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حول اتفاقية الأرا�ضي الرطبة
اتفاقية الأرا�سي الرطبة )رام�سار ، اإيران ، 1971( هي معاهدة احلكومية الدولية التي 
طريق  عن  الرطبة  الأرا�سي  جلميع  الر�سيد  وال�ستخدام  احلفظ  يف  مهمتها  تتمثل 
الإجراءات املحلية والإقليمية والوطنية والتعاون الدويل ، وذلك كم�ساهمة يف حتقيق 
التنمية امل�ستدامة يف جميع اأنحاء العامل«. اعتبارا من يونيو 2007 ، 155 دولة ان�سمت 
اإىل التفاقية والأطراف املتعاقدة ، واأكرث من 1700 امل�ستنقعات يف خمتلف اأنحاء العامل 
رام�سار  قائمة  يف  لإدراجها  تعيني  مت  وقد   ، هكتار  مليون   151 من  اأكرث  تغطي  التي   ،

للأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية. 
ما هي الأرا�ضي الرطبة؟

على النحو املحدد يف التفاقية ، والأرا�سي الرطبة وت�سمل طائفة وا�سعة من املوائل مثل 
ال�ساحلية  ، واملناطق  الفي�سية والأنهار والبحريات  ، وامل�ستنقعات وال�سهول  امل�ستنقعات 
ال�سعاب  اأي�سا  ولكن   ، البحرية  واحل�سائ�ش   ، واملاجنروف  امللحية  امل�ستنقعات  مثل 
 ، املد  انخفا�ش  عند  اأمتار  �ستة  من  اأعمق  اأي  البحرية  املناطق  من  وغريها  املرجانية 
وكذلك الأرا�سي الرطبة التي من �سنع الإن�سان ، مثل النفايات واملياه املعاجلة و الربك 

واخلزانات. 
حول هذه ال�ضل�ضلة من الكتيبات 

للأطراف  موؤمتر  اجتماعات  بعد  للتفاقية  العامة  الأمانة  اأعدتها  قد  ال�سل�سلة  هذه 
التي عقدت   )COP9و  ،  COP8 ،  COP7( والتا�سعة والثامنة  ال�سابعة  املتعاقدة 
على التوايل ، يف �سان خو�سيه ، كو�ستاريكا ، يف اأيار / مايو 1999 فالن�سيا ، اإ�سبانيا ، يف 
ت�سرين الثاين 2002 ، وكمبال ، اأوغندا ، فى نوفمرب عام 2005. املبادئ التوجيهية ب�ساأن 
امل�سائل املختلفة التي اعتمدتها الأطراف يف وقت �سابق من موؤمترات الأطراف ، اأعدت 
املعنيني مبا�سرة فى  اأو مع   ، لها م�سلحة يف  التي  الدول  مل�ساعدة  الكتيبات  �سل�سلة من 
املحلية.  اأو  الوطنية  ودون  والوطنية  والإقليمية  الدولية  ال�سعد  على  التفاقية  تنفيذ 
التي اعتمدتها  ال�سلة  ، والتوجيهات ذات  املو�سوع  ، وذلك رهنا ح�سب  كل كتيب يجمع 
خمتلف الأطراف ، على اأن ت�ستكمل بحلول مواد اإ�سافية من الأطراف ورقات املعلومات 
، ودرا�سات احلالة وغريها من املن�سورات ذات ال�سلة وذلك لتو�سيح اجلوانب الرئي�سية 
لهذه املبادئ التوجيهية. الكتيبات متوفرة يف لغات العمل الثلث للتفاقية )النكليزية 

والفرن�سية وال�سبانية(.
ت�سملها  التي  املوا�سيع  من  الكاملة  القوائم  يغطى  اخللفي  الغطاء  على  اجلدول 
على  تكون  �سوف  الإ�سافية  الكتيبات  احلا�سر.  الوقت  يف  الكتيبات  من  ال�سل�سلة  هذه 
ملوؤمتر  املقبلة  الجتماعات  اعتمدتها  التي  التوجيهات  من  مزيد  اأي  لت�سمل  ا�ستعداد 
الأطراف املتعاقدة. اتفاقية رام�سار تعزز حزمة متكاملة من الإجراءات ل�سمان احلفظ 
يجد  و�سوف   ، املتكاملة  النهج  لهذه  تقديرا  الرطبة.  للأرا�سي  احلكيم  وال�ستخدام 

القارئ اأن داخل كل كتيب هناك العديد من الإ�سارات اإىل الآخرين يف هذه ال�سل�سلة.
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 وقد خرج الإ�سدار الثالث من �سل�سلة كتيبات
 رام�سار اإىل النور نتيجة م�ساهمات ل تقدر بثمن

 من جانب وزارة اخلارجية الأمريكية ومكتب
خدمات الأ�سماك واحلياة الربية

كتيبات رام�ضار لل�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة
االإ�ضدار الثالث، 2007

اال�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة
 اإطار عمل ت�سوري للإ�ستخدام الر�سيد

للأرا�سي الرطبة

 يحل هذا الإ�صدار الثالث من كتيبات رام�صار حمل �صل�صلة �صدرت يف
التي ال�صلة  ذات  الإر�صادات  يت�صمن  وهو   .2004 عام  من  مايو   �صهر 
 اأقرتها الجتماعات املتعددة ملوؤمتر الأطراف، وعلى وجه التحديد موؤمتر

الأطراف ال�صابع )1999(، والثامن )2002(، والتا�صع )2005( بالإ�صافة اإىل وثائق خلفية منتقاة ومت تقدميها يف هذه املوؤمترات.
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�ضكر وتقدير
تطلب الإعداد لو�سع الإر�سادات واإطار العمل الت�سوري للإ�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة في اإطار هذا الكتيب 
جهودا تعاونية ا�ستمرت على مدار الفترة من 2005-2003 بذلتها لجنة المراجعة العلمية والتقنية )STRP( مجموعة 
العمل 1 )الجرد والتقييم، بقيادة ماك�ش فانلي�سون- المعهد الدولي لإدارة المياه( و2 )ال�ستخدام الر�سيد ، بقيادة راندي 
ميلتون، كندا(. وقد اأعد هذا الفريق اأي�سا تحليل بارز وتو�سيات تم تقديمها لموؤتمر الأطراف التا�سع كورقة معلومات 
التحديد من جانب راندي  16(. كما تم تقديم م�ساهمات رئي�سية للعمل وعلى وجه  التا�سع، وثيقة  )موؤتمر الأطراف 
ميلتون ودايفيد بريت�سارد وماك�ش فينل�سون واأمانة رام�سار )نائب الأمين العام والأمين العام(. وقد حظي عمل اللجنة 
الت�سوري  العمل  اإطار  للألفية )MA( وخ�سو�سا  البيئية  النظم  لتقييم  المتزامن  العمل  في  كبيرة متمثلة  بم�ساعدة 
للنظم البيئية والحياة الب�سرية التابع لتقييم النظم البيئية للألفية بالإ�سافة اإلى تعريفه وو�سفه لخ�سائ�ش النظم 
البيئية وخدمات تلك النظم )تقييم النظم البيئية للألفية 2003. النظم البيئية والحياة الب�سرية: اإطار عمل للتقييم. 

اآيلند بر�ش، وا�سنطن العا�سمة(.
ملحوظة: يرتكز هذا الكتيب على القرار 1-9 وملحقه اأ، لكنه يجمع بين ورقة المعلومات والمواد المرجعية الأخرى 
ذات ال�سلة باإ�سدار اإدارة المياه والأرا�سي الرطبة. وبالن�سبة لوجهات النظر المعبر عنها في هذه المواد الإ�سافية فهي 
لي�ست بال�سرورة تعك�ش وجهات نظر اأمانة رام�سار اأو الأطراف المتعاقدة علما باأن هذه المواد الإ�سافية قد تم اإقرارها 

من جانب موؤتمر الأطراف المتعاقدة.
اأو حذفه من ن�ش الإر�سادات الأ�سلية، بناءا على نتائج  اإ�سافته  الثالث من الكتيبات، فاإن ما تمت  في هذا الإ�سدار 

موؤتمر الأطراف الثامن والتا�سع، مو�سح بين قو�سين )...(.
   http://www.ramsar.org/index_key_docs.htm#res جميع قرارات موؤتمرات الأطراف لرام�سار متاحة على الموقع اللكتروني للتفاقية

كما اأن وثائق الخلفية الم�سار اإليها في هذه الكتيبات متاحة على
 http://www.ramsar.org/cop7/cop7_docs_index.htm,  http://www.ramsar.org/cop8/cop8_docs_index_e.
htm, and http://www.ramsar.org/cop9/cop9_docs_index_e.htm.

قوارب �ضيد يف �ضاو تو وبرن�ضباي ت�ضوير تيم دورمان
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ت�ضدير
يقدم هذا الكتيب اإر�سادات �ساملة حول ا�ستخدام المجموعة الكاملة لكتيبات ال�ستخدام الر�سيد ، مع كل من الكتيبات 
الأخرى )17-2( لهذا الإ�سدار الثالث الذي يتناول واحد اأو اأكثر من اأنواع التدخلت المحددة تحت مظلة “اإطار عمله 

الت�سوري لل�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة والحفاظ على خ�سائ�سها البيئية.”
وتقع مبادئ “ال�ستخدام الر�سيد” والحفاظ على “الخ�سائ�ش البيئية” للأرا�سي الرطبة في محط انتباه اتفاقية 
رام�سار حيث اأ�سار ن�ش التفاقية التي تم اإقرارها عام 1971 اإلى اأن الحفاظ على الخ�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة 
المعلنة كاأرا�ش ذات اأهمية دولية )مواقع رام�سار( وتاأمين ال�ستخدام الر�سيد لها قدر الم�ستطاع من النتائج الرئي�سية 

لتنفيذ التفاقية من جانب الأطراف المتعاقدة.
الأطراف  اأقر  البيئية”؟  و”الخ�سائ�ش  الر�سيد”  “ال�ستخدام  الم�سطلحين  من  بال�سبط  المق�سود  ما  ولكن 
لجنة  قامت  ذلك،  وبعد   .1987 عام  الثالث  الأطراف  موؤتمر  “ في  الر�سيد  “لل�ستخدام  تعريفا  لأول مرة  المتعاقدة 
تم  البيئية” والتي  الخ�سائ�ش  البيئية” و”تغير  “للخ�سائ�ش  تعريفات  بو�سع   )STRP( والتقنية  العلمية  المراجعة 

اإقرارها في موؤتمر الأطراف ال�سابع عام 1999.
ومنذ اإقرار تعريف “ال�ستخدام الر�سيد” تطورت وتبدلت لغة الحفاظ على البيئة حيث ا�ستملت على م�سطلحات 
جديدة كما حدث في تقرير لجنة بروتدلند عام 1987 ب�ساأن التنمية الم�ستدامة، وا�ستخدام م�سطلحات “نهج النظم 
النظم  “خ�سائ�ش  تعريفات وو�سف  1992، وموؤخرا  الأحيائى عام  التنوع  الم�ستدام” باتفاقية  البيئية” و”ال�ستخدام 
البيئية وخدماتها” في تقييم النظم البيئية للألفية. ومن اأجل �سمان اأن تعريفات رام�سار حديثة وتتما�سى مع هذه 
اللغة الحالية، طالب الأطراف لجنة المراجعة العلمية والتقنية عام 2002 بمراجعة التعريفات واقتراح تعريفات محدثة 
اإذا تطلب الأمر ذلك. ويقدم هذا الكتيب تلك التعريفات المحدثة والتي اأقرها موؤتمر الأطراف التا�سع عام 2005 بناءا 

على القرار رقم IX.1 الملحق اأ.
ومن الأهمية بمكان اأن اللجنة خلل القيام بهذا العمل قد اأقرت اأن التفاقية افتقرت اإلى اإطار عمل �سامل لتنفيذها 
للنظم البيئية والحياة الب�سرية والذي و�سعه تقييم النظم  الت�سوري  العمل  اإطار  اأثبت  وقد  الر�سيد”.  “لل�ستخدام 
بين  المتبادل  بالعتماد  رام�سار  اتفاقية  اعتراف  يتناول مبا�سرة  واأنه  ال�سياق خا�سة  للألفية جدارته في هذا  البيئية 
الأفراد وبين البيئة التي يعي�سون فيها. ويربط اإطار العمل الت�سوري هذا بين الدوافع المبا�سرة وغير المبا�سرة للتغيير 
وبين التنوع الأحيائى والنظم البيئية وخدماتها واأخيرا بحياة الب�سر والق�ساء على الفقر. وفي ظل اإطار العمل هذا، 
يعادل “ال�ستخدام الر�سيد” الوارد في اتفاقية رام�سار الحفاظ على النظم البيئية وا�ستمرارية تقديم خدماتها بالن�سبة 

