
 

 
 

 اإلنسان واألراضي الرطبةاهية رفالخاص ب تشانجوان إعالن 
 
 ستخدم هذا اإلعالن؟تماذا ينبغي أن تقرأ ول
 

بالنسبة للتنوع تمثل مكان مصيري تخزن الطاقة، وو الكربون، وتنظم تدفق المياه، حفظ، وتالغذاءاألراضي الرطبة توفر 
هي أمور حيوية الحفظ واالستخدام الحكيم لألراضي الرطبة . لبشريةحماية اأساسية لمستقبل ناس فوائدها للو. البيولوجي

 .، وال سيما الفقراءللناس
 

النظم اإليكولوجية، والبعض منها يأتي من بواسطة  ناسكثير من الفوائد المقدمة إلى الالعتمد على ت اإلنسان يةرفاه
من  مجموعة واسعةبواسطة إدارة العمل  وصنع القرارات و، والتخطيط،السياساتصنع .  الصحيةاألراضي الرطبة

اتفاقية مساهمة اإلجماع الدولي الذي تقدمه تستفيد من  أنها القطاعات، على جميع المستويات من المحلية إلى الدولية، يمكن
الفوائد حماية وضمان  ويشمل ذلك تحديد أهمية األراضي الرطبة، وأهمية الحفظ واالستخدام الحكيم،. Ramsar رامسار

. تخزين الكربون، والغذاء، والطاقة، والتنوع البيولوجي وسبل العيشواألراضي الرطبة من حيث توفير المياه، تقدمها تي ال
 .عملياستخدام وهي تشمل أيضا الدراية التقنية، والتوجيه، ونماذج وشبكات الدعم للمساعدة في وضع هذه المعرفة إلى 

 
  من أهمتسليم بعض " آيفية" التي تبين في نفس الوقت  العمل ذات األولوية لمحة عامة عن خطواتتشانجوان إعالنيقدم 

 .في العالم أهداف االستدامة البيئية
 

 األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار  من جلسات مؤتمر العاشرةجلسةال بيان ودعوة إلى العمل من  هوتشانجوان إعالن
Ramsarنوفمبر 4 أآتوبر الى 28نجوان، جمهورية آوريا، في الفترة من تشا  بشأن األراضي الرطبة، الذي عقد في 

2008 
 

 .مستقبل بيئتنا نحن المهتمين ب،ناحيةلنا جميعا، في آل مناسب تشانجوان إعالن 
 

 أو استخدام يأرضأو ، ي بيئ قطاعأي  أو مدير في ممثل منتخبوأصانع قرار، أووصانع سياسة، أإذا آنت مخططا، 
هذا اإلعالن موجه فإن واالقتصاد، أو آسب الرزق، أوالصحة البشرية، أالتعليم واالتصاالت،   مجاالتعمل فيتموارد، أو 

 . مستقبل األراضي الرطبةعلىسوف يؤثر التصرف الذي ستتخذه . يكإل
 
 

 من أين يأتي هذا اإلعالن؟
 

ظ واالستعمال الحكيم لجميع احفالب دولية عالمية معنيةاتفاقية  ي بشأن األراضي الرطبة هRamsar اتفاقية رامسار
 .1971  فبراير2 في جمهورية إيران اإلسالمية في Ramsar  في مدينة رامسارت تأسس لقد .األراضي الرطبة في العالم

 
 هي 1)1971رامسار، إيران، (اتفاقية األراضي الرطبة مهمة 
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واإلقليمية والوطنية والتعاون الدولي،  ليةالمحعبر اإلجراءات  3ألراضي الرطبةا لجميع 2الحفظ واالستعمال الحكيم"
 ".تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم باعتبار ذلك مساهمة في

 
مصيرية  على األولويات الاوترآز جدول أعماله  اتفاقية رامسار أربعة عقود من وجودها، فإنها ال تزال تنموما تنتهجحسب

الجلسة عقد في الذي ألطراف المتعاقدة في االتفاقية امؤتمر ويرآز . لوطني والمحليالعالمي وا من أجل البيئة على الصعيد
 أراضي رطبة"، حول موضوع 2008 نوفمبر 4 أآتوبر الى 28جمهورية آوريا، في الفترة من  تشانجوان،العاشرة في 

