
                                                                                                            
 

 بيان القاهرة
 

 بيان القاهرة
 

  والتوصيات النتائج
 
ب اإلقليمي المكت(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة اقية رامسار بشأن األراضي الرطبةتفإلاألمانة العامة  قامت. 1

في  الدول العربية االجتماع الفني اإلقليمي بشأن تنفيذ اتفاقية رامسار في تنظيمبوجامعة الدول العربية ) لغرب أسيا
 .بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة العربيةمصر جمهورية في القاهرة،  2009يونيو  25إلى  22الفترة من 

 . عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية المعنيةوالدول العربية ن عممثلين  وحضر اإلجتماع
 
رات المالحة     ألراضي الرطبة تشمل اية رامسار، وفقا التفاق. 2 ار والبحي رات واألنه اطق   المستنقعات والبحي في المن

ة  (، والمناطق الساحلية القاحلة انجروف،  بما في ذلك الشعب المرجاني ة   ، والم ات األعشاب البحري ، واألراضي  )طبق
ة االصطناعيةالرط ة والوال، ب انواح كودي ر ذل د. ، وغي نظم اإليكولو وق ذه ال الم  وجدت ه اء الع ع أنح ي جمي ة ف جي

ي،  ا العرب ا أنه وفآم ي، ر ت الم العرب ري من خاللللع وجي الث وع البيول ورا، التن ا والفل ة  الخدمات للفون اإليكولوجي
اه ل   التي  حيويةال رة من ا   ألعداد تدعم سبل المعيشة والرف ه  . لسكان آبي اء علي إن اإلدارة المستدامة وتطوير    وبن ، ف

ة، أ نمثاليجية لألراضي الرطبة النظم اإليكولو ى الصعيد   ولوية رئيسية في المنطقة العربي وطني واالقليمي   ينعل . ال
ارا من   (ربية المنطقة الع دولمن  دولة 22 بين من 16في حقيقة أن  ينعكس بشكل جيدوهذا  اير   10اعتب  )2009ين
ات ات البيئية المتعددة األطراف وغيرها من  ي، ناهيك عن االنتماء مع سائر االتفاقتفاقية رامسارااء في أعض  االتفاقي
 .اإلقليمية المبادراتو

 
ة  ، تهدف السكان في المنطقة العربية أعداد آبيرة منتقديرا للدور الهام لألراضي الرطبة في دعم رفاهية . 3 االتفاقي

ادئ األساسية   المشارآين  الى تزويد  يم ل  لبالمب اهيم ا الستخدام الحك ة  مف ة     ألراضي الرطب ، ووضع خطة عمل إقليمي
ة في دعم        األهداف المحددة لإل  وقد تضمنت  . لتعزيز تنفيذ اتفاقية رامسار ة األراضي الرطب اع استعراض أهمي جتم

رصالتنم ديات والف د التح ة، وتحدي ة العربي ي المنطق ة المستدامة ف ةالخاصة باالستخد ي يم لألراضي الرطب  ام الحك
 . بشأن آيفية المضي قدما ةإقليمي يةإطاراستراتيجية ووضع 

 
اع    تضمنت  . 4 اح االجتم ل من    آلمات مراسم افتت ر لك ة لشئون   وزي ة المصري   الدول دة   و ،البيئ م المتح امج األم برن

دول   و اتفاقية رامسار،وأمانة  ،المكتب اإلقليمي لغرب آسيا/للبيئة ة ال ة أمانة جامع اع    . العربي د حضر االجتم ر  وق أآث
ن  ن 70م ارآا م ة  مش ي جامع اء ف دان األعض ة  البل دول العربي راء ال ى خب افة إل ن باإلض ادرات و م اتالمب  المنظم

 .المتخصصةاإلقليمية والدولية 
 
ة   -5 دول العربي ة واألنشطة التي      راهنالوضع ال   تتضمن  اعروض  قدم ممثلو ال ا ئإجرا تمي لألراضي الرطب ذ لتنفي  ه

األنشطة التي تجري     بشأن ت اإلقليمية والدوليةالمنظماوالمبادرات من قبل تقديمية  اعروض تقديم وقد تم. االتفاقية
 .في سبيل تحقيق أهداف اتفاقية رامسار

 
ة        التي  مناقشات ونتائج مجموعات العمل رآزت  -6 ات إقليمي ى وضع أولوي اع عل واستراتيجية  شكلت خالل االجتم

