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  13مؤتمر األطراف الحادي عشر مشروع القرار  -رامسار  البند الخامس عشر من األجندة       

 XI.13مشروع القرار  

  لربط الحفاظ على األراضي الرطبة واستخدامها الحكيم إطار عمل متكامل 
  بالقضاء على الفقر

  نية، ومقدم من قبل اللجنة الدائمةتقإعداد هيئة مراجعة القضايا العلمية وال

) X.3 ،2008القرار( واألراضي الرطبة يرفاه اإلنسانالبإذ يشير إلى أن إعالن تشانجوون المتعلق  .1
ستخدام الحكيم لألراضي الرطبة وٕادارتها واستصالحها ال بد أن يساعد في بناء فرص قد أكد أن اال

ن يوالمهمشتحسين سبل العيش بالنسبة للناس خاصة أولئك الذين يعتمدون على األراضي الرطبة، 
 ؛والمستضعفين

الذي يشجع األراضي الرطبة والقضاء على الفقر حول ) X.28 )2008وٕاذ يشير كذلك إلى القرار  .2
األطراف المتعاقدة على تحديد الطرق والوسائل لالستمرار في تنفيذ إطار العمل األولي حول 

من  11لب في الفقرة ، ويط)IX.14 )2005قر المعتمد في القرار فألراضي الرطبة والحد من الا
تطوير توجيهات محددة لألطراف المتعاقدة من أجل  )STRP(نيةتقهيئة مراجعة القضايا العلمية وال

 دعم تنفيذ تلك القرارات؛

 األبعاد، ومتعدد وأنه معقد ،الواضح من الرفاه الحرمان على أنه الفقر تعريف تم ه قدبأنوٕاذ يسلم  .3
  ؛وأممه العالم في السكان من كبيرة نسبة على يؤثر يزال الأنه و 
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 قيد على بقاءهم نوأ العالم حول فقراءال من الكثير يغلب على بأن الطابع الريفيوٕاذ يسلم كذلك  .4
 الرطبة لألراضيالبيئية  نظمال أن دركي وٕاذ المحلية، البيئية النظم على يتوقف بشكل كبير الحياة

 التي البشرية مجتمعاتال عيش سبل استراتيجيات منأساسيًا  جزءاً  شكلت تقدمها التي والخدمات
 الطابع على تؤثر المجتمعات هذه مثل في ستراتيجياتاال تلك وبأن الرطبة، األراضي على تعتمد
 ؛األمر كذلكالرطبة  لألراضي البيئي

 على القضاء في تسهم أن هايمكن رامسار اتفاقية الحكيم في ستخدامأحكام اال تنفيذ ويسلم أيضًا بأن .5
 البيئية؛ االستدامة وضمان المدقع الفقر من لحدل لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق ثم ومن الفقر،

إدماج التنوع الحيوي في "من اتفاقية التنوع الحيوي، حول ) X.6 )2010ويشير إلى أن القرار  .6
ي مشاركة النشطة وااللتزام من قبل هيئات التعاون التنمو ، يدعو إلى ال"القضاء على الفقر والتنمية

لفقر التنوع الحيوي وخدمات النظام البيئي في القضاء على ا والوكاالت المنفذة في دعم دمج
 والعمليات التنموية؛ و

إلعدادها النصائح والتوجيهات المرفقة في  نيةتقلهيئة مراجعة القضايا العلمية وال تقديرهعن  بويعر  .7
األراضي الرطبة الدولية، والمعهد منظمة هذا القرار، وٕاذ يشكر كذلك حكومة المملكة المتحدة، 

 ير هذه التوجيهات؛تطو لدعم لما قدموه من ) IWMI(الدولي إلدارة المياه 

 
 مؤتمر األطراف المتعاقدة

بالقضاء على  إطار العمل المتكامل لربط الحفاظ على األراضي الرطبة واستخدامها الحكيمب’يرحب  .8
خدمات النظم البيئية وسبل لتقييم  ما الى ذلكالمرفق في هذا القرار، وذلك كأداة للحكومات و ‘ الفقر

 ؛متعددة  هما على مستوياتروابطو العيش 

األراضي الرطبة، مع رابط الفقر تل اهاتويحث األطراف المتعاقدة على استخدام إطار العمل في تقييم .9
 فاظحوال الحكيم االستخدام لتعزيز موقعال القائمة على اإلدارة تخطيط تطوير في التقييم هذا إدراجو

 الرطبة؛ لألراضي البيئي الطابع على

بمن فيهم  ،المصلحة وأصحابالمعنيين جميع  انتباه لفتعلى ويحث أيضًا األطراف المتعاقدة   .10
 كما ،إلى إطار العمل المدني والمجتمع الحكومية غير والمنظمات والوكاالت واإلدارات الوزارات،

 الحكيم ستخدامرامسار لال دليل مع جنب إلى جنباً  اإلطار هذا استخدام على األطراف يحث
 يةو التنم وكاالتال مع التعاون لتعزيز كوسائل ،)2010 عام الرابعة، الطبعة( لألراضي الرطبة

األنشطة المرتبطة عند القيام باتخاذ القرارات و  عند الرطبة األراضي داخل الفقر لقضايا للتصدي
 الرطبة؛ لألراضي الحكيم االستخدام بلورةب
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إلى األخذ بالمشورة  -العمل إطار انتباه المعنيين إلى عند لفت –المتعاقدة  األطراف كذلك يحثو  .11
 تنفيذ بأهمية يتعلق فيما ،‘والصحة الرطبة األراضي’ حول ،]1 المرفق XI.xx القرار[ التي يقدمها

