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  تبعات إتفاقية رامسار على األراضي الرطبة: التغير المناخي واألراضي الرطبة

  اللجنة الدائمةنية، ومقدم من قبل تقمعد من قبل هيئة مراجعة القضايا العلمية وال

 اجتماع في المشاركون اقترحها التياألساسية  راتبالتغي تعلقي[  ]  قوسين بين الوارد النصإن . وضيحيةت مذكرة
المشاورات الالحقة آلراء  لم تتوصل اللجنة الدائمة في ذلك االجتماع وفي ولكن واألربعين، الثالث الدائمة اللجنة
 التي القرارات عناوين مثل المعلومات، من مزيدال توفير وجوب إلى تشيرف}  { المعقوفة األقواسأما . بشأنها مشتركة

  .األطراف المتعاقدة الحادي عشر اعتمدها مؤتمر

لذي تم تحديثه وٕاحالله محل ا ،)2008( الرطبة واألراضي يالمناخ تغيرال حول X.24القرار  أن إلى شيري إذ  .1
بتبعات التغير  مقراً  ،)2002( والتخفيف والتكيف يراتالتأث: التغير المناخي واألراضي الرطبةحول  VIII.3القرار 
 األطراف دعا كما ،من بين أمور أخرى الحكيم، فاظ على األراضي الرطبة واستخدامهاالح على المحتملة المناخي
طبيعية ال والظواهر يالمناخ لتغيرفي مواجهة ا مرونتها لزيادةالرطبة بهذه الطريقة  االراضي إدارةإلى  المتعاقدة
طابع بال الضرر إلحاق إلى ؤديت لن يالمناخ تغيرلاالجراءات المتخذة لمواجهة تاثيرات ا أن ضمانول القصوى
 تؤثر التي القضايا جميع معالجةفي  اإليه المسندة والوالية رامسار اتفاقية بدور سلمي و الرطبة، لألراضي البيئي
  الرطبة؛ لألراضي بيئيال الطابع على الحفاظ على
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يميين الثالث التقي في تقريريه خلص) IPCC( يالمناخ تغيرلل الدولي الحكومي الفريق أن إلى وٕاذ يشير كذلك .2
 لمحدودية قدرتها نظراً  يالمناخ تغيرلل األكثر عرضة الطبيعية النظم بين منهي  الرطبة األراضي أن إلى والرابع
يدرك بأن الفريق الدولي الحكومي للتغير و  ،صالحهاإًا بالغة ال يمكن أضرار  مما يجعلها تواجه التكيف على

توفير تحديث للمعرفة المتعلقة بالمظاهر قصد  حاليًا بالعمل على تقرير تقييمي خامسيقوم  )IPCC(المناخي 
 ؛2013/2014االقتصادية للتغير المناخي خالل األعوام -نية واالجتماعيةتقالعلمية وال

 طلب على بناء العمل من مزيداً  حالياً  يجري )IPCC(للتغير المناخي  الدولي الحكومي الفريق أن دركي وٕاذ .3
 لتغير المناخيل األمم المتحدة اإلطارية التفاقيةالتابعة ) SBSTA(الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

)UNFCCC (، إلرشادات الفريق الحكومي الدولي للتغير المناخي  2013 ملحقال"إعداد في سيما وال)IPCC (
 ؛"األراضي الرطبة: غازات الدفيئةة حول األنشطة الدوليب المتعلق 2006لعام 

 يتعلق فيما) 2008( مؤتمر رامسار لألطراف المتعاقدة العاشر منذ الذي تم إحرازه الكبير بالتقدم سلمي وٕاذ .4
عدة  نواعومن بين أ ذلك في بما( الكربون وتخزين احتجاز في الرطبة ألراضيا وظيفة بأهمية والوعي بالمعرفة
 واألعشاب واألهوار الملحية لمنغروفا مثل النباتيذات الغطاء  الساحلية الرطبة واألراضي الداخلية المخثات
 عن ةالناجممسبباتها و  الرطبة األراضي من الدفيئة غازات لتدفق العلمي الفهمبوبخاصة فيما يتعلق  ،)البحرية
الكربون ' و' الرطب الكربون' تقييم خالل من الغابات، ومصادر األراضي، اتاستخداموتغير  األراضي، استخدام
لحماية الطبيعة   الدولي االتحاد الدولي، البنك ،UNEPأجراه برنامج األمم المتحدة للبيئة  الذي' األزرق
IUCN، دركوغيرهم، كما ي ،واألراضي الرطبة الدولية ،)لطبيعةل دانون صندوق معبالتعاون ( رامسار اتفاقية 

