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جرد األراضي الرطبة

حول اتفاقية الأرا�ضي الرطبة
اتفاقية الأرا�ضي الرطبة (رام�سار� ،إيران  )1971هي معاهدة احلكومية الدولية التي تتمثل
مهمتها يف «احلفظ واال�ستخدام الر�شيد جلميع الأرا�ضي الرطبة عن طريق الإجراءات املحلية
والإقليمية والوطنية والتعاون الدويل ،وذلك كم�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف جميع
�أنحاء العامل» .اعتبار ًا من يونيو  155 ،2007دولة ان�ضمت �إىل االتفاقية والأطراف املتعاقدة،
و�أكرث من  1700امل�ستنقعات يف خمتلف �أنحاء العامل ،التي تغطي �أكرث من  151مليون هكتار ،وقد
مت تعيني لإدراجها يف قائمة رام�سار للأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
ما هي الأرا�ضي الرطبة؟
على النحو املحدد يف االتفاقية ،والأرا�ضي الرطبة وت�شمل طائفة وا�سعة من املوائل ،مثل
امل�ستنقعات ،وامل�ستنقعات وال�سهول الفي�ضية والأنهار والبحريات ،واملناطق ال�ساحلية ،مثل
امل�ستنقعات امللحية واملاجنروف ،واحل�شائ�ش البحرية ،ولكن �أي�ض ًا ال�شعاب املرجانية وغريها من
املناطق البحرية �أي �أعمق من �ستة �أمتار عند انخفا�ض املد ،وكذلك الأرا�ضي الرطبة التي من
�صنع الإن�سان ،مثل النفايات واملياه املعاجلة والربك واخلزانات.
حول هذه ال�سل�سلة من الكتيبات
هذه ال�سل�سلة قد �أدتها الأمانة العامة لالتفاقية بعد م�ؤمتر اجتماعات للأطراف املعتقدة ال�سابعة
والثامنة والتا�سعة والعا�شرة ( )COP7, COP8, COP9, COP10التي عقدت على التوايل يف �سان
خوزيه ،كو�ستاريكا يف مايو  ،1999فالن�سيا� ،أ�سبانيا يف نوفمرب  ،2002كامباال� ،أوغندا ،يف نوفمرب
 ،2005و�شانغتاون ،جمهورية كوريا يف �أكتوبر -نوفمرب  .2008املبادئ التوجيهية ب�ش�أن امل�سائل
املختلفة التي اعتمدتها الأطراف يف وقت �سابق من م�ؤمترات الأطراف� ،أعت �سل�سلة من الكتيبات
مل�ساعدة الدول التي لها م�صلحة يف� ،أو مع املعنيني مبا�شرة يف تنفيذ االتفاقية على ال�صعد
الدولية والإقليمية والوطنية ودون الوطنية �أو املحلية .كل كتيب يجمع ،وذلك رهن ًا ح�سب املو�ضوع،
والتوجيهات ذات ال�صلة التي اعتمدتها خمتلف الأطراف ،على �أن ت�ستكمل بحلول مواد �إ�ضافية
من الأطراف ورقات املعلومات ،ودرا�سات احلالة وغريها من املن�شورات ذات ال�صلة وذلك
لتو�ضيح اجلوانب الرئي�سية لهذه املبادئ التوجيهية ،الكتيبات متوفرة يف لغات العمل الثالث
لالتفاقية (الإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية).
اجلدول على الغطاء اخللفي يغطي القوائم الكاملة من املوا�ضيع التي ت�شملها هذه ال�سل�سلة من
الكتيبات يف الوقت احلا�ضر .الكتيبات الإ�ضافية �سوف تكون على ا�ستعداد لت�شمل �أي مزيد من
التوجيهات التي اعتمدتها االجتماعات املقبلة مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة .اتفاقية رام�سار تعزز
حزمة متكاملة من الإجراءات ل�ضمان احلفظ واال�ستخدام احلكيم للأرا�ضي الرطبة .تقدير ًا
لهذه النهج املتكاملة ،و�سوف يجد القارئ �أن داخل كل كتيب هنالك العديد من الإ�شارات �إىل
الآخرين يف هذه ال�سل�سلة.
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�إطار عمل رام�سار
جلرد الأرا�ضي الرطبة
وو�صف اخل�صائ�ص
البيئية

يحل هذا الإ�صدار الرابع من كتيبات رام�سار حمل �سل�سلة �صدرت يف  .2007وت�ضمن الداللة ذات ال�صلة التي مت تبينها من قبل عدد من االجتماعات مل�ؤمتر
الأطراف ،على وجه التحديد م�ؤمتر الأطراف ال�سابع ( ،)1999والثامن ( ،)2002والتا�سع ( )2005والعا�شر (� )2008إ�ضافة �إىل وثائق خلفية خمتارة مت
تقدميها يف هذه امل�ؤمترات.
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�شكر وتقدير
لقد مت حت�ضري كتيب �إطار عمل جرد الأرا�ضي الرطبة لذي ي�شكل �أ�سا�س هذا الكتيب من قبل خرباء جلنة املراجعة العلمية والتقنية ( )STRPالتي تعمل
على جرد الأرا�ضي الرطبة ،ويرت�أ�سها ماك�س فيناالي�سون (�أ�سرتاليا) .لقد مت تطوير «�سجل معلومات البيانات املقرتحة لتوثيق جرد الأرا�ضي الرطبة» املوفرة
يف امللحق  Vلإطار العمل ل�صالح اتفاقية رام�سار من قبل جون لوري وماك�س فيناالي�سون ،ومن ثم كلية الأبحاث