 القضاء: (الهدف اإلنمائي األول وخاصة ،لأللفية اإلنمائية ألهدافا بالتركيز على رامسار اتفاقية
 ؛)والجوع المدقع الفقر على

متعاقدة ويحث المصارف التنموية وغيرها من الممولين إلى دعم تنفيذ هذا القرار من قبل األطراف ال .12
 لحكومات؛ ووذلك عن طريق دعم بناء قدرات ا

العاملة مع األطراف المتعاقدة والمنظمات ) STRP(نية تقيطلب من هيئة مراجعة القضايا العلمية وال .13
إطار العمل هذا من خالل مات والشبكات المعنية، االستفادة من الدولية الشريكة وغيرهم من المنظ
 :مايليستقبلية متضمين خطط العمل التنموية ال

i. الفقر مع وصف الطابع اضي الرطبة بتقييم ربط األر  دمج إطارلطوات عملية مؤشرات وخ
 IX.1القرار( متابعة العلميةالالتقييم و  األراضي الرطبة، و جردوأطر )  X.15القرار(البيئي 

 ؛)VII.10القرار(األراضي الرطبة في مخاطر الوتقييم ) المرفق و 

ii. هاواستخدام الرطبة األراضي على ظاحفال لربط المتكامل اإلطار" دمج بشأن المشورة تقديم 
 ؛ والفقر على للقضاء الوطنية والبرامج السياسات في" الفقر على لقضاءبا الحكيم

iii.  تقييم الفقر في األراضي الممارسات حول تطبيق إطار عمل حالة وأفضل الدراسات
 .الرطبة

  المرفق
  إطار عمل متكامل لربط الحفاظ على األراضي الرطبة واستخدامها الحكيم 

  بالقضاء على الفقر

I. مقدمة 

، األراضي الرطبة والحد من الفقرحول  IX.14، تبنت األطراف المتعاقدة القرار 2005في عام    .1
) وباتفاقية رامسار كأداة(بأهمية الحفاظ على األراضي الرطبة واستخدامها الحكيم الذي اعترف 

كعنصر هام في تحقيق االستراتيجيات التنموية المتفق عليها دوليًا بما فيها األهداف اإلنمائية 
، طلبت األراضي الرطبة والقضاء على الفقرالالحق حول ) X.28 )2008وفي القرار . لأللفية

إعداد إطار عمل متكامل لربط ) STRP(نية تقن هيئة مراجعة القضايا العلمية والاألطراف م
كثر الحفاظ على األراضي الرطبة واستخدامها الحكيم بالقضاء على الفقر وتحديد النطاق األ

  .إلجراء المتخذ في القضاء على الفقرشكل امالءمة ل
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 ،، محددة السياققابلة للتقييمكظاهرة متعددة األبعاد، جاء االعتراف بالفقر ، اإلطار هذا ضمن .2
خالل  اً تطور  شهد مع االعتقاد الحالي بشأن مفهوم الفقر وقياسه، الذييتماشى  وهذا. وديناميكية

منهجية  إلى السلع المادية صول إلىالتركيز على الح من فيها تغير العقود األربعة الماضية
  .تتضمن القدرات أو القابلية لتحقيق الرفاه لإلنسان

عدم القدرة على تلبية االحتياجات األساسية، "تتضمن بعض األبعاد المستخدمة في وصف الفقر  .3
وعدم السيطرة على الموارد، االفتقار إلى العلم والمهارات، ضعف الصحة، سوء التغذية، االفتقار 

على المياه والصرف الصحي، العرضة للصدمات والعنف والجرائم، إلى المأوى، صعوبة الحصول 
حرمان "كما تم التعبير عن الفقر على أنه . 1"االفتقار إلى الحرية السياسية والصوت المسموع

فقد عرف الفقر والرفاه اإلنساني كطرفان  3أما التقييم البيئي لأللفية. 2"صارخ من الرفاه اإلنساني
كما اعتبر الفقر ظاهرة ديناميكية، فبعض الناس يبقى في حالة من الفقر  .لنطاق متعدد األبعاد

حالة عابرة يمكن أن يدخلوا أو تمثل هي فبالنسبة للبعض اآلخر  بينما مع مرور الوقت، المزمن
 .يخرجوا فيها من الفقر

 لمستوياتبالنسبة  لفقرا المالية األبعاد ، فإنه يمكن مقارنةمألوفاً  أمراً  المطلق الفقر ومع أن .4
 يعتبر ، وماسياقمحددة الللفقر فهي  األخرى األبعادأما  الفقر، بخطعالقتها و  ستهالكاال/الدخل

  .بمرور الزمنلبلدان، كما أنه قد يتباين ، والمواقع، والمناطق واالمختلفين فقرًا قد يتباين بين األفراد

 خارج الناس انتشال ينطوي على وهو، الفقر من لحدإلى ا) IX.14 )2005رامسارقرار  ويشير .5
 X.28القرار الالحق  بينما يتحدث ،من حالة الفقر إلى الالفقر ونقلهم ،محددال الفقر خط

 مدقع فقر حالة في ممن هم الناس نقل إلى يشير ما عادة الذي الفقر، على القضاء عن )2008(
  .خط الفقر فوق ما إلى )أمريكي في اليوم بالنسبة لخط الفقر دوالر 1.25من  أقل(

II  .الروابط بين األراضي الرطبة والفقر  

وفقًا  -، الذي يعني لتلك األراضي "الحكيم االستخدام" ضمان إلى الرطبة األراضي تسعى إدارة .6
من خالل تنفيذ  الطابع البيئي الذي يتحققالحفاظ على   -لتعريف رامسار لالستخدام الحكيم