لحياة الب�سر.
علوة على ذلك، يقدم هذا الإطار الت�سوري اأداة ل تقدر بثمن لكل من يقوم على تنفيذ اتفاقية رام�سار فيما يتعلق 
بو�سع الأ�سا�ش ب�ساأن كيف ومتى يمكن بل وينبغي تطبيق كل جانب ومو�سوع من جوانب ومو�سوعات اإر�سادات التفاقية 
وذلك في �سورة تدخلت تهدف اإلى تحقيق ال�ستخدام الر�سيد والحفاظ على الخ�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة. 
“خارطة  ويتم حث جميع الأطراف المتعاقدة وكل من ي�سارك في تنفيذ التفاقية على ا�ستخدام هذا الكتيب ب�سفته 

طريق” تقودهم نحو التنفيذ الناجح.
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اإطار العمل الت�ضوري لل�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة واحلفاظ على خ�ضائ�ضها البيئية
)اأقره موؤتمر الأطراف المتعاقدة التا�سع على اأنه ملحق ( اأ) للقرار IX.1 ،  كامبال، اأوغندا 2005(

مقدمة

 1 - ت���م اإق���رار تعريف���ات مفاهي���م اتفاقي���ة رام�سار الرئي�سي���ة “لل�ستخدام الر�سي���د “ و”الخ�سائ�ش البيئي���ة” للأرا�سي 
الرطبة خلل موؤتمر الأطراف الثالث )1987( وموؤتمر الأطراف ال�سابع )1999( على التوالي. وقد طالب الإجراء 
3-1-1 م���ن المخط���ط ال�ستراتيج���ي لرام�س���ار 2003-2008 لجن���ة المراجع���ة العلمي���ة والتقنية التابع���ة للتفاقية 

»بمراجع���ة مفه���وم ال�ستخدام الر�سي���د والقدرة على تطبيقه وتوافقه م���ع اأهداف التنمي���ة الم�ستدامة«. )للح�سول 
عل���ى معلوم���ات عن تعريف ال�ستخدام الر�سيد برام�سار وعلقته بال�ستخدام الم�ستدام والتنمية الم�ستدامة وطرق 

النظم البيئية، انظر الملحق )1(
 2 - علوة على ذلك، طالب موؤتمر الأطراف الثامن في قراره رقم VIII.7 اللجنة با�ستعرا�ش التعريفات وو�سع اإر�سادات، 
مت���ى ك���ان ذلك ملئما، وتقديم تقارير لموؤتمر الأطراف التا�س���ع ب�ساأن الثغرات التي تم تحديدها واأوجه الختلف 
القائمة في تعريف وتقرير الخ�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة، وي�سمل ذلك تناغم التعريفات والم�سطلحات في 

الإر�سادات الخا�سة بجرد وتقييم ور�سد واإدارة الخ�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة.
 3 - حظ���ى العم���ل ال���ذي قام���ت به اللجنة اإلى ح���د كبير بعمل متزامن من جان���ب تقييم النظم البيئي���ة للألفية وخا�سة 
اإطار العمل الت�سوري للنظم البيئية والحياة الب�سرية التابع له )تقييم النظم البيئية للألفية 2003. النظم البيئية 
والحي���اة الب�سرية: اإطار عمل للتقيي���م. اآيلند بر�ش، وا�سنطن العا�سمة(، وتعريفه وو�سفه لخ�سائ�ش النظم البيئية 

وخدماتها.
4 - حددت لجنة المراجعة العلمية والتقنية اأنه من المنا�سب تحديث وخلق تناغم بين تعريفات “ال�ستخدام الر�سيد “ 
و”الخ�سائ�ش البيئية” للتفاقية حتى يت�سنى الأخذ في الح�سبان التعريفات والم�سطلحات الأخرى التي اأ�سبحت 
الآن م�ستخدم���ة عل���ى نطاق وا�سع والمتعلق���ة بالنظم البيئية والتنمية الم�ستدامة، بالإ�سافة اإلى اأن و�سع اإطار عمل 
ت�س���وري لط���رح مب���داأ “ال�ستخدام الر�سيد “ �سوف ي�ساع���د الأطراف المتعاقدة وغيرهم ف���ي تحديد متى واأين يتم 

�سناعة ال�سيا�سة واإجراء تدخلت اإدارية لدعم هذا المبداأ.
5 - تغط���ي ه���ذه الإر�س���ادات خل���ق تناغ���م بي���ن م�سطلح���ات النظم البيئي���ة للأرا�س���ي الرطبة وتق���دم اإطار عم���ل ت�سوري 

لل�ستخ���دام الر�سي���د للأرا�س���ي الرطبة وتعريف���ات محدثة ومتناغم���ة “للخ�سائ�ش البيئية” و”تغي���ر الخ�سائ�ش 
البيئية” و”ال�ستخدام الر�سيد “ للأرا�سي الرطبة.

م�ضطلحات النظم البيئية لالأرا�ضي الرطبة
6 - ف���ي اإط���ار تقيي���م النظم البيئي���ة للألفية، يتم و�سف النظ���م البيئية باأنها مزيج من المجتمع���ات الحية )وي�سمل ذلك 
المجتمعات الب�سرية( والبيئة غير الحية )مكونات النظم البيئية( والتي تتفاعل )من خلل عمليات بيئية( كوحدة 

ت�سغيلية تقدم مثل مجموعة متنوعة من الفوائد للأفراد )خدمات النظم البيئية(.
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معلومات اإ�ضافية
تقييم النظم البيئية للألفية

النظم البيئية واحلياة الب�ضرية: اإطار عمل للتقييم
ك���ان تقيي���م النظ���م البيئية للألفي���ة برنامج عمل دولي “ركز على خدم���ات النظم البيئية )الفوائد التي يح�س���ل عليها الأفراد من 
النظ���م البيئي���ة(، وكي���ف اأن التغييرات الحادثة في خدمات النظ���م البيئية قد اأثرت على الحياة الب�سري���ة، وكيف اأن تغييرات النظم 
البيئية قد توؤثر على الأفراد في العقود الم�ستقبلية، وخيارات ال�ستجابة التي يمكن تبنيها على الم�ستويات المحلية اأو الوطنية اأو 
العالمي���ة لتح�سي���ن اإدارة النظم البيئية وبالتالي الم�ساهم���ة في تح�سين الحياة الب�سرية ومن ثم التخفيف من حدة الفقر”. وكان 
قد طرحه الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو من عام 2001 وتم ا�ستكماله في مار�ش من عام 2005. وهو يهدف اإلى الم�ساعدة 
ف���ي الوف���اء باحتياج���ات التقيي���م لتفاقية التنوع الأحيائ���ى، واتفاقية مكافحة الت�سح���ر، واتفاقية رام�سار ب�س���اأن الأرا�سي الرطبة، 

واتفاقية الأنواع المهاجرة بالإ�سافة اإلى الحتياجات الأخرى في القطاع الخا�ش والمجتمع المدني.
طبق���ا لموقع���ه عل���ى الويب، »عر����ش تقييم النظم البيئي���ة للألفية معلومات م���ن المطبوع���ات العلمية وقواعد البيان���ات والنماذج 
العلمي���ة كم���ا ت�سمن المعرفة الت���ي اكت�سبها القطاع الخا�ش والممار�سين والمجتمعات المحلي���ة والأفراد الأ�سليين. وقد خ�سعت 
جمي���ع نتائ���ج التقيي���م لمراجع���ة �سديدة من النظراء كما �سارك ف���ي �سياغته اأكثر من 1300 موؤلف م���ن 95 دولة حيث تم تق�سيمهم 
اإل���ى اأرب���ع مجموع���ات عمل للخبراء بهدف اإعداد التقييم العالمي وقام مئات اآخريين باإع���داد اأكثر من 20 تقييم عالمي فرعي. واإن 
المجل���دات الأربع���ة الرئي�سي���ة للتقرير العام للتقييم – وهي الو�سع الحالي والتوجه���ات، وال�سيناريوهات، وال�ستجابات ال�سيا�سية،  
والتقييمات متعددة الم�ستوى – بالإ�سافة اإلى كوكبنا الب�سري )ملخ�ش ل�سانعي ال�سيا�سات( متاحة بتن�سيق PDF ويمكن تحميلها 

ن�سخ مطبوعة منها من موؤ�س�سة اآيلند بر�ش: من الموقع اللكتروني للتقييم ول�سراء 

   .http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx
التقارير ال�ضاملة

بالإ�ساف���ة اإل���ى العدد الهائل م���ن التقارير العامة، هناك خم�س���ة تقارير �ساملة 
تجم���ع النتائج العام���ة التي لها اأهمية بالن�سبة للمو�سوع���ات الخم�سة الرئي�سية. 
وتحمل جميعها العنوان “ النظم البيئية والحياة الب�سرية”، وتت�سمن التقارير 
ال�سامل���ة الأرا�سي الرطبة والمياه )تم اإعداده ل�سالح اتفاقية رام�سار(، التنوع 
الأحيائ���ى )تم اإع���داده ل�سالح اتفاقية التنوع الأحيائى(، الت�سحر )تم اإعداده 
ل�سال���ح اتفاقي���ة الأمم المتح���دة لمكافح���ة الت�سحر(، الفر����ش والتحديات 
للتج���ارة وال�سناع���ة، وال�سح���ة )بالتع���اون مع منظم���ة ال�سح���ة العالمية(. 
وجميعه���ا متاح���ة بت�سي���ق PDF لتنزيلها من الموق���ع اللكتروني ال�سابق 
ذك���ره. وبالن�سب���ة للتقرير الأرا�سي الرطب���ة والمياه فقد قام على اإعداده 
فري���ق تقيي���م النظ���م البيئي���ة للألفي���ة والذي ي�س���م اأكثر م���ن ع�سرين 
موؤلف���ا ويعم���ل تحت قي���ادة كل من ماك����ش فينلي�سون، وريبك���ا ديكروز، 
وني���ك دايفيد�س���ون. وهو يت�سم���ن ق�سم للر�سائ���ل الأ�سا�سية وملخ�ش 
ل�سانع���ي الق���رار بالإ�ساف���ة اإل���ى ف�س���ول ع���ن توزي���ع الأرا�س���ي الرطب���ة 
والأن���واع القائم���ة به���ا وخدماته���ا ودواف���ع فق���دان وتغي���ر النظ���م البيئي���ة به���ا، والحي���اة 

الب�سرية، و�سيناريوهات لم�ستقبل الأرا�سي الرطبة، وا�ستجابات لل�ستخدام الر�سيد لها.

ر�ضائل اأ�ضا�ضية من لجنة المراجعة العلمية والتقنية
ل�ستكم���ال الر�سائ���ل ال���واردة ف���ي تقري���ر الأرا�سي الرطب���ة والمياه، قامت لجن���ة المراجعة العلمي���ة والتقنية في 
اجتماعه���ا المنعق���د في فبراير من ع���ام 2005 باإعداد مجموعة مكونة من 14 ر�سال���ة اأ�سا�سية ل�سانعي القرار ب�ساأن 
ملحظ���ات تقيي���م النظ���م البيئي���ة للألفية عل���ى اتفاقية رام�س���ار وم�ستقبل الأرا�س���ي الرطبة. وقد ت���م عر�سها على 

موؤتمر الأطراف التا�سع لرام�سار في نوفمبر من عام 2005.
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 الكتيب االأول: اال�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة

الر�ضائل الأ�ضا�ضية الأربعة ع�ضر للجنة المراجعة العلمية والتقنية لتفاقيات رام�ضار وم�ضتقبل 
الأرا�ضي الرطبة

1   هن���اك حاج���ة ما�س���ة لتركيز متعدد القطاعات من جان���ب �سانعي ال�سيا�سات والقرارات بحي���ث يوؤكد على تاأمين النظم 
البيئية بالأرا�سي الرطبة وخدماتها في �سياق تحقيق التنمية الم�ستدامة وتح�سين الحياة الب�سرية.

