسية المبادئ مع هذه المنهجية ودمج ،والتنمية في تلك المناطق
 ؛"لأللفية اإلنمائية األهداف" تحقيق في كمساهمة للجميع، المناسب المأوى وتوفير المستدامة

 المتعاقدة األطراف ويحث مستدامة بطرق  الحضرية التنميةيمكن تخطيط وٕادارة  هأنب يعترفو  .21
 أهميةحول  التوجيه وتوفير الوعي،مستوى  العالقة على رفع ذات األخرى المنظمات ويدعو

 ألراضياإضافًة إلى كون تلك  الحضرية، المناطق سكان خدمات لفائدة كمصدر الرطبة األراضي
 التحضر؛ اتر يأثت وتنظيم المياه إلدارة األساسية التحتية البنية بمثابة

 المناطق في الرطبة األراضي ٕادارةو  تخطيط مبادئ" دمج تعزيز على المتعاقدة األطراف يحثإذ  .22
 واسع نطاق علىبنشرها  وصيوي الوطنية، السياساتبشكل مسبق ضمن  "وشبه الحضرية الحضرية
 في المناطق المياه إلدارة تحتية بنيةك الرطبة ألراضيا حول تقييم وٕادارة الوعي زيادة بهدف

 الحضرية؛
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مراجعة القضايا  التابعة لهيئات الوطنية نقاط االتصال خالل من ،"المتعاقدة األطراف" دعويو  .23
 بحماية المتعلقة الناشئة القضايا بشأن للهيئة المشورة تقديم مواصلةإلى  لديهم، نيةتقالعلمية وال
 ؛وشبه الحضرية الحضرية المناطق في الرطبة األراضي وٕادارة وتحسين

 مبادرات تطوير مواصلة نيةتقوهيئة مراجعة القضايا العلمية وال رامسارل العامة مانةاأل من طلبوي .24
 ،)المستدامة المدن برنامج خالل من ذلك في بما(" ئلامو لل المتحدة األمم "برنامج  مع تعاونية
وشركاء المنظمة الدولية ) ICLEI(والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية  ،الحيوي التنوع واتفاقية

 ،فردةمنالمدن ال ذلك في بما ،وغيرهم من المعنيين بالشؤون الحضرية )IOPs(التفاقية رامسار 
 الحضرية المحلية المجتمعاتوالتي من شأنها إفادة  إرشادية مواقع تطوير مشاريع تعزيز بهدف

 الرطبة؛ لألراضي الحكيم االستخدام شجيعوت

 ،"المتحدة األمم-ئلامو و " ،نيةتقوهيئة مراجعة القضايا العلمية وال العامة األمانة من كذلك يطلبوٕاذ   .25
 تطويرالقيام ب العالقة ذات والوطنية الدولية الوكاالت ، وكذلكالمستدامة المدن برنامج في مساعدةال

 المادة في اعليه المنصوص المبادئ المرفقة ذلك في بما ،لمختلف المعنيين اتالتوجيه من المزيد
 ورفع ،وشبه الحضرية الحضرية المناطق في الرطبة لألراضي المستدامة اإلدارة في سهمست التي ،4

 .األطراف مؤتمرإلى اللجنة الدائمة و   الذي تم إحرازه التقدم حول تقرير

  

  المرفق
  وشبه الحضريةمباديء تخطيط وٕادارة األراضي الرطبة الحضرية 

  المحتويات 

 معلومات أساسية .1
 المستهدف وقطاعها المباديء أهداف .2
 ضي الرطبة الحضرية وشبه الحضريةتخطيط وٕادارة األرامباديء  .3

  السياسة مبادئ 1، 3
  مباديء عملية 2، 3

ي الرطبة في تخطيط وٕادارة األراض اتلتنمية المستقبلية ودمج التوجيهافرص وأولويات  .4
 الحضرية وشبه الحضرية

  أولويات مباشرة 1، 4
  طولاألمدى الأولويات على  2، 4
  قبلية المحتملةتمسال المنتجات 3، 4
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ي الرطبة األراضالمستقبليين المستدامين في لتخطيط واإلدارة قضايا جوهرية وحلول محتملة ل. الملحق
  الحضرية وشبه الحضرية