 ).2005ق أ، المرف IX.1القرار " (منهجيات النظم البيئية، ضمن سياق التنمية المستدامة

قاعدًة  ،القيمةجتماعي معياري يستند إلى ا تركيبك البيئي بالطابع الصريح يشكل االعتراف .7
 الرطبة، باألراضي أساساً  مرتبطة البشرية المجتمعاتف. للروابط بين األراضي الرطبة والفقر

والمقايضات التي يقوموا  الخياراتإلى  ،والغذاء للمياه األساسية البشرية االحتياجاتابتداءًا من و 

                                                            
 .واشنطن دي سي، الواليات المتحدة األمريكيةالبنك الدولي، . الطبعة الرابعة. توجھات الفقر وصوت الفقراء) 2001(البنك الدولي  1
البنك الدولي، واشنطن دي سي، الواليات المتحدة  الفرصة، التمكين واألمن،: مھاجمة الفقر). 2001(التقرير العالمي للتنمية  2

  .األمريكية
  .واشنظن دي سيآيالند برس، . التقرير التجميعي للتقييم البيئي لأللفية). 2005(التقييم البيئي لأللفية  3
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 وجودفإن  ،لذلك .كمة التي تؤثر في سلوكهم داخل وخارج األراضي الرطبةو وكذلك نظم الحبها 
 .الرطبة ألراضيالبيئي ل بالطابع ويتأثر يؤثربأشكالة المتعددة  الفقر

العيش في  زءًا ال يتجزأ من استراتيجيات سبلخدمات النظام البيئي لألراضي الرطبة جتشكل  .8
 تلك تكيفًا مع عيشهم وغالبًا ما تتضمن نظم سبل. الرطبةالمجتمعات المعتمدة على األراضي 

من  التي الطرقف. العيش يق أفضل نتائج سبللتحق ككل وذلك الطابع البيئي لألراضي الرطبة
 السياقات خاصة ،األخرى العيش سبلرؤوس أموال  مع البيئي النظام خدمات تدمج خاللها

 عيش سبلمن  تزيد خدمات النظم البيئية في ظلها التي والسياسية واالقتصادية االجتماعية
 مجتمعات في الفقر على هاتأثير  في هامة متغيرات بمثابة أصبحتقد  ،عليها المعتمدة المجتمعات

 .الرطبة ألراضيا

 الرطبة األراضي في تعيش التي لمجتمعاتا عيش سبل استراتيجيات تؤثر ذلك، من العكس على .9
 يمكن الحكيم ستخداماال مبادئ اتباعفالفشل في . الرطبة يضالألر  البيئي على الطابع حولهاما و 
 الوضع على باإلبقاءو ) االنتقال من الالفقر إلى الفقر( الفقر إلى الناس دفعب المشكلة يفاقم أن

 .الفقرنحو المزيد من  فعالً  الفقراء دفعبو فقر بالفعل، حالة  الذين هم في ألولئك الراهن

ستخدام الحكيم مثال على ذلك، اال(إن العالقة بين االستخدام الحكيم والفقر قد تكون مباشرة .10
مثل، إسهام االستخدام الحكيم في التخفيف من (، وغير مباشرة )سبل العيش للموارد التي تدعم

ور الطابع تدهل وبالمثل، قد يكون). ع الرفاه اإلنسانيوض من ثار التغير المناخي، مما يحسنأ
مما يؤثر سلبًا على سبل عيش المجتمعات مثل، استنزاف الموارد (عالقات مباشرة بالفقر  البيئي

ش عيمثل، التلوث الذي يؤثر على سبل (أو غير مباشرة ) المحلية المعتمدة على األراضي الرطبة
 أو تزايد تكاليف/ الموجودة عند المصب من خالل تدهور نوعية المياه والمجتمعات المحلية 

 ).معالجة المياه

 العوامل من العديد على تعتمد الفقر حالة في تغيير تحقيق فإن للفقر، األبعاد متعددة للطبيعة نظراً .11
 على الطابع البيئي الحفاظ أو الرطبة لألراضي االستخدام الحكيم ضمان مجال تتجاوز التي

 هام كمحور خدمي أن يمكن الرطبة لألراضي الحكيم االستخدام ضمانفبالرغم من . ه فقطوتعزيز 
 .أن يكون األداة الوحيدة من النادر إال أنه بالفقر، المتعلقة السياسات صنعفي 

يتسبب  كثيرًا ماوكما تؤثر خسارة األراضي الرطبة وتدهورها على الرفاه اإلنساني، فإن الفقر .12
 مباشرة اتر يثأتال هذه كونت أن مكنالم ومن. على األراضي الرطبة من شأنها التأثير بتدخالت

 الصرف وغياب العيش، سبل خيارات من تقلل التي الطبيعية الموارد استغالل في اإلفراط(
 مباشرة وغير) المخلفات من للتخلص الرطبة األراضي استخدام على الناس يجبر مما الصحي

األراضي  ترسبات في يراتتغ إلى التي تؤدي المياه مستجمعات في المدمرة الزراعية الممارسات(
 المحلي من ،متعددة جغرافيةعلى مستويات  أيضاً  حدثت أن يمكن التدخالت هذه مثل). الرطبة
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 غير االستغاللفي  سببةتالم الرطبة األراضي على المعتمدةالمحلية  المجتمعات فقر ،مثل(
 استخدامإلى  ؤديت قد التي الفقر من للحد الوطنية الحكومة جهود ،مثل( الوطنيإلى  )المستدام