راره في      وإعالن تشانجوان  2015 - 2009تفاقية رامسار ال المخطط االستراتيجي لتنفيذ ةإقليمي إطارية م إق ذي ت ال
 . 2008نوفمبر  4 -أآتوبر  28الذي عقد في تشانجوان، آوريا في الفترة من و 10 اجتماع األطراف رقم

              

اتفاقية رامسار  االجتماع اإلقليمي بشأن تنفيذ برنامج"
 "في المنطقة العربية 

دول العربية، ، القاهرة، جامعة ال2009يونيو  22-25
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إطار استراتيجي بشأن  / رها خارطة طريقالتوصيات التالية التي تم االتفاق عليها باعتبا /نتائجبناء عليه ، فإن ال. 7

ة    ي المنطق ار ف ة رامس ذ اتفاقي ز تنفي ة وتعزي ي الرطب تدامة لألراض ق اإلدارة المس دما لتحقي ي ق ة المض  : آيفي
 

 :ستخدام الحكيماإل. 1 الهدف
ر ضع وتالعمل من أجل تحقيق االستخدام الحكيم لجميع األراضي الرطبة عن طريق ضمان أن آافة الدول العربية    تق
ات    في ظل  ، ضرورية ناسبة وال األدوات المو التدابير ستخدمتو ة مشارآة المجتمع ارف    ، المحلي واالستفادة من المع

ى  ظاضمان الحفالوقت  نفس ، وفيالتقليدية ة      عل يم لألراضي الرطب ى     التي تساهم  واالستخدام الحك في القضاء عل
 . ض والكوارث الطبيعيةامرآذلك الوقاية من األ، ومن حدة تغير المناخ والتكيف معه ، والتخفيفالفقر

 
وفير الم       تقييم ورصد األراضي الرطبة 1-1 ة من أجل ت ة واإلقليمي ات الوطني ة   ، وتطوير قواعد البيان علومات الالزم

 . لجميع األراضي الرطبةأحكامها بشأن االستخدام الحكيم  ، وال سيما في تطبيقلتنفيذ االتفاقية
ة  دولممارسات في جميع التشريعات والت واساسيالوضع وتنفيذ  1-2 يم لألراضي     المنطق ، لضمان االستخدام الحك

 . الرطبة
 . أهمية األراضي الرطبةبالقرار  وزيادة االعتراف من جانب صانع 1-3
ة وخطط إدارة األراضي           تعزيز التنفيذ الناجح ل 1-4 يم عن طريق ضمان أن السياسات الوطني دأ االستخدام الحك مب

 . التقليديةالتقنية و عارفاس أفضل المعارف العلمية المتاحة، بما في ذلك المعلى أسترتكز بة الرط
ة   إدراج ضمان 1-5 ذ اإلدارة المتكامل ات وتنفي ةالسياس وارد المائي ة -للم نظم اإليكولوجي نهجو -وال ى  ال ائم عل الق

 . لديها في عمليات صنع القرارو دولجميع اللفي أنشطة التخطيط  االستجماعات
ة  1-6 د األراضي الرطب ة تحدي د   ذات األولوي ن المفي يكون م ي س تحقق   الت ا س ث إنه تعادتها حي د اس ة  اتعائ بيئي

 .تنفيذ التدابير الالزمة الستعادة هذه المواقع والنظمفضال عن ، على المدى الطويلاقتصادية و واجتماعية،
ر الحكوم   7 -1 ات غي اع الخاص والمنظم ارآة القط جيع مش ي الحف تش ة ف ى ظ اي يم لألراضي  عل تخدام الحك واالس

 .الرطبة
  

 :األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية. 2 الهدف
وير ة   تط ة ذات األهمي ة لألراضي الرطب ة والوطني بكات اإلقليمي يانة الش ة وص رية   الدولي اة البش ى الحي اظ عل للحف
 . هاجرة من السكان، وخاصة األنواع المظة على التنوع البيولوجي العالميوالمحاف

 
ى    2-1 اء عل دول األعض جيع ال افةتش ة ذات ا   إض ي الرطب ن األراض د م ة  مزي ة الدولي ار  إألهمي ة رامس ى قائم ، ل

 .، فضال عن الموارد الالزمة لتنفيذ هذه اإلدارةواقع رامسار الجديدة قبل التعيينوالتخطيط إلدارة فعالة لجميع م
ة ل   ، وإبالغالنزاع بخاصة في مناطق، ورامسارتقييم ورصد حالة مواقع  2-2  ة العام غيرات التي  التب رامسار  األمان

ع    ك المواق ى تل ونترو  سجل  ، وتطبيق  تؤثر عل ة االستشارية ل  م أدوات لمعالجة     رامسار والبعث ر، آ ، إذا اقتضى األم
 . المشاآل