 معلومات أساسية .1

 القرار 2008 عام في التفاقية رامسار المتعاقدة األطراف لمؤتمر اعتمد االجتماع العاشر  .1
X.27 الحضرية المناطق في الرطبة األراضي بأن سلم الذي ،والتمدن الرطبة األراضي بشأن 

 ولكن -للناس منافع – الهامة ةالبيئي النظم خدمات من مجموعة تقديم هايمكن وشبه الحضرية
فإن األراضي الرطبة تتعرض للتدهور المتزايد كنتيجة النتشار  البلدان من العديد في أيضا
 .التمدن

 وشبه الحضرية الحضرية المناطق في الرطبة األراضي وٕادارة لتخطيط التالية المبادئتم إعداد  .2
 "دةاألمم المتح -ئلامو "، و)STRP(نية تقبشكل مشترك ما بين هيئة مراجعة القضايا العلمية وال

بمن فيهم المنظمات الدولية  اآلخرين، والمعنيين ،)البشرية لمستوطناتل المتحدة األممبرنامج (
 التنوع حول العالمية لشراكةبا يتعلق فيماالحيوي  التنوع التفاقية العامة مانةالشريكة لرامسار واأل

  X.27 في الوارد للطلب االستجابة في األولى الخطوة هو الجهد هذاولعل . والمدن الحيوي
بما يتوافق مع  وشبه الحضرية الحضرية المناطق األراضي الرطبة في بإدارة المتعلقة لالرشادات
 ،ةالبيئي النظم خدمات ،يالمناخالتغير  مثل من قضاياباالعتبار  اآلخذ ،البيئي النظام منهجية
 عمل إطار توفير إلى المبادئ هذهوتهدف . العيش وسبل البشرية، الصحة ،الغذاء إنتاج

 .وهي غير ملزمة قانونياً  ،أدناه 4القسم  1 الشكل في هو وارد كما العامة، للتوجيهات

 بين مستمرو  لتعاون متنامٍ  األولى المرحلة من جزءاً  شكل المبادئ هذه إعداد على العملإن  .3
 في ،"األمم المتحدة -ئلامو " البشرية للمستوطنات المتحدة األمم وبرنامج رامسار، اتفاقية

تعترف بالحاجة و  أكثر استدامة في التحضر، اعترافهم بأهمية تشجيع المجتمع لتبني منهجية
  .الحضرية المناطق تغذيلحماية قاعدة الموارد الطبيعية التي 

باالستخدام  المتعلقة المبادئ هاتناولت التي لقضاياالمزيد من المعلومات األساسية حول اإن  .4
 الرطبة األراضي على الحفاظ وأهمية ،في ظل تحضر متزايد في العالم الرطبة راضيلألالحكيم 
 في الرفاه اإلنساني وارد في ساهمتهاوم تقدمها التي من أجل الخدمات وشبه الحضرية الحضرية

 .]DOC. Xx[المؤتمر الحادي عشر لألطراف المتعاقدة 

 في عليها المنصوص المبادئ أن رامسار،ل الدائمة لجنةل نو واألربع الثالث االجتماعفي لوحظ  .5
تخطيط و  )المكان(استخدام األرض في  على نطاق أوسع أيضا تطبيقها يمكن أدناه 3 الفقرة

 .الريفية وساطاأل في الرطبة ألراضيوٕادارة ا

   وقطاعها المستهدفالمباديء  أهداف  .2
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على أنهما يقعان ضمن  ةالبيئي النظم وٕادارة الحيوي التنوع على كانت النظرة إلى الحفاظ تقليديًا، .6
 دارةاإل مستوى على التركيز أو االهتمام من القليل مع الوطنية، الحكومات مجال ومسؤولية

، ال سيما في وقيمة زداد أهميةً يالمحلي كم الح دور تم االعتراف بأن ،مؤخراً بيد أنه . المحلية
  .ضوء التحضر السريع

ناطق الحضرية إدارة األراضي الرطبة وتنوعها الحيوي في المفي  توجيهاتالينبغي على   .7
قبل تطوير  بأقصى فاعلية) أو السياسات(‘ األدوات’ق يتطب ةيتعرض كيف نأ والمحيطة بها