 فيما يتعلق لأللفية اإلنمائية األهداف على التركيز ،مثل( العالميف )الرطبة لألراضي حكيم غير
 البيئية النظم بخدمات المتعلقة األهداف تحقيق في الفشلإلى  يؤدي قد الذي والمياه والفقر الجوعب

 ).الرطبة األراضي في

الفقر على الطابع البيئي إلى  اتر يأثت لفقر يحتمل تشكل دائرة مفرغة، فقد تصليتواجد ا ماحيثو .13
 .إمكانية األراضي الرطبة على إيصال خدمات النظم البيئية أو حتى فقدانها لحد الذي يضعفا

والفقر، ) الحفاظ على الطابع البيئي(االستخدام الحكيم التنمية على /تدخالت المحافظةر يأثتإن  .14
محاور الرفاه و / السيناريوهات المحتملة بدايًة على الفقرعتمد تو . لهم عدد من النتائج المحتملة

عتمد طبيعة أي تدخل على العوامل المؤسسية تو  . 1البيئي، كما يتضح في الشكل الطابع 
 .ذات العالقةواالجتماعية واالقتصادية والبيئية 

انتشال الناس من (السياسة التي تنقل المجتمعات إلى حالة الرفاه  أن التغيرات في من الواضح.15
في لتغير ا وبالعكس، فإن. يكسب فيه الجميع والحفاظ على الطابع البيئي تقدم وضعاً ) الفقر
 المجتمعات إلىبمقبول ويدفع ال هور في الطابع البيئي أكثر من الحديؤدي إلى تد الذي سياسةال

 ".المحظورة المنطقة"الفقر يكمن في 

بين هذين الخيارين يوجد مجموعة من السيناريوهات تعمل على تحقيق أحد الهدفين على حساب  .16
ففي هذه المناطق يصبح التقييم المتكامل للروابط . تشير إلى إجراء المقايضات اآلخر، وبالتالي

ية األهمية، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لوضع الخيارات بين األراضي الرطبة والفقر أمرًا في غا
، والقضاء على الفقر والحفاظ على الطابع ية التي تضمن التحقيق األمثل لكًال من الهدفينالسياس
 .البيئي

لمزيد من الوصف للتفاعالت التي تتم بين الطابع البيئي لألراضي الرطبة ومظاهر صحة و .17
 6الفقر وتحقيق الرفاه اإلنساني، انظر تقرير رامسار الفني رقم اإلنسان في القضاء على 

)2012(4.  

                                                            
استعراض : أراضي رطبة صحية، أناس أصحاء. 2012) المؤلفين المنسقين. (ڀ, و واينشتاين. سي إم. فيناليسون. ڀھورفيتس،  4

األمانة العامة التفاقية . تقرير منظمة الصحة العالمية/ 6تقرير رامسار الفني رقم . للتفاعالت بين األراضي الرطبة وصحة اإلنسان
  .مد، سويسراالچرامسار، 
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 نطاق سيناريوهات التغيير في الطابع البيئي لألراضي الرطبة والفقر بسبب تدخالت السياسة. 1الشكل 

 

III  .إطار عمل عام للتقييم المتكامل للروابط بين األراضي الرطبة والفقر  

 هذا للتقييم المتكامل للروابط بين األراضي الرطبة والفقر قائم على االعترافإن إطار العمل العام .18
أساسي في ، بوجود تغير إلى حالة رفاه عملية اإلنتقال من حالة متردية المَتَضمنة فيبالمقايضات 
كما يستند هذا اإلطار إلى مفاهيم أخرى مثل العدالة واالستدامة وسبل العيش . الطابع البيئي

وٕادراة النظم البيئية، جنبًا إلى جنب مع تعريفات رامسار للطابع البيئي واالستخدام الحكيم  والقدرة
 .لألراضي الرطبة

الروابط ب من مراجعة أطر العمل المتعلقة يستند إطار العمل إلى مجموعة من المباديء المستمدة.19
وتعزز تلك المراجعة فكرة أن التفاعل الثنائي المتبادل بين سبل العيش والبيئة . يئة والفقربين الب

 .هو أمر جوهري

تعابير  إلىفهم الفقر كتعبير عن التعرض إلى التغيرات البيئية،  ويحرز إطار العمل تقدمه نتيجة.20
خالت التي ف عن التدلمنهجية النظم أن تكش وكيف أن الرفاه وخدمات النظم البيئيةك أكثر جدوى

  .من شأنها التخفيف من حدة الفقر

 :الكامنة وراء إطار العمل هي الخمسة إن المباديء العامة.21

i. طيف ذاتا قيمة و تي األبعاد، الفقر والرفاه نهايتين متعدد لعل. الفقر كمفهوم متعدد األبعاد
حقيق القدرة على ت(على القدرات عاليًا لفقر تركيزًا ا ويتطلب تحديد مفهوم. محدد السياق
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فالعالقات بين خدمات النظم ). شروط سبل العيش( اإلجراءوتمييزه عن ) شروط سبل العيش
ال يتم معالجة جميع دوافع وعناصر الفقر من خالل التوفير المستدام و  البيئية والفقر معقدة،