2    النجاح في تناول اإدارة الأرا�سي الرطبة والموارد المائية من خلل الإدارة المتكاملة للأحوا�ش النهرية )اأو البحيرية 
اأو الجوفية( المت�سلة باإدارة المناطق ال�ساحلية بالن�سبة للأرا�سي الرطبة ال�ساحلية والقريبة من ال�ساحل مع الأخذ 

في العتبار توزيع المياه بالن�سبة للنظم البيئية.
3    تقدي���م الأرا�س���ي الرطب���ة لمجموعة كبيرة م���ن الخدمات الهامة والأحيائية )على �سبيل المث���ال، الأ�سماك والألياف، 
الإم���داد بالمي���اه، تنقية المياه، الحماي���ة ال�ساحلية، الفر�ش ال�ستجمامية، وزيادة حجم ال�سياحة( والتي تعد �سرورية 
للحي���اة الب�سري���ة. و�س���وف يتيح الحفاظ على الوظائ���ف الطبيعية للأرا�سي الرطبة الفر�س���ة ل�ستمرارية تقديم هذه 

الخدمات.
4   الإمداد الأ�سا�سي بالمياه العذبة المتجددة للب�سر والتي تنبع من مجموعة من اأنواع الأرا�سي الرطبة منها البحيرات 
والأنه���ار والم�ستنقع���ات والمي���اه الجوفية. ويعتمد ما يع���ادل 3 مليار فرد على المياه الجوفي���ة كم�سدر لمياه ال�سرب، 
اإل اأن الكمي���ات الت���ي يت���م �سحبه���ا من المي���اه تتجاوز ب�سكل متزاي���د الكميات التي يتم �سخها مرة اأخ���رى من الأرا�سي 

الرطبة ال�سطحية.
5   تق���در الخدم���ات الت���ي تقدمه���ا الأرا�س���ي الرطب���ة �سنوي���ا بحوال���ي 14 تريلي���ون دولر اأمريك���ي. ولذلك تعتب���ر القيمة 
القت�سادي���ة الآن اأداة موؤث���رة يمك���ن ا�ستخدامه���ا في طرح الأرا�س���ي الرطبة على جدول اأعمال الحف���اظ على الطبيعة 

والتنمية ل�سانعي القرار.
6    تحتل الأرا�سي الرطبة ن�سبة كبيرة من م�ساحة الكوكب حيث تقدر م�ساحتها عالميا بحوالي 1280 مليون هيكتار )ما 

يعادل تقريبا %9 من �سطح الأر�ش( ومن المعروف اأنها لم تقدر بما ت�ستحق.
7   اإن تده���ور وفق���دان الأرا�س���ي الرطبة هو الأ�سرع مقارنة بالنظم البيئية الأخ���رى. وبالمثل، تتزايد �سرعة تدهور اأنواع 
المياه العذبة، والأنواع ال�ساحلية - لكن بم�ستوى اأقل- مقارنة باأنواع النظم البيئية الأخرى. كما ي�ستمر تدهور التنوع 

الأحيائى المعتمد على الأرا�سي الربطة في العديد من اأجزاء العالم وبوتيرة مت�سارعة.
8    م���ن العوام���ل الرئي�سي���ة لفق���دان الأرا�س���ي الرطب���ة وتدهوره���ا تح���ول الأر�ش وتنمي���ة البنية التحتي���ة و�سحب المياه 
والتتري���ف والتل���وث وال�ستغلل المفرط. وتزيد وتيرة الفقدان ب�س���كل اأ�سرع في حالة زيادة التعدادات ب�سكل ل يقارن 
وارتف���اع مع���دل الطلب على التنمية القت�سادية اإلى اأعلى م�ستوياته. وتوجد مجموعة كبيرة من الأ�سباب القت�سادية 

المترابطة، منها الم�ساعدات الجانحة، والتي تقف وراء ا�ستمرارية فقدان وتدهور الأرا�سي الرطبة.
9  م���ن المتوق���ع اأن يزي���د تغير المناخ العالمي من تفاقم فقدان وتدهور التن���وع الأحيائى بالأرا�سي الرطبة وي�سمل ذلك 
الأن���واع الت���ي ل ت�ستطيع اأن تجد لنف�سها موئل جديدا والأن���واع المهاجرة التي تعتمد على عدد من الأرا�سي الرطبة 

في مراحل مختلفة من دورة حياتها.
10  ي���وؤدي ا�ستم���رار فق���دان وتدهور الأرا�س���ي الرطبة اإلى انخفا�ش في تقديم خدمات النظ���م البيئية بالأرا�سي الرطبة، 

وفي نف�ش الوقت من المتوقع اأن يزداد الطلب على نف�ش هذه الخدمات.
11  بلغ ال�ستخدام الحالي لخدمتين من خدمات النظم البيئية للأرا�سي الرطبة – المياه العذبة و�سيد الأ�سماك التي 
تعتم���د عل���ى التكاث���ر طبيعيا – في بع����ش المناطق في الوقت الحال���ي م�ستويات ل يمكن تحقي���ق ال�ستمرارية عندها 

ب�سكل كبير �سواء فيما يتعلق بحجم الطلب الحالي اأو في حالة انخفا�سه اإلى حد ما في الم�ستقبل.
12 �سوف يوؤدي ال�ستمرار المتوقع لفقدان وتدهور الأرا�سي الرطبة اإلى تدهور الحياة الب�سرية، خا�سة بالن�سبة للأفراد 

الأكثر فقرا في الدول الأقل نموا حيث ل تتوافر الحلول التكنولوجية.
13 يعتم���د التق���دم نح���و تحقيق الأه���داف الإنمائية للألفية على الحفاظ على اأو تعزيز خدم���ات النظم البيئية للأرا�سي 

الرطبة.
14 تمنح الأولوية اأثناء تحديد الخيارات الخا�سة بقرارات اإدارة الأرا�سي الرطبة اإلى �سمان الحفاظ على خدمات النظم 
البيئية للأرا�سي الرطبة )وا�ستردادها متى كان ذلك منا�سبا(. ويمكن تحقيق ذلك من خلل تطبيق مبداأ ال�ستخدام 

الر�سيد واإر�سادات اتفاقية رام�سار.
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7 - ت�سم “خدمات النظم البيئية بالتقييم” خدمات اإمدادية وتنظيمية وثقافية والتي توؤثر مبا�سرة على الأفراد وتدعم 
الخدم���ات المطلوب���ة للحفاظ على هذه الخدمات. ويمكن الح�سول على مزي���د من المعلومات في التقرير ال�سامل 
ال���ذي اأع���ده تقييم النظم البيئية للألفية ل�سالح اتفاقية رام�سار )فينلي�سون، وريبكا ديكروز، ودايفيد�سون، 2005(. 
الأرا�سي الرطبة والمياه: خدمات النظم البيئية والحياة الب�سرية. معهد الموارد العالمية، وا�سنطن العا�سمة(. في 
�سي���اق اتفاقي���ة رام�س���ار، ي�سير ذلك اإلى منتجات ووظائف وتوجهات كما هو معرف ف���ي القرارVI.1  ثم يتو�سع الأمر 
بع���د ذل���ك لي�سم���ل القيم الثقافية المادية وغير المادية والفوائد والوظائ���ف كما هو مو�سح في الوثيقة 15 لموؤتمر 

الأطراف الثامن “الجوانب الثقافية للأرا�سي الرطبة”.
8 - يعر�ش الجدول 1 الم�سطلحات الم�ستخدمة حاليا في وثائق واإر�سادات رام�سار ال�سابقة اإلى جانب تلك الم�ستخدمة 
في تقييم النظم البيئية للألفية. وتقوم لجنة المراجعة العلمية والتقنية بمراجعة تناغم التعريفات والم�سطلحات 
ذات ال�سلة بفوائد/خدمات النظم البيئية )مع الإ�سارة اإلى القرار VIII.7  الفقرة 15، ووثيقة 16 لموؤتمر الأطراف 
التا�س���ع م���ع الأخذ في العتبار ا�ستخدام تلك الم�سطلحات ف���ي المنتديات الدولية الأخرى( حتى يتم تقديم تقرير 

بذلك اإلى موؤتمر الأطراف العا�سر.

جدول 1. مقارنة الم�ضطلحات الم�ضتخدمة في و�ضف النظم البيئية بالأرا�ضي الرطبة

م�ضطلحات رام�ضارم�ضطلحات النظم البيئية بالتقييم
مكونات النظم البيئية:

»مكونات«، »�سمات«، »توجهات«، »خ�سائ�ش«طبيعية؛ كيميائية؛ بيولوجية )موائل، اأنواع، جينات(

»عمليات«، »تدخلت«، »خ�سائ�ش«، »وظائف«العمليات البيئية داخل وبني النظم البيئية

خدمات النظم البيئية:
»خدمات«، »فوائد«، »قيم«، »وظائف«، »ب�سائع«، »منتجات«اإمدادية، تنظيمية، ثقافية، داعمة

اإطار عمل ت�ضوري لال�ضتخدام الر�ضيد لالأرا�ضي الرطبة
9 - يق���دم اإط���ار العمل الت�س���وري الذي و�سعه تقييم النظم البيئية للألفية من اأجل الحفاظ على خدمات النظم البيئية 

ل�سالح الحياة الب�سرية وتقليل الفقر نهج متعدد الجوانب حيث ي�سير اإلى كيف واأين يمكن �سناعة القرارات الخا�سة 
بال�سيا�س���ات والتدخ���لت الإداري���ة )�سكل 1(. وفي ظل اإطار عم���ل تقييم النظم البيئية للألفي���ة، يعادل “ال�ستخدام 
الر�سيد “ الحفاظ على فوائد/خدمات النظم البيئية ل�سمان الحفاظ على التنوع الأحيائى لمدى طويل بالإ�سافة 

اإلى تح�سين الحياة الب�سرية وتخفيف حدة الفقر.
10 -ي�سمح ر�سم حدود محتويات اأدوات ال�ستخدام الر�سيد لرام�سار في اإطار العمل الت�سوري هذا بتقييم فجوات وتغطية 

الأدوات لمو�سوعات وفر�ش التدخلت. وينبغي ملحظة اأن العديد من اإر�سادات ال�ستخدام الر�سيد لرام�سار تعنى 
با�ستراتيجي���ات وتدخ���لت تت���م عل���ى النظم البيئي���ة وعملياته���ا اأو ا�ستراتيجيات وتدخ���لت تتناول جوان���ب الدوافع 
المبا�س���رة لتغي���ر النظم البيئي���ة. وتعنى هذه التدخلت ب�سف���ة رئي�سية اأي�سا بالم�ستوي���ات المحلية والوطنية نظرا 
لأن اإر�سادات رام�سار موجهة للأطراف المتعاقدة العاملة في اإطار اأرا�سيها على الرغم من اأن بع�ش الإر�سادات اأي�سا 
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تطبق على م�ستوى اإقليمي وعالمي )على �سبيل المثال جوانب اإر�سادات التعاون الدولي- الكتيب 17(.
انظر الملحق 3" رام�سار،  لأدوات  الثالث  الإ�سدار  عن  المعلومات  من  " لمزيد 

11 - ي�سم جدول 2 فر�ش التدخلت وال�ستراتيجيات ذات ال�سلة بتطبيق كل بند من اإر�سادات اأدوات رام�سار.

12 - تعن���ى نقطتي���ن فقط م���ن اإر�سادات ال�ستخدام الر�سيد لرام�سار – ال�سيا�سات الوطنية للأرا�سي الرطبة وا�ستعرا�ش 

اأط���ر العم���ل الموؤ�س�سي���ة والت�سريعي���ة- بالتدخلت الواقعة على الدواف���ع غير المبا�سرة للتغيير، عل���ى الرغم من اأن 
بع����ش الإر�س���ادات الأخرى تت�سمن بع����ش الجوانب ال�سيا�سية. ومع ذلك، من الوا�س���ح اأن تطبيق هذه “التدخلت” 
عل���ى الدواف���ع غي���ر المبا�س���رة للتغيير من الأم���ور الهامة حتى يت�سنى تفعي���ل الجهود الرامي���ة لإدارة النظم البيئية 
للأرا�س���ي الرطب���ة ب�س���كل م�ست���دام من خ���لل تطبيق باق���ي اإر�سادات ال�ستخ���دام الر�سي���د لرام�سار. وب���دون تطبيق 
�سيا�سة واإطار عمل ت�سريعي، هناك خطر لحدوث تدخلت اأخرى في “المجال ال�سيا�سي” بدون بيئة مواتية وا�سحة 

لطرحها مما يهدد هذه الجهود بالف�سل.
13 - بالن�سبة لبع�ش فر�ش التدخلت الم�سار اإليها في اإطار العمل الت�سوري لتقييم النظم البيئية للألفية- على �سبيل 

المث���ال، بي���ن الدواف���ع غير المبا�سرة للتغيير والحي���اة الب�سرية والعك�ش- لم يتم اإلى الآن تطوي���ر اإر�سادات لرام�سار 
بهذا الخ�سو�ش.

