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حول اتفاقية الأرا�ضي الرطبة
تعترب اتفاقية الأرا�ضي الرطبة (رام�سار� ،إيران )1971 ،معاهدة حكومية دولية مهمتها “احلفاظ
على اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة عن طريق اتخاذ �إجراءات حملية و�إقليمية ووطنية
وتعاون دويل ،ك�إ�سهام يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف جميع �أرجاء العامل .واعتبار ًا من �أكتوبر
(ت�شرين الأول)  ،2010ان�ضمت  160دولة �إىل االتفاقية ك�أطراف متعاقدة ،ومت تعيني �أكرث من
� 1900أر�ض رطبة حول العامل ،تغطي �أكرث من  186مليون هكتار ًا ل�ضمها �إىل قائمة رام�سار
للأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
ما هي الأرا�ضي الرطبة؟
على نحو ما مت حتديده يف االتفاقية ،ف�إن الأرا�ضي الرطبة تت�ضمن �أمناط متنوعة من املوائل
كالأهوار والأرا�ضي اخلثية وال�سهول الفي�ضية والأنهار والبحريات واملناطق ال�ساحلية مثل الأهوار
امللحية و�أ�شجار املنغروف وم�ساحات الأع�شاب البحرية ،كذلك ال�شعاب املرجانية وغريها من
املناطق البحرية التي ال يتجاوز عمقها �ستة �أمتار �أثناء َ
اجلزر� ،إ�ضاف ًة �إىل الأرا�ضي الرطبة من
�صنع الإن�سان مثل برك معاجلة املياه العادمة واخلزانات.
حول هذه ال�سل�سلة من الكتيبات
مت �إعداد هذه ال�سل�سلة من قبل الأمانة العامة للإتفاقية بعد االجتماعات ال�سابع والثامن والتا�سع
والعا�شر مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ( )COP7, COP8, COP9 and COP10التي عقدت على التوايل
يف �سان خوزيه ،كو�ستاريكا يف مايو (�أيار)  ،1999وفلن�سيا� ،إ�سبانيا يف نوفمرب (ت�شرين الثاين)
 ،2002وكمباال� ،أوغندا يف نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ،2005وت�شانغوون ،اجلمهورية الكورية
يف �أكتوبر -نوفمرب (ت�شرين الأول -ت�شرين الثاين)  .2008وقد مت �إعداد التوجيه الذي اعتمد
من قبل الأطراف ب�ش�أن خمتلف الق�ضايا يف م�ؤمترات الأطراف املتعاقدة تلك وما قبلها ،وذلك
ك�سل�سلة كتيبات مل�ساعدة املعنيني� ،أو امل�شاركني ب�شكل مبا�شر بتنفيذ االتفاقية على الأ�صعدة
الدولية والإقليمية والوطنية والوطنية الفرعية واملحلية .ي�ضم كل كتيب -كل مو�ضوع مبو�ضوعه-
توجيهات خمتلف ًة ذات عالقة اعتمدت من قبل الأطراف ،تكملها مادة �إ�ضافية م�ستمدة من
�أوراق معلومات م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ودرا�سة احلاالت وغريها من املطبوعات ذات العالقة
لبيان اجلوانب الرئي�سية للإر�شادات .وتتوفر الكتيبات باللغات الثالث املعمول بها يف االتفاقية
(الإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية).
وي�ضم اجلدول املوجود على الغالف اخللفي الداخلي املجاالت الكاملة للموا�ضيع التي تغطيها
�سل�سلة الكتيبات هذه يف الوقت احلايل .و�سيتم �إعداد كتيبات �إ�ضافية لت�شمل املزيد من التوجيه
�سيتم اعتماده يف االجتماعات املقبلة مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة .وتعمل اتفاقية رام�سار على تعزيز
حزمة متكاملة من الإجراءات ل�ضمان احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد.
واعرتاف ًا بهذه املنهجيات املتكاملة� ،سيجد القاريء �أن �ضمن كل كتيب يوجد عدد من الإ�شارات
املرجعية التي ت�شري �إىل غريها يف ال�سل�سلة.
2

حقوق الت�أليف والن�شر © 2007
�أمانة اتفاقية رام�سار
االقتبا�س� :أمانة اتفاقية رام�سار،2010 ،
( )CEPAالأرا�ضي الرطبة :برنامج االتفاقية
للأعوام  .2015 -2009كتيبات رام�سار
لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة ،الطبعة
الرابعة ،الكتيب � .6أمانة اتفاقية رام�سار،
غالند� ،سوي�سرا.
يجوز �إعادة ن�سخ املادة الواردة يف هذا
املن�شور لأغرا�ض تعليمية وغري جتارية
دون احل�صول على �إذن م�سبق من �أمانة
رام�سار ،مع تقدمي �إقرار كامل بذلك.
حمرر ال�سل�سلة :ديف بريت�شارد
امل�شرف على ال�سل�سلة :نيك ديفد�سون
الت�صميم والإخراج :دوايت بيك
�صورة الغالف :م�شاركون يف ور�شة
( )CEPAل�ضباط االرتباط يف بلدان
و�سط �آ�سيا و�أوروبا ال�شرقية الذي انعقد
يف  2010يف �إيران (�س .هيلز /رام�سار)

كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
اإلصدار الرابع2010 ،

الكتيب 12

اإلدارة الساحلية

ق�ضايا الأرا�ضي
الرطبة �ضمن
الإدارة املتكاملة
للنطاق ال�ساحلي

�إن الطبعة الرابعة من كتيبات رام�سار هذه قد ا�ستُبدلت ب�سل�سلة ن�شرت �سنة  .2007وهي تت�ضمن توجيه ذا عالقة اعتمدتها عدة اجتماعات مل�ؤمتر
الأطراف ،خا�صة م�ؤمترات الأطراف املتعاقدة ال�سابع ( )1999والثامن ( )2002والتا�سع (� ،)2009إ�ضافة �إىل معلومات �أ�سا�سية قدمت يف م�ؤمترات
الأطراف املتعاقدة تلك.
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ال�شكر والتقدير
�أجريت الأعمال التح�ضريية التي ت�سهم يف هذه املبادىء والإر�شادات لدمج ق�ضايا الأرا�ضي الرطبة �ضمن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ()ICZM
من قبل فريق اخلرباء لهيئة مراجعة الق�ضايا العملية والتقنية ( )STRPحول الإدارة املتكاملة للنطاق ال�سحايل بقيادة الربوفي�سور �أجنل �ألكاال .كما �أن
�إ�سهامات هامة من املجموعة جاءت من الربوفي�سور يارا �شيفر -نوفيللي ،جيلبريتو �سينرتون واملن�سقة الإقليمية للأمريكيتني يف �أمانة رام�سار (حينذاك)،
مارغريتا �أ�سرتاالغا .كما مت �إعداد �صياغة لن�ص من قبل �إفيكا ترومبيك ،املديرة برنامج التدابري ذات الأولوية /مركز الن�شاط الإقليمي (خطة عمل
البحر الأبي�ض املتو�سط) التابع لربنامج الأمم املتحدة للبيئة .وقد مت توفري الدعم املايل لهذا العمل من قبل حكومة الواليات املتحدة الأمريكية.

جميع قرارات م�ؤمترات الأطراف املتعاقدة لرام�سار متوفرة على موقع االتفاقية  .www.ramsar.org/resolutionsوالوثائق الرئي�سية امل�شار
�إليها يف هذه الكتيبات متوفرة على املواقع

www.ramsar.org/cop7-docs، www.ramsar.org/dop8-docs، www.ramsar.org/cop9-docs
و www.ramsar.org/cop10-docs

�سبل العي�ش يف النطاق ال�ساحلي ،فنزويال .ال�صورة :خوليو مونتي دو �أوكا،
االحتاد الدويل حلماية الطبيعة -املكتب الإقليمي لأمريكا الو�سطى
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ا�ستخال�ص �أق�صى فائدة ممكنة من هذا الكتيب
الكتيبات ب�شكل عام
�إن الهدف من وراء كتيبات رام�سار هو تنظيم املواد التوجيهية امل�ستمدة من القرارات ذات ال�صلة التي مت اعتمادها من قبل الأطراف املتعاقدة على مر
ال�سنني ،وفق ًا لفحوى املوا�ضيع .وهذا ي�ساعد العاملني على تنفيذ املمار�سات املتفق عليها دولي ًا ب�شكل �أف�ضل لتناولها بطريقة مالئمة ومتاوفق ًة ب�شكل طبيعي
مع بيئة عملهم اليومية.
وت�شتمل فئة القراء امل�ستهدفني على موظفي الدوائر احلكومية الوطنيني واملحليني منهم ،والوزارات والوكاالت التي تقوم مقام ال�سلطات الإدارية التفاقية
رام�سار يف كل بلد .وهناك م�ستخدمني بنف�س القدر من الأهمية هم مدراء مناطق الأرا�ضي الرطبة الفردية ،حيث �أن بع�ض جوانب التوجيه متعلقة على وجه
التحديد ب�إدارة املوقع.
اع ُتمِ د توجيه رام�سار من قبل �أع�ضاء احلكومات ككل ،و�أخذ يتناول ب�شكل متزايد الأدوار الرئي�سية للقطاعات الأخرى البعيدة عن قطاعي «البيئية’ و «املياه».
لذلك ،من الأهمية مبكان �أن تُ�ستخدم هذه الكتيبات من قبل جميع الذين ميكن �أن ت�ستفيد �أن�شطتهم �أو ت�ؤثر يف اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة.
لذلك ،ف�إن اخلطوة الأ�سا�سية يف كل بلد هي �ضمان الن�شر الكايف لهذه الكتيبات جلميع من يحتاجونها �أو ميكنهم الإ�ستفادة منها .وتتوفر الن�سخ جمان ًا ب�صيغة
 PDFيف �أمانة رام�سار بلغات ثالث على �أقرا�ص مدجمة �أو من خالل تنزيلها من موقع االتفاقية (.)www.ramsar.org
هذا ،ومن املمكن �أن تكون اخلطوات املبكرة الأخرى – �ضمن كل �سياق حمدد -هي تو�ضيح حدود امل�س�ؤولية والتحقق بفاعلية من كيفية مواءمة امل�صطلحات
امل�ستخدمة واملنهجيات املو�صوفة مع حكم القارىء الذاتي والظروف الت�شغيلية والهياكل التنظيمية.
وميكن ا�ستخدام جزء كبري من الن�ص باملعنى اال�ستباقي ،كقاعدة لت�أطري ال�سيا�سات واخلطط والأن�شطة ،و�أحيان ًا وبب�ساطة عن طريق جلب مقاطع ذات �صلة
�إىل املادة الوطنية واملحلية .كما ميكن ا�ستخدامه مبعنى رد الفعل كم�صدر للم�ساعدة وطرح الأفكار من �أجل اال�ستجابة للم�شاكل والفر�ص ،وتوجيه املوا�ضيع
انطالق ًا من احتياج امل�ستخدِ م.
وقد ذكرت الإ�شارات املرجعية وامل�صادر الأ�صلية والقراءة الإ�ضافية بحرية :فالكتيبات لن تكون على الأغلب «الكلمة الأخرية» ،بل �إنها توفر «خارطة طريق»
مفيدة ملزيد من م�صادر املعلومات والدعم.
يف اتفاقية رام�سارُ ،ي َقدَ م االجتاه اال�سرتاتيجي من خالل اخلطة اال�سرتاتيجية ،وهو �أحدث �إ�صدار ملا مت اعتماده من قبل الأطراف املتعاقدة العا�شر عام
 2008للفرتة من  .2015 -2009فكل �أطر عمل التنفيذ املوا�ضيعي ،مبا يف ذلك الكتيبات ،تقع �ضمن ذات ال�سياق من الأهداف واال�سرتاتيجيات لهذه اخلطة
والأولويات التي تلقي عليها ال�ضوء خالل تلك الفرتة.
يف هذه الطبعة الرابعة من الكتيبات ،ت َِر ُد الإ�ضافات واحلذف يف الن�ص الأ�صلي للإر�شادات ،الذي تتطلبه نتائج م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن والتا�سع
والعا�شر بني قو�سني مربعني (.)...
تحُ َ َدّث هذه ال�سل�سلة من الكتيبات ُبعيد كل اجتماع من اجتماعات م�ؤمتر الأطراف ،وا�ستقبال ردود الأفعال �إزاء جتربة امل�ستخدم �أمر دوم ًا مو�ضع امتنان
لإ�سهامها يف حت�سني كل طبعة جديدة.
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هذا الكتيب (الإدارة ال�ساحلية)
من حيث املبد�أ ،ف�إن كل جدول �أعمال اتفاقية رام�سار تقريب ًا قاب ًال للتطبيق يف املناطق ال�ساحلية بقدر ما هو قابل للتطبيق يف املناطق الداخلية ،لذلك ف�إنه
من غري ال�ضروري توقع ر�ؤية خطة رام�سار ا�سرتاتيجية للأعوام  2015 -2009تتفرد بذكر الق�ضايا ال�ساحلية .لكن ،جتدر الإ�شارة �إىل املراجع التالية:
من بني جماالت النتيجة الرئي�سية ( )KRAsالتي يجب حتقيقها مع حلول عام ( )2015لال�سرتاتيجية  3-1حول ال�سيا�سة والت�شريع وامل�ؤ�س�سات هي
« :i.3-1ا�ستخدام �سيا�سة الأرا�ضي الرطبة الوطنية �أو ما يعادلها من �أدوات ب�شكل كامل جنب ًا �إىل جنب ومدجمة مع العمليات اال�سرتاتيجية والتخطيطية
الأخرى من قبل كافة الأطراف ،مبا يف ذلك  ...خطط �إدارة املوارد ال�ساحلية والبحرية .»...
اال�سرتاتيجية  1-2حول «تعيني مواقع رام�سار» وتت�ضمن جمال النتيجة الرئي�سية  iv.2.1الذي ين�ص �أن «على الأطراف املتعاقدة مراعاة تعيني مواقع
رام�سار من بني �أمناط الأرا�ضي الرطبة غري املمثلة متثي ًال كافي ًا يف قائمة رام�سار» .ويف موا�ضع �أخرى (على �سبيل املثال ،يف القرارين  21.VIIو
 )11.VIIIاعرتفت الأطراف ب�شكل خا�ص ب�أن الأرا�ضي الرطبة بني املدين واملنغروف وال�شعاب املرجانية و�أحوا�ض الأع�شاب البحرية هي عبارة عن
�أمناط من الأرا�ضي الرطبة التي مل متثل متثي ًال كافي ًا �ضمن هذا املعنى.
اال�سرتاتيجية  1-3حول «االرتباطات وال�شراكات مع االتفاقات البيئية متعددة الأطراف واملنظمات احلكومية الدولية» وتت�ضمن جمال النتيجة الرئي�سية
 i.1-3الذي ين�ص على �أن «خطة العمل امل�شرتكة رام�سار -اتفاقية التنوع االحيائي ...يجري تنفيذها ،وتتوا�صل امل�شاركة يف جمموعة ات�صال اتفاقية
التنوع االحيائي» .وهناك بعد خا�ص خلطة العمل امل�شرتكة هذه يتعلق بالتعاون مع (اتفاقية التنوع االحيائي) يف برنامج العمل الأخري حول التنوع االحيائي
ال�ساحلي والبحري.
و�أخري ًا ،اال�سرتاتيجية  3.5حول «الأرا�ضي الرطبة و�أحوا�ض الأنهار والأنواع املهاجرة امل�شرتكة» وتت�ضمن جمال النتيجة الرئي�سية  ،ii 5-3الذي ين�ص �أن
«على الأطراف التي لديها �أحوا�ض ونظم �ساحلية م�شرتكة مع غريها مراعاة امل�شاركة يف الهيئات �أو ال�سلطات الإدارية امل�شرتكة وذلك ح�سب االقت�ضاء».
و�إ�ضاف ًة �إىل الدليل املعتمد من قبل الأطراف كملحقات لقرارات م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ،ف�إن التزامات التنفيذ التي التزمت بها الأطراف املتعاقدة يف
قرار م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ال�سابع قد توفرت،
�إن الن�ص يف هذا الكتيب م�ستمد ب�شكل رئي�سي من القرار  4.VIIIوملحقه ،وبالتايل ف�إن م�ضمونه يعك�س قرارات ر�سمية مت اعتمادها من قبل م�ؤمتر
الأطراف املتعاقدة .كما �أن الكتيب ي�ضم معلومات �إ�ضافية ذات �صلة بهذا املو�ضوع .والآراء التي مت التعبري عنها يف تلك املعلومات الإ�ضافية ال تعك�س
بال�ضرورة �آراء �أمانة رام�سار �أو الأطراف املتعاقدة ،ومثل تلك املواد مل يتم �إقرارها من قبل م�ؤمتر الأطراف.
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تقدمي
�إن �ضمان حتقيق اال�ستخدام الر�شيد يف املناطق ال�ساحلية و�أرا�ضيها الرطبة ،عند نقطة التقاء الياب�سة مع البحر ،تطرح �سيا�سة معينة ،وحتديات ت�شريعية
و�إدارية .ففي كثري من الأحيان هناك م�س�ؤوليات ق�ضائية تختلف يف الرب عنها يف الأجزاء البحرية القريبة من ال�شاطىء يف النطاق� .إ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن ما يقدر ب  %60من �سكان العامل يعي�شون يف �أو قرب املناطق ال�ساحلية ،وال�ضغوطات على بيئة ال�ساحل من �أجل التنمية االقت�صادية تكون عالية ب�شكل
خا�ص.
ومبوجب تعريف اتفاقية رام�سار للأرا�ضي الرطبة ،ف�إن جزء ًا كبري ًا جد ًا من املنطقة ال�ساحلية يقع �ضمن نطاق االتفاقية ،وبهذا ف�إن تنفيذ احلكومات
اللتزاماتها جتاه احلفاظ واال�ستخدام الر�شيد ميكن �أن ي�سهم ب�شكل كبري يف جناح الإدارة املتكاملة للنطاق.
�إن الغر�ض من وراء �إعداد املبادىء والإر�شادات هو م�ساعدة الأطراف املتعاقدة يف �ضمان مراعاة جميع امل�س�ؤولني عن تطوير وتنفيذ الإدارة املتكاملة يف
املناطق ال�ساحلية لدور وقيم ووظائف الأرا�ضي الرطبة يف بلدانهم.
و�إذا ما �أخذت جمتمع ًة مع �إر�شادات االتفاقية حول �إدارة �أحوا�ض الأنهار (كتيب رام�سار ( ،9الطبعة الرابعة)) والتعاون الدويل (الكتيب ( ،20الطبعة
الرابعة)) ،ف�إنها توفر �أداة �شاملة ل�ضمان حتقيق اال�ستدامة يف امل�ستقبل يف جميع �أمناط الأرا�ضي الرطبة امل�شمولة يف اتفاقية رام�سار باملفهوم الأو�سع
نطاق ًا لإدارة وتخطيط ا�ستخدام الأر�ض واملياه.

تهدف اتفاقية الأرا�ضي الرطبة �إىل تثبيط ال�سيا�سات والتوجهات والقوانني التي حتد من املمار�سات غري امل�ستدامة وغري الر�شيدة
كما يف �صورة الأهوار امللحية هذه .ال�صورة� :صندوق الطيور الربية والأرا�ضي الرطبة /هَ .جنغيو�س
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مبادىء و�إر�شادات لدمج ق�ضايا الأرا�ضي الرطبة يف الإدارة املتكاملة
للنطاق ال�ساحلي ()ICZM
( اعتمدت كملحق للقرار  4-VIIIمن قبل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن ،فلن�سيا� ،إ�سبانيا)2002 ،

التزامات بالتنفيذ ذات �صلة قدمتها الأطراف املتعادقة يف قرارات وتو�صيات م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
التو�صية  :8-6التخطيط اال�سرتاتيجي يف املناطق ال�ساحلية
م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
.9يدعو الأطراف املتعاقدة �إىل اعتماد وتطبيق مبادىء التخطيط اال�سرتاتيجي والإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي للم�ساعدة يف �صنع قرارات �آمنة
فيما يتعلق باحلفاظ على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وغريها من العنا�صر البيئية الرئي�سية الأخرى وا�ستخدامها الر�شيد.
القرار  :21-VIIحت�سني احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة بني املدين وا�ستخدامها الر�شيد
م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
.13يحث الأطراف املتعاقدة على ا�ستعرا�ض وتعديل ال�سيا�سات القائمة التي ت�ؤثر �سلب ًا على الأرا�ضي الرطبة بني املدين( ،و) على ال�سعي لتقدمي
تدابري بعيدة املدى للحفاظ على تلك املناطق (.)...
.15يحث �أي�ض ًا جميع الأطراف املتعاقدة على تعليق تعزيز و�إن�شاء مرافق جديدة والتو�سع يف �أن�شطة اال�ستزراع املائي غري امل�ستدامة التي ت�ضر
بالأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية �إىل �أن يتم تقييم الأثر البيئي واالجتماعي ملثل هذه الأن�شطة ،جنب ًا �إىل جنب مع الدرا�سات املالئمة ،لتحديد
التدابري الهادفة �إىل �إن�شاء نظم ا�ستزراع مائي ب�شكل م�ستدام من�سجمة مع كل من البيئة واملجتمعات املحلية.
القرار  :4-VIIIمبادىء و�إر�شادات لدمج ق�ضايا الأرا�ضي الرطبة يف
الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي
.14يحث الأطراف املتعاقدة على �ضمان االعرتاف الكامل بالأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وقيمها ووظائفها من �أجل الرفاه الإن�ساين ،مبا يف ذلك
دورها يف التخفيف من �أثر التغري املناخي وارتفاع من�سوب البحار و�أهميتها بالن�سبة للحفاظ على التنوع االحيائي وذلك يف عمليات التخطيط
واتخاذ القرار يف النطاق ال�ساحلي ،مبا يف ذلك من خالل مبادرات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،ويحث �أي�ض ًا الأطراف املتعاقدة على
�ضمان توعية وا�ستفادة امل�س�ؤولني عن تنفيذ الإدارة التكاملة للنطاق ال�ساحلي على امل�ستويات املحلية والإقليمية والوطنية يف بلدانهم من
مبادىء وتوجيهات رام�سار امللحقة بها القرار.
.16يحث الأطراف املتعاقدة على ا�ستعرا�ض ،و�إذا لزم الأمر ،تعديل واتخاذ الإجراءات ب�ش�أن ال�سيا�سات واملمار�سات القائمة التي ت�ؤثر �سلب ًا على
الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،وعلى االعرتاف من خالل �سيا�ساتهم ب�أهمية الدور احليوي للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف دعم �سبل عي�ش النا�س،
يف التخفيف من �أثر التغري املناخي وارتفاع من�سوب البحار ،ويف املحفاظة على التنوع االحيائي؛

الهدف من هذه املبادىء والإر�شادات
�-1إن الغر�ض من وراء مبادىء و�إر�شادات دمج ق�ضايا الأرا�ضي الرطبة �ضمن الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية هذه
هو زيادة الفهم واالعرتاف ب�أهمية الدور احليوي الذي تلعبة الأرا�ضي الرطبة يف املناطق ال�ساحلية يف جميع �أنحاء
العامل .والغر�ض من ا�ستخدامها من قبل الأطراف املتعاقدة يف رام�سار وغريهم هو �ضمان مراعاة �أهمية الأرا�ضي
الرطبة وقيمها ووظائفها ب�شكل تام من قبل امل�س�ؤولني عن التخطيط و�صنع القرار يف املناطق ال�ساحلية ،من �أجل
ت�أمني احلفاظ واال�ستخدام الر�شيد يف امل�ستقبل.
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 -2لقد �صمم الدليل ب�شكل خا�ص ل�ضمان حتقيق فهم �أف�ضل للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وا�ستخدامها
الر�شيد باعتبارها �أ�سا�س ًا للتنمية امل�ستدامة يف املناطق ال�ساحلية ،بد ًال من اعتبارها ،كما هو يف الغالب ،جمرد
ق�ضية حفاظ على الطبيعة القطاعية واملناطق املحمية.
-3الغر�ض هو �أنه ينبغي على الأطراف املتعاقدة ا�ستخدام املبادىء والإر�شادات ك�أ�سا�س لالنخراط يف حمادثات مع
جميع امل�س�ؤولني عن تنفيذ الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية يف بلدانهم ،و�أنه ينبغي ن�شر الدليل بني ه�ؤالء النا�س
ومنظماتهم على نطاق وا�سع.
-4ينبغي تطبيق التوجيه جنب ًا �إىل جنب مع التوجيهات الأخرى التي و�ضعتها اتفاقية رام�سار ذات ال�صلة بدمج
الأرا�ضي الرطبة �ضمن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،خا�صة التوجيهات الإ�ضافية لتنفيذ مفهوم اال�ستخدام
الر�شيد (القرار  ،)6-5و�إر�شادات لدمج احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد �ضمن �ضمن
�إدارة �أحوا�ض الأنهار (ورادة الآن يف ملحق القرار  ،)19-Xوحت�سني احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة بني املدين
وا�ستخدامها الر�شيد (القرار  ،)21-VIIو�إر�شادات لتخ�صي�ص و�إدارة املياه للحفاظ على الوظائف البيئية
للأرا�ضي الرطبة (القرار  ،)1-VIIIوالإر�شادات اجلديدة للتخطيط الإداري ملواقع رام�سار وغريها من الأرا�ضي
كاف
الرطبة (القرار  ،)14-VIIIوتوجيهات �إ�ضافية لتحديد وتعيني �أمناط الأرا�ضي الرطبة املمثلة متثي ًال غري ٍ
أرا�ض رطبة ذات �أهمية دولية (القرار  )11-VIIIخا�صة املتعلق منها باملنغروف وال�شعاب املرجانية.
ك� ٍ
-5مت �إعداد تلك املبادىء والإر�شادات من خالل عمل فريق مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية التفاقية رام�سار
( )STRPا�ستجابة للإجراء  2.2.1من خطة عمل االتفاقية للأعوام  :2002-2000من �أجل «جمع وتوفري املعلومات
للأطراف املتعاقدة حول تخطيط ا�ستخدام الأرا�ضي املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة ،و� ...إدارة النطاق ال�ساحلي ب�شكل
خا�ص ».وقد متت �صياغة املبادىء والإر�شادات بجهود ت�شاركية بدعم مايل من حكومة الواليات املتحدة الأمريكية.