الرطبة يجب  فالنظر إلى اإلدراة المستدامة لألراضي. لخدمات النظام البيئي لألراضي الرطبة
 .معالجة الفقر واسعة النطاقل عديدة أن يكون كجزء من استراتيجيات

ii. حول القائمة األدلةإن  .إدارة األراضي الرطبة كعملية لتعزيز وتشجيع مشاركة الفقراء 
 متكافئ غير عبئاً  ونحمليت عام بشكل الفقراء أن إلى تشير والفقر البيئي التنوع بين العالقة
 إدارة وأشكال مستويات عدة على- إدراج أو استبعادف. الرطبة األراضي تدهور أثر نتيجة
 لموقع الفقراء نظراً و  الوقت، ذات في. للفقر الرئيسية المحددات أحد يشكل الطبيعية الموارد
 والمساهمة اإلشراف تعزيزل اً فرص يوفرواأن  أيضاً  يمكنهم الموارد، مع وعالقتهم النسبي
 تخطيطولعل من األهداف الهامة ل .البيئي النظام ألداء التقليدي الفهم لدعم التقليدية بالمعرفة

وتعمل . القرار صنع في لمشاركةل للفقراء وآلية صوت إيجاد هو الرطبة األراضي إدارة
 إدارة تخطيطعملية  في المحلية لمجتمعاتل التامة مشاركةال على تعزيز رامسار توجيهات
  ).2010 الرابعة، الطبعة ،7 حول االستخدام الحكيم رامسار دليل انظر( الرطبة األراضي

iii. إن العديد . استدامة سبل العيش كشرط مسبق لتحقيق االستخدام الحكيم لألراضي الرطبة
مباشر أو بشكل التي ترتبط من عناصر الطابع البيئي هي بمثابة مظاهر لنظم سبل العيش 

. ويؤثر في الطابع البيئي لألراضي الرطبةحيث يتأثر الفقر  .غير مباشر باألراضي الرطبة
لسبل العيش أن تكون مستدامة من الناحية االجتماعية والبيئية لتحقيق االستخدام  إذن فال بد

  .الحكيم للنظم البيئية في األراضي الرطبة

iv. والطبيعة الديناميكية  -الترابط بين خدمات النظم البيئية ورؤوس أموال سبل العيش
. كقاعدة لرأس مال سبل العيش بالنسبة للفقراء في األراضي الرطبة لبيئيةلخدمات النظم ا

وتساعد القدرات على تحديد . عديدةيحصل الناس على سبل العيش باستخدام رؤوس أموال 
وتشكل األراضي الرطبة قاعدة ديناميكية . الوصول إلى األشكال المختلفة من رؤوس األموال

فالمؤسسات ومستويات الحرية المتاحة  ،رؤوس األموال لرأس المال تسهم في بقية أشكال
   .وتوزيع وٕادارة الموارد الشاملة, تدخللعب دورًا هامًا في تحديد إمكانية اللمجتمع ما ت

v. وبيئية ومكانية سياسية-اجتماعية نطاقات في العيش كسب نظم بين المتأصلة العالقات 
التي تكون البيئة جزءًا  العيش بسبل المتعلقة القضايا حل يمكن ال أنه الواضح من. مختلفة
فعوضًا . وممتلكاتهم الناس على تركز التي‘ تقليديةال’ التنموية منهجياتالباستخدام  فقط منها

 قبولو  ،العلوم البيئية واالجتماعية على تعتمد ،هناك حاجة لمنهجيات أكثر شمولية ،عن ذلك
االقتصادية -غير منفصلين عن بيئتهم الطبيعية وأن العوامل االجتماعية البشر أن فكرة

 على تجري العيش سبل نظم على الواقعة والضغوط فالدوافع. تتوسط صحة اإلنسان ورفاهه
، لذلك. منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر سبل عدة، خالل منعدة و  مستويات
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 ووضع السبل إدراك تلك على قادرةأن تكون  وهي الرطبة األراضي إلدارة هامةهناك نتيجة 
 .اإلدارية عملياتال من كجزء مناسبة لالستجابة استراتيجيات

  :روابط بين األراضي الرطبة والفقر على عناصر خمس هيإطار عمل التقييم المتكامل لل يشتمل.22

  ؛الطابع البيئيبين سبل العيش و تفاعالت لو ااألراضي الرطبة   - أ
 ؛البيئة الخارجية اتر يأثتالتعرض للمع سياقات  الروابط  -  ب
 استراتيجيات سبل العيش؛  -  ت
 المؤسسات والحريات؛ و  -  ث
 نتائج الرفاه اإلنساني  - ج

  .يليه وصفًا لكل عناصره. إطار العمل 2يقدم الشكل .23

  
العمل المفاهيمي لتقييم النظم مستمدة من إطار (إطار عمل التقييم المتكامل للروابط بين األراضي الرطبة وسبل العيش . 2الشكل 

  )البيئية لأللفية الخاصة بالنظم البيئة والرفاه اإلنساني

  

  للتفاعالت بين سبل العيش والطابع البيئيمجال األراضي الرطبة ك. أ

تحدد صحة اإلنسان معدات  يركز إطار العمل على األراضي الرطبة وخدماتها من منطلق أنها.24
إنها األمكنة التي يستمد . ، الغذاء واأللياف والمأوى والمنتجات الطبية)اآلمنة( ورفاهه كونها توفر المياه
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منها الناس سبل عيشهم واألمكنة التي تثري حياة الناس وتمكنهم من التعامل مع واقعهم ومن مساعدة 
تتفاعل  كما. ويعتبر الطابع البيئي للنظم البيئة لألراضي الرطبة حجر األساس لتلك اإلعدادات. اآلخرين

نظم سبل العيش مع األراضي الرطبة على نطاقات مكانية وزمنية متعددة، مّشكلة ومعززة خدمات النظم 
الكامنة في الطابع البيئي، وكذلك رؤوس أموال سبل العيش والتي تشكل بدورها قاعدة البيئية 

