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( )CEPAاألراضي الرطبة

برنامج االتصال والتعليم والمشاركة والتوعية

حول اتفاقية الأرا�ضي الرطبة
تعترب اتفاقية الأرا�ضي الرطبة (رام�سار� ،إيران )1971 ،معاهدة حكومية دولية مهمتها «احلفاظ
على اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة عن طريق اتخاذ �إجراءات حملية و�إقليمية ووطنية
وتعاون دويل ،ك�إ�سهام يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف جميع �أرجاء العامل .واعتبار ًا من �أكتوبر
(ت�شرين الأول)  ،2010ان�ضمت  160دولة �إىل االتفاقية ك�أطراف متعاقدة ،ومت �إدراج ما يزيد
عن � 1900أر�ض رطبة حول العامل ،تغطي �أكرث من  186مليون هكتار ًا ل�ضمها �إىل قائمة رام�سار
للأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
ما هي الأرا�ضي الرطبة؟
على نحو ما مت حتديده يف االتفاقية ،ف�إن الأرا�ضي الرطبة تت�ضمن �أمناط متنوعة من املوائل
كالأهوار والأرا�ضي اخلثية وال�سهول الفي�ضية والأنهار والبحريات واملناطق ال�ساحلية مثل الأهوار
امللحية و�أ�شجار املنغروف و�أحوا�ض الأع�شاب البحرية ،كذلك ال�شعاب املرجانية وغريها من
املناطق البحرية التي ال يتجاوز عمقها �ستة �أمتار �أثناء َ
اجلزر� ،إ�ضاف ًة �إىل الأرا�ضي الرطبة من
�صنع الإن�سان مثل برك معاجلة املياه العادمة واخلزانات.
حول هذه ال�سل�سلة من الكتيبات
مت �إعداد هذه ال�سل�سلة من قبل الأمانة العامة للإتفاقية بعد االجتماعات ال�سابع والثامن والتا�سع
والعا�شر مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ( )COP7, COP8, COP9 and COP10التي عقدت على التوايل
يف �سان خوزيه ،كو�ستاريكا يف مايو (�أيار)  ،1999وفلن�سيا� ،إ�سبانيا يف نوفمرب (ت�شرين الثاين)
 ،2002وكمباال� ،أوغندا يف نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ،2005وت�شانغوون ،اجلمهورية الكورية
يف �أكتوبر -نوفمرب (ت�شرين الأول -ت�شرين الثاين)  .2008وقد مت �إعداد التوجيه الذي اعتمد
من قبل الأطراف ب�ش�أن خمتلف الق�ضايا يف م�ؤمترات الأطراف املتعاقدة تلك وما قبلها ،وذلك
ك�سل�سلة كتيبات مل�ساعدة املعنيني� ،أو امل�شاركني ب�شكل مبا�شر بتنفيذ االتفاقية على الأ�صعدة
الدولية والإقليمية والوطنية والوطنية الفرعية واملحلية .ي�ضم كل كتيب -كل مو�ضوع مبو�ضوعه-
توجيهات خمتلف ًة ذات عالقة اعتمدت من قبل الأطراف ،تكملها مادة �إ�ضافية م�ستمدة من
�أوراق معلومات م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ودرا�سة احلاالت وغريها من املطبوعات ذات العالقة
لبيان اجلوانب الرئي�سية للإر�شادات .وتتوفر الكتيبات باللغات الثالث املعمول بها يف االتفاقية
(الإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية).
وي�ضم اجلدول املوجود على الغالف اخللفي الداخلي املجاالت الكاملة للموا�ضيع التي تغطيها
�سل�سلة الكتيبات هذه يف الوقت احلايل .و�سيتم �إعداد كتيبات �إ�ضافية لت�شمل املزيد من التوجيه
�سيتم اعتماده يف االجتماعات املقبلة مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة .وتعمل اتفاقية رام�سار على تعزيز
حزمة متكاملة من الإجراءات ل�ضمان احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد.
واعرتاف ًا بهذه املنهجيات املتكاملة� ،سيجد القاريء �أن �ضمن كل كتيب يوجد عدد من الإ�شارات
املرجعية التي ت�شري �إىل غريها يف ال�سل�سلة.
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( )CEPAاألراضي الرطبة

برنامج االتفاقية حول
االت�صال والتعليم
وامل�شاركة والتوعية
()CEPA
2015 -2009

�إن الطبعة الرابعة من كتيبات رام�سار هذه قد ا�ستُبدلت ب�سل�سلة ن�شرت �سنة  .2007وهي تت�ضمن توجيه ذا عالقة اعتمدتها عدة اجتماعات مل�ؤمتر
الأطراف ،خا�صة م�ؤمترات الأطراف املتعاقدة ال�سابع ( )1999والثامن ( )2002والتا�سع (� ،)2009إ�ضافة �إىل معلومات �أ�سا�سية قدمت يف م�ؤمترات
الأطراف املتعاقدة تلك.
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�شكر وتقدير
ل�ضمان ا�ستمرارية برنامج رام�سار ( ،)CEPAمت اعتماد م�شروع قرار جديد وبرنامج عمل يف االجتماع الثامن مل�ؤمتر الأطراف (م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
الثامن يف نوفمرب (ت�شرين الثاين)  )2002ليحل حمل برنامج ( )CEPAالأول (القرار  ،)9-VIIالذي �شمل الفرتة من  .2002 -1999وقد دعت �أمانة
رام�سار عدد ًا من خرباء ( )CEPAللم�شاركة يف نقا�ش مت من خالل الربيد الإلكرتوين من نوفمرب (ت�شرين الثاين) �إىل مار�س (�أذ�آر)  2002لإعداد م�شروع
هذا القرار اجلديد ،وقد �ساهمت جمموعة فرعية من ه�ؤالء اخلرباء الحق ًا يف عملية ال�صياغة النهائية يف يونيو (حزيران)  .2002والأمانة العامة ممتنة
جد ًا لأع�ضاء جمموعة الربيد الإلكرتوين.
وقد �شمل برنامج العمل الثاين الفرتة من  2008 -2003وقد ا�ستبدل بدوره بربنامج ثالث للفرتة من  ،2015 -2009الذي مت اعتماده مبوجب القرار 8-X
مل�ؤتر الأطراف املتعاقدة العا�شر ( )2008الوارد يف الكتيب احلايل .وكما هو احلال يف ال�سابق ،فقد ا�ستفاد العمل الذي جرى يف هذا التحديث من �إ�سهامات
جمموعة من اخلرباء ،والأمانة العامة ممتنة جد ًا للم�ساعدة التي قدموها .وقد مت تقدمي التوجيه من قبل �أع�ضاء فريق مراقبة ( ،)CEPAمن �ضمن �آخرين،
مبا يف ذلك �إ�سهامات من قبل هيئة م�ست�شاري بناء القدرات التفاقية رام�سار .كر�ستني برييتو ،ع�ضو فريق املراقبة ،التي عملت �أي�ض ًا كخبرية موا�ضيعية
رئي�سية لق�ضايا ( )CEPAيف فريق مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية لالتفاقية ( )STRPكما �ساعدت يف ربط �إ�سهامات تلك الهيئات املختلفة .كذلك قامت
الدار�سات اال�ست�شارية بالإ�سهام ،مبا يف ذلك ا�ستعرا�ض ا�ستخدام توجيه رام�سار وفائدته التي جرت بني العامني  2008 -2007من قبل غوين فان بوفني من
( )SPANلال�ست�شارات ،وتقييم فعالية �أن�شطة اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة من عام  2003وحتى  2007من قبل ميغ غاولر من خدمات �آرمت�س (متوفرة
على املوقع .)www.ramsar.org/pdf/wwd/wwd_assessment_2009.pdf

جميع قرارات م�ؤمترات الأطراف املتعاقدة لرام�سار متوفرة على موقع االتفاقية .www.ramsar.org/resolutions
والوثائق الرئي�سية امل�شار �إليها يف هذه الكتيبات متوفرة على املواقع ،www.ramsar.org/cop7-docs، www.ramsar.org/dop8-docs
 www.ramsar.org/cop9-docsو www.ramsar.org/cop10-docs

م�سرح ال�شارع �أداة قيمة ت�ستخدمها (�سيبا) يف العديد من البلدان لإي�صال ر�سالة املحافظة على
الأرا�ضي الرطبة للمجتمعات املحلية� .صورة :جنم خور�شيد /رام�سار
4

كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة

جدول املحتويات
�شكر وتقدير

2

ا�ستخال�ص �أق�صى فائدة ممكنة من هذا الكتيب

4

تقدمي

6

برنامج حول االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية (2015 -2009 )CEPA

7

خلفية

7

ر�ؤية ومبادىء توجيهية

8

الأهداف واال�سرتاتيجيات ملتابعة الر�ؤية

9

امللحق  1فهم املق�صود بامل�صطلحات «ات�صال ،تعليم ،م�شاركة ،توعية ،بناء قدارت وتدريب»
امللحق � 2أدوار وم�س�ؤوليات �ضباط االرتباط الوطنيني لربنامج ()CEPA
امللحق  3تتبع اجلهات الفعالة الرئي�سية وتنفيذ برنامج ()CEPA
امللحق  4الفئات امل�ستهدفة واملعنيني املحتملني يف برنامج اتفاقية الأرا�ضي الرطبة ()CEPA
امللحق  5العالقات بني قرار رام�سار  )CEPA( 8-Xوقرارات ( )CEPAامل�ستبدلة  9-VIIو 31-VIII

21
23
25
31
35

القرارات ذات ال�صلة
القرار  8-Xبرنامج االتفاقية حول االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية (2015 -2009 )CEPA

40

5

الكتيب  :15جرد األراضي الرطبة

احل�صول على �أق�صى فائدة ممكنة من هذا الكتيب
الكتيبات ب�شكل عام
�إن الهدف من وراء كتيبات رام�سار هو تنظيم املواد التوجيهية امل�ستمدة من القرارات ذات ال�صلة التي مت اعتمادها من قبل الأطراف املتعاقدة على مر
ال�سنني ،وفق ًا لفحوى املوا�ضيع .ي�ساعد ذلك املمار�سني على تنفيذ املمار�سات املتفق عليها دولي ًا ب�شكل �أف�ضل وتناولها بطريقة مالئمة ومتاوفق ًة ب�شكل طبيعي
مع بيئة عملهم اليومية.
وت�شتمل فئة القراء امل�ستهدفني موظفي الدوائر احلكومية الوطنيني واملحليني منهم ،والوزارات والوكاالت التي تقوم مبهام ال�سلطات الإدارية التفاقية رام�سار
يف كل بلد .وهناك م�ستخدمني بنف�س القدر من الأهمية هم مدراء مناطق الأرا�ضي الرطبة الفردية ،حيث �أن بع�ض جوانب التوجيه متعلقة على وجه التحديد
ب�إدارة املوقع.
اع ُتمِ د توجيه رام�سار من قبل �أع�ضاء احلكومات ككل ،و�أخذ يتناول ب�شكل متزايد الأدوار الرئي�سية للقطاعات الأخرى البعيدة عن قطاعي «البيئية’ و «املياه».
لذلك ،من الأهمية مبكان �أن تُ�ستخدم هذه الكتيبات من قبل جميع الذين ميكن �أن ت�ستفيد �أن�شطتهم �أو ت�ؤثر يف اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة.
لذلك ،ف�إن اخلطوة الأ�سا�سية يف كل بلد هي �ضمان الن�شر الكايف لهذه الكتيبات جلميع من يحتاجونها �أو ميكنهم الإ�ستفادة منها .وتتوفر الن�سخ جمان ًا ب�صيغة
 PDFيف �أمانة رام�سار بلغات ثالث على �أقرا�ص مدجمة �أو من خالل تنزيلها من موقع االتفاقية (.)www.ramsar.org
هذا ،ومن املمكن �أن تكون اخلطوات املبكرة الأخرى – �ضمن كل �سياق حمدد -هي تو�ضيح حدود امل�س�ؤولية والتحقق بفعالية من كيفية مواءمة امل�صطلحات
امل�ستخدمة واملنهجيات املو�صوفة مع حكم القارىء الذاتي والظروف الت�شغيلية والهياكل التنظيمية.
وميكن ا�ستخدام جزء كبري من الن�ص باملعنى اال�ستباقي ،كقاعدة لت�أطري ال�سيا�سات واخلطط والأن�شطة ،و�أحيان ًا وبب�ساطة عن طريق جلب مقاطع ذات �صلة
�إىل املادة الوطنية واملحلية .كما ميكن ا�ستخدامه مبعنى رد الفعل كم�صدر للم�ساعدة وطرح الأفكار من �أجل اال�ستجابة للم�شاكل والفر�ص ،وتوجيه املوا�ضيع
انطالق ًا من احتياج امل�ستخدِ م.
وقد ذكرت الإ�شارات املرجعية وامل�صادر الأ�صلية والقراءة الإ�ضافية بحرية :فالكتيبات لن تكون على الأغلب «الكلمة الأخرية» ،بل �إنها توفر «خارطة طريق»
مفيدة ملزيد من م�صادر املعلومات والدعم.
يف اتفاقية رام�سارُ ،ي َقدَ م االجتاه اال�سرتاتيجي من خالل اخلطة اال�سرتاتيجية ،وهو �أحدث �إ�صدار ملا مت اعتماده من قبل الأطراف املتعاقدة العا�شر عام
 2008للفرتة من  .2015 -2009فكل �أطر عمل التنفيذ املوا�ضيعي ،مبا يف ذلك الكتيبات ،تقع �ضمن ذات ال�سياق من الأهداف واال�سرتاتيجيات لهذه اخلطة
والأولويات التي �ألقت عليها ال�ضوء خالل تلك الفرتة.
يف هذه الطبعة الرابعة من الكتيبات ،ت َِر ُد الإ�ضافات واحلذف يف الن�ص الأ�صلي للإر�شادات ،الذي تتطلبه نتائج م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن والتا�سع
والعا�شر بني قو�سني مربعني (.)...
تحُ َ َدّث هذه ال�سل�سلة من الكتيبات ُبعيد كل اجتماع من اجتماعات م�ؤمتر الأطراف ،وا�ستقبال ردود الأفعال �إزاء جتربة امل�ستخدم �أم ٌر دوم ًا مو�ضع امتنان
لإ�سهامه يف حت�سني كل طبعة جديدة.
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�إن هذا الكتيب (برنامج االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة)
تتخلل ق�ضايا (� )CEPAأجزاء كثرية من �أجندة تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية بطريقة �شاملة لعدة جماالت ،لكنها �أي�ض ًا مو�ضوع اال�سرتاتيجية  1-4وهو «تقدمي
الدعم وامل�ساعدة لتنفيذ -حيث يكون ذلك مالئم ًا -برنامج االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية اخلا�ص االتفاقية على كافة امل�ستويات (القرار )8-X
وذلك لتعزيز املحافظة على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد من خالل االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية ( )CEPAوالعمل نحو توعية �أو�سع ب�أهداف
و�آليات االتفاقية ونتائجها الرئي�سية».
وتت�ضمن جماالت النتائج الرئي�سية (املراد حتقيقها بحلول عام  )2015مبوجب هذه اال�سرتاتيجية – من بني �أمور �أخرى -ما يلي:
	i 1-4على جميع الأطراف �أن تكون قد �أعدت خطط عمل ( )CEPAرام�سار وطنية (�أو حتت الوطنية �أو على م�ستوى امل�سقط املائي �أو
امل�ستوى املحلي ح�سب االقت�ضاء).
	ii 1-4على جميع الأطراف �أن تكون قد �أن�ش�أت مركز ًا تعليمي ًا واحد ًا على الأقل للأرا�ضي الرطبة يف موقع رام�سار.
	iii 4.1على جميع الأطراف �أن تكون قد �أعدت ممار�سات من �ش�أنها �أن ت�ضمن امل�شاركة يف تطوير وتنفيذ خطط �إدارة الأرا�ضي الرطبة
التي تعدها املجموعات املعنية املرتبطة ثقافي ًا واقت�صادي ًا بالأرا�ضي الرطبة �أو تلك املجتمعات التي تعتمد على الأرا�ضي الرطبة يف
�سبل عي�شها.
	iv 1-4على ن�صف الأطراف على الأقل �أن يكونوا قد قاموا بتقييم احتياجات تدريبهم الوطنية واملحلية فيما يتعلق باملحافظة على الأرا�ضي
الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد.
	vii 1-4منتجات االتفاقية ت�صل وتُعتَمد من قبل فئة وا�سعة من اجلماعات امل�ستهدفة ،مبا فيها �إطار عمل عملية اتخاذ القرار وال�شبكات
والوثائق التقنية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،هناك ا�سرتاجتيات �أخرى /جماالت نتائج رئي�سية يف اخلطة وهي ذات �صلة على وجه اخل�صو�ص:
اال�سرتاتيجية  3-4حول «فعالية هيئات االتفاقية» وتت�ضمن جمال النتائج الرئي�سية « :i 3-4على جميع الأطراف املتعاقدة �أن تكون قد عينت �ضباط ارتباط
( )CEPAوهيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية (مبوجب م�ؤمتر الأطراف احلادي ع�شر) ()...؛
اال�سرتاتيجية  1.5حول «الإقرار (بالدور) دور االتفاقية» وهو «�إبراز �أهمية االتفاقية من خالل ت�سليط ال�ضوء على قدرتها ك�آلية فريدة يف �إدارة النظم
البيئية للأرا�ضي الرطبة على كافة امل�ستويات (»)...؛ و
اال�سرتاتيجية  10-1حول «القطاع اخلا�ص» وتت�ضمن جمال النتائج الرئي�سية « :iii.10-1توفري مواد رفع التوعية للجمهور ل�ضمان حتقيق خيارات ُم�سته ِلك
�صديقة بالبيئة».
�إن الن�ص يف هذا الكتيب م�ستمد ب�شكل �أ�سا�سي من القرار  8-Xومرفقاته ،وبالتايل يعك�س م�ضمونه تقارير ر�سمية اعتمدت من قبل م�ؤمتر الأطراف
املتعاقدة .كما �أن الكتيب ي�ضم �أي�ض ًا معلومات �إ�ضافية ذات عالقة بهذه الق�ضية .والآراء التي مت التعبري عنها يف تلك املعلومات الإ�ضافية ال تعك�س بال�ضرورة
�آراء �أمانة رام�سار �أو الأطراف املتعاقدة ،ومل تقر هذه املواد من قبل الأطراف املتعاقدة.