 .سياسات جديدة أو أصلية/ أدوات

 المدن مخططي بين والتفاهم اللغة في تقارب هناك يكون أن المهم من ،العملية هذه لتسهيل .8
 المبادئ وضع هيف ساسية،األ خطوةال أما. الرطبة األراضي وٕادارة حماية وخبراء ينر يوالمد
 وتنفيذ السياسات تطوير لتوجيه استخدامها يمكنوفي نفس الوقت هؤالء التي تخاطب  العامة

 .عمليةاألدوات ال

وأصحاب  البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج مع شتراكباال وضعتقد  المبادئ هذهكون  .9
 جماهيريةمجموعة  إلى موجهةو  منظمات لعدة جماعية فلسفات تعكس هيفالمعنيين، المصلحة 

 .واسعة

 عالمي، طابع ذات هي الرطبة واألراضي الحضري بالتوسع المتعلقة القضايا من العديد فيما .10
على المعنيين  وبين ،والنامي المتقدمعالم ال بين بالفروق االعتراف إلى أيضاً  حاجة هناك

 .المستوى الوطني والمستوى المحلي

 عن المسؤولة الوطنية الحكومية الوزارات تلك هو أوال المستهدف جمهورال يكون أن يجب ،لذلك .11
 هماسي أن من خاللها يمكن التي لطرقلإدراكهم  تعزيزل ،الدول النامية في الحضرية التنمية
المثال،  سبيل على انظر،" (لأللفية اإلنمائية األهداف" تحقيقفي  الرطبة األراضي على الحفاظ

 الرطبة األراضي حول ،1 المرفق، 12مؤتمر األطراف الحادي عشر، مشروع القرار  [
 التخطيط مستويات في المبادئ هناك حاجة لتتابع الوطنية، السياسات خالل منثم و  ]).والصحة
 البيئي والتخطيط دارةمسؤولة عن اإلال األخرى الوزارات إلى إلحالتهاو ، والمحلية اإلقليمية والتنمية
 .الحضرية بالمناطق المتعلق

بمن فيهم  ، على علم الدولية المنظمات تكون أن ضمانل حاجة هناك ذلك، إلى باإلضافةو  .12
 -والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية  ،الحيوي التنوع واتفاقية ،المتحدة األمم ئلامو 

 - مثالً –بين مدراء األراضي الرطبة  المعلومات نشر يجب ،كذلك. الستدامةل المحلية الحكومات
المناطق الحضرية وشبه  المنخرطين مباشرة في اإلدراة واالستخدام الحكيم  لألراضي الرطبة في

 .الحضرية
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 التنفيذ اتلتوجيه التطوير الالحق قواعد إرساء في خطوة أولى مجردتوفر  المبادئإن هذه  .13
 تلك األراضي، إدارةب فيما يتعلق ،الحضرية الرطبة األراضيللتنمية الحضرية وٕادارة  العملي

  ).1 الشكل انظر(وتنمية المجتمعات المحلية  ،التخطيط الحضريو 

  
   لعملية لمختلف القطاعاتالعالقة بين المباديء الجامعة وتطوير التوجيهات ا. 1الشكل 

 

 الرطبة الحضرية وشبه الحضريةي تخطيط وٕادارة األراضمباديء   .3

 القضاياف. ذات االهتمام تنفيذالو  السياسة ممارسةمستويات  كل من أدناه المبينة المبادئتغطي  .14
 إلعداد أساسا شكلت التيو  الحضري، والتوسع الرطبة األراضيحول  تحديدها تم التي الرئيسية
 .في الملحقتم سردها  المبادئ،

 مباديء السياسة  1، 3

 ينبغي على رسائلعنواين رئيسة ل تمثل بالسياسات المتعلقة األربع التالية لتوصياتاإن  .15
واإلدارة  التخطيط منكًال  تتناول سياسات وضع لدى وتنفيذهافيها  النظر الوطنية لحكوماتا

 :الرطبة ألراضيل واالستخدام الحكيم ةالحضري
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 للبنية أساسية عناصر هي تقدمها التي الخدمات ونطاق الرطبة األراضي: 1 مبدأ السياسة
  .وشبه الحضرية الحضرية للمستوطنات الداعمة التحتية