  .الستراتيجيات سبل العيش تلك

   :ا نظم سبل العيش إلىالتي تستند إليه 5تصنف مجموعة رؤوس األموال.25

i. الطبيعي الذي تنبع منه الموارد وتستمد منه  مخزون رأس المال مثليو ، رأس المال الطبيعي
 ؛العيش لسبل النافعة خدماتال

ii. التي العمل والصحة الجيدة، ويمثل المهارات، المعرفة، القدرة على ، رأس المال البشري
 اتباع استراتيجيات مختلفة لسبل العيش وتحقيق أهدافه؛ بمجموعها تمكن الناس من

iii.  ،الناس لتحقيق  د االجتماعية التي على أساسها يسعىويشمل الموار رأس المال االجتماعي
 أهداف سبل العيش؛

iv.  ،الالزمة لدعم سبل العيش؛  جينسلع المنتيشمل البنية التحتية األساسية و و رأس المال المادي
 و

v. ويشمل الموارد المالية التي يستخدمها الناس لتحقيق أهداف سبل العيش، رأس المال المالي. 

. خرىاألعيش البالتوازي مع رؤوس أموال سبل  الرطبة األراضي من البيئية النظم خدمات تتماشى.  26
تحويل الُبنى وفيما تشكل جزءًا من الرأس المال الطبيعي، فإن رؤوس األموال هذه، ومن خالل 

على  التفاعالت هذه فهم يساعدهذا، و . تسهم في جميع أشكال رؤوس األموال األخرىوالعمليات، 
 معيشي لنظام الفقر من لحدا في الرطبة األراضي من خالله أن تسهم يمكنالذي  مدىال تصور
 .البيئية للناس النظم خدمات توفير لمواصلة قاعدة يشكل البيئي الطابع على الحفاظولعل . معين

رؤوس أموال سبل و  الرطبة األراضي في البيئية النظم خدمات مخططل اً رسم 1في الجدول  يردو 
  .العيش

  

  

  
  ربط خدمات النظم البيئية لألراضي الرطبة برؤوس أموال سبل العيش: 1الجدول 

خدمات 
ة

ال
النظ

  رؤوس أموال سبل العيش  
األرض التربة، : طبيعية
مصائد األسماك، المياه، 

بنية : ةمادي
تحتية أساسية 

مهارات؛ : ةبشري
معرفة؛ صحة وقدرة 

: جتماعيةا
شبكات غير 

: المالية
خرات، مدال

                                                            
قابلة  .أوراق توجيه سبل العيش المستدام) 2001) (دائرة التنمية الدولية للمملكة المتحدة( DFIDوصفاً أكثر تفصيالً عنھا في  يوجد 5

     F57D2FF787FF2F9A‐EE3F‐0664‐www.eldis.org/index.cfm?objectid=07D70938 للتنزيل من الموقع 
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رسمية، تشكيل   على العمل  وسلع المنتجين  .الخ
مجموعات 
وعضوية، 
  عالقات

االئتمان، الدخل، 
التجارة 

والتحويالت 
  الماللية

  توفير

األمن الغذائي والمائي 
  )الكفاف(

مياه شرب للناس والمواشي؛ 
مياه للزراعة؛ غذاء للناس 

  والمواشي

  
صحة اإلنسان 
: واألراضي الرطبة
  منتجات طبية

  

منتجات من أجل 
غذاء : التجارة

للناس؛ غذاء 
للمواشي؛ مياه؛ 
ألياف القصب 

؛ نباتات خثوال
  طبية

  تنظيم

تعقيم المياه؛ ضبط الفيضان؛ 
 التربة؛تخزين مياه الفيضان؛ 

الرواسب المحافظة على 
والعناصر العناصر الغذائية؛ 
استقرار الشواطيء الساحلية؛ 

عواصف؛ الحماية من ال
 تخزين الكربون؛ درء خطر

  المناخ

األراضي الرطبة 
كبنية تحتية 

  :للمياه
ضبط الفيضان؛ 

تخزين مياه 
الفيضان؛ 

استقرار 
الشواطيء 
الساحلية؛ 

الحماية من 
  العواصف

المكافحة عوامل 
  البيولوجية لآلفات

  

قيم التأمين  
: راضي الرطبةلأل 

حماية الشواطيء 
الساحلية، تخزين 

  الكربون

  ثقافية

وصيد  لترفيهيالصيد ا
؛ الموروث الثقافي؛ األسماك

األهمية الثقافية المعاصرة؛ 
القيم الروحية والدينية؛ 

الرياضات المائية؛ دراسة 
 الطبيعة؛ القيم التربوية؛ القيم

الجمالية واإلحساس بالمكان؛ 
نظم المعرفة؛ وغيرهم من 

  الترفيه والسياحة

  

صحة اإلنسان 
: واألراضي الرطبة

الرياضات المائية؛ 
دراسة الطبيعة؛ القيم 

التربوية؛ القيم 
الجمالية واإلحساس 

بالمكان؛ نظم 
  المعرفة

الصيد الترفيهي 
وصيد األسماك؛ 

الموروث الثقافي؛ 
األهمية الثقافية 

لمعاصرة؛ القيم ا
  الروحية والدينية

فرص توليد الدخل 
   األخرى

وسائل ترفيه 
  وسياحة أخرى

اإلنتاج األولي؛ دورة   دعم
          العناصر الغذائية

  

 