7

الكتيب  :15جرد األراضي الرطبة

تقدمي
�إن دور (( )CEPAاالت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية) يف احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد لي�س باجلديد على االتفاقية .فقد مت الإقرار
باحلاجة �إىل ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة بداي ًة يف �إر�شادات اال�ستخدام الر�شيد التي مت اعتمادها يف االجتماع الرابع مل�ؤمتر الأطراف الرابع عام  ،1990و�أول
قرار  CEPA ،19 -VIالتعليم والتوعية العامة ،الذي اعتُمد يف م�ؤمتر الأطراف ال�ساد�س عام  .1996والقرار  ،9-VIIبرنامج التوعية اخلا�ص باالتفاقية
� :2002 -1999إجراءات تعزيز االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية العامة من �أجل دعم تنفيذ االتفاقية حول الأرا�ضي الرطبة (رام�سار� ،إيران،)1971 ،
الذي اعتُمد يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ال�سابع ،والذي �أبرز دور ( )CEPAكعن�صر رئي�سي يف تنفيذ االتفاقية ،وقد �ساعدت �إر�شاداته املرفقة به الأطراف
يف تطوير منهجية ا�سرتاتيجية بالن�سبة ل( )CEPAالأرا�ضي الرطبة خالل فرتة الأعوام الثالث.
با�ستخدام املعلومات املقدمة من قبل الأطراف حول تنفيذ �أن�شطتهم الوطنية ،عقدت �أمانة رام�سار اجتماع ًا �ضم فريق خمت�ص من خرباء ( ،)CEPAيف
نوفمرب (ت�شرين الثاين )� ،2001ساعد يف �صياغة قرار ( )CEPAجديد  ،31-VIIIالذي اعتُمد يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن .وقد ت�ضمنت املجموعة
الوا�سعة من خرباء (� )CEPAضباط ارتباط ( )CEPAمن جهات حكومية ومنظمات غري حكومية ،وممثلني من اتفاقة التنوع احليوي وبرنامج الإن�سان
واملحيط احليوي التابع ليون�سكو .وقد َم َّثل قرار م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن خطوة هامة جتاه حتديد ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة كق�ضية �شاملة �ضمن
االتفاقية.
ورغم �أن قرار م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن دعا �إىل تطوير فريق عمل لـ ( )CEPAلتنفيذ برنامج عمل �شامل� ،إال �أن االفتقار �إىل التمويل قد حال دون
ذلك .وبد ًال من ذلك مت �أن�شاء فريق خمت�ص لـ (� )CEPAضمن نظام الفريق املخت�ص التابع للأرا�ضي الرطبة الدولية لتحقيق �أهداف ( )CEPAلكل من
اتفاقية رام�سار والأرا�ضي الرطبة الدولية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،وعقب اعتماد القرار  11-XIمل�ؤمتر الأطراف التا�سع حول �أ�سلوب عمل هيئة مراجعة
الق�ضايا العلمية والتقنية مت تعيني خبري ( )CEPAكع�ضو يف الهيئة ليقوم بربط العمل بني الفريق املخت�ص وفريق عمل الهيئة.
يف عام  2008اعتمد م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة برنامج عمل ( )CEPAاملنقح واملحدث للأعوام  2012 -2009كمرفق للقرار  8-Xح�سب الأ�صول  ،وهو وارد
يف الطبعة الرابعة من هذا الكتيب .ويعك�س حمتوى الربنامج تزايد االعرتاف ب�أن ( )CEPAهو عامل م�شرتك بني جميع ميادين �أن�شطة االتفاقية ،كما �أنه
�أكرث و�ضوح ًا مما كان عليه �إىل درجة �أن معظم ميادين الأن�شطة تلك ،والهدف النهائي لتحقيق احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد ،يعتمد
ب�شكل �أ�سا�سي يف كل خطوة من اخلطوات على الأجزاء الأربعة لـ (.)CEPA
وا�ستجاب ًة لطلب القرار  8.Xالقا�ضي ب�إعداد «وثيقة ا�ست�شارية ق�صرية تظهر العالقة ما بني القرارين  9.VIIو  31.VIIوالقرار احلايل  8.Xمل�ساعدة
�ضباط ارتباط ( )CEPAيف التنفيذ اجلاري لربنامج ( ،»)CEPAقام فريق �إ�شراف ( )CEPAب�إعداد هذه الوثيقة عام  ،2012وهي واردة هنا
يف امللحق .5
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برنامج حول االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية (2015 -2009 )CEPA
التفاقية الأرا�ضي الرطبة (رام�سار� ،إيران)1971 ،
(مت اعتمادة كمرفق للقرار  8.Xمن قبل االجتماع العا�شر مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ،ت�شانغوون ،جمهورية كوريا)2008 ،
الإلتزامات التنفيذية ذات ال�صلة التي قدمتها الأطراف املتعاقدة يف
قرارات م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
القرار  :8-Xبرنامج االتفاقية حول االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية (2015 -2009 )CEPA
م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
-8يعتمد برنامج االتفاقية حول االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية ( ،2015 -2009 )CEPAالوارد يف هذا القرار ،كو�سيلة لتقدمي التوجيه
للأطراف املتعاقدة و�أمانة رام�سار واملنظمات الدولية ال�شريكة يف االتفاقية ( )IOPsواملنظمات غري احلكومية الأخرى واملنظمات املجتمعية
واملعنيني املحليني وغريهم من العاملني يف تطوير الإجراءات املالئمة لدعم تنفيذ االتفاقية على ال�صعيد الدويل والإقليمي والوطني واملحلي؛
-12ي�ؤكد جمدد ًا على دعوة القرارين  9-VIIو  31-VIIIجميع الأطراف املتعاقدة الذين عليهم تر�شيح �ضباط ارتباط م�ؤهلني من اجلهات
احلكومية واملنظمات غري احلكومية ل ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة القيام بذلك باعتبارها م�س�ألة ذات �أولوية و�إعالم �أمانة رام�سار وفق ًا لذلك،
ويحث الأطراف على �ضمان �أن يكونوا �ضباط ارتباط (� )CEPAأع�ضاء ًا يف رام�سار الوطنية /جلنة الأرا�ضي الرطبة �أينما وجدت؛
-13يحث جميع الأطراف املتعاقدة ( )...على ت�شكيل فريق عمل مالئم ،حيث ال يوجد �آلية حمددة لإجراء كهذا حالي ًا ،وذلك للقيام مبراجعة
االحتياجات والقدرات والفر�ص يف جمال ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة ،وبناء ًا على ذلك يتم و�ضع خطط عمل ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة (على
امل�ستويات الوطنية والوطنية الفرعية وم�ساقط املياه �أو على امل�ستوى املحلي) ،وذلك للأن�شطة ذات الأولوية التي تفي بالإحتياجات الدولية
والإقليمية والوطنية واملحلية ()...؛
-14يحث الأطراف املتعاقدة ب�شدة لل�سعي �إىل تطوير وتنفيذ خطط عمل ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة كجزء متكامل من بيئتهم الأو�سع نطاق ًا والتنوع
احليوي و�إدارة املياه والأرا�ضي الرطبة والتعليم وال�صحة و�آليات �سيا�سات احلد من الفقر والإدماج يف برامج �أخرى ذات �صلة ،على م�ستوى
المركزي ح�سب االقت�ضاء ،و�ضمان �أن ( )CEPAمعرتف به كداعم لفعالية تنفيذ هذه الأن�شطة؛
-19ي�شجع الأطراف املتعاقدة الذين لديهم مراكز تعليمية للأرا�ضي الرطبة ومرافق ذات �صلة موجودة بالفعل �أو مقرتحة ،على دعم تطوير تلك
املراكز ك�أماكن �أ�سا�سية للتعليم والتدريب يف جمال الأرا�ضي الرطبة و( )CEPAالأرا�ضي الرطبة لدعم م�شاركتهم يف �شبكة ( )...العاملية
التي ت�ضم هذه املراكز يف �إطار برنامج رابط الأرا�ضي الرطبة الدولية ( )WLIالتابع ل�صندوق الطيور الربية والأرا�ضي الرطبة (،)WWT
اململكة املتحدة.
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خلفية

�-1إن برنامج ( )CEPAالثالث هذا ،كما هو وارد �أدناه ،معد للعمل لفرتة �ستة �سنوات ( )2015 -2009جنب ًا �إىل جنب
مع اخلطة اال�سرتاتيجية الثالثة لالتفاقية التي اعتمدت يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة العا�شر ،وقد �أعدت بحيث تكون
متوافقة مع هيكل اخلطة اال�سرتاتيجية وخطة العمل .وهي حتل حمل ملحقات القرارين  9-VIIو  .31-VIIIويتوفر �شرح
للم�صطلحات ’ات�صال‘ و’تعليم‘ و’م�شاركة‘ و’توعية‘ يف امللحق .1
 -2هناك دليل قوي على االهتمام املتوا�صل بااللتزام ب�شكل متزايد ب( )CEPAالأرا�ضي الرطبة �ضمن االتفاقية:
•مت الإعرتاف ب ـ ( )CEPAر�سمي ًا ك�أولوية هامة ،ت�شمل جمال عمل االتفاقية يف االجتماع التا�سع والع�شرون للجنة
الدائمة يف فرباير (�شباط)  ،2003ومن خالل القرار  11.IXمت تعيني خبري ( )CEPAيف عمل هيئة مراجعة
الق�ضايا العلمية والتقنية التابعة لالتفاقية الرامي �إىل تطوير توجيه جديد حول ق�ضايا الأرا�ضي الرطبة� .سيقوم
هذا اخلبري من �ضمن عدة �أمور بتوظيف �شبكات ( )CEPAالتابعة لالتفاقية وتلك التابعة للمنظمات الدولية
ال�شريكة يف االتفاقية.
•رغم �أن خم�سة �أطراف متعاقدة فقط (كما يف عام �( )2008أ�سرتاليا و�أملانيا وهنغاريا و�إ�سبانيا واململكة املتحدة) قد
�أر�سلت خطة عمل ( )CEPAالوطنية �إىل �أمانة رام�سار ،هناك الكثري من الأطراف التي ال زالت تعمل من �أجل حتقيق
هذا الهدف �أو تنفيذ خطة عمل (� )CEPAضمن مقايي�س �أخرى .وهناك �أدلة متزايدة على �أن الأطراف تعرتف بـ
( )CEPAكجزء متكامل من عملية تخطيط �إداري على م�ستوى موقع وحو�ض ودمج �أن�شطة ( )CEPAاملنا�سبة يف مثل
هذه اخلطط.
•هناك دعم �إداري وغري �إداري خ�ص�صته �أمانة رام�سار لـ ( ،)CEPAوميزانية متوا�ضعة لدعم الربنامج من ميزانية
االتفاقية الأ�سا�سية للأعوام .2008 -2006
•هناك منهجية متنامية �ضمن �إطار االتفاقية يف عملية تخطيط �إدارة الأرا�ضي الرطبة يت�ضمن امل�شاركة املجتمعية
والتعليم� ،إ�ضافة �إىل امل�ؤ�شر الكبري على تنامي املعرفة ب�شكل �سريع على كافة امل�ستويات �ضمن االتفاقية ذات
الأ�ساليب الت�شاركية ومهارات ( )CEPAالتي ت�ستند �إليها.
•�إن العالقة بني االتفاقية وبرنامج رابط الأرا�ضي الرطبة الدولية التابع ل�صندوق الطيور الربية والأرا�ضي الرطبة قد
تعزز من خالل توقيع مذكرة تعاون يف نوفمرب (ت�شرين الثاين)  .2005وت�ستمر �شبكة برنامج رابط الأرا�ضي الرطبة
الدولية بالنمو وقد تطورت لت�شمل ال�شبكات الوطنية والإقليمية �ضمن ال�شبكة العاملية.
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الر�ؤية واملبادىء التوجيهية
الر�ؤية
� -3إن ر�ؤية برنامج ( )CEPAالتابع التفاقية رام�سار هي:
«يتخذ النا�س �إجراءت لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة»
مبادىء توجيهية
� -4إن املبادىء التوجيهية التي تدعم برنامج ( )CEPAهي:
•يقدم برنامج (� )CEPAأدوات لت�ساعد النا�س يف فهم قيمة الأرا�ضي الرطبة بحيث ي�صبحوا دعاة للحفاظ على
الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد ،كما ميكنهم العمل بحيث ي�شاركوا يف و�ضع ال�سيا�سات والتخطيط والإدارة ذات
العالقة .وحتديد املجموعات الرئي�سية امل�ستهدفة واملعنيني يف برنامج ( )CEPAيرد يف امللحق .4
•يعزز برنامج (� )CEPAإنتاج �أدوات وخربات ( )CEPAفعالة جلذب م�شاركة معنيني �أ�سا�سيني يف اال�ستخدام الر�شيد
للأرا�ضي الرطبة و�أي�ض ًا لبث ر�سائل منا�سبة لتعزيز �أ�س�س اال�ستخدام الر�شيد يف املجتمع ككل.
•تعتقد اتفاقية رام�سار ب�أن ( )CEPAينبغي �أن ي�شكل جزء ًا مركزي ًا لتنفيذ االتفاقية من قبل كل طرف متعاقد.
�أهداف وا�سرتاتيجيات لتحقيق الر�ؤية
•يحدد الربنامج االحتياجات التي يجب حتقيقها (الأهداف) ،وكيف ميكن �إدراك تلك الأهداف (اال�سرتاتيجيات)،
وما هي النتائج التي يجب حتقيقها (جماالت النتائج الرئي�سية) .نظرة عامة �إىل الأهداف واال�سرتاتيجيات ترد
يف املربع .1
املربع  :1نظرة عامة �إىل �أهداف وا�سرتاتيجيات الربانامج
الهدف  :1االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية ُت�ستخدم بفعالية على كافة م�ستويات االتفاقية من �أجل تعزيز قيمة الأرا�ضي الرطبة.
ي�شمل هذا الهدف التو�صيات املتعلقة با�ستخدام ( )CEPAوذلك لتح�سني الوعي بقيمة الأرا�ضي الرطبة ،وتعزيز( )CEPAكعملية قيمة و�إدماج
( )CEPAيف ال�سيا�سات والتخطيط على م�ستويات متعدد من العاملي �إىل الوطني �إىل م�ستويي احلو�ض واملوقع.
اال�سرتاتيجية 	1-1تعزيز احلمالت والربامج وامل�شاريع الوطنية والوطنية الفرعية امل�ستدامة لرفع وعي املجتمعات ب�أهمة خدمات النظام
البيئي الذي تقدمه الأرا�ضي الرطبة ،مبا يف ذلك قيمتها االجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
اال�سرتاتيجية �	2-1إظهار مدى فعالية عمليات ( )CEPAيف حتقيق �أهداف اال�ستخدام الر�شيد لأرا�ضي رام�سار الرطبة على امل�ستويات العاملية
والوطنية واملحلية.
اال�سرتاتيجية 3-1

دمج عمليات ( )CEPAيف كافة م�ستويات تطوير ال�سيا�سات وتخطيط وتنفيذ االتفاقية.

اال�سرتاتيجية 4-1

دعم وتطوير الآليات ل�ضمان دمج عمليات ( )CEPAيف خطط �إدارة مواقع الأرا�ضي الرطبة.
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الكتيب  :15جرد األراضي الرطبة
الهدف  :2الدعم والأدوات كانت تقدم من �أجل التنفيذ الفعال لأن�شطة ( )CEPAاملتعلقة بالأرا�ضي الرطبة وطنياً وحملياً.
تركيز هذا الهدف على �إعداد ومتكني البيئة من �أجل تنفيذ فعال ل ( .)CEPAوي�شمل هذا الأمر �آليات مثل �أطر العمل وخطط العمل ،و�إعداد �ضباط
ارتباط ( ،)CEPAمبن فيهم الأفراد واملنظمات واملراكز ،و�إعداد الآليات ك�شبكات تبادل املعلومات والو�صول �إىل املوارد واخلرباء والتدريب.
اال�سرتاتيجية �	1-2ضمان �إعداد القيادة الوطنية واملحلية ،وال�شبكات و�أطر العمل املُحكمة لدعم وحتفيز ( )CEPAمن �أجل اال�ستخدام
الر�شيد للأرا�ضي الرطبة.
اال�سرتاتيجية 2-2

نقل وتبادل وت�شارك معلومات وخربات ( )CEPAالتي من �ش�أنها تعزيز وحتقيق اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة.

اال�سرتاتيجية 3-2

�إدراك ودعم دور مراكز الأرا�ضي الرطبة وغريها من املراكز البيئية كعوامل حمفزة و�أ�سا�سية لأن�شطة ( )CEPAالتي
تعزز �أهداف رام�سار.

الهدف  :3لدى النا�س الدافع وهم متمكنون من العمل من �أجل اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة.
تركيز هذا الهدف هو على ا�ستخدام �إطار عمل ( )CEPAو�أدواته ومنتجاته للدفع باملمثلني اجلدد ومتكينهم من امل�شاركة بن�شاط من �أجل اال�ستخدام
الر�شيد للأرا�ضي الرطبة.
اال�سرتاتيجية 1-3

حت�سني القدرات الفردية واجلماعية وفر�ص النا�س يف امل�شاركة والإ�سهام يف ا�ستخدام الأرا�ضي الرطبة بحكمة.

اال�سرتاتيجية 2-3

دعم وتطوير �آليات �ضمان م�شاركة العديد من املعنيني يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة.

� -6أن يكون فعا ًال ،فتنفيذ هذا الربنامج يجب �أن يتم من قبل الهيئات امل�س�ؤولة وال�شركاء التعاونيني لالتفاقية وهم:
(�س�.أ):

ال�سلطات الإدارية يف كل دولة

(� :)CEPAضباط الإرتباط الوطنيني ( )CEPAالتابعني لالتفاقية
(ل.ر.و):

جلان رام�سار الوطنية /جلان الأرا�ضي الرطبة الوطنية (�أو ما يت�صل بها من هيئات) �أينما وجدت

(ه.م.ق.ع.ت) :هيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية ،وخرباء ( )CEPAالتابعني لها و�شبكات �ضباط االرتباط
الوطنيني لديها.
الأمانة:

		�أمانة اتفاقية رام�سار

(م.د�.ش)	:املنظمات الدولية ال�شريكة ،وحالي ًا هم حياة الطيور الدولية  ،املعهد الدويل لإدارة املياه(، )IWMI
االحتاد الدويل حلماية الطبيعة ( )IUCNال�صندوق العاملي للطبيعة ()WWF
(م.ر�.إ):

مراكز رام�سار الإقليمية امل�صادق عليها من قبل االتفاقية كمباردات رام�سار الإقليمية