ميكن العثور على مناق�شة حول التعاريف وامل�صطلحات واملنهجيات احلالية يف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي يف امللحق  .1ويتو�سع امللحق  2يف
التطرق للأ�سا�س املنطقي لهذه املبادىء

اخللفية وال�سياق
�-6إن تعريف الأرا�ضي الرطبة املعتمد من قبل اتفاقية رام�سار يغطى النظم البيئية للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية
والبحرية والداخلية .وفيما يتعلق بالأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية والبحرية ،ف�إن تعريف رام�سار يت�ضمن املناطق «ذات
املياه الراكدة �أو املتدفقة �أو العذبة املاحلة �أو املائلة للملوحة ،مبا فيها املناطق املياه البحرية التي ال يتجاوز عمقها
عند َ
اجلزْ ر ال�ستة �أمتار» (املادة  1.1من االتفاقية)
�-7إ�ضافة �إىل ذلك ،وفيما يتعلق ب�ضم الأرا�ضي الرطبة البحرية وال�ساحلية �إىل قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية
الدولية مبوجب اتفاقية رام�سار ،ت�شري املادة � 2.1إىل �أنه «ميكنهم �ضم املناطق ال�شاطئية وال�ساحلية املجاورة
للأرا�ضي الرطبة ،وا ُ
جلزُر �أو امل�سطحات البحرية التي يزيد عمقها عن �ستة �أمتار وقت َ
اجلزْ ر� ،ضمن الأرا�ضي
الرطبة.
10

كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
-8بالتايل ف�إن التغطية التي تقوم بها اتفاقية رام�سار و�إلتزامات �أطرافها املتعاقدة تت�ضمن وب�شكل هام النظم البيئية
ال�ساحلية والبحرية كذلك النظم البيئية للأرا�ضي الداخلية.
�-9إن الأطراف يف اتفاقية رام�سار قد اعرتفوا ب�أهمية �ضمان ت�أمني احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها
الر�شيد يف النطاق وذلك من خالل امل�شاركة الكاملة يف عمليات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي .وقد دعت
التو�صية  6.8الأطراف املتعاقدة �إىل اعتماد وتطبيق مبادىء التخطيط اال�سرتاتيجي والإدارة املتكاملة للنطاق
ال�ساحلي للم�ساعدة يف �صنع قرار �آمن حول احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وا�ستخدامها الر�شيد ،ويف
القرار  21.VIIعزمت الأطراف املتعاقدة على مراجعة وتعديل ال�سيا�سات التي ت�ؤثر �سلب ًا على الأرا�ضي الرطبة
بني املدين وعلى ال�سعي �إىل تقدمي تدابري بعيدة املدى للحفاظ على تلك املناطق.
-10تنفيذ ًا لدمج �أكرث فاعلية للأرا�ضي ال�ساحلية وقيمها ووظائفها يف التنمية امل�ستدامة للنطاق ال�ساحلي ،فقد طورت
االتفاقية كذلك روابط من خالل مذكرات التعاون مع اتفاقيات البحار الإقليمية (ب�شكل خا�ص اتفاقيتي بر�شلونة
وقرطاجنة) ،والربنامج العاملي لإجراءات حماية البيئة البحرية من الأن�شطة الربية ( )GPAومعهد املحيطات
الدويل ،ومع عمل برنامج البحار الإقليمية التابع لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ( ،)UNEPالداعم بيئي ًا للتنمية
امل�ستدامة للمناطق ال�ساحلية ،خا�صة من خالل التعاون بني مبادرة اتفاقية الأرا�ضي الرطبة املتو�سطية( (�Med
 )Wetوخطة عمل البحر الأبي�ض املتو�سط ،وكذلك �إعداد مذكرة تعاون وخطة عمل م�شرتكة مع (�أمانة) برنامج
البيئية الإقليمية للمحيط الهادىء (.)SPREP
-11رغم ذلك ،ف�إنه من الوا�ضح للعيان ب�أن العديد من النا�س واملنظمات امل�س�ؤولة عن التخطيط و�صنع القرار يف
املناطق ال�ساحلية ،على نطاقي ال�سيا�سة الوطنية والتنفيذ املحلي ،غري مدركني متام ًا لأهمية الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية والتزامات حكوماتهم املن�ضوية حتت اتفاقية رام�سار ،و�أن الأرا�ضي الرطبة ح�سب تعريف االتفاقية تغطي
جزء ًا كبري ًا من املناطق الربية والبحرية يف النطاق ال�ساحلي.
�-12إن حتقيق الأدارة امل�ستدامة يف املناطق ال�ساحلية يخلق حتديات كبرية من نوع خا�ص ،حيث �أن ال�ضغوطات الناجمة
عن الكثافة الب�شرية املتزايد وال�ضغوطات التنموية العديدة ،والتلوث نتيجة م�صادر برية ،واال�ستغالل غري امل�ستدام
للموارد الطبيعية يعترب كبري ًا ب�شكل خا�ص يف العديد من مناطق العامل ال�ساحلية .وت�شري التقديرات �إىل �أن %60
على الأقل من الكثافة الب�شرية تعي�ش يف ال�شريط ال�ساحلي بدء ًا من ال�شاطىء وحتى  60كلم باجتاه الأرا�ضي
الداخلية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن العديد من املناطق ال�ساحلية جتتذب عمليات تنموية �إقت�صادية �أ�سرع من العديد
من املناطق الداخلية ،وهذا ي�ضع �ضغط ًا هائ ًال على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية �سواء من حيث املطالبة بالأر�ض
من �أجل الإعمار ،وال�صناعة ،والتطوير املرتبط باملوانىء ،وال�سياحة ،و�أعباء التلوث املتزايد ،وا�ستنزاف املوارد
الطبيعية.
-13غالب ًا ما حتدث ال�صراعات يف املناطق ال�ساحلية نتيجة املناف�سة على خم�ص�صات املوارد ال�ساحلية ،مبا فيها
امل�ساحة .وحتدث ال�صراعات النمطية ب�ش�أن �إمكانية الو�صول �إىل اخلط ال�ساحلي ،وعدم التوافق بني اال�ستخدامات
القطاعية التي ال ميكنها �أن تتواجد بالتجاور مع بع�ضها؛ امللكية اخلا�صة التي متنع اال�ستخدام العام �أو الو�صول
�إىل املوارد ال�ساحلية؛ �أهداف اال�ستخدام امل�ستدام بعيدة املدى التي حتول دون حتقيق مكت�سبات اقت�صادية قريبة
املدى؛ وجود بنية حتتية للحماية ال�ساحلية.
�-14إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن اال�ستخدام امل�ستدام للموارد ال�ساحلية ميكن �أن يت�أثر ب�شكل كبري باال�ضطرابات الب�شرية
الناجمة عن �صنع الإن�سان �أو الطبيعية الناجمة عن العمليات ال�ساحلية ،مبا فيها الأثار الرتاكمية الناجتة عن
امل�شاريع التنموية الكبرية وال�صغرية على حد �سواء؛ التغريات التدريجية مثل التغري املناخي ،ارتفاع من�سوب
البحار؛ الأحداث العر�ضية الطبيعية الفجائية مثل العوا�صف والفي�ضانات ،والكوارث الفجائية التي يت�سبب بها
الإن�سان ،مثل البقع النفطية الكربى .وكثري ًا ما جتتمع الكوارث الفجائية من �صنع الإن�سان مع العوامل الطبيعية
معمقة بذلك الت�أثري على الوظائف الطبيعية والعمليات يف املناطق ال�ساحلية.
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-15خالل العقود الأخرية من القرن الع�شرين ،تزايد االعرتاف العاملي ،خا�صة من خالل الف�صل  17من الأجندة 21
املعتمدة من قبل ريو  1992وم�ؤمتر الأمم املتحدة للبيئة والتنمية ( ،)UNCEDباحلاجة �إىل تطوير �إدارة متكاملة
فاعلة للمناطق ال�ساحلية .هذا الأمر يقر بوجود عدد كبري من املعنيني يف املناطق ال�ساحلية و�أن هناك تعقيدات
من نوع خا�ص للم�ؤ�س�سات والوكاالت احلكومية ذات امل�س�ؤوليات الت�شريعية املتعلقة بالقطاعات البحرية املختلفة،
واملدية ال�ساحلية والتخطيط الربي و�صنع القرار.
-16ميكن ت�صنيف الق�ضايا مو�ضع اهتمام املعنيني �ضمن ثالث فئات ،ينبغي الرد عليها با�ستجابات خمتلفة:
الق�ضايا التي تعترب �ضمن م�س�ؤولية معني معني ،على �سبيل املثال �سلطة املوانىء التي غالب ًا ما يقع على عاتقهاواجب قانوين؛
الق�ضايا التي تعترب �ضمن م�س�ؤولية معني معني �أو عدد من املعنيني ،الذين ميكن �أن ي�ستفيدوا من عملية تبادلاملعلومات لزيادة الفهم والوعي؛ و
تلك الق�ضايا ،على �سبيل املثال �أثر التغري املناخي ،الذي من �ش�أنه الت�أثري على جميع املعنيني لكنه لي�س من�ضمن م�س�ؤولية �أحد منهم ،وعليه ،ف�إنه من املفيد و�ضع ا�ستجابات من خالل منهجية الإدارة املتكاملة للنطاق
ال�ساحلي.
-17مت و�ضع عدد متزايد من املبادرات �صممت لإن�شاء وتنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي من خالل التخطيط
و�صنع القرار الذي يت�ضمن م�شاركة كاملة للمعنيني ،مبن فيهم املجتمعات املحلية وال�شعوب الأ�صلية .وبدعم
مبادرات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،مت �إعداد جمموعة هامة من توجيه ال�سيا�سات و�إر�شادات التنفيذ.
-18غري �أن اال�ستعرا�ض الذي �أجرته هيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية حول التوجيه املتوفر وجد �أنها ق ّلما تعرتف
�أو ت�شتمل على توجيه ب�ش�أن الدور احليوي الذي تلعبة الأرا�ضي الرطبة وقيمها ووظائفها يف املناطق ال�ساحلية �أو
البحرية القريبة من ال�ساحل ب�شكل كامل .وعالوة على ذلك ،ف�إن معظم التوجيهات تنطوي على اعرتاف حمدود �أو
معدوم ب�إلتزامات البلدان واتفاقية رام�سار املتعلقة باحلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد يف النطاق
ال�ساحلي.
-19قلما يوفر التوجيه املتاح تعريف ًا حمدد ًا للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،وقد ذكرت تلك الأرا�ضي عموم ًا كنمط عام
للمناطق ال�ساحلية احل�سا�سة بيئي ًا .ومع ذلك ،يظهر يف العديد من �إر�شادات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي،
خا�صة تلك التي �أعدتها منظمة الأغذية والزراعة ( )FAOالتابعة للأمم املتحدة ( )UNمرجعية �أكرث حتديد ًا
للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،لكن ب�شكل رئي�سي يف �سياق دمج الزراعة وامل�صائد ال�سمكية �ضمن الإدارة املتكاملة
للنطاق ال�ساحلي .وترجع هذه الإر�شادات بالدرجة الأوىل �إىل �أمناط الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية والبحرية الهامة
بالن�سبة لال�ستزراع املائي وامل�صائد ال�سمكية :املنغروف ونظم الأع�شاب البحرية وال�شعاب املرجانية ونظم
ال�شواطىء الرملية والبحريات وم�صبات الأنهار.
-20هناك نتيجة م�شابهة مت الإبالغ عنها يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ال�ساد�س التفاقية التنوع االحيائي (م�ؤمتر
الأطراف املتعاقدة ال�ساد�س� ،أبريل (ن�سيان)  )2002تتعلق باالعرتاف ب�أهمية التنوع االحيائي البحري وال�ساحلي
بالن�سبة للتوجيه القائم حول الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
-21دعم ًا للمبادىء والإر�شادات الالحقة ،مت �إعداد معلومات �أ�سا�سية حول املنهجيات احلالية لو�ضع وتنفيذ �إدارة
متكاملة للنطاق ال�ساحلي ،تتوفر تعاريفها وم�صطلحاتها ال�شائعة اال�ستخدام يف امللحق .1
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معلومات �إ�ضافية
مدونة منظمة الأغذية والزراعة لقواعد ال�سلوك اخلا�صة بامل�صائد ال�سمكية الر�شيدة وغريها من املن�شورات ذات ال�صلة
�إن مدونة قواعد ال�سلوك اخلا�صة بامل�صائد ال�سمكية الر�شيدة ،والتي اعتمدتها منظمة الأغذية والزراعة عام  ،1995قد و�ضعت بجهد م�شرتك من
قبل �أع�ضاء منظمة الأغذية والزراعة واملنظمات احلكومية الدولية و�صناعة �صيد الأ�سماك واملنظمات غري احلكومية ،خالل فرتة عامني ،ومتثل
الوثيقة النهائية توافق عاملي للآراء املتعلقة مبجموعة كبرية من ق�ضايا امل�صائد ال�سمكية واال�ستزراع املائي .وهي توفر �إطار عمل فعال للجهود
الوطنية والدولية ل�ضمان اال�ستغالل امل�ستدام للموارد املائية احلية من خالل و�ضع مبادىء ومعايري قابلة لتطبيقها يف احلفاظ على جميع امل�صائد
ال�سمكية و�إدارتها وتطويرها (مبا فيها امل�صائد ال�سمكية الداخلية والبحرية �إ�ضافة �إىل امل�ستزرعة مائي ًا) فيما يوىل النظام البيئي والتنوع االحيائي
االهتمام الالزم.
ويف متهيدها للمدونة� ،أ�شارت منظمة الأغذية والزراعة �إىل �أن �إدخال املناطق االقت�صادية اخلال�صة ( )EEZsخالل منت�صف ال�سبعينات ،و�إعطاء
الدول ال�ساحلية احلق وامل�س�ؤولية لإدارة امل�صائد ال�سمكية التي تغطى  %90من امل�صائد البحرية العاملية ،جنب ًا �إىل جنب مع
اعتماد اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�ص بقانون البحار عام  1982قد قدم �إطار عمل جديد لتح�سني �إدارة املوارد
البحرية .ويف حني كان هذا التخ�ص�ص الوطني خطوة �أ�سا�سية نحو الأمام ،ف�إن العديد من الدول ال�ساحلية
ا�ستمرت يف مواجهة حتديات خطرية ،مفتقرة �إىل اخلربة ال�ضرورية وكذلك املوارد املالية واملادية.
كان الق�صد من وراء مدونة قواعد ال�سلوك هو م�ساعدة الدول يف تخطي بع�ض ًا من هذه ال�صعوبات .فقد غطت
املبادىء والأهداف وعنا�صر الإجراءات مدىً وا�سع ًا من �أن�شطة امل�صائد ال�سمكية – ا�صطياد وجتهيز وجتارة
الأ�سماك واملنتجات ال�سمكية ،وعمليات �صيد الأ�سماك ،واال�ستزراع املائي ،وبحوث امل�صائد ال�سمكية ودمج �إدارتها
�ضمن �إدارة املناطق ال�ساحلية.
تتوفر مدونة قواعد ال�سلوك ب�صيغة  HTMLو� /أو  PDFيف عدد من اللغات .وهناك مزيد ًا من املعلومات على املوقع:
 .www.fao.org/decrep/005/v978e00.htmوبالن�سبة ملن يتعذر عليهم الو�صول �إىل الإنرتنت ،ميكن احل�صول على ن�سخ
ورقية من خالل الكتابة �إىل :رئي�س الدائرة ،دائرة امل�صائد ال�سمكية واال�ستزراع املائي  ،FIITمنظمة الأغذية والزراعة،
فيايل ديل تريمي دي كاراكاال )00153( ،روما� ،إيطاليا.
وكونها تغطي جمموعة وا�سعة من الق�ضايا املعقدة ،ف�إن املدونة جاءت على درجة عالية من التقنية من حيث الأ�سلوب
واملحتوى .واعرتاف ًا منها بذلك ،قامت منظمة الأغذية والزراعة بو�ضع دليل �سهل اال�ستخدام تابع للمدونة بعنوان ما هي مدونة قواعد ال�سلوك
بالن�سبة للم�صائد ال�سمكية الر�شيدة؟ وي�صف هذا الكتيب امللون الذي يقع يف � 13صفحة والذي ُن ِ�شر باللغة الإجنليزية عام  ،2001بطريقة غري
تقنية بع�ض اجلوانب الهامة ملدونة قواعد ال�سلوك .ورغم �أنه لي�س من املق�صود �أن تكون بديلة عن املدونة� ،إال �أنها ت�ساعد يف رفع الوعي ب�أهداف
و�أغرا�ض املدونة ل�شريحة وا�سعة من ال ُقراء .وهي متوفرة ب�صيغة  HTMLمن موقع منظمة الأغذية والزراعة:
 ،www.fao.org/docrep/003/x9066e/x9066e00.htmوكن�سخة ورقية عن طريق مرا�سلة العنوان �أعاله.
ولدعم تنفيذ املدونة ،قامت منظمة الأغذية والزراعة منذ عام  1995بن�شر �سل�سلة �إر�شادات تقنية من �أجل امل�صائد ال�سمكية الر�شيدة .فقد مت
ن�شر ع�شرة جملدات ومالحق لتلك املجلدات ،مغطية بذلك جمموعة كاملة من املوا�ضيع مثل �إدارة امل�صائد ال�سمكية (مبا يف ذلك جملد ركز
على منهجية النظم البيئية لإدارة امل�صائد ال�سمكية بالتوافق مع منهجية اتفاقية رام�سار يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة) واال�ستزراع املائي وامل�صائد
ال�سمكية ال�صغرية واحلد من الفقر وامل�صائد ال�سمكية الداخلية واملنهجية االحرتازية وغريها.
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مبادىء و�إر�شادات لدمج ق�ضايا الأرا�ضي الرطبة �ضمن الإدراة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي
 -22تنق�سم املبادىء التوجيهية الثمانية التالية �إىل �أربعة �أق�سام:
• االعرتاف بدور و�أهمية اتفاقية رام�سار بالن�سبة للأرا�ضي الرطبة يف النطاق ال�ساحلي؛
• �ضمان التوعية التامة بقيم ووظائف الأرا�ضي الرطبة يف النطاق ال�ساحلي؛
• ا�ستخدام �آليات لت�أمني احلفاظ واال�ستخدام امل�ستدام للأرا�ضي الرطبة يف النطاق ال�ساحلي؛ و
•معاجلة دمج احلفاظ واال�ستخدام امل�ستدام للأرا�ضي الرطبة �ضمن الإدارة املتكاملة للنظم البيئية وا�سعة
النطاق.
-23حتدد هذه املبادىء الق�ضايا الرئي�سية التي ت�شكل �أ�سا�س ًا ل�ضمان دمج الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي للحفاظ
على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وا�ستخدامها الر�شيد من خالل اتفاقية رام�سار .ولكل مبد�أ من املبادىء ،هناك
�إر�شادات حول تطبيقها من قبل الأطراف املتعاقدة لرام�سار وذلك عن طريق �إجراءات حمددة ينبغى القيام بها
لتفعيل تلك املبادىء.
 -24هناك مربرات و�أ�س�س �أكرث تف�صي ًال لكل مبد�أ من املبادىء يف امللحق .2
االعرتاف بدور و�أهمية اتفاقية رام�سار والأرا�ضي الرطبة بالن�سبة للنطاق ال�ساحلي
املبد�أ �:1إن اتفاقية رام�سار هي املعاهدة العاملية احلكومية الدولية التي تعالج ب�شكل خا�ص مو�ضوع احلفاظ على
النظم البيئية للنطاق ال�ساحلي وا�ستخدامها الر�شيد.
� -25إن اتفاقية الأرا�ضي الرطبة (رام�سار� ،إيران )1971 ،هي املعاهدة العاملية احلكومية الدولية الوحيدة التي تركز
على نظم بيئية حمددة -الأرا�ضي الرطبة .مبوجب تعريف االتفاقية للأرا�ضي الرطبة ف�إن جميع �أجزاء املناطق
ال�ساحلية بني املدين والبحرية القريبة من ال�شاطىء جنب ًا �إىل جنب مع الأرا�ضي الرطبة الداخلية -يقع العديد من
�أمناطها �ضمن اجلزء الربي من املناطق ال�ساحلية .و�شمولية الإتفاقية ال�ساحلية والبحرية هذه ،غري مفهومة �أو
معرتف بها دوم ًا.
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النقطة الإر�شادية رقم � – 1ضمان حتقيق الأطراف املتعاقدة اللتزاماتهم مبوجب اتفاقية رام�سار من خالل الإدارة
املتكاملة للمناطق ال�ساحلية
�1-1ضمان رفع الوعي بالإلتزامات احلكومية ك�أطراف يف اتفاقية رام�سار يف الأق�سام والوكاالت احلكومية وغريها من امل�ؤ�س�سات التي يقع على
كاهلها م�س�ؤوليات �إدارة املناطق ال�ساحلية و�صنع القرار فيها.
� 2 -1ضمان دمج �أطر عمل ال�سيا�سة الوطنية للإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي وتوافقها مع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الوطنية للأرا�ضي الرطبة،
مبا يف ذلك �إدراجها �ضمن ال�سيا�سات الوطنية للحفاظ على التنوع االحيائي واال�سرتاتيجيات واخلطط ،با�ستخدام �إر�شادات رام�سار لإعداد
وتنفيذ ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة (القرار �( )6-VIIأدرجت يف الكتيب  ،2ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة) لأجل هذا
الغر�ض.
3-1دعوة الأق�سام احلكومية امل�س�ؤولة عن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي للم�شاركة يف اللجان الوطنية للأرا�ضي الرطبة �أو جلان رام�سار ،حيثما
مت �إن�شا�ؤها.
4-1مراعاة �إعداد الربو�شورات واملن�شورات التي ت�سلط ال�ضوء على اتفاقية رام�سار يف النطاق ال�ساحلي ،والعمل على ن�شرها على نطاق وا�سع.
5-1ال�سعي مع الأق�سام احلكومية امل�س�ؤولة عن اتفاقية التنوع االحيائي للح�صول على االعرتاف بالعمل امل�شرتك وم�س�ؤوليات تنفيذ اتفاقية رام�سار
فيما يتعلق باحلفاظ على التنوع االحيائي.
�6-1ضمان توفر �إر�شادات الإتفاقية للتعاون الدويل مبوجب اتفاقية رام�سار (كتيب رام�سار رقم  ،20التعاون الدويل) ك�أدوات وم�ساعدة لأولئك
ال�ساعون �إىل تنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي �ضمن �سياق عرب حدودي.