 إلى يؤدي مما المخزن الكربون من كبيرة كميات تطلق هذه الرطبة األراضي خسارةو  تدهور استمرار أن أيضاً 
 ي؛المناخالتغير  تفاقم

 الرطبة األراضي على التدريجي زحفال وقف في الرغبة" عن يعبر االتفاقية نص ديباجة أن إلى يذكرٕاذ و  .5
 الخسارة هذه مثل تجنبشير إلى أنه قد تم التأكيد مجددًا على يو  ،"المستقبل وفي حاضرا هذه االراضي وفقدان

 واستخدامها الرطبة األراضي الحفاظ على تحقيقل أساسي كخيار التالي األطراف مؤتمر قرارات في تدهورالو 
 لتفادي متكامل عمل إطارحول } 9مؤتمر األطراف الحادي عشر مشروع القرار { في مبين هو كما( حكيمال
 انبعاثات إدارة في الرطبة األراضي أهمية بشأنينتابه القلق  وٕاذ ،)الرطبة األراضيخسارة  وتعويض تخفيفو 

الدولية والوطنية  االستجابة وآليات استراتيجياتبالكامل من قبل  التي ال تزل غير ُمعترف بها الدفيئة غازات
 ؛يالمناخ لتغيرل

ٕارشادات التنمية المستقبلية لقائمة األراضي الرطبة ذات و  االستراتيجي العمل إطار أن إلى أيضاً  شيريوٕاذ  .6
مرجعية  كمناطق رامسار مواقع استخدام على حثي) }4.1 مؤتمر األطراف المتعاقدة، الهدف{( األهمية الدولية

 بالدور سلمي وٕاذ أخرى؛ أمور ، من بينيالمناخ تغيرال مجال في التوجهات عن لكشفبهدف ا لرصدأساسية ل
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وظائف احتجاز الكربون وتخزينه، وتنظيم التغير  يالفعالة ف وٕادارتهايؤديه تحديد مواقع رامسار  أن يمكن الذي
 ألنواع رامسار تصنيف نظام مدرجة في  حرجيةال الرطبة األراضي من أنواع ثالثة هناك أن دركي وٕاذالمناخي؛ 

ذات  الرطبة األراضي: Xf الحرجية التي تغمرها مياه المد والجزر؛ الرطبة األراضي :Iنوع  (الرطبة  يضااألر 
 ؛)األراضي الخثية الحرجية: Xp نوعو  ؛واألشجار المهيمنة العذبة المياه

مؤتمر األطراف الحادي عشر، { في مبين هو كما رامسار، اتفاقية الذي  تحرزه المستمر بالتقدم يرحب وٕاذ .7
 ،األخرى والمؤسسات األطراف متعددة البيئية االتفاقات مع والجهود المشتركة الشراكات حول} 6مشروع القرار 

 خبرةال تتاح حيثب األخرى، والمؤسسات األطراف متعددة األخرى البيئية االتفاقات مع التعاون نطاق توسيع في
على  ظاالحف على تؤثر التي القضايا معالجةفي  الهيئات هذه جميع لدعم رامسار اتفاقية التي توفرها والمشورة

 ؛]األراضي الرطبة واستخدامها الحكيم

االتحاد الدولي لحماية الطبيعة و  دانون، مجموعة من قبل (DFN)" للطبيعةصندوق دانون "إنشاء  إلى شيري وٕاذ .8
IUCN، وهو مبادرة لتطوير برنامج الستعادة األراضي الرطبة، في مؤتمر األطراف العاشر رامسار واتفاقية ،
مؤتمر  منذ المبادرة هذه أحرزته الذي التقدم يشير إلى وٕاذ ،موازنتهو  الكربون تخزين المنغروف، أشجارخاصة 