يجابية في هذا اإل جراءاتاإل اإلنسان ومهام األراضي الرطبة وتحديد ية، على الصلة بين رفاه4"صحاءأناس أ، صحية
 .الصدد

 
 

 ستخدم هذا اإلعالن؟أن يالذي ينبغي من 
هؤالء الذين البيئي، وال سيما  التحكم المؤتمر جميع أصحاب المصلحة في إدارةه في تناولخاطب اإلعالن الذي تم وي

اء الحكومة، وعلى قدم المساواة رؤسشامال الصعيد العالمي،  في مواقع القيادة، سواء في المحافل ذات الصلة علىيعملون 
 .على الصعيدين المحلي وأحواض األنهار  "يدويال"وصيل  التفي
 

 ؟"مجرد إعالن آخر"ال يكون إال لما 
 

، "قياسية"أرضية تشانجوان ال يهدف إلى تغطية إعالن . عن العديد من المؤتمرات البيئية الدوليةإعالنات صدرت لقد 
 :ولكن إلضافة قيمة من خالل

 
  ؛ اتخاذ اجراءات عمليةوراء اتفاقية رامسار نفسها، وإلى فرصالتي تتواجد أنها موجهة أساسا إلى الجماهير  •
 عملية؛ وو ةإيجابي إجراءاتخطوات اتخاذ م يتقد •
 .اضمون م فيها أثر اإلعالنتحديد الطرق التي سيكون •

 
  في هذا اإلعالن؟الذي يوجد ما 
 

  عناوينفي المستقبل تحت خمسةالحماية  نتائج  اإلنسان ويةلضمان رفاه يجابيةاإلت جراءااإلعالن الضوء على  اإليسلط 
 .ليات التنفيذآل ، تليها اثنين من المجاالت الرئيسية الشاملةأدناه واضيع ذات أولويةم

 

 
  ماذا يعني هذا في الممارسة العملية؟

 
 المياه واألراضي الرطبة

 
، بسبب يتسارعأسرع بكثير من غيرها من النظم اإليكولوجية، وهذا االتجاه صورة يسير بتدهور وفقدان األراضي الرطبة 

آخذ  الوصول إلى المياه العذبة. وتحويل مجاري المياه، وتطوير البنية األساسية التغيرات الكبرى في استخدام األراضي،
لبا على اإلنتاج الغذائي، والصحة س  مليار نسمة في جميع أنحاء العالم، وهذا بدوره يؤثر2-1حوالي في االنخفاض ل

 .زيد الصراع المجتمعيييمكن أن  البشرية، والتنمية االقتصادية، وأنه
 

  المياه تدبيرفي تخصيص المياه، إدارة بدال من الطلب، الذي يشجع اإلفراط. المياهإدارة تدبير وهناك حاجة ملحة لتحسين 
نطاق  ال يتجزأ من إدارة موارد المياه فيآجزء ، "التحتية للمياه الطبيعيةالبنية " ا األراضي الرطبة بوصفهينبغي أن تعامل 
 .أحواض األنهار

 .ليست خيارا" العمل آالمعتاد"مع اإلستمرار 
 
الحصول على المياه .  للخطراإلنسان والبيئة يةرفاهتعرض المياه المتعلق بــ واإلستخدام المفرط،  إلى المتزايدناطلب

تدهور بسبب أقل أمنا أصبحت الغذائي، والتنمية االقتصادية واالستقرار الجيوسياسي  بشرية، واإلنتاجالمأمونة، والصحة ال
 .المياهتوفير طلب و عة بينيسرالمنقادة بفجوة واسعة األراضي الرطبة 
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ضي الرطبة التي والحفاظ على األرا  المباشرة البشريةال يوجد في آثير من األحيان ما يكفي من المياه لتلبية احتياجاتنا
األراضي الرطبة  قدرةفإن لنظم اإليكولوجية، ل تدفقات المياه  للحفاظ علىالمحاوالت الراهنة حتى مع. نحتاج إليها