املبد�أ .2الدمج التام لق�ضايا احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد �ضمن الإدارة
املتكاملة للنطاق ال�ساحلي �أمر �ضروري من �أجل عملية الإدارة ال�ساحلية امل�ستدامة
الناجحة.
-26تعترب املناطق ال�ساحلية ذات �أهمية متزايدة بالن�سبة للكثافة الب�شرية يف جميع �أرجاء العامل .فالأن�شطة الب�شرية
هي امل�س�ؤولة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عن ال�ضغوطات العديدة التي ت�ؤثر على الإ�ستدامة يف النطاق ال�ساحلي،
مثل فقدان املوئل والوظائف البيئية واملائية ،والتلوث املتزايد يف البيئات القريبة من ال�شاطىء وتزايد مقدار املواد
الغذاية فيها ,وت�سارع ارتفاع من�سوب البحار ،وتعطيل و�إيقاف تدفق املياه والروا�سب .وي�ؤثر العديد من هذه امل�شاكل
ب�شكل خطري على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وقدرتها على موا�صلة تقدمي القيم والوظائف احليوية للنا�س والتنوع
االحيائي يف النطاق ال�ساحلي ،حيث (على النحو املن�صو�ص عليه يف املبد�أ � )1أن الأرا�ضي الرطبة مبوجب تعريف
اتفاقية رام�سار تغطي �أجزاء ًا هامة من ال�سواحل يف العامل.
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النقطة الإر�شادية رقم � – 2ضمان قيام الأطراف املتعاقدة بدمج ق�ضايا احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد
�ضمن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ب�شكل كامل ،كعملية �إدارية �أ�سا�سية م�ستدامة ناجحة لل�سواحل
 1-2حتديد العوائق الرئي�سية التي تعيق دمج ق�ضايا الأرا�ضي الرطبة بفاعلية �ضمن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي وتعيق تعزيز �أهمية قيم
الأرا�ضي الرطبة بالن�سبة للنطاق ال�ساحلي؛ والعمل الذي ي�ؤدى �إىل تخطي تلك العوائق بالت�شارك مع مدراء ال�سواحل وغريهم من امل�س�ؤولني
عن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
 2-2تطوير عمليات ا�ست�شارية ت�شمل مدراء الأرا�ضي الرطبة وت�ساعدهم على فهم �أداء عمليات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ب�شكل �أف�ضل.
 3-2تقييم الفوائد االقت�صادية حلماية الأرا�ضي الرطبة ،واحلافظ عليها وعلى ا�ستخدامها الر�شيد والعمل على مراعاتها كقطاع م�سا ٍو يف الإدارة
املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
 4-2ت�شجيع و�ضع �آليات مالئمة ل�ضم جميع املجموعات املنخرطة يف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،وت�شجيع الإجراءات نحو فهم �أف�ضل
للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية و�ضرورة دجمها ب�شكل فعال �ضمن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
 5-2زيادة اجلهود التعليمية ورفع الوعي العام حول فوائد �إدارة الأرا�ضي الرطبة كعن�صر حيوي يف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
 6-2تعزيز ا�ستخدام �أدوات و�أ�ساليب خمتلفة ،مثل التقييم البيئي اال�سرتاتيجي ،تقييم الأثر البيئي ،وو�سائل الإدارة االقت�صادية وغريها ،من �أجل
حت�سني الفهم حول الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية كعن�صر اقت�صادي وبيئي حا�سم يف املناطق ال�ساحلية.
 7-2ت�شجيع و�ضع �سلطة �إدارة �ساحلية تعمل على �ضم جميع القطاعات وامل�ؤ�س�سات املنخرطة يف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،مبن فيهم
مدراء الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية.
 8-2حتفيز �إعداد خطط �إدارية متكاملة للمناطق ال�ساحلية ،كذلك م�شاريع وبرامج عمل تت�ضمن ق�ضايا واهتمامات الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية
ب�شكل تام.
  9-2تعزيز ا�ستخدام �أ�ساليب حل النزاعات ملعاجلة النزاعات التي قد تن�ش�أ بني م�ستخدمي املوارد ال�ساحلية ،مبا يف ذلك من �أجل الأرا�ضي
الرطبة ال�ساحلية ،وال�سعي �إىل دجمها �ضمن عمليات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
 2.10و�ضع �آليات لر�صد وتقييم التقدم يف تنفيذ عمليات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
� 2.11ضمان �إدراك امل�س�ؤولون عن �سيا�سة وتنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي وب�شكل كامل اللتزامات احلكومة الوطنية مبوجب اتفاقية
رام�سار ،مبا يف ذلك من خالل م�شاركتهم يف جلان رام�سار الوطنية �أو الأرا�ضي الرطبة.

ب� .ضمان وجود وعي كامل بقيم ووظائف الأرا�ضي الرطبة يف النطاق ال�ساحلي
املبد�أ .3للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية قيم ووظائف هامة ،وهي توفر العديد من ال�سلع واخلدمات ذات
القيمة االقت�صادية العالية.
الدور العام للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف توفري ال�سلع واخلدمات ،والقيم والوظائف
�-27إن للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية قيم ًا ثقافية واجتماعية -اقت�صادية وحيوية رئي�سية وذلك من خالل توفريها
للعديد من ال�سلع واخلدمات للنا�س و�سبل عي�شهم ،و�أي�ض ًا من خالل �إ�سهامها يف املحافظة على التنوع االحيائي.
و�إ�ضافة �إىل اخلدمات التي تقدمها الأرا�ضي الرطبة واملتعلقة بالتحكم بالعوا�صف والفي�ضانات والق�ضايا املتعلقة
ب�إدارة املياه ،ف�إن ال�سلع التي تقدمها الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية التي قد تكون حيوية بالن�سبة لل�صحة و�سالمة
ورفاه ال�سكان املحليني تت�ضمن الفاكهة والأ�سماك و�أنواع الرخويات والطيور املائية والغزالن والتما�سيح وغريها من
اللحوم والراتنجات وخ�شب البناء وخ�شب الوقود والق�صب للأ�سقف والن�سيج و�أعالف احليوانات والنباتات الطبية
أرا�ض خ�صبة من �أجل الزراعة ،واملنتجات الزراعية والتزويد باملياه والنقل املائي.
و� ٍ
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النقطة الإر�شادية رقم � – 3ضمان االعرتاف الكامل بال�سلع العديدة واخلدمات ذات القيمة االقت�صادية العالية التي
تقدمها الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية
 1-3حتديد �أكرث الأدوات مالئم ًة ،مثل �أ�ساليب التقييم االقت�صادي ،التحليل متعدد املعايري والتقييم البيئي والبيئي اال�سرتاتيجي ،الذي �سي�سمح
بتقييم جميع القيم االجتماعية والثقافية والبيئة للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،و�ضمان االعرتاف بها وتطبيقها من قبل املدراء ال�ساحليني لدى
تنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
 2-3ن�شر التوعية املعززة بني املعنيني الأ�سا�سيني حول املجاالات الوا�سعة للقيم االقت�صادية لل�سلع واخلدمات التي توفرها الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية.
� 3-3ضمان �أن مبادىء رام�سار التوجيهية التي تراعي النواحي الثقافية للأرا�ضي الرطبة من �أجل �إدارة فعالة للمواقع (القرار  )19-VIIIت�ؤخذ
باالعتبار لدى تقييم الأهمية الثقافية للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية من خالل عمليات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
حا�شية جانبية :انظر
�أي�ض ًا الكتيب  18حول
�إدارة الأرا�ضي الرطبة

دور الأرا�ضي ال�ساحلية يف العمليات ال�ساحلية
-28يتم املحافظة على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية التي تعمل ب�شكل طبيعي عن طريق عمليات �ساحلية التي بدورها
ت�سهم يف عمليات الإدارة ال�ساحلية .وينبغى االعرتاف بالدور املحوري للأرا�ضي الرطبة يف العمليات ال�ساحلية
والعمل على تعزيزه .وحيث �أن الأرا�ضي الرطبة تربط بني العمليات الفيزيائية واحليوية والكيميائية ب�شكل كبري
ف�إن تغري يف عن�صر واحد ميكن �أن ي�ؤثر يف العملية ال�ساحلية برمتها .والإدارة الآمنة وامل�ستدامة للأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية بغر�ض املحافظة �أو حت�سني وظائفها يف العمليات ال�ساحلية يعترب �أمر ًا �أ�سا�سي ًا من الإدارة املتكاملة
للنطاق ال�ساحلي.

النقطة الإر�شادية رقم � – 4ضمان اعرتاف الأطراف املتعاقدة بالدور الرئي�سي للأرا�ضي الرطبة يف العمليات ال�ساحلية
� 1-4إجراء درا�سات لتحديد الدور الذي تلعبه الأرا�ضي الرطبة يف العمليات ال�ساحلية .وبناء ًا على تلك النتائج ،ينبغي على الأطراف املتعاقدة
اتخاذ التدابري ملنع الأن�شطة التي من �ش�أنها �إحلاق الأذى بالأرا�ضي الرطبة ،مبا يف ذلك حماية و�إدارة �أهم مناطق الأرا�ضي الرطبة.
 2-4النظر يف �إعادة ت�أهيل وا�ست�صالح الأرا�ضي الرطبة املتدهورة لإعادة تفعيل دورها الإيجابي يف العمليات ال�ساحلية.
 3-4اتخاذ التدابري يف مناطق منابع الأنهار التي من �ش�أنها �إيقاف املمار�سات �أو التنمية ال�ضارة مما ي�ؤثر على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،مثل
بناء ال�سدود وخملفات التلوث والإفراط يف ا�ستخراج املياه (انظر �أي�ض ًا املبد�أ .)7
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معلومات �إ�ضافية
يف املقدمة :حماية اخلط ال�ساحلي واخلدمات البيئية الأخرى من املنغروف وال�شعاب املرجانية
�إن القيمة الإقت�صادية والدور امل�سعف للحياة الذي تلعبه ال�شعاب املرجانية واملنغروف
قد و�ضع مو�ضع تركيز بالغ يف هذا التقرير الذي ن�شر عام  2006من قبل مركز ر�صد
احلفاظ العاملي التابع لربنامج الأمم املتحدة للبيئية .ي�ؤكد التقرير على الدور احليوي
الذي تلعبه هذه العنا�صر الطبيعية يف ال�سياحة ووقف اجنراف ال�سواحل والقيام
بدور احلا�ضنة للأ�سماك ،مبا فيها تلك التي تدخل يف جتارة الأحوا�ض ال�سمكية
بعدة ماليني من الدوالرات.
ويعرتف التقرير ب�أن املرجان واملنغروف ميت�صان ما ي�صل �إىل  90باملائة من
طاقة الأمواج التي تولدها الرياح .كما �أنه ي�ؤكد على �أن احلفاظ عليهما ما
هو �إال ثمن قليل مقابل تكلفة الق�ضاء عليهما �أو ا�ستبدال دوريهما بهياكل من
�صنع الإن�سان .وهي تعالج مدىً وا�سع ًا من الفوائد التي تقدمها تلك النظم
البيئية والدور الذي ميكن �أن ت�ؤديه يف التنمية ال�ساحلية وا�ستعادة �سبل
العي�ش بالن�سبة له�ؤالء الذين يعانون من ت�أثريات الأحداث ال�شديدة.
يقول التقرير مث ًال:
•تقدر قيمة ال�شعاب املرجانية ما بني  100,000دوالر �إىل
 600،000دوالر لكل كيلومرت مربع يف ال�سنة.
•الكلفة التقديرية حلمايتها ،من خالل تكاليف �إدارة املناطق
املحمية البحرية ت�صل فقط �إىل  775دوالر لكل كيلومرت
يف ال�سنة
•�إن تكلفة تركيب حواجز �أمواج ا�صطناعية ا�سمنتية ذات الأربعة �أرجل حول جزر مال ،مالديف ،كان
 10ماليني دوالر لكل كيلومرت .ومت القيام بذلك بعد تدهور ال�شعاب الطبيعية.
•يف �أندوني�سيا� ،أنفق فندق ًا يف لومبوك الغربية ما معدله  125,000دوالر يف ال�سنة وعلى مدى �سبع �سنوات يف حماولة ال�ستعادة  250مرت
على طول ال�شاطىء بعد تعرية ح�صلت نتيجة اال�ستخراج الربي للمرجان.
�أنتج من قبل مركز ر�صد احلفاظ العاملي -برنامج الأمم املتحدة للبيئة بالتعاون مع �شبكة العمل الدولية لل�شعاب املرجانية واالحتاد الدويل
حلماية الطبيعة ،وميكن تنزيل التقرير ب�صيغة ُ ( PDFن َ�سخ بدقة منخف�ضة �أو عالية) من املوقع
http://sea.unep-wcmc.org/resources/publications/UNEP_WCMC_bio_series/24.cfm
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دور الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف التخفيف من �أثر املخاطر الطبيعية والتلوث والفي�ضانات
انظر �أي�ض ًا الكتيب ،9
�إدارة �أحوا�ض الأنهار،
والكتيب  ،10تخ�صي�ص
و�إدارة املياه

�-29إن املحافظة على اخلطوط ال�ساحلية الطبيعية من �ش�أنها �أن ت�ساعد على امت�صا�ص طاقة الأمواج املدفوعة
بالعوا�صف قبل �أن تقتحم الأرا�ضي الداخلية وتت�سبب بدمار املمتلكات واحلياة الب�شرية .فعمل الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية الذي ي�ساعد يف ا�ستقرار اخلط ال�ساحلي واحلماية من العوا�صف يتم من خالل احلد من طاقة الرياح
والأمواج والتيارات عن طريق وجود نظم �ضحلة ما بني املدين وحتت املدين مثل ال�شعاب املرجانية واملنغروف
وامل�سطحات املدية والأهوار امللحية.
-30دون حمافظة تامة على الوظائف املائية للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وما يت�صل بتلك الوظائف ،ف�إن جناح
اال�ستدامة يف التنمية ال�ساحلية �أمر غري م�ؤكد .فالدمج الفعال واملحافظة على الوظائف املائية للأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية �ضمن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ميكن �أن ي�سهم يف حت�سني نوعية املياه ال�ساحلية وزيادة القيمة
االقت�صادية للأرا�ضي ال�ساحلية واملحافظة على التنوع االحيائي ال�ساحلي.

النقطة الإر�شادية رقم � – 5ضمان اعرتاف الأطراف املتعاقدة بدور الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف تنظيم تدفق املياه
ونوعيتها
� 1-5إجراء درا�سات لتحديد الوظائف والفوائد التي تقدمها الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية بالن�سبة لإدارة الفي�ضانات واملخاطر الطبيعية و�ضمان
نوعية املياه يف املناطق ال�ساحلية .وبناء ًا على تلك النتائج ،ينبغي على الأطراف املتعاقدة �ضمان االعرتاف بوظائف وقيم الأرا�ضي الرطبة
ودجمها �ضمن قرارات التخطيط يف النطاق ال�ساحلي.
� 2-5إن مل تكن حماية الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية من التدهور والدمار �أمر ًا ممكن ًا ،ينبغي �أو ًال مراجعة فر�ص �إعادة ت�أهيل �أو ا�ست�صالح الأرا�ضي
أرا�ض رطبة �إ�ضافية �ضمن املناطق ال�ساحلية ،لتقوم بتوفري خدمات تتعلق بالتحكم بالفي�ضانات
الرطبة ال�ساحلية ،وثاني ًا النظر يف بناء � ٍ
واملخاطر الطبيعية و�ضمان نوعية املياه يف املناطق ال�ساحلية.
 3-5جراء تقييمات لتحديد التكاليف االقت�صادية واالجتماعية التي من املحتمل �أن تنتج فيما لو مل تتم املحافظة على الوظائف الطبيعية
للأرا�ضي الرطبة املتعلقة بالتحكم بالفي�ضانات واملخاطر الطبيعية ونوعية املياه �أو �أنها قد ت�أثرت ب�شكل بالغ �أو تعر�ضت للدمار.
كاف وذلك من خالل حت�سني توعية املدراء ال�ساحليني بهذه القيم وعن طريق
� 4-5ضمان مراعاة القيمة املائية للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ب�شكل ٍ
رفع التوعية لدى النا�س بهذا املو�ضوع.
 5-5ت�شجيع تطوير �أ�ساليب مالئمة لدمج �إدارة الفي�ضانات واملخاطر الطبيعية و�ضبط نوعية املياه من خالل احلفاظ على عمليات الأرا�ضي
الرطبة ال�ساحلية الطبيعية يف كافة مراحل الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
دور الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف التخفيف من �أثار التغري املناخي وارتفاع من�سوب البحار والت�أقلم
معها
 -31هناك عدد من �أمناط الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،خا�صة ال�شعاب املرجانية واجلزر املرجانية واملنغروف التي
تعترب عر�ضة ب�شكل خا�ص خلطر ت�أثريات التغري املناخي وارتفاع من�سوب البحار نظر ًا لقدرتها املحدودة على
التكيف ،ومن املحتمل �أن تعاين من �أ�ضرار بليغة ال رجعة فيها (ملزيد من املعلومات حول الأرا�ضي الرطبة والتغري
املناخي انظر القرار ( )24-Xو�أوراق معلومات الوثيقتني  11و  40مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن (والوثيقة
 25مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة العا�شر) .مثل هذه الت�أثريات من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل ت�ضا�ؤل قدرة الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية على تقدمي ال�سلع واخلدمات ،والقيم والوظائف .ويف احلاالت الأ�سو�أ ،ف�إن �أجزاء كبرية من البلدان
واجلزر املنخف�ضة قد ت�صبح مغمورة بالكامل �أو بدرجة كبرية ب�سبب ارتفاع من�سوب البحار .ويف �أماكن �أخرى،
حيث احلركة الطبيعية للياب�سة يف مناطق الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ا�ستجاب ًة الرتفاع من�سوب البحار تتوقف
نتيجة التنمية وحماية ال�ساحل و�صد الفي�ضانات ،فهذه ’ال�ضغوط ال�ساحلية‘ �ستقيد ب�شدة حجم وعر�ض الأرا�ضي
الرطبة ال�ساحلية وقدرتها على التكيف.
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معلومات �إ�ضافية
�إدارة املناطق املحمية البحرية
�إدارة املناطق املحمية البحرية :جمموعة �أدوات لغربي املحيط الهندي ،بتكليف من االحتاد الدويل حلماية الطبيعة� ،أنتج �سنة  ،2004وا�ستفاد
من �إ�سهامات عدد كبري من الأفراد واملنظمات ومت توفريه على الإنرتنت ك�سل�سة ملفات ب�صيغة  PDFمن قبل جمعية غربي املحيط الهندي للعلوم
البحرية (.)WIOMSA
يعترب وا�ضعو جمموعة الأدوات هذه الأدوات كنداء �أول يف البحث عن املعلومات املتعلقة بالق�ضايا التي يواجهها مدراء املناطق املحمية البحرية
والعاملني فيها يف العمليات اجلارية هناك يوم ًا بيوم .فينبغى على مدراء املناطق املحمية البحرية التعامل يومي ًا مع العديد من املواقف والق�ضايا
املحمية البحرية ،وبناء مركز
املتنوعة – من �شراء قارب� ،إىل �إدارة املوظفني ،والتخطيط ال�سنوي ،ور�صد �أعداد الأ�سماك يف املناطق
كله يف
للمعلومات ،وا�ست�شارة القرويني املحليني� ،إىل كتابة مقرتحات امل�شاريع لت�أمني التمويل – وغالب ًا ما يتم هذا
مواقع بعيدة دون وجود م�صادر �سهلة للح�صول على املعلومات �أو امل�ساعدة.
وقد مت �إعداد جمموعة الأدوات �ضمن � 78صفحة موا�ضيع ،يعالج كل مو�ضوع ق�ضية رئي�سية من املحتمل
�أن يواجهها مدير املنطقة املحمية البحرية ،وعاد ًة ما تت�ضمن دار�سة حالة لت�ساعد يف تو�ضيح املو�ضوع.
�إن تغطية موا�ضيع مثل االت�صال ور�صد ال�شعاب املرجانية وم�صادر الطاقة والتخل�ص من املخلفات
ال�صلبة وم�صائد الأخطبوط وخيار البحر ،جميعها م�صممة لال�ستخدام يف منطقة غربي املحيط
الهندي لكن ميكن الإ�ستفادة منها �أي�ض ًا يف مناطق ا�ستوائية �أخرى .املق�صود منه �أن يكون دلي ًال
عملي ًا من �ش�أنه �أن ي�ساعد مدراء جميع �أمناط املناطق املحمية البحرية بدء ًا من القاعدة
املجتمعية واملناطق التي تتم �إدارتها حملي ًا �إىل املتنزهات الوطنية البحرية امل�سجلة .و�صفحات
املوا�ضيع متاحة للتنزيل ك�صفحات فردية من موقع جمعية غربي املحيط الهندي للعلوم
البحرية www.wiomsa.org/mpatoolkit/Home.htm// :ومتوفرة كذلك على �أقرا�ص
مدجمة ميكن احل�صول عليها من اجلمعية (.)contactsecretary@wiomsa.org

-32هناك عدد من بدائل التكيف املمكنة والتي من �ش�أنها الإ�سهام يف احلفاظ على ا�ستخدام الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية وا�ستدامتها للتخفيف من �أثار التغري املناخي وارتفاع من�سوب البحار .وتت�ضمن هذه :ا�ستعادة �إدارة
الياب�سة ملوائل الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية من خالل �إزالة بنى حماية البحار ،ت�صميم حمميات ومناطق حممية
متعددة اال�ستخدامات تدمج امل�سارات التي ت�سمح بهجرة الكائنات كا�ستجابة للتغري املناخي؛ التو�سع يف ا�ستخدام
اال�ستزراع املائي الذي من �ش�أنه تخفيف ال�ضغط عن امل�صائد ال�سمكية الطبيعية؛ اتباع �إدارة معينة يف بع�ض النظم
البيئية؛ والإدارة املتكاملة للموارد.
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-32هناك عدد من بدائل التكيف املمكنة والتي من �ش�أنها الإ�سهام يف احلفاظ على ا�ستخدام الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية وا�ستدامتها للتخفيف من �أثار التغري املناخي وارتفاع من�سوب البحار .وتت�ضمن هذه :ا�ستعادة �إدارة
الياب�سة ملوائل الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية من خالل �إزالة بنى حماية البحار ،ت�صميم حمميات ومناطق حممية
متعددة اال�ستخدامات تدمج امل�سارات التي ت�سمح بهجرة الكائنات كا�ستجابة للتغري املناخي؛ التو�سع يف ا�ستخدام
اال�ستزراع املائي الذي من �ش�أنه تخفيف ال�ضغط عن امل�صائد ال�سمكية الطبيعية؛ اتباع �إدارة معينة يف بع�ض النظم
البيئية؛ والإدارة املتكاملة للموارد.
النقطة الإر�شادية رقم � – 6ضمان اعرتاف الأطراف املتعاقدة بدور الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف التخفيف من �أثار التغري
املناخي وارتفاع من�سوب البحار
� 1-6ضمان االعرتاف الكامل بتنب�ؤات التغري املناخي واال�ستجابات املحتملة مبا يف ذلك الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية �ضمن مبادارت الإدارة
املتكاملة للنطاق ال�ساحلي وتنفيذها.
 2-6احلث على تقييم تبعات التغري املناخي وارتفاع من�سوب البحار على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ومدى �ضعفها ،مبا يف ذلك من املعرفة املحلية
والتقليدية؛ تقييم البدائل لتحقيق �أق�صى فائدة لها يف التخفيف من �أثر التغري املناخي وارتفاع من�سوب البحار؛ و�ضمان �إتاحة تلك املعلومات
لعمليات الإدراة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
 3-6تقييم جدوى بدائل تكيف الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية بالن�سبة ل�سيناريوهات التغري املناخي وارتفاع من�سوب البحار.
� 4-6ضمان العمل بالآليات امل�ؤ�س�سية من خالل الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي لدى تنفيذ بدائل التكيف ،مبا يف ذلك ا�ست�صالح الأرا�ضي
الرطبة ال�ساحلية ،و�إن�شاء نظم لر�صد برامج التكيف.

