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لألراضي الرطبت  الرشيداإلستخدام : األولالهدف 

 2012-2010خالل  اإلجراء الجهة المنوطة بالنشاط النشاط القضايا الرئيسة

  سياسات المتبعة لمواجية تيديداتال 1.1
سبيل عمى . المرافق وتموث مياه البحر

  .ىالبترول التموث : المثال

التي تعيش في الغازية  نواعاألبكل  وضع قائمة جرد 1.1.1
يجاد طرق لمقاومتيا . األراضي الرطبة وا 

ليل مصادر التموث التي تؤثر عمى لتق وضع خطط 2.1.1
 .ض الرطبةاالبيئية في األر األنظمة

فني  بدعم البيئية واالكاديمية الوطنية الييئات 
 .من المنظمات ذات الصمةومالي 

، يجب االنتياء من 2012بحمول نياية عام 
لمواقع رامسار في الدول   اقبةمروضع برنامج 

ثيرىا أالعربية من أجل رصد مصادر التموث وت
 .عمى األراضي الرطبة

 ثيرتأاألليات المنظمة المتبعة لتقييم    2.1
عمى . عمى االراضي الرطبة اعمال التنمية

:  لسبيل المثا
وتقييم االثر / التقييم البيئي االستراتيجي

 .EIA/SEA. البيئي

وضع خطوط إرشادية لدراسات تقييم االثر البيئي لممشاريع  1.2.1
 .التي تقام عمى األراضي الرطبة و تأثيراتيا

الييئات البيئية الوطنية بدعم فني من 
 .المنظمات ذات الصمة

 

 قاً وفوضع إطار عمل وآليات قانونية   3.1
ض ار الدولي لمحفاظ عمى األرالمعيل

 .الرطبة

مثل )من الجيات المعنية  إقميميةتشكيل لجان وطنية و 1.3.1
، وبيوت الخبرة والمجتمعات  غير الحكومية المنظمات البيئية

  .(المحمية

  .البيئية الوطنية وجامعة الدول العربيةالييئات 

ضمان دمج القضايا المتعمقة    4.1
لرطبة في تخطيط استخدام ض ااباألر

 . األرض

وضع برامج رقابية لرصد التغييرات في األنظمة البيئية  1.4.1
 .لألراضي الرطبة

  .المنظمات البيئية واالكاديمية الوطنية



تأمين لوطني  تشريع  دعم وضع   5.1
 .ض الرطبةالألرالرشيد ستخدام اال

دىم عمى تساع تشريعية سمطاتن يمنح المسئولين المحمي 1.5.1
  .لألراضي الرطبة الرشيداإلستخدام  مبدأ تطبيق

 من فني بدعم الوطنية البيئيةالييئات  
. الصمة، مثل أمانة رامسار ذات المنظمات

 

، سيتعين عمى كافة 2012بحمول نياية عام 
الدول العربية التوقيع عمى معاىدة رامسار ووضع 
استراتيجية وطنية وخطة عمل لألراضي الرطبة 

 .بمدانيمفي 

تحسين عممية تقديم الخدمات   6.1
لألراضي الرطبة داخل القطاعات األخرى 

 . وفيما بينيا

قميمية من الجيات المعنية  1.6.1 مثل )تشكيل لجان وطنية وا 
مجتمعات المنظمات البيئية، وبيوت الخبرة والمجتمعات المحمية 

 (. والمنظمات غير الحكومية

  .امعة الدول العربيةالبيئية الوطنية وجالييئات 

 األراضي استخدام ضمان استدامة  7.1
 مثلالمختمفة مجاالت الفي  الرطبة
  السياحة

تعزيز الحوار بين لجان رامسار وقطاع السياحة    1.7.1
. الوطنية
تقديم البيانات الى صناع القرار حول أىمية مواقع رامسار  2.7.1

 . كونيا مواقع جذب لمسياحة البيئية

 لجان رامسار الوطنية -البيئية الوطنية ات الييئ
. الوطنيةالسياحة  اتوزار -أمانة رامسار  -

 

مناقشة إمكانية عقد ورشة عمل إقميمية بعد عام 
بالتعاون مع وزارات السياحة في المنطقة  2012
. العربية

 