يجب . ، آخذ في االنخفاضلموثوق بهاالمياه النظيفة واموارد فيها  مواصلة تقديم المنافع للسكان والتنوع البيولوجي، بمال
على مخصصات  المياه على النظم االيكولوجية، مثل التدفقات البيئية، ووضع حدود قصوى عإجراءات دعم توزيتعزيز 
 . المياه تدبير، وتشريعات جديدة إلدارة)  المياه'آبسوالت'(المياه 

 
 :، نحن بحاجة إلى" فجوة المياه"إلغالق هذا 

  استخدام المياه المتاحة لنا بصورة أآثر آفاءة؛ •
عتمد على ن  على أساس االعتراف بوضوح أننا جميعا-- خاصة بناي الرطبة الاألراضتدهور أو فقد وقف  •

حاليا فقدت بمعدل أسرع مما آان في أي  األراضي الرطبةأن خدمات ، ولحماية مياهنا  الصحيةاألراضي الرطبة
 اإليكولوجية؛  األنظمة منغيرهامن 

من حيث التكلفة لزيادة  وسائل ذات آفاءة وفعالة لنا قدم هذا ي-- تتدهور  الرطبة التي هي بالفعلنااستعادة أراضي •
وحماية التنوع  المياه الجوفية والسطحية، وتحسين نوعية المياه، والحفاظ على الزراعة ومصائد األسماك،تخزين 

 .البيولوجي
 في أن ستمرارلإللديهم ما يكفي من المياه  دائما أنالتأآد  عن طريق --  بحكمة الرطبةنادارة وحماية أراضيإ •

وعدم القيام  . إلنتاج األغذية، ومياه الشرب والمرافق الصحيةالذي نحتاج إليهونوعية المياه  تكون مصدرا لكمية
 يمكننا المصدر الوحيد للمياه التي األراضي الرطبة هيحيث أن  ،سوءاأآثر المياه نا المتعلقة ببذلك يجعل مشاآل

 .الوصول إليها بسهولة
 

  ي الرطبةتغير المناخ واألراض
 

فإنها معرضة بصورة خاصة آلثار تغير . هاما في عزل وتخزين الكربون  األراضي الرطبة دوراةآثيرأنواع تؤدي 
 .كربون ضخمة للفي انبعاثات أن تتسببيمكنها األراضي الرطبة نظم من نفس البشرية في حين أن االضطرابات  المناخ،

 
تدهور وفقدان . لمعالجة تغير المناخ إليها اجتنحالتي التحتية الطبيعية األراضي الرطبة هي أجزاء حيوية من البنية 

 .ترك الناس أآثر عرضة آلثار تغير المناخ مثل الفيضانات والجفاف والمجاعةيو تغير المناخ أسوأيجعل األراضي الرطبة 
فإن الطاقة، إذا نفذت بشكل سيئ،  المزيد من المياه، فضال عن توليد  ونقلب لتخزينيستجترالمناخ يتغسياسات كثير من ال

 .على األراضي الرطبة ضارثر بشكل يؤقد ذلك 
 

 . المياه مما يزيد من صعوبة سد الفجوة بين العرض والطلب على المياهتدبيرتغير المناخ هو تزايد عدم اليقين في 
توافر الماء، وزيادة الضغوط وتوزيع  خالل التغيرات فيبشكل مباشر تغير المناخ بإزدياد بتأثيرات شعر نونحن سوف 

قصوى في  أهميةلها دورات الهيدرولوجية الاستعادة األراضي الرطبة والمحافظة على . األراضي الرطبة إزدهار على
 .وإمدادات المياه، وتوفير األغذية، وحفظ التنوع البيولوجي االستجابات لمعالجة تغير المناخ، وتخفيف آثار الفيضانات،

 
للتعامل مع المشاآل في المناطق الساحلية  اضي الرطبة الساحلية بدور رئيسي في وضع استراتيجياتاألر تضطلعسوف 