  لبيئةا المستهدفةالخارجية الروابط مع السياقات . ب

 تعملو . مباشرة وغير مباشرة للتغير تشتمل على دوافع ترتبط رؤوس األموال بمجاالت بيئية خارجية. 27
 ديمغرافية، نواقل تتضمن قدو  ،المعنيين ومن خالل عدة مستويات علىغير المباشرة  النواقل

على  ملتتشالمباشرة ف أما النواقل. ودينية ثقافية تكنولوجية،، علمية، سياسية، اجتماعية اقتصادية،
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 التكنولوجيا تكييف ،إبعادها أو األنواع إدخال ،وغطائها المحلية األراضي استخدام فيالتغير 
 وغيرها من النواقل ي،المناخ تغيرال ،هاحصادو  الموارد استهالك الخارجية، المدخالت ها،واستخدام

  .الطبيعية والمادية والحيوية

  استراتيجيات سبل العيش.  ج

ألراضي الرطبة البيئية لإن قدرة المجتمعات على توظيف رؤوس أموال سبل العيش وخدمات النظم . 28
ويبدأ تحليل سبل . المتأصلة ضمن مجموعة رأس المال، هي التي تحدد استراتيجيات سبل العيش

العيش من منطلق أنه من المحتمل أن يكون الوصول إلى الخدمات والمنافع وبالتالي جنى نتائج 
إدارة األراضي يجب على و  .االقتصادية-االجتماعية المظاهر الرفاه موزع بطريقة غير متكافئة مع

  .الرطبة  ان تتدخل وتسعي للتصدي لهذه التفاوتات

  المؤسسات والحريات.  د

 وغير منها رسميةال المؤسسية، العيش باإلجراءات سبلرؤوس أموال  إلى الوصول على القدرةتتأثر . 29
 الُبنى تحويلب DFID 2001 المتحدة لمملكةل ةدائرة التنمية الدولي في إليها المشار( رسميةال

وكذلك  -الندرة إلى تعزى ما كثيراً التي و  - الموارد إلى الوصول في مساواةفعدم ال). والعمليات
 تحقيق امتياز لتحوز على القوية للجماعات وافزح اقد أوجد ،القيمة المضافةالمتاحة من  فرصال
وصولهم  تحكم التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية المؤسسات على تأثيربالوذلك  لوصولا

 الحريات بدرجة المؤسسات تعديل أو/و إنشاء ومراجعة على القدرةوترتبط . همواستخدام وٕادارتهم
 حقوقهم تحديدل للفقراء مساحة توفير في هاماً  دوراً  الحريات هذهحيث تلعب . المجتمع فيالمتاحة 
 على القدرة إلى في النهاية يؤدي مما للحقوق، العادل التوزيع تعمل على ضمان مؤسسات وٕايجاد
  .المصير لتقرير بأنفسهم خياراتهم تحديد

  :على النحو التالي 6من الحرياتعريضة ستة فئات قد حددت بوضوح و  .30

i. التي تسمح للناس بالمشاركة بشكل نشط دون ترهيب أو خوف من البت في  حرية المشاركة
 القضايا المتعلقة برفاههم؛

ii. تمكن الناس من تحويل خدمات النظم البيئية إلنتاج وتبادل؛، التي تسهيالت اقتصادية 
iii. القطاعاتو  الصحةو  للتعليم االستعدادات التي تقوم بها الجمعيات بالنسبة، مثل فرص اجتماعية 

 أعضاء قادرين على أن يكونوا أفضل حياة العيش من الناس تمكينل ،العالقة ذاتاألخرى 
 الجنسين؛ بين المساواةموضوع  إلى محددة إشارة مع المجتمع، في منتجين

iv.  ،وهذا يعزز االنفتاح والثقة؛ضمانات الشفافية 
v.  ،إيجاد شبكات آمنة ضد األحداث السلبية التي تجعل األفراد عاجزين؛حماية أمنية 

                                                            
كشف  ).IISD )2004المعھد الدولي للتنمية المستدامة  - UNEPلنقاش مفصل، يمكن الرجوع إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة  6

 . المعد الدولي للتنمية المستدامة، وينيبيغ، كنداالرفاه اإلنساني، الفقر، وخدمات النظام البيئي، : الروابط
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vi.  ،الحد األدني من مستوى الخدمات البيئية المطلوبة من أجل استدامة سبل العيشأمن بيئي. 

  اإلنسانينتائج الرفاه . ه

تؤدي استراتيجيات سبل العيش في النهاية إلى نتائج تتعلق بتلك السبل، أو نوع من التغيير في حالة . 31
لذلك، فإن االستراتيجية قد تؤدي إلى تغير وضع الفقر اعتمادًا على التغيرات التي استحثت . الرفاه

الضرورية لحياة جيدة وصحة بمعنى، المواد  أإلنسانيحول الرفاه  في العناصر الخمس الواسعة
  .وعالقات اجتماعية جيدة وأمن والحريات والَخيار

لتحقيق ثالثة شروط مسبقة على يمكن تقييم استدامة الروابط بين األراضي الرطبة وسبل العيش . 32
  :األقل لنظام سبل العيش

i. والتعافي من ، وذلك عندما تكون هناك قدرة على التعامل مع الواقع االستدامة الداخلية
 الضغوطات والصدمات، والحفاظ أو تحسين القدرات والموجودات، حاليًا ومستقبًال؛

ii. وذلك عندما تتحسن سبل عيش اآلخرين، أو أنها على األقل ال ، االستدامة االجتماعية
 تتضاءل؛ و

iii.  ،سبل لحساب البيئي النظام لخدمات التعطيل أو وذلك عند غياب االستنزافاالستدامة البيئية   
 سبل العيش ويكمن في هذا التعريف حقيقة أن نظم. حاليًا أو مستقبالً  اآلخرين ورفاههم، عيش