�ضكل 1.اأ اإطار العمل الت�ضوري لال�ضتخدام الر�ضيد لالأرا�ضي الرطبة والحفاظ على خ�ضائ�ضها البيئية، وتطبيق اإر�ضادات اأدوات رام�ضار لالإ�ضدار الثالث من كتيبات ال�ضتخدام 
الر�ضيد )2006(. )من تقرير تقييم النظم البيئية لالألفية اإلى اتفاقية رام�ضار: خدمات النظم البيئية والحياة الب�ضرية: الأرا�ضي الرطبة والمياه: تقرير 

�ضامل،2005. معهد الموارد العالمية، وا�ضنطن العا�ضمة(
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جدول 2. تطبيق اإر�ضادات اأدوات رام�ضار لكتيبات ال�ضتخدام الر�ضيد  الإ�ضدار الثالث، التي 
تدعمها تقارير رام�ضار التقنية، على فر�س التدخالت المختلفة في اإطار العمل الت�ضوري لتقييم 

النظم البيئية لالألفية )انظر ال�ضكل 1(.

كتيبات ال�ضتخدام الر�ضيد لرام�ضار ذات ال�ضلة )الإ�ضدار الثالث(، فر�س التدخالت
)RTR(  قرارات موؤمتر الأطراف التا�ضع وتقارير رام�ضار التقنية

الدوافع غري املبا�سرة ç الدوافع املبا�سرة

2- ال�سيا�سات الوطنية للأرا�سي الرطبة
3- القوانني واملوؤ�س�سات

6- اإطار العمل املتعلق باملياه
7- اإدارة اأحوا�ش الأنهار )بع�ش الأجزاء(

8- اإدارة وتخ�سي�ش املياه )بع�ش الأجزاء(
10- الإدارة ال�ساحلية )بع�ش الأجزاء(

الدوافع املبا�سرة  ç النظم البيئية
للأرا�سي الرطبة

6- اإطار العمل املتعلق باملياه
7- اإدارة الأحوا�ش النهرية

8- اإدارة وتخ�سي�ش املياه
9- املياه اجلوفية

10- اإطار  اجلرد والر�سد والتقييم 
12- جرد الأرا�سي الرطبة

13- تقييم الأثر
تقارير رام�سار التقنية . 1- التقييم ال�سريع

تقارير رام�سار التقنية . 3- القيمة القت�سادية للأرا�سي الرطبة
تقارير رام�سار التقنية . تقييم �سرعة التاأثر

تقارير رام�سار التقنية . متطلبات املياه البيئية

داخل اإطار النظم البيئية للأرا�سي الرطبة

5- املهارات الت�ساركية
7- اإدارة الأحوا�ش النهرية

8- اإدارة وتخ�سي�ش املياه
9- املياه اجلوفية

11- اإطار عمل اجلرد/التقييم/الر�سد
12- جرد الأرا�سي الرطبة

13- تقييم الأثر
14- اإعلن مواقع رام�سار

16- اإدارة الأرا�سي الرطبة
تقارير رام�سار التقنية  1 التقييم ال�سريع

تقارير رام�سار التقنية  2 نظم املعلومات اجلغرافية للجرد والتقييم والر�سد

تغطي الأنواع العديد لفر�ش  التدخلت )الدوافع 
الدوافع  املبا�سرة،  الدوافع   ç املبا�سرة  غري 
الرطبة،  للأرا�سي  البيئية  النظم   ç املبا�سرة 

وداخل اإطار النظم البيئية للأرا�سي الرطبة(

1- ال�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة
4- برنامج التوا�سل والتثقيف والوعي العام للأرا�سي الرطبة

17- التعاون الدويل
القرار  IX.1، امللحق د. موؤ�سرات الفاعلية
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14 - حل���ت جمي���ع جوان���ب اإر�سادات تنفيذ مفهوم ال�ستخدام الر�سيد الذي تم اإقراره في موؤتمر الأطراف الرابع )تو�سية 

4-10( ومعظ���م جوان���ب الإر�سادات الإ�سافية لتنفيذ مفهوم ال�ستخ���دام الر�سيدالذي تم اإقراره في موؤتمر الأطراف 

الخام�ش )القرار 5-6( محل باقي الإر�سادات المو�سحة والتي تم اإقرارها في موؤتمرات الأطراف المتعاقدة اللحقة 
وتم جمعها في اأدوات رام�سار لكتيبات ال�ستخدام الر�سيد )انظر الجدول 2(. مع ذلك، لم يتم تطوير ثلثة جوانب 
لإر�س���ادات موؤتم���ر الأط���راف الخام�ش بعد، وهى تعنى “بالبح���ث” و”التدريب” و”الق�ساي���ا التقنية “ للتكنولوجيا 

5-6 هنا كمعلومات اإ�سافية".  القرار  من  الأق�سام  هذه  اإدراج  الم�ستدامة. " تم 
15 - تعريف���ات محدث���ة “للخ�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطب���ة” و”تغيير في الطابع البيئي للأرا�سي الرطبة”في ظل 

تطبي���ق مفاهي���م وم�سطلح���ات تقييم النظ���م البيئية للألفية، والتي ف���ي اإطارها ت�سكل الخدمات ج���زء ل يتجزاأ من 
النظم البيئية، يكون التعريف المحدث “للخ�سائ�ش البيئية لرام�سار” هو:

16 -“الخ�سائ����ش البيئي���ة هي خليط من مكونات وعمليات وفوائد)1(/خدمات النظ���م البيئية التي تميز الأر�ش الرطبة 

في فترة زمنية محددة.”
17 - ت�سي���ر العب���ارة “ف���ي فت���رة زمني���ة مح���ددة” اإل���ى الق���رار VI.1  الفق���رة 2-1، والذي ين�ش عل���ى اأنه “م���ن ال�سروري 

اأن ي�س���ف الط���رف المتعاق���د الخ�سائ����ش البيئية لموق���ع ما وقت اإعلنه لقائم���ة رام�سار، عن طري���ق ا�ستكمال ورقة 
.”)IV. 7  المعلومات الخا�سة بالأرا�سي الرطبة لرام�سار )وفقا لما تم اإقرار بموجب التو�سية

18 - ع���لوة عل���ى ذل���ك، تن����ش الفقرة 2-3 من الق���رار VI.1 على اأن “الأطراف المتعاقدة مطالب���ة بالتحقق من البيانات 

التي تم تقديمها في اأوراق معلومات الأرا�سي الرطبة لرام�سار كل �ستة اأ�سهر، اأي لدى الجتماع الثاني للموؤتمر واأن 
يقدم���وا )للأمان���ة( اأوراق محدث���ة اإذا تطلب الأمر ذل���ك. “بالإ�سافة اإلى ذلك، وبموجب الفقرة 2-4، “ينبغي تقييم 
التغير الحادث في الخ�سائ�ش البيئية لموقع مدرج مقارنة بالو�سع الأ�سا�سي المو�سح في ورقة معلومات الأرا�سي 
الرطب���ة لرام�س���ار وق���ت اإعلن���ة للقائم���ة "اأو وقت تقديم ورق���ة المعلومات للم���رة الأولى )للأمان���ة(" اإلى جانب اأي 

معلومات تم الح�سول عليها لحقا.”
19 - م���ن الأم���ور ال�سروري���ة لإدارة الأرا�س���ي الرطبة البيان���ات الأ�سا�سية التي تحدد مدى التن���وع الطبيعي في المكونات 

والعمليات والفوائد/الخدمات في كل موقع في اإطار زمني محدد والتي بمقارنتها يمكن تقييم التغير الحادث. وقد 
اأقر الأطراف المتعاقدة بالفعل مجموعة من الإر�سادات المتعلقة بتحديد وتقييم ور�سد واإدارة الخ�سائ�ش البيئية 
للأرا�س���ي ذات الأهمي���ة الدولي���ة والأن���واع الأخرى م���ن الأرا�سي الرطبة، بم���ا في ذلك تقييم المخاط���ر المفرو�سة 
 ،)VI.1 (، والر�سد )القرارVIII.9 و  VII.16 (، وتقييم التاأثيرات )القرارينVII.10 عل���ى الأرا�س���ي الرطبة )القرار
والج���رد )الق���رار VIII.6(، وتخطي���ط الإدارة )الق���رار VIII.14(. ف�س���ل ع���ن ذلك، تلت���زم لجنة المراجع���ة العلمية 

والتقنية بالتطوير الم�ستقبلي لآلية هرمية ت�سف الخ�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة.

)1)  يف هذا ال�شياق، يتم تعريف فوائد النظم البيئية طبقا لتعريف تقييم النظم البيئية للألفية خلدمات النظم البيئية على اأنها “الفوائد التي يحظى 
بها االأفراد من النظم البيئية”.
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بغر���س التوافق مع التعريف المح��دث “للخ�ضائ�س البيئية”، يكون التعريف المحدث “لتغيير الخ�ضائ�س 
البيئية لالأرا�ضي الرطبة” هو:

20 - “لأغرا����ش تنفي���ذ الم���ادة 3-2، فاإن تغير الخ�سائ�ش البيئية هو التغيي���ر ال�سلبي الب�سري لأي مكون و/اأو عملية و/

اأو فائدة/خدمة للنظم البيئية.”
21 - يهدف اإدراج مرجعية محددة للمادة 3-2 من ن�ش التفاقية في التعريف اإلى تو�سيح اللتزام بالحفاظ على الخ�سائ�ش 

البيئية للأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية المدرجة )مواقع رام�سار( بموجب المادة 3-2، ولأجل ملحظة اأن هذا 
التغيير يعنى فقط بالتغير ال�سلبي الحادث نتيجة لإجراءات ب�سرية. ويتوافق ذلك مع �سياق المادة 3-2 والتو�سية 8-4 
)1990( اللت����ان توؤ�س�س����ان �سج����ل مونتيري الذي تم التاأكيد عليه مجددا في الق����رار VIII.8لموؤتمر الأطراف الثامن. 
ولأغرا�����ش التفاقي����ة، ي�ستثن����ي ه����ذا التعري����ف التغيير الذي يح����دث نتيجة عملي����ات التطور الطبيع����ي التي تحدث في 

الأرا�سي الرطبة واأي�سا التغيير الب�سري الإيجابي.  تحديث تعاريف "الإ�ستخدام الر�سيد للأرا�سى الرطبة"
22 - م���ع ذل���ك، ينبغ���ي ملحظة اأن الإجراءات الأخرى الت���ي اأقرتها التفاقية، كتلك المعنية بتقيي���م التوجهات والو�سع 

العام للأرا�سي الرطبة لمواقع رام�سار، تتطلب معلومات عن جميع اأنواع التغير الحادث في الخ�سائ�ش البيئية – 
اإيجابي اأو �سلبي، طبيعي اأو ب�سري )وفقا لما اأقرته الوثيقة 20 لموؤتمر الأطراف الثامن والقرار VIII.8(. وبالمثل، 
اأق���رت التفاقي���ة اأي�س���ا اأن ا�ست���رداد الأرا�س���ي الرطبة و/اأو برام���ج اإعادة التاأهيل يمك���ن اأن توؤدي اإل���ى تغيرات ب�سرية 
محب���ذة ف���ي الخ�سائ����ش البيئية )ملح���ق الق���رار VI.1، 1996( كما اأنها تعد جانب���ا اأ�سا�سيا لتدخ���لت اإدارة الأرا�سي 

الرطبة )انظر على �سبيل المثال ملحق القرار VIII.14 الكتيب 16 والكتيب 15(.
تعريف محدث “لال�ضتخدام الر�ضيد  لالأرا�ضي الرطبة" 

من الحكمة ا�ستخدام الأرا�سي الرطبة والحفاظ على طابعها البيئى ، التي تحققت من خلل تنفيذ نهج الأنظمة البيئية، 
وذلك في �سياق التنمية الم�ستدامة

23 -اإن تعريف محدث “لل�ستخدام الر�سيد “، ياأخذ في العتبار بيان مهمة التفاقية وم�سطلحات تقييم النظم البيئية 

للألفي���ة ومفاهي���م نه���ج النظم البيئية وال�ستخدام الم�ست���دام المطبق من جانب اتفاقية التن���وع الأحيائى وتعريف 
التنمية الم�ستدامة الذي اأقرته لجنة بروندتلند 1987، يكون كالآتي:

“ال�ستخ���دام الر�سي���د للأرا�س���ي الرطبة هو الحفاظ على خ�سائ�سها البيئية، من خلل تنفيذ طرق النظم البيئية)2(، 
في �سياق التنمية الم�ستدامة)3(.”