باالستدامة االجتماعية والبيئية  الرطبة لألراضي الحكيم االستخدام يسهم: 2 سياسةمبدأ ال
  .  وشبه الحضرية الحضريةللمناطق 

الناتج عن التنمية أو  ،الرطبة األراضيفي  خسارة أو التدهور أي مزيد من: 3 سياسةمبدًا ال
    .المالئم والقيام بتعويضه بالشكل دنى،الحد األ إلى تقليصه ينبغياإلدارة الحضرية 

 الحضري التخطيطعمليات  في المحلية للمجتمعات الكاملة المشاركةإن : 4 سياسةمبدأ ال
وشبه  الحضرية المستوطنات إلقامة حيوي أمر الرطبة األراضي إدارة في القرار صنعو 

  .المستدامة الحضرية

 عملية ءمبادي  2، 3

يمكن أن  التي العملية التدابير منمجموعة  يجب أن يعمل على تحفيز السياسة مباديء تنفيذ نإ .16
 ة األفضلفظٍ احالمنب  اإلى ج  إلى المزيد من التنمية الحضرية األكثر استدامة مجتمعة تؤدي

 :ب التالية الممارسات أفضل أو العملية، المبادئب ىوصيو . الرطبة ألراضيا وتحسين
  استصالح وٕانشاء األراضي الرطبة: 1المبدأ العملي 

i(  وخاصة الحضرية، مناطقاليجب استصالح وٕانشاء األراضي الرطبة كعنصر من عناصر 
 .ةالبيئي النظم خدمات إيصال تحسينل التحتية والبنية المياه، إدارة

  قيمة األراضي الرطبة إدراك: 2المبدأ العملي 

(i   من خالل تحسين خدمات النظم  ، الفقر الحضريالسعي للحد من فرص  يجب تعقب      
  .لألراضي الرطبة ةالبيئي     

(ii   حيث من من السوق والدولة التي تشمل كالً  مقايضاتال في األخذ بعين االعتباريجب 
  .اإلقتصادية المنافعتقاسم و  سبل العيش خيارات

(iii الحضرية البيئات وخارج داخل البيئية الخدمات مقابل دفعال مثل الحوافز نظم تطبيق ينبغي 
  .الرطبة األراضي لحمايةوذلك 

(iv  صنع  تدعيم لغرض وضحبشكل أ الحضريين للمخططين الرطبة األراضي قيميجب توضيح
 التنمية إطار ضمنالرطبة بدقة  األراضي وتدهورفقدان  تكاليفكما يجب معرفة . القرار

  .الحضرية

  انخراط المعنيين: 3المبدأ العملي 

(i الشمولية والتعزيز  مبادئ ا علىعتمدي أنالتنمية الحضرية وٕادارة األراضي الرطبة يجب  إن
   ومشاركة المجتمعات المحلية
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(ii المقاربة تعتمد على أنيجب  الحضرية وٕادارة األراضي الرطبةمة التنمية وكاعتماد ح 
  . ممكندنى مجال الالمركزية إلى أكذلك اعتماد جميع المعنيين، و ساهمة بم ،تشاركيةال

  التخطيط المتكامل: 4المبدأ العملي 

(i  استخدام التخطيط المواضيعي كأداة أساسية للحفاظ على األراضي الرطبة والخدمات البيئية
  .سواء حد على الحضرية المستوطناتداخل وخارج 

(ii  عناصر غيرها من مع متكامل الحضري بشكل التخطيطفي  الرطبة األراضيمراعاة تناول 
 الزراعي، واإلنتاج للنقل، التحتية البنية تنمية المائية، الموارد إدارة مثل( المكاني لتخطيطا

  .).إلخ الوقود، وٕامدادات

(iii  للتنمية الحضرية التي تم التخطيط لها  بديلة مواقعتحديد)وغير ةالرسمي العمرانية التنمية 
  .الرطبة األراضي تدهور في أوفقدان  إلى ؤديي ال بحيث) سواء حد على ةالرسمي

لتنمية المستقبلية ودمج التوجيه في تخطيط وٕادارة األراضي الرطبة الحضرية فرص وأولويات ا  . 4
  شبه الحضريةو 