د رسميا تعيين     ألراضي الرطبة ذات األهمية الدوليحكيم لاالستخدام المالئمة واإلدارة التنفيذ  2-3 تم بع م ي ا ة التي ل  ه
 . لإلطار االستراتيجي أو ما يعادلهمن خالل التطبيق المحلي  تحديدهاولكن تم  ،رامسارلمواقع آ

 
 :التعاون الدولي. 3 الهدف

ادئ  الفعال ل تطبيقال، من خالل باستخدام التعاون الدولي الفعال تعزيز الحفظ واالستخدام الحكيم لألراضي الرطبة لمب
 .لتوجيهية للتعاون الدولي في إطار اتفاقية رامسارا
  
ة   الدولية واإلقليمية والوآاالتاالتفاقات البيئية متعددة األطراف و المبادرات تعزيز التعاون مع 3-1 ة الدولي  الحكومي

 . وغيرها من الشرآاء
ب 3-2 ي للحف طل دعم اإلقليم ى ظ اال تخدام الحعل ةواالس ي الرطب يم لألراض اللك ن خ مان أن ، م ات ض  التقييم
 . الضمانات البيئية جزءا ال يتجزأ من جميع مشاريع التنميةو
ا  و اإلقليمي على المستوى  والمعلومات  تبادل الخبرات تعزيز 3-3 وب   فيم دان الجن ين بل ا يتعلق   ب ى  ظ االحف ب فيم عل

 . واالستخدام الحكيم لألراضي الرطبة



 
ة    لرألراضي ا لتشجيع التعاون من أجل إدارة   3-4 وارد المائي ة والم ر الحدود  طب ا في  عب ك  ، بم  مشترك الالرصد   ذل

 . األنواع المشترآة المعتمدة على األراضي الرطبة وإدارة
 

 :الفعالية/ القدرة المؤسسية . 4 الهدف
 . لقيام بذلكلالالزمة ات والقدر ،االتفاقية من خالل ضمان اآلليات، والموارد مهمة تنفيذ نحوالتقدم المحرز 

 
ذ   4-1 م تنفي ة   دع ل للتفاقي ف والتواص ارآة والتثقي وعي والمش امج ال ى  برن دف إل ذي يه ز الحف  وال ى ظ اتعزي عل
رامج من خالل      امج نالبر ألراضي الرطبة الترتيب من خالل أنشطةستخدام الحكيم لاالو ره من الب ذه   وغي استخدام ه

 . العربيةباللغة  الصادرةالمواد 
ة من أجل          لربية إنشاء الشبكة اإلقليمية الع 4-2 ة العربي ين األعضاء في المنطق ز التنسيق ب ألراضي الرطبة وتعزي

 . تنفيذ االتفاقية
ة           مشارآة  تعزيز 4-3 ة من خالل إنشاء شبكة إقليمي ة في االتفاقي د المجموعة العربي زم من اجتماعات      وعق ا يل م
 . المنطقةب الخاصةمشاورات حول القضايا و

 . من خالل وضع وتنفيذ البرامج التدريبية المناسبة لتحسين تنفيذ االتفاقية تنسيق ودعم بناء القدرات 4.4
 . واحدة من لغاتها الرسمية اللغة العربية من خالل اعتماد يئة االتفاقية في المنطقةزيادة فعالية ه 4-5

 
 :عضويةال. 5 هدفال

 . نحو العضوية العالمية لالتفاقية التقدممن أجل 
ر األعضاء   لمنطقة العربية تشجيع جميع دول ا 5.1 ة من     غي أجل االستفادة من الفرص      لتصبح عضوا في االتفاقي

 . القائمة بها لنظم اإليكولوجية لألراضي الرطبةلالمتاحة، وضمان االستخدام الحكيم من 
 
 

وجامعة الدول  ،غرب آسيا، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة المكتب اإلقليمي لالمشارآون أمانة اتفاقية رامسار آما دعا
 لدراسة ، لوضع برنامج عمل  والجهات المانحة مات الدولية واإلقليمية المعنيةالمنظ /المبادرات العربية وغيرها من

بما في ذلك اإلجتماعات اإلقليمية وأنشطة بناء القدرات فضال عن اإلجتماع العربي  وتنفيذ التوصيات المذآورة أعاله
 . 2012في عام  COP11امسار التحضيري السابق لعقد اتفاقية ر

 
 

 .وأخيرا ، يقدم األجتماع الشكر للمنظمين والجهات المانحة لدعمهم السخي في تحقيق مثل هذا النجاح لإلجتماع
 