(م�.آ)	:متعاونون �آخرون ،كاملنظمات الوطنية غري احلكومية ( ،)NGOsواملنظمات املجتمعية ،مبا فيها
املنظمات التي لديها اتفاقات �سارية املفعول مع رام�سار.
�-7إن ه�ؤالء امل�س�ؤولون عن تنفيذ الربنامج� ،أو الذين مت حثهم على امل�ساعدة يف تنفيذه ،كما هو مبني يف الفقرة  ،6ي�شكلون
قائمة اجلهات الرئي�سية الفعالة يف الربنامج ،لكن ينبغي النظر �إىل هذا الأمر كم�ؤ�شر� ،إذ قد يتغري �أثناء �سري امل�شروع
 .فجميع امل�شاركني يف حتقيق نتائج اتفاقية رام�سار ينبغي م�شاركتهم يف هذا الربنامج بطريقة �أو ب�أخرى يف وقت من
الأوقات .ومل�ساعدة الأطراف يف ر�صد عملية التنفيذ ،ي�ضم جدول يف امللحق  3جماالت النتائج الرئي�سية واردة يف الفقرات
الالحقة ،وي�شري �إىل اجلهات املنفذة املحتملة ،ويقدم �سبل متابعة التنفيذ.
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كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
الهدف الأول:ي�ستخدم االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية بفعالية وعلى كافة م�ستويات االتفاقية وذلك لتغزيز قيمة الأرا�ضي الرطبة.
اال�سرتاتيجية 	1-1تعزيز احلمالت والربامج وامل�شاريع الوطنية والوطنية الفرعية لرفع وعي املجتمع ب�أهمية خدمات
النظم البيئية التي توفرها الأرا�ضي الرطبة ،مبا فيها القيم االجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
جماالت النتيجة الرئي�سية:
1-1-1احلمالت والربامج وامل�شاريع �أجريت بوجود ال�شركاء الرئي�سيني لرفع الوعي وبناء الدعم املجتمعي وتعزيز منهجيات
وتوجهات الإ�شراف نحو الأرا�ضي الرطبة.
2-1-1اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة قد مت االحتفال به بفعاليات و�أ�ساليب ترويج حملية ووطنية مالئمة ،واملواد املرجعية
قد مت توزيعها ،لرفع الوعي بقيمة ووظائف الأرا�ضي الرطبة.
3-1-1التعاون مع الإعالم قد �ساعد يف �إطالع �صانعي القرار وم�ستخدمي الأرا�ضي الرطبة الأ�سا�سيني واملجتمع ب�شكله الأو�سع
حول قيم وفوائد الأرا�ضي الرطبة.
4-1-1الأرا�ضي الرطبة املالئمة ذات الأهمية الدولية قد تعززت ’كمواقع ا�سرت�شادية‘ لأ�س�س اال�ستخدام الر�شيد لرام�سار،
و�أن هذه املواقع قد جهزت من حيث القدرة والالفتات واملواد التو�ضيحية.
اال�سرتاجتية �	2-1إظهار �أن عمليات ( )CEPAفعالة يف حتقيق �أهداف اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة التابعة
لرام�سار على كافة امل�ستويات العاملية والوطنية واملحلية.
جماالت النتيجة الرئي�سية:
 1-2-1امل�شاريع التجريبية قد �أعدت وقيمت ملجموعة من املنهجيات لتطبيق ( )CEPAيف تعزيز اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي
الرطبة ،وب�صفة خا�صة �إ�شراك �أولئك الذين ي�ستخدمون موارد الأرا�ضي الرطبة ب�شكل مبا�شر.
 2-2-1برامج ( )CEPAودرا�سات احلالة القائمة قد متت مراجعتها والدرو�س امل�ستفادة من هذه التجارب فيما يتعلق
باملنهجيات الفعالة قد ُو ِثقت.
 3-2-1النتائج واال�ستنتاجات امل�ستخل�صة من العمليات  1.2.1و  1.2.2قد مت توفريها للأطراف واملجتمع ككل من خالل
الآليات املنا�سبة (انظر اال�سرتاتيجيات  2.1و  2.2و .)2.3
اال�سرتاتيجية  3-1دمج عمليات ( )CEPAبتطوير ال�سيا�سات والتخطيط وتنفيذ االتفاقية على كافة امل�ستويات.
جماالت النتيجة الرئي�سية:
 )CEPA( 1-3-1قد �أدمج بكافة برامج عمل االتفاقية ذات ال�صلة ،مبا فيها خطط العمل امل�شرتكة مع االتفاقيات
واملنظمات الأخرى ،ومدرج �ضمن تطوير توجيه رام�سار الإ�ضايف للأطراف من خالل خربة ()CEPA
املُت ََ�ض َمنة يف هيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية التابعة لرام�سار.
 )CEPA( 2-3-1الأرا�ضي الرطبة قد مت �إدماجها ح�سب االقت�ضاء يف الأعمال الوطنية والإقليمية للأرا�ضي الرطبة
والتنوع احليوي والتحريج والزراعة والري ،وتوليد الطاقة والتنجيم وال�سياحة وجلان م�صائد الأ�سماك
وغريها من جلان ال�سيا�سات والتخطيط ذات ال�صلة �أينما وجدت.
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الكتيب  :15جرد األراضي الرطبة
معلومات �إ�ضافية
اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة
يف عام � ،1997أطلق اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة –يف الثاين من فرباير (�شباط) -احتفا ًال بتوقيع اتفاقية رام�سار يف فرباير (�شباط) ،1971
يف املدينة الإيرانية رام�سار .ويف كل عام ،تتخذ الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية وجماعات من املواطنني على كافة امل�ستويات �إجراءات
لربط جمموعة خدمات الأرا�ضي الرطبة التي تقدمها الأرا�ضي الرطبة للنا�س ،ولرفع الوعي باتفاقية رام�سار لدى �شريحة وا�سعة من اجلمهور
امل�ستهدف.
ر�سلة �إىل الأمانة العامة كل عام .وتتوفر التقارير
ويت�ضح جناح حمالت اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة ك�أداة من خالل عدد وتنوع التقارير املُ َ
املتعلقة ب�أن�شطة اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة منذ عام  1997وحتى اليوم على املوقع  ./www.ramsar.org/WWDوت�أتي �أن�شطة
اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة بكافة الأ�شكال والأحجام ،بدء ًا من املحا�ضرات والندوات �إىل اجلوالت يف الطبيعة وم�سابقات الفن للأطفال
و�سباقات الزوارق و�أيام التنظيف املجتمعي� ،إىل املقابالت يف املذياع والتلفاز والر�سائل التي تبث �إىل ال�صحف� ،إىل �إطالق �سيا�سات جديدة تتعلق
بالأرا�ضي الرطبة ومواقع رام�سار اجلديدة والربامج اجلديدة على امل�ستوى الوطني.
ويف كل عام ،تقوم �أمانة رام�سار
بتزويد منظمي الفعاليات مبواد
اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة
(بو�سرتات ومل�صقات ومن�شورات
و�أفالم فيديو الخ )..ذات موا�ضيع
خمتلفة تتعلق بالأرا�ضي الرطبة.
وكان التوجه الرئي�سي يف الأعوام
الأخرية هو ت�شجيع منظمي
الفعاليات على تعديل وترجمة هذه
املواد �إىل اللغات املحلية �أي�ض ًا من
خالل توفري ملفات الت�صميم على
قر�ص مدمج.
وتتوفر التقارير حول جناحات كل
عام (على ذات املوقع الذي ورد
�أعاله)
االحتفال باليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة يف متنزه �إواتولكو القومي ،الفعالية بدعم من اللجنة
الوطنية للمناطق املحمية الطبيعية ،املك�سيك (ال�صورة :متنزه واتولكو القومي)

انظر �أي�ض ًا الكتيب ،20
التعاون الدويل

 3-3-1من خالل التعاون العاملي والوطني ،مت ت�شجيع الت�ضافر مع �أن�شطة ( )CEPAمبوجب االتفاقيات والربامج الدولية
الأخرى.

انظر �أي�ض ًا الكتيب،2
�سيا�سات الأرا�ضي
الرطبة الوطنية

 4-3-1املعنيني الرئي�سيني قد قاموا بالتعاون لدمج ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة �ضمن امل�ساقط املائية والأرا�ضي الرطبة
املحلية وغريها من ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط والربامج القطاعية املنا�سبة على امل�ستويات الإقليمية (�إن
وجدت) والوطنية ذات ال�صلة ،كتلك التابعة للحفاظ على التنوع احليوي و�إدارة املياه وامل�صائد ال�سمكية واحلد من
الفقر وال�سيا�سات التعليمية واملناهج الخ...
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كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
معلومات �إ�ضافية
تقييم اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة
يف عام  ،2008قام ا�ست�شاري ب�إجراء ا�ستعرا�ض وتقييم لليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة ،وذلك يف �ضوء ما يلي:
• فعالية الأمانة يف حتديد املوا�ضيع ،و�إعداد ون�شر املواد املالئمة ،و�إعداد التقارير حول �أن�شطة اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة؛
• تنوع اجلهات الفعالة يف اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة و�أهدافها ،والأثر الوا�ضح لإجراءاتها اجتاه ذلك اليوم؛
• احتياجات وتوقعات اجلهات الفعالة يف اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة من حيث املواد املطلوبة من الأمانة املتعلقة بذلك اليوم؛ و
•احلاجة والإمكانية ملزيد من التطوير لليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة يف �ضوء ما ذكر �أعاله ،لتحقيق الو�صول ب�شكل �أكرث فعالية �إىل
�شريحة �أو�سع من اجلهات الفعالة بالن�سبة لليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة والأهداف املرتبطة بالق�ضايا الرئي�سية لتلك الأرا�ضي.
مت �إر�سال حتليل تقارير تقييم اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة للأمانة طيلة الفرتة من  2007 -2003كما مت �إجراء م�سح على الإنرتنت باللغة
الإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية موجهة �إىل  335جهة فعالة ممن قدموا تقارير حول �أن�شطتهم يف اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة للأمانة خالل
العامني  2006و .2007وقد حقق امل�سح ا�ستجابة جيدة جد ًا بلغت ن�سبتها .%51
وقدم التحليل العديد من النتائج املثرية لالهتمام .فعلى �سبيل املثال ،بالرغم من �أن معظم اجلهات الفعالة يف اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة
هي من املنظمات غري احلكومية� ،إال �أن عددها كان �أكرث بقليل من املمثلني احلكوميني .واجلمهور الأ�سا�سي امل�ستهدف يف �أن�شطة اليوم العاملي
للأرا�ضي الرطبة كانوا ’الن�شطاء‘ من عامة النا�س (الذين هم على ا�ستعداد حل�ضور فعاليات اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة) والأطفال .و�شكل
ه�ؤالء مع ًا ما ن�سبته  %53من كافة الفئات امل�ستهدفة� .أما امل�س�ؤولون احلكوميون وجماعات حمددة من املعنيني (كال�صيادين ومدراء الأرا�ضي
الرطبة الخ )..فقد �شكلوا جمتمعون مع ًا ما تقل ن�سبته عن  %10من الفئات امل�ستهدفة ،رغم �أنه يف العديد من احلاالت يكون لهذه اجلماعات
ت�أثري بالغ على الأرا�ضي الرطبة .و�أكرث من  %80من �أفراد العينة �سجلوا ب�أن مطبوعات تقارير اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة على موقع االتفاقية
كان ’’هام ًا‘‘ ،مما يعزز قيمة ا�ستثمار الوقت الكبري الذي بذلته الأمانة يف القيام بذلك.
ويغطي التقييم العديد من املجاالت ذات الأهمية بالن�سبة ملن يعدون فعاليات اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة� ،إ�ضافة �إىل ذلك فهو يوفر معلومات
قيمة للأمانة حول ردود الأفعال فيما يتعلق ب�إعداد مواد اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة .ويتوفر تقرير التقييم كام ًال على عنوان موقع رام�سار
www.ramsar.org/pdf/wwd/wwd_assessment_2009

كما يتوفر موجز على املوقع .www.ramsar.org/pdf/sc/40/key_sc40_doc20.pdf

انظر اي�ض ًا الكتيب ،7
املهارات الت�شاركية

اال�سرتاتيجية 	4-1دعم وتطوير �آليات ل�ضمان �إدراج عمليات (� )CEPAضمن خطط �إدارة الأرا�ضي الرطبة على م�ستوى
احلو�ض واملوقع.
جماالت النتيجة الرئي�سية:
 1-4-1درا�سات احلالة التي مت توثيقها تظهر الدور الإيجابي لـ ( )CEPAيف �أن�شطة الإدارة املحلية والدور احلا�سم لأدوات
ومهارات ( )CEPAيف �إدارة الأرا�ضي الرطبة الت�شاركية الفعالة ،وقد مت تقدمي درا�سات احلالة تلك لأمانة رام�سار
لكي تقوم بتوزيعها على الأطراف املتعاقدة وغريهم من اجلهات املعنية.
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انظر اي�ض ًا الكتيب ،7
املهارات الت�شاركية

 2-4-1اجلهات املعنية املتعددة مهي�أة لتوجيه وتبليغ عمليات التخطيط والإدارة املتعلقة بامل�ساقط املائية� /أحوا�ض الأنهار
والأرا�ضي الرطبة املحلية ،وتت�ضمن هذه اجلهات خربات منا�سبة يف (.)CEPA
 3-4-1وثائق تخطيط و�إدراة امل�ساقط املائية� /أحوا�ض الأنهار تت�ضمن ات�صال وتعليم وم�شاركة وتوعية وبناء قدرات كعمليات
مركزية لتحقيق الأهداف العامة لإدارة املياه والأرا�ضي الرطبة.

انظر �أي�ض ًا الكتيب
� ،18إدراة الأرا�ضي
الرطبة

 4-4-1ا�سرتاتيجيات و�إجراءت االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية املالئمة غري املتوفرة بالفعل قد مت �إدخالها يف خطط
�إدارة املواقع.

معلومات �إ�ضافية
املجموعات اال�ست�شارية ()CEPA
فريق الإ�شراف على ()CEPA
�أن�شىء فريق الإ�شراف على ( )CEPAمن قبل اللجنة الدائمة التابعة لرام�سار وذلك يف عام  2006من �أجل ر�صد تنفيذ برنامج ( )CEPAاخلا�ص
باالتفاقية والإبالغ عنه ،ولدرا�سة وو�ضع �أولويات االت�صال والتعليم وامل�شاركة وبناء القدرات .ويعمل الفريق بالتعاون مع املجل�س اال�ست�شاري لبناء
القدرات .وبعد �صدور قرار عن م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�سع ،مت تعيني خبري ( )CEPAالآن كع�ضو يف هيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية
التابعة لالتفاقية ،وهذا ال�شخ�ص هو الآن ع�ضو يف فريق ( ،)CEPAوبالتايل عليه �أن يقوم عملي ًا بربط العمل بني الفريقني ومع �إجراءات االتفاقية
التقنية الأخرى .وتتوفر املعلومات كاملة حول الع�ضوية واملهام وتقارير االجتماعات وخطة عمل الفريق احلالية على موقع رام�سار
www.ramsar.org/CEPA-PANEL

وقد قام الفريق من �ضمن مهامه العديدة الأخرى با�ستعرا�ض �أدوار �ضباط ارتباط ( ،)CEPAمقدم ًا �إ�سهامات حول ت�سا�ؤالت ( )CEPAيف
ا�ستمارات التقرير الوطني مل�ؤمتري الأطراف املتعاقدة العا�شر واحلادي ع�شر ،كما �ساعد يف �إعادة �صياغة برنامج ( )CEPAقبيل اعتماده من
قبل م�ؤمتر الأطراف العا�شر عام .2008
املجل�س اال�ست�شاري لبناء القدرات التفاقية رام�سار
يت�ضمن فريق الإ�شراف ( )CEPAع�ضو ًا من املجل�س اال�ست�شاري لبناء القدرات التفاقية رام�سار .وقد �أُعد هذا املجل�س يف عام  2005بتمويل
من احلكومة الهولندية ليحل حمل جمل�س ريزا ( )RIZAاال�ست�شاري .وتن�ص لوائحه على موا�صلة الدعم الن�شط لتطوير بناء القدرات يف �إطار
رام�سار .ويعد املجل�س �إطار عمل لبناء القدرات يف جمال �إدارة الأرا�ضي الرطبة ،والذي �سيتم االنتهاء منه يف عام  2011وجعله متاح ًا على
�صفحة املوقع الواردة �أدناه.
و�أمني عام االتفاقية هو رئي�س املجل�س؛ وتتوفر التفا�صيل كاملة حول ع�ضويته و�أن�شطته على موقع االتفاقية
و�سيتم ا�ستعرا�ض هيكلة وعالقة فريق الإ�شراف واملجل�س اال�ست�شاري خالل عام  ،2011رغم �أن بع�ض التفا�صيل االورادة �أعاله قد تتغري -
للح�صول على �صورة حديثة ميكن الرجوع �إىل �صفحات املوقع املذكور.

www.ramsar.org/Advisory-Board
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الهدف  :2الدعم والأدوات قد مت توفريها من �أجل التنفيذ الفعال لأن�شطة االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية املرتبطة بالأرا�ضي الرطبة
الوطنية واملحلية.
اال�سرتاتيجية � 1-2ضمان تطوير وتن�سيق قيادة و�أطر عمل مرتابطة على كافة امل�ستويات لدعم حتفيز ()CEPA
لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة.
جماالت النتيجة الرئي�سية:
 1-1-2الأطراف املتعاقدة قد عينت �أ�شخا�ص ًا م�ؤهلني ت�أهي ًال منا�سب ًا مللء �أدوار �ضباط ارتباط من اجلهات احلكومية
الوطنية واملنظمات غري احلكومية ل ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة ،وقدمت امل�شورة لأمانة رام�سار ب�ش�أن الأ�شخا�ص
الذين �سيقومون بهذه الأدوار وتفا�صيل االت�صال بهم (املزيد من التفا�صيل حول تر�شيح �ضباط ارتباط وطنيني
و�أدوارهم وم�س�ؤولياتهم متوفرة يف امللحق )2؛ وينبغي على �ضباط ارتباط (� )CEPAأن يكونوا �أع�ضاء ًا يف رام�سار
الوطنية �أو جلان الأرا�ضي الرطبة �أينما وجدت تلك اجلهات .وكلما كان منا�سب ًا ،عينت الأطراف �أكرث من �ضابط
ارتباط واحد من املنظمات غري احلكومية.
 2-1-2فريق عمل ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة الوطنية قد �أن�شىء (�إن مل توجد �آليات �أخرى لتحقيق هذا الغر�ض) ،مبا يف
ذلك �ضباط ارتباط ( ،)CEPAوم�شاركة املعنيني الأ�سا�سيني واملنظمات غري احلكومية ،وا�ستعرا�ض لالحتياجات
واملهارات واخلربات وغريها من اخليارات قد مت �إجرا�ؤها ،كما �أن الأولويات قد مت حتديدها من �أجل التطوير
امل�شرتك لربنامج العمل وتنفيذه.
� 2-1-2ضباط االرتباط ( )CEPAالوطنيني قد مت ت�شجيعهم على التعاون مع املراكز التعليمية للأرا�ضي الرطبة والبيئية
الأخرى ،كما �أن ممثلني عن تلك املراكز قد مت �إدراجهم �ضمن فريق عمل ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة �أو غريها من
جهات التخطيط الأخرى ،كلما كان ذلك منا�سب ًا.
 4-1-2خطة عمل ( )CEPAوطنية قد مت و�ضعها ،باال�ستناد �إىل جمموعة �أدوات ( )CEPAالتي طورت لهذه الغاية (انظر
املربع �أدناه) وتوجيه االتفاقية املتعلقة بالإدارة الت�شاركية ،كما �أن اال�ستنتاجات التي انبثقت عن جمال النتيجة
الرئي�سية � 2.1.2أعاله قد مت دجمها �ضمن اخلطة .ون�سخة من خطة العمل قد مت �إر�سالها �إىل �أمانة اتفاقية رام�سار
بحيث تكون متاحة للأطراف الأخرى واملنظمات والأفراد املعنيني( .توجيه الإدارة الت�شاركية ،املعتمدة من قبل
القرار  )1999( 8-VIIقد �أدجمت يف الكتيب ( 7من الطبعة الرابعة) من �سل�سلة كتيبات رام�سار).
اال�سرتاتيجية 	2-2نقل وتبادل وت�شارك معلومات وخربة ( )CEPAالتي تعزز وت�ؤدي �إىل اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي
الرطبة.
جماالت النتيجة الرئي�سية:
 2.2.1االهتمام قد �أويل لفعالية نظم االت�صال وت�شارك املعلومات فيما بني الوزارات احلكومية املعنية والوكاالت والدوائر مثل
التعليم و�إدارة الأرا�ضي واملياه والري والآليات قد طورت عند اللزوم ملعاجلة �أي تق�صري.
 2.2.2التحديث املنتظم ملوقع االتفاقية باملواد املنا�سبة ،مبا يف ذلك �سهولة الو�صول �إىل �صفحات ( )CEPAالرئي�سية وغريها
من املواد املرجعية مما ي�ضمن بقاء هذه املواد كم�صدر للمعلومات بالن�سبة لربامج ( )CEPAعلى امل�ستوى العاملي.
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معلومات �إ�ضافية
قوائم ( )CEPAرام�سار االلكرتونية
تدير الأمانة ثالثة قوائم الكرتونية لـ ( ،)CEPAباللغة الإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية .وتت�ضمن القوائم التي �أطلقت يف �أبريل (ني�سان) 2001
�ضباط ارتباط ( )CEPAوهي متاحة جلميع الأ�شخا�ص املعنيني بـ ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة .والر�سائل غري منظمة ويتم ت�شجيع قائمة الأع�ضاء
على ت�شارك الأخبار (فعاليات ومبادرات وحمالت ومواد مرجعية الخ)..؛ الإعالنات (الفعاليات القادمة واالجتماعات والدورات التدريبية
وفر�ص العمل والتمويل الخ)..؛ طلبات احل�صول على املعلومات �أو امل�شورة حول �أن�شطة ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة؛ الردود على تلك الطلبات؛
والآراء حول الق�ضايا قيد التطوير �ضمن برنامج ( )CEPAرام�سار وجمتمع الأرا�ضي الرطبة الأو�سع نطاق ًا (االحتياجات التدريبية وتطوير وتنفيذ
خطة عمل ( )CEPAالوطنية و�أن�شطة ( )CEPAاملجتمعية ،الخ.)..
ملزيد من املعلومات ،انظر www.ramsar.org/CEPA-News