  مباشرةأولويات   1، 4

على  أعاله 3الواردة في القسم  تبني المبادئو  لضمان نشرهناك حاجة على المدى القصير  .17
. بين العديد من المعنيين والمنظمات مستمرٍ ولتحقيق ذلك، ال بد من تعاون مسبٍق و . نطاق واسع

مثل األهداف المحورية وتت -ولوياتيتم تحديد األ أنونظرًا لمحدودية الموارد، فإنه من الضروري 
 :فيما يلي األولية للتكامل والتعاون المباشرين

(i من  للمدن والتنوع الحيوي عالميةال شراكةال تيسيريتم . الحيوي للمدن والتنوع عالميةال شراكةال
،  UNEPنوع الحيوي بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة للبيئية تقبل األمانة العامة التفاقية ال

 المحلية البيئية للمبادرات الدولي والمجلس، UN-HABITATاألمم المتحدة  -ئلاومو 
)ICLEI(، التحاد الدولي لحماية الطبيعةوا (IUCN) -  ومعهد األمم 2010العد التنازلي ،

، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNITARالمتحدة للتدريب والبحوث 
UNESCOوجوهانسبرغ، ناغويا بون،، مونتلایرو  كوريتيبامن رؤساء بلديات  ، والفريق التوجيهي 

هو  الشراكة هذه من الهدف إن .الحيوي والتنوع المدنب المتعلقة القائمة المبادرات بين جمعلل
 الوطنية الحكومات ساعدمما ي ،2010التنوع الحيوي بحلول عام فقدان لمحاربة  المدن إشراك

 أدوات، وتطوير تدريبية ودورات عمل ورشات وتنظيم التوعيةرفع ل مواد توفيرمن خالل  والمحلية
  .الحيوي بالتنوع المتعلقة الدولية االجتماعات في المدن وٕاشراك

(ii  المستدامة المدن برنامج المتحدة، األمم -ئلامو )SCP( . هو إن برنامج المدن المستدامة
 في أنشيء وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، /المتحدة األمم -ئل امو  انبثق عن شراكة بين مرفق
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 هذا البرنامج. الحضري البيئي والتخطيط اإلدارة مجال في القدرات لبناء التسعينات أوائل
يقوم على أساس المنهجية التشاريكة بين وشركائهم و  الحضرية المحلية السلطات يستهدف

  .المعنيين على نطاق واسع

(iii للتنوع الحيوي  المحلي العمل(LAB)- )ICLEI( الحضري  التنوع الحيوي، هو برنامج
 المحلية الحكوماتو  -كل من المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحليةق من قبل العالمي، منسَ 

 عام في LAB Pioneer WorkNet العمل المحلي للتنوع الحيويشبكة  ت ريادةبدأ. الستدامةل
 أكثر يمثلون العالم، أنحاء جميع من واإلقليمية المحلية السلطات من منتقاة مجموعة مع 2006

السلطات هي عبارة عن قادة دوليين في إدارة وحماية / السلطة هذه. مواطن مليون 54 من
  .'رواد العمل المحلي للتنوع الحيويب' إليهم  يشارالتنوع الحيوي على المستوى المحلي، و 

 ،الموازية المبادرات من مجموعة ضمن المبادئ ترسيخل مكانيةاإل والمنظمات الشبكات تتيح هذه  .18
 التخطيط ضمن مناسب نحو على باالعتبار الرطبة لألراضي الحكيم أخذ االستخدام وتكفل
 ألراضيية لتوجيهالمبادئ ال إلدراج مباشرة فرصة هناك خاص، وبوجه. الحضرية والتنمية
  .المتحدة األمم -ئلاإطار العمل الناجح والقائم لبرنامج المدن المستدامة، مو  في الرطبة

   بعيدالمدى الأولويات على   2، 4

والمطلوب هو . التكامل بين البرامج الثالثة المحدد أعاله يمثل بداية عملية وليس نهايتهاإن   .19
لضمان تطبيق هذه  مشاركة مسبقة في المستقبل من قبل الهيئات التابعة التفاقية رامسار

ألراضي الرطبة ل يةتوجيهالمبادئ ال الذي يتم إحرازه  في تقدمال فإن وبالمثل،. المباديء وتنفيذها
مؤتمر األطراف الحادي [ انظر( البشرية الصحة في مجال المثال، سبيل على أوسع، على نطاق