تشجيع قطاع إدارة المياه عمى   8.1
 .األراضي الرطبة بنية تحتية طبيعة اعتبار

عند إقامة مشاريع  الرشيداالخذ بسياسات االستخدام  1.8.1
صناعية عمى األراضي الرطبة والتأكد من أن تمك المشاريع لن 

 .تضر النظام الببيئي في تمك األراضي

جامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء 
 المعنيون

 

     االتصال والتعميم والمشاركة والتوعية

فضل لفوائد ضمان وجود تفيم أ  9.1
 اتاألراضي الرطبة من قبل الحكوم

 .الوطنية والمجتمع المحمي عمى حد سواء

 .لألراضى الرطبة وسياحيةقامة مراكز وطنية تعميمية إ 1.9.1
الى مواقع  عمى تنظيم زيارات تشجيع المدارس والجامعات  2.9.1
  . رامسار

 من فنيبدعم  الوطنية البيئيةالييئات 
 .ة مثل أمانة رامسارالصل ذات المنظمات

إقامة مراكز لمسياحة :  2012بحمول نياية عام 
والتعميم وتشجيع زيارات المدارس والجامعات الى 

   .مواقع رامسار

من  والتوعيةطالق حمالت االتصال والتعميم والمشاركة ا 2.9.1
االعالم المختمفة الموجو الى جميع قطاعات  وسائلخالل استخدم 

من خالل انتاج ( والمدارس مجتمع المحمي، المرأهالمثل )المجتمع 
 .(إقميمي، محمي) .لكترونيةإلعاب أو أافالم  كرتون 

جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسكو 
اإلسالمية لمتـربيــة والعمــوم والثقــافــة  المنظمةو

 والعموم والثقافة لمتربية العربية ةوالمنظم والعموم

دعم فني من قبل المنظمات ذات الصمة  مع   
 .مثل أمانة رامسار

انتاج افالم كرتون  يتم 2012بحمول نياية عام 
والعاب اليكترونية وتوزيعيا عمى القنوات العربية 

 . والمنظمات المعنية

في مجال  الوعىزيادة فرص  10.1
ي الرطبة من لألراض الرشيداالستخدام 

عمى خالل مراكز التعميم ومواد االتصال 
 .سبيل الثال

 

نقاط اتصال حكومية وغير حكومية  لالتصال إقامة  1.10.1
 .(وطني) في كل دولة والتعميم والمشاركة والتوعية

بدعم (لجان رامسار)  الوطنية الييئات  البيئية
الصمة مثل أمانة  ذات المنظمات من فني

 .رامسار

 العربية ة رامسار بمخاطبة الدولناتقوم أم
األطراف التي ليس لدييا نقاط اتصال حكومية 
وغير حكومية  لالتصال والتعميم والمشاركة 

حثيا عمى تعيين اشخاص لمقيام بيذه لوالتوعية 
 .الميام
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زيادة التعاون بين المنظمات االقميمية والدولية، عمى   2.10.1
 المنظمة اإلسالمية لمتـربيــة والعمــوم والثقــافــة : سبيل المثال

 .جامعة الدول العربيةو والعموم والثقافة لمتربية العربية والمنظمة
 (قميميا)

 

المنظمة و رامسار جامعة الدول العربية، أمانة
 والمنظمة اإلسالمية لمتـربيــة والعمــوم والثقــافــة 

 األمم برنامجو والعموم والثقافة لمتربية العربية
 غربي لدول اإلقميمي المكتب ـ لمبيئة المتحدة

 .آسيا

عمى  في المستقبل رامسارلاألمانة العامة ستعمل 
إشراك المنظمات اإلقميمية في اإلجتماعات ذات 

 .الصمة

تاليف وطبع كتيبات تعميمية مبسطة حول الطيور  3.10.1
الخ التي تعيش في االراضي الرطبة وتوزيعيا عمى .. واالسماك 

 (.أقميمي ووطني)طالب المدارس والجامعات 

جامعة الدول العربية، )المنظمات االقميمية . أ
المنظمة اإلسالمية لمتـربيــة أمانة رامسار وو

 لمتربية العربية والمنظمة والعمــوم والثقــافــة 
 ـ لمبيئة المتحدة األمم وبرنامج  والعموم والثقافة
. (آسيا غربي لدول اإلقميمي المكتب