لموازنة  المنغروف غابات الستصالح النطاق واسعة منهجية تطوير ذلك في بما ،األطراف المتعاقدة العاشر
األمم المتحدة اإلطارية للتغير المناخي  التفاقية )CDM(آلية التنمية النظيفة لتي أقرت من قبل ا الكربون

)UNFCCC( ؛2011 عام في 

 وبأن اإلنسان، رفاهفي  هماتس التي ةالبيئي النظم خدمات من واسعة مجموعة متقد الرطبة األراضي أنب يسلم ٕاذو  .9
 بنيةك العمل ذلك في بما ،يالمناخ تغيرال مع للتكيف بالنسبة هامة خدمات متقد الرطبة األراضي أنواع بعض
 وتسرب ،السواحل انجرافو  والفيضانات، ،العواصف مثل الشديدة المناخية الظواهر ثارآ من للحد طبيعية تحتية
 العذبة؛ المياه نظم إلى المالحة المياه

 إزالة عن الناتجة االنبعاثات من الحد( +REDD مشروعب المرتبطة المحتملة التمويل آليات أنب دركٕاذ يو  .10
، قد تمكن من وغيرها ،UNFCCCللتغير المناخي  اإلطارية األمم المتحدة اتفاقية بموجب )وتدهورها الغابات

من أجل أنشطة استصالح الغابات التي من شأنها اإلسهام في التخفيف من أثر  النامية لدولتوفير التمويل ل
وفرت جمعية  2011 عام في أنه أيضاً  دركي وٕاذ التغير المناخي، واإلدارة المستدامة، ومخزون الكربون؛

 االنبعاثات من الحد( +REDD إطارستصالح البيئي استعراضًا لفرص وتحديات االستصالح البيئي ضمن اال
 االنبعاثات من الحد( +REDD؛ وٕاذ يشير إلى أن العديد من مشاريع )وتدهورها الغابات إزالة عن الناتجة
 ]؛حرجية قيد التطوير قد تنطوي على أراضي رطبة )وتدهورها الغابات إزالة عن الناتجة

 )الحد من االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها( +REDDالنجاح مرهون بتعزيز نظام  بأنوٕاذ يسلم  .11
للسياق وٕاجراءات التخفيف المالئمة   لغاباتالحوكمة  على المستوى الوطني ل عمليات بين واضحةال روابطلل
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الحد من االنبعاثات الناتجة عن إزالة ( +REDDنظامكما يجب تشجيع ممولي ومتلقي  ،)NAMAs( يوطنال
فيما يخص  قابلة للقياس الكميمجدية من حيث التكلفة و  تشاركية على وضع منهجيات) الغابات وتدهورها

خدمات توفير و في األراضي الرطبة  حيويالتنوع الكًال من يعزز مما  الكربون وتحسين مخزون مستدامةال دارةاإل
 ]؛من ناحية اخرى األصليين والسكان المحلية لمجتمعاتللبلدان من ناحية ول الرطبة ألراضيل ةالنظم البيئي

قد واصلت معالجة قضايا األراضي الرطبة  ،)STRP(نية تقوٕاذ يدرك كذلك أن هيئة مراجعة القضايا العلمية وال .12
وذلك خالل فترة الثالث سنوات من  X.25 القرار بموجب والتغير المناخي بناء على طلب األطراف المتعاقدة

 : ، بما في ذلك حول2012 -2009

i. للتغير المناخي؛األراضي الرطبة  مختلف أنواع أساليب تقييم تعرض 
ii. فرص التكيف مع التغير المناخي؛ 
iii. استصالح األراضي الرطبة كأداة استجابة بشأن المناخ؛ 
iv.  العالمية؛ ودور وأهمية مختلف أنواع األراضي الرطبة في دورة الكربون 
v.  الرسائل المفتاحية والتوصيات بشأن األراضي الرطبة، المياه والتغير المناخي من قبل المبادرات أحدث