مؤتمر األطراف الحادي عشر، مشروع [ انظر( الفقر على والقضاء]) 12عشر، مشروع القرار 
 التحضر أعمال جداول ضمن مجاالت العمل تلك إدراج الضروري منفسيكون  ،)]13القرار 

  .عماأل

وأي مواد وأن تلك المباديء  ،قد أعطيت االهتمام الذي تستحقه الرطبة األراضي أن لضمان  .20
ال بد من استمرارية فقد تم إدراجها تمامًا في التخطيط واإلدارة الحضرية،  توجيهية جاءت الحقاً 

يتم بصورة  الحضرية بالمستوطنات المحيطة والبيئية االجتماعية العلومفتطور . بها االلتزام
  .كثيرة ونشرها المعلومات لجمع المتاحة والفرص سريعة

  ةالمحتمل ةالمستقبلي المنتجات  3، 4

تشكل  بحد ذاتها والمبادئ المنتجات، من بمزيد الرغبة إلى االنتباه المبادئ ضعو  عمليةلفتت   .21
  : التاليين منتجينالتحديد  تم وقد. السياسات لوضع قاعدة

i( والتخطيط لألراضي الرطبة البلدية السلطاتو  ،التخطيط ٕاداراتو  ،المحلية للسلطات معلومات 
  و؛ةالحضري واإلدارة
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(ii األراضي وٕادارة وتخطيط الحضري التوسع حول المحلية الرطبة األراضي لمدراء معلومات 
  .الرطبة

 مستوى المدينةفيذ القرارت على نت ما يمكنوكثيرًا . ات ديناميكيةالمدن هي عبارة عن كيان إن  .22
ال بد  لهذا، وٕادراكاً . يشكل محفزًا العتماد القرارات بشكل أوسع على المستوى الوطني بدوره الذي
 معلوماتال إذ ال بد من توفير. على مستوى المدينة بطريقة جماعية جمهورال استهداف من

حول عدة  لتخطيطل اإلدارية سلطاتالو  البلديةومسؤولي  ينالمحلي للمسؤولين عمليةال والتوجيهات
  : قضايا ذات عالقة باألراضي الرطبة وتتضمن

 والتوعية والمشاركة والتعليم واالتصاالت، الوعي زيادة )CEPA(؛  
 ؛)هاتصنيفو  الرطبة األراضي أنواع( الخرائط رسم  
 ؛ةالبيئي النظم وخدمات الرطبة األراضي قيم وتقييم فهم 
 هو متعلق بالتغير المناخي؛، بما فيها ما اتر يأثتتحديد وتخفيف التهديدات وال 
 ؛من حلولاستصالح األراضي الرطبة وٕانشائها ما يوفره اإلقرار ب 
 بناء القدرات في التخصصات ذات الصلة باألراضي الرطبة؛ و 
 إجراء التقييم البيئي االستراتيجي. 

 ،المعنيين المصلحة و أصحابمن  شرائحيستهدف توجيه  إلى حاجة هناكإضافة إلى ما تقدم،   .23
 الخاص والقطاع المحلية،مجالس ال في األعضاء المنَتَخبين المحلية، المجتمعات بمن فيهم

  .الحكومية غير والمنظمات ،)واإلسكان والصناعة ةالبيئي النظم خدمات في التجارة لتسهيل(

 ير يشكل  مدملمح أو  ففي حين أن. جمهورًا مميزاً أيضًا األراضي الرطبة  ير ييشكل مد  .24
األراضي الرطبة ذوي عالقة بالتحضر أمٌر لم يتضح بعد، إال أنهم سيشكلون دون شك جمهورًا 

  .الخصوصيةلتوجيهات لمميزًا وهامًا 
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  الملحق

   المستدام لإلدارة والتخطيط المحتملةالمستقبلية  والحلول الرئيسية القضايا
  الرطبة واألراضي الحضرية للمناطق

 الضغوط نتيجة الرطبة األراضي تواجه التي الرئيسية القضايا تغطيةإلى  أعاله المبينة المباديء تهدف
 وتدهورها الرطبة األراضي فقدانومسببات  الرئيسية القضايا تحديد يمكنو .الحضري التوسعالمترافقة مع 