 .الييئات الحكومية الوطنية -ب

انتاج مثل ىذه المواد  :2012بحمول نياية عام 
دارس والجامعات في الدول وتوزيعيا عمى الم

 .العربية

ترجمة كتيبات ومراجع رامسار الى المغة العربية  4.10.1
 .وطباعتيا وتوزبعيا عمى الجيات المعنية

تعمل أمانة رامسار  :2012بحمول نياية عام  أمانة رامسار
لترجمة باقي  المساىمات الماليةعمى جمع 

 . كتيبات رامسار الى المغة العربية

نشر الوعي بين صناع القرار حول القيم البيئية  5.10.1
 (.إقميمي ووطني. )واالقتصادية لألرض الرطبة

بإمكان أمانة رامسار تقديم الدعم الفني اذا 
 .طمبت الحكومات منيا ذلك

 

    تقييم األرض الرطبة

لألراضي  الحالىتقييم  الوضع  11.1
 .دليل الشرق األوسط –الرطبة اليامة 

حديث دليل األراضي الرطبة في المنطقة العربية بما في ت 1.11.1
 (.إقميمي ووطني)ذلك جميع المستجدات 

اإلتحاد العالمي لممحافظة عمى  أمانة رامسار،
ومنظمة حياة الطيور العالمية  IUCN الطبيعة

BirdLife الوطنية يةالحكومالييئات و .
 

تناقش أمانة رامسار األمر مع اإلتحاد العالمي 
ومنظمة حياة الطيور فظة عمى الطبيعة لممحا

  .العالمية والييئات الحكومية الوطنية

    :العام الرشيداالستخدام 

حث الدول عمى تقميل المخاطر  12.1
التي قد تتعرض ليا األراضي الرطبة في 

 .الحروب أوقات

وضع خطة لممحافظة عمى األرض الرطبة خالل أوقات  1.12.1
 (أقميمي ووطني. )يةالكوارث الطبيعوالحرب 

جامعة الدول العربية مع دعم فني من 
 . المنظمات المعنية

 

 لمحد من الرطبة األراضيصيانة   13.1
 األعاصيرك الطبيعية الكوارث آثار

 .الرممية والعواصف

 حول جمع وتقديم بيانات الى الحكومات العربية  1.13.1
ث الطبيعية األراضي الرطبة وطرق تقميل اثر المموثات والكوار

 (.إقميمي ووطني)عمييا 

جامعة الدول العربية مع دعم فني من 
. المنظمات المعنية

عمى تعزيز التعاون مع  مانة رامسارتعمل أ
ISIDAR  

سيتعين عمى  2012بعد إجتماع رامسار 
ISIDAR  وجامعة الدول العربية بدء ورشة عمل

الكوارث وإقميمية البجاد سبل لتقميل اثر المموثات 
 .لطبيعيةا
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 مىاقع رامسار: الهدف الثاني

  2012-2010 خالل اإلجراء  الجهة المنوطة بالنشاط النشاط القضايا الرئيسية

التوجيو حول كيفية  عممية تحسين 1.2
كمال ورقة  اإلعالن عن موقع جديد وا 

. معمومات رامسار
 

وضبح العالقة بين المنطقة المحمية وطنيًا ومواقع ت 1.1.2
 (.وطني)رامسار 

  أمانة رامسار  الييئات الحكومية الوطنية بدعم من

من الموارد المالية المتاحة لدى الدول في  االستفادة 2.1.2
 (.اقميمي ووطني)شبو الجزيرة العربية 

 األمم الييئات الحكومية الوطنية بدعم من وبرنامج
آسيا   غربي لدول اإلقميمي المكتب لمبيئة ـ المتحدة

 ساروأمانة رام

 

إشراك وتمكين المجتمع المدني الدارة مواقع رامسار  3.1.2
 (وطني. )ونشر الوعي حول أىميتو

 األمم الييئات الحكومية الوطنية بدعم من وبرنامج
آسيا  غربي لدول اإلقميمي المكتب لمبيئة ـ المتحدة

 و المنظمات غير الحكومية  وأمانة رامسار

 

ل برامج وعمميات الرصد عقد ورش عمل تدريبية حو 4.1.2
 (إقميمي ووطني. )في مواقع رامسار