 .الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر
 

فعالة لمعالجة تغير المناخ على   في استراتيجيات المياه تدبير و إدارة األراضي الرطبةتدرجويتعين على الحكومات أن 
 فية رئيسيمتلكات مآالبنية األساسية لألراضي الرطبة الطبيعية باالعتراف  صناع القرار إلى ويحتاج. المستوى الوطني

 .مكافحة تغير المناخ والتكيف معه
 

العمليات المناخية في تنظيم المناخ و  دور رئيسي في االستجابة لتغير األداءةحسن المياه واألراضي الرطبةتلعب 
). اآلثار يانة التنوع البيولوجي، وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، والتخفيف منوص من خالل دورة المياه، (الطبيعية

اآلثار السلبية االقتصادية واالجتماعية وااليكولوجية التي  ساعد على الحد منيالحفظ واالستعمال الحكيم لألراضي الرطبة 
 . عن ذلكقد تنجم
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 تغيرل ةالدوليلجنة الخبراء مثل ( الدولية المعنية بتغير المناخ ةالتقني الهيئات  بينللتعاون التنمية ينبغي اغتنام فرص
، وخاصة فيما يتعلق التحليل المتوافقالتفاهم ولمساهمة في ل، )ة والتقنيةالعلميللمراجعة رامسار لجنة خبراء المناخ، 

 .مناخ الروابط / المياه/ باألراضي الرطبة 
 

  الناس واألراضي الرطبةةعيشم سبل
 

  التيالبنية التحتية الرئيسية ومخططاتبرامج التنمية مختلفة، العديد من القطاعات السياسات جد عدم تنسيق في  يوعندما
 أن تؤدي إلى تدهور األراضي الرطبة، مما يضعف قدرتها على توفير الخدمات تهدف إلى الحد من الفقر في الواقع يمكن

 . إلى زيادة وتعميق الفقرالحيوية للمجتمعات المحلية ويؤدي في نهاية المطاف
 

للتنمية االقتصادية وسبل العيش للناس،  ومن الضروري العمل من أجل الحفاظ على الفوائد التي توفرها األراضي الرطبة
يتجزأ من  كون جزءا اليالحفاظ على الخدمات التي تقدمها األراضي الرطبة ينبغي أن  االستثمار في. وال سيما الفقراء

 .لحد من الفقر والسياسات والخطط ذات الصلةلاتيجية ستراإل األوراق
، بناء الفرص المتاحة لتحسين معيشة الناس االستخدام الحكيم، وإدارة واستعادة األراضي الرطبة ينبغي أن تساعد على

 ؤثريتدهور األراضي الرطبة . مهمشين والمستضعفينمن الناس الاألراضي الرطبة،  على للذين يعتمدون وال سيما بالنسبة
 .الضعيفة من المجتمع  المهمشة والفئات القطاعاتعلى سبل العيش ويؤدي إلى تفاقم الفقر، وال سيما في

 
 هماتعزيز ينبغية الشراآوالقدرة  و.  بصورة أفضل وتوثيقهاها سبل العيش إلى تحليل روابط/األراضي الرطبة تحتاج 

 .تقاسم المعرفة عن هذه الروابطو ت متعددة لدعم التعلم، وجمععلى مستويا
 

الهويات الثقافية المرتبطة ب والتقليدية، واالعتراف هليةالمعارف األب ها ينبغي دعمالمستدامة إدارة األراضي الرطبة
 .ة الناسعيشمالحوافز االقتصادية، وتنويع قاعدة دعم سبل المدعم بألراضي الرطبة، واإلشراف با

 
  صحة الناس واألراضي الرطبة

 
والسياحة  لتعليم، والترفيه،ل تهافوائد صحية، وآذلك أماآن يمكن للناس زيارمن  هتوفرلما   جداألراضي الرطبة هامةا

 . الطبيعيهالمجرد التمتع بجمالببساطة الثقافية، أو الخبرات  والروحية و،البيئية
 

يكون عنصرا أساسيا في السياسات الوطنية  طبة وصحة اإلنسان ينبغي أنراضي الر لألالنظم اإليكولوجية الترابط بين
 .واالستراتيجيات والدولية، والخطط 