دور الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ك�أماكن هامة للأنواع كثرية التنوع االحيائي ،مبا فيها الأنواع املهاجرة
وغري املهاجرة والأنواع املهددة.
�-33إن التقاط املواد الغذائية واالحتفاظ بها يجعل من الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية �أحد �أكرث النظم البيئية �إنتاجي ًة قد
�سجلت .فالأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية تعترب �أماكن رئي�سية للتنوع االحيائي ،وكثري ًا ما تقوم �إنتاجيتها العالية بدعم
لي�س فقط الأنواع كثرية التنوع لكن �أي�ض ًا الأنواع العديدة املتوفرة بكرثة والتي تعتمد على الأرا�ضي الرطبة ،وت�سهم
يف القيم العالية للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ووظائفها.
-34تت�ضمن اتفاقية رام�سار التزامات جتاه احلفاظ على الأنواع والأخذ بتدابري اال�ستخدام الر�شيد �إىل جانب
الإلتزامات على م�ستوى املوئل والنظام البيئي .وتويل االتفاقية اهتمام ًا خا�ص ًا بالأنواع املهاجرة ،وب�شكل خا�ص
الطيور املائية املهاجرة والأ�سماك والأنواع العاملية والوطنية املهددة ،وقد مت تعيني العديد من مواقع رام�سار بناء ًا
على �أهميتها بالن�سبة لتلك الأنواع (انظر �أي�ض ًا املبد�أ .)6
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النقطة الإر�شادية رقم � – 7ضمان اعرتاف الأطراف املتعاقدة بدور الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية للأنواع املهاجرة وغري
املهاجرة املعتمدة على الأرا�ضي الرطبة والأنواع املهددة.
� 1-7ضمان االعرتاف ومراعاة اجلزء املتعلق بالأنواع يف التنوع االحيائي ،والإلتزامات باحلفاظ عليها وعلى اال�ستخدام الر�شيد من خالل اتفاقية
رام�سار وغريها من االتفاقات ،عند �صنع القرار من خالل عمليات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
� 2-7ضمان اعرتاف املدراء ال�ساحليني والإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي بالأهمية اخلا�صة للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف دعمها العديد من
الأنواع املهددة عاملي ًا ووطني ًا ،و�أن عمليات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي �ست�ساعد يف ا�ستمرار بقاء مثل تلك الأنواع.
� 3-7ضمان االعرتاف باملتطلبات اخلا�صة لبقاء الأنواع املهاجرة مبا فيها الأ�سماك وال�سالحف والثديات البحرية والطيور املائية املهاجرة،
وااللتزامات الدولية باحلفاظ على �شبكات موقع نطاق م�سار الطيور� ،ضمن �سيا�سات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي وغريها من
الت�شريعات املتعلقة بالنطاق ال�ساحلي.

ج.ا�ستخدام �آليات لت�أمني احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها امل�ستدام يف النطاق ال�ساحلي
املبد�أ .4ينبغى �أن تت�ضمن �آليات حل م�شكلة التداخل يف اخت�صا�ص املناطق ال�ساحلية ب�شكل كامل �أطر
العمل الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية للأرا�ضي الرطبة.
 -35ميكن �أن تن�ش�أ م�شاكل �إدارية يف املناطق ال�ساحلية نتيجة:
• ال�سلطات الق�ضائية ملدراء القطاعات و�صانعي القرارات معقدة وغري وا�ضحة؛
• تعريف غري وا�ضح ملهام مديري املوارد ال�ساحلية؛
• تناق�ض �أو عدم وجود الت�شريعات الكافية التي تنظم �إدارة القطاعات يف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي؛
• عدم وجود تنظيم م�ؤ�س�سي كايف ليوجه عملية الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي؛
• املوقف القطاعي الذي يتخذه كل قطاع �إداري مقابل القطاعات الأخرى؛
• �أهداف ًا �إدارية �ضيقة الأفق للغاية؛ و
•افتقار تلك ال�سلطات �إىل املعرفة �أو القدرة ،غالب ًا ما يكون ذلك عند احلكومة املحلية ،امل�س�ؤولة عن تنفيذ
الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
-36من املهم �أن يدرك امل�س�ؤولون عن الأرا�ضي الرطبة واتفاقية رام�سار � ٍأي من الأطر امل�ؤ�س�سية والت�شريعية املتعلقة
باملناطق ال�ساحلية ميكن تطبيقها يف بلدهم ،و�ضرورة ا�ستعرا�ض التنظيمات وتعديلها عند اللزوم ،ل�ضمان دجمها
ب�شكل كامل وتوافقها مع التزامات الأرا�ضي الرطبة مبوجب اتفاقية رام�سار .وقد ُطلب هذا بالفعل يف الإجراء
 2.1.2من خطة رام�سار اال�سرتاتيجية لل�سنوات ( 2002 -1997والإجراء  2.1.2من اخلطة اال�سرتاتيجية
لل�سنوات  ،)2008 -2003وحتديد ًا بالن�سبة للأرا�ضي الرطبة ما بني املدين يف القرار .21-VII
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النقطة الإر�شادية رقم  – 8قرار حول الق�ضايا املتعلقة ب�أطر العمل الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية وتداخل االخت�صا�ص يف املناطق
ال�ساحلية
 1-8حتديد �أدوار مدراء الأرا�ضي الرطبة واملوارد ال�ساحلية بو�ضوح يف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،وحتديد الآليات املالئمة لتعاونهم
الفعال.
 2-8ا�ستعرا�ض الت�شريعات القائمة حول الإدارة ال�ساحلية املتكاملة فيما يتعلق بالأرا�ضي الرطبة ،والقيام بو�ضع ت�شريعات جديدة �إذا لزم الأمر
وذلك لت�سهيل دمج الأرا�ضي الرطبة لدى تنفيذ علميات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
 3-8ا�ستعرا�ض التنظيمات امل�ؤ�س�سية القائمة يف الإدارة ال�ساحلية املتكاملة ،وعند اللزوم اقرتاح �أطر عمل م�ؤ�س�سية جديدة �صممت لتجنب تنازع
وتداخل االخت�صا�صات يف املناطق ال�ساحلية و�إدراج الق�ضايا املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة يف تنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
 4-8توفري التدريب ورفع التوعية لدى مدراء الأرا�ضي الرطبة واملوارد ال�ساحلية على كافة امل�ستويات من �أجل زيادة فهم �أهمية الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية لدى تنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
 5-8ال�سعي لت�أمني املوارد املالية الكافية ل�ضمان ت�شغيل فاعل للمنظمات وامل�ؤ�س�سات املكلفة ب�إجراء الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.

املبد�أ  .5العديد من املعنيني ي�ستخدمون الأرا�ضي الرطبة وعليهم امل�شاركة ب�شكل كامل يف �إدارتها.
�-37إن م�شاركة املعنيني لهو عن�صر حيوي ويف غاية الأهمية يف �إدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي .وتتطلب العملية
عال من امل�شاركة ،لأن النا�س الذين يقطنون يف املناطق ال�ساحلية (مبن فيهم املجتمعات املحلية وال�شعوب
م�ستوىً ٍ
الأ�صلية) �سيت�أثرون بدرجة عالية بالقرارت التي اتخذت يف عمليات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي .لهذا ،ف�إن
دعمهم يزيد كثري ًا من فر�ص ا�ستدامة عمليات الإدراة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي على املدى البعيد .وينبغي �أن يتم
حتليل املعنيني يف مرحلة مبكرة من عملية الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،كقاعدة لتحديد و�إ�شراك املعنيني
الذين ينبغي �أن ينخرطوا.
�-38إن م�شاركة املجتمعات املحلية وال�شعوب الأ�صلية يف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي �أمر ذو �أهمية نظر ًا ملا
يتمتعون به من حق عريف �أو حيازة يف املناطق ال�ساحلية .وقد اعتمدت اتفاقية رام�سار توجيه حول انخراط تلك
املجتمعات يف الإدارة الت�شاركية للأرا�ضي الرطبة (القرار  ،8-VIIالوارد يف الكتيب ( ،)7املهارات الت�شاركية).
كما اعتمد توجيه يتعلق بالتعليم وتوعية اجلمهور حول الأرا�ضي الرطبة من قبل االتفاقية وبرنامج االت�صال
والتعليم و(امل�شاركة) والتوعية التابع لها (القرار ( 31.VIIIوالحق ًا القرار  ،)8.Xالواردة يف الكتيب (،)6
االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية يف الأرا�ضي الرطبة).
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الكتيب  :12اإلدارة الساحلية
النقطة الإر�شادية رقم � – 9ضمان م�شاركة املعنيني يف احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وا�ستخدامها الر�شيد
�	1-9إن�شاء �آليات لتحديد و�إ�شراك املعنيني يف تخطيط و�إدارة املناطق ال�ساحلية والأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،مبا يف ذلك اعتماد ت�شريعات
ذات �صلة من �ش�أنها تي�سري عملية م�شاركة املعنيني ،من خالل تطبيق – من بني عدة �أمور� -إر�شادات رام�سار لإن�شاء ومتكني م�شاركة
املجتمعات املحلية وال�شعوب الأ�صلية يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة(كتيب رام�سار (.))7
�	2-9إيالء امل�شاركة الكاملة للمجتمعات املحلية وال�شعوب الأ�صلية ذوي احلق العريف �أو احليازة يف الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية اهتمام ًا خا�ص ًا
يف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي منذ مراحلها املبكرة.
	3-9ت�سهيل امل�شاركة الن�شطة للمعنيني ،ا�ستجاب ًة الحتياجاتهم اخلا�صة وت�شارك ال�سلطة وامل�س�ؤولية يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية،
بالتن�سيق مع نظم �إدارة املوارد ال�ساحلية الأخرى.
	4-9دعم بناء قدارت جماعات املجتمع املدين (املجتمعات املحلية والن�ساء وال�شباب واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات املهنية وال�سلطات
املحلية والقطاع اخلا�ص) من �أجل تطوير مهارات �إدارة املوارد يف املناطق ال�ساحلية.
	5-9و�ضع وتنفيذ خطط للإدارة ال�ساحلية الت�شاركية املتكاملة تندرج �ضمنها الإحتياجات والإهداف الإدارية للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية
ب�شكل كامل.
	6-9حتديد وت�صميم وتنفيذ م�شاريع ا�سرت�شادية قائمة على املجتمعات وتقدمي حوافز اقت�صادية �إ�ضافية للمجتمعات املحلية نظري حماية
الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية واحلفاظ عليها وا�ستخدامها بطريقة م�ستدامة.
	9.7ت�صميم وتنفيذ برامج تعليمية من �ش�أنها تعميق فهم مدى احلاجة حلماية الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية واحلفاظ عليها وعلى قيمها
ووظائفها ،واحلاجة �إىل الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،مبا يف ذلك من خالل تنفيذ برنامج االت�صال والتعليم و(امل�شاركة)
والتوعية التابع لالتفاقية (كتيب رام�سار رقم (.))6

املبد�أ � .6إن القيام بتعيني و�إدارة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية يف املناطق ال�ساحلية
من �ش�أنه تقدمي �آلية عاملية لتحديد �أجزاء النظم البيئية يف املناطق ال�ساحلية بالغة الأهمية
واالعرتاف بها ،ك�أ�سا�س لإدارتها ب�شكل م�ستدام.
�-39إن تعيني �أطراف رام�سار املتعاقدة للمواقع املالئمة للإدراج �ضمن قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية،
يقدم �آلية قوية لتحديد واالعرتاف مبواقع املناطق �ساحلية من �أجل احلفاظ على التنوع االحيائي يف الأرا�ضي
الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد ،كذلك ي�شكل �أ�سا�س ًا لتخطيط وتنفيذ �إدارتها ب�شكل م�ستدام.
-40من بني مواقع رام�سار البالغ عددهم  1634موقع ًا معين ًا يف جميع �أرجاء العامل (بدء ًا من دي�سمرب (كانون الأول)
 )2006بتغطية ت�صل �إىل  145.6مليون هكتار ،ف�إن  )%44( 717موقع ًا يغطون  48.4مليون هكتار ( %33من
امل�ساحة الإجمالية) (كانت) كلية� ،أو تت�ضمن (ت�ضمنت)� ،أمناط ًا من الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية والبحرية،
وغريها الكثري (كانت) يف الأجزاء الربية من النطاق ال�ساحلي .والعديد من مواقع رام�سار الواقعة يف املناطق
ال�ساحلية كبرية ،حيث تغطي يف بع�ض الأماكن النطاق ال�ساحلي برمته على م�ساحات كبرية ،مث ًال يف م�صبات
الأنهار يف ال�سهول ال�ساحلية الكبرية ومناطق امل�سطحات بني املدين ونظم ال�شعاب املرجانية� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
هناك غريها العديد من مواقع املناطق ال�ساحلية مل تعني بعد وميكن ت�أهيلها للتعيني وفق ًا ملعايري رام�سار يف حتديد
الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (القرار .)11-VII

24

كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
النقطة الإر�شادية رقم � -10ضمان االعرتاف بدور مواقع رام�سار و�إدارتها يف عملية الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي
	1-10متا�شي ًا مع ر�ؤية و�أهداف �إطار العمل اال�سرتاتيجي و�إر�شادات التطوير امل�ستقبلي لقائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (القرار
 ،)11-VIIيتم حتديد و�إن�شاء �شبكة وطنية مرتابطة ملواقع رام�سار متثل التنوع االحيائي يف الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية والبحرية
ووظائفها البيئية واملائية الرئي�سية بالكامل.
�	2-10ضمان اعرتاف توجيه �سيا�سية الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي بدور و�أهمية مواقع رام�سار ،مبا فيها وظائفها البيئية واملائية من �أجل
حياة ب�شرية م�ستدامة يف الإدارة امل�ستدامة للنطاق ال�ساحلي.
	3-10رفع التوعية لتلك امل�ستويات احلكومية امل�س�ؤولة عن و�ضع وتنفيذ مبادرات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي حول هدف ومنهجية
الإدارة الواردة يف عملية تعيني مواقع رام�سار ،و�ضمان عدم اعتبار تلك املواقع كمواقع قطاعية للحفاظ على الطبيعة فقط.
10.4

البحث عن فر�ص لتطوير �إدارة مواقع رام�سار كمواقع جتريبية ملنهجية النظم البيئية ال�ستخدامها الر�شيد.

�	5-10ضمان توفر �إر�شادات جديدة (لالتفاقية) للتخطيط الإداري ملواقع رام�سار وغريها من الأرا�ضي الرطبة (القرار  )14.VIIIله�ؤالء
امل�س�ؤولني عن و�ضع وتنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،و�أن عمليات التخطيط ملواقع رام�سار قد �أدجمت بالكامل مع عملية
الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي حيث تتواجد يف املناطق التي تت�ضمن مواقع رام�سار.
�	6-10ضمان اعرتاف امل�س�ؤولون عن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي وا�ستخدامهم -عند االقت�ضاء -توجيهات االتفاقية املتعلقة بتخطيط
�إدارة الأرا�ضي الرطبة يف املناطق ال�ساحلية غري املعينة كمواقع رام�سار.

املبد�أ  .7الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية معر�ضة خلطر تدهورها وفقدانها بدرجة كبرية ،لكن رغم �سهولة
تدهورها �إال �أن ا�ست�صالحها مكلف ًا و�أحيان ًا م�ستحي ًال.
أرا�ض
َعامل �صنع القرار يف املناطق ال�ساحلية مع �أمناط الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية على �أنها � ٍ
-41يف كثري من الأحيان ت َ
بور غري �إنتاجية .وكان يعتقد �أن �أف�ضل �سيا�سة �إدارية هي ال�سيطرة عليها �أو ال�سماح بالتعدي عليها من قبل العديد
من امل�ستخدمني ب�شكل يتعار�ض مع املحافظة على العمليات الطبيعية ال�ساحلية.
-42ي�ستمر تدمري العديد من موائل الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية مبعدل ينذر باخلطر ،نتيجة للعديد من الأن�شطة
التنموية .والكثري من الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية املفقودة تعترب غري قابلة لال�سرتداد ب�شكل فاعل ،خا�صة يف
الأماكن التي تتواجد فيها تنمية �صناعية وح�ضرية .ورغم ذلك ،ف�إن ا�ست�صالح و�إعادة ت�أهيل الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية ينبغي �أن ي�شكل جزء ًا من تنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ك�آلية لإ�صالح -عند االقت�ضاء -بع�ض
املوائل على الأقل التي فقدت يف ال�سابق ولإعادة تن�شيط وظائف احلماية ال�ساحلية الطبيعية الهامة للأرا�ضي
الرطبة .على �أي حال ،ف�إن اال�ست�صالح هذا ميكن �أن يكون باهظ ًا �أكرث بكثري من اللجوء �إىل خيار املحافظة
الطبيعية على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،و�إجما ًال ف�إن جناح ا�ست�صالح الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ال ميكن
التنبوء به.
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الكتيب  :12اإلدارة الساحلية
النقطة الإر�شادية رقم � – 11ضمان مراعاة الأطراف املتعاقدة للق�ضايا املتعلقة بتدهور وفقدان وا�ست�صالح الأرا�ضي
الرطبة ال�ساحلية
	1-11اختيار وتكييف �أكرث املنهجيات مالئمة مع الظروف املحلية لتقييم الأ�ضرار التي حلت بالأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية التي نتجت عن
احلوادث الطبيعية والإجراءات الب�شرية.
	2-11تقييم حالة الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية بالن�سبة حلالة تدهورها وفقدانها ،و�إجراء حتليل التكلفة /الفائدة للت�أثريات البيئية
واالجتماعية واالقت�صادية لتنفيذ تدابري التخفيف ،مبا فيها اال�ست�صالح ،كجزء من جرد الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية املنا�سبة
لال�ست�صالح ،بتطبيق توجيه يتعلق بهذه امل�س�ألة الواردة يف القرار .16-VIII
3-11

رفع التوعية لدى النا�س حول فوائد املحافظة على الأرا�ضي الرطبة القائمة وا�ست�صالحها بد ًال من تدمريها.

�	4-11إذا َت َوجب ا�ست�صالح �أر�ض رطبة �ساحلية ،يتم البحث عن �أف�ضل م�شورة وخربة يف اال�ست�صالحات الأخرى املماثلة من �أجل تقلي�ص
خماطر الف�شل.
5-11

دمج تكلفة وجدوى م�شاريع ا�ست�صالح الأرا�ضي الرطبة �ضمن م�شاريع وبرامج الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.