 األمم الييئات الحكومية الوطنية بدعم من وبرنامج
آسيا  غربي لدول اإلقميمي المكتب لمبيئة ـ المتحدة

و والمنظمة اإلقميمية لممحافظة عمى بيئة البحر 
األحمر وخميج عدن والمنظمات غير الحكومية  

 الدول العربيةوأمانة رامسار وجامعة 

تقوم أمانة رامسار بعقد ورشة عمل حول إدارة 
 .2012-2011موقع رامسارفي 

تحسين عممية تحديد الموقع الجديد عند  2.2
. االعالن عنو

 

. (وطني)جرد اساسي لألراضي الرطبة بعممية القيام  1.2.2
 

  .الييئات الحكومية الوطنية

الن عنيا تحديد كل األراضي التي تصمح لالع 2.2.2
 (وطني) كأرض رطبة

ا انة رامسار الييئات الحكومية في ىذتدعم أم
اإلتحاد العالمي لممحافظة عمى دعم من مع النشاط 
والمنظمة ومنظمة حياة الطيور العالمية  الطبيعة

اإلقميمية لممحافظة عمى بيئة البحر األحمر وخميج 
 عدن

 بإمكان أمانة رامسار تقديم الدعم الفني اذا طمبت
 .منيا الحكومات

الييئات الحكومية الوطنية بدعم فني من الييئات  .(وطني)يات لالعالن وأول وضع 3.2.2
   .المعنية

بإمكان أمانة رامسار تقديم الدعم الفني اذا طميت 
 .منيا الحكومات

تقييم حالة مواقع رامسار واألراضي  3.2
 .الرطبة األخرى

الييئات الحكومية الوطنية بدعم فني من الييئات  (وطني)البيئي لوضع لتقييم إجراء   1.3.2
   .المعنية

بإمكان أمانة رامسار تقديم الدعم الفني اذا طمبت 
 .منيا الحكومات

حول حالة مواقع رامسار خطوط إرشادية طمب   2.3.2
 (. وطني)

تقوم أمانة رامسار بتقديم خطوط إرشادية الى الدولة 
 .التي تقدمت بطمب لمحصول عمييا

 



الييئات الحكومية الوطنية بدعم فني من المنظمات  (وطني. )وضع خطط الدارة جميع مواقع رامسار  1.4.2 .تحسين إدارة مواقع رامسار 4.2
المعنية مثل أمانة رامسار والمنظمة اإلقميمية 

ة عمى بيئة البحر األحمر وخميج عدن لممحافظ
ومنظمة  اإلتحاد العالمي لممحافظة عمى الطبيعةو

 .الطيور العالمية حماية

تقوم أمانة رامسار بعقد ورشة عمل حول إدارة 
 .2012أو  2011خالل عامى  قع رامسارامو

افية إلدارة وتخطيط تخصيص موارد ك  5.2
. عمميات الرصدموقع رامسار بما في ذلك 

 

يتم تخصيص جزء من الميزانية السنوية لمحكومة من  1.5.2
 (وطني. )أجل إدارة مواقع رامسار بفعالية

تجري أمانة رامسار مناقشات مع الييئات الحكومية 
 .بالتعاون مع جامعة الدول العربية الوطنية

يمكن ألمانة رامسار إضافة مثل ىذه األولية في 
من  قدةخطاب رسمي موجو الى األطراف المتعا

 الدول العربية

زيادة مشاركة الجيات المعنية المحمية   6.2
في تحديد الموقع  غير الحكوميةمنظمات الو

دارتو  .وا 

لكل موقع من مواقع   موقع دارةإتشكيل لجنة   1.6.2
 .(وطني) عمى حده رامسار

بإمكان أمانة رامسار تقديم الدعم الفني الى 
 .طمب منيا ذلك اذاالحكومات 

 

لمنافع ل صناع القرارودعم  ضمان فيم  7.2
لممواطنين االجتماعية والثقافية والقتصادية ا

. المعمن عنيامن المواقع المعينة 
 

تاحتيا لصناع القرار حول  1.7.2 وضع دراسة متخصصة وا 
. القيم اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لألراضي الرطبة

. (إقميمي)
 

بدعم من  المسئولية ىذهجامعة الدول العربية تتولى 
المنظمات المعنية مثل أمانة رامسار والمنظمات 