 3-2-2املنظمات الدولية ال�شريكة لرام�سار ،خا�صة هيئة التعليم واالت�صال ( )CECالتابعة لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة
( ،)IUCNوغريها من املنظمات التي يوجد فيما بينها اتفاقات م�شرتكة �سارية املفعول قد مت ت�شجيعها على �إتاحة
املواد املرجعية املنا�سبة مل�ساعدة برنامج ( )CEPAالعاملي وتوفري املعلومات حول منهجيات ( )CEPAالفعالة.
 4-2-2االنخراط املتزايد مع املنظمات الدولية العاملة يف التعليم ،خا�صة يون�سكو ،وبرناجمها الإن�سان واملحيط احليوي
التابع ليون�سكو قد �شجعت على دعوة مدارء مواقع حمميات املحيط احليوي لال�ضطالع مبهام ذات �صلة بربنامج
( )CEPAحيث يكون ذلك منا�سب ًا؛
 5-2-2املواد املرجعية التي تدعم مهام ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة ت�ستمر يف ال�صدور والتوزيع والت�شارك.
� 6-2-2شبكات بريد رام�سار الإلكرتونية ت�شمل �سلطات رام�سار الإدارية ،و�ضباط ارتباط ( )CEPAرام�سار الوطنيني
ومهنيي ( )CEPAومدار مواقع رام�سار واملعنيني املحليني وتلك املرافق املخ�ص�صة للتعليم البيئي ورفع التوعية قد
حوفظ عليها ومت تو�سيع نطاقها .وت�أ�سي�س ودعم جمموعات الكرتونية وطنية م�شابهة وربطها بال�شبكات العاملية.
 7-2-2قائمة باخلربة املتعلقة ب ( )CEPAو�ضباط ارتباطها قابلة للبحث على الإنرتنت قد مت �إن�شاوها والإبقاء عليها
مل�ساعدة ( )CEPAعلى امل�ستويني الوطني والدويل ،وقد مت تعزيز هذه اخلدمة مل�ساعدة برامج و�أن�شطة (.)CEPA
 8-2-2مكتبة ال�صور االلكرتونية اخلا�صة برام�سار قد مت �إن�شا�ؤها� ،إذا �سمحت املوارد بذلك ،من �أجل دعم اجلهود العاملية
والوطنية واملحلية يف رفع الوعي وتقدير موارد الأرا�ضي الرطبة وكيفية ا�ستخدامها بحكمة.
اال�سرتاتيجية 	3-2الإقرار بدور مراكز تعليم الأرا�ضي الرطبة وغريها من مراكز التعليم البيئية والعمل على دعمها
كونها ت�شكل باعثاً و�أي�ضاً جهات فعالة رئي�سية يف �أن�شطة ( )CEPAالتي تعمل على تعزيز �أهداف
رام�سار.
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معلومات �إ�ضافية
تطوير خطط عمل (� -)CEPAأداة ل�ضباط ارتباط ( )CEPAوغريهم من املخططني
دليل لتخطيط العمل الت�شاركي و�أ�ساليب تي�سري املجموعات
�سواء �أكان تطوير خطة عمل موقع ما �ش�أن ًا وطني ًا �أم دون الوطني �أو حملي ،ف�إنه من ال�ضروري البدء بعمليات تخطيط العمل امل�صممة ب�شكل جيد والتي تدار ت�شاركي ًا كذلك ب�شكل جيد
والتي توظف جمموعة من الأ�ساليب الفعالة يف تي�سري جمموعات املعنيني املتعددة بخلفياتها املتباينة .فما هي ميزات مثل هذه املنهجية؟ من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب التي�سري تلك �أثناء
عملية تخطيط العمل ،مييل النا�س �إىل امل�شاركة بفعالية �شاعرين مبلكيتهم للخطة وقادرين على بناء توجهات ومهارات ات�صال ب�شكل �أف�ضل ،والتعلم والتعاون نحو امل�ستقبل فيما يجري
تنفيذ اخلطة.
وقد مت تطوير دليل التخطيط الت�شاركي و�أ�ساليب تي�سري املجموعات من �أجل االتفاقية من قبل وحدة التعلم والقيادة التابعة لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة ،ينطوي على �إ�سهامات قيمة
من قبل هيئة التعليم واالت�صال و�أمانة رام�سار وعدد من �ضباط ارتباط ( )CEPAالتابع لرام�سار .ويتوفر الدليل باللغة الإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية ب�صيغة .PDF
باخت�صار ،ف�إن الدليل ينق�سم �إىل �أربعة �أجزاء:
اجلزء الأول :البدء بالعمل -تو�ضيح �سياق تخطيط العمل
اجلزء الثاين :ور�شة للمعنيني املتعددين– �إعداد التخطيط
اجلزء الثالث :التحقق مع كل من جمموعات الرتكيز واملعنيني من �صحة امل�سوحات
اجلزء الرابع :ور�شة العمل الثانية -االنتقال من الأفكار �إىل الإجراء
ويت�ضمن هذا ب�شكل �أو�سع� :أ�ساليب التدريب و�أ�ساليب تي�سري املجموعات وجداول املواعيد املقرتحة لور�شات العمل؛ توجيه للور�شات بذاتها خطوة بخطوة؛ ن�صائح حول كيفية ت�شكيل
الدليل ح�سب �سياقكم.
ومن حيث ت�صميمه العملي ،يت�ضمن الدليل العديد من الر�سوم البيانية الب�سيطة لتو�ضيح الأ�ساليب وعدد من روابط الإ�شارات املرجعية لت�سهيل عملية االنتقال من جزء �إىل �آخر على
م�ستخدمي الدليل والروابط امل�ؤدية �إىل م�صادر مفيدة على الإنرتنت .وميكن تنزيل الدليل من موقع الإنرتنت
.www.ramsar.org/pdf/outreach_actionplanningguide.pdf

وبهذا الدليل اجلديد تُ�ستكمل جمموعة �أدوات ( )CEPAالتي و�ضعتها هيئة التعليم واالت�صال التابعة لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة التفاقية التنوع احليوي ،التي تقدم �أدوات لتحديد
�أين ومتى وكيف يتم ا�ستخدام جمموعة من التدخالت التعليمية واالت�صال (متوفرة من املوقع
( . )www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Complete.pdfمع ًا ،ف�إن هذه الأدلة تقدم �أدوات فعالة لتخطيط وحتقيق (.)CEPA
خالل الفرتة ما بني  ،2011 -2009عُ قد عدد ًا من ور�شات عمل
ل�ضباط ارتباط ( )CEPAعلى امتداد مناطق رام�سار لتوفري الفر�صة
لتبادل املعلومات واخلربات والأهم من ذلك توفري خربة التدريب
العملي يف تخطيط ( ،)CEPAاملهمة الرئي�سية ل�ضباط االرتباط فيه.

م�شاركون يف ور�شة عمل ل�ضباط ارتباط ( )CEPAيف ناميبيا عام  2010لبلدان جنوب �أفريقيا .وقد مت
ا�ستخدام الأن�شطة العملية يف الور�شة لك�شف �أدوات تخطيط (( .)CEPAال�صورة� :س .هيلز /رام�سار)
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جماالت النتيجة الرئي�سية:
 1-3-2املراكز التعليمية قد مت �إن�شا�ؤها يف رام�سار وغريها من مواقع الأرا�ضي الرطبة لتقدمي �ضباط ارتباط لأن�شطة
( )CEPAاملحلية والوطنية.
 2-3-2قدرات املراكز احلالية يف الأرا�ضي الرطبة وتطوير مراكز جديدة بغر�ض تلبية برنامج ( )CEPAب�أداء عايل اجلودة
قد مت دعمها وحت�سينها.
� 3-3-2أينما تواجدت مراكز تعليمية للأرا�ضي الرطبة ،ينبغي ا�ستعرا�ض املعلومات التي تقدمها تلك املراكز ل�ضمان
م�ساعدتها يف تعزيز اتفاقية رام�سار ومبد�أ اال�ستخدام الر�شيد بطريق منا�سبة .وقد �ساعدت املراكز يف تعزيز
االت�صال ،وامل�شاركة بني اجلهات الإدارية للأرا�ضي الرطبة واملعنيني املحليني عند االقت�ضاء.
 4-3-2املراكز التعليمية للأرا�ضي الرطبة قد مت ت�شجيعها من �أجل امل�شاركة يف �شبكة رابط الأرا�ضي الرطبة الدولية
التابعة ل �( WWTصندوق الطيور الربية والأرا�ضي الرطبة ،اململكة املتحدة) ك�آلية للتمكن من حتقيق الو�صول �إىل
اخلربات العاملية والوطنية لـ ( )CEPAوت�شارك التجارب.
معلومات �إ�ضافية
�إر�شادات التخاذ �إجراءات عاملية ب�ش�أن الأرا�ضي اخلثية ()GGAP
�إن �إر�شادات الإجراءات العاملية املتعلقة بالأرا�ضي اخلثية التي اعتمدت كملحق للقرار  17-VIIIمن
قبل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن ،فلن�سيا� ،إ�سبانيا ،2002 ،مل تندرج كمجلد منف�صل يف هذه الطبعة
الرابعة من الكتيبات .والن�ص �أدناه ،امل�ستمد من هذه الإر�شادات يقدم الإجراءات ذات ال�صلة بربنامج ( )CEPAالوارد �ضمن توجيه
الإجراءات العاملية املتعلقة بالأرا�ضي اخلثية.
ب .التعليم والتوعية العامة حول الأرا�ضي اخلثية
	�إر�شادات التخاذ الإجراءات
ب .1ينبغي على الوكاالت الوطنية والوطنية الفرعية امل�س�ؤولة عن التعليم البيئي �أن تقوم ب�إدراج الأرا�ضي اخلثية كمو�ضوع بيئي �ضمن برامج
التعليم املوجهة نحو التعليم الر�سمي التوعوي امل�ستمر ،والأعمال التجارية وال�صناعية ،كعن�صر مهم يف تنفيذ برنامج االت�صال والتعليم
والتوعية العامة التابع التفاقية رام�سار.
ب.2ينبغي تطوير موارد التعليم والتعلم والتدريب حول الأرا�ضي اخلثية وتعزيزها ،مما يوجب الك�شف عن القيم املرتبطة بالأرا�ضي اخلثية
�أي�ض ًا .وينبغي على املواد التي مت تطويرها �أن تت�ضمن قاعدة وا�سعة من الفهم واخلربة واملهارات مع �إ�سهامات من املجتمعات املحلية
والن�ساء وال�شعوب الأ�صلية ،خا�صة يف املناطق التي ت�شكل فيها الأرا�ضي اخلثية جزء ًا هام ًا من الطبيعة والثقافة.
ب.3ينبغي تطوير وتعزيز الربامج التي تركز على الأرا�ضي اخلثية من �أجل التدريب املهني واخلدمي ملخططي ومدراء الأرا�ضي الرطبة ،وذلك
على م�ستويي املمار�سة والتدريب ،مبا يف ذلك من خالل تطوير الوحدات التدريبية يف خدمة تدريب الأرا�ضي الرطبة التابعة لرام�سار
مبجرد �إن�شائها.
ب.4ينبعي تزويد املواطنني مبعلومات ومواد تعليمية التي من �ش�أنها �أن متكنهم من القيام بخيارات م�ستنرية تتعلق بنمط احلياة وال�سلوك
اال�ستهالكي املتوافق مع اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي اخلثية.
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معلومات �إ�ضافية
رابط الأرا�ضي الرطبة الدويل ()WLI
�شبكة ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة
�إن برنامج رابط الأرا�ضي الرطبة الدويل هو عبارة عن �شبكة عاملية ت�ضم املراكز التعليمية
للأرا�ضي الرطبة .ين�سق عملها �صندوق الطيور الربية والأرا�ضي الرطبة ،وهو �أول مقر
دويل خريي يف اململكة املتحدة للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة ،و�أقره برنامج ( )CEPAالتابع
لرام�سار الذي اعرتف مبراكز رام�سار كمواقع رئي�سية للتعليم والتدريب املتعلق بالأرا�ضي
الرطبة والأرا�ضي الرطبة املرتبطة ب ( .)CEPAوقد مت توقيع مذكرة تعاون بني كل من
رام�سار ورابط الأرا�ضي الرطبة الدويل عام  2005يف �إطار االعرتاف العملي ب�أهمية التعاون.
مباذا يقوم رابط الأرا�ضي الرطبة الدويل؟
�صمم رابط الأرا�ضي الرطبة الدويل من �أجل:
•ت�شجيع ودعم تبادل املعلومات واخلربات بني امل�شاركني يف الربامج التعليمية يف الأرا�ضي الرطبة ،وب�شكل خا�ص الذين يبا�شرون
عملهم يف املراكز التعليمية للأرا�ضي الرطبة.
• ح�شد الت�أييد من �أجل تطوير مراكز وبرامج تعليمية جديدة للأرا�ضي الرطبة حول العامل وتقدمي امل�ساعدة لها.
• حت�سني فعالية العمليات يف املراكز التعليمية للأرا�ضي الرطبة من خالل الت�شارك والتدريب وتبادل اخلربات.
•ممار�سة ال�ضغط لإدراج برامج ( )CEPAب�شكل �أكرب �ضمن مبادرات الأرا�ضي الرطبة وتلك املتعلقة باملحافظة ،ومن �أجل دعم
تطوير �أطر عمل للتنفيذ الالحق على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والعاملية.
ع�ضوية رابط الأرا�ضي الرطبة الدويل
ت�شمل �شبكة رابط الأرا�ضي الرطبة الدولية حمميات الأرا�ضي الرطبة الطبيعية وجمموعة وا�سعة من مرافق الزوار واملراكز التعليمية البيئية
ومراكز الدرا�سات امليدانية وحدائق احليوانات والنباتات والكثري من املتاحف التاريخية الطبيعية التفعالية الخ..
موقع رابط الأرا�ضي الرطبة الدويل على �شبكة االنرتنت
يت�ضمن موقع رابط الأرا�ضي الرطبة الدويل على �شبكة الإنرتنت ( )www.wwt.org.uk/wliدلي ًال عاملي ًا باملراكز التعليمية للأرا�ضي الرطبة مبا
فيها تفا�صيل برامج وموارد ( )CEPAالتابعة لها .ولدى ت�أمني التمويل الإ�ضايف ،ف�إن املوقع �سيت�ضمن كذلك مواد ًا تدريبية ودعم ًا جلميع جوانب
( )CEPAمن ت�صميم مراكز الزوار �إىل الربامج التعليمية الر�سمية وغري الر�سمية .ويتم �إر�سال حتديثات الأخبار بانتظام �إىل الأع�ضاء عن
طريق الربيد االلكرتوين .والتطور الأكرث حداثة على موقع ال�شبكة هو (زيارة الأرا�ضي الرطبة ظاهري ًا) حيث ميكن للزوار من القيام بجولة
ظاهرية حول الأرا�ضي الرطبة ومركز الزوار.
االت�صال برابط الأرا�ضي الرطبة الدويل
ميكن احل�صول على املزيد من املعلومات من :كري�س رو�سرتن ،رئي�س رابط الأرا�ضي الرطبة الدويل التابع ل�صندوق الطيور الربية والأرا�ضي
الرطبة مركز لندن للأرا�ضي الرطبة (.)wli@wwt.org.uk
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الهدف :3