  :فيما يلي المبادئ عليها ترتكز التي الحضرية المناطق وخارج داخل

(i  الدوائر الحكومية بين  يةقطاعال نزاعاتالإن) ًتخطيطال غياب أو وندرة) سواءحد  على عمودياو  أفقيا  
  .إدماج األراضي الرطبة في عمليات صنع القرار بالشكل المناسب غالبًا ما تفشل في المشترك والتنسيق

(ii  التوصيل  لنظم أولقوى السوق  وتوزيع األراضي الحضرية األراضيباستخدام  القرارات المتعلقة تركإن
 األراضي وتدهورفقدان استمرار  عن يسفر وسوف مستدامة سياسةل اً خيار  يعد ال والعرفية الرسمية
  .الرطبة

(iii  النظم وخدمات الرطبة لألراضي واالجتماعية االقتصادية بالقيمة للتوعيةنطاق واسع النقص هناك 
 يعتمد التي المائية الموارد على اظفحال وأيضًا من خالل ويكون هذا بشكل مباشر ،توفرها التي ةالبيئي
  .الحضر سكان عليها

(iv نصاف هي مشكلة مستمرةاإلكمة وعدم و االفتقار إلى القيادة، وضعف الح.  

(v  هناك افتقار عام للسياسات والقوانين التي تحمي األراضي الرطبة، إضافًة إلى االفتقار آلليات التشريع
  .إلنفاذها

(vi  ضي التحتية والموارد المالية والبشرية التي تحول دون التخطيط واإلدارة المستدامة لألرااالفتقار للبنية
  .الحضرية الرطبة الحضرية وشبه

(vii  والقضايا، والحكومة المجتمع قطاعاتمن قبل العديد من  المعنوي هتماماال عدمتشكل حالة 
  .الرطبة لألراضي الحكيم الستخدامًا يحول دون اعائق الفسادالمرتبطة ب

(viii  ويتفاقم هذا األمر بسبب ". األرضي الرطبة"غالبًا ما يكون هناك ضعفًا في تعريف أو فهم ماهية
  .االفتقار إلى قوائم جرد األراضي الرطبة التي من شأنها رفد عملية التخطيط الحضري

(ix  إلى الهجرة يجبر على الريفية المناطق في الفقر غالبًا بسبب،  السكانية والكثافة السكان زيادةإن 
   .الحضرية المراكز

(x  الذين إن التغير المناخي هو مسبب مباشر للتغير، لكنه يتسبب أيضًا بزيادة عدد الالجئين البيئين
  .إلى المراكز الحضرية، مما يفاقم الضغوط السكانية هناك يهاجرون
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(xi خدمات التنوع الحيوي لألراضي الرطبة  إن ضعف في العدالة في الوصول إلى المنافع المستمدة من
توطن في المناطق الحضرية يمكن أن يتسبب باإلفراط في استغالل األراضي الرطبة سوكذلك الفقر الم

 .وذلك للضرورة اإلقتصادية

(xii  ،الواقعة  خاصة تلكإن التنمية غير المستدامة والمباني غير المرخصة والمستوطنات غير الرسمية
، واألنشطة غير القانونية مثل التخلص من المخلفات، جميعها تسهم في ناطق الساحليةالم من قرببال

  .وتدهور األراضي الرطبةفقدان 

(xiii على والتأثير مباشرة الرطبة األراضي تلوث إلى يؤدي الحضري الصحي الصرف مياه معالجة عدم 
وأيضًا من  الجريان السطحي من المخلفات الزارعية الكيميائية نفإ ذلك، إلى باإلضافة. المائية البيئة

  .لها تأثيرها على األراضي الرطبة الصناعة

(xiv  إن الضغط على مصادر المياه من أجل االستهالك البشري والصناعي يؤدي إلى شح في المياه
  .واألمن المائي داخل وخارج نطاق المناطق الحضرية على حد سواء

(xv وينتهي األمر أحيانًا مثل المالريا،  أمراضب الكثير من األحيان مرتبطةفي  ال زالت األراضي الرطبة
همية عمق ألاألدراك اإل هناك كوني أنرطبة، وال بد من في الصرف الصحي والطمر في األراضي ال