24 - تطبق اأحكام ال�ستخدام الر�سيد للتفاقية قدر الم�ستطاع على جميع النظم البيئية للأرا�سي الرطبة. واإن الخيار 

)2)  ي�شمل ذلك »نهج النظم البيئية« التابع التفاقية التنوع االأحيائى )اتفاقية التنوع االأحيائى، موؤمتر االأطراف اخلام�س، القرار V/6) واملطبق من قبل 
جلنة هل�شنكي )Helsinki) و جلنة حماية البيئة البحرية ل�شمال �شرق املحيط االأطل�شي )OSPAR) )اإعلن االجتماع الوزاري امل�شرتك االأول لهل�شينكي 

وجلان OSPAR، برمين 25-26 يونيو 2003)
)3)  تهدف العبارة »يف �شياق التنمية امل�شتدامة« اإىل االعرتاف باأن تنمية بع�س االأرا�شي الرطبة اأمر حتمي واأن العديد من عمليات التنمية لها فوائد 

هامة للمجتمع، كما اأنه ميكن ت�شهيل عمليات التنمية بطرق م�شتدامة من خلل تبني طرق مو�شحة يف االتفاقية، ولي�س من املنا�شب ت�شمني اأن »التنمية« 
هدف لكل اأر�س من االأرا�شي الرطبة.
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المجتمع���ي متاأ�س���ل ف���ي تقدم الحياة الب�سرية وتخفيف حدة الفقر والذي يعتم���د على الحفاظ على فوائد/خدمات 
النظ���م البيئي���ة. وت�سجع ال�سغ���وط المفرو�سة لتبني مبادئ التنمي���ة الم�ستدامة والحفاظ عل���ى ال�ستدامة البيئية 
والقت�سادي���ة والجتماعي���ة ف���ي قرارات ا�ستخدام الأرا�سي عل���ى الو�سول اإلى ت�سوية )“مقاي�س���ات”( بين الم�سالح 

الفردية والجماعية.
ف���ي �سي���اق طرق النظم البيئية، ينبغي �سياغة عمليات التخطيط لتعزيز تقدي���م خدمات/فوائد النظم البيئية للأرا�سي 
الرطبة وتنفيذها في �سياق الحفاظ على اأو تعزيز الخ�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة وفقا للم�ستويات الجغرافية 

والزمنية المنا�سبة.
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معلومات اإ�ضافية
االأرا�ضي الرطبة وم�ضروع احلد من الفقر

تاأمني االأرا�ضي الرطبة – واحلفاظ على ا�ضتمرارية احلياة
 المنظمة الدولية لالأرا�ضي الرطبة

يعم���ل م�س���روع الأرا�س���ي الرطبة والحد من الفقر التابع للمنظمة الدولية للأرا�سي الرطبة على اإبراز وتعزيز الدور الأحيائى 
ال���ذي يمك���ن اأن تلعبه الأرا�سي الرطب���ة في الحد من الفقر. بالتعاون مع �سركاء من المنظمات البيئية والتنموية، يدعم الم�سروع 
تح�سي���ن اإدارة الأرا�س���ي الرطب���ة. ويعد التحدي الرئي�سي هو التغلب على �سراع الم�سالح ونق�ش المعرفة لدى الأفراد الم�ساركين 

في اإدارة الأرا�سي الرطبة.
ويعم���ل الم�س���روع عل���ى ط���رح معلوم���ات ووجه���ات نظ���ر وا�سحة، ويق���دم مراف���ق التدري���ب، وي�ستخدم الدع���م والتوا�س���ل لجلب 
المعرفة اإلى الأفراد المنا�سبين. ومن اأجل الو�سول اإلى الم�ستوى الأمثل لإدارة الأرا�سي الرطبة والذي �سيوؤدي اإلى تحقيق فوائد 
م�ستدام���ة للكثيري���ن، فنحن نفر�ش �سغوطا لتعديل الممار�س���ات وال�سيا�سات ال�سلبية ودعم ال�سراكات وال�سيا�سات التي تقدم حلول 

طويلة المدى للفقراء.
المعرفة: طرح وجهات نظر ومعلومات مقنعة

يعم���ل الم�س���روع عل���ى اأ�سا�ش معرفي قائم على وجهات نظر وا�سحة ومعلومات ع���ن مختلف مو�سوعات الأرا�سي الرطبة بهدف 
اإث���راء معلوم���ات الم�سوؤلي���ن عن ال�سيا�س���ات واإقناعهم. ولذلك فقد و�سعن���ا اأ�سا�سا لخم�ش م�سروعات تو�سيحية ف���ي اإفريقيا واآ�سيا. 
�س���وف تق���دم لن���ا ه���ذه الم�سروع���ات المعلومات اللزمة ع���ن مختلف اأن���واع الأرا�سي الرطبة المحتمل���ة وكيفية اإدارته���ا على النحو 

الأمثل وا�ستخدامها في الحد من الفقر.
وم���ن خ���لل الم�سروع���ات التو�سيحية الخم�س���ة، ت�ستهدف ال�سراكات المحلي���ة تو�سيح كيف يمكن تحقيق الح���د من الفقر عن 
طري���ق ال�ستخ���دام الر�سي���د للأرا�س���ي الرطب���ة. وبنهاية ع���ام 2008، �سوف ُتظه���ر الم�سروعات بطريقة عملية كي���ف يمكن لنظام 
بيئ���ي باأر����ش رطب���ة اأن يلبي الحتياجات الب�سرية ويحافظ على التنوع الأحيائى. ويتم ت�سجيع المعنيين بالم�سروعات التو�سيحية 
عل���ى التعل���م م���ن خبرات الآخري���ن خا�س���ة المعنيين م���ن ال�سكان 
الأ�سليي���ن. ومن بين معايير تمويل الم�سروعات اللتزام الوا�سح 
ب�سراك���ة فعال���ة بي���ن وك���الت التنمي���ة والحف���اظ عل���ى الطبيع���ة 

واهتمامات قطاع اآخر في التخطيط للم�سروع وتنفيذه.
والم�ضروعات التو�ضيحية هي:

مالي: الحد من الفقر في دلتا النيجر الداخلية
كيني���ا: تح�سي���ن اإدارة المي���اه كنقط���ة بداي���ة لتح�سي���ن حي���اة 
المجتمع، والتخطيط لل�ستخدام الم�ستدام للأرا�سي، والتنمية 

الموؤ�س�سية
زامبيا-مالوي: خلق توازن – الحفاظ على الأرا�سي الرطبة 

المو�سمية وم�ساهماتها المعي�سية في جنوب اإفريقيا الو�سطى
جن���وب اإفريقيا: الحفاظ عل���ى الغاب���ات والم�ستنقعات الخثية 

ال�ساحلية وتخفيف حدة الفقر في الأرا�سي الرطبة باإقليم �سانت لو�سيا بارك والمناطق المجاورة له
اإندون�سي���ا: تح�سي���ن الحياة المعي�سية للمجتمعات الم�ست�سعفة والفقيرة ف���ي المنطقة الواقعة بين بيرباك والحدائق الوطنية 

ال�ضيد داخل دلتا النيجر ت�ضوير ليو زوارت�س
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ل�سيمبليان���ج م���ن خ���لل ال�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة. وبالطبع يمكن تعل���م الكثير من خلل ا�ستعرا�ش ق�س�ش النجاح 
والف�سل في اإدارة الأرا�سي الرطبة في الما�سي. وهذا هو م�سدرنا الثاني للمعرفة: تعلم “الدرو�ش الم�ستفادة” من اإدارة الأرا�سي 
الرطب���ة. كم���ا اأن المنظم���ة الدولية للأرا�س���ي الرطبة نف�سها لديها تاريخ طويل في اإدارة الأرا�س���ي الرطبة والذي يمكننا اأن نتعلم 

منه. وت�سكل كافة هذه المعلومات الأ�سا�ش الذي عليه تقوم اأن�سطتنا.
تدريب الأفراد المنا�ضبين

اإن تدري���ب الأف���راد الذي���ن يتعاملون مع �سيا�سات واإدارة الأرا�سي الرطبة هو مفتاح النجاح. لذلك قام الم�سروع و�سركائه بو�سع 
برنام���ج تدري���ب وا�س���ع النط���اق، وهو يتك���ون من دورتي���ن، واحدة ل�سانع���ي ال�سيا�سات م���ن الم�ستوي���ات العالية، والأخ���رى لمديري 
الأرا�سي الرطبة من الم�ستويات المتو�سطة. و�سوف تقدم الموؤ�س�سات ال�سريكة هذه الدورات في غرب و�سرق اأفريقيا، على التوالي 
باللغتي���ن الفرن�سي���ة والنجليزي���ة. بالإ�ساف���ة اإل���ى ذلك، يجري تدريب 100 م���درب بحيث يمكنهم اأي�سا اأن يقدم���وا هذه الدورات 

لأفراد اآخرين.
العمل على تح�ضين ال�ضيا�ضات

ياأم���ل الم�س���روع ف���ي اإحداث تح�سينات في �سيا�س���ات هيئات �سناعة قرارات دولي���ة محددة مثل اتفاقية رام�س���ار، واتفاقية التنوع 
الأحيائى وال�سلطات القليمية في 
افريقيا واأمريكا اللتينية واآ�سيا، 
ب���دور  العت���راف  يت�سن���ى  حت���ى 
الأرا�س���ي الرطب���ة ف���ي التخفي���ف 
الوثائ���ق  ف���ي  الفق���ر  ح���دة  م���ن 
ال�سيا�سي���ة المنا�سب���ة. وعل���ى ه���ذا 
الم�ستوى الدولي، تلعب المنظمة 
الدولي���ة للأرا�س���ي الرطب���ة دورا 
وا�سحا في التفاقيات؛ من خلل 
اإع���لم ودع���م الوف���ود الت���ي تمث���ل 
الحكوم���ات، ف�سل ع���ن المعنيين 

من المنظمات غير الحكومية.
معظ���م  تترك���ز  ذل���ك،  وم���ع 
تطلعاتن���ا على تطوي���ر ال�سيا�سات 
النامي���ة.  البل���دان  ف���ي  الوطني���ة 
ونح���ن نعم���ل على ه���ذا الم�ستوى 
ف���ي �سراك���ة م���ع المنظم���ات غي���ر 
وه���ذه  المحلي���ة.  الحكومي���ة 

المنظمات هي الأقدر على تحديد الفر�ش المتاحة لتح�سين ال�سيا�سات. و�سوف ت�ساعد اأي�سا في تعزيز مهمتنا مع اأفراد رئي�سيين 
في المنظمات غير الحكومية الأخرى ذات ال�سلة والحكومات وال�سركات.

واأخيرا، نحن نعمل مع المنظمات الحكومية والجهات المانحة غير الحكومية من اأجل تح�سين �سيا�ساتها المتعلقة بالحد من 
الفقر والحفاظ على البيئة.

لمزي���د من المعلومات يمكن زي���ارة الموقع اللكتروني http://www.wetlands.org/wprp اأو الت�سال بتريفور ويكهام 
)trevor.wickham @ wetlands.org( على البريد اللكتروني

جتفيف الأ�ضماك داخل دلتا النيجر ت�ضوير ليو زوارت�س



 كتيبات رام�ضار لل�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة االإ�ضدار الثالث

16

امللحق 1
تعريف ال�ستخدام الر�سيد لرام�سار فيما يتعلق بال�ستخدام الم�ستدام والتنمية الم�ستدامة وطرق النظم البيئية

)م���ن الوثيق���ة 16 موؤتم���ر الأط���راف التا�س���ع، الفق���رات 14-20: الأ�سا����ش المنطق���ي لمقترح���ات اإط���ار عم���ل ت�س���وري 
لل�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة وتحديث تعريفات ال�ستخدام الر�سيد والخ�سائ�ش البيئية(

كج���زء م���ن تعريف���ه لل�ستخ���دام الر�سي���د للأرا�س���ي الرطب���ة، فق���د ق���ام موؤتمر الأط���راف الثال���ث بتعري���ف ال�ستفادة 
الم�ستدامة” على اأنه:

“ا�ستخ���دام الإن�س���ان لأر����ش الرطب���ة ب�سكل ينتج عن���ه اأكبر فائدة م�ستمرة للأجيال الحالي���ة وفي نف�ش الوقت يحافظ 
على الفائدة المحتملة منها للوفاء باحتياجات وتطلعات الأجيال الم�ستقبلية”. 