�	6-11ضمان �أن تقييم التكلفة /والفائدة كام ًال ،مبا فيه تكاليف ا�ست�صالح �أو ا�ستعادة موائل الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية املعر�ضة للفقدان،
ي�شكل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من تقييم الأثر البيئي مل�شاريع تنمية الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية.
�	7-11ضمان فهم �صانعي قرارات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ل�صعوبات وتكاليف وال�شكوك املتعلقة با�ست�صالح الأرا�ضي الرطبة ب�شكل
تام.
	8-11حينما يكون من املمكن �أن يت�سبب مقرتح تنموي للمناطق ال�ساحلية بفقدان جزء من موقع رام�سار املُعني �أو كله ،ينبغي �ضمان الإدراك
الكامل جلميع املنخرطني يف تقييم الأثر و�صنع القرار لاللتزمات والإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادتني  2.5و  4.2من اتفاقية
رام�سار والتوجيه حول تلك امل�سائل الوراد يف القرار .20-VIII

انظر �أي�ض ًا الكتيب ،9
�إدارة �أحوا�ض الأنهار،
والكتيب  ،10خم�ص�صات
املياه و�إدارتها

د.معاجلة دمج احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها امل�ستدام �ضمن الإدارة املتكاملة للنظم
البيئية وا�سعة النطاق
املبد�أ .8ينبغى ربط الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي �ضمن �إدارة �أحوا�ض الأنهار /امل�ساقط املائية
و�إدارة املحيطات وامل�صائد ال�سمكية من �أجل ت�أمني احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية
وا�ستخدامها الر�شيد.
-43متتد ت�أثريات وروابط النطاق ال�ساحلي �إىل ما �أبعد من حدودها :متتد روابط الأرا�ضي الداخلية �إىل مناطق
�أحوا�ض الأنهار /امل�ساقط املائية ،يف حني �أن الت�أثريات باجتاه البحر متتد �إىل ما وراء احلدود اخلارجية للمنطقة
ال�ساحلية ،م�ؤثرة يف عدد من الأن�شطة االقت�صادية املرتبطة باملحيطات .والتحدي الأكرب بالن�سبة للإدارة املتكاملة
للأرا�ضي الرطبة هو دمج الأن�شطة الربية �ضمن العملية.
-44على العك�س ،ف�إن الأن�شطة وقرارات �إدارة املوارد املائية عند منابع �أحوا�ض الأنهار ميكن �أن يكون له ت�أثري ًا عميق ًا
على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،على �سبيل املثال من خالل تغري نظم تدفق الروا�سب واملياه (مثل زيادة التفريغ
نتيجة �إزالة الغابات واجلريان ال�سريع؛ يقل من خالل جتمع املياه والروا�سب يف ال�سدود) ،وكمية ونوعية املياه.
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كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
النقطة الإر�شادية رقم � – 12ضمان اعرتاف الأطراف املتعاقدة بالروابط بني الأرا�ضي الرطبة والإدارة املتكاملة للنطاق
ال�ساحلي و�إدارة �أحوا�ض الأنهار /امل�ساقط املائية و�إدارة املحيطات وامل�صائد ال�سمكية
	1-12حتديد وو�صف الروابط الأ�سا�سية بني الأرا�ضي الرطبة يف املناطق ال�ساحلية و�أحوا�ض الأنهار/امل�ساقط املائية والأن�شطة املتعلقة
باملحيطات ،و�ضمان االعرتاف الكامل ب�أدوار الأرا�ضي الرطبة الداخلية وال�ساحلية.
	2-12حتديد العوائق الرئي�سية التي تعيق دمج الق�ضايا املتعلقة باملناطق ال�ساحلية وتلك املتعلقة مبناطق �أحوا�ض الأنهار /امل�ساقط املائية،
والعمل مع �أولئك امل�س�ؤولون عن �إدارة �أحوا�ض الأنهار والإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي لتخطي تلك العوائق.
	3-12تعزيز منهجية الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية و�أحوا�ض الأنهار( )ICARMوحتديد املعنيني الأ�سا�سيني يف العملية الإدارية.
	4-12حتفيز �إعداد خطط �إدارة متكاملة للمناطق ال�ساحلية و�أحوا�ض الأنهار /امل�ساقط املائية ،وامل�ساعدة يف ت�أمني املوارد الكافية لإعدادها
وتنفيذها .وحيثما توجد خطط �إدارية لأحوا�ض الأنهار /امل�ساقط املائية واملناطق ال�ساحلية ،ينبغى ا�ستعرا�ضها وقد ت�شكل الأ�سا�س
لدجمها.
	5-12العمل من �أجل رفع التوعية العامة ،مبا يف ذلك من خالل برنامج االت�صال والتعليم و(امل�شاركة) والتوعية التابع لالتفاقية ،حول
�ضرورة حتديد ودمج الق�ضايا ال�شائعة يف الأرا�ضي الرطبة واملناطق ال�ساحلية و�أحوا�ض الأنهار ،وحول احلاجة لتح�سني م�شاركة
املعنيني يف الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية و�أحوا�ض الأنهار.
	6-12ا�ستعرا�ض دور و�أهمية الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف دعم التعداد ال�سمكي وامل�صائد ال�سمكية ،وتعزيز تنفيذ مدونة قواعد ال�سلوك
للم�صائد ال�سمكية امل�س�ؤولة املنبثقة عن منظمة الأغذية والزراعة ،خا�صة ما يتعلق منها بق�ضايا الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية.
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امللحق 1
تعريف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي وامل�صطلحات واملنهجيات احلالية
-1يقدم هذا امللحق معلومات �أ�سا�سية عن التعاريف وامل�صطلحات �شائعة اال�ستعمال يف الإدارة املتكاملة للنطاق
ال�ساحلي ،ماهي الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،و�أ�س�س عامة و�أف�ضل املمار�سات الواردة يف تنفيذ الأدارة
املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
ما هي الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي؟
�-2إن الأدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي هي يف الأ�سا�س �آلية جلمع العدد الوافر من امل�ستخدمني واملعنيني و�صانعي
القرار يف املناطق ال�ساحلية من �أجل ت�أمني �إدارة للنظم البيئية �أكرث فاعلية يف الوقت الذي يتم فيه حتقيق التنمية
االقت�صادية والعدالة فيما بني الأجيال وداخلها من خالل تطبيق �أ�س�س اال�ستدامة .وب�شكل عامُ ،ت َي َّ�سر منهجية
الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي من خالل ت�شريعات و�آليات تخطيط الأقاليم الربية والبحرية القائمة �أينما
وجدت.
-3رغم وجود العديد من التعاريف للإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي� ،إال �أن االختالفات فيما بينها ثانوية .وتقر
معظم التعاريف ب�أن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي هي عبارة عن عملية متوا�صلة قابلة للتطبيق وتكيفية ،و�أنه
ينبغي حتقيق �أهدافها يف ظل معيقات ظرفية مادية واجتماعية واقت�صادية وبيئية ،كذلك يف ظل معيقات النظم
وامل�ؤ�س�سات الإدارية واملالية والقانونية.
�-4إن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي لي�ست بدي ًال للتخطيط والإدارة القطاعية� .إمنا تركز على الروابط بني
أهداف اكرث �شمولية وا�ستدامة.
الأن�شطة القطاعية املختلفة ،وتعمل على متكني وتن�سيق الإدارة القطاعية لتحقيق � ٍ
�-5إن عملية الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي هي عبارة عن عملية دورية ،تت�ألف عموم ًا من ثالث مراحل �أ�سا�سية هي:
 )1البدء؛  )2التخطيط؛  )3التنفيذ والر�صد والتقييم .وبالتايل ينبغي �أن تعمل بو�صفها عملية تكرارية يتم فيها
�إجراء تعديالت على مراحل التخطيط والتنفيذ بانتظام باال�ستناد �إىل اال�ستعرا�ض والتقييم.
تعاريف وم�صطلحات يف املناطق ال�ساحلية
-6تُعرف املنهجيات التكاملية للإدارة ال�ساحلية بالعديد من الت�سميات واالخت�صارات ،وتت�ضمن ،الإدارة التكاملية
للنطاق ال�ساحلي ( ،)ICZMالإدارة التكاملية للمنطقة ال�ساحلية ( ،)ICAMالإدارة ال�ساحلية املتكاملة (� ،)ICMإدارة
املنطقة البحرية وال�ساحلية املتكاملة (.)IMCAM
-7يتفاوت النطاق املحدد للتغطية وامل�صطلحات امل�ستخدمة يف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي بني البلدان وبني
مبادرات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي .ففي بع�ض احلاالت ،تندرج التعاريف يف الت�شريعات ،لكن يف حاالت
�أخرى تكون قد ُو ِ�ضعت من خالل اال�ستخدام والتطبيق العام .وال يوجد يف جميع البلدان تعاريف وحتديدات معرتف
بها وا�ضحة ومتفق عليها ب�ش�أن املناطق ال�ساحلية بذاتها �أو م�صطلحات تتعلق بها.
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معلومات �إ�ضافية
بروتوكول الإدارة املتكاملة ملنطقة البحر الأبي�ض املتو�سط
رغم بذل العديد من اجلهود الدولية والوطنية يف الآونة الأخرية ل�ضمان الإدارة امل�ستدامة
للموارد الطبيعية ال�ساحلية ،ال زالت املناطق ال�ساحلية على امتداد البحر الأبي�ض املتو�سط
املتو�سط تواجه �ضغوطات ومع�ضالت �شديدة .ف�أهمية املناطق ال�ساحلية معرتف بها على
نطاق وا�سع� ،إ�ضافة �إىل �ضرورة الت�صرف �سريع ًا نظر ًا لتفاقم تلك ال�ضغوطات .فتنامي
عدد ال�سكان على ال�سواحل اجلنوبية ،وتغري نظم االنتاج الزراعي �إىل اال�ستخدامات املكثفة،
والتنمية ال�صناعية وتو�سع البنية التحتية لو�سائل النقل ،لكن الأكرث من ذلك ،ال�سياحة ،التي
ت�ؤدي �إىل تزايد التمركز ال�سكاين والن�شاط واالقت�صادي يف املناطق ال�ساحلية.
وقد كانت اتفاقية بر�شلونة ن�شطة يف و�ضعها للإر�شادات والتو�صيات وخطط العمل والأوراق
البي�ضاء لت�ساعد يف حتقيق اال�ستدامة يف �إدارة املناطق ال�ساحلية للمتو�سط ،لكن هذه يف
احلقيقة جمرد قوانني «غري ملزمة» وبالتايل غري ملزمة للدول .وتت�صف مثل هذه الو�سائل
بب�ساطتها ومرونتها ،غري �أنها تبقى اختيارية ،وتطبيقها من قبل الدول يكون طوعي ًا.
و�أ�صبح من الوا�ضح �أنه ما من تقدم حقيقى ميكن �إحرازه يف امليدان باالتو�صيات والتوجيهات اجلديدة وحدها ،حيث �أنها �ستكون جمرد تكرار ملا
هو قائم بالفعل ،وتُربز مرة �أخرى مو�ضوع االفتقار �إىل الفاعلية والتنفيذ للوثائق املعتمدة .وعو�ض ًا عن ذلك فقد تقرر ب�أن الوقت قد حان لو�ضع
واعتماد و�سائل قانونية ملزمة من �أجل هذا الغر�ض.
لقد �أ�صبحت �صياغة بروتوكول حول الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي �إحدى �أهم م�شاريع خطط عمل املتو�سط ،برنامج الأولويات /ملركز الن�شاط
الإقليمي ( )PAP/RACوعن�صر هام ال�سرتاتيجية البحر الأبي�ض املتو�سط للتنمية امل�ستدامة .وقامت جمموعة خرباء بتكليف من احلكومات ب�صياغة
الن�ص ،الذي مت اعتمادة من قبل الأطراف املتعاقدة التفاقية بر�شلونة يف يناير (كانون الثاين) ( 2008ال يزال غري نافذ).
ميكن تنزيل ن�ص الربوتوكول من املوقع:
//195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ ProtocolICZM08_eng.pdf

�-8إن معظم �إر�شادات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي املنت�شرة تتفق على �أن النطاق ال�ساحلي هو نطاق و�سيط
�ضيق بني الرب والبحر ،حيث جتري عمليات وظيفية وبيئية معقدة ومكثفة تعتمد على التفاعل بني الرب والبحر.
بيئي ًا ،ف�إن النطاقات ال�ساحلية حتتوي على عدد من املوائل الربية واملائية احل�سا�سة املت�صلة ب�شكل وثيق مع النظم
االجتماعية -االقت�صاديةُ ،م َ�ش ّك َلة وحدات وظيفية معقدة.
-9على �أي حال ،يتفاوت تعريف «النطاق ال�ساحلي» املطبق يف البلدان املختلفة من :ال�شاطىء بني املدين الواقع ما بني
عالمات من�سوب املياه العايل واملنخف�ض؛ هذا النطاق ما بني املدين �إ�ضافة �إىل الأجزاء املتاخمة من الياب�سة� ،إما
كم�سافة حمددة من ال�شاطىء باجتاه الياب�سة (�أحيان ًا ت�شتمل �أي�ض ًا على املناطق العازلة الأكرث ات�ساع ًا) �أو �شمولية
�أكرث مرونة للنظم الربية املتاخمة؛ �إىل الربية والأجزاء ما بني املدين والبحرية القريبة من ال�شاطىء للنظام
البيئي ،حتى نطاق احلظر االقت�صادي للمياه الإقليمية.
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 -10م�صطلحات �أخرى م�ستخدمة تتعلق بالإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي وتت�ضمن:
•املنطقة ال�ساحلية :وهي جغرافي ًا �أعر�ض من النطاق ال�ساحلي ،بحدودها التي متتد �إىل الأرا�ضي الداخلية.
وي�شكل النطاق ال�ساحلي جزء ًا من املنطقة ال�ساحلية .وهذا �أمر هام من الناحية الوظيفية ،حيث �أن العديد
من العمليات منها البيئية والدميغرافية واالقت�صادية �أو االجتماعية تن�ش�أ يف الواقع �ضمن حدود املنطقة
ال�ساحلية الأو�سع ،غري �أن مظاهرها الرئي�سية تظهر فقط �ضمن حدود النطاق ال�ساحلي.
• املياه ال�ساحلية :حزام �ضيق من مياه البحر وم�صبات الأنهار القريبة من ال�شاطىء.
•املنطقة بني املدين (�أو النطاق املدي) :هي املنطقة الواقعة بني املد يف �أدنى انخفا�ض له وخط ال�ساحل
(حد الياب�سة الذي يتحدد بت�أثري املد واجلزر).
• خط ال�ساحل :خط التما�س الفا�صل بني الياب�سة والتجمعات املائية ال�ساحلية؛ و
• الأرا�ضي ال�شاطئية :منطقة الياب�سة التي متتد من �أ�سفل حتى �أعلى حد للت�أثري املدي.
-11املياه ال�ساحلية واملنطقة بني املدين وخط ال�ساحل والأرا�ضي ال�شاطئية جميعها ت�شكل �أجزاء ًا من النطاق ال�ساحلي.
-12هناك العديد من امل�شاكل ال�شائعة تتعلق بفاعلية تنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي نتيجة تعدد التعاريف
ملفهوم النطاق ال�ساحلي� .أو ًال ،الت�شريعات الوطنية التي تتناول هذه الق�ضية� ،إن وجدت ،تكون عاد ًة مبهمة يف
حتديد التعاريف الدقيقة واملعايري احلدودية للنطاق ال�ساحلي .ثاني ًا ،غالب ًا ال تتوافق احلدود الإدارية مع حدود
النظم البيئية .ثالث ًا ،غالب ًا ما يتم �إدارة النطاقات ال�ساحلية عرب احلدودية ب�صعوبة من قبل البلدان املعنية� ،أقلها
اختالف الت�شريعات وتر�سيم حدود النطاقات ال�ساحلية ب�شكل كبري بني البلدان املتجاورة.

يف عام  ،2010كان �أكرث من  800موقع رام�سار من الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية والبحرية� ،أي ما ن�سبة حوايل  %43من العدد الإجمايل للأرا�ضي
الرطبة ذات الأهمية الدولية� .أعاله :م�أوى موقع رام�سار غاندوكا -مانزانوال للحياة الربية ،كو�ستاريكا .ال�صورة :خوليو مونتى دو �أوكا ،االحتاد الدويل
حلماية الطبيعية -املكتب الإقليمي لأمريكا الو�سطى
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-13هناك تناق�ض �آخر يف تعاريف النطاقات ال�ساحلية ظهر يف �أن بع�ض ال�صالحيات تغطي الأطر الت�شريعية لتخطيط
ا�ستخدام الأر�ض الأجزاء الربية وما بني املدين من النطاق (غالب ًا ما متتد �إىل خط املياه ال�سفلي) ،بينما يف
�صالحيات �أخرى ،ف�إن الت�شريعات تغطي الأجزاء الربية وما بني املدين والبحرية القريبة من ال�شاطىء يف النطاق
ال�ساحلي.
مبادىء وممار�سة عامة للإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي
�-14إن �أهداف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي معروفة ب�شكل عام ب�أنها:
•توجه م�ستوى اال�ستخدامات والتدخالت ال�ساحلية بحيث ال تتجاوز قدرة حتمل قاعدة املوارد ،من خالل
حتديد �أي املوارد ينبغي ا�ستغاللها دون الت�سبب بتدهورها �أو ا�ستنزافها ،و�أي املوارد ينبغي جتديدها �أو
ا�ست�صالحها من �أجل اال�ستخدامات التقليدية �أو اجلديدة؛
• احرتام العمليات الديناميكية الطبيعية ،وت�شجيع العمليات النافعة ومنع التدخالت ال�سلبية؛
• احلد من املخاطر على املوارد املعر�ضة للخطر؛
• �ضمان التنوع االحيائي للنظم البيئية ال�ساحلية؛
• ت�شجيع الأن�شطة التكميلية عو�ض ًا عن التناف�سية؛
• �ضمان حتقق الأهداف البيئية واالجتماعية واالقت�صادية بتكلفة مقبولة للمجتمع؛
• حماية اال�ستخدامات التقليدية واحلقوق والو�صول العادل �إىل املوارد؛
• حل الق�ضايا والنزاعات القطاعية.
-15هناك �سمة حيوية لعملية الأدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي وهي �ضمان االنخراط التام وامل�شاركة منذ املراحل
املبكرة للمجتمع املحلي ،هذا الأمر ي�شكل �أهمية خا�صة يف الظروف التي يكون فيها النطاق ال�ساحلي حتت امللكية
املحلية ،مثل احليازة العرفية وحق ا�ستغالل املوارد الطبيعية.
-16ينبغي على الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي دمج املنهجية الثنائة «من �أ�سفل �إىل الأعلى» و» من �أعلى �إىل �أ�سفل».
هذه املنهجية ت�سعى ل�ضمان مراعاة جميع م�صالح املعنيني من خالل عملية الت�شاور وامل�شاركة املحلية ،يف الوقت
الذي يتم فيه توفري بيئة قانونية وتنظيمية من �أجل تنفيذ فاعل لعملية الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
-17هناك �أبعاد عديدة للدمج ينبغي مراعاتها يف عملية الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ت�شمل:
العمودي  -وهو دمج بني امل�ؤ�س�سات وامل�ستويات الإدارية �ضمن القطاع الواحد؛
الأفقي – وهو دمج بني عدة قطاعات على نف�س امل�ستوى الإداري؛
ال�شمويل – وهو احلاجة �إىل �ضمان �أن جميع التفاعالت والق�ضايا الهامة قد روعيت متام ًا؛
الوظيفي –وهو التدخالت التي تقوم بها الهيئات الإدارية التي ينبغي �أن تن�سجم مع �أهداف وا�سرتاتيجيات �إدارة
املناطق ال�ساحلية؛
املكاين – الدمج بني العنا�صر الربية والبحرية للنطاق ال�ساحلي؛
ال�سيا�سة –وهي �سيا�سات وا�سرتاتيجيات وخطط �إدارة املنطقة ال�ساحلية التي ينبغي دجمها �ضمن ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات واخلطط التنموية (مبا فيها الوطنية) الأو�سع نطاق ًا؛
العلمي -الإداري –وهو دمج التخ�ص�صات العلمية املختلفة ونقل العلوم ال�ستخدامها من قبل امل�ستخدمني النهائيني
و�صانعي القرار؛
التخطيط – ينبغي �أال يكون يف خطط امل�ستويات املكانية املختلفة �أهداف �أو ا�سرتتيجيات �أو مقرتحات خطط مت�ضاربة؛
الزمني – وهو التن�سيق بني خطط وبرامج املدى القريب واملتو�سط والبعيد.
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-18لي�س هناك منوذج واحد عام لعملية ناجحة للإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،طاملا �أن التنفيذ الناجح يعتمد ،من
بيت عدة �أمور ،على الظروف املحلية واخلربة ومظاهر النظام البيئي ،ومنط ال�ضغط التنموي� ،إ�ضافة �إىل طبيعة
ومدى �أطر العمل الوطنية والت�شريعية الإقليمية وال�سيا�سية.
-19على �أي حال ،ف�إن اخلربة يف تنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي حتى هذا الوقت قد حددت عنا�صر رئي�سية
ينبغي دجمها يف �أي مبادرة �إدارة متكاملة للنطاق ال�ساحلي �إذا ما ُرغب بالنجاح ،وت�شمل:
• حتقيق التكامل والتن�سيق بني الدوائر احلكومية على خمتلف امل�ستويات؛
• ربط القطاعات من خالل «ا�ستيعاب» حلول امل�شاكل معهم؛
• حتقيق ا�ستدامة للتدخل على املدى البعيد وذلك من خالل ت�أمني التمويل؛
• �ضمان الدعم ال�سيا�سي واال�ستعدادات امل�ؤ�س�سية لتنفيذ امل�شاريع؛
• ت�أمني امل�شاركة الكاملة وامل�شورة للمعنيني واملجتمع املحلي؛
• حتقيق الإجماع حول ا�ستخدام املوراد ال�ساحلية و�إدارتها على نحو م�ستدام؛
• ت�شكيل عملية الإدارة بحيث ت�سمح باملرونة والتكيف مع الظروف املتغرية؛ و
•مالئمة عملية الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي مع البيئات امل�ؤ�س�سية والتنظيمية واالجتماعية �أو الأقاليم
امل�شاركة.
 -20ترتواح خمرجات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي من الإعالنات العاملية �إىل خطط �إدارة متكاملة للنطاق
ال�ساحلي املحلي الأكرث تف�صي ًال.
-21على امل�ستوى العاملي ،اعتمد م�ؤمتر ريو للأمم املتحدة للبيئة والتنمية ( )UNCEDعام  1992جدول الأعمال للقرن
 .21يعالج الف�صل  17من جدول الأعمال  21املحيطات والبحار واملوارد البحرية احلية و�إدارة النطاق ال�ساحلي.
وهو يقدم جمموعة من اال�سرتاتيجيات املتكاملة للإدارة ال�ساحلية ،كذلك تقييم ًا للتكاليف املطلوبة لتنفيذها.
ومنهجية اتفاقية رام�سار القائمة على النظام البيئي التي تتمثل يف مفهوم االتفاقية لال�ستخدام الر�شيد ،متالئمة
مع منهجية التنمية امل�ستدامة للنطاق ال�ساحلي املبني يف جدول �أعمال القرن  .21وقد َخ ُل�ص حتليل �إ�سهام رام�سار
يف تنفيذ جدول الأعمال  21يف �إعداد م�ؤمتر قمة الأر�ض للتنمية امل�ستدامة عام � )WSSD( 2002إىل �أن االتفاقية
قد �أ�سهمت ب�شكل كبري يف الف�صل  17من جدول الأعمال  ،21خا�صة فيما يتعلق بثالث من جمموع �سبعة ميادين
براجمية  -الإدارة املتكاملة والتنمية امل�ستدامة للمناطق ال�ساحلية وحماية البيئة البحرية ،واال�ستخدام امل�ستدام
واحلفاظ على املوارد البحرية احلية مبوجب الوالية الق�ضائية الوطنية.
-22على امل�ستوى الإقليمي ،تت�ضمن الأمثلة على الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي جدول الأعمال  21للبحر الأبي�ض
املتو�سط (اعتمد عام  ،)1994الذي يقدم مثا ًال فريد ًا من نوعه لال�سرتاتيجية الإقليمية يف �صيغة جدول الأعمال
 21مل�ؤمتر الأمم املتحدة للبيئة والتنمية .كذلك على امل�ستوى الإقليمي ،وا�ستجاب ًة لربنامج ا�سرت�شادي مكثف قائم
على م�شروع يت�ضمن تطوير الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي الذي ي�شتمل على عدد من مواقع الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية ،قامت املفو�ضية الأوروبية بتمرير ات�صال للربملان الأوروبي يت�ضمن تو�صية تف�صل فيها اال�سرتاتيجية
الأوروبية للإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
-23و ُت ِعد ال�سيا�سات والت�شريعات الوطنية ال�ساحلية الآن االجتاه اال�سرتاتيجي للإدارة ال�ساحلية بوجود عدد متزايد من
البلدان �إ�ضافة �إىل حتديد الإطار التنظيمي للتدخالت ال�ساحلية .وتكمل هذه الأمور ب�شكل متزايد من خالل و�ضع
ترتيبات م�ؤ�س�سية مالئمة مب�شاركة الوزارات وجلان التن�سيق امل�شرتكة بني الوزارات ،الوكاالت ال�ساحلية وغريها،
رغم �أن مدى هذا التن�سيق يتفاوت ب�شكل كبري بني البلدان.
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-24تعترب اخلطط املكانية ال�ساحلية عموم ًا ب�أنها �أقوى الو�سائل يف توجيه التنمية ال�ساحلية من خالل عملية الإدارة
املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،وهي كثري ًا ما تُعد على امل�ستوى الإقليمي (الوطني الفرعي) .كما ميكن لأدوات
التنظيم والإعمال ،التي هي يف الغالب جزء ًا من ت�شريعات التخطيط التنموي �إىل جانب م�شاركة احلكومة املحلية
امل�س�ؤولة عن تطبيقها �أن تقدم �أدوات قيمة لدعم تنفيذ خطط �ساحلية كهذه .ويتزايد ا�ستخدام تقييم الأثر البيئي
( )EIAوالتقييم البيئي اال�سرتاتيجي ( )SEAوالأدوات االقت�صادية للإدارة البيئية ،لت�سهيل تنفيذ الإدارة
املتكاملة للنطاق ال�ساحلي على امل�ستويني الوطني واملحلي.
-25على امل�ستوى املحلي� ،أعدت جداول الأعمال املحلية للقرن  21يف العديد من دول العامل وهي تثبت فاعلية خا�صة يف
حتفيز املعنيني على امل�شاركة وحتقق �إجماع حملي حول �إجراءات الإدارة املحلية.
-26على �أي حال ،هناك عدد من العوائق التي تقف يف كثري من الأحيان يف طريق تنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق
ال�ساحلي ب�شكل �أكرث فاعلية .فاجلمود البريوقراطي ومعار�ضة التغريات واملعار�ضة من قبل العديد من امل�صالح
االقت�صادية اخلا�صة واالفتقار �إىل الإرادة ال�سيا�سية الكافية لل�شروع بالعملية ،واالفتقار �إىل احلد الأدنى من
املوارد املالية وتعقيد الق�ضايا الت�شريعية يف حتديد النطاق ال�ساحلي ،واالفتقار �إىل التفاهم بني العلماء البحريني
وخمططي ا�ستخدام الأر�ض ،ت�شكل عموم ًا بع�ض �أهم هذه العوائق.
-27ميكن تقوي�ض هذه العوائق من خالل �إجراءات تت�ضمن:
• و�ضع برنامج الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي املقرتح يف �سياقه االجتماعي الكامل يف �أقرب وقت ممكن؛
•الإ�شارة بو�ضوح �إىل �أكرب عدد ممكن من املعنيني �إىل ماهية الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي وماذا ميكنها
�أو ال ميكنها �أن حتقق؛
• زيادة ال�شفافية يف عملية �صنع القرار من خالل �آليات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي؛
• حت�سني م�شاركة املعنيني؛ و
•جلب املمثلني عن كافة الوكاالت املت�أثرة ذات امل�س�ؤوليات التنظيمية �أو التنفذية يف النطاق ال�ساحلي �إىل
العملية يف �أقرب وقت ممكن.