  والعمليات الدولية والحكومية الدولية؛ و

نية إلتاحة الكثير من هذا العمل أمام األطراف المتعاقدة  تقهيئة مراجعة القضايا العلمية واللم بالشكر دإذ يتق .13
نية وغيرها من الوثائق، وٕاذ يدرك أن مظاهر ذلك العمل ال تزال في طور تقمن خالل تقارير رامسار الوذلك 
 التقدم؛

التجميعي المياه  وتقرير الرطبة األراضي) MA(  أللفيةل البيئية النظم لتقييموٕاذ يشير إلى أن الرسائل المفتاحية  .14
النظم  من أسرع يتم بشكل الرطبة األراضي في وخسارة تدهور حدوث أن إلى تشير الالحقة العلمية والتقارير

الكثير من تدهور و خسارة على تفاقم لمي التغير المناخي العا وأنه من المحتمل أن يعمل ،البيئية األخرى
التي توفرها  الخدمات في انخفاض إلى ؤديست العالمي يالمناخ تغيرللالسلبية  يراتثأتال أنو  ،األراضي الرطبة

 على الرطبة األراضي قدرة من سيقلل المتوقع الرطبة األراضي وتدهور خسارة استمرار أنو  ،الرطبة ألراضيا
  ؛اتر يأثتلا شدة من لتخفيفا

 تغيرال مع التكيف على الحية الكائنات يساعد واستخدامها الحكيم الرطبة ألراضيالحفاظ على ا يسلم بأن وٕاذ .15
 جهوديمكنها التحرك من خاللها، وٕاذ يدرك  للهجرة  ممراتمنافذ و  توفيربضمان التواصل و  ي وذلكالمناخ
في  10.19ها القرار اعتماد ذلك في بما القضايا، هذه معالجةبذولة في الم )CMS( المهاجرة األنواع اتفاقية

 ،يالمناخ تغيرال في ضوء المهاجرة األنواع على ظاحفالب المتعلق) 2011 الثاني تشرين(العاشر مؤتمر األطراف
 المهاجرةللطيور المائية  اآلسيوي-األوروبي- األفريقي فاقلالت) MOP5( الخامس األطراف اجتماع واعتماد{
)AEWA (5 لقرارمن ا 2012 أيار في.xx ؛}يالمناخ تغيرالو  المهاجرة المائية طيورحول ال  
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 الحيوي والتنوع المناخ بتغير المعني الحيوي التنوع تفاقيةال ني المختصتقالخبراء ال فريقإعداد  وٕاذ يشير إلى .16
 أنشطة في لحيويا للتنوع المستدام واالستخدام ظاالحف إدماج بشأن المشورة تقديم يتضمن تقريرل 2009 عام

حول  حيويال التنوع التفاقية 59 نية رقمتقالسلسلة ال تقريرلو  ،يالمناخ تغيرال مع والتكيف /من التخفيف
"REDD+ )يشير  إذ و ،)2011( "لحيويا والتنوع )وتدهورها الغابات إزالة عن الناتجة االنبعاثات من الحد

 التنوع بشأن الحيوي التنوع تفاقيةال المتعاقدة األطراف لمؤتمر العاشر لالجتماع X/33 المقرر أن كذلك إلى
العالقة ب  ذات التنوع الحيوي ضمانات بتطبيقتتعلق  مشورة قد طالب بإعداد والتغير المناخي حيويال

REDD+ )من قبل مؤتمر  عليها الموافقة أجل من )وتدهورها الغابات إزالة عن الناتجة االنبعاثات من الحد
 :إلى أيضا ودعا[ ،2012 عام األول تشرين في الحيوي التنوع تفاقيةاألطراف الحادي عشر ال

i. على التنوع الحيوي؛ر التغير المناخي على التنوع الحيوي وسبل العيش القائمة اتخاذ اجراءات لتقليل أث 
ii.  واإلدارة المخثاتاألخذ بالمنهجيات القائمة على أساس النظم البيئية من أجل التكيف، بما في ذلك حماية ،

 ي الطبيعية، والحفاظ على أشجارالمستدامة لألراضي الرطبة استصالح األراضي الرطبة المتدهورة والمراع
 البحرية؛روف، واألهوار الملحية وقيعان األعشاب نغالم

iii.  تحسين سبل الحفاظ، واالستخدام المستدام، واستصالح الموائل الساحلية والبحرية المعرضة ألثار التغير
، األهوار المخثاتروف، نغالمناخي أو التي تسهم في التخفيف من أثر التغير المناخي، مثل أشجار الم