النا�س مدفوعون ومتمكنون من القيام بالعمل من �أجل اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة
اال�سرتاتيجية 	1-3حت�سني القدرات الفردية والكلية والفر�ص بالن�سبة للنا�س للم�شاركة والإ�سهام يف اال�ستخدام الر�شيد
للأرا�ضي الرطبة.
جماالت النتيجة الرئ�سية:
 1-1-3مت �إجراء ا�ستعرا�ض ب�ش�أن االحتياجات والقدرات الوطنية احلالية يف مناطق ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة ،مبا فيها
املرتبطة بت�أ�سي�س املراكز التعليمية لتلك الأرا�ضي وعملياتها (انظر اال�سرتاتيجيات  1-2و  ،)3-2وقد ا�ستخدم
هذا يف حتديد الأولويات التدريبية وبناء القدرات يف �إطار خطة عمل ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة الوطنية ،مبا فيها
التدريب اخلا�ص ب�ضباط االرتباط ( )CEPAالوطنيني.
 2-1-3بالتعاون مع املجل�س اال�ست�شاري حول بناء القدرات ب�ش�أن اتفاقية رام�سار واملنظمات الدولية ال�شريكة لها ،فقد
حددت م�صادر معلومات خرباء الأرا�ضي الرطبة والفر�ص التدريبية لتي�سري الت�شارك باخلربات واملعرفة على
امل�ستويات املحلية والوطنية والإقليمية والعاملية.
 3-1-3املوارد قد مت ال�سعي �إليها عن طريق الآليات املنا�سبة لدعم التدريب وبناء القدرات التي �سبق وحددت ك�أولويات من
خالل جماالت النتائج الرئي�سية  1-1-3و  ،2-1-3و�ضمان �أن املجموعات الرئي�سية مثل الن�ساء وال�شعوب الأ�صلية
واملجتمعات الريفية مل يتم جتاهلها.
اال�سرتاتيجية  2-3دعم وتطوير �آليات ل�ضمان م�شاركة معنيني متعددين يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة.
جماالت النتائج الرئي�سية:
 1-2-3م�شاركة ن�شطة كعملية فعالة لبناء مهارات �إدارة الأرا�ضي الرطبة معرتف بها وطني ًا.
 2-2-3م�شاركة جمموعات املعنيني مع الروابط الثقافية واالقت�صادية لتلك الأرا�ضي الرطبة �أو تلك املجتمعات التي تعتمد
على الأرا�ضي الرطبة يف �سبل عي�شها قد منحت �أولوية عالية ومت تعزيزها على امل�ستوى الوطني ،وا�ستناد ًا �إىل
التوجيه املوجودة يف القرار � 8-VIIإر�شادات من �أجل �إن�شاء ومتكني م�شاركة املجتمعات املحلية وال�شعوب الأ�صلية
يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة ،قد مت دجمها يف الكتيب ( )7من كتيبات رام�سار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة.
 3-2-3حيثما ن�ش�أت املعرفة املحلية بالأرا�ضي الرطبة من قبل املجتمعات الأ�صلية واملحلية ،ف�إن هذه املعرفة احرتمت ومت
دجمها يف خطط �إدارة املوقع.
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امللحق 1
فهم املق�صود بامل�صطلحات
’’ات�صال وتعليم وم�شاركة وتوعية وبناء قدرات وتدريب‘‘
-1لدى تطبيق هذا الربنامج من املهم �أن تقوم الأطراف املتعاقدة وغريهم من املجموعات املعنية بالت�شارك يف الفهم امل�شرتك ملا هو مق�صود باالخت�صار
(« ،)CEPAات�صال وتعليم وم�شاركة وتوعية» وامل�صطلحني «تدريب» و «بناء قدرات» .وتقوم امل�شورة املقدمة �أدناه ،جزئي ًا ،ب�ش�أن املادة التي ن�شرت حول
�إدماج التنوع احليوي (ال�صادر عن يون�سكو واتفاقية التنوع احليوي واالحتاد الدويل حلماية الطبيعة) .وتهدف التعريفات �إىل �إعطاء معنى ملا يق�صده
املمار�سون يف هذا املجال بهذه امل�صطلحات ،كذلك الت�صورات التي ا�ستخدمت يف �صياغة هذا الربنامج.
-2االت�صال هو طريق لتبادل املعلومات باجتاهني م�ؤدي ًا �إىل فهم م�شرتك ومعزز .ميكن ا�ستخدامه لبلوغ م�شاركة ’اجلهات‘ واملعنيني وكو�سيلة لت�شجيع
التعاون بني املجموعات يف املجتمع من خالل اال�ستماع اليهم �أو ًال وتو�ضيح ملاذا وكيف يتم اتخاذ القرارات .ويف املنهجية الفعالة ،ي�ستخدم االت�صال مع
و�سائل �أخرى لدعم احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة ،وذلك ملعاجلة ال�ضغوطات االقت�صادية وحتفيز العمل.
-3التوعية تعمل على تقريب الق�ضايا املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة �إىل انتباه الأفراد واملجموعات الرئي�سية الذين ميلكون ال�سلطة يف الت�أثري على النتائج.
وهي عبارة عن و�ضع جدول وممار�سة ح�شد الت�أييد مما ي�ساعد النا�س يف معرفة ماذا وملاذا تعترب هذه الق�ضية مهمة ،والتطلع �إىل الأهداف ،وما الذي
مت القيام به وميكن القيام به لتحقيق هذه الأهداف.
-4التعليم عملية ميكن من خاللها تنوير وحتفيز ومتكني النا�س لدعم احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة ،لي�س فقط من خالل تعزيز التغريات بالطريقة
التي يقوم بها الأفراد وامل�ؤ�س�سات والأعمال التجارية واحلكومات ،لكن �أي�ض ًا من خالل �إحداث تغيري يف منط احلياة .وقد جتري يف كل من الإطارين
الر�سمي وغري الر�سمي .فالتعليم مبفهومه الوا�سع هو عملية م�ستمرة على مدى احلياة.
-5التدريب عملية تعمل على زيادة �أو متكني معرفة حمددة ومهارات وتوجهات و�سلوكات ميكن ا�ستخدامها يف العمل .وقد جتري يف كل من الإطارين
الر�سمي وغري الر�سمي.
-6بناء القدرات وتت�ضمن عدد ًا من العمليات ميكن للأفراد واملنظمات وامل�ؤ�س�سات �أن يطوروا قدراتهم من �أجل تنفيذ فعال لال�ستخدام الر�شيد للأر�ضي
الرطبة .وتت�ضمن القدرات ،من بني عدة �أمور ،التمويل واملوارد والبنية التحيتة والبيئات التمكينية الخ..
-7امل�شاركة وهي امل�شاركة الن�شطة للمعنيني يف التطوير امل�شرتك وتنفيذ وتقييم اال�سرتاتيجيات والإجراءات فيما يتعلق باال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي
الرطبة .وقد يتفاوت م�ستوى امل�شاركة ونوعها �إىل حد كبري ،اعتماد ًا على كل من ال�سياق املحدد وعلى القرارات التي اتخذت من قبل الأفراد وامل�ؤ�س�سات
يف توجيه العملية .وترد القائمة الإر�شادية مب�ستويات ونوعية امل�شاركة املتوقعة يف املربع .2
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املربع  .2م�ستويات امل�شاركة
• امل�شاركة املتالعبة
يف هذا الو�ضع املتطرف تكون امل�شاركة جمرد تظاهر ،بوجود ممثلو ال�شعب يف املجال�س الر�سمية لكنهم غري منتخبني وال ميلكون �سلطة.
• امل�شاركة ال�سلبية
ي�شارك النا�س من خالل البقاء على اطالع ب�ش�أن ما مت اتخاذه من قرارات �أو ما حدث بالفعل .ومييل هذا النوع �إىل الت�صريح بالإعالنات التي متت
من قبل الإدارة �أو �إدراة امل�شروع �أكرث من ميله لأن يعك�س االهتمام الن�شط ال�ستجابات النا�س .وتبقى املعلومات التي مت ت�شاركها تخ�ص مهنيو امل�شروع.
• امل�شاركة من خالل تقدمي امل�شورة
ي�شارك النا�س من خالل ا�ست�شارتهم �أو للإجابة عن ت�سا�ؤالت .وحتدد �سلطات امل�شروع امل�شاكل وعمليات جمع املعلومات ،وبالتايل متيل �إىل التحكم
بتحليل الإجابات .مثل هذه العملية اال�ست�شارية ال تعني بال�ضرورة امل�شاركة يف اتخاذ القرار ،واملهنيون غري ملزمني باتخاذ ر�أي النا�س املوجودين.
• امل�شاركة من �أجل احل�صول على احلوافز املادية
ميكن للنا�س امل�شاركة من خالل الإ�سهام باملوارد ،على �سبيل املثال العمالة ،يف مقابل احل�صول على الغذاء� ،أو مبلغ ًا نقدي ًا �إىل غري ذلك من احلوافز
املادية .فقد يوفر املزارعون احلقول والعمالة ،على �سبيل املثال حني ال يكونوا م�شاركني ب�شكل مبا�شر يف التجريب �أو عملية التعلم .ولي�س غريب ًا ر�ؤية
هذا النوع ما ي�سمى ’امل�شاركة‘ مبعناه احلقيقي ،لكن يف هذه احلالة لي�س للنا�س م�صلحة يف التقنيات �أو املمار�سات املطولة بعد انتهاء احلوافز.
• امل�شاركة الوظيفية
تنظر �أحيان ًا ال�سلطات املعنية ب�شكل �أ�سا�سي �إىل امل�شاركة كو�سيلة لتحقيق �أهداف م�شروع ما ،خا�صة خف�ض التكاليف .وقد ي�شارك النا�س من خالل
ت�شكيل جمموعات لتحقيق �أهداف حمددة م�سبق ًا تتعلق بامل�شروع .وقد تكون مثل هذه امل�شاركة تفاعلية وتت�ضمن عملية اتخاذ قرار ب�شكل ت�شاركي،
لكنها تظهر عاد ًة بعد �أن تكون ال�سلطات قد اتخذت معظم القرارات الهامة.
• امل�شاركة التفاعلية
ي�شارك النا�س يف حتليل م�شرتك وتطوير خلطط العمل وت�شكيل �أو متكني امل�ؤ�س�سات املحلية .وينظر �إىل امل�شاركة على �أنها حق طبيعي ،ولي�س فقط
كو�سيلة لتحقيق �أهداف امل�شروع .وتت�ضمن العملية �أ�ساليب متعددة التخ�ص�صات ت�سعى �إىل العديد من وجهات النظر والإ�ستفادة من عمليات التعلم
املتكاملة املنظمة .وعندما تتحكم املجموعات بالقرارات املحلية وحتدد كيفية ا�ستخدام املوارد املتوفرة ،ف�إنهم كثري ًا ما ي�شعرون بحقهم املتزايد
باحلفاظ على التنظيمات �أو املمار�سات.
• التعبئة الذاتية
�ضمن هذا النموذج يلج�أ النا�س �إىل القيام مببادرات لتغيري النظم ب�شكل م�ستقل بعيد عن امل�ؤ�س�سات اخلارجية .فيطوروا ات�صاالت مع امل�ؤ�س�سات
اخلارجية طلب ًا للموارد �أو امل�شورة التقنية التي هم بحاجة �إليها ،لكنهم يتحكمون بكيفية ا�ستخدام تلك املوارد .وميكن للتعبئة الذاتية �أن تنت�شر يف
عمل متكيني من الدعم .كما ميكن ملثل هذه املبادرات التعبوية الذاتية �أن تتحدى �أو ال تتحدى
حال وفرت احلكومات واملنظمات غري احلكومية �إطار ٍ
التوزيع القائم للرثوة والنفوذ ،لكنهم �إجما ًال مييلون �إىل تعزيز ال�شعور بـ’’امللكية‘‘ لأطول مدة ممكنة من خالل النتائج.
مقتب�س من :امل�شاركة يف ا�سرتتيجيات التنمية امل�ستدامة ،ق�ضايا التخطيط البيئي رقم  ،7مايو (�أيار)  1995من قبل �ستيفن با�س (،)Steven Bass
باري دالل-كاليتون ( ،)Barry Dalal- Claytonوجولز بريتي ( ،)Jules Prettyجمموعة التخطيط البيئي ،املعهد الدويل للبيئة والتنمية.
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امللحق 2
�أدوار وم�س�ؤوليات �ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيون
-1يف القرار  18-IXالذي اعتمد يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�سع يف نوفمرب (ت�شرين الثاين) � ،2005أوعزت الأطراف �إىل اللجنة الدائمة يف
اجتماعها الرابع والثالثون (� )SC34إن�شاء فريق �إ�شراف (� ،)CEPAستكون �أحد مهامه الرئي�سية تو�ضيح الأدوار الوا�سعة ل�ضباط ارتباط ()CEPA
الوطنيني �سواء من اجلهات احلكومية �أو املنظمات غري احلكومية املر�شحني من كل جهة( .تفا�صيل كاملة حول مهام فريق الإ�شراف ( )CEPAمتوفرة
على املوقع www.ramsar.org/CEPA-Panel
و�سجل يف تقرير االجماع
-2متت مناق�شة �أدوار وم�س�ؤوليات �ضباط ارتباط  CEPAالوطنيني يف االجتماع الأول لفريق ( )CEPAيف مايو (�أيار) ُ 2006
(متوفر على املوقع املذكور �أعاله) ،و�أقر هذا التقرير يف اجتماع اللجنة الدائمة اخلام�س والثالثون ( .)SC35ويعك�س الن�ص �أدناه مداوالتهم وينبغي
ا�ستخدامها من قبل االطراف لال�سرت�شاد بها يف قراراتهم املتعلقة برت�شيح و�أدوار وم�س�ؤوليات �ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني.
 -3مربرات تر�شيح �ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني والعوامل الرئي�سية التي ينبغي على الأطراف املتعاقدة مراعاتها:
•من املهم تر�شيح �ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني �سواء من اجلهات احلكومية �أو املنظمات غري احلكومية لأنهم يجلبون مهارات خمتلفة
لربنامج ( ،)CEPAعلم ًا ب�أن انخراط �ضباط االرتباط الوطنيني من املنظمات غري احلكومية يف العديد من احلاالت يكون �أكرث ن�شاط ًا على م�ستوى
القاعدة ال�شعبية.
•�إن تر�شيح ممث ًال عن منظمة غري حكومية ن�شطة ي�شرك �أع�ضاء املنظمة يف برنامج ()CEPAومينح تقدير ًا لعملهم كما �أنه ميكن �أن يجلب
املزيد من التمويل لربنامج ( )CEPAيف كثري من الأحيان.
•رغم �أنه من املف�ضل �أن يكون �ضابط االرتباط الوطني احلكومي خبري يف (� ،)CEPAإال �أنه من امل�سلم به� ،أن العديد من الأطراف قد ال تكون
م�ستعدة لرت�شيح �شخ�ص من خارج �سلطتهم الإدارية ،مما يعني يف كثري من الأحيان �أن ال�شخ�ص املر�شح لن يكون خبري ( )CEPAبحد ذاته.
•من امل�ؤ�سف �أن �ضابط االرتباط الوطني احلكومي يتغري عدة مرات عند بع�ض الأطراف ،وهذا الأمر ال يعزز ا�ستمرارية برنامج ()CEPA
الوطني .ويف كثري من الأحيان يكون �ضابط االرتباط الوطني من املنظمات غري احلكومية هو املمثل على املدى الأطول لدى بع�ض الأطراف.
• من املهم �أن يتفق �ضابطا االرتباط الوطنيان ويتعاونا يف برنامج ( )CEPAاجلاري يف بلدهم.
•من املهم �أن يكونوا �ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني �أع�ضاء ًا رئي�سيني يف رام�سار الوطنية /جلنة الأرا�ضي الرطبة ،حيثما وجدت ،وينبغي عليهم
�أن يكونوا على ات�صال مع موظفي ال�سلطات الإدارية الرئي�سية الأخرى (مثل االت�صال اليومي و�ضباط ارتباط الوطنيني لهئية مراجعة الق�ضايا
العلمية والتقنية).
•من املهم �أن تتم ا�ست�شارة �ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني من قبل ال�سلطة الإدارية عند ا�ستكمال �أ�سئلة ( )CEPAيف التقارير الوطنية مل�ؤمتر
الأطراف املتعاقدة.
•يف حني ت ََطلب برنامج ( )CEPAال�سابق تر�شيح �ضابط ارتباط وطني غري حكومي ولي�س منظمة غري حكومية ،يحدد التوجيه احلايل املنظمة غري
احلكومية نظر ًا للدور احلا�سم التي تلعبه املنظمات غري احلكومية ك�أطراف يف (.)CEPA
-4يف نهاية املطاف ف�إن مهمة كل طرف متعاقد االتفاق على �أدوار وم�س�ؤوليات حمددة ل�ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني الذين مت تر�شيحهم .وينبغي �أن
تعك�س هذه الأدوار والتوقعات ،القدرة على العمل على م�ستويات خمتلفة وتوفري املوارد للأفراد الذين ميلأون املنا�صب .وعلى الأطراف املتعاقدة �أن
توفر املعلومات ل�ضباط االرتباط الوطنيني املحتملني بالوقت املتوقع الالزم لأداء دورهم وم�س�ؤولياتهم.
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-5الأدوار وامل�س�ؤوليات الرئي�سية املقرتحة ل�ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني .بتوفري بيئة داعمة ت�ساعد خمططي وممار�سي ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة
على تطوير عملهم ينبغي على �ضباط االرتباط الوطنيني:
•توفري قيادة لتطوير وتنفيد خطة عمل ( )CEPAلأرا�ضي الرطبة على م�ستوى منا�سب (وطني ووطني فرعي وحملي) ح�سبما هو مو�ضح يف هذا
القرار وبرناجمه امللحق؛
• �أن يكونوا نقاط االت�صال الرئي�سية فيما يتعلق بق�ضايا ( )CEPAبني �أ) الأمانة العامة والأطراف املتعاقدة ب) بني الأطراف املتعاقدة؛
• �أن يكونوا �أع�ضا ًء يف رام�سار الوطنية /جلان الأرا�ضي الرطبة (�إن وجدت هيئة كهذه) �أو �أي هيكل وطني م�شابه؛
•امل�ساعدة يف التنفيذ العملي ل ( )CEPAعلى امل�ستوى الوطني وكذلك يف �إعداد التقرير الوطني حول �أن�شطة ( )CEPAمل�ؤمتر رام�سار
للأطراف؛
• �ضمان �صورة �إيجابية عامة ورفيعة التفاقية رام�سار و�أهداف املحافظة واال�ستخدام الر�شيد؛
• �أن يكونوا ناطقني ن�شطني با�سم ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة؛ و
•ت�أ�سي�س واحلفاظ على �أي ات�صاالت و�شبكات وهياكل و�آليات الزمة ل�ضمان توا�صل فعال للمعلومات بني اجلهات املعنية على كافة امل�ستويات
ويف كافة القطاعات.

م�شاركون يف ور�شة عمل �ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني لبلدان و�سط �آ�سيا و�شرقي �أوروبا الذي عقد عام  2010يف �إيران-
يتدربون على �أ�ساليب مقابلة املعنيني عن طريق مقابلة حاكم املنطقة (مبواجهة الكامريا) حول �إدارة الأرا�ضي الرطبة الهامة يف املنطقة (�صورة� :س .هيلز /رام�سار)
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امللحق 3
تتبع اجلهات الرئي�سية وتنفيذ برنامج ()CEPA
�إن القائمة الإر�شادية باجلهات املعنية الرئي�سية يف برنامج ( )CEPAالتابع لالتفاقية من الفقرة  6لربنامج ( )CEPAواردة �أدناه مرة �أخرى .ومل�ساعدة
الأطراف يف حتديد اجلهات املعنية ور�صد التنفيذ ،ف�إن اجلدول �أدناه ت�شتمل على موجز مبجاالت النتائج الرئي�سية يف الربنامج وي�شري �إىل اجلهات
النا�شطة املقرتحة يف القائمة الإر�شادية (*) .وهناك �أعمدة �إ�ضافية خا�صة باملنفذين الرئي�سيني الذين ميكن حتديدهم .وهناك عمودين لك جهة معنية،
الأول م�شاركتهم يف جمال نتيجة رئي�سية معينىة ،والثاين ال�ستخدامه يف تتبع التنفيذ .وح�سب الرغبة ،ميكن الإ�شارة �إىل م�ستوى التنفيذ� ،سواء وطني (و)
�أو م�سقط مائي (م) �أو حملي (ح) يف هذا العمود.
:AA

ال�سلطات الإدارية يف كل بلد

:CEPA

�ضباط االرتباط الوطنيني يف ( )CEPAالتابع لالتفاقية

:NRC

جلان رام�سار الوطنية /جلان الأرا�ضي الرطبة الوطنية (�أو �أي جهة معنية) �أينما وجدت

:STRP

هيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية ،وخبري ()CEPAو�شبكة �ضباط االرتباط الوطنيني التا ِب َعة لها

الأمانة�	:أمانة اتفاقية رام�سار
	:IOPsاملنظمات الدولية ال�شريكة ،حالي ًا حياة الطيور الدولية واملعهد الدويل لإدارة املياه ( )IWMIواالحتاد الدويل حلماية الطبيعة والأرا�ضي
الرطبة الدولية وال�صندوق الدويل العاملي للطبيعة ()WWF
:RRCs

مراكز رام�سار الإقليمية التي �أقرتها االتفاقية كمبادرات رام�سار الإقليمية

	:OCsمتعاونون �آخرون ،مثل املنظمات الوطنية غري احلكومية ( )NGOsومنظمات املجتمع املحلي مبا فيها املنظمات التي لديها اتفاقات
�سارية املفعول مع رام�سار
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جماالت النتيجة الرئي�سية
AA

NWC

CEPA

NFPs

STRP

1-1-1

IOPs

احلمالت والربامج �أو امل�شاريع قد مت �إجر�ؤها مع ال�شركاء الرئي�سيني لرفع التوعية وبناء دعم جمتمعي وتعزيز منهجيات الإ�شراف على
الأرا�ضي الرطبة.

2-1-1

RRCs

•

اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة قد مت االحتفال به ب�إقامة فعاليات وترويج على امل�ستوي املحلي والوطني ،واملواد التوعوية لرفع التوعية قد مت
توزيعها.

OCs

•
•

•
•

3-1-1

•

التعاون مع الإعالم قد �ساعد على �إطالع �صانعي القرارات وم�ستخدمي الأرا�ضي الرطبة الرئي�سيني واملجتمع بنطاقه الأو�سع بقيم وفوائد
الأرا�ضي الرطبة

•
•

•

4-1-1

•

مواقع رام�سار املنا�سبة قد مت الرتويج لها كمواقع ا�سرت�شادية ملبادىء اال�ستخدام الر�شيد وهذه املواقع قد مت جتهيزها بال�شكل املنا�سب من
حيث القدرات والالفتات واملواد التو�ضيحية.

•

•

•
•

1-2-1

•

م�شاريع جتريبية قد مت تطويرها وتقييمها ملجموعة من املنهجيات وذلك لتطبيق ( )CEPAيف تعزيز اال�ستخدام الر�شيد ،خا�صة بالن�سبة
لأولئك الذين ي�ستخدمون موارد الأرا�ضي الرطبة ب�شكل مبا�شر.

•

•

•

•

2-2-1

•

برامج ( )CEPAودرا�سات احلالة قد مت ا�ستعرا�ضها ،والدرو�س امل�ستفادة قد مت توثيقها

•

3-2-1

•

•

النتائج واال�ستنتاجات امل�ستمدة من الإجراءات 1.2.1و  1.2.2قد �أتيحت للأطراف املتعاقدة واملجتمع الأو�سع نطاق ًا من خالل الآليات
املنا�سبة.