كما قامت لجنة برندتلند في عام 1987 بتعريف “التنمية الم�ستدامة” على اأنها:
»التنمي���ة الت���ي تف���ي باحتياجات الأجي���ال الحالية دون الإخ���لل بقدرة الأجي���ال الم�ستقبلية على الوف���اء باحتياجاتها 

الخا�سة«. )اللجنة العالمية للبيئة والتنمية للأمم المتحدة. 1987. م�ستقبلنا الم�سترك(
كما اأقر موؤتمر الأطراف الثالث اأن �سيا�سة واإجراءات ال�ستخدام الر�سيد على م�ستوى اإدارة المواقع هي اأجزاء ل تتجزاأ 
م���ن التنمي���ة الم�ستدامة. وبما اأن هناك ت�سابه كبير بين م�سطلحات تعريف برندتلند وتعريف موؤتمر الأطراف الثالث 
“لل�ستفادة الم�ستدامة”، فبدًل من الت�سوية بين ال�ستخدام الر�سيد وال�ستفادة )ال�ستخدام( الم�ستدامة، ف�سيكون من 

المنا�سب والملئم ب�سكل اأكبر الآن اأن يتم تعريف ال�ستخدام الر�سيد في �سياق التنمية الم�ستدامة.
ع���لوة عل���ى ذل���ك، فاإن ال�ستخدام الر�سيد كاإحدى اآليات التنمي���ة الم�ستدامة قد اعترفت به اتفاقية رام�سار في 1996 
)موؤتمر الأطراف ال�ساد�ش( من خلل اإقرار بيان مهمة التفاقية في المخطط ال�ستراتيجي 1997-2002، وتم التاأكيد 
 :)VIII.25 عليه بوا�سطة بيان المهمة المعدل في المخطط ال�ستراتيجي 2003-2008 )موؤتمر الأطراف الثامن، القرار
“الحف���اظ عل���ى جمي���ع الأرا�س���ي الرطب���ة وا�ستخدامها ا�ستخداًما ر�سي���دا  من خلل الإج���راءات المحلية والإقليمية 

والوطنية والتعاون الدولي كاإ�سهام نحو تحقيق التنمية الم�ستدامة في جميع اأنحاء العالم”.
 و�سف���ت اتفاقي���ة التن���وع الأحيائى “نهج النظم البيئية” التابع لها على اأنه نه���ج �سامل للتفاقية يخدم تنفيذها. كما 
و�سفت اتفاقية التنوع الأحيائى اأي�سا ) في القرار V/6؛ موؤتمر الأطراف الخام�ش، 2000( “نهج النظم البيئية” )انظر 

ا الملحق 2( على اأنه: اأي�سً
 “اإ�ستراتيجي���ة ل���لإدارة المتكامل���ة للأر�ش والمياه والموارد الحية التي ت�سجع الحف���اظ عليها وال�ستخدام الم�ستدام 
له���ا بطريق���ة عادلة. هكذا، �سيوؤدي تطبيق النهج البيئ���ي اإلى الم�ساعدة في الو�سول اإلى توازن اأهداف التفاقية الثلثة:  

الحفاظ على وال�ستخدام الم�ستدام والم�ساركة العادلة والمن�سفة للفوائد الناجمة عن ا�ستخدام الموارد الوراثية. 
 نه���ج بيئ���ي يعتمد على تطبيق المنهجيات العلمية المنا�سبة التي ركزت على م�ستويات التنظيم الأحيائى والتي ت�سمل 
البنية والعمليات والوظائف والتفاعلت الأ�سا�سية بين الكائنات الحية وبيئاتها.  وهو يقر باأن الكائنات الب�سرية بما فيها 

من تباين ثقافي تعتبر مكون ل تتجزاأ من النظم البيئية المتعددة.”
ومن ثم يمكن النظر اإلى “نهج النظم البيئية” ال�سامل والخا�ش باتفاقية التنوع الأحيائى على اأنه يتطابق مع مفهوم 
“ال�ستخ���دام الر�سي���د “ ال�سام���ل ف���ي اتفاقي���ة رام�سار. بالإ�سافة اإل���ى ذلك، “فاإن مبادئ واإر�سادات اأدي����ش اأبابا المتعلقة 
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بال�ستخ���دام الم�ست���دام للتن���وع الأحيائ���ى”، الت���ي اأقرته���ا اتفاقية التن���وع الأحيائى ف���ي 2004 )اتفاقية التن���وع الأحيائى، 
موؤتم���ر الأط���راف ال�سابع القرار 12/6(، تركز على ال�ستخدام الم�ستدام لمكونات التنوع الأحيائى. تغطي هذه الإر�سادات 
مجموع���ة مت�سابه���ة م���ن تداخ���لت التنفيذ عل���ى م�ستوي���ات مت�سابهة م���ن التف�سيل وذلك مقارن���ة باإر�س���ادات ال�ستخدام 
الر�سي���د الأ�سلي���ة لموؤتم���ر الأطراف الرابع وموؤتمر الأط���راف الخام�ش. ومن ثم، فاإن اإر�س���ادات ال�ستخدام الم�ستدام في 
���ا تت�س���اوى م���ع اإر�س���ادات “اأدوات” رام�سار في الو�س���ول اإلى ال�ستخ���دام الر�سيد من خلل  اتفاقي���ة التن���وع الأحيائ���ى اأي�سً

الحفاظ على الخ�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة.
بالإ�ساف���ة اإل���ى و�س���ف اتفاقية التن���وع الأحيائى “لنهج النظم البيئية”، توجد مجموعة م���ن تعريفات واأو�ساف اأخرى 
يت���م ا�ستخدامه���ا الآن. وت�ستمل هذه التعريفات على التعريف ال���ذي ت�ستخدمه لجنة حماية البيئة البحرية ل�سمال �سرق 
المحي���ط الأطل�س���ي )OSPAR( ولجنة هل�سنكي )اإعلن الجتماع الوزاري الم�سترك الأول للجنة حماية البيئة البحرية 
ل�سمال �سرق المحيط الأطل�سي ولجنة هل�سنكي، يونيو 2003( والو�سف والمبادئ الأحد ع�سر التي تطبقها اإدارة خدمات 

الأ�سماك والحياة البرية الأمريكية.

اأحوا�س امللح مبدينة بوموري حيث يوجد منتجع �ضياحي مهم على �ضاحل البحر الأ�ضود يف بلغاريا وهناك خطط 
لإن�ضاء متحف للملح وتدريب ال�ضباب على احلرب التقليدية. ت�ضوير هجلمار دان وتوير دورا بيتا نيدو
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امللحق 2
اإر�ضادات اإ�ضافية حول اال�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة

تتم هنا اإعادة اإ�سدار الن�ش الوارد اأدناه - والم�ستوحى من القرار 5-6، اإر�سادات اإ�سافية حول تنفيذ مفهوم ال�ستخدام 
الر�سيد )1993(- حيث اأن الإر�سادات الواردة في هذا الكتيب لم تدخل مزيًدا من التطوير على ق�سايا البحث والتدريب. 
http://www. للح�س���ول عل���ى مزي���د من المعلومات ح���ول رام�سار وبن���اء القدرة/التدري���ب، يمكن اأن يرج���ع القراء اإل���ى
ramsar.org/outreach_advisoryboard.htm للح�س���ول على المعلومات المتعلقة ب�سكل ووظيفة الهيئة ال�ست�سارية 

لبناء القدرات التابعة لرام�سار. 

2-3 البحث 
البح���ث ه���و اأي �س���يء يت�سع اعتم���اًدا على المعرف���ة الأ�سا�سية. وتتمث���ل المجالت الخا�س���ة التي ت�ستح���ق النتباه اإليها 
ف���ي كل م���ن تحدي���د قيمة الأرا�س���ي الرطبة وتقديرها كمًي���ا، وال�ستخدام الم�ست���دام للأرا�سي الرطب���ة وت�سغيل وتعديل 
الطبيع���ة. وينبغ���ي اأن تتخ���ذ الأطراف المتعاقدة خط���وات اإيجابية لك�سب وم�ساركة اأي معرف���ة –اإذا كان ذلك ممكًنا- يتم 

الح�سول عليها حول وظائف الأرا�سي الرطبة وقيمها وا�ستخداماتها. 
1( قد ت�ضتمل اإجراءات الأبحاث ذات الأولوية على ما يلي:

و�سع معجم للم�سطلحات غير المفهومة في �ستى اأنحاء العالم؛  	• 
اإدارة الطبيعة وم�ستجمعات المياه؛   طرق  على  للتاأكيد  و�سائل  اإيجاد  	•

اأ�سالي���ب لر�س���د التغي���ر البيئ���ي والتنب���وؤ بتطوي���ر خ�سائ����ش الأر�ش الرطبة ف���ي ظل �سغوط     	تطوي���ر  	•"
          ال�ستخدامات الحالية؛ 

تح�سي���ن القاع���دة المعرفي���ة لوظائف وقي���م الأرا�سي الرطبة، خا�سة القي���م الجتماعية القت�سادية   	•"
        للأرا�سي الرطبة لكت�ساب المعلومات عن اأ�ساليب الإدارة التقليدية للتعدادات المحلية واحتياجاتها؛ 
تح�سي���ن المعرف���ة ل���دى الت�سني���ف العلم���ي للكائن���ات الدقيق���ة والحيوان���ات والنبات���ات الموج���ودة في  	•"

        الأرا�سي الرطبة واإيواء نماذج الدرا�سة في المتاحف اأو غيرها من الموؤ�س�سات المنا�سبة.
لتقويم الممار�سات الم�ستدامة؛ علمية  منهجيات  و�سع  	•

البديل/الر�سيد التي يمكن تطويرها؛ ال�ستخدام  اأ�ساليب  حول  البيانات  توفير  	•
الرطبة. الأرا�سي  لحياء  اأ�ساليب  تطوير  	•

2( تمث���ل الأ�سئل���ة البحثي���ة ال�ساب���ق ذكره���ا دلل���ة عل���ى الحتياج���ات. ومن الناحي���ة العملي���ة، فم���ن المتوقع اأن 

مجموع���ة الق�ساي���ا البحثية المحددة لتناولها �ستزداد بزيادة التقدم في برامج الموارد الطبيعية. ويجب اأن تعتمد 
اأولويات الأبحاث على احتياجات الإدارة.
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التدريب    2-4
1( ينبغي تكري�س النتباه اإلى اأربعة جوانب من التدريب:

التدريبية  الحتياجات  تحديد   ·
والمواقع  والدول  الأقاليم  بين  الحتياجات  تفاوت   ·

ق���د ل تتواف���ر الخب���رة دائًم���ا وق���د ل تتم تغطي���ة بع�ش الجوان���ب الأ�سا�سي���ة لل�ستخ���دام الر�سيد في   
البرنام���ج الموج���ود. لذل���ك يجب النظر اإلى ه���ذه الجوانب الأ�سا�سية باأن لها الأولوي���ة في مزيد من اأن�سطة 
التدريب. وبالتالي، فاإن الخطوة الأولى في اإن�ساء برنامج تدريبي يجب اأن تكون القيام بتحليل للحتياجات 

التدريبية.
الم�ستهدفة  الفئة   ·

يوجد فرق كبير بين البرامج التعليمية وبرامج التوعية وبين التدريب المهني.  ويمكن القول ب�سكل   
عام اأنه على الرغم من اأنه ينبغي على العامة وكبار �سناع القرار ال�سيا�سي اأن يكونوا على دراية بالقيم البيئية 
والثقافي���ة والجتماعي���ة والقت�سادية للنظم البيئية في الأرا�سي الرطبة كما ينبغي تقديم التدريب لهوؤلء 
الذين ي�ساركون ب�سكل مبا�سر في ت�سيير وتنفيذ اإدارة الأرا�سي الرطبة. وينبغي اأن تركز الجل�سات التدريبية 
على اأحدث طرق تنفيذ ال�ستخدام الر�سيد. كما ينبغي تنظيم مثل هذه الجل�سات لل�سلطات الق�سائية وباقي 

م�سئولي اإنفاذ القانون.
	المو�سوع 	•

ينبغ���ي اأن ي���زود التدري���ب مدراء وم�سئولي الأرا�س���ي الرطبة بالمعرفة المهنية اللزم���ة لإقامة وتحديد 
وتنفيذ ال�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة.

2(توجد ثالثة اأنواع رئي�ضة من الوا�ضح اأن لها عالقة خا�ضة بالمتخ�ض�ضين في الأرا�ضي الرطبة:

في الإدارة المتكاملة  دورات  	•
ينبغ���ي اأن ي�سع���ى التدري���ب اإل���ى تجمي���ع المتخ�س�سين من مج���الت مختلف���ة لإيجاد فه���م م�سترك ونهج 

م�سترك لإدارة وتخطيط الأرا�سي الرطبة؛ 
الرطبة الأرا�سي  اإدارة  اأ�ساليب  في  دورات  	•

ينبغ���ي اأن ي�سع���ى التدري���ب اإلى تزوي���د الم�ساركين بالأ�سالي���ب الحديثة والفعالة لج���رد وتخطيط ور�سد 
تقييم الأثر البيئي وال�سترداد.