زوارق ال�صيد املحلية يف برايا دا�س كون�شا�س� ،ساو تومي .ال�صورة :تيم دودمان.
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امللحق 2
الأ�سا�س املنطقي ملبادىء دمج ق�ضايا الأرا�ضي الرطبة يف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي
املبد�أ � .1إن اتفاقية رام�سار هي معاهدة عاملية حكومية دولية تتناول على وجه اخل�صو�ص احلفاظ
على النظم البيئية للنطاق ال�ساحلي وا�ستخدامها الر�شيد.
ُ -1يدرج «نظام ت�صنيف �أمناط الأرا�ضي الرطبة» اخلا�ص باالتفاقية الأمناط التالية للأرا�ضي الرطبة يف ق�سم
الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية /البحرية.

• املياه البحرية ال�ضحلة الدائمة وعمقها يف معظم احلاالت �أقل من �ستة �أمتار عند َ
اجلزر ،وتت�ضمن اخللجان وامل�ضائق البحرية؛
• امل�سطحات البحرية حتت املدية املائية مبا فيها م�ساحات الطحالب والأع�شاب البحرية واملروج البحرية اال�ستوائية؛
• ال�شعاب املرجانية
• ال�شواطىء البحرية ال�صخرية مبا فيها اجلزر الربية ال�صخرية واجلروف البحرية؛
•ال�شواطىء الرملية واحل�صوية مبا فيها ال�شرائط الرملية والزبد وا ُ
جلزُر الرملية ال�صغرية ونظم الكثبان والأحوا�ض الواقعة ما بني الكثبان
الرطبة؛
• مياه م�صبات الأنهار :مياه امل�صبات الدائمة ونظم م�صبات الأنهار يف الدلتا؛
• الطني ما بني املدين ،وامل�سطحات الرملية وامللحية؛
• الأهوار ما بني املدين مبا فيها الأهوار امللحية واملروج امللحية واملالحات والأهوار امللحية املرتفعة والأهوار املدية املاحلة والعذبة؛
• غابات الأرا�ضي الرطبة ما بني املدين وتت�ضمن م�ستنقعات املنغروف والنيبا ،وغابات م�ستنقعات املياه العذبة املدية؛
• البحريات ال�ساحلية املاحلة والعذبة مبا فيها البحريات املاحلة والعذبة املت�صلة ولو من نقطة واحدة �ضيقة ن�سبي ًا مع البحر؛
• البحريات ال�ساحلية العذبة وتت�ضمن بحريات الدلتا العذبة؛ و
• (�أ) النظم الكار�ستية (م�ساحات الت�ضاري�س الكل�سية حتت الأر�ض) البحرية /ال�ساحلية وغريها من النظم املائية حتت الأر�ض.

�-2إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الكثري من �أمناط الأرا�ضي الرطبة الداخلية يف نظم ت�صنيف رام�سار ميكن �أن حتدث �ضمن
النطاق ال�ساحلي كما مت حتديده بالن�سبة للإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
-3من املهم �أي�ض ًا االعرتاف �أن ت�صنيف رام�سار يغطي الأرا�ضي الرطبة من �صنع الإن�سان وكذلك الأرا�ضي الرطبة
الطبيعية ،و�أن الأرا�ضي الرطبة التي مت �إن�شا�ؤها �صناعي ًا يف النطاق ال�ساحلي ميكن تغطيتها مبوجب تعيينات مواقع
رام�سار (انظر �أي�ض ًا املبد�أ  .)6ويف النطاق ال�ساحلي ،ف�إن �أمناط الأرا�ضي الرطبة ال�صناعية ذات الأهمية اخلا�صة
التي �أدرجت يف نظام ت�صنيف رام�سار هي:
• برك اال�ستزراع املائي (مثل الأ�سماك /اجلمربي)؛ و
• مواقع ا�ستغالل امللح ،مثل مثل برك امللح واملالحات.
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�-4إن منهجية االتفاقية لال�ستخدام الر�شيد جلميع الأرا�ضي الرطبة القائمة على النظام البيئي ،والتوجيه ال�شامل
املعتمد من قبل الأطراف املتعاقدة لإي�صالها ودجمها يف كتيبات رام�سار لال�ستخدام الر�شيد متوافقة ب�شكل تام مع
املنهجة متعددة القطاعات املت ََ�ض َمنة يف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
-5عالوة على ذلك ،ومن خالل خطة عملها امل�شرتكة ( )...مع اتفاقية التنوع االحيائي ( )CBDومقررات م�ؤمترها
للأطراف املتعاقدة ،قامت اتفاقية رام�سار بدور ال�شريك الذي يوجه تنفيذ اتفاقية التنوع االحيائي فيما يتعلق
بربامج عملها املرتبطة بالأرا�ضي الأرطبة ،مبا فيها البحرية وال�ساحلية والنظم املائية الداخلية .وتعمل االتفاقية
ب�شكل م�شرتك مع اتفاقية التنوع االحيائي لتحقيق برنامج عمل تفوي�ض جاكارتا حول النظم البيئية البحرية
وال�ساحلية ،وب�شكل خا�ص ما يتعلق منه بالإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي (مبا يف ذلك من خالل تلك املبادىء
والإر�شادات)؛ املوارد البحرية وال�ساحلية احلية ،خا�صة ال�شعاب املرجانية؛ �أ�ساليب التقييم ال�سريع للتنوع االحيائي
البحري وال�ساحلي؛ واملناطق املحمية البحرية وال�ساحلية (انظر �أي�ض ًا املبد�أ .)6
�-6أحد التزمات البلدان التي على الأطراف املتعاقدة �ضمانها �أمام اتفاقية رام�سار ،بقدر الإمكان ،هو االلتزام
باال�ستخدام امل�ستدام جلميع الأرا�ضي الرطبة الواقعة �ضمن �أرا�ضيهم ،وبالن�سبة للنطاق ال�ساحلي ،ف�إن عمليات
الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي تقدم �آلية قوية لتحقيق هدف ذلك االلتزام.
-7على �أي حال ،يبدو �أن االعرتاف بالتزامات احلكومة باال�ستخدام امل�ستدام مبوجب رام�سار �ضعيف ونادر ًا ما ي�ستفاد
منها يف �سياق الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي .كذلك هي غري معرتف بها بو�ضوح يف معظم �إر�شادات الإدارة
املتكاملة للنطاق ال�ساحلي .لهذا ،من ال�ضروري �أن تدرك كافة القطاعات �إداراك ًا تام ًا وت�سهم وعلى كافة امل�ستويات
احلكومية (من الوطنية �إىل املحلية) ،والوكاالت امل�س�ؤولة يف املناطق ال�ساحلية يف حتقيق التزام حكوماتهم مببادىء
رام�سار لال�ستخدام حلكيم ،مبا يف ذلك من خالل التنمية وتنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
�-8إن �أطراف اتفاقية رام�سار لديها التزامات �إزاء التعاون الدويل مبوجب االتفافية (انظر على وجه اخل�صو�ص كتيب
رام�سار ( ،20الطبعة الرابعة)) حول اال�ستخدام الر�شيد ،والذي يت�ضمن ت�شارك املعلومات واخلربات والعمل
امل�شرتك املتعلق بالإرا�ضي الرطبة عرب احلدودية و�أحوا�ض الأنهار والأنواع املهاجرة .وتقدم هذه الآليات �أدوات
وتوجيهات مفيدة له�ؤالء الذين ي�ستخدمون الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي يف ال�سياق عرب احلدودي.
املبد�أ .2الدمج الكامل لق�ضايا احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد �ضمن الإدارة
املتكاملة للنطاق ال�ساحلي �أمر �أ�سا�سي لنجاح عملية الإدارة ال�ساحلية امل�ستدامة.
- 9مل ت�ساعد املمار�سات الإدارية ال�سابقة واحلالية دوم ًا يف �إدارة متكاملة للمناطق ال�ساحلية �أكرث فاعلية ،ولطاملا كانت
الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية تعامل مبعزل عن ق�ضايا الإدارة القطاعية .وهذا �أدى �إىل االفتقار �إىل التكامل� ،إ�ضافة
�إىل العديد من القرارات املت�ضاربة.
-10كان التعامل مع املناطق ال�ساحلية يف الغالب يتم �ضمن جمال تخطيط و�إدارة ا�ستخدام الأرا�ضي ،الذي كان يركز
على �ضمان التنمية ال�ساحلية .وكانت خمرجاتها الرئي�سية هي تنظيم ا�ستخدام امل�ساحات ال�ساحلية ،لكن هذه
املنهجية باءت بالف�شل الذريع يف ت�أمينها للمراعاة الأ�شمل لق�ضايا �ساحلية هامة �أخرى.
�-11ضمن �إدارة وتخطيط ا�ستخدام الأرا�ضي ،اعتربت الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية عموم ًا �ضمن جمال �إدارة املناطق
املحمية ،وهدفها الرئي�سي �ضمان حمايتها واحلفاظ عليها .لكن كثري ًا ما ف�شل مثل هذا التخطيط يف دمج الأرا�ضي
الرطبة ال�ساحلية يف الأهداف التنموية الأ�شمل ،تارك ًا وراءه تلك الأرا�ضي باعتبارها وحدات مكانية خا�صة ال
ت�سهم �إال ب�شكل ب�سيط يف القطاعات ال�ساحلية الأخرى .وكانت النتيجة �أنه يف العديد من �أرجاء العامل� ،أدى النزاع
يف اال�ستخدام ال�ساحلي �إىل تدهور وفقدان متوا�صلني للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ووظائفها.
�-12إن الإدارة ال�ساحلية امل�ستدامة هي هدف ال زال ينبغي حتقيقه بال�شكل الأكمل .كما ينبغي ت�شجيع �إدارة جميع
مناحي اال�ستخدام الب�شري للمناطق ال�ساحلية (�ضمن تعريفها اجلغرايف الأ�شمل) لتعود بالنفع الأكرب على
ال�سكان يف الوقت احلا�ضر ،لكن مع احلفاظ على قدرة الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية بحيث تلبي تطلعات الأجيال
القادمة .تت�ضمن هذه املهمة دمج جمموعة من القطاعات والأن�شطة ال�ساحلية بنجاح .هذا وتعترب الأرا�ضي الرطبة
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ال�ساحلية من بني �أجزاء النظم ال�ساحلية الأكرث �أهمية.
�-13إن قيم الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ووظائفها مرت�سخة بالفعل (ملزيد من التوجيه انظر اجلزء ب من تلك
املبادىء) :فالكثري من املنتجات واخلدمات التي تقدمها تعترب بالغة الأهمية بالن�سبة ل�سري عمل املناطق ال�ساحلية،
وبدونها تكون احلياة يف املناطق ال�ساحلية �أمر ًا م�ستحي ًال �أو �أكرث �سوء ًا .عالوة على ذلك ،ف�إن القيمة البيئية
للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وتنوعها االحيائي بحد ذاته يربر �ضرورة دمج و�إدارة الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية
بفاعلية وفق ًا للإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
�-14إن ال�سمة املميزة للإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي هي �أنها متعددة القطاعات ،وتعمل على نطاقات مكانية
خمتلفة ل�صنع القرار ،و�أنها ت�سعى لدمج وتن�سيق �أن�شطة جميع امل�ستخدمني ال�ساحليني .وهي تتمتع بطابع تعدد
الأهداف لأن عليها �إدارة التنمية ال�ساحلية �إىل جانب احلفاظ على املوارد الطبيعية و�إدرتها .وفيما يتم القيام
بذلك ،ينبغي دمج اهتمامات و�أهداف كافة القطاعات االقت�صادية وامل�ؤ�س�سات والفئات االجتماعية ذات ال�صلة.
ومن بني �أهم الروابط التي ينبغي على الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي حتقيقها ،والذي ُيعد يف ذات الوقت �إحدى
حتدياتها الأ�سا�سية حيث �أن التخطيط يف معظم البلدان ال يغطي م�ساحة ما بني الرب والبحر ،هو التكامل بني
املجالني الربي والبحري.
�-15إن الفوائد العديدة للأرا�ضي الرطبة والأ�سا�سية للحفاظ على �صحة النطاق ال�ساحلي مل تُفهم على نحو جيد.
وكثري ًا ما تفهم الإدارات الفردية �إمكانية وقيمة الأرا�ضي الرطبة فقط �ضمن �سياق م�صاحلها القطاعية اخلا�صة.
وحيث �أن هذا الأمر قد قلل من قيمة الأرا�ضي الرطبة ،ف�إن التكلفة احلقيقية للممار�سات الهدّامة التي ت�ؤثر عليها
مل ت�ؤخذ متام ًا �أو مل ت�ؤخذ �أبد ًا باالعتبار .وكثري ًا ما ت�سبب هذا يف عدم تنا�سق ال�سيا�سات و� /أو تدمري الأرا�ضي
الرطبة �أو تدهورها.
املبد�أ .3للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية قيم ووظائف هامة وتقوم بتقدمي العديد من ال�سلع واخلدمات
ذات القمية االقت�صادية العالية.
الدور العام للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف توفري ال�سلع واخلدمات والقيم والوظائف
-16يف كثري من �أنحاء العامل ،تعترب الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ذات �أهمية بالغة نظر ًا ملا توفره من �أ�سماك وحمار.
وال متثل الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية موئ ًال للأ�سماك البالغة التي توفر م�صدر ًا غذائي ًا حيوي ًا للعديد من املجتمعات
املحلية وح�سب ،بل للكثري غريها ،مثل م�صبات الأنهار وم�ساحات الأع�شاب البحرية وال�شعاب املرجانية
واملنغروف ،كما �أنها متثل مناطق تفريخ وحا�ضنات هامة بالن�سبة للعديد من �أنواع الأ�سماك ال�شاطئية واملحيطية.
�-17إن الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية التي تعمل ب�شكل طبيعي ت�سهم كذلك ب�أدوار حيوية يف احلد من اجنراف ال�سواحل
و�صد �أثر العوا�صف والتخفيف من �أثار ارتفاع م�ستوى �سطح البحر.
-18توفر الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية عدد ًا من اخلدمات الأخرى للنا�س حملي ًا و�أبعد من ذلك.
-19جرى العديد من املحاوالت حل�ساب القيمة الإجمالية للمنتجات واخلدمات التي توفرها الأرا�ضي الرطبة وذلك
من خالل و�سائل التقييم (انظر �أي�ض ًا �إ�صدار رام�سار ،تقييم اقت�صادي للأرا�ضي الرطبة :دليل ل�صانعي ال�سيا�سة
واملخططني ،باربييه� ،آكرمان وكناولر( 1997 ،وتقرير رام�سار  3التقني ،تقييم الأرا�ضي الرطبة :توجيهات لتقييم
الفوائد امل�ستمدة من خدمات النظم البيئية للأرا�ضي الرطبة)) .ورغم �أنه قد ثبت �أنه �أنه من ال�صعوبة مبكان
ح�ساب الأرقام الدقيقة� ،إال �أن هناك اتفاق عام ب�أنه� ،إذا كانت القيم ت�ضم �أرقام ًا جلميع اخلدمات البيئية التي
توفرها الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية (على �سبيل املثال احلماية من الفي�ضانات وخماطر العوا�صف والتخفيف من
�أثر التغري املناخي وتنقية املياه وتغذية املياه واحتجاز الروا�سب /امللوثات واالحتفاظ باملواد الغذائية والتبخر
واملوائل الخ ،).ف�إن هذا الرقم �سيكون عالي ًا بدرجة مرتفعة جد ًا.
-20على �أي حال ،ف�إن العديد من نظم وموارد الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية قد قدرت ب�أقل من قيمتها يف القرارات
التنموية ب�شكل كبري .ورغم �إنتاجها لعدد من املنتجات القابلة للت�سويق والتي ميكن تقدير قيمتها ،ف�إن اجلزء
الأكرب من قيمتها يكمن يف املنتجات واخلدمات غري القابلة للت�سويق ،وهي لهذا ال�سبب تبقى غري معرتف بها
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بدرجة كبرية .فبع�ض اخلدمات البيئية التي توفرها الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية تعترب من ناحية �أخرى �سلع عامة،
�أي اخلدمات التي ينبغي �أن تكون متوفرة للجميع دون تكلفة ،غري �أن هذه نادر ًا ما يتم تقدير تكلفته بالكامل
يف ممار�سات التقييم .وقد كان التقليل من تقديرها �سبب ًا رئي�سي ًا يف �سوء توزيع موارد الأرا�ضي الرطبة و�سبب ًا
ال�ستمرار املمار�سات ال�شائعة يف حتويل ا�ستخدام الأرا�ضي الرطبة لأغرا�ض �أخرى ،مع تبعات تكاليف و�أثار خطرية
على املجتمعات املحلية.
دور الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف العملية ال�ساحلية
-21يحدد ت�شغيل العمليات يف املياه ال�ساحلية بدرجة كبرية �إنتاج املوارد املتجددة وينظم العمليات احليوية ،مثل نوعية
املياه وفاعليات اخلط ال�ساحلي .فت�شغيل العمليات يف ال�شريط ال�ساحلي (الربي) يحدد ما �إذا كان ب�إمكان النا�س
اال�ستقرار ب�أمان يف هذا النطاق ال�ساحلي �أم ال .وي�شكل اجنراف ال�شواطىء والفي�ضانات املدمرة يف كل الأحوال
تهديدات م�ستمرة للمجتمعات ال�ساحلية .فالعمليات املائية واحليوية يف م�صبات الأنهار ،حيث ت�صب الأنهار يف
البحار معقدة بوجه خا�ص نظر ًا الختالط املياه العذبة باملياه املاحلة ،وتفاعل تدفقات املد واجلزر مع تدفق النهر
يحددان حركة املواد الر�سوبية .مثل هذه العمليات ميكن �إعاقتها ب�سهولة ب�سبب التدخالت الب�شرية التي عن غري
ق�صد تغري امللوحة وتدفق املياه والرت�سيب مما يحد من القدرة التكيفية للنظم ال�ساحلية يف ا�ستجابتها للتغري.
دور الأرا�ضي الرطبة يف التخفيف من �أثار املخاطر الطبيعية والتلوث والفي�ضان
-22ميكن للتعرية ال�ساحلية �أن تزداد نتيجة ،على �سبيل املثال ،لإزالة احلواجز الواقية و�إزالة الغطاء النباتي للأرا�ضي
الرطبة والإزالة املبا�شرة للروا�سب والرت�سبات فيها واملطالبة بالأرا�ضي �أو ا�سرتدادها يف الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية وبناء ال�شواطىء ال�صناعية الثابتة وحواجز حتول دون انتقال الروا�سب ال�ساحلية ،مثل م�صدات الأمواج
وحواجزها .ومن ال�ضروري تقييم خماطر ومنافع الأبنية ال�شاطئية الثابتة هذه وتدابري احلماية من العوا�صف
بدقة مقابل فر�ض احلفاظ �أو ا�ستعادة املخزون الذي تقدمه الوظائف الطبيعية للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية.
-23هناك �إجراءات ب�شرية �أخرى ميكن �أن تت�سبب باجنراف ال�سواحل ب�شكل غري مبا�شر ،فعلى �سبيل املثال ،كتبعات
للأعمال الإن�شائية يف الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية �أو يف الأجزاء العليا من الأنهار
وتربية الأحياء البحرية يف م�ستنقعات
املنغروف ،وغريها من �أ�شكال اال�ستزراع
املائي ،والزارعة ال�ساحلية ،وبناء ال�سدود يف
الأنهار ،واحلد من اجنراف الرتبة يف �أحوا�ض
ال�صرف ،وا�سرتداد �أرا�ضي الأهوار امللحية.
-24من املهم على �أي حال ،الو�ضع يف االعتبار
حقيقة �أن العديد من اخلطوط ال�ساحلية
يجري بها حركة ب�شكل طبيعي ،وكثري ًا ما
تعترب دورات التعرية �سمة هامة للطابع البيئي.
واملحاوالت الرامية �إىل ال�سيطرة اال�صطناعية
على التعرية حيث ،على �سبيل املثال ،يح�صل
ت�ضارب بني عمل النظم البيئية الطبيعية
وحماية الأرواح واملمتلكات ،مما ميكن �أن يكون
له عواقب ت�ؤثر على التعرية و�أمناط الروا�سب
يف �أماكن �أخرى للنطاق ال�ساحلي.
�-25إن ا�ستبقاء الروا�سب واملواد الغذائية
وت�صديرها (وظيفة حيوية جيوكيمائية
للأرا�ضي الرطبة) �أمر مفيد نظر ًا لأن