 .الدولية واإلقميمية

مطبوعات إصدار  يتم  :2012بحمول نياية عام  
حول القيم اإلقتصادية لألراضي الرطبة  وتقارير

 .في المنطقة العربية

المتعمقة بنوعية  القضايا معالجةضمان   8.2
رة، بما في ذلك وكمية المياه في خطط اإلدا

تنفيذ ممارسات من شأنيا تحقيق االستخدام 
 .لممياهاألمثل 

دعم الحوار بين الييئات الحكومية الوطنية ووزارات 1.8.2
 .الوطنيةالمباه 

  من وأمانة رامسار  بدعمالييئات الحكومية الوطنية 

 

التعاون الدولى : الهدف الثالث

 2012-2010 خالل اإلجراء بالنشاط الجهات المنوطة النشاط القضابا الرئيسية

وصول أفضل الى المعمومات تحقيق  1.3
المتعمقة باألرض الرطبة من خالل أنظمة 
تبادل المعمومات عمى المستوى الوطني 

. واإلقميمي
المعمومات بين  لتبادلتحقيق تواصل افضل ) 

نقاط االتصال الوطنية حول معمومات اساسية 
القانوني ، ادارة  مثل تموث المياه، الصيد غير

( المساه، تغير المناخ

إنشاء قاعدة بيانات وشبكة معمومات متعمقة باألراضي  1.1.3
إقميمي )التحاد العربي لممحميات الطبيعية بالتعاون مع االرطبة 
 (.ووطني

جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية لألراضي 
 المكتب ـ لمبيئة المتحدة األمم الرطبة وبرنامج

 . غربي آسيا لدول قميمياإل

اعدة بيانات ق إنشاء: 2012بحمول نياية عام 
 .لألراضي الرطبة في الدول العربية

لممعمومات الخاصة المتعمقة بدول إنشاء قاعدة بيانات  2.1.3
. المنطقة ونشرىا عمى الموقع لتسييل الوصول الى المعمومات

 (.إقميمي ووطني)

 مسار وبرنامججامعة الدول العربية وأمانة را
 لدول اإلقميمي المكتب ـ لمبيئة المتحدة األمم

 غربي آسيا

 

تعزيز الدعم الفني والتعاون الدولي في مجال األراضي  3.1.3
 (.إقميمي ووطني. )الرطبة

  



 
 

 الييئةالتعاون بين المنظمات اإلقميمية مثل تعزيز  4.1.3
دن واالتحاد ع وخميج األحمر البحر بيئة عمى لممحافظة اإلقميمية
.. لممحافظة عمى البيئة وأمانة مجمس التعاون الخميجي الدولي 

ومن . من أجل إقامة مشاريع إقميمية عمى األراضي الرطبة.. الخ
: بين المشاريع المقترحة ما يمي

في الدول المطمة عمى  األراضي الرطبة دراسة مشروع قياس -
. محيط واحد

 الخميج منطقة في اليةالح المياه تحمية محطات مشاربع   -
 ؛( العربية الجزيرة)

 شبو في' المستقبل من أجل المنغروف' االستمرار في مشروع -
 ؛ العربية الجزيرة

 األراضي في المياه اتستخداممن ا االقتصادية الجدوى دراسة -
 .(ووطني اقميمي) األخرى االستخدامات من بدال الرطبة

  

 لدول مجمس التعاون الخميجية العامة نتعزيز دور األما 5.1.3
(. إقميمي)من أجل تحسين العالقات والتعاون اإلقميمي 

تعزيز الحوار بين أمانة رامسار ودول مجمس التعاون الخميجي -
الطبيعية  لممحمياتواالتحاد العربي 

 

  أمانة رامسار

مواقع األراضي الرطبة المعمن عنيا في ل إنشاء شبكة   6.1.3
 .(إقميمي. )ي من خالل تبادل التجارب والخبراتدول الخميج العرب

الييئات الحكومية الوطنية وجامعة الدول 
العربية والمنظمة اإلقميمية لممحافظة عمى بيئة 

البحر األحمر وخميج عدن وأمانة رامسار 
 اإلقميمي المكتب ـ لمبيئة المتحدة األمم وبرنامج

 .  غربي آسيا والمنظمات غير الحكومية لدول

 

