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  XI.20مشروع القرار 

  تعزيز االستثمار المسؤول من قبل الحكومة والقطاع الخاص
  لضمان الحفاظ على المنافع التي ينالها الناس والطبيعة

  من األراضي الرطبة
  مقدم من قبل سويسرا

 العالمي الصعيد على الخاص والقطاع الحكومةمن قبل  المسؤول االستثمار تعزيز إلى لحاجةا عيي .1
 األراضي من والطبيعة الناس التي ينالها منافععلى الو  البيئي الطابع على الحفاظ ضمان أجل من

 خاص؛ بوجه رامسار مواقع ومن ،عام بوجه الرطبة

 ضمانل بحاجة الحكومات بأن ، رامسار اتفاقية في المتعاقدة ألطرافل هو الحال بالنسبةما ك يدرك، .2
 ألطرافل الحكومية ميزانياتال من المتأتية الموارد من مقدار ألي الدوليقنوات التمويل  توافق

مة يجب أال تحدث أو تسهم يسلم بأن المشاركة المالية للحكو  وبالتالي االتفاقية، أهداف مع المتعاقدة
 الرطبة؛ األراضي علىجسيمة  سلبية ثارأ أي في

 أو واألسهم السندات في مباشر كاستثمار هوجَ تُ يمكن أن  االستثمارات الوطنية والدوليةيدرك أن و  .3
بمن فيهم المسؤولين بشكل غير مباشر عن المحافظة على ( الوزارات طريق عن والمنح، القروض

 ووكاالت اإلنمائية، المعونة وكاالت مثل الحكومية والوكاالت ،)األراضي الرطبة واستخدامها الحكيم
 والمؤسسات والصناديق السيادية االقتصادي أو الصناعي ووكاالت التنشيط االقتصادي، التعاون
 ،)الدولية المالية والمؤسسة اإلقليمية، بنوك التنميةو  الدولي البنك مثل( األطراف متعددة المالية

 المتعاقد لطرفل األراضي الوطنية في الماليين والوسطاء ،شبه المملوكةال أو ةيللحكوموالمؤسسات 
  أخرى؛ دولة أي أراضي في أو
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 ،خدمات النظم البيئية في األراضي الرطبة قيام باستثمارات مسؤولة تحافظ علىويدرك أيضًا أن ال .4
تعتمد إلى حد كبير على اآلليات المناسبة من تقييم المخاطر، والتقييم البيئي االستراتيجي، وتقييم 

وأيضًا أفضل الممارسات، بما يتوافق  ، وتحليل العالقة بين التكلفة والمنفعةةالبيئي اتر يأثتال
 ؛)X.17و  VII.10القرار (المتعاقدة التفاقية رامسار  والتوجيهات المعتمدة من قبل األطراف

 اتفاقية بين بالشراكات المتعلقة لمبادئالمؤتمر األطراف العاشر حول  X.12القرار  أن إلى شيري و .5
 بتوجيه اهتمام المعنيين إلى تلك اإلدارية ممثلة بسلطاتها األطراف شجعي" األعمال وقطاع رامسار
 والدوائر الحكومية، الوزاراتو  الخاصة الشركات ،ضمن أمور عدةمن   ،فيها بما المبادئ،

 والمجتمع الحكومية غير المنظماتو  ،المائية واألحواض المياه بإدارة المعنية السلطاتو  والوكاالت،
 رواد سيما ال القرار، اعنص شجعي" X.12 القرار أن أيضاً  يشير وٕاذ؛ )12 الفقرة" (عموماً  المدني

 لإلرشادات والمعايير وفقا التنفيذية اتنهجموال واالستراتيجيات السياسات واعتماد لوضع األعمال،
 ،أو عالجال, التي تتفادى الرطبة، األراضي ذلك في بما ،البيئية النظم إلدارة القائمة والدولية الوطنية

 يدرك وٕاذ ؛)15 الفقرة" (الرطبة لألراضي البيئية النظم على السلبية اتر يأثتال "تعويض" ،كحل أخير
 تخفيفو  لتفادي متكامل إطار"لمؤتمر األطراف المتعاقدة الحادي عشر حول  xxمشروع القرار [ أن
 من "استجابة خيار" كل تطبيق يكون متى حول توجيهات يوفر"] الرطبة األراضي خسائر عويضتو 

  و ؛مناسباً  الخيارات هذه

 الرفاه اإلنساني واألراضي الرطبة تشانجوون حولإعالن  X.3إلى أن القرار  كذلك وٕاذ يشير .6
تطوير و قطاع التنمية، بما فيه التعدين، والصناعات اإلستخراجية األخرى، "قد اعترف بأن ) 2008(

المواصالت وغيرها، يمكن أن يكون و الزراعة، و الطاقة، و المياه والصرف الصحي، و البنى التحتية، 
وهذا يقود إلى أثار سلبية على خدمات . لرطبةلها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على األراضي ا

هذا، ويحتاج . اه اإلنسانيالنظم البيئية في األراضي الرطبة، بما فيها تلك التي تدعم الصحة والرف
بشكل أكبر واتخاذ كل التدابير الممكنة  األمر في قطاعات التنمية إلدراك هذا اع القرارنوص المدراء