1-3-1

2-3-1

3-3-1

•

( )CEPAقد �أدمج يف برامج عمل االتفاقيات ذات ال�صلة ،مبا فيها خطط العمل امل�شرتكة مع االتفاقيات واملنظمات الأخرى و�أدرجت يف جميع
توجيات رام�سار الالحقة للأطراف.

ح�سب االقت�ضاء ،مت دمج ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة يف الأعمال التجارية الوطينة والإقليمية للأرا�ضي الرطبة والتنوع احليوي والتحريج
والزراعة والري وتوليد الطاقة والتنجيم وال�سياحة وجلان م�صائد الأ�سماك وغريها من جلان التخطيط وال�سيا�سات �أمنا وجدت

من خالل التعاون على ال�صعيدين العاملي والوطني ،ف�إن التعاون مع �أن�شطة ( )CEPAالتابعة لالتفاقيات والربامج الدولية الأخرى قد مت
ت�شجيعه

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

الأمانة

�آخر
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

املعنيون الرئي�سيون قد تعاونوا لدمج ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة يف ال�سيا�سات القطاعية واال�سرتاجتيات واخلطط والربامج الإقليمية والوطنية
وامل�ساقط املائية والأرا�ضي الرطبة املحلية وغريها مثل احلفاظ على التنوع احليوي و�إدارة املياه وم�صائد الأ�سماك واحلد من الفقر ،الخ..

درا�سات احلالة التي مت توثيقها والتي تظهر دور ( )CEPAيف �أن�شطة الإدارة املحلية والدور احلا�سم لأدوات ومهارات ( )CEPAيف الإدارة
الت�شاركية للأار�ضي الرطبة؛ قد مت توفريها لأمانة رام�سار لتوزيعها على الأطراف وغريهم.

الهيئات املعنية العديدة يف املكان املنا�سب لتوجيه والإطالع عن تخطيط و�إدارة امل�ساقط املائية� /أحوا�ض الأنهار ،والأرا�ضي الرطبة املحلية،
وت�ضم هذه الهيئات اخلربات املنا�سبة يف (.)CEPA

وثائق تخطيط و�إدارة امل�ساقط املائية� /أحوا�ض الأنهار ت�ضم ( )CEPAوبناء القدرات كعمليات مركزية يف حتقيق الأهداف العامة لإدارة املياه
والأرا�ضي الرطبة

تقدم ا�سرتاتيجيات و�إجراءات ( ) CEPAاملنا�سبة �ضمن خطط �إدارة املوقع عندما ال تكون موجودة بالفعل.

الأطراف قد عينت �أ�شخا�ص ًا منا�سبني وم�ؤهلني ك�ضباط ارتباط ( )CEPAوطنيني من جهات حكومة ومنظمات غري حكومية ،وقدمت امل�شورة
للأمانة ب�ش�أن الأ�شخا�ص؛ ينبغى �أن يكونوا �ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيون �أع�ضاء ًا يف جلان الأرا�ضي الرطبة الوطنية �إن وجدت .وحيث
يكون منا�سب ًا ،تكون الأطراف قد عينت �أكرث من �ضابط ارتباط من املنظمات غري احلكومية.

فريق وطني ل ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة الوطني قد مت ت�أ�سي�سه (�إن مل توجد �آليات �أخرى لهذا الغر�ض) ،مبا يف ذلك املعنيني وم�شاركة
املنظمات غري احلكومية ،وا�ستعرا�ض لالحتياجات واملهارات واخلربات ،ومت �إجراء االختيارات ،وو�ضع الأولويات من �أجل التطوير امل�شرتك
والتنفيذ لربنامج العمل هذا.

4-3-1

1-4-1

2-4-1

3-4-1

4-4-1

1-1-2

2-1-2

•

•
•
•
•

3-1-2

•

�ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني قد مت ت�شجيعهم على التعاون مع املراكز التعليمية للأرا�ضي الرطبة ،وكلما كان منا�سب ًا ،القيام ب�ضم ممثل
من تلك املراكز يف فريق عمل ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة �أو �أي هيئة تخطيط �أخرى.

•

•

4-1-2

•

خطة عمل ( )CEPAوطنية (�أو وطنية فرعية �أو حملية �أو على م�ستوى م�سقك مائي) قد مت و�ضعها ،باالعتماد على جمموعة �أدوات ()CEPA
و�إر�شادات االتفاقية حول الإدارة الت�شاركية ،واال�ستنتاجات التي ظهرت من جماالت النتائج الرئي�سية � 2.1.2أعاله قد مت دجمها .ومت �إر�سال
ن�سخة من اخلطة �إىل الأمانة.

•

1-2-2

•

فعالية االت�صال ونظم ت�شارك املعلومات بني الوزارات والدوائر والوكاالت احلكومية ذات ال�صلة قد �أوليت الإهتمام ،كما �أن املعنيني والآليات
قد مت �إعدادها ملعاجلة �أي ق�صور

•

2-2-2

•

التحديث املنتظم ملوقع االتفاقية باملواد املنا�سبة ،مبا فيها �صفحات ( )CEPAالرئي�سية وغريها من املواد املرجعية ،و�ضمان �أن هذه املعلومات
م�صدر ًا لربنامج ( )CEPAعاملي ًا.

•
•

•
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3-2-2

•

•
•

•
•

املنظمات الدولية ال�شريكة لرام�سار ،خا�صة هيئة التعليم واالت�صال التابعة للإحتاد الدويل حلماية الطبيعة قد مت ت�شجيعها على توفري املواد
املرجعية واملعلومات حول منهجيات ( )CEPAالفعالة.

امل�شاركة املتزايدة مع املنظمات الدولية العاملة يف جمال التعليم ،خا�صة يون�سكو ،وبرنامج الإن�سان واملحيط احليوي التابع ليون�سكو قد مت
ت�شجيعهم على دعوة مديري مواقع حمميات املحيط احليوي لتنفيذ �إجراءات ذات �صلة بربنامج ( )CEPAح�سب االقت�ضاء.

•

4-2-2

•
•

5-2-2

•

املواد املرجعية التي تدعم �سري �إجراءات ( )CEPAت�ستمر يف ال�صدور والن�شر وامل�شاركة.

•

6-2-2

•

�شبكات بريد رام�سار االلكرتونية العاملية ت�ضم ال�سلطات الإدارية و�ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني ومهنيي ( )CEPAومديري مواقع رام�سار
واملرافق املخ�ص�صة للتعليم البيئي ورفع التوعية واملعنيني املحليني قد مت الإبقاء عليهم وتو�سيع نطاق عملهم .وجمموعات الكرتونية وطنية
م�شابهة وربط ه�ؤالء بال�شبكة العاملية قد مت �إن�شا�ؤه ودعمه.

•

7-2-2

8-2-2

1-3-2

2-3-2

3-3-2

4-3-2

•

قائمة بحث على الإنرتنت بخرباء و�ضباط ارتباط ( )CEPAقد مت و�ضعها واملحافظة عليها لكي ت�ساعد ( )CEPAعلى امل�ستويني الوطني
والدويل ،وتعزيز هذه اخلدمة لت�ساعد برنامج و�أن�شطة ()CEPA

مكتبة �صور الكرتونية لرام�سار قد مت �إن�شا�ؤها� ،إذا �سمحت املوارد ،لدعم اجلهود العاملية والوطنية واملحلية يف رفع التوعية وتقدير ًا لقيمة موارد
الأرا�ضي الرطبة وكيفية ا�ستخدامها بحكمة.

املراكز التعليمية قد مت �إن�شا�ؤها يف مواقع رام�سار وغريها من مواقع الأرا�ضي الرطبة لتقدم �ضباط ارتباط من �أجل �أن�شطة ( )CEPAالونية
واملحلية.

قدرات املراكز القائمة يف الأرا�ضي الرطبة ،وتطوير مراكز جديدة بهدف حتقيق برنامج ( )CEPAب�شكل نوعي عالٍ قد مت دعمه وحت�سينه.

�أينما يتواجد مراكز تعليمية للأرا�ضي الرطبة ،ف�إن املعلومات التي تقدمها قد مت مراجعتها ل�ضمان م�ساعدتها يف تعزيز االتفاقية؛ واملراكز قد
�ساعدت يف تعزيز االت�صال ،وامل�شاركة بني جهات �إدارة الأرا�ضي الرطبة واملعنيني حملي ًا ،ح�سب االقت�ضاء.

املراكز التعليمية للأرا�ضي الرطبة قد مت ت�شجيعها على امل�شاركة يف رابط الأرا�ضي الرطبة الدويل التابع ل�صندوق الطيور الربية والأرا�ضي
الرطبة.

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

5-3-2

•

•
•
•

اجلهود قد بذلت لتعزيز و�إمداد تو�أمة املراكز التعليمية للأرا�ضي الرطبة لت�شجيع تبادل ونقل املعلومات واخلربات بني املراكز البلدان املتقدمة
وتلك املوجودة يف البلدان النامية والبلدان التي متر يف مرحلة انتقالية.

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
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•

•
•

•
•

•
•

مراجعة قد مت �إجرا�ؤها لالحتياجات والقدرات الوطنية يف ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة ،تت�ضمن ما يتعلق ب�إن�شاء وت�شغيل املراكز التعليمية
للأرا�ضي الرطبة ،وقد ا�ستخدم هذا الإجراء يف حتديد �أولويات التدريب وبناء القدرات �ضمن خطة عمل ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة الوطنية،
مبا فيها تدريب �ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني.

بالتعاون من املجل�س اال�ست�شاري حول بناء القدرات واملنظمات الدولية ال�شريكة لرام�سار ،ف�إن م�صادر معلومات الأرا�ضي الرطبة املتخ�ص�صة
وفر�ص التدريب قد مت حتديدها.

ال�سعي للح�صول على املوارد لدعم التدريب وبناء القدرات املحددة ك�أولويات ،مع �ضمان عدم جتاهل املجموعات الأ�سا�سية مثل الن�ساء
واملجتمعات الأ�صلية والريفية.

1-1-3

2-1-3

3-1-3

•
•

•

•
•

•

•

•

•

1-2-3

2-2-3

3-2-3

•

•

امل�شاركة الن�شطة كعملية فاعلة يف بناء مهارات �إدارة الأرا�ضي الرطبة قد مت �إقرارها وطني ًا.

م�شاركة جمموعات املعنيني بروابط ثقافية �أو اقت�صادية بالأرا�ضي الرطبة �أو تلك املجتمعات التي تعتمد على الأرا�ضي الرطبة يف �سبل عي�شها
قد �أعطيت الأولوية الق�صوى ومت الرتويج لها على امل�ستوى الوطني.

حيثما متت املعرفة حول الأرا�ضي الرطبة املحلية لدى املجتمعات الأ�صلية واملحلية ،ف�إن هذه املعرفة حترتم وتدمج �ضمن خطط �إدارة املواقع.

•

•

•

•

•
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الكتيب  :15جرد األراضي الرطبة
امللحق 4
املجموعات املحتملة واملعنيني يف برنامج ()CEPA
التفاقية الأرا�ضي الرطبة
-1هنالك عدد كبري من املجموعات امل�ستهدفة يف برنامج ( )CEPAوالتي تقع �ضمن الفئة الأو�سع من املجتمع العام �أو املجتمع املدين .ومل�ساعدة الأطراف
املتعاقدة وغريهم ممن ي�ستخدمون هذا الربنامج يف تقرير الإجراءات التي �سيقومون بها ،ف�إن هذا امللحق ي�صف  27جمموعة فرعية من املجتمع
املدين كانت قد حددت على �أنها �أولئك النا�س الذين ميكنهم �إحداث فرقٍ فوري وهام يف و�ضع الأرا�ضي الرطبة وا�ستدامتها على املدى البعيد.
-2عند القيام بو�ضع برامج عمل وطنية �أو حملية بناء ًا على برنامج ( ،)CEPAيتم حث الأطراف املتعاقدة وغريهم على �أخذ هذا امللحق بعني االعتبار
بالن�سبة لظروفهم اخلا�صة لدى حتديد الفئات التي تعترب هي الأولوية الق�صوى.
-3هناك افرتا�ض �أ�سا�سي لربنامج ( )CEPAوهو �أنه كنتيجة للإجراءات التي مت اتخاذها ا�ستجابة له� ،سيكون هناك عد ٌد متزاي ٌد من «اجلهات» التي
ت�صبح وكالء �أو �سفراء �أو حمامون التفاقية الأرا�ضي الرطبة واملبادىء التي ت�سعى لت�شجيعها .لهذا ،يجب النظر �إىل دعم برنامج ( )CEPAكا�ستثمار
يهدف �إىل م�ساعدة �صانعي القرارات و�إجراءات التعبئة املحلية املوجهة �إىل حتقيق احلفاظ على اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة.
ا) النا�س ب�شكل عام
املجموعات امل�ستهدفة /الأفراد

الأ�سا�س املنطقي (املربر)

مالكو الأرا�ضي (خا�صة امل�س�ؤولون عن �إدارة الأرا�ضي
الرطبة)

هم النا�س الذين ي�صنعون القرارات التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على الأرا�ضي الرطبة .ويجب
على الأطراف ورام�سار �أن تطلعهم وتوفر لهم �إمكانية الو�صول �إىل املعلومات املتخ�ص�صة
واخلرباء.

ال�شعوب الأ�صلية واملجتمعات املحلية

ميلك الكثريون من ال�شعوب الأ�صلية واملجتمعات املحلية املرتبطون بالأرا�ضي الرطبة قدر ًا
كبري ًا من املعرفة ب�إدارة هذه النظم البيئية بطريقة م�ستدامة ،ويف بع�ض الأحيان تربطهم
روابط ثقافية م�ستمرة مع الأرا�ضي الرطبة .وينبغي �أن تهدف رام�سار �إىل ت�شجيع م�شاركة
هذه اخلربة مع مديري الأرا�ضي الرطبة الآخرين و�إقرار �إ�شراف ال�شعوب الأ�صلية على
الأرا�ضي الرطبة.

الن�ساء

�إن �إ�شراك املزيد من الن�ساء يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة �أمر ذو �أولوية ،حيث متيل الن�ساء يف
العديد من الثقافات �إىل القيام بالأعمال احلرة �ضمن الوحدة الأ�سرية كما �أنهن �أكرث قابلية
لتغيري عادات منط احلياة .ومتلن كذلك �إىل التوا�صل مع الأطفال �ضمن الأ�سرة ب�شكل �أكرب.

الأطفال

الأطفال هم اجليل التايل من املدراء البيئيني و�أولياء الأمر ،وعلى رام�سار �أن ت�ضمن ب�أنهم
على وعي ب�أهمية الأرا�ضي وكيفية ا�ستخدامها بحكمة .وميكن للأطفال �أن ي�صبحوا معلمني
لآبائهم و�أمهاتهم وذلك من خالل تعليمهم الذاتي.

املنظمات غري احلكومية الوطنية واملحلية

تعترب املنظمات غري احلكومية املحلية يف العديد من البلدان غاية يف الأهمية ملا حتققه من
�إجراءات .وهم بحاجة لأن يتم توفري معلومات وخربة متخ�ص�صة لهم.

امل�س�ؤولون عن الإعالم االلكرتوين واملطبوع

ميكن ت�سريع نقل ر�سائل �إيجابية وغنية باملعلومات حول الأرا�ضي الرطبة �إىل املجتمع بوجه
عام من خالل الأخبار والق�ص�ص الأخرى وذلك عن طريق و�سائل الإعالم االلكرتونية
واملطبوعة.

القادة املجتمعيون وال�شخ�صيات البارزة -ريا�ضيون
والقادة الدينيون والفنانون واملالكون واملعلمون وقادة
الر�أي الخ..

ميكن للقادة املجتمعيون �أن ي�ستخدموا ح�ضورهم العام يف جلب االهتمام �إىل الق�ضايا ،كما
ميكن لإولئك املتعاطفني مع مو�ضوع احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة �أن يكونوا �سفراء مثاليني
للرتويج لر�سالة رام�سار.
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ب) احلكومات على كافة امل�ستويات
املجموعات امل�ستهدفة /الأفراد

الأ�سا�س املنطقي

�صانعو ال�سيا�سات البيئية واملخططون والإداريون
املحليني /املناطق /املقاطعات و�إدارات احلكومات
الوطنية.

يعترب ه�ؤالء امل�س�ؤولون �صانعو قرارات على امل�ستويات املحلية والإقليمية الفرعية والوطنية.
ميكن لإجراءاتهم �أن ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على الأرا�ضي الرطبة �سواء �إيجاب ًا �أم �سلب ًا� ،إما على
امل�ستوى املحلي �أو امل�سقط املائي /احلو�ض النهري.

مديرو الأرا�ضي الرطبة (احلرا�س وامل�شرفون الخ).
مع الإدارات احلكومية الوطنية على امل�ستوى املحلي �أو
م�ستوى املنطقة �أو املقاطعة �أو على امل�ستوى الوطني

ه�ؤالء النا�س بحاجة ب�شكل خا�ص للم�شورة حول �أف�ضل املمار�سات يف �إدارة النظم البيئية
للأرا�ضي الرطبة ،وحول احل�صول على الدعم العام وامل�شاركة يف العمل ،خا�صة عندما
يكونوا م�س�ؤولني عن �إدارة موقع رام�سار .هذا ،ولدى مديري املواقع خربة مبا�شرة وقيمة
يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة ،والعثور على �سبل ت�سمح مب�شاركة هذه اخلربات فيما بينهم ومع
الآخرين يعترب �أولوية.

ال�سلطات الإدارية الوطنية التفاقية رام�سار

ينبغي �أن تكون املعلومات يف متناول �أيديهم من �أجل التطبيق والن�شر الفعالني.
�إن كان ال بد من منهجيات �أكرث تكام ًال لإدارة الأرا�ضي وموارد املياه مبا يف ذلك الأرا�ضي
الرطبة ،فهناك حاجة ملزيد من الفهم والتعاطف مع اتفاقية رام�سار بني منفذي االتفاقيات
الأخرى.

ال�سطات الإدارية الوطنية و�ضباط االرتباط من �أجل
االتفاقيات الأخرى املتعلقة بالبيئة.
جلان وطنية ا�ست�شارية التفاقية رام�سار وغريها
من االتفاقيات املتعلقة بالبيئة (مثل جلان رام�سار
الوطنية)

باملثل ،هناك حاجة ملزيد من الفهم والتعاطف مع اتفاقية رام�سار بني من يقدمون امل�شورة
للحكومات حول تنفيذ اتفاقية رام�سار وغريها من االتفاقيات.

الوزارات امل�س�ؤولة عن التنمية امل�ستدامة وملفات
التعليم واالتفاقيات املتعلقة بالبيئة �إ�ضافة �إىل �أع�ضاء
الربملان -وطني ًا وحملي ًا كذلك على م�ستوى املنطقة/
املقاطعة.

رام�سار بحاجة لك�سب املزيد من الدعم من قبل هذه الوزارات وجميع �أع�ضاء احلكومة،
حيث �أن لديهم �إ�سهامات مبا�شرة يف و�ضع ال�سيا�سات وخم�ص�صات امليزانية الخ ..وقد يكون
�أع�ضاء الربملان من �أحزاب املعار�ضة يف هذا الو�ضع يف امل�ستقبل.

وكاالت امل�ساعدة الوطنية ،ممولون ثنائيون

حتتاج االتفاقية �إىل �ضمان وجود فهم جيد وعام حول ما تقوم به من خالل هذه املنظمات
التي تتعامل مع احلكومات �ضمن جمموعة من الق�ضايا التنموية امل�ستدامة .وينبغى على
رام�سار �أن ت�ضمن �أن يكون امل�س�ؤولون املعنيون على �إطالع وقادرين على دعم مبادىء رام�سار
من خالل امل�شاريع القائمة على �أر�ض الواقع يف بلدان الأطراف املتعاقدة.

�سفراء وموظفي البعثات اخلارجية

من املهم �أن يفهم ه�ؤالء امل�س�ؤولون اتفاقية رام�سار وطريقة عملها ب�شكل تام لإطالع
احلكومات الوطنية ب�شكل �أف�ضل.