 . أو تحسينهتمكن من الحفاظ على الطابع البيئي في األراضي الرطبة والعمل 

IV  .استراتيجيات االستجابة  

الرطبة وسبل العيش لوضع م المتكامل للروابط بين األراضي ييمكن استخدام إطار عمل التقي. 33
العيش عن  تيجيات استجابة لمعالجة الروابط غير المستدامة بين األراضي الرطبة وسبلااستر 

  .عناصر إطار العمل ىسببة على مستو مطريق تحديد العوامل ال

 -يشير إلى الدوافعالذي ) DPSIR(ل إطار امثعلى سبيل ال داة تحليل مشاكل مناسبةإن أ. 34
يمكن استخدامه في تحديد الروابط السببية بين نتائج الرفاه   ،االستجابة -األثر -ةالحال -الضغط

  .اإلنساني وعناصر إطار العمل المختلفة

 ومع أن أي تدخالت قد تتباين نظرًا لخصائص التفاعالت على مستوى الموقع، فمن المعلوم أن. 35
وتحتاج . بمشاركة العديد من المعنييناستجابة متعددة النطاقات األمر سيتطلب استرتيجيات 

عمليات تخطيط إدراة األراضي الرطبة واالستعدادات المؤسسية إلى ضمان الحفاظ على روابط 
كافية لتتمكن من بدء وتنفيذ استراتيجيات االستجابة تلك، وذلك لتحقيق النتائج المرجوة إلدارة 

  . األراضي الرطبة والقضاء على الفقر
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 بناًء على والفقر الرطبة األراضيبين  روابطال لمعالجة عام استجابة إطار 2 ولالجد في يرد. 36
 لتقييم المؤشرات من مجموعة لوضع أساساً  االستجابة خياراتويمكن أن تشكل . اإلطار عناصر
  .الفقر على للقضاءالعيش  سبلو  الرطبة األراضيبين  الروابط استدامة

  إطار استجابة عام لمعالجة الروابط بين األراضي الرطبة والفقر بناًء على . 2الجدول 
  عناصر إطار العمل

  عناصر إطار العمل

 المباشرة التي العوامل
 استدامة على تؤثر

 األراضيبين  الروابط
  والفقر الرطبة

  خيارات االستجابة

  عالمية  وطنية  محلية

الروابط مع السياقات 
للضعف الخارجية 

  البيئي

 تغير استخدام
 سلباً  يؤثر  األراضي

 الطابع البيئي على
لألراضي الرطبة 
   البيئي وخدمات النظام

  

 في  الرطبة األراضي شمل
بشكل  المكاني التخطيط

 مراعاة أثار وضوح ،كامل
 األراضي ستخدامال التغيرات

على  الحوض مستوىفي 
 ألراضيالطابع البيئي ل

 ورؤوس أموال الرطبة
  المعتمدة المجتمعات

تعزيز التعاون الدولي 
لمعالجة مسببات التغير 
  في استخدام األراضي

سبل التفاعالت بين 
كسب العيش 

واألراضي الرطبة 
  والطابع البيئي

تدهور في األراضي 
الرطبة يؤدي إلى أثار 
سلبية على قاعدة رأس 

  مال سبل العيش

ممارسات استخدام 
الموارد يؤثر سلباص 

الطابع البيئي في 
  لألراضي الرطبة

تحسين تدابير القدرة 
على الوصول 
وتطوير قدرات 

المجتمعات على 
استخدام موارد 

األراضي الرطبة 
بشكل مستدام بناء 

على أسس 
  االستخدام الحكيم

 الحوافز نظم تبرير
 اإلشراف لتعزيز
 البيئية النظم على
 األراضي في

  الرطبة

ضمان أن عمليات 
تخطيط إدارة 

راضي الرطبة األ
توفر فرصًا لسبل 
العيش المستدام 

لمجتمعات األراضي 
 الرطبة

دمج الحفاظ على المياه 
واألراضي الرطبة 

واستخدامها الحكيم 
باالستراتيجيات الوطنية للحد 

  من الفقر

بناء شراكات بين مدراء 
األراضي الرطبة والمجتمعات 

المحلية والمخططين على 
مستوى السياسات الوطنية 

لضمان احترام وجهات النظر 
المحلية واستراتيجيات 

  االستدامة القائمة

وضع آليات مالية من شأنها 
تحسين إدارة األراضي 

الرطبة واإلسهام في الحد من 
  الفقر بشكل ملموس

 بين المساواة مراعاةضمان 
لدى وضع  الجنسين

المستدامة  ستراتيجياتاال
   الرطبة األراضي دارةإل

ية تطوير آليات مال
جديدة إلدارة األراضي 

الرطبة كوسائل لمعالجة 
التخفيف من حدة الفقر 

والقضاء / الحد منه/ 
  عليه
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استراتيجيات سبل 
  العيش

نقص في قدرات 
مجتمعات األراضي 
الرطبة في الوصول 

إلى رؤوس أموال سبل 
العيش، بما في ذلك 
تدفق خدمات النظام 

البيئي لألراضي 
  الرطبة

المعتمدة على األراضي ضمان أن المجتمعات 
الرطبة لديها ما يكفي من الحريات بحيث تتمكن من 

  إنشاء ومراجعة أو تعديل اإلجراءات المؤسسة
  

  

  

  

  

  