�إدارة موا�ضع ال�صلة بني مواقع الأرا�ضي الرطبة البحرية واملياه العذبة:
موقع رام�سار والرتاث العاملي ،بحرية بيوترنت� ،ألبانيا
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الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ومن خالل �إبطاء قوة املياه ،تعمل على تر�سب الروا�سب (و�إال ف�إنها �ست�ضيع عن طريق
االجنراف ال�ساحلي) واملواد الغذائية التي حتملها املياه .فالإبقاء على املواد الغذائية يف الأرا�ضي الرطبة جتعلها
قادرة على �إنتاج كميات كبرية من املواد الع�ضوية والتي ت�شكل بدورها قاعدة لل�سل�سلة الغذائية املائية .والروا�سب
التي جلبتها الأنهار تعمل على بناء دلتا غنية وخ�صبة ومهمة بالن�سبة لتحقيق توازن فقدان الأرا�ضي ال�ساحلية.
وتعتمد الدلتا ال�ساحلية على الروا�سب واملواد الغذائية النهرية لبقائها .ويف نظم الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية
الأخرى ف�إن معظم الروا�سب تجُ لب عن طريق التيارات من �إعادة ت�شكل الروا�سب البحرية.
�-26إن الأرا�ضي الرطبة الواقعة يف الأجزاء الربية للنطاق ال�ساحلي ويف منطقة املنابع غالب ًا ما تلعب دور ًا حا�سم ًا
يف ال�سيطرة على الفي�ضانات والعوا�صف .ف�إدارة الفي�ضانات تتطلب تنفيذ تدابري ال�سيطرة على الفي�ضانات
واالجنرافات ال�ساحلية ،غري �أن الأرا�ضي الرطبة ب�إمكانها خف�ض احلاجة �إىل الأبنية الهند�سية لإدارة املياه باهظة
الثمن .كما �أن الغطاء النباتي يف الأرا�ضي الرطبة يلعب �أي�ض ًا دور ًا يف �إبطاء وترية تدفق مياه الفي�ضانات.
�-27إن الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية الربية والأبعد منها الواقعة �أعلى النهر ت�ساعد يف تنقية املياه امللوثة ،خا�صة مياه
ال�صرف احل�ضرية وال�صرف الزراعي ،من خالل الرت�شيح الطبيعي ،وذلك عن طريق معاجلة النفايات الكيميائية
والع�ضوية قبل دخولها �إىل املياه ال�ساحلية .وهذا من �ش�أنه التقليل من الت�شبع الغذائي للمياه ال�ساحلية وحتديد
الرتكيز العايل للمغذيات التي ت�صل �إىل �إمدادات املياه اجلوفية وغريها من امل�صادر املائية التي من املمكن
ا�ستخدامها لأغرا�ض ال�شرب.
 -28على �أي حال ،ال زالت نوعية املياه يف العديد من الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية تت�أثر بالتلوث الذي حتمله الأنهار.
فالتلوث ميكن �أن يتولد جراء عمليات الت�صريف ملياه الف�ضالت ال�صناعية ،وال�صرف املنزيل (خا�صة من املدن
املكتظة بال�سكان) و�أن�شطة التحريج والزراعة ،وارتفاع درجات احلرارة الناجم عن عمليات املحطات احلرارية
وبناء خزانات �أو �سدود �ضخمة تعمل على �إبطاء تدفق املياه ،والأن�شطة الرتفيهية ،والغبار املحمول جو ًا والنفط من
املن�ش�آت البحرية .فالأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ت�ساعد يف تطهري املياه امللوثة قبل ت�صريفها يف البحر ،لكن التلوث
ال�صناعي الوا�صل �إىل الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ميكن �أن ي�ؤثر يف طبيعة الطابع البيئي ب�شكل كبري.
دور الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف التخفيف من �أثار التغري املناخي وارتفاع من�سوب البحار والتكيف معها
-29قد تت�ضمن الأثار املبا�شرة الرتفاع من�سوب مياه البحار تزايد يف م�ستويات الغمر وفي�ضانات العوا�صف؛ ت�سارع
اجنراف ال�سواحل؛ تداخل مياه البحار �إىل املياه اجلوفية العذبة؛ زحف املياه املدية �إىل م�صبات ونظم الأنهار؛
ارتفاع درجات �سطح البحر والأر�ض مما ي�سهم يف زيادة ن�شاط الأمواج و�أمواج العوا�صف وموجاتها.
-30يعترب ارتفاع درجات حرارة �سطح البحر امل�صحوب بالتغري املناخي �أنه بد�أ ي�ؤثر بالفعل على ال�شعاب املرجانية
من خالل ازدياد التبي�ض وانخفا�ض معدالت التكل�س -وبالتايل ف�إنه من املتوقع ازدياد الت�أثريات على املنغروف
والبحريات ال�ساحلية قريب ًا ،على الأغلب كتبعات لفقدان ال�شعاب املرجانية دورها يف �صد العوا�صف.
-31هناك �أي�ض ًا عد ٌد من الت�أثريات غري املبا�شرة املتوقعة للتغري املناخي على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية نظر ًا للتغري يف
موجات العوا�صف وازدياد تداخل املياه املاحلة �إىل نظم املياه العذبة نتيجة الرتفاع من�سوب البحار.
-32تلعب الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية دور ًا بالغ الأهمية يف التخفيف من �أثار التغري املناخي .فهي تلعب دور ًا رئي�سي ًا يف
دورات الكربون والنيرتوجني والكربيت ،وتدهور الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ميكن �أن يعطل هذه الدورات .واحلفاظ
على غابات الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،وب�شكل خا�ص املنغروف ،ميكن �أن ي�صبح هام ًا ب�شكل متزايد لدورها
كم�صارف للكربون.
-33قد ت�ؤثر اال�ستجابة الب�شرية للتغري املناخي �أحيان ًا على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ب�شكل غري مبا�شر .وبالتايل ،على
�سبيل املثال ،ازدياد اجلفاف يف الأرا�ضي الداخلية قد ي�ؤدي �إىل تدفق الأنهار بكميات �أكرب قد مت ح�صرها قبل �أن
ت�صب يف النطاق ال�ساحلي ،وبالتايل خف�ض كميات الروا�سب وازدياد امللوحة يف نظم الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية.
-34ارتفاع من�سوب البحار امل�صحوب بالتغري املناخي قد ي�ؤدي �إىل �أثار �سلبية ج�سيمة يف املناطق ال�ساحلية ،مت�سبب ًا
بفقدان الأرواح الب�شرية واملمتلكات ،وحدوث تغيري يف النظم البيئية ال�ساحلية قد ي�ؤدي �إىل انخفا�ض يف انتاجيتها
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وتغري يف نظم املوارد ال�ساحلية (املياه العذبة والأرا�ضي والرتبة والغطاء النباتي الخ.).
دور الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ك�أماكن هامة للأنواع عالية التنوع االحيائي ،مبا فيها املهاجرة وغري املهاجرة
والأنواع املهددة
-35بع�ض الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،على �سبيل املثال ال�شعاب املرجانية ،معروفة بدعمها لتنوع هائل من الأنواع ك�أي
نظام بيئي يف العامل ،وهي م�صدر غني ب�شكل خا�ص باملواد الوراثية .والأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية خا�صة املنغروف
وال�شعاب املرجانية وطبقات الأع�شاب البحرية �أي�ض ًا تدعم تنوع ًا هائ ًال لأنواع الأ�سماك والرخويات ،لكل من البالغ
منها �أو كمناطق للتفريخ واحل�ضانة للمراحل ال�صغرية ،ويعترب الكثري منها ذو �أهمية جتارية كغذاء .كما تعتمد
الكثري من �أنواع النباتات واحليوانات املهددة عاملي ًا ووطني ًا على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف بقائها.
-36تعي�ش بع�ض الأنواع ب�شكل دائم يف الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،فيما تق�ضي �أنواع �أخرى جزء ًا من وقتها هناك لكنها
مع هذا تعتمد على هذه الأرا�ضي الرطبة خالل مراحل دورات حياتها املختلفة .كما �أن الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية
تقدم �شبكات موئل �أ�سا�سية وم�سارات هجرة للأنواع املهاجرة ،ب�شكل خا�ص الطيور املائية ،الأ�سماك وال�سالحف،
وبع�ض احلوتيات.
-37يعترب احلفاظ على موائل الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية �أمر ًا �أ�سا�سي ًا بالن�سبة للبيئة العامة للمناطق ال�ساحلية
ودعمها للعديد من الأنواع التي تعتمد على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية .وبالتايل ف�إن ا�ستمرار فقدان وتدهور موائل
الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية (انظر �أي�ض ًا املبد�أ � 7أدناه) يهدد بقاء العديد من الأنواع يف الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية
ال�ضرورية للحفاظ على التنوع االحيائي �إ�ضافة لكونها ذات �أهمية اجتماعية -اقت�صادية.
�-38إن ملتطلبات الطيور املائية املهاجرة التي تعتمد على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية �أهمية خا�صة بالن�سبة للإدارة
املتكاملة للنظم ال�ساحلية .فمثل هذه الأنواع تتطلب حفاظ ًا على �شبكات املوئل ،على امل�ستويات املحلية والوطنية
والدولية وعلى خمتلف النطاقات املكانية من �أجل بقائها من خالل هجراتها ال�سنوية.
-39على امل�ستوى الدويل ،تعتمد العديد من الطيور املائية املهاجرة على الوجود امل�ستمر ل�شبكة مناطق التجمع للهجرة
والأرا�ضي غري اخل�صبة التي غالب ًا ما تكون متباعدة جغرافي ًا على امتداد م�سارات طريان الهجرة .فبالن�سبة
للعديد من الأنواع ،ف�إن �أجزاء ًا �أ�سا�سية من هذه ال�شبكات تقع يف النطاق ال�ساحلي .وي�سعى عدد من املبادرات يف
عدة �أجزاء من العامل لتحديد مواقع ال�شبكات وحمايتها ،مبا فيها العديد من الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية .وهي
ت�شمل االتفاق الأفريقي -الأورو�آ�سيوي للطيور املائية املهاجرة ( ،)AEWAوا�سرتاتيجية �آ�سيا -املحيط الهادىء
للحفاظ على الطيور املائية املهاجرة (( )APMWCSمنذ عام � ،2006شراكة م�سارات طريان �شرقي �آ�سيا-
�أ�سرتاليا الآ�سيوية) ،و�شبكة حماية الطيور ال�ساحلية يف الن�صف الغربي للكرة الأر�ضية (� ،)WHSRNإ�ضافة �إىل
غريها التي ال زالت حتت الإعداد.
-40ينبغي على مبادرات الإدراة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي يف منطقة �ساحلية واحدة �أن ت�أخذ باالعتبار متطلبات
الأنواع املهاجرة هذه ،وااللتزامات الدولة للحفاظ عليها ،مبا �أن �إزالة �أو الت�سبب ب�أذى رابط واحد (مث ًال املطالبة
بالأر�ض �أو ا�سرتداد م�صب نهر) يف �سل�سلة الهجرة ميكن �أن يهدد بقاء الأعداد املهاجرة على امتداد م�سارات
طريانها.
�-41إ�ضافة �إىل ذلك ،وعلى م�ستويات مكانية �أ�صغر ،مث ًال �ضمن م�صب مدي ،ف�إن الطيور املائية عادة تتطلب �أمناط ًا
من املوائل ال�ساحلية للتغذية والرقود يف مراحل خمتلفة من الدورة املدية ،فمن ال�ضروري �إحاطة تخطيط الإدارة
املتكاملة للنطاق ال�ساحلي بهذه املتطلبات� ،إ�ضاف ًة �إىل تبعات الإزالة االنتقائية �أو التدهور لبع�ض عنا�صر �أمناط
املوائل ال�ساحلية.
املبد�أ � . 4آليات حل تداخل االخت�صا�ص يف النطاق ال�ساحلي ينبغي �أن تت�ضمن الإطارين القانوين
وامل�ؤ�س�سي للأرا�ضي الرطبة ب�شكل كامل.
-42يعترب �إن�شاء �إطار قانوين وم�ؤ�س�سي مالئم �أمر ًا �أ�سا�سي ًا ال�ستدامة عمليات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي على
املدى البعيد .ومن ال�ضروري �أي�ض ًا حتقيق م�ستوى معني من املرونة يف تعيني حدود الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية
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والنطاق ال�ساحلي من �أجل تفادي نزاعات ال لزوم لها بني جماالت �إدارة املوارد.
-43يختلف الإطارين الت�شريعي وامل�ؤ�س�سي للإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي بدرجة كبرية بني البلدان ،كذلك احلال
بالن�سبة للم�س�ؤوليات الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية يف امل�ستويات احلكومية املختلفة من الوطنية وحتى املحلية .ففي بع�ض
البلدان هناك �أطر ت�شريعية وطنية قوية� ،أما يف بلدان �أخرى ف�إن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي يف �أح�سن
�أحوالها توجهها ال�سيا�سة و� /أو تكون تطوعية .ويف بع�ض البلدان ،يتم توجيه تنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق
ال�ساحلي من قبل احلكومة الوطنية ،لكن يف العديد غريها ف�إن م�س�ؤولية التنفيذ تقع على عاتق احلكومة الإقليمية
�أو املحلية ،وكثري ًا ما يتم تقدميها من خالل �صالحيات تخطيط التنمية العامة والتي ال تدرك بال�ضرورة مدى
تعقيد االخت�صا�صات يف النطاق ال�ساحلي.
انظر �أي�ض ًا الكتيب ،3
القوانني وامل�ؤ�س�سات

-44كذلك ف�إنه من املهم �ضمان ب�أن القدرة امل�ؤ�س�سية كافية لت�أمني دمج الأرا�ضي الرطبة بالكامل �ضمن الإدارة
املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،وذلك من خالل التدريب ورفع توعية تلك امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن الإدارة املتكاملة
للنطاق ال�ساحلي ،ومن خالل ت�أمني موارد كافية للتنفيذ عن طريق م�شاركة جميع القطاعات ذات العالقة ،مبا
فيها قطاعات احلكومة املحلية.
املبد�أ .5ي�ستخدم العديد من املعنيني الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وعليهم امل�شاركة ب�شكل كامل يف
�إدارتها.
-45ينبغي حتفيز املعنيني على امل�شاركة الن�شطة يف جميع مراحل عملية الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي :البدء
والتخطيط (جمع البيانات والتحليل وحتديد �أوجه الت�ضارب وحتديد الأهداف و�صياغة اال�سرتاتيجية ودمج
اخلطط القطاعية) ،والر�صد والتقييم .وينبغي عقد م�شاورات مو�سعة عامة قبل اتخاذ قرارات هامة .وبالن�سبة
للنزاعات فيما بني امل�ستخدمني ال�ساحليني فينبغي حتديدها يف �أقرب وقت ممكن� ،أما قرارهم فينبغي �إدراجه يف
�صلب عملية الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
-46حتى وقت قريب ،كان انخراط املعنيني وم�شاركة املجتمع يف الإدارة البيئية حمدود ًا ن�سبي ًا .لكن ،م�ؤمتر ريو عام
� 1992أدى �إىل حتول كبري �إزاء هذا املوقف .فعنا�صر املجتمع املدين (املجتمعات املحلية واملنظمات غري احلكومية
واجلمعيات املهنية وال�سلطات املحلية والقطاع اخلا�ص) �أ�صبحت معروفة ب�شكل وا�ضح ،كما �أن توافق الآراء قد
تطور بحيث �أن ا�ستخدام املوارد الطبيعية الرئي�سية امل�ستدام على املدى البعيد يعتمد على فهم ودعم �أولئك
املرتبطني معها ب�شكل وثيق.
-47غالب ًا ما تكون املناطق ال�ساحلية مبا فيها �أرا�ضيها الرطبة معقدة �إداري ًا نظر ًا لعدد امل�ستخدمني الكبري واملعنيني
املنخرطني .فهناك قدر كبري من الت�شارك ،وكثري ًا ما تقحم �أمور مثل التداخل وال�صالحية الق�ضائية وقدر ًا
كبري ًا من موارد امللكية امل�شرتكة .وينبغي على مبادرات �إدارة املوارد العمل على �إ�شراك احلكومة بكافة امل�ستويات
(�أحيان ًا ي�سمى «الت�ضافر العمودي») و�أي�ض ًا حتقيق درجة عالية من التن�سيق بني اجلهات الفاعلة القطاعية
(«الت�ضافر الأفقي») .وهذا الأمر ممكن ًا فقط يف حال حتقيق م�شاركة وا�سعة للمعنيني.