  .األراضي الرطبة الصحية في تحسين صحة الناس وسبل عيشهم

(xvi  ألراضي الرطبة قد أسهمت في خفض مرونة المدن في مواجهة الكوارث، ناسبة لغير المدارة اإلإن
  .ما بعد الكوارث ض القدرة على االنتعاشوأكثر من ذلك خف

(xvii حدود  ة عنخارجالفي المناطق  مثل الرمل والملح والمعادن، إن عملية استخراج المواد الجيولوجية
  .التوطن الحضري، ال بد أن تدار بطريقة حذرةة لدعم البلديات من أجل البناء والتنمي

(xviii  األنواع الغريبة الغازية غالبًا ما يتسبب  ٕادخالإن اإلفراط في استخراج موارد األراضي الرطبة و
  .ئلابخسارة المو 

ولتخطي هذه األعتبارات الهامة، يمكن تحديد مجموعة من الحلول الممكنة، والتي من شأنها رفد المبادئ 
  : وهي. أعاله الواردة

(i  بين عدد  جيدا مر ال يتم تقديرهاألهذا  أنبما لألراضي الرطبة،  هامرفع مستوى الفهم حول الدور ال
  كبير من قطاعات التخطيط وغيرها؛

(ii  تحسين الوعي حول إيصال منافع األراضي الرطبة على مختلف المستويات، بما في ذلك البرامج
وسع نطاقًا، وتوفير المعلومات المستهدفة عبر الدوائر األالعامة توعية الالتعليمية في الجامعات، حمالت 

  الحكومية؛
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(iii تقسيمالو  اإلنمائية العمل أطر ذلك في بما حساسية، أكثرتنموية  حضري تخطيط سياسة تحقيق 
 المياه إدارة قضايا وتناول ،)الرطبة األراضيب المرتبطة تلك خاصة( ةالبيئي النظم خدمات لحماية المكاني
    مناسب؛ نطاق على

(iv  زيادة التركيز من قبل الحكومات على حماية مناطق األراضي الرطبة، حتى لو تطلب األمر اللجوء
ل، من خالل نظم تعمل على اللدفع للناس مقابل االنتقال إلى مناطق أخرى أقل حساسية، على سبيل المث

  ؛ةمقابل خدمات النظم البيئي استخالصتوفير 

(v في ذلك في بما الحضري، التخطيط في طبيعية تحتية بنيةك الرطبة األراضي الوضوح في طرح 
 المائية الموارد ،عواصفوال األمطارمياه  إدارة مثل المياه، إدارة مناحي جميع األراضي وتخطيط تخطيط

  ؛المياه معالجةو 

(vi بل ،ذاتها حد في الطبيعة على اظحفلل أهمية ذات ليست كمجرد مناطق الرطبة األراضي معالجة 
 الموارد توفير في أساسي ومكون مياهالدارة إل الحضرية التحتية البنية في رئيسيةال كعنصر من العناصر

  المائية؛

(vii  تحسين السياسات واألطر القانونية التي تعمل على حماية األراضي الرطبة، وضمان إنفاذها
  وتنظيمها؛

(viii  استخدام األراضي الرطبة كنظم طبيعية لمعالجة مياه الصرف من أجل التخفيف من التلوث
  ؛، خاصة ألغراض تحسين النظافةالحضري والترسب

(ix سواء، حد علىها وخارجحدود المناطق الحضرية  داخل الرطبة لألراضي الحكيم االستخداماألخذ ب 
  ؛وعالقتهما المياه مستجمعات /األحواض المائية  بين الترابط وفهم

x (عنصراً مما يشكل  ،هاوحل المشكلة تحديد في ،ٕاشراكهمالمعنيين و و  أصحاب المصلحة مشاركة ضمان 
 هذهال زالت  ،يالمستقبل للنجاح أساسياً بالرغم من كونه أمرًا و  – المستدامة المدن تحقيق في أساسياً 

  ؛في الوقت الراهن ضعيفة المشاركة

xi (ألراضيلالمستدامة  دارةاإل في المحلية المجتمعات وٕاشراك ادةإف إلى هدفت محددة برامج وضع 
 .الرطبة