ج) املنظمات الدولية والإقليمية
املجموعات امل�ستهدفة /الأفراد

الأ�سا�س املنطقي

املنظمات الدولية -البنك الدويل ومرفق البيئة العاملي
وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية وبرنامج الأمم املتحدة
للبيئة وال�شراكة العاملية للمياه الخ..

حتتاج االتفاقية �إىل �ضمان وجود فهم جيد وعام حول ما تقوم به من خالل هذه املنظمات
التي تتعامل مع احلكومات �ضمن جمموعة من الق�ضايا التنموية امل�ستدامة .وحيث �أن
للمنظمات برامج متويلية ،يرتتب على رام�سار �أن ت�ضمن �إطالع امل�س�ؤولني املعنيني وقدرتهم
على تدعم مبادىء رام�سار من خالل م�شاريع على �أر�ض الواقع يف بلدان الأطراف املتعاقدة.

املنظمات الإقليمية -برنامج البيئة الإقليمي ملنطقة
جنوبي املحيط الهادىء واملفو�ضية الأوروبية واجلماعة
الإمنائية للجنوب الأفريقي وامل�صارف التنموية
الإقليمية وبرنامج البيئة الآ�سيوية الخ..

كما ذكر �أعاله.
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املنظمات غري احلكومية العاملية ال�شريكة وغريها من
املنظمات غري احلكومية الدولية والإقليمية.

املنظمات غري احلكومية الأربع ال�شريكة الر�سمية لرام�سار (االحتاد الدويل حلماية الطبيعة
و�صندوق الطيور الربية والأرا�ضي الرطبة والأرا�ضي الرطبة الدولية وحياة الطيور) جميعها
ن�شطة وفعالة يف تعزيز اتفاقية رام�سار .وهناك حاجة لإ�شراك املزيد من املنظمات غري
احلكومية الإقليمية والدولية يف تو�صيل ر�سالة رام�سار.

�أمانات االتفاقيات الأخرى املتعلقة بالبيئة (اتفاقية
هذا �أمر �أ�سا�سي �إن كان هناك رغبة يف زيادة الت�ضافر بني االتفاقيات على امل�ستويني العاملي
التنوع احليوي واتفاقية مكافحة الت�صحر واحلفاظ على والوطني.
احليوانات الربية واالتفاقية االطارية للتغري املناخي
واتفاقية التجارة الدولية بالأنواع املهددة بالإنقرا�ض
والرتاث العاملي والإن�سان املحيط احليوي)
د) قطاع الأعمال
املجموعة امل�ستهدفة /الأفراد

الأ�سا�س املنطقي

اجلهات الراعية والداعمة املحتملة

تعزز رام�سار اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة ولهذا فهي ت�شارك قطاع الأعمال من �أجل
�ضمان عدم تعار�ض الأن�شطة التي يقومون بها مع �أهداف االتفاقية.

قطاعات الأعمال الرئي�سية
•املياه وال�صرف ال�صحي
•الري والتزويد باملياه
•الزراعة
•التنجيم
•التحريج
•�صيد الأ�سماك
•املدراء البيئيني
•ال�سياحة
•التخل�ص من النفايات
•الطاقة

من بني قطاعات الأعمال ،من املحتمل �أن يكون لهذه ال�صناعات� ،إ�ضافة �إىل غريها ،ت�أثريات
�سلبية بالغة على الأرا�ضي الرطبة .وعلى رام�سار �أن تعزز املمار�سات �ضمن هذه ال�صناعات
ل�ضمان عدم ت�أثري �أن�شطتها على فقدان الأرا�ضي الرطبة.

اجلمعيات املهنية

ينبغىعلىرم�سارت�شجيعتطبيقممار�ساترام�سارلال�ستخدامالر�شيدمنخاللاجلمعياتاملهنيةهذه.

ع) قطاع التعليم واملعاهد التعليمية
املجموعة امل�ستهدفة /الأفراد

الأ�سا�س املنطقي

الوزارات التعليمية و�سلطات تطوير املناهج وجمال�س
االمتحانات واجلامعات واملتدربني �أثناء اخلدمة الخ..

ميكن جلميع ه�ؤالء �أن ي�ساعدوا يف �إدراج موا�ضيع احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة
وا�ستخدامها الر�شيد يف املدار�س واملناهج الر�سمية الأخرى.
ميكن ت�سريع دمج مبادىء رام�سار يف املناهج والربامج التعليمية عموم ًا من خالل العمل
بالتعاون مع احتادات املعلمني.

ال�شبكات الوطنية والدولية وجمعيات وجمال�س التعليم
البيئي

ميكن دمج ق�ضايا املياه والأرا�ضي الرطبة يف املناهج واملواد الأخرى التي يتم تطويرها من
قبل تلك املنظمات.

مراكز البيئة /الأرا�ضي الرطبة وحدائق احليوانات
والأ�سماك والنباتات الخ..

تعترب هذه الأماكن مثالية لرتويج ر�سالة رام�سار وال بد من تكثيف اجلهود لتقدمي معلومات
ومواد وبرامج مالئمة من خاللها.

�شبكات املكتبات الوطنية والدولية

توفر �شبكات املكتبات طريقة ممتازة جلعل املعلومات حول رام�سار والأرا�ضي الرطبة يف
متناول �أيدي املجتمع عام ًة.

احتادات املعلمني الوطنية والدولية
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امللحق 5
العالقات بني قرار ( )CEPAرام�سار  8-Xاحلايل
وقراري ( )CEPAـ  9-VIIو  31-VIIIال َلذين حل حملهما
وثيقة ا�ست�شارية �أعدها فريق �إ�شراف ()CEPA
-1ملاذا هذه الوثيقة؟ مت �إ�صدار هذه الوثيقة الإ�ست�شارية ا�ستجاب ًة للفقرة الإجرائية  10من القرار  8-Xالذي اعتمد يف االجتماع العا�شر مل�ؤمتر الأطراف
املتعاقدة العا�شر ،الذي «تطلب فيه االتفاقية �إىل فريق �إ�شراف (� )CEPAإعطاء الأولوية يف خطة عملها لو�ضع وثيقة ا�ست�شارية ق�صرية تو�ضح العالقات
بني القرارين  9-VIIو  31-VIIIوالقرار احلايل  8-Xمل�ساعدة �ضباط ارتباط ( )CEPAيف التنفيذ اجلاري لربنامج (.»)CEPA
-2الق�صد من وراء هذا الطلب كان لتقييم ومقارنة حمتوى القرارات الثالث من �أجل الت�أكيد لأطراف رام�سار املتعاقدة وطم�أنتهم ب�أن هذا القرار الأخري
يعد برنامج ( )CEPAالأكرث تطور ًا يف عمل االتفاقية الذي ال ي�ساوم يف خطوات التنفيذ اجلارية فع ًال حتى الآن من قبل الأطراف يف تنفيذ برامج
( )CEPAال�سابق ،خا�صة مبوجب القرارات  )2002 -1999( 9-VIIو .)2008 -2003( 31-VIII
 -3خل�ص الفريق بعد التحليل املعمق �إىل �أن:
• هَ دَ َف القرار � 31-VIIIإىل البناء على الفائدة املفرت ََ�ضة للقرار 9-VII؛
•متكن القرار  8-Xمن البناء على التنفيذ الذي مت تقييمه من خالل التقارير الوطنية مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�سع عام 2005
وم�ؤمتر الأطراف املتعاقدة العا�شر عام 2008؛ و
َ
 -4القراران  31-VIIIو  8-Xمت�شابهان جد ًا و�أكرث �إيجاز ًا
ومبا�ش َر ًة من القرار .9-VII
• من التحليل الأكرث تف�صي ًال للفقرات الإجرائية يف القرارات الثالث (انظر امللحق) ،ف�إن الت�شابه /التناق�ض ي�شمل:
• االعرتاف ب ( )CEPA/EPAك�أدوات �شاملة تعمل على دعم تنفيذ االتفاقية( .القرارت الثالث جميعها)
•مطالبة الأطراف برت�شيح �ضباط ارتباط ( )CEPAحكوميني ومن املنظمات غري احلكومية الذين �سيقومون بدور غاية يف الأهمية يف
تنفيذ الربنامج( .القرارات الثالث جميعها)
•حث الأطراف على �إن�شاء فريق عمل ( ،)CEPAمامل تتوفر �آلية �أخرى ،لإجراء ا�ستعرا�ض لالحتياجات والقدرات والفر�ص يف جمال
( )CEPAالأرا�ضي الرطبة ،وبناء ًا على هذا ،يتم ت�شكيل خطة عمل وطنية ل (( .)CEPAالقرارات الثالث جميعها)
•ت�شجيع الأطراف على و�ضع خطط على امل�ستويات الوطنية والوطنية الفرعية املحلية وامل�سقط املائي ،ح�سب االقت�ضاء( .القرارين
 31-VIIIو )8-X
• االعرتاف باحلاجة �إىل �إجراء تقييمات لفعالية خطة عمل (( .)CEPAالقرارين  31-VIIIو )8-X
•حث الأطراف على مراعاة خطط عمل ( )CEPAك�أجزاء متكاملة من �آليات و�ضع �سيا�سات وبرامج التنوع احليوي ،والأرا�ضي الرطبة
و�إدارة املياه والتعليم وال�صحة واحلد من الفقر ،و�ضمان الإقرار ب ( )CEPAكداعم للتنفيذ الفعال لهذه ال�سيا�سات والربامج الأو�سع
نطاق ًا( .القرارات الثالث جميعها)
• االعرتاف ب�أهمية دور املنظمات الدولية ال�شريكة ( )IOPsيف تنفيذ القرار( .القرارات الثالث جميعها)
•االعرتاف ب�أهمية اليوم العاملي للبيئة بو�صفه حملة يوم� /أ�سبوع التفاقية رام�سار ،متيح ًا الفر�صة للأطراف وغريهم االحتفال
بالإجنازات والتحديات املتوا�صلة يف املحافظة على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد( .القرارات الثالث جميعها)
•حث املمولني الثنائيني ومتعددي الأطراف والقطاع اخلا�ص واجلهات الراعية على االعرتاف ب�أهمية تدخالت ( )CEPAودعم
مبادراته( .القرارات الثالث جميعها)
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•االعرتاف بقيمة املراكز التعليمية للأرا�ضي الرطبة يف تنفيذ ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة ،واالعرتاف ب�أهمية دور �شبكة الرابط الدويل
للأرا�ضي الرطبة للمراكز كما يحث الأطراف على دعم م�شاركة مراكزهم يف ال�شبكة( .القرارات الثالث جميعها)
•الدعوة �إىل �إن�شاء �صندوق للتربعات من �أجل ( )CEPAوت�شجيع الإ�سهام يف ذلك ال�صندوق( .القرار  9-VIIوالقرار  )31-VIIIمع
مالحظة �أن القرار  8-Xمل ي�شر �إىل ذلك ال�صندوق ،حيث مل تقدم �أية تربعات لهذا الغر�ض خالل ال�سنوات الت�سع املا�ضية.
•دعوة هيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية ( )STRPلإعداد فريق عمل متخ�ص�ص ل (( .)CEPAالقرار  )31-VIIIوبناء ًا عليه ،مت
تعيني خبري ( )CEPAيف هيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية لفرتة الأعوام الثالث من  2008-2006و�صاعد ًا وتكوين هيئة مراجعة
الق�ضايا العلمية والتقنية احلايل يعك�س هذا الأمر .ويقود هذا اخلبري جمال عمل ( )CEPAاملوا�ضيعي �إ�ضاف ًة �إىل تقدمي اخلربة
للربنامج عند احلاجة.
•فيما يتعلق باجلهات الرئي�سية يف تنفيذ برنامج ( ،)CEPAفيمكن حتديدهم على نحو :الأطراف املتعاقدة ( )CPsوالأمانة العامة
واملنظمات الدولية ال�شريكة ،واملنظمات غري احلكومية وامل�ساهمني الآخرين ،واملعنيني املحليني( .القرارات الثالث جميعها)
		

•اتخذ القرار  31-VIIIخطوة �أبعد من القرار  9-VIIمن خالل حتديده للجماعات الفعالة الأكرث �صلة يف تنفيذ كل ن�شاط من
الأن�شطة املقرتحة يف برنامج العمل امللحق؛ ثم

		

•اتخذ القرار  8-Xخطوة �أخرى �إىل الأمام من خالل �إعداد قائمة تتبع للأطراف يف مرفقه رقم  3من حيث اجلهات التي
ميكنها �أو ينبغي عليها تقدمي جماالت النتائج الرئي�سية يف برنامج العمل.

-5وترد مقارنة جدولية وا�سعة للنواحي الرئي�سية للفقرات الإجرائية وبرنامج عمل القرارات الثالث يف املحلق  .Iوهناك مقارنة جدولية �أكرث تف�صي ًال
لربامج العمل امللحق ومرفقاته يف القرارين  31-VIIIو  8-Xملخ�صة يف امللحق  . IIمع مالحظة �أن الأ�سباب العملية للمقارنة الأخرية هذه مل ت�شمل
ملحق القرار .9-VII
-6هناك نقاط �أخرى ذات �صلة نتجت عن مقارنة برامج العمل الثالث ،هي :
•من خالل القرار ( 18-IXالذي اعتمد يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�سع يف نوفمرب (ت�شرين الثاين) � ،)2005أعدت اللجنة
الدائمة فريق �إ�شراف ( )CEPAوعدد من املهام الأ�سا�سية للم�ضي قدم ًا من تنفيذ برنامج ( .)CEPAوا�ستجابة لطلب الأطراف� ،أ�صدر
الفريق ورقة يحدد فيها �أدوار وم�س�ؤوليات �ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني .ومت اعتماد ذلك كمرفق  2للقرار  8.Xميثل خطوة
�أخرى نحو م�ساعدة الأطراف يف تنفيذ برنامج (.)CEPA
•حدد القراران  9-VIIو  31-VIIIاحلاجة �إىل برامج ( )CEPAوطنية تراعي االحتياجات التدريبية الوا�سعة .وفيما يوا�صل 8-X
هذا ال�ش�أن ف�إنه يحدد �أي�ض ًا ب�شكل خا�ص احلاجة لبناء قدرات �ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني على �أن تقوم الأمانة العامة بدور
القيادة.
•دعا �أ� ً
صال « برنامج االتفاقية التوعوي� :إجراءات تعزيز االت�صال والتعليم والتوعية العامة» يف القرار  ،9-VIIوقام القرار 31-VIII
بتحديد الربنامج با�ستخدام الت�سمية املخت�صرة ( )CEPAلأول مرة للداللة على االت�صال والتعليم والتوعية العامة .وا�ستمر القرار
 8-Xبا�ستخدام املخت�صر ( )CEPAولكن باعرتاف خفي ولكنه هام بالدور احلا�سم للم�شاركة يف اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي
الرطبة وبالتايل �أهميتها يف العملية التي ي�شملها برنامج ( ،)CEPAمع داللة الت�سمية املخت�صرة الآن �إىل االت�صال والتعليم وامل�شاركة
والتوعية.
•فيما تغري معنى الت�سمية املخت�صرة بطريقة ذات مغزى ،بقى منطوق الفقرات والأهداف والإجراءات /جماالت النتائج الرئي�سية
للقرارين  31-VIIIو  8-Xمت�شابهني ب�شكل ملحوظ .وقد عك�س هذا الأمر هدف ًا رئي�سي ًا لفريق ( )CEPAالذي كان م�س�ؤو ًال �إىل حد
كبري عن و�ضع القرار  :8.Xوهو �أنه ينبغى �أال ُيحدث تغيري ًا كبري ًا يف برنامج ( )CEPAوم�ضمونه ،حيث �أ�شارت التقارير الوطنية حول
التنفيذ يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�سع ب�أن الأطراف كانوا قد قاموا بالفعل ب�إعداد برامج عمل بنجاح لتنفذ القرار 31-VIII
الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل نتائج عك�سية لدى �إحداث تغيريات كبرية يف الن�سخة التالية .بالتايل ،فكما ورد يف اجلدول املقارن امللحق:
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•ال تختلف الأهداف من حيث امل�ضمون عن الأهداف العامة للقرار  31-VIIIب�شكل كبري ،لكنها رمبا مو�ضحة ب�شكل �أف�ضل
بالن�سبة للقراء لكي تتم بلورة املعلومات يف القرار  ،8-Xمن الهدف 1الرامي �إىل حت�سني التوعية ،مرور ًا بالهدف  2الرامي �إىل
ت�أ�سي�س بيئة متمكنة ،فالهدف  3الرامي �إىل الدفع بالنا�س ومتكينهم من القيام بالعمل؛ و
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•تت�شابه اال�سرتاتيجيات وجماالت النتائج الرئي�سية يف القرار  8-Xب�شكل ملحوظ مع الأهداف والإجراءات الت�شغيلية للقرار
.31-VIII

-7يف اخلتام ،ي�شري هذا التحليل ال�صادر عن فريق (� )CEPAإىل �أن الن�سخة احلالية من برنامج ( )CEPAميثل برنامج عمل �أكرث و�ضوح ًا واخت�صار ًا،
لكنه ال يختلف ب�شكل كبري عن برنامج ( )CEPAالذي �سبق ومت اعتماده وتنفيذه من قبل الأطراف املتعاقدة على خمتلف امل�ستويات ،مبعنى� ،أن القرار
 9-VIIاعتمد عام  1999للفرتة من  ،2002 -1999والقرار  31-VIIIاعتمد عام  2002للفرتة من .2008 -2003

�أطفا ٌل يلعبون لعبة رم�سار امل�صممة
للعب على الأر�ض يف مركز رام�سار
الإقليمي ملنطقة و�سط وغرب �آ�سيا،
يف رام�سار ،جمهورية �إيران الإ�سالمية
(ال�صورة ب�إذن من الفا�ضلة يا�سامان
رجبخاه وبات�شيهاي �آب)
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املحلق  .1مقارنة وا�سعة بني النواحي الرئي�سية من منطوق الفقرات
وبرنامج العمل يف قرارات ( )CEPAالثالثة
القرار
9-VII

الفقارت الإجرائية
38

االعرتاف بـ ( )CEPA/EPAك�أدوات �شاملة لدعم تنفيذ االتفاقية
مطالبة الأطراف املتعاقدة برت�شيح �ضباط ارتباط ( )CEPAمن جهات حكومية ومنظمات غري
حكومية ،الذين �سيقومون بلعب دور رئي�سي يف تنفيذ الربامج اخلا�صة بهم
حث الأطراف املتعاقدة على ت�أ�سي�س فرق عمل ( )CEPAحني ال توجد �آلية �أخرى ،وذلك لإجراء
ا�ستعرا�ض لالحتياجات والقدرات والفر�ص يف جمال ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة ،و�إعداد خطة
عمل وطنية لـ ( )CEPAبناء ًا على ذلك.
ت�شجيع الأطراف املتعاقدة على �إعداد خطط على امل�ستوى الوطني والوطني الفرعي واملحلي
وعلى م�ستوى امل�سقط املائي ،ح�سب االقت�ضاء.
االعرتاف مبوجب القرارين  31-VIIIو  8-Xباحلاجة �إىل �إجراء تقييمات ملدى فعالية خطط
(.)CEPA
حث الأطراف املتعاقدة على النظر �إىل خطط عمل ( )CEPAك�أجزاء مدجمة �ضمن �أدوات
ال�سيا�سة وبرامج التنوع احليوي ،والأرا�ضي الرطبة و�إدارة املياه والتعليم وال�صحة واحلد من
الفقر و�ضمان االعرتاف ب ( )CEPAك�أ�سا�س لفعالية حتقيق هذه ال�سيا�سات والربامج الأو�سع
نطاق ًا.
االعرتاف ب�أهمية دور املنظمات الدولية ال�شريكة يف تنفيذ القرار
االعرتاف ب�أهمية اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة بالن�سبة لالتفاقية كحملة رئي�سية لرام�سار
جتري خالل يوم�/أ�سبوع ،تعمل على تقدمي الفر�صة للأطراف املتعاقدة وغريهم لالحتفال
بالإجنازات وموا�صلة التحدي للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد
حث املمولني الثنائيني واملتعددين والقطاع اخلا�ص واجلهات الراعية على االعرتاف ب�أهمية
مداخالت ( )CEPAودعم مبادراته
االعرتاف بقيمة املراكز التعليمية للأرا�ضي الرطبة يف حتقيق ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة،
والإقرار ب�أهمية دور �شبكة الرابط الدويل للأرا�ضي الرطبة لتلك املراكز وحث الأطراف
املتعاقدة على دعم م�شاركة املراكز يف ال�شبكة
الدعوة �إىل �إن�شاء �صندوق تربعات من �أجل ( )CEPAمبوجب القرارين  9-VIIو 31-VIII
وت�شجع الإ�سهام يف ذلك ال�صندوق
دعوة هيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية مبوجب القرار  31-VIIIت�شكيل فريق عمل خبري
ب ( .)CEPAوقد مت تعيني خبري ( )CEPAيف هيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية نتيجة
لذلك ،ويعك�س هيكل الهيئة احلايل هذا الأمر .ويقود هذا اخلبري جمال ( )CEPAاملوا�ضيعي
ويجلب خربة �إ�ضافية ل ( )CEPAعند اللزوم.
اجلهات الرئي�سية املنفذة لربنامج ( )CEPAقد مت حتديدها ب :الأطراف املتعاقدة والأمانة
واملنظمات الدولية ال�شريكة ،ومنظمات غري حكومية �أخرى ومتعاونني ،ومعنيني حمليني.
يحدد �أي جمموعات فعالية هي الأكرث �صلة يف تنفيذ كل ن�شاط من الأن�شطة امللحقة بربنامج
العمل.
�أوجد قائمة تتبع يف امللحق  3للأطراف املتعاقدة من حيث �أي اجلهات ميكنها /ينبغى عليها
تقدمي جماالت النتائج الرئي�سية يف برنامج العمل.