 األعشاب البحرية؛ و البحر السمراء، وقيعانطحالب المد، وغابات  التي يغمرها الملحية
iv.  وغيرها من األراضي الرطبة،المخثات والكتلة الحية، بما فيها الكربون العضوي في التربة واستعادة الحفاظ 

كمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
 ]الرطبة واتفاقية التنوع الحيوي؛ التصحر، واتفاقية رامسار لألراضي

التي اعتمدت من قبل  2020 -2011الخطة االستراتيجية للتنوع الحيوي من  15وٕاذ يشير كذلك إلى الهدف  .17
فإن مرونة النظم البيئية وٕاسهام التنوع الحيوي في مخزون ، 2020 سنة بحلول[" )CBD( قية التنوع الحيويااتف

من النظم البيئية % 15لحفاظ واالستصالح، بما في ذلك استصالح اخطط الكربون قد تحسن، من خالل 
] ؛"التصحرالمتدهورة على األقل، وبالتالي اإلسهام في التخفيف من أثر التغير المناخي والتكيف معه ومكافحة 

ستسهم  2015 -2009من خطة رامسار االستراتيجية  1.8و  1.5و  1.4وٕاذ يسلم بأن تنفيذ استراتيجية 
} 3مؤتمر األطراف المتعاقدة الحادي عشر، مشروع القرار {تحقيق ذلك الهدف، كما هو مشار إليه في باتجاه 

 المتعلق بتعديالت خطة رامسار االستراتيجية؛

 إلى حتاجت الرطبة لألراضي الحكيم لالستخدام وتدابير التخطيط التكاملية، السياساتعلى أن وٕاذ يؤكد مجددًا  .18
 والزراعة، ، المياه وٕادارة الرطبة، األراضي بينالترابط  على العالمي يالمناخ تغيرال تأثير لمعالجة التشجيع

حول التفاعالت بين  6 رقم نيتقال رامسار تقريرب يرحب وٕاذ البشرية، والصحة ،الفقر من والحد الطاقة، ٕانتاجو 
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 الذي} 12مشروع القرار مؤتمر األطراف المتعاقدة الحادي عشر،  كذلك{ ،يةالبشر  صحةو  الرطبة األراضي
 إلى والحاجة صحيةال رطبةال راضياأل من الناس يهاعل حصلالتي ي العديدة الفوائديتناول بمزيٍد من التفصيل 

  و ؛}الفقرمن شدة  تخفيفال إلى الرامية الجهودمع  يالمناخ تغيرال مع التكيف منهجيات إدماج

استخدام "هو[ االستراتيجي وٕارشادات التنمية المسقبلية للقائمةإطار العمل من  4.1وٕاذ يشير إلى إن الهدف  .19
اإلقليمي، للكشف عن / مواقع رامسار كمناطق أساسية ومرجعية للرصد البيئي الوطني، واألبعد من الوطني

إذ ينتابه القلق، حول عدم  ، لكن]"التصحروالتغير المناخي، وعمليات  التوجهات المتعلقة بخسارة التنوع الحيوي
 أو شروط مرجعية يمكن ةكافي أو خطوط أساسيةللتغير في الطابع البيئي  حدود واضحة آليات تعيينمالئمة 

مؤتمر األطراف المتعاقدة أيضًا انظر (من اإلتفاقية  3.2بموجب المادة  إلبالغ تقييم التغيير، أو ل من خاللها
 ؛)حدود التغير المقبول في سياق اتفاقية رامسارالمتعلقة ب xx الحادي عشر، الوثيقة

 
 مؤتمر األطراف المتعاقدة

 ، الذي طالبالتغير المناخي واألراضي الرطبةب والمتعلق X.24قد بني على القرار يؤكد على أن هذا القرار  .20
باألراضي الخثية ة، ولجنة تنسيق العمل العالمي المتعلق التقنيأمانة رامسار، وهيئة مراجعة القضايا العلمية و 