طمب الدعم الفني من أمانة رامسار النشاء مشاريع من  1.2.3 .ننمية المشاريع اإلقميمية 2.3
 (إقميمي. )أجل الحفاظ عمى األراضي الرطبة في المنطقة العربية

  أمانة رامسار

إنشاء صندوق لممساعدة في تمويل المشاريع  الدعوة إلى 2.2.3
الجيات والمؤسسات  بدعم من ةالمتعمقة بالبيئة في الدول العربي

 (.إقميمي. )الدولية

أمانة رامسار 
 

 

مع المنظمات الدولية  نزيادة التعاو 3.3
 .واالقميمية

 العربية الدعوة الى عقد اجتماع لنقاط االتصال الوطنية 1.3.3
قبل انعقاد مؤتمر األطراف الحادي عشر بيدف االتفاق عمى 

سار مدعومة من قبل جامعة الدول أمانة رام
 المكتب ـ لمبيئة المتحدة األمم العربية وبرنامج

ستعمل أمانة رامسار مع الشركاء في جمع  
االسيامات المالية الالزمة لتنظيم مثل ىذا 



 .2011االجتماع في عام  . غربي آسيا لدول اإلقميمي (.إقميمي)أجندة عمل موحدة لممؤتمر 

 إضافةكرة دعوة أمانة رامسار والدول العربية الى مناقشة ف 2.3.3
المغة العربية كمغة رسمية لممعاىدة خالل انعقاد مؤتمر األطراف 

 (.اقميمي. )الحادي عشر

أمانة رامسار مدعومة من قبل جامعة الدول 
 المكتب ـ لمبيئة المتحدة األمم العربية وبرنامج

 .غربي آسيا لدول اإلقميمي

اإلضافية ات النفق مسألةستنظر أمانة رامسار 
تبني مشروع إضافة المغة العربية  المترتبة عمى

 .كمغة رسمية في المنظمة

 

 القدرة المؤسسيت: 4لهدف رقم ا

  2012-2010 خالل اإلجراء الجهات المنوطة بالنشاطالنشاط  القضايا الرئيسة

فرص التدريب عمى المستويين زيادة  1.4
: في المجاالت اآلتية الوطني واإلقميمي

 إدارة األرض الرطبة .
  جراء ت اإلعالن عنوتحديد . الموقع وا 
  توعية الجميور حول أىمية موقع

. رامسار
  

والمحمية  ورش عمل تدريبية لنقاط االتصال الوطنية عقد 1.1.4
ار باالضافة الى المجتمعات المحمية سموالعاممين في مواقع را
 (.وطني)ووزارت التعميم العالي 

بإمكان أمانة رامسار تقديم الدعم اذا طمبت 
 .ذلك ا الييئات الحكومية الوطنيةمنو

عقد في  ئيامع شركابالتعاون  أمانة رامسار تقوم
 . ذلك منيا ورشة عمل وطنية متى طمب

زيارة ميدانية الى مواقع رامسار النموذجية في إجراء  2.1.4
البحرين واالمارات من قبل الدول غير األطراف في منطقة الخميج 

 .(إقميمي. )يةمثل الكويت وقطر عمان والسعود

 وجامعة الدول العربية وبرنامج أمانة رامسار
 لدول اإلقميمي المكتب ـ لمبيئة المتحدة األمم

 .غربي آسيا والييئات الحكومية الوطنية

 

دراسة لتقييم القدرة المؤسسية الوطنية في الدولة إجراء  3.1.4
 (.وطني)

 أمانة رامسار، جامعة الدول العربية وبرنامج
 لدول اإلقميمي المكتب ـ لمبيئة لمتحدةا األمم

 .غربي آسيا والييئات الحكومية الوطنية

 

عقد ورش عمل لتدريب مدربين عمى حماية األراضي  4.1.4
 (.إقميمي. )الرطبة المحمية

أمانة رامسار وجامعة الدول العربية والمنظمة 
اإلقميمية لممحافظة عمى بيئة البحر األحمر 

 ـ لمبيئة المتحدة ألمما وخميج عدن وبرنامج
نظمات مالغربي آسيا و لدول اإلقميمي المكتب

والييئات الحكومية الوطنية  غير الحكومية
 .واليونيسكو

تعمل أمانة رامسار بالتعاون مع شركائيا عمى 
تنظيم ورشة عمل حول إدارة موقع رامسار في 

 .2012-2011العام 

دولي بين دول نمية التعاون التتنظيم ورشة عمل حول  5.1.4
الخميج وأمانة رامسار والجيات المعنية المستفيدة من األراضي 

 (.إقميمي)الرطبة 

 ـ لمبيئة المتحدة األمم أمانة رامسار وبرنامج
 غربي آسيا لدول اإلقميمي المكتب

 

من أجل  متخصصون تبادل الخبرات بين الخبراء وال 1.2.4 .األرض الرطبةخبراء ات لقدرالبناء  2.4
 .(إقميمي ووطني. )حفاظ عمى األراضي الرطبةال

  

بناء وتعزيز الشراكات من أجل  3.4
 .الرشيداالستخدام 

تحقيق االنسجام بين الييئات الدولية والمنظمات المعنية  1.3.4
بالمحافظة عمى البيئة وضمان مساندتيا لممعاىدات والمبادرات 

 (.إقميمي) .الدولية وىيئات التمويل الدولية

عمل أمانة رامسار عمى تعزيز الحوار مع  ة رامسار أمان
 (.دوليةإقميمية و) ركائيا والييئات الماليةش



التنسيق بين نقاط االتصال المحمية والوطنية ومنظمات  2.3.4
المجتمع المدني والجيات األخرى المعنية من خالل تشكيل لجان 

 (وطني. )وطنية لألراضي الرطبة

ديم الدعم الى الييئات بإمكان أمانة رامسار تق
 .منيا ذلك تالحكومية الوطنية متى طمب

 

 

 

العضىيت : الخامسالهدف 

 2012-2010 اإلجراء خالل الجهات المنوطة بالنشاط النشاط القضايا االساسية

دعم الحصول عمى العضوية لمدول  1.5
 .غير األطراف في منطقة الخميج

االنضمام الى فائدة تنظيم ورشة عمل وطنية لبيان  1.1.5
قامة المنظمة  (وطني. )تعاون بين الجيات المعنيةال وا 

وطنية الحكومية ال اتوزاروالأمانة رامسار 
 .معنيةال

في  إقميميةتقترح أمانة رامسار عقد ورشة عمل 
 .2011الكويت في فبراير 

قيام أمانة رامسار بإرسال رسالة تأييد لصناع القرار لبيان  2.1.5
 (.وطني. )الى المنظمة االنضمامأىمية 

ستقوم أمانة رامسار بإرسال تقرير ورشة عمل   وجامعة الدول العربية  أمانة رامسار
مسقط الى كل الدول في شبو الجزيرة العربية 

وتبين الفوائد المترتبة عمى االنضمام الى 
 .المنظمة

التشجيع عمى تبادل الخبرات وتعمم الدروس من الدول  3.1.5
 (.اقميمي. )لمعاىدةالتي نفذت ا

 ـ لمبيئة المتحدة األمم أمانة رامسار وبرنامج
غربي آسيا وجامعة  لدول اإلقميمي المكتب

 . الدول العربية

 

ضمان توفير الدعم المالي والفني من أجل حصول الدول  4.1.5
 (. وطني)عمى العضوية وبناء القدرة 

بإمكان أمانة رامسار تقديم الدعم الى الييئات 
 .كومية الوطنية متى طمب منيا ذلكالح

 

 

لذا فقد احتوى الجدول فقط عمى تمك و .ىذه الخطة جعميا قابمة لمتنفيذ اواضعووذلك بسبب رغبة  2012-2010والنشاطات خالل الفترة من لبعض القضايا الرئيسة  إجراء  وضعيتضح ىنا انو لم يتم 
فارغة ان ذلك ال يدل عمى عدم اىمية القضية محل البحث  2012-2010و ربما كانت بعض الخانات الخاصة باالجراء خالل . بمسؤولية تنفيذىا النشاطات التى يمكن تحديد منظمة رائدة لالضطالع 

فى تنفيذ االجراءات الخاصة بتمك  حيث يمكن البدءخالل العام او العامين المقبمين ب وقد يتغير ىذا الوضع. بل يدل عمى انو لم يتم خالل ورشة العمل تحديد منظمة لتولى الريادة فى ىذا الشأن 
   .االنشطة

 