القرار
31-VIII

القرار
8-X
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من خالل القرار  18-IXالذي مت اعتماده يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�سع يف نوفمرب
(ت�شرين الثاين)  ،2005و�ضعت اللجنة الدائمة فريق �إ�شراف ( )CEPAوعدد من املهام
الأ�سا�سية للم�ضي قدم ًا يف تنفيذ برنامج ( .)CEPAوا�ستجابة لطلب الأطراف املتعاقدة� ،أ�صدر
الفريق ورقة يحدد فيها �أدوار وم�س�ؤوليات �ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيون .وقد ورد هذا
مرة �أخرى يف امللحق  2للقرار  8-Xومثل خطوة �أخرى يف م�ساعة الأطراف يف تنفيذ برنامج
(.)CEPA
حتديد احلاجة �إىل برامج ( )CEPAملراعاة االحتياجات التدريبية الوا�سعة
حتديد احلاجة لبناء قدرات �ضباط ارتباط ( )CEPAالوطنيني على وجه التحديد  ،مع اتخاذ
الأمانة دور ًا قيادي ًا يف ذلك.
دعا �أ� ً
صال برنامج االتفاقية التوعوي� :إجراءات لتعزيز االت�صال والتعليم والتوعية العامة
ذهب �إىل حتديد الربنامج با�ستخدام الت�سمية املخت�صرة ( )CEPAللمرة الأوىل
وا�صل القرار  8-Xا�ستخدام الت�سمية املخت�صرة ( )CEPAلكن مع اعرتاف خفي �إمنا هام
ب�أهمية دور امل�شاركة يف اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة ،وبالتايل �أهميتها يف العملية التي
ي�شملها برنامج ( )CEPAوهذه الت�سمية املخت�صرة الآن ت�شري �إىل االت�صال والتعليم وامل�شاركة
والتوعية.

امللحق  IIمقارنة بني برامج العمل امللحقة بقرار  CEPAـ  ،8-Xالذي اعتمد يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن عام  ،2008والقرار
 31-VIIIالذي اعتمد يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن عام 2002
مالحظة املحرر .يقدم امللحق  IIالن�ص الكامل للفقرات الن�صية للخطة اال�سرتاتيجية للأعوام  2015 -2009وقرارات ( )CEPAمل�ؤمتر الأطراف
املتعاقدة .مل ترد هنا بعد ،لكن ميكن تنزيلها كجزء من وثيقة كاملة لفريق �إ�شراف ( )CEPAوذلك من املوقع
www.ramsar.org/pdf/cepa/CEPA_Panel_AdvisoryDocument_AnnexII.pdf
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قرار ذا �صلة
القرار 8-X
( اعتمد من قبل االجتماع العا�شر مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ،ت�شانغوون ،اجلمهورية الكورية )2008
برنامج االتفاقية حول االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية (2015 -2009 )CEPA
�-1إذ يدعو �إىل �أن القرار  9-VIIقد اعتمد �أول برنامج توعوي لالتفاقية للفرتة ما بني  ،2002 -1999و�أن القرار  ،31-VIIIبرنامج االتفاقية حول
االت�صال والتعليم والتوعية العامة ( ،2008 -2003 )CEPAقد وا�صل برنامج ( )CEPAلفرتتي الثالث �أعوام املقبلة؛
� -2إذ يعرب عن تقديره للعمل الذي قامت به �أمانة رام�سار وفريق �إ�شراف ( )CEPAالذي مت ت�أ�س�سيه مبوجب القرار )2008( 18-IX؛
�-3إذ يعرتف ،ح�سبما ُطلب من قبل القرارين  9-VIIو  ،31-VIIIب�أنه بدء ًا من الأول من نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ،2008يكون  129طرف ًا متعاقد ًا
( )%82قد عينوا �ضباط ارتباط ( )CEPAحكوميني و 106طرف ًا متعاقد ًا (� )%67ضباط ارتباط ( )CEPAمن منظمات غري حكومية ،لكن �إذ ينتابه
القلق حيث �أن عدد ًا كبري ًا من الأطراف املتعاقدة مل تقم بذلك بعد ،وبالتايل ،تقلي�ص الفر�ص لتن�سيق عملية حتقيق ( )CEPAمبوجب االتفاقية؛
�-4إذ يهنىء الأطراف املتعاقدة الت�سعة والع�شرون الذين �أبلغوا عن ت�شكيل فرق عمل ( )CEPAوطنية خا�صة �أ�سرتاليا و�أزربيجان وبيليز وجمهورية
الدومينكيان وفرن�سا و�أملانيا وهنغاريا ومايل و�ساموا ومايل و�سانت لوت�شيا واململكة املتحدة للإبالغ حول تطوير خطط عمل وطنية ( )CEPAللأرا�ضي
الرطبة كما حث القرار  ،31-VIIIكذلك البلدان التي �أعدت خطط ( )CEPAعلى م�ستوى املوقع ،لكن �إذ ينتابه القلق ب�ش�أن �ض�آلة عدد البلدان التي
قامت بذلك حتى الآن؛
�-5إذ يعرب عن امتنانه للمنظمات الدولية ال�شريكة لرام�سار لدعمهم املتوا�صل لأن�شطة ( )CEPAعاملي ًا و�ضمن العديد من بلدان الأطراف املتعاقدة ،كذلك
ملجموعة دانون لرعايتها امل�ستمرة للأن�شطة التوعوية مبوجب االتفاقية؛
�-6إذ يعرتف �أنه ،مع دعم احلكومة الهولندية و�إ�سهام من فريق ( )CEPAقام املجل�س اال�ست�شاري لبناء القدرات التفاقية رام�سار ،ب�إعداد �إطار عمل لبناء
القدرات لال�ستخدام الر�شيد يف الأرا�ضي الرطبة ،كدليل عملي للأطراف املتعاقدة؛
�-7إذ يعرتف بالإ�سهامات التي �ستقوم بها العديد من مبادرات رام�سار الإقليمية لتنفيذ ملحق هذا القرار؛
م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
-8يعتمد برنامج االتفاقية حول االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية ( ،2015 -2009 )CEPAالوراد يف ملحق هذا القرار ،ك�أداة لتوفري التوجيه
للأطراف املتعاقدة و�أمانة رام�سار واملنظمات الدولية ال�شريكة لرام�سار واملنظمات غري حكومية الأخرى واملنظمات املجتمعية واملعنيني املحليني
وغريهم لو�ضع �إجراءت مالئمة لدعم تنفيذ االتفاقية على امل�ستويات الدولية والإقليمية والوطنية واملحلية؛
-9ي�ؤكد على �أن هذا القرار وملحقاته تت�ضمن التو�صيات الأ�سا�سية املتمخ�ضة عن القراراين  9-VIIو  31-VIIIوملحقاتهما �ضمن �إطار عمل مو�سع
يعك�س املنهجية الأ�شمل املقرتحة يف برنامج ( )CEPAهذا 2015 -2009؛
-10يطلب �إىل فريق �إ�شراف (� )CEPAإعطاء الأولوية يف خطة عملها لإعداد وثيقة ا�ست�شارية ق�صرية تبني العالقات ما بني القرارين  9-VIIو 31-VIII
والقرار  8-Xمل�ساعدة �ضباط ارتباط ( )CEPAعلى موا�صلة تنفيذ برنامج ()CEPA؛
-11يطلب �إىل فريق �إ�شراف ( )CEPAر�صد و�إعداد تقرير حول ق�ضايا (� )CEPAضمن االتفاقية والتقدم الذي مت �إحرازه يف تنفيذ برنامج ()CEPA
ح�سبما مت �إعداده مبوجب هذا القرار ،وتقدمي امل�شورة �إىل اللجنة الدائمة والأمانة العامة حول �أولويات عمل ( )CEPAعلى املت�سويني الوطني والدويل،
مبا يف ذلك �أولويات ( )CEPAبالن�سبة لهيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية؛
-12ي�ؤكد جمدد ًا على الدعوة الواردة يف القرارين  9-VIIو � 31-VIIIإىل جميع الأطراف املتعاقدة التي ال زال عليها القيام على �سبيل الأولوية برت�شيح
�ضباط ارتباط م�ؤهلني ب�شكل جيد حكوميون ومن منظمات غري حكومية لـ ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة ،و�إبالغ �أمانة رام�سار بذلك ،ويحث الأطراف
ل�ضمان �أن يكونوا �ضباط ارتباط (� )CEPAأع�ضاء ًا يف رام�سار الوطنية /جلنة الأرا�ضي الرطبة �أينما وجدت؛
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-13يحث جميع الأطراف املتعاقدة ،كما مت االقرتاح يف القرارين  9-VIIو  31-VIIIوبرنامج ( ،2015 -2009 )CEPAلت�شكيل فرق عمل منا�سبة ،حيث
�أنه ال توجد �آليات لهذا الغر�ض حالي ًا ،للقيام با�ستعرا�ض االحتياجات والقدرات والفر�ص يف جمال ( )CEPAالأرا�ضي الرطبة ،وبناء ًا على النتائج
املنبثقة يتم �إعداد خطط عمل ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة (على امل�ستويات الوطنية والوطنية الفرعية واملحلية وعلى م�ستوى امل�سقط املائي) وذلك
للأن�شطة ذات الأولوية التي تعالج االحتياجات الدولية والإقليمية والوطنية ،وتقدمي ن�سخ منها لأمانة رام�سار لتقوم بدورها بتوفريها للأطراف
املتعاقدة واملنظمات؛
-14يحث ب�شدة جميع الأطراف املتعاقدة لل�سعي �إىل تطوير وتنفيذ خطط عمل ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة ك�أجزاء مدجمة �ضمن �أدوات ال�سيا�سة
والربامج الأ�شمل ذات ال�صلة التي ت�ضم البيئة والتنوع احليوي ،والأرا�ضي الرطبة و�إدارة املياه والتعليم وال�صحة واحلد من الفقر ،وذلك على م�ستوى
المركزي قدر الإمكان ،و�ضمان الإعرتاف بـ ( )CEPAك�أ�سا�س للتحقيق الفعال لتلك الأن�شطة؛
-15ينا�شد الأطراف املتعاقدة التى �أعدت خطط ( )CEPAللأرا�ضي الرطبة �أن تقوم بتقييم فعالية تلك اخلطط ب�شكل منتظم ،لتعديل �أولويات الإجراءات
عند اللزوم ،وتزويد فريق �إ�شراف ( )CEPAبردود الأفعال حول تلك املراجعات والتنقيحات؛
-16يكرر دعوة املمولني املتعددين والثنائيني والقطاع اخلا�ص واجلهات الراعية �إىل دعم املالئم من الإجراءات ح�سبما وردت يف برنامج ( )CEPAرام�سار
2015 -2009؛
-17يحث �أمانة رام�سار للم�ساعدة يف متكني قدرات �ضباط ارتباط ( )CEPAمن خالل توفري التدريب والأدوات والنماذج ،على �سبيل املثال خلطط عمل
وو�سائل التدريب حول ( ،)CEPAوقد يتم ذلك مع م�ساعدة املجل�س اال�ست�شاري لبناء القدرات التفاقية رام�سار؛
-18يعرتف باالحتفال ب�شكل متزايد باليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة يف عدد كبري من البلدان ،ويحث الأطراف املتعاقدة على موا�صلة �أو البدء با�ستخدام
هذه املنا�سبة جلذب االنتباه لإجنازاتهم وحتديهم امل�ستمر للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد؛
-19ي�شجع الأطراف املتعاقدة التي لديها مراكز تعليمية للأرا�ضي الرطبة ومرافق مرتبطة بها قائمة بالفعل �أو مقرتحة على دعم تطوير تلك املراكز
كونها �أماكن �أ�سا�سية للتعليم والتدريب املتعلق بالأرا�ضي الرطبة وبرنامج  CEPAللأرا�ضي الرطبة ،وعلى دعم م�شاركتهم يف ال�شبكة العاملية (وتطوير
�أخرى �إقليمية ووطنية) ملثل تلك املراكز يف �إطار برنامج الرابط الدويل للأرا�ضي الرطبة التابع ل�صندوق الطيور الربية والأرا�ضي الرطبة (اململكة
املتحدة)؛
-20وي�شجع كذلك الأطراف املتعاقدة على ا�ستخدام قدرات مراكز رام�سار الإقليمية يف الأرا�ضي الرطبة يف التدريب ،كل يف منطقته؛
-21يوعز �إىل الأمني العام القيام بتعزيز التعاون مع �أع�ضاء جمموعة ات�صال التنوع احليوي ،خا�صة الأمني التنفيذي التفاقية التنوع احليوي ،من خالل
�آليات خطة العمل امل�شرتكة املُ ّعدة ،لتن�سيق برامج ( )CEPAلكل من االتفاقيتني ،مبا يف ذلك التعاون مع اللجنة اال�ست�شارية غري الر�سمية ل()CEPA
التفاقية التنوع احليوي؛
-22يدعو املنظمات الدولية ال�شريكة لرام�سار واملنظمات الأخرى التي تربطها اتفاقات تعاون مع �أمانة رام�سار �إىل دعم تنفيذ برنامج ()CEPA
رام�سار على امل�ستويات العاملية والإقليمية والوطنية واملحلية ،قدر الإمكان ،عن طريق توفري اخلربة وال�شبكات واملهارات واملوارد املوجودة لديها؛ و
-23يحث تلك الأطراف التي ت�ستخدم لغات وطنية وحملية خمتلفة عن اللغات الر�سمية الثالث لالتفاقية النظر يف �أمر ترجمة دليل وتوجيه رام�سار
الرئي�سية �إىل تلك اللغات جلعلها متاحة على نطاق �أو�سع.
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ينا�شد قرار (� )CEPAإىل ترجمة الدليل �إىل اللغات الوطنية :خالل فرتة الأعوام الثالث من  2012 -2009متت ترجمة كتيبات رام�سار �إىل العربية
والرو�سية بتمويل من مركز رام�سار الإقليمي ملنطقة و�سط وغرب �آ�سيا و�صندوق دانون للمياه مع دعم من جامعة الدول العربية .وقد �أ�صبحت ترجمات
مواد اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة �شائعة �ضمن االتفاقية ،و�أي�ض ًا امل�ساعدة يف �إي�صال ر�سالة رام�سار بفعالية �أكرب يف العديد من البلدان .ميكن م�شاهدة
تعديالت الأمانة ملواد اليوم العاملي للأرا�ضي الرطبة للعام  2010هنا /http://www.ramsar.org/WWD-adaptations
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’�أدوات‘ اتفاقية رام�سار للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد
الطبعة الرابعة ()2010
الركيزة الأوىل لالتفاقية :اال�ستخدام الر�شيد
اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة
مفاهيم ومنهجيات لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة
ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة
تطوير وتنفيذ �سيا�سات وطنية للأرا�ضي الرطبة
القوانني وامل�ؤ�س�سات
ا�ستعرا�ض القوانني وامل�ؤ�س�سات لتعزيز احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد
الأرا�ضي الرطبة وانفلونزا الطيور
توجيهات لل�سيطرة على انفلونزا الطيور �شديدة العدوى واال�ستجابة لها
ال�شراكات
�شراكات �أ�سا�سية لتنفيذ اتفاقية رام�سار
( )CEPAالأرا�ضي الرطبة
برنامج االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية العامة ( 2015 -2009 )CEPAالتابع لالتفاقية
املهارات الت�شاركية
�إعداد ومتكني م�شاركة املجتمعات املحلية وال�شعوب الأ�صلية يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة
دليل متعلق باملياه
�إطار عمل متكامل للتوجيه املتعلق باملياه اخلا�ص باالتفاقية
�إدارة �أحوا�ض الأنهار
دمج احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد ب�إدارة �أحوا�ض الأنهار
تخ�صي�ص املياة و�إدارتها
�إر�شادات لتخ�صي�ص املياه و�إدارتها للحفاظ على الوظائف البيئية للأرا�ضي الرطبة
�إدارة املياه اجلوفية
�إدارة املياه اجلوفية للحفاظ على الطابع البيئي للأرا�ضي الرطبة
الإدارة ال�ساحلية
الق�ضايا املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة �ضمن الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية
قوائم جرد وتقييم ور�صد
�إطار عمل متكامل لقوائم جرد الأرا�ضي الرطبة وتقييمها ور�صدها
االحتياجات من البيانات واملعلومات
�إطار عمل الحتياجات رام�سار من البيانات واملعلومات
قوائم جرد الأرا�ضي الرطبة
�إطار عمل رام�سار لقوائم جرد الأرا�ضي الرطبة وو�صف الطابع البيئي
تقييم الأثر
توجيهات حول التنوع االحيائي �ضمن تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي اال�سرتاجتي
الركيزة الثانية لالتفاقية :تعيني مواقع رام�سار و�إدارتها
تعيني مواقع رام�سار
�إطار عمل ا�سرتاتيجي و�إر�شادات من �أجل التطوير امل�ستقبلي لقائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية
�إدارة الأرا�ضي الرطبة
�أطر عمل لإدارة مواقع رام�سار وغريها من الأرا�ضي الرطبة
معاجلة التغري يف الطابع البيئي للأرا�ضي الرطبة
الركيزة الثالثة لالتفاقية :التعاون الدويل
التعاون الدويل
توجيهات و�أ�شكال �أخرى من دعم التعاون الدويل مبوجب اتفاقية رام�سار للأرا�ضي الرطبة
الوثيقة امل�صاحبة
اخلطة اال�سرتاتيجية التفاقية رام�سار 2015 -2009
�أهداف وا�سرتاتيجيات وتوقعات حول تنفيذ اتفاقية رام�سار للفرتة من 2015 -2009
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