)CCGAP ( الدولية ذات العالقة والوكاالت االتفاقياتالعمل مع )ية التنوع الحيويبما فيها اتفاق CBD اتفاقية ،
 UNEPئة، برنامج األمم المتحدة للبيUNCCDاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر CMS األنواع المهاجرة

، والبنك الدولي، وبشكل خاص  FAOوالزراعة مة األغذية، منظ UNDP، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
،   IPCCوالفريق الحكومي الدولي للتغير المناخي،  UNFCCCاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغير المناخي

ع شجيوت االنشطة ازدواجية تجنب ضرورةو  اتفاقية لكل المستقل القانوني والوضع متميزةمعترفًا بالوالية ال
 اتفاقية ي هوالمناخ تغيربال المتعلقة مناقشاتلل األطراف متعدد المنتدى بأن عترفي وٕاذ[ تكلفةال فياالقتصاد 

 لألراضي ةلبيئيا النظم إسهام إمكانية من لتحققمن اجل ا]) UNFCCCللتغير المناخي اإلطارية األمم المتحدة
المرونة إزاء التغير التدهور ودعم لحد من لخاصة  معه، والتكيف يالمناخ تغيرال آثار من لتخفيففي ا الرطبة

 ؛قضاياال هذه بشأن المتعاقدة ألطرافل المشورة وإلعداد المناخي،

 البيئية التغيرات لمواجهة اإلمكان قدر الرطبة لألراضي البيئي الطابع على الحفاظ على المتعاقدة األطراف حثي .21
 ،مرونتها تحسين من أجل المتدهورة الرطبة األراضي تصالحاس لتشجيع ،عند الضرورة المناخ، يسببها التي

الطبيعة، وقدرتها على احتجاز وتخزين الكربون وذلك  المستند إلى وقابليتها لإلسهام في التكيف المناخي
 كاستجابات هامة اتجاه التغير المناخي؛

 من الحد( +REDDاحتواء منهجيات على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان  المتعاقدة األطراف يحث[ .22
الوطنية على خطوات من شأنها توفير منهجيات مالئمة قابلة  )وتدهورها الغابات إزالة عن الناتجة االنبعاثات
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التكلفة وتشاركية من أجل إدارة مستدامة وتحسين مخزون الكربون مما يعزز للقياس الكمي، مجدية من حيث 
المجتمعات المحلية والشعوب لكل من ة وٕايصال خدمات النظم البيئية كًال من التنوع الحيوي لألراضي الرطب

، العاملة مع األطراف المتعاقدة والمنظمات STRPة التقنياألصلية، ويطالب هيئة مراجعة القضايا العلمية و 
 على التي الظروفلتحديد كذلك   ،بإعداد مشورة للمساعدة في تطوير مثل هذه المنهجيات الدولية المعنية

 ]؛تعود ضوئها قد تعود المنافع النسبية على المجتمعات المحلية والشعوب األصلية بالنفع أو ال

المعني  صتالمخ العامل وفريقها اإلطارية االتفاقية في نظرائهم مع للتواصل وممثليهم المتعاقدة األطراف شجعي .23
 حول المعلومات تبادل تعزيزو  بدء أجل من (AWG-LCA)بموجب اإلتفاقية  بالعمل التعاوني بعيد المدى

 تنفيذ أثناء[ وتنفيذ أنشطة االستصالح تها،وٕادار  الرطبة األراضي على للحفاظ والمحتملة الفعلية األدوار
 ]؛الوطنية )وتدهورها الغابات إزالة عن الناتجة االنبعاثات من الحد( +REDD االستراتيجيات

 فرص تطالعسال الوطنية، التشريعات احترام على ،المعنيينغيرهم من و  الخاص والقطاع األطراف يشجعو  [ .24
والتخفيف من أثر التغير المناخي من / التكيف مع إطار الواقعة ضمن األنشطة تمويلالحوافز وآليات  تدابير

 اإلسهامو  المحلية العيش سبلأجل دعم االستخدام واالستصالح المستدامين لألراضي الرطبة عالوة على دعم 
 ]التعويض البيئي آليات] [البيئي النظام تقييم[ مفهوم دمج تطالع إمكانيةاس ذلك في بما الفقر، على القضاء في