انظر �أي�ض ًا الكتيب ،7
املهارات الت�شاركية

-48يعترب كل من التعليم والتوعية العامة يف هذا امل�سعى بغاية الأهمية ،لكن ينبغي عدم اخللط بينهما وبني امل�شاركة،
فالتعليم والتوعية ي�ساعدان املعنيني لفهم اال�ستخدام امل�ستدام وقيمة املوارد ال�ساحلية ب�شكل اف�ضل ،لكنها وحدها
امل�شاركة ،كجزء من عملية �صنع ال�سيا�سة والقرار ،هي التي ت�ؤدي �إىل التوافق من �أجل دعم قرارات معينة.
وامل�شاركة ال تعني تغيري �أراء املعنيني ،لكنها تهدف �إىل حتويل وجهة نظرهم من النظرة القطاعية اخلال�صة �إىل
جدول �أعمال متكامل ُيعد جميع اجلهات ملعاجلة ق�ضايا �إدارية بيئية يف املناطق ال�ساحلية.
املبد�أ .6تعيني و�إدارة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية يف النطاق ال�ساحلي يوفر �آلية عاملية
لتحديد و�إقرار الأجزاء الأ�سا�سية الهامة من النظم البيئية للنطاق ال�ساحلي ،ك�أ�سا�س
لإدارتها امل�ستدامة.
-49يتم توجيه تعيني مواقع رام�سار من خالل �إطار عمل ا�سرتاتيجي و�إر�شادات للتنمية امل�ستقبلية لقائمة الأرا�ضي
الرطبة ذات الأهمية الدولية ،التابع لالتفاقية ،والذي اعتمد عام  1999مبوجب القرار ( 11-VIIمدرج يف
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الكتيب  ،)17ور�ؤيته «العمل على تطوير واحلفاظ على �شبكة دولية من الأرا�ضي الرطبة ذات �أهمية يف حماية
التنوع االحيائي العاملي وا�ستدامة احلياة الب�شرية من خالل الوظائف البيئية واملائية التي تقوم بها» .ويف �إطار
العمل اال�سرتاتيجي� ،أكدت الأطراف املتعاقدة لالتفاقية ب�أن ينبغي بناء ال�شبكة الدولية من �شبكات وطنية
مرتابطة ومتكاملة ملواقع رام�سار املعينة.
-50مبوجب االتفاقية ،يتوقع من احلكومات �أن تقوم ب�إعداد خطط �إدارية م�ستدامة ملواقع رام�سار لديها على �أن تكون
متوافقة مع احلفاظ على طابعها البيئي و�سمات التنوع االحيائي الأ�سا�سية فيها.
-51من املهم االعرتاف مبواقع رام�سار ،عموم ًا ،كمناطق متعددة اال�ستخدامات والتي توفر �سلع ًا وخدمات حيوية من
�أجل النا�س و�سبل عي�شهم ،وعادة هي لي�ست جمرد «مناطق حممية» .وعدد قليل ن�سبي ًا من مواقع رام�سار يعترب
حمميات طبيعية حيث يكون ا�ستخدام الأر�ض الأ�سا�سي من �أجل املحافظة على الطبيعية ،لكن ،هناك خط�أ �شائع
ب�أن مواقع رام�سار تكون مو�ضع اهتمام فقط يف ظل الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي كمحافظة على الطبيعة
القطاعية وم�صالح املناطق املحمية.
-52هناك فر�ص هامة ال�ستخدام مواقع رام�سار ،يف النطاق ال�ساحلي و�أماكن �أخرى ،كمواقع ا�سرت�شادية ملنهجية
النظم البيئية لال�ستخدام والإدارة امل�ستدامتني (مبا فيها امل�شاركة الكاملة للمعنيني واملجتمع املحلي) وحتقيق
الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
-53يف الإر�شادات اجلديدة لإدارة وتخطيط مواقع رام�سار وغريها من الأرا�ضي الرطبة (القرار ( )14.VIIIمدرج
يف الكتيب � ،)18شددت الأطراف على �ضرورة �ضمان م�شاركة جميع املعنيني ،وب�صفة خا�صة املجتمعات املحلية
وال�شعوب الأ�صلية يف عملية �إدارة التخطيط ،وتطوير تخطيط �إداري مبفهومة الأو�سع لي�شمل تخطيط و�إدارة
�أحوا�ض الأنهار واملناطق ال�ساحلية .وهذا من�سجم كلي ًا مع مبادىء وممار�سات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
املبد�أ .7الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية معر�ضة بدرجة كبرية للتدهور والفقدان ،لكن رغم �سهولة
تدهورها ف�إن ا�ست�صالحها مكلف ويف بع�ض الأحيان م�ستحيل.
-54كان العديد من الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يتعر�ض للتدهور �أو التدمري من خالل جمموعة من الأن�شطة التنموية،
مبا فيها :الزراعة والتحريج (ال�صرف ال�صحي وبناء ال�سدود وا�ستخدام الأ�سمدة واملبيدات وا�ستخراج املياه للري
وتثبيت الكثبان وحتويل الغابات الطبيعية �إىل زراعات مكثفة)؛ النقل (قنوات املالحة و�إن�شاء الطرق وال�سكك
احلديدية وال�صرف ال�صحي واجلدران الداعمة وجتزئة الت�ضاري�س الطبيعية)؛ الطاقة (�سدود توليد الطاقة
الكهرومائية وخطوط الكهرباء وبناء حمطات الطاقة)؛ ال�سياحة والرتفيه (تطوير ال�سهول الفي�ضية والبنى
التحتية للخط ال�ساحلي واملالحة الرتفيهية والإ�ضرار باملوائل نتيجة ال�ضغط ال�سياحي والتلوث)؛ التنمية احل�ضرية
وال�صناعية (مبا فيها فقدان املوائل ب�شكل مبا�شر وزيادة اجلريان ال�سطحي و�أ�شكال التدفق الأخرى)؛ �إن�شاء
ال�سدود واجلدران الداعمة حلماية ال ُبنى التحتية؛ ت�صريف مياه الأرا�ضي للتنمية اجلديدة؛ التخل�ص من النفايات
والتلوث؛ ا�ستخراج املياه اجلوفية وال�سطحية؛ ال�صناعات اال�ستخراجية (ا�ستخال�ص احل�صى ونفايات التعدين
ال�سامة)؛ والأثار غري املبا�شرة للتغري املناخي (االجنراف ب�سبب ارتفاع من�سوب البحار وتغري �أمناط هطول
الأمطار).
-55يتوا�صل هدم العديد من موائل الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية مبعدالت تنذر باخلطر .فعلى �سبيل املثال ،يف املناطق
الإ�ستوائية فقدت غابات املنغروف بن�سبة ت�صل �إىل  %80يف عدد من البلدان ،مبعدالت تدمري هي الأ�سرع خالل
ال  50عام ًا املا�ضية .وال�شعاب املرجانية هي �أي�ض ًا معر�ضة لهدم موائلها ب�شكل كبري نظر ًا لطبيعة بنيتها ،وغالب ًا
ما يحدث ال�ضرر ب�سبب الن�شاط ال�سياحي غري املنظم و� /أو غري املن�ضبط ،وتزايد ت�صريف الروا�سب من الأنهار
�إىل النطاق ال�ساحلي ،و�أي�ض ًا نتيجة �أ�ساليب ال�صيد املدمرة .فقدان كهذا لل�شعاب املرجانية و�إحلاق ال�ضرر بها هي
�إ�ضافة �أخرى للم�شاكل التي تواجهها جراء التبي�ض نتيجة الرتفاع درجات حرارة �سطح البحر .ويف بع�ض البلدان
متقدمة التطور ،ف�إن �أكرث من ربع املوائل املوجودة يف م�صبات الأنهار ذات الإنتاجية العالية قد فقدت ب�شكل كبري
ل�صالح الزراعة والتنمية ال�صناعية والبنى التحيتة املرتبطة بها.
-56تُفقد الكثري من الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية على نحو ال رجعة فيه ،خا�صة عندما جتري تنمية �صناعية وح�ضرية.
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ومع ذلك ،ينبغي �أن ي�شكل الإ�ست�صالح و�إعادة الت�أهيل جزء ًا من تنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ك�آلية
ملعاجلة بع�ض املوائل التي فقدت و�أي�ض ًا ال�ستعادة وظائف احلماية ال�ساحلية الطبيعية الهامة للأرا�ضي الرطبة.
�أما بالن�سبة للأرا�ضي الرطبة الأخرى ،ف�إن توجيهات اتفاقية رام�سار حول ا�ست�صالح الأرا�ضي الرطبة (القرار
 )16.VIIIتن�ص على �أن ذلك ينبغي �أن يكون اخليار الثانوي ،الأقل تف�ضي ًال من ا�سرتاتيجية املحافظة امل�ستمرة
على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وقيمها ووظائفها وا�ستخدامها امل�ستدام.
-57كان هناك بع�ض النجاحات فيما يتعلق با�ست�صالح املوائل ال�ساحلية� ،أكرثها كان على م�ستوى م�صغر ،فمث ًال يف
ا�ست�صالح املنغروف و�إعادة �إن�شاء الأهوار املدية يف الأرا�ضي الزراعية املزعومة .غري �أن التجربة حتى الآن فيما
يتعلق ب�أ�ساليب اال�ست�صالح املتوفرة حالي ًا للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ب�صفة عامة غري دقيقة وال ميكن التنبوء
بالنتائج املتعلقة ب�أهداف اال�ست�صالح .وقلما ميكن لال�ست�صالح �أو �إعادة الت�أهيل ا�ستعادة الظروف والقيم التي
تظفر بالنظم البيئية للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ذات الطبيعة الفطرية.
-58عالوة على ذلك ،ف�إن اال�ست�صالح هو عبارة عن عملية بعيدة املدى ومكلفة وهي تت�ضمن تدابري تقنية ،وكذلك
م�ؤ�س�سية واقت�صادية وتنظيمية� ،إ�ضافة �إىل ر�صد و�إدارة �سري م�شروع اال�ست�صالح .وينبغي �أن يكون تقييم الكلفة/
الفائدة ،مبا يف ذلك تكاليف اال�ست�صالح �أو �إعادة بناء موائل الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية املعر�ضة للفقدان جزء ًا
�أ�سا�سي ًا من �صنع القرار يف الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي.
-59تن�ص اتفاقية رام�سار على �أن تدمري جزء من موقع رام�سار معني �أو كله ينبغي �أن ُي�سمح به يف حالة «امل�صلحة
الوطنية العاجلة» (املادة  2.5من االتفاقية) و�أنه يف مثل هذه الظروف يجب توفري موئ ًال تعوي�ضي ًا (املادة .)4.2
والتوجيهات املعتمدة من قبل االتفاقية عام ( 2002القرار  )20.VIIIحول مثل هذه التعوي�ضات ت�شري �إىل
�ضرورة توفري طابع ًا بيئي ًا للمنطقة التي دمرت وذلك من �أجل املوائل والأنواع كلما كان ذلك ممكن ًا ،رغم االعرتاف
ب�أنه من ال�صعوبة مبكان حتقيق مثل هذا الأمر.
املبد�أ  .8ينبغي ربط الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ب�إدارة �أحوا�ض الأنهار /امل�ساقط املائية و�إدارة
املحيطات وامل�صائد ال�سمكية من �أجل ت�أمني املحافظة على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وا�ستخدامها
امل�ستدام.
�-60أ�صبحت �أحوا�ض الأنهار ت�أخذ ب�شكل متزايد �صفة الوحدة الأ�سا�سية لإدارة موارد املياه وقد مت �أو يتم �إن�شاء
�سلطات �إدارية للعديد من �أحوا�ض الأنهار .وقد اعتمدت اتفاقية رام�سار كذلك �إر�شادات لدمج املحافظة على
الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد �ضمن �إدارة �أحوا�ض الأنهار (القرار ( ،18-VIIمدرج يف الكتيب  ))9يف
االعرتاف بالدور الهام الذي تلعبه الأرا�ضي الرطبة الداخلية يف �إدارة املوارد املائية .ومع ذلك ،من ال�ضروري ربط
عمليات �إدارة �أحوا�ض الأنهار (�أو امل�ساقط املائية) ب�شكل وثيق مع عمليات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي يف
املجاالت املعنية.
-61تتطلب منهجية الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية و�أحوا�ض الأنهار ( )ICARMتبني جمموعة من الأهداف
والغايات وال�سيا�سات� ،إ�ضافة �إىل �إن�شاء �آليات حاكمية تعرتف بالعالقات املتبادلة بني النظامني بهدف التنمية
امل�ستدامة .واملبادىء الأ�سا�سية للإدراة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية و�أحوا�ض الأنهار هي ذاتها اخلا�صة بالإدارة
املتكاملة للنطاق ال�ساحلي (انظر امللحق  )1لكنها تطبق يف النظامني املت�صلني يف وقت واحد .ونظر ًا لأهمية كل
من الأرا�ضي الرطبة الداخلية وال�ساحلية ك�شرط م�سبق لنجاح الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية و�أحوا�ض الأنهار
ال بد من االعرتاف الكامل بها.
-62وباملثل ،ف�إن الأن�شطة الأبعد الواقعة يف البحر خارج النطاق ال�ساحلي ،مثل امل�صائد ال�سمكية غري امل�ستدامة ،ميكن
�أن ت�ؤدي كذلك �إىل تدهور يف التنوع االحيائي و�إىل تغري يف الطابع البيئي للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية الذي ميكن
للأنواع �أن ت�ستخدمه يف مراحل خمتلفة من دورات حياتها؛ وميكن �أن ي�ؤدي ا�ستخراج الروا�سب البحرية �إىل تزايد
يف االجنراف ال�ساحلي؛ وت�سرب النفظ واملواد الكيميائية ال�سامة الناجت عن ا�ستخراج النفط قبالة ال�سواحل ،كما
ميكن �أن يت�سبب النقل البحري بتلوث �شديد لل�شواطىء مما ي�ؤثر على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية.
-63يعترب ال�صيد واال�ستزراع املائي من �أهم الأن�شطة االقت�صادية املرتبطة باملحيطات .ومع ذلك ،فقد ف�شلت �سيا�سة
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و�إدارة امل�صائد ال�سمكية يف العديد من البلدن يف �إيجاد بيئة �إيجابية ال�ستخدام هذا املورد بطريقة م�ستدامة.
وهذا �أدى �إىل ازدياد تدهور املوارد والإفراط يف ا�ستغالل قاعدة املوارد وعدم الإن�صاف .وهناك ثالث تهديدات
رئي�سية حتيط بامل�صائد ال�سمكية ال�ساحلية هي� :سهولة الو�صول �إىل امل�صائد ال�سمكية وفقدان موائل الأ�سماك
وتلوث املياه.
-64ينبغي دمج امل�صائد ال�سمكية ب�شكل كامل �ضمن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،حيث يعتمد الكثري من الأعداد
ال�سمكية بدرجة كبرية على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،لكن غالب ًا ما ي�ستمر احلفاظ على ال�صالحية الق�ضائية
للم�صائد ال�سمكية و�إدارتها كعملية قطاعية منف�صلة .ويتطلب دمج امل�صائد ال�سمكية �ضمن الإدارة املتكاملة
للنطاق ال�ساحلي اتخاذ قرا ٍر حول كيفية ا�ستخدام املوارد ال�ساحلية ،والأخذ بعني االعتبار احتياجات املجتمعات
املحلية (مبن فيهم ال�صيادون) ومراعاة �أر�آئهم ك�إ�سهام �أ�سا�سي يف عملية التخطيط .وحيث �أن للنطاق ال�ساحلي
(مبا فيه الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية) ا�ستخدامات متعددة ،ف�إن ممار�سات امل�صائد ال�سمكية ينبغي �أن جتري
لتفادي وقوع نزاعات بني ال�صيادين وامل�ستخدمني الآخرين .وينبغي حماية موائل الأ�سماك يف الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية مثل املنغروف وال�شعاب املرجانية والبحريات من الدمار والتلوث.
 -65يعترب اعتماد مدونة قواعد �سلوك منظمة الأغذية والزراعة للم�صائد ال�سمكية امل�س�ؤولة خطوة �إيجابية نحو
�إدارة املوارد ال�سمكية امل�ستدامة .وينبغي على جميع الأ�شخا�ص املنخرطني يف العمل يف امل�صائد ال�سمكية ال�سعي
لتحقيق �أق�صى حد لال�ستدامة� ،أي حتقيق ا�ستخدام م�ستدام ملوارد الأ�سماك ،ك�سبل ل�ضمان املحافظة على املوارد
وا�ستمرارية �إمدادات الغذاء واحلد من الفقر يف جمتمعات ال�صيد.
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قرار ذا �صلة
القرار 4-VIII
(اعتمد من قبل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن ،فلن�سيا� ،إ�سبانيا)2002 ،
مبادىء و�إر�شادات لدمج ق�ضايا الأرا�ضي الرطبة �ضمن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي
�-1إذ ي�شري �إىل �أن تعريف الأرا�ضي الرطبة الذي اعتمد من قبل امل�ؤمتر يت�ضمن مناطق ذات «مياه راكدة �أو متدفقة وعذبة و�آ�سنة �أو ماحلة ،مبا فيها
مناطق املياه البحرية التي ال يزيد عمقها عن �ستة �أمتار عند َ
اجلزر» ،مما يعني عملي ًا �أنه بالن�سبة لالتفاقية ف�إن معظم النطاقات ال�ساحلية يف جميع
�أرجاء العامل تقع �ضمن تعريفها للأرا�ضي الرطبة؛
�-2إذ ي�أخذ باالعتبار ب�أن الإجراء  2.2.1من خطة عمل االتفاقية للأعوام  2002 -2000هي من �أجل «جمع و�إتاحة املعلومات للأطراف املتعاقدة حول
تخطيط ا�ستخدام الأرا�ضي ااملت�صلة بالأرا�ضي الرطبة ،و� ...إدارة النطاق ال�ساحلي على وجه اخل�صو�ص»؛
�-3إذ ي�شري كذلك �إىل �أنه يف التو�صية  6.8دعت الأطراف �أنف�سها «العتماد وتطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي ومبادىء الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي
للم�ساعدة يف �صنع قرار ب�شكل �آمن حول املحافظة على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وا�ستخدامها الر�شيد»؛
�-4إذ ي�شري �أي�ض ًا �إىل �أنه يف القرار  21-VIIقررت الأطراف املتعاقدة «ا�ستعرا�ض وتعديل ال�سيا�سات القائمة التي ت�ؤثر �سلب ًا على الأرا�ضي الرطبة بني
املدين وال�سعي �إىل اتخاذ تدابري للمحافظة على تلك املناطق على املدى البعيد»؛
-5يدرك �أن ن�سبة كبرية من �سكان العامل تقطن يف �أو بقرب ال�ساحل و�أن �سبل عي�ش عدد كبري من النا�س ،مبن فيهم املجتمعات املحلية وال�شعوب الأ�صلية
خا�صة �أولئك يف ا ُ
جلزر ال�صغرية يف الدول النامية ،يعتمدون على �إنتاجية وقيمة الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ،خا�صة ال�صيد والزراعة امل�ستدامني؛
-6ي�ساوره القلق �إزاء العديد من الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية التي فقدت بالفعل �أو التي من املمكن �أن تتدهور ب�سبب املطالبة بالأر�ض ب�شكل خا�ص،
واال�ستزراع املائي وا�ستغالل موارد الأرا�ضي الرطبة ،والتلوث؛ و�أن ازدياد التعداد ال�سكاين ،ويف بع�ض املناطق ،التنمية غري املن�ضبطة ،مبا فيها
ال�سياحة ،جميعها عوامل توا�صل و�ضع املزيد من ال�ضغط على الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية واملحافظة عليها وعلى ا�ستخدامها الر�شيد؛
�-7إذ يعرتف ب�أن الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية تقدم خدمات حيوية يف ت�أمني الرفاه الإن�ساين وعلى وجه اخل�صو�ص من خالل دورها يف تخزين الفي�ضانات
وموجات العوا�صف وحماية ال�سواحل وت�أثريات ارتفاع من�سوب البحر ،لكنه يدرك �أن الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وخا�صة ال�شعاب املرجانية وتلك
املوجودة يف ُجزُر �صغرية يف الدول النامية ،معروفة بكونها �أكرث عر�ضة لت�أثريات التغري املناخي وارتفاع من�سوب البحر و�أن التعر�ض للمخاطر هذا قد
ازداد ب�سبب اال�ستخدام غري املالئم للأر�ض والتنمية يف النطاق ال�ساحلي؛
�-8إذ يعرتف كذلك ب�أن مبادرات تطوير الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي قد جرت �أو �أنها جتري يف العديد من �أرجاء العامل ،لكن ي�ساوره القلق �أنه
بالرغم من توفر قدر كبري من التوجيه حول املمار�سة اجليدة للإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،ف�إن هذا التوجيه نادر ًا ما يعرتف ب�أهمية الأرا�ضي
الرطبة يف النطاق ال�ساحلي� ،سواء من حيث دورها يف الإدارة امل�ستدامة لل�ساحل �أو لأهميتها يف املحافظة على التنوع االحيائي ،خا�صة بالن�سبة للأنواع
املهاجرة مثل الطيور املائية وال�سالحف والأ�سماك؛
أرا�ض رطبة ذات �أهمية دولية �إال �أن بع�ض �أمناط
-9يدرك �أن الأطراف املتعاقدة قد عينت بالفعل العديد من الأرا�ضي الرطبة يف النطاق ال�ساحلي ك� ٍ
الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ال زالت غري ممثلة متثي ًال كافي ًا يف قامئة رام�سار ،و�أنه قد مت اعتماد مزيد من التوجيه فيما يتعلق بتحديد وتعيني مواقع
رام�سار من املنغروف وال�شعاب املرجانية من قبل هذا االجتماع (القرار )11-VIII؛
�-10إذ ي�شري �إىل �أنه من خالل خطة العمل امل�شرتكة للأعوام  2006 -2002ما بني اتفاقية رام�سار واتفاقية التنوع االحيائي ( )CBDتتعاون االتفاقيتان يف
�إعداد توجيه حول التقييم ال�سريع للتنوع االحيائي البحري وال�ساحلي وحول املناطق املحمية البحرية وال�ساحلية؛
-11يدرك �أن االتفاقية تعد تعاون ًا بني اتفاقيات البحار الإقليمية ،مبا يف ذلك مذكرة تعاون �سارية املفعول بالفعل بني كل من اتفاقيتي قرطاجنة وبر�شلونة
ومع برنامج البيئة الإقليمي جلنوب املحيط الهادىء ( ،)SPREPبغر�ض دعم التنمية البيئية امل�ستدامة يف النطاق ال�ساحلي؛ و
�-12إذ يرحب برتكيز خطة التنفيذ املعتمدة من قبل م�ؤمتر القمة العاملي للتنمية امل�ستدامة حول تنفيذ اتفاقية رام�سار ك�أداة للمحافظة على الأرا�ضي
الرطبة البحرية وال�ساحلية و�إدارتها؛
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م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
 -13يعتمد املبادىء والإر�شادات لدمج ق�ضايا الأرا�ضي الرطبة �ضمن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ( )ICZMامللحق بها القرار؛
-14يحث الأطراف املتعاقدة على �ضمان االعرتاف الكامل بالأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية وقيمها ووظافها �إزاء الرفاه الإن�ساين ،مبا يف ذلك دورها يف
التخفيف من �أثار التغري املناخي وارتفاع من�سوب البحار و�أهميتها يف احلفاظ على التنوع االحيائي ،وذلك من خالل التخطيط و�صنع القرار يف
النطاق ال�ساحلي ،مبا يف ذلك من خالل مبادرات الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي ،ويحث كذلك الأطراف املتعاقدة على �ضمان �إدراك وا�ستخدام
�أولئك امل�س�ؤولون عن تنفيذ الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي على امل�ستويات املحلية والإقليمية والوطنية يف بلدانهم مبادىء و�إر�شادات رام�سار
امللحقة يف هذا القرار؛
-15يدعو الأطراف املتعاقدة وغريها �إىل توثيق درا�سة احلاالت لأف�ضل املمار�سات يف دمج الأرا�ضي الرطبة �ضمن الإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي،
و�إتاحتها لالتفاقية؛ ويطلب �إىل هيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية �إىل ا�ستعرا�ض درا�سة احلاالت تلك ك�أ�سا�س لإعداد املزيد من التوجيه حول
الأرا�ضي الرطبة والإدارة املتكاملة للنطاق ال�ساحلي مبوجب االتفاقية؛
-16يحث الأطراف املتعاقدة على ا�ستعرا�ض وتعديل واتخاذ االجراءات ب�ش�أن ال�سيا�سات واملمار�سات القائمة التي ت�ؤثر �سلب ًا على الأرا�ضي الرطبة
ال�ساحلية ،واالعرتاف يف �سيا�ساتهم بالدور االحيائي للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف دعم �سبل عي�ش النا�س ،يف التخفيف من �أثار التغري املناخي
وارتفاع من�سوب البحار ،ويف احلفاظ على التنوع االحيائي؛
-17يدعو الأطراف املتعاقدة ملوا�صلة توثيق الأرا�ضي الرطبة التي فقدت ،وو�ضع احلايل منها والتوجهات �إزاءها ،مبا يف ذلك �ضمن لوائحهم الوطنية
للأرا�ضي الرطبة ،والإبالغ عن و�ضع احلفاظ عندهم يف التقارير الوطنية مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�سع؛
أرا�ض رطبة ذات �أهمية دولية ،من �أجل �ضمان
-18ي�شجع الأطراف املتعاقدة على موا�صلة �إعطاء الأولوية لتحديد وتعيني الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية ك� ٍ
الإعرتاف ب�صلتهم باملحافظة واال�ستخدام الر�شيد للنظم البيئية ال�ساحلية ،وذلك بتطبيق �إطار العمل اال�سرتاتيجي و�إر�شادات التطوير امل�ستقبلي
لقائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (القرار  )11-VIIوالتوجيه الإ�ضايف لتحديد وتعيني املنغروف وال�شعاب املرجانية املعتمد من قبل هذا
االجتماع (القرار )11-VIII؛
-19يطلب �إىل هيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية مراعاة �إعداد املزيد من التوجيه لتحديد وتعيني �أمناط الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية الأخرى ،مبا
فيها امل�سطحات الطينية والرملية و�أع�شاب البحر حتت املد وما بني املدين ،للنظر فيها يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�سع؛
-20يطلب �إىل مكتب رام�سار وهيئة مراجعة الق�ضايا العلمية والتقنية موا�صلة العمل مع اتفاقية التنوع االحيائي لو�ضع توجيه حول التقييم ال�سريع للتنوع
االحيائي ال�ساحلي واملناطق املحمية ال�ساحلية والبحرية ،و�إتاحة هذا التوجيه للأطراف املتعاقدة؛ و
-21ي�شجع مكتب رام�سار على تطوير التعاون مع اتفاقيات البحار الإقليمية وبرنامج البحار الإقليمي التابع لربنامج الأمم املتحدة للبيئية ( ،)UNEPمبا يف
ذلك تطوير خطط عمل م�شرتكة ورفع التقارير عن هذه التطورات �إىل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�سع.
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’�أدوات‘ اتفاقية رام�سار للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد
الطبعة الرابعة ()2010
الركيزة الأوىل لالتفاقية :اال�ستخدام الر�شيد
اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة
مفاهيم ومنهجيات لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة
ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة
تطوير وتنفيذ �سيا�سات وطنية للأرا�ضي الرطبة
القوانني وامل�ؤ�س�سات
ا�ستعرا�ض القوانني وامل�ؤ�س�سات لتعزيز احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد
الأرا�ضي الرطبة وانفلونزا الطيور
توجيهات لل�سيطرة على انفلونزا الطيور �شديدة العدوى واال�ستجابة لها
ال�شراكات
�شراكات �أ�سا�سية لتنفيذ اتفاقية رام�سار
( )CEPAالأرا�ضي الرطبة
برنامج االت�صال والتعليم وامل�شاركة والتوعية العامة ( 2015 -2009 )CEPAالتابع لالتفاقية
املهارات الت�شاركية
�إعداد ومتكني م�شاركة املجتمعات املحلية وال�شعوب الأ�صلية يف �إدارة الأرا�ضي الرطبة
دليل متعلق باملياه
�إطار عمل متكامل للتوجيه املتعلق باملياه اخلا�ص باالتفاقية
�إدارة �أحوا�ض الأنهار
دمج احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدامها الر�شيد ب�إدارة �أحوا�ض الأنهار
تخ�صي�ص املياة و�إدارتها
�إر�شادات لتخ�صي�ص املياه و�إدارتها للحفاظ على الوظائف البيئية للأرا�ضي الرطبة
�إدارة املياه اجلوفية
�إدارة املياه اجلوفية للحفاظ على الطابع البيئي للأرا�ضي الرطبة
الإدارة ال�ساحلية
الق�ضايا املتعلقة بالأرا�ضي الرطبة �ضمن الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية
قوائم جرد وتقييم ور�صد
�إطار عمل متكامل لقوائم جرد الأرا�ضي الرطبة وتقييمها ور�صدها
االحتياجات من البيانات واملعلومات
�إطار عمل الحتياجات رام�سار من البيانات واملعلومات
قوائم جرد الأرا�ضي الرطبة
�إطار عمل رام�سار لقوائم جرد الأرا�ضي الرطبة وو�صف الطابع البيئي
تقييم الأثر
توجيهات حول التنوع االحيائي �ضمن تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي اال�سرتاجتي
الركيزة الثانية لالتفاقية :تعيني مواقع رام�سار و�إدارتها
تعيني مواقع رام�سار
�إطار عمل ا�سرتاتيجي و�إر�شادات من �أجل التطوير امل�ستقبلي لقائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية
�إدارة الأرا�ضي الرطبة
�أطر عمل لإدارة مواقع رام�سار وغريها من الأرا�ضي الرطبة
معاجلة التغري يف الطابع البيئي للأرا�ضي الرطبة
الركيزة الثالثة لالتفاقية :التعاون الدويل
التعاون الدويل
توجيهات و�أ�شكال �أخرى من دعم التعاون الدويل مبوجب اتفاقية رام�سار للأرا�ضي الرطبة
الوثيقة امل�صاحبة
اخلطة اال�سرتاتيجية التفاقية رام�سار 2015 -2009
�أهداف وا�سرتاتيجيات وتوقعات حول تنفيذ اتفاقية رام�سار للفرتة من 2015 -2009
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