 
 والمياه والمرافق الصحية، تحتية، البنيةوتطوير ال قطاعات التنمية، بما في ذلك التعدين والصناعات االستخراجية األخرى،

 تؤدي وهي. األراضي الرطبة مباشرة أو غير مباشرة علىتأثيرات ن لها النقل وغيرها يمكن أن يكوو والطاقة، والزراعة،
. يتهالرطبة، بما في ذلك تلك التي تدعم صحة اإلنسان ورفاه ألراضيلإلى تأثيرات سلبية على خدمات النظم اإليكولوجية 

واتخاذ جميع   هذا األمربخصوص أآثر وعيا واحاجة إلى أن يكونبالقرار في هذه القطاعات اإلنمائية  المديرين وصناع
 .التدابير الممكنة لتجنب هذه اآلثار السلبية

 
 5الرطبة ألراضيلالروابط بين الطابع اإليكولوجي حاجة إلى المشارآة في إدارة بالصحة واألراضي الرطبة قطاعات 

آل من  لنفع على تحديد وتنفيذ التدخالت التي تعود باالرطبة المياه واألراضي ويجب على مديري. وصحة اإلنسان
 .النظام اإليكولوجي لألراضي الرطبة وصحة اإلنسان" صحة"
 

تدفع االتجاهات في مجال الصحة البشرية  ومن الواضح بالفعل أن العديد من استمرار الضغوط على األراضي الرطبة التي
االمدادات من المياه ذات  تقلصأو  /  الحشراتألمراض وناقالتنقل المياه لسبيل المثال  متأصلة في قضايا المياه، على

 .الصحية، ومياه الشرب النوعية المناسبة إلنتاج األغذية، والمرافق
 

 تغير استخدام األراضي، والتنوع البيولوجي واألراضي الرطبة
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لألراضي الرطبة تؤدي إلى تحسين عملية  معرفة وفهم أفضل للتكاليف وفوائد إدخال تغييرات على النظم اإليكولوجية
تلك مجموعة من الفوائد، وقيمهم، بكافية العرفة تكمل الماألراضي يجب أن  استخدام تغيير القرارات بشأن. ع القرارصن

 .والتنوع البيولوجي ناسلل األراضي الرطبةها توفرالتي 
 

لتي توفرها، ال والمزايا ا ذات الجودة الطبيعية صنع القرار ينبغي، حيثما أمكن، إعطاء األولوية لحماية األراضي الرطبة
صنع  التي هي من األراضي الرطبةنظم استدامة خدمات النظام اإليكولوجي، مع االعتراف بأن  سيما من خالل ضمان

 .الغذائي  المياه واألمن أهداف يمكن أيضا أن تسهم إسهاما آبيرا فياإلنسان
 

عن طريق كس هذه الخسائر لعالبيولوجي و عجراءات لمعالجة األسباب الجذرية لفقدان التنواإلاتخاذ المزيد من مطلوب 
بشأن  6"2010 هدف عام"االنتعاش المتفق عليها، بما في ذلك األهداف التي يتعين اتخاذها لمتابعة أهداف اإلشارة إلى 

 .خفض آبير في معدل تراجع التنوع البيولوجي
 في إيصال آل هذا؟التي تعتبر أآثرهم إفادة ما هي أنواع اآلليات الشاملة 

 
 التخطيط وصنع القرارات، والتمويل واالقتصاد

 
اإلعالن غالبا ما تتطلب التبادالت  من المسائل التي جرى تناولها في هذاباإلستجابة لكل السياسات وصنع القرار تنمية 

ن اتخاذ القرارات السليمة يتوقف على الحكمة من تحقيق التوازن بي. متعددة عبر أهداف السياسة العامة من قطاعات
 .غير متوفرةمفصلة الكاملة والمعلومات إذا لم تكن ال، حتى مع بعضها البعضمترابطة الالمشروعة  األهداف

 
، طريقة دعم القراروحل النزاعات، والوساطة، و مثل التقييم السريع، ( العملي والسريعدعم القرارألدوات االستخدام الجيد 

 .العامة المساعدة الحاسمة في تحديد القضايا وخيارات السياسةم تقديآثيرا يمكنها  )وتحليل التكاليف والفوائد
 