في المواقع  للعاملين  دورات  	•
ينبغ���ي اأن يتحل���ى القائميي���ن على حماي���ة وحرا�سة المواقع بفه���م عميق لمفهوم ال�ستخ���دام الر�سيد واأن 

تكون لديهم القدرة على التعامل مع المواقف اليومية مثل اإنفاذ القانون والوعي العام؛ 
ينبغ���ي اأن يمث���ل تطوي���ر كتيب���ات تدريب���ه وغيرها من م���واد الموارد هدًف���ا هاًما بعي���د المدى لأي 

برنامج تدريبي.
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3( طرق وموارد التدريب

ينبغ���ي اأن تك���ون اأن�سط���ة التدري���ب ونق���ل المعرف���ة المنا�سبة مكوًن���ا ل يتجزاأ م���ن جميع م�سروع���ات ال�ستخدام   
الر�سي���د . كم���ا ينبغ���ي اأن تكون هذه الأن�سطة تحفيزية قدر الإمكان وت�سعى اإلى تدريب المتدربين المحتملين على 
الم�ست���وى الإقليم���ي والذين ي�ستطيعون بعد ذلك نقل خبراتهم اإلى م�ستويات اأقل وي�ساركوا في معاونة المنظمات 

الحكومية وغير الحكومية با�ستخدام الموارد والموؤ�س�سات المحلية عندما يكون ذلك ممكًنا.
 VIII.17 التي تم اإقرارها كملحق للقرار ،)GGAP( لم يتم اإدراج اإر�سادات العمل العالمي ب�ساأن الأرا�سي الخثية
ال���ذي �س���در ع���ن موؤتمر الأط���راف المتعاقدة الثام���ن، فالن�سي���ا، اأ�سبانيا 2002، كمجل���د منف�سل في ه���ذا الإ�سدار 
الثال���ث م���ن الكتيب���ات. ويو�س���ح الن�ش الوارد اأدن���اه والمقتب�ش من ه���ذه الإر�س���ادات الإجراءات المتعلق���ة بالأبحاث 

والتدريبات المدرجة في اإر�سادات العمل العالمي ب�ساأن الأرا�سي الرطبة. 
ه�. �ضبكات البحث، ومراكز الخبرة الإقليمية والقدرة الموؤ�ض�ضية

اإر�ضادات للعمل
ه����1.  ينبغ���ي اأن يت���م اإن�س���اء �سبك���ات للتع���اون ف���ي الأبح���اث والبرام���ج وت�س���م الموؤ�س�س���ات البحثي���ة وغيره���ا من 
الموؤ�س�س���ات العلمي���ة المعني���ة بالأرا�س���ي الخثي���ة بحي���ث تت���م م�سارك���ة المعرفة والمعلوم���ات وتح�سين فه���م التنوع 

الأحيائى والخ�سائ�ش البيئية للأرا�سي الخثية وقيمها ووظائفها في �ستى اأنحاء العالم.
ه����2. ينبغ���ي اأن تبح���ث الموؤ�س�س���ات البحثي���ة وباق���ي الموؤ�س�س���ات العلمي���ة المعني���ة بالأرا�سي الخثي���ة عن فر�ش 
لتطوي���ر الدرا�س���ات التعاوني���ة العلمية والإدارية لم���لء الثغرات المحددة ف���ي المعرفة اللزمة لتنفي���ذ ال�ستخدام 
الر�سي���د للأرا�س���ي الخثي���ة. كما يجب اأن ت�ساعد لجنة تن�سيق العمل العالمي ب�ساأن الأرا�سي الرطبة )انظر الإر�ساد 

ز1 الوارد اأدناه( في هذه العملية عن طريق ا�ستعرا�ش وتحديد مثل هذه الفجوات.
ه����3. ينبغ���ي اأن يت���م البحث ع���ن فر�ش للبحث التعاوني لتو�سي���ح دور الأرا�سي الخثية ب�س���كل اأكبر في التخفيف 
م���ن اآث���ار تغير المن���اخ العالمي بما يتفق مع ثغرات المعرف���ة التي يتم تحديدها بوا�سط���ة المراجعة ال�ساملة لملف 

والتخفيف” الذي تم اإر�ساله اإلى موؤتمر الأطراف الثامن.  الآثار  المناخ:  وتغير  الرطبة  “الأرا�سي 
ه�4. ينبغي اأن يتم الت�سجيع على اإن�ساء المراكز الإقليمية للخبرة في مجالي ال�ستخدام الر�سيد واإدارة الأرا�سي 
الخثية من اأجل التدريب ونقل المعرفة مما ي�ساعد الدول النامية والدول ذات القت�سادات النا�سئة لزيادة قدرتها 

على تنفيذ ال�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الخثية. 
ه����5. ينبغ���ي تحدي���د الأرا�سي الخثية المنا�سبة لل�ست���رداد واإعادة التاأهيل عن طريق اإتب���اع الإجراءات المحددة 
 )VIII.16 ف���ي “مب���ادئ واإر�سادات ح���ول ا�سترداد الأرا�سي الرطب���ة” التي اأقرها موؤتمر الأطراف الثام���ن )القرار
وبع���د اإج���راء الأبح���اث ونقل التكنولوجيا اللزم���ة لإدارة الأرا�سي الخثية وا�ستردادها. ويج���ب اأن يتم ت�سهيل اإعادة 
تاأهي���ل الأرا�س���ي الخثية وخا�سة لل�ستخدام من قبل المجتمع المحلي في الدول النامية والدول ذات القت�سادات 

النا�سئة. 
ه�6. ينبغي اأن يتم ت�سجيع الأطراف المتعاقدة على اإقامة الموؤ�س�سات المحلية والوطنية والأن�سطة الخا�سة بها 

التي لديها خبرة في اإدارة الأرا�سي الخثية. 
ه�7. ينبغي ت�سجيع البحث في مجال بدائل الخث الم�ستدامة المنا�سبة وتطويرها مثل ال�ستخدام الب�ستاني.
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 امللحق 3
كتيبات رام�ضار لل�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة

محتويات الكتيبات 2-17 

الكتيب 2 �ضيا�ضات الأرا�ضي الرطبة الوطنية
تطوير وتنفيذ �سيا�سات الأرا�سي الرطبة الوطنية

والذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:
ما هي اأ�سباب الحاجة اإلى �سيا�سات الأرا�سي الرطبة؟

ما هي �سيا�سة الأر�ش الرطبة؟
العلقة بين ال�سيا�سة وال�ستخدام الر�سيد 
اعتبارات للجنة الأرا�سي الرطبة الوطنية

بيان الق�سايا الوطنية ومذكرة المعلومات الأ�سا�سية
تحديد الأرا�سي الرطبة على الم�ستوى الوطني

تحديد المعنيين وبدء الم�ساورات القومية
اأهداف �سيا�سة الأرا�سي الوطنية واإ�ستراتيجيات تنفيذ ال�سيا�سة

ال�سعي اإلى موافقة الحكومة وت�سديقها
تحديد الم�سئولين عن التنفيذ

تطوير اإر�سادات التنفيذ وتحديد احتياجات الموارد
التناغم بين الوزارات

اإن�ساء برنامج وطني للر�سد
الكتيب 3 القوانين والموؤ�ض�ضات

مراجعة اللوائح والقوانين لت�سجيع الحفاظ على الأرا�سي الرطبة وا�ستخدامها ا�ستخداًما ر�سيدا 
والذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:

غر�ش المراجعة القانونية والموؤ�س�سية
 تحديد الم�سئولية ال�سيا�سة والموؤ�س�سية للمراجعة

تحديد منهجية المراجعة
اإن�ساء قاعدة معرفية للتدابير القانونية والموؤ�س�سية ذات ال�سلة

تقويم القاعدة المعرفية
التو�سية بالتغييرات القانونية والموؤ�س�سية اللزمة لدعم الحفاظ وال�ستخدام الر�سيد 

الكتيب 4 برنامج التوا�ضل والتعليم والوعي العام المتعلق بالأرا�ضي الرطبة
برنامج التوا�سل والتعليم والوعي العام )CEPA( 2003-2008 التابع للتفاقية

الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:
الإنجازات الكبرى في ظل اأول برنامج للتوا�سل والتعليم والوعي العام

ال�ستثمار في برنامج التوا�سل والتعليم والوعي العام-  الفر�ش والفوائد 
الروؤية ومبادئ الإر�ساد

الأهداف العامة والت�سغيلية 
اإجراءات ال�سعي لتطبيق الروؤية والأهداف
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الكتيب 5 المهارات الت�ضاركية
تاأ�سي�ش ودعم م�ساركة المجتمعات المحلية والمواطنين الأ�سليين في اإدارة الأرا�سي الرطبة

الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:
فوائد الم�ساركة المجتمعية

الدرو�ش الم�ستفادة من الم�ساركة المجتمعية
الحوافز والثقة والمرونة وتبادل المعرفة وبناء القدرة وال�ستمرارية

ر�سد وتقويم م�ساركة الأفراد المحليين في اإدارة الأرا�سي الرطبة
الكتيب 6 اإر�ضادات متعلقة بالمياه

اإطار عمل متكامل لإر�سادات التفاقية المتعلقة بالمياه
الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:

المياه ورام�سار -  نظرة عامة 
مجموعة قرارات واإر�سادات رام�سار المتعلقة بالدورة المائية

المياه في البيئة
اإدارة الموارد المائية في �سياق الدورة المائية
اإطار عمل لإر�سادات رام�سار المتعلقة بالمياه

قرارات واإر�سادات رام�سار المتعلقة بالمياه ب�سكل مبا�سر
التطوير الم�ستمر لإطار العمل الخا�ش بالإر�سادات المتعلقة بالمياه

الكتيب 7 اإدارة الأحوا�س النهرية
دمج الحفاظ على الأرا�سي الرطبة وا�ستخدامها ا�ستخداًما ر�سيدا  في اإدارة الأحوا�ش النهرية

الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:
ما هي الإدارة المتكاملة للأحوا�ش النهرية؟

تطوير وتدعيم �سيا�سة وت�سريعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية
اإن�ساء �سلطات اإدارة الأحوا�ش النهرية وتدعيم القدرة الموؤ�س�سية

اإ�سراك المعنيين والم�ساركة المجتمعية والوعي العام
تقييم وتعزيز دور الأرا�سي الرطبة في اإدارة المياه

تحديد العر�ش والطلب الحالي والم�ستقبلي على المياه
تقلي�ش اآثار م�ساريع ا�ستخدام الأر�ش والتنمية على الأرا�سي الرطبة والتنوع الأحيائى بها اإلى اأدنى حد 

الحفاظ على النظم المائية الطبيعية للحفاظ على الأرا�سي الرطبة
حماية وا�سترداد الأرا�سي الرطبة والتنوع الأحيائى فيها في �سياق اإدارة الأحوا�ش النهرية

الق�سايا الخا�سة المتعلقة بنظم اأحوا�ش الأنهار والأرا�سي الرطبة الم�ستركة
الكتيب 8 اإدارة وتوزيع المياه

اإر�سادات اإدارة وتوزيع المياه للحفاظ على الوظائف البيئية للأرا�سي الرطبة
الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:

المبادئ
اإطار عمل �سنع القرار

عملية تحديد ح�س�ش المياه
الأدوات والطرق العلمية

التنفيذ
الكتيب 9 اإدارة المياه الجوفية

اإدارة المياه الجوفية للحفاظ على الخ�سائ�ش البيئية للأرا�سي الرطبة
الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:
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نظرة عامة على الأرا�سي الرطبة المتعلقة بالمياه الجوفية
 فهم الأرا�سي الرطبة المتعلقة بالمياه الجوفية

نحو اإطار عمل لتطوير اإ�ستراتيجيات اإدارة المياه الجوفية للحفاظ على الأرا�سي الرطبة
الكتيب 10 اإدارة المناطق ال�ضاحلية 

ق�سايا الأرا�سي الرطبة في الإدارة المتكاملة للمناطق ال�ساحلية 
الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:

اإدراك دور واأهمية اتفاقية رام�سار والأرا�سي الرطبة في المنطقة ال�ساحلية
�سمان الوعي الكامل لقيم ووظائف الأرا�سي الرطبة في المنطقة ال�ساحلية

اإتباع اآليات لتاأمين الحفاظ على الأرا�سي الرطبة في المنطقة ال�ساحلية وا�ستخدامها ا�ستخداًما م�ستداًما
تناول تكامل الحفاظ على الأرا�سي الرطبة وا�ستخدامها ا�ستخداًما م�ستداًما في اإدارة النظم البيئية المتكاملة وا�سعة 

النطاق
الكتيب 11 الجرد والتقييم والر�ضد

اإطار عمل متكامل لجرد وتقييم ور�سد الأرا�سي الرطبة 
الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:

اأهمية تحديد وتقييم و�سياغة التقارير حول حالة مواقع رام�سار وباقي الأرا�سي الرطبة في اإطار تنفيذ التفاقية
العلقة بين جرد وتقييم ور�سد واإدارة الأرا�سي الرطبة

 الطرق متعددة النطاقات لجرد وتقييم ور�سد الأرا�سي الرطبة
العمل المتكامل لجرد وتقييم ور�سد الأرا�سي  اإطار  تنفيذ  حول  رام�سار  لأطراف  المتاحة  للإر�سادات  “اأدوات” رام�سار 

الرطبة
فجوات “اأدوات” رام�سار للإر�سادات المتعلقة بالجرد والتقييم والر�سد
اأولويات تح�سين الجرد والتقييم والر�سد المتكامل للأرا�سي الرطبة 

الكتيب 12 جرد الأرا�ضي الرطبة
اإطار عمل رام�سار لجرد الأرا�سي الرطبة

الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:
اإعلن الغر�ش والهدف 

ا�ستعرا�ش المعارف والمعلومات الحالية 
ا�ستعرا�ش طرق الر�سد الحالية

تحديد المقيا�ش والقرار
اإن�ساء حزمة بيانات اأ�سا�سية اأو �سغرى

اإن�ساء ت�سنيف للموائل
اختيار طريقة منا�سبة

اإن�ساء نظام لإدارة البيانات
تحديد جدول زمني وم�ستوى الموارد اللزمة

تقييم الجدوى وفعالية التكلفة
اإن�ساء اإجراء ل�سياغة التقارير 

            اإن�ساء عملية ال�ستعرا�ش والتقويم
التخطيط لدرا�سة تجريبية

تنفيذ الجرد 
الكتيب 13 تقييم الأثر

اإر�سادات دمج الق�سايا المتعلقة بالتنوع الأحيائى في ت�سريع و/اأو عمليات تقييم الأثر البيئي وفي التقييم الإ�ستراتيجي 
البيئي
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الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:
ق�سايا التنوع الأحيائى في مراحل مختلفة من تقييم الأثر البيئي 
دمج اعتبارات التنوع الأحيائى في التقييمات البيئية الإ�ستراتيجية 

الطرق والو�سائل: بناء القدرة وال�سلطة الت�سريعية والم�ساركة والحوافز والتعاون
اإر�سادات اإ�سافية حول التقييم البيئي الإ�ستراتيجي

اإعالن مواقع رام�ضار الكتيب 14 
اإطار العمل الإ�ستراتيجي واإر�سادات و�سع قائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية في الم�ستقبل 

الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:
الروؤية والأهداف والغايات ق�سيرة المدى لقائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية

الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية ومبداأ ال�ستخدام الر�سيد الخا�ش برام�سار
اإر�سادات لتبني نهج نظامي لتحديد الأرا�سي الرطبة ذات الأولوية لإعلنها في اإطار اتفاقية رام�سار

معايير تحديد الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية، واإر�سادات تطبيقها والغايات طويلة المدى
)RIS( اإر�سادات حول ا�ستكمال ورقة معلومات رام�سار
الكتيب 15 تناول التغير في الخ�ضائ�س البيئية

 تناول التغير في الخ�سائ�ش البيئية لمواقع رام�سار وباقي الأرا�سي الرطبة
الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:

تقييم و�سياغة التقارير حول التغير في الخ�سائ�ش البيئية
التفاقية في  مونتري  تطبيق “اأداة” �سجل 

 حذف اأو تقييد حدود اأحد المواقع المدرجة في اتفاقية رام�سار: تف�سير “الم�سالح القومية العاجلة” بموجب  
      المادة 5-2 التفاقية

 حذف اأو تقييد حدود اأحد المواقع المدرجة في اتفاقية رام�سار: اأ�سباب بخلف ما هو مدرج في المادة 5-2 من 
       التفاقية

ت�سميم برامج ال�سترداد
تعوي�ش فقدان الأرا�سي الرطبة والتخفيف منها

الكتيب 16 اإدارة الأرا�ضي الرطبة
اأطر العمل لإدارة  مواقع رام�سار وباقي الأرا�سي الرطبة

الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:
و�سف “الخ�سائ�ش البيئية” للأرا�سي الرطبة 

تطوير عملية تخطيط الإدارة 
ت�سميم برنامج ر�سد 

تطبيق اإطار عمل تقييم المخاطر باأحد الأرا�سي الرطبة
الكتيب 17 التعاون الدولي

اإر�سادات التعاون الدولي بموجب اتفاقية رام�سار للأرا�سي الرطبة
الذي ي�ستمل على اإر�سادات حول:

تف�سير المادة 5 من اتفاقية رام�سار
اإدارة الأرا�سي الرطبة والأحوا�ش النهرية الم�ستركة 

اإدارة الأنواع الأحيائية الم�ستركة التي تعتمد على الأرا�سي الرطبة
عمل رام�سار بال�سراكة مع التفاقيات والوكالت البيئية الدولية/الإقليمية 

م�ساركة الخبرة والمعلومات
الم�ساعدة الدولية لدعم الحفاظ على الأرا�سي الرطبة وا�ستخدامها ا�ستخداًما ر�سيدا 

الح�ساد الم�ستدام والتجار الدولي في المنتجات النباتية والحيوانية الم�ستمدة من الأرا�سي الرطبة
تنظيم ال�ستثمار الأجنبي ل�سمان الحفاظ على الأرا�سي الرطبة وا�ستخدامها ا�ستخداًما ر�سيدا 
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Relevant Resolution

Resolution IX.1
(adopted by the 9th Conference of the Contracting Parties, Kampala, Uganda)

Additional scientific and technical guidance for implementing the Ramsar 
wise use concept

1.	 AWARE	of	the	suite	of	technical	and	scientific	guidelines	and	other	materials	prepared	by	
the	Scientific	and	Technical	Review	Panel	(STRP)	to	support	Contracting	Parties	in	their	
implementation	of	wetland	conservation	and	wise	use;

2.	 NOTING	that	the	8th	Meeting	of	the	Conference	of	the	Contracting	Parties	(COP8)	instructed	
the	STRP	to	prepare	further	advice	and	guidance	for	consideration	by	Contracting	Parties	
at	COP9	on	topics	including,	inter	alia,	inventory	and	assessment,	wise	use,	water	resource	
management,	Ramsar	site	designation	and	management,	and	assessing	the	effectiveness	of	the	
implementation	of	the	Convention;

3.	 THANKING	the	STRP	for	its	work	in	preparing	the	advice	and	guidance	annexed	to	this	
Resolution,	as	well	as	for	the	supporting	technical	reviews	and	reports	being	made	available	
to	Contracting	Parties	and	others	as	Ramsar	Technical	Reports;	and

4.	 ALSO	THANKING	the	Government	of	Sweden	and	IUCN,	WWF,	the	World	Fish	Centre,	and	
the Water Research Commission (South	Africa),	which	have	provided	financial	support	to	the	
Panel	and	its	Working	Groups	for	the	preparation	of	this	advice	and	guidance	and	technical	
reports,	and	EXPRESSING	GREAT	APPRECIATION	to	the	many	organizations	that	have	
provided	significant	in-kind	support	to	the	work	of	the	Panel;	

THE	CONFERENCE	OF	THE	CONTRACTING	PARTIES

5.	 APPROVES	the	Conceptual	Framework	for	the	wise	use	of	wetlands	and	the	maintenance	of	
their	ecological	character	(Annex	A	to	this	Resolution)	and	its	updated	definitions	of	“wise	
use“	and	“ecological	character“,	and	CONFIRMS	that	these	supersede	all	previous	definitions	
of	these	terms;

6.	 ALSO	APPROVES	the	revised	Strategic	Framework	and	guidelines	for	the	future	
development	of	the	List	of	Wetlands	of	International	Importance	(Annex	B	to	this	Resolution),	
INSTRUCTS	the	Ramsar	Secretariat	to	introduce	these	changes	in	the	preparation	of	a	new	
edition	of	Ramsar	Wise	Use	Handbook	7,	including	revisions	to	the	Information	Sheet	
on	Ramsar	Wetlands	(RIS),	and	URGES	all	Contracting	Parties	preparing	a	RIS	for	the	
designation	of	a	new	site	for	the	Ramsar	List	and	for	updating	the	RIS	for	an	existing	site	to	
submit	the	information	to	the	Ramsar	Secretariat	in	this	revised	format;

7.	 WELCOMES	the	frameworks,	guidelines	and	other	advice	provided	as	annexes	C,	D,	and	E	
to	this	Resolution	and	URGES	Contracting	Parties	to	make	good	use	of	them	as	appropriate,	
adapting	them	as	necessary	to	suit	national	conditions	and	circumstances	and	within	the	
frameworks	of	existing	regional	initiatives	and	commitments	and	in	the	context	of	sustainable	
development;	

8.	 URGES	Contracting	Parties	to	draw	these	frameworks,	guidelines	and	other	advice	to	the	
attention	of	all	relevant	stakeholders,	including	inter	alia	government	ministries,	departments	
and	agencies,	water	and	basin	management	authorities,	non-governmental	organizations,	
and	civil	society;	and	FURTHER	URGES	Contracting	Parties	to	encourage	these	stakeholders	
to	take	these	guidelines	into	account,	together	with	those	of	the	Ramsar	‘Toolkit’	of	Wise	Use	



 كتيبات رام�ضار لل�ضتخدام الر�ضيد للأرا�ضي الرطبة االإ�ضدار الثالث

26

Handbooks	2nd	edition,	in	their	decision-making	and	activities	which	relate	to	the	delivery	of	
the	wise	use	of	wetlands	through	the	maintenance	of	their	ecological	character;	and

9.	 INSTRUCTS	the	Ramsar	Secretariat	to	disseminate	widely	the	frameworks	and	guidelines	
annexed	to	this	Resolution,	including	through	amendment	and	updating	of	the	Ramsar	
‘Toolkit’	of	Wise	Use	Handbooks.

الرئي�س احلايل ونائب الرئي�س )على اليمني( للجنة املراجعة العلمية والتقنية مع طاقم ال�ضكرتارية 2006
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Convention pillar 1: Wise Use
Wise use of wetlands

Handbook 1 Conceptual Framework for the wise use of wetlands
Wetland policies and legislation

Handbook 2 National Wetland Policies 
Developing	and	implementing	National	Wetland	Policies

Handbook 3 Laws and institutions
Reviewing	laws	and	institutions	to	promote	the	conservation	and	wise	use	of	wetlands

Wetlands and people
Handbook 4 Wetland CEPA

The	Convention’s	Programme	on	communication,	education	and	public	awareness	
(CEPA)	2003-2008

Handbook 5 Participatory skills
Establishing	and	strengthening	local	communities’	and	indigenous	people’s	
participation	in	the	management	of	wetlands

Wetlands and water

Handbook 6 Water-related guidance
An	Integrated	Framework	for	the	Convention’s	water-related	guidance

Handbook 7 River basin management
Integrating	wetland	conservation	and	wise	use	into	river	basin	management

Handbook 8 Water allocation and management 
Guidelines	for	the	allocation	and	management	of	water	for	maintaining	the	ecological	
functions	of	wetlands

Handbook 9 Managing groundwater
Managing	groundwater	to	maintain	wetland	ecological	character

Wetlands and spatial planning
Handbook 10 Coastal management 

Wetland	issues	in	Integrated	Coastal	Zone	Management
Wetland inventory, assessment, and monitoring

Handbook 11 Inventory, assessment, and monitoring
An	Integrated	framework	for	wetland	inventory,	assessment,	and	monitoring

Handbook 12 Wetland inventory
A	Ramsar	framework	for	wetland	inventory

Handbook 13 Impact assessment
Guidelines	for	incorporating	biodiversity-related	issues	into	environmental	impact	
assessment	legislation	and/or	processes	and	in	strategic	environmental	assessment

Convention pillar 2: Ramsar sites designation & management
Wetlands of International Importance

Handbook 14 Designating Ramsar Sites
Strategic	Framework	and	guidelines	for	the	future	development	of	the	List	of	Wetlands	
of	International	Importance

Handbook 15 Addressing change in ecological character
Managing wetlands

Handbook 16 Managing Wetlands 
Frameworks	for	managing	Ramsar	sites	and	other	wetlands

Convention pillar 3: International cooperation
International cooperation

Handbook 17 International cooperation
Guidelines	for	international	cooperation	under	the	Ramsar	Convention	on	Wetlands

The Ramsar Convention ‘toolkit’ for the conservation and wise use of wetlands 
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