 ،المتفق عليها دولياً  اإلنمائية األهدافو  االتفاقية، أحكام مع تمشياً  ،]التعويض-االقتصادي التعاون منظمة
 ]؛العالقة ذات األخرى االلتزاماتو 

 التي التنظيمية الخدمات من االستفادة فرص تعزز التي السياسات وتنفيذ وضع على المتعاقدة ألطرافا يحث .25
 عيش سبل تحسينفي  نفسه الوقت فيفيما تسهم  العالمي، المناخي للنظام الرطبة األراضي أن وفرتها سبق

 التي   الحيوي لتنوعل Aichiآيتشي أهداف ذلك في بما ،حيويال التنوع أهداف وتحقيق الفقر لحد منوا اإلنسان
عالم األمانة العامة وإ  ،X/2وضعها مؤتمر األطراف المتعاقدة العاشر التفاقية التنوع الحيوي بموجب المقرر 

 ؛األطراف مؤتمر إلى الوطنية التقاريررفع  خالل من الممارسات وأفضل ونجاح تقدم بأي

 غيرالحرجية و  الرطبة األراضي دورحول  دراساتإجراء  على المنظمات من وغيرها المتعاقدة األطراف شجعي .26
 الرطبة األراضي دور ذلك في بما ،التخفيف من أثر التغير المناخي) i ب يتعلق فيما سواء حد على حرجيةال
 مصادرها بحسب االنبعاثات وتجنب ،متدهورةال الرطبة األراضي من االنبعاثات ،احتجازهو  الكربون تخزين في

 ، الفيضانات من أثر تخفيفال ذلك في بما ،يالمناخ تغيرمع ال التكيف) ii و المصارف، بواسطة وٕازالتها
 األطراف دعويو  البحر؛ سطح مستوى ارتفاع على المترتبة اتر يأثتلا من والحد وتخزينها، المياه اتٕامدادو 

األمم المتحدة  واتفاقية رامسار أمانة على ذمةالنتائج التي يتوصلوا إليهالوضع  المنظمات من وغيرها المتعاقدة
يطالب و  ؛قائمةال اإلبالغ عمليات خالل من لعالقةا ذات األخرى والهيئات UNFCCCي المناخ تغيراإلطارية لل
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ووضعها في  المعلومات من وغيرها الحالة دراسات وتقييم جمعب STRPة التقنيهيئة مراجعة القضايات العلمية و 
 المتعاقدة؛ األطراف متناول

 لألراضي الحكيم االستخدامالمتوفرة حول  رامسار إرشادات من االستفادة على وغيرها المتعاقدة األطراف حثي .27
 علىقابل للتطبيق  منها كثيروالتي يعتبر ال ،)االستخدام الحكيم لألراضي الرطبة كتيبات في متوفر( الرطبة
 تدابيرو  همسياسات وضعلدى  ،يالمناخ تغيرال عن اجمةالن الرطبة األراضيعلى  اتر يثأتلوا تهديداتال من العديد

 الرطبة؛ األراضي في يالمناخ تغيرمع ال التكييف

يشجع األطراف المتعاقدة على مراجعة أو وضع سياسات تتعلق بالقطاعات التي تؤثر على مخزون الكربون في  .28
المتعلق باألراضي  10كما ُأشير في مؤتمر األطراف المتعاقدة الحادي عشر، مشروع القرار {األراضي الرطبة، 

 ؛}الرطبة وقضايا الطاقة

على  البيئية، لالتفاقيات ةالتقنيو  العلمية الفرعية والهيئات األمانات ويدعو األخرى، والحكومات األطراف يحث[ .29
 وتعبئة القدرات بناء خالل من الدولي المستوى على يالمناخ تغيرالو  الحيوي التنوعب المتعلق التعاون تحسين
 اتفاقيات بين المشترك االتصال كفريق عّدةالمُ  اآلليات من خالل ذلك في بما التعاوني، العمل وبرامج الموارد،

 ]؛الحيوي التنوع اتصال ومجموعة ريو

 تغيرال على المترتبة التبعات حول المشورة إعداد بمواصلة STRPة التقنييطالب هيئة مراجعة القضايا العلمية و  .30
 في رتغيال عن اإلبالغ ،أمور جملةومن  ،ذلك في بما الرطبة، لألراضي بيئيال الطابع على محافظةلل يالمناخ
 ،البيئي الطابع في يرالتغ لتقييم مناسبةال مرجعيةال شروطال تحديدو  التغير، هذا حدود وتحديد البيئي الطابع

 ؛يلمناخير اغللت كنتيجة المختلطة أوبيئية المستجدة ال النظم ظهور مع لتعاملا استراتيجياتو 

 رامسار مبادراتو  العامة األمانة مع جنب إلى جنباً  ،STRPة التقنيهيئة مراجعة القضايا العلمية و  لباطيو  .31
 كل اختصاص ضمن ،العالقة ذات الدولية واالتفاقيات المنظمات مع لتعاونبا اإلقليمية، والمراكز اإلقليمية
الرطبة في التخفيف من أثر التغير المناخي والتكيف معه لبحث إمكانية إسهام النظم البيئية لألراضي  منها،
 طريق عن[ وذلك

i. لمناخي استكماًال للمشروة المتوفرة حول تغير اعداد مشورة حول تقييم المرونة والضعف االجتماعي نحو الإ
التنوع  يةاتفاق/  5رقم  التقنيقرير رامسار ت(الضعف الفيزيائي الحيوي لألراضي الرطبة نحو التغير المناخي 

 ؛)57رقم  ةالتقني، السلسلة  CBDالحيوي

ii. والداخلية، الساحلية الرطبة لألراضي البيئي النظام على القائم يالمناخ تغيرال مع التكيف حول مشورة إعداد 
 الدولية اتالمنظم،  UNEPر عدة، البنك الدولي، برنامج األمم المتحدة للبيئةأمو  بالعمل مع، ومن بين

 و ؛)TNC( الطبيعة الحفاظ على منظمة هافي بما الحكومية غير المنظماتوغيرهم من  ،الشريكة
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iii. ها مؤتمر األطراف الحادي عشر التفاقية التنوع الحيوياعتمد مشورة أي مراجعةCBD بتطبيق فيما يتعلق 
 الغابات إزالة عن الناتجة االنبعاثات من الحد( +REDD مجابر الضمانات المتعلقة بالتنوع الحيوي ل

 ضمن إطار الرطبة األراضي سياق في نسبة لتطبيقهابال أهميتها بخصوص مدى المشورة وتقديم ،)وتدهورها
 ؛رامسار اتفاقية

 ]؛UNFCCCوذلك دون استباق أي من المقررات المستقبلية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغير المناخي  

واإلسهام في هذا العمل لتوفير  االنخراطعلى  ةالتقنيالقضايا العلمية و هيئة مراجعة مراكز التنسيق الوطنية ليحث  .32
 يمية واإلسهام بالخبرات المحلية من خالل شبكات علماء األراضي الرطبة وغيرهم من الخبراء؛آفاق وطنية وٕاقل

 االتصال وفريق حيويال التنوع اتصالا مجموعة في هانظرائ مع[ القرار هذا مشاركة رامسار أمانة إلى يطلب .33
 إقليمية اجتماعات أيو  )CBD( الحيوي التنوع التفاقية األطراف لمؤتمر عشر الحادي االجتماع] [المشترك
 النظم يتعلق باستصالحللمداولة بما  رامسار اتفاقية قبل من مدخالت ضمانل هذا األطراف لمؤتمر تحضيرية

 و ؛المناظر الطبيعيةناحية  من الحيوي للتنوع المستدام واالستخدام ةالبيئي

 البيئية االتفاقات لسائر الوطنية التنسيق مراكز اهتمام موضع القرار هذا لجعل  اإلدارية رامسار سلطاتيدعو  .34
 الوطنية التنسيق مراكز بين فيما التعاوني العمل تعزيزعلى  المتعاقدة األطراف شجعيو  األطراف، متعددة

  .هاتنفيذ لدعم األطراف متعددة البيئية لالتفاقات

  

  