وخاصة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية  ،ال بد من االعتراف الكامل ألهمية األراضي الرطبة في التخطيط المكاني
وتحديد األولويات  راضي األ عن إستخدام على النحو الصحيحتعلم أن يمكنها التي تمثلها  ، ذلك أن القيم)رامسارمواقع 7(

 .واتخاذ الضمانات الالزمة االستثمار
 

القيمة االقتصادية لألراضي الرطبة، أفضل بصورة لتعكس  كون شاملة بما فيه الكفايةت ينبغي أن  المكلفةتحليالت المنافع
 أآثر فعالية من ستراتيجية ذو اصيانة الطابع اإليكولوجي لألراضي الرطبة عادة ما يكون فضال عن أن واقع االستثمار في

  . األراضي الرطبة خدماتفقدانل  الالحقةمعالجةالالتكاليف من  حيث
 

من خالل استخدام دعمه ، وهذا يمكن ضروري  المستدام لحفظ األراضي الرطبة واالستخدام الحكيم أمر الكافي والتمويل
ال تعمل معا  صلحة خارج اتفاقية رامسار الذي قدوالشراآات بين هذه القطاعات وأصحاب الم المالية المبتكرةلصكوك ا

خاصة عندما تكون الموارد محدودة، واألنشطة ذات الصلة لحفظ األراضي . على قضايا األراضي الرطبة في الماضي
 .المتاحة حاليا واالستخدام الحكيم ينبغي أن تسعى إلى تعظيم آفاءة استخدام الموارد الرطبة

 
  تقاسم المعرفة والخبرة

 
وهناك فرص . أن تكون معززةلألراضي الرطبة في حاجة ملحة الى  العالميوالتوصيف اإلمتداد ساسية عن األمعلومات ال

 .التقنيات المتطورة لرصد األرض وغيرها من تكنولوجيات المعلومات الستفادة منمتزايدة ل
 

ذات  )التقليدية األهلية وذلك المعارف يبما ف(المصالح المشترآة في البيانات والمعلومات والمعارف ذات المنظمات 
 ويمكن ،منسقةومشترآة،  إلى طرق  ها بالسعيجهودتكثف في هذا اإلعالن ينبغي أن  قضايا المشمولة بالالصلة

تقاسمها على نحو أآثر فعالية،  يمكن) على سبيل المثال، بشأن الممارسات الجيدة(ذلك أن المعرفة والخبرة   الوصول إليها،
 .المعلومات المناسبة ذلك تطبيقات تكنولوجيابما في 

 

 
  تك إلى اتخاذ إجراء دعو
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  . في النتائج التي يدعمها هذا اإلعالنله رآيزةآل واحد منا 

 
إليه  يدعو بنفس األسلوب الذيلألراضي الرطبة  بالفعل من أجل االستعمال الحكيمتعمل مجموعات آثيرة في أنحاء العالم 

قم . ملموس ا جميعا إلحراز تقدم حقيقي، ون التي يمكن أن تساعد يمكن تقاسمها تلكيمة ت ومعارف قخبراوهناك . اإلعالن
 . آن مبتًالو، واتصللوصول، با

 

 
 ضمان التأثير

 
 :ما يليتشمل نجاح هذا اإلعالن مقاييس 
  ؛وفي الذاآرة ،ترجمم مقرر،وجوده أصبح معروف على نطاق واسع،  •
 /  المحلية ومستوى حوض النهر  التحكمالتخطيط وصنع القرار في مجتمعاتفي جاري األخذ بها له ئرسا •

 دارة؛عمليات اإل
  عمل؛الري إدماجها في خطط على المستوى الوطني، وقرارات وبرامج ا ذات الصلة جهعناصر •
للوفود في ذلك جلسات اإلحاطة  عمل، بماالبيانات السياسة الدولية، وقرارات وبرامج ها في  إدماججاريعناصره  •

 .الصلة الحكومية إلى االجتماعات الدولية ذات
 
 

 
 

 : تمالحظا
  
تسعى هي األراضي الرطبة وبالحكومية الدولية المعنية سلطة لهي المبادرة ل تفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ا-1

 في جميع قويةو  بها اإلنسان معترفيةجميع جوانب رفاهالمخصصة لتكون مساهمات األراضي الرطبة  جاهدة لضمان أن
 .القطاعات وعلى جميع مستويات المجتمع

 

ذي المحافظة على طابعها اإليكولوجي، ال"  بموجب االتفاقية بأنهاتم تحديده لألراضي الرطبة " الستخدام الحكيما" -2
" لتنمية المستدامةفي سياق ا"وعبارة (. "اإليكولوجي، ضمن سياق التنمية المستدامة النظامأساليب تحقق من خالل تنفيذ 

برامج التنمية تجلب أن العديد من أمر محتوم حيث األراضي الرطبة تنمية بعض   في حين أن أنهاالعترافمقصود بها 
 وضعت بموجب االتفاقية، وأنه ليسأساليب عن طريق برامج التنمية بطرق مستدامة فوائد مهمة للمجتمع، ويمكن تسهيل 

 .كل أرض رطبةل هو هدف' يةالتنم'أن اإلفتراض المناسب من 
 

 من اتفاقية رامسار 1.1  رقمالمادة. أآثر مما هو معروفشمل طائفة واسعة من النظم االيكولوجية ت" األراضي الرطبة "-3
اصطناعية،  أو المياه، سواء آانت طبيعية أوجافة ، واألراضي الاتمستنقعالاألهوار،  مناطق"تعرف هذه االتهامات بأنها 

 عمق المياه  التي ال يتجاوز، بما في ذلك المناطق البحريةةلحاأو م عذبةالمياه ساآنة أو متدفقة، آون ؤقتة، مع دائمة أو م
 . ستة أمتار المنخفضدفيها عند الم

 
 لتعكس موضوعاتعناوين أعطيت ) األطراف مؤتمرات(لألطراف المتعاقدة رامسار مؤتمرات وفي السنوات األخيرة،  -4

 األراضي الرطبةللروابط بين المواضيع السابقة قد أآدت جوانب مختلفة . االتفاقية نشوءة في يللحظاولوية المسائل ذات األ
 الناشئ فهمبالاالتفاقية فيما يتعلق تضع ،  "صحاءالناس األ، والصحية  األراضي الرطبة" ، COP10الناس، وموضوع و

 .قرارات جديدة في هذا المجالإلعتماد د اإلطار الرطبة وصحة اإلنسان ويحد  بين األراضيرجة الصالت الحعن
 
مزيج من عناصر "التي تعرف بأنها  تفاقية رامسار،إللألراضي الرطبة هي الفكرة الرئيسية " الطابع اإليكولوجي" -5

سياق، وفي هذا ال". (الخدمات التي تميز األراضي الرطبة في نقطة زمنية معينة / النظام اإليكولوجي والعمليات والفوائد
 اهاالفوائد التي يتلق" خدمات النظام اإليكولوجيل  األلفيةاإليكولوجية لنظم اتقييم لتعريف منافع النظم اإليكولوجية محددة وفقا

 ").من النظم اإليكولوجية الناس
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بواسطة و) لوجياتفاقية التنوع البيو  (، التي اعتمدتها اتفاقية التنوع البيولوجي"2010التنوع البيولوجي لعام هدف " -6
بحلول أن تنجز "، هو )WSSD (مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  عن2002رؤساء الدول في األمم المتحدة لعام 

واإلقليمي والوطني، آإسهام في  التنوع البيولوجي على الصعيد العالميلفقد آبير في المعدل الحالي   خفض2010عام 
 "األرض حياة علىتخفيف وطأة الفقر ولصالح جميع ال

 

من قبل حكومات العالم التي  تم تخصيصها معترف بها والتى) األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية" (مواقع رامسار" -7
اعتبارا من (، حاليا "المناطق المحمية"تشكل اآبر شبكة عالمية من  وهي. طراف المتعاقدة في اتفاقية رامسارتمثل األ
 . موقع1822يون هكتار في أآثر من  مل168من تغطي أآثر ) 2008نوفمبر 