 ؛"السلبية اتر يأثتلتفادي مثل تلك ال

 
 مؤتمر األطراف المتعاقدة

التمويل الحكومي من خالل القنوات  ال يؤدين ضمان أللمتعاقدة إلى السعي يدعو األطراف ا .7
سلبية بيئية أو اجتماعية على  اتر يأثتإلى  )أعاله 3مدرجة في الفقرة بما فيها تلك ال(المختلفة 

  مواقع رامسار بوجه خاص؛ها الحكيم بوجه عام وعلى ستخداماألراضي الرطبة وا

ويدعو أيضًا األطراف المتعاقدة لتشجيع الشركات الخاصة التي تقع مقار رئاساتها على أراضيها  .8
شأن االستثمارات المسؤولة التي الوطنية إلى إعداد وتأييد وتطبيق سياسات وٕارشادات صارمة ب
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 عام، ومواقع رامسار بوجه والحفاظ على الخدمات البيئية لألراضي الرطبة بوجه السالمة تضمن
 وذلك على الصعيد العالمي؛ خاص،

 نشطةهم ألتطبيق واالجتماعي المطلوب لدى البيئيي االهتمام إيالء ضمانيحث األطراف على و  .9
 ؛سلبية على سالمة األراضي الرطبة ووظائفها البيئية بيئية اتٍ ر يأثتتتسبب ب قد التي االستثمار

ي تستثمر بطريقة مسؤولة تراعي التخاصة  -دة على تطوير شراكات عامةويشجع األطراف المتعاق  .10
عادة التأهيل بما يتوافق مع القرار واالستخدام الحكيم، واالستصالح وإ على األراضي الرطبة،  الحفاظ
X.12 ؛18، الفقرة 

اء أنشطة  على إجر يشجع األطراف المتعاقدة ", 1الفقرة  X.26ر األطراف المتعاقدة بأن القرار ويذكّ   .11
القطاعات العامة والخاصة ذات االتصال والتعليم والمشاركة والتوعية المناسبة لضمان تنبه جميع 

إلى االلتزامات المندرجة تحت اتفاقية رامسار فيما  ،العاملة في الصناعات االستخراجية ،العالقة
كما ويحث على تطبيق ، "يتعلق باالستخدام الحكيم لألراضي الرطبة والحفاظ على طابعها البيئي

األخرى ذات النشاط االقتصادي مثل البنى التحتية لتوليد الطاقة،  المنهجية على المجاالت ذات
 على نطاق واسع، وغيرها؛السقوية والبنى التحتية للنقل، ونظم الزراعة 

طة المعلومات مع األطراف المتعاقدة األخرى المرتب تبادلويدعو األطراف المتعاقدة إلى كشف و   .12
 باستثماراتها بمواقع حدودية مشتركة مثل األراضي الرطبة أو أحواض األنهار؛ 

بإعالم األمانة العامة لرامسار وغيرهم ) IOPs(يدعو المنظمات الدولية الشريكة في االتفاقية كما   .13
العالقة فيما يتعلق بالقرارات والسياسات أو اإلرشادات للشركات أو الوكاالت متعددة الجنسيات ذات 

تظهر  التي حالةال، وتوفير دراسات بمواقع رامسار بشكل خاص واألراضي الرطبة بشكل عام
شركات أو وكاالت تقع رئاساتها في  سببتها أو مولتهاالتي مسار السلبية على مواقع را اتر يأثتال

      األراضي الوطنية لطرف متعاقد في رامسار؛

من  ورة ودعم األمانة العامة، بما في ذلكللحصول على مشعلى السعي  المتعاقدة األطراف شجعيو   .14
سلبية على سالمة  اتً ر يأثتأظهرت االستثمارات الدولية  حيثما ثات رامسار االستشاريةبعخالل 
 هذا التأثير السلبي؛  ألن يكون لها مثل احتماالً  ي الرطبة وخدماتها البيئية، أواألراض

مين التقرير حول التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ أهداف هذا ويطلب من األمانة العامة لرامسار تض  .15
 التقرير الوطني  لمؤتمر األطراف الثاني عشر؛ ونموذج القرار في 

العمل مع مؤسسات ومنظمات أخرى ) STRP(نية تقويطلب من هيئة مراجعة القضايا العلمية وال  .16
 : ذات عالقة، لمراجعة

i. وتعويض القرارات االستثمارية ) تقليص(نية المتوفرة حول تقييم، تفادي، تخفيف تقالتوجيهات ال
 , الضارة
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ii.  التوجيهات المتوفرة حول ضمان الشفافية والمسؤولية في قرارات االستثمار بما فيها حاالت
 دراسة أفضل الممارسات، و

iii. واالستصالح بما فيه االستخدام الحكيم و  توجيهات المتوفرة حول الحفاظ على األراضي الرطبةال
 الخاصة،-ذلك المستمد من الشراكات العامة

  . وتوفير المشورة لمؤتمر األطراف المتعاقدة بشأن تلك التوجيهات

  

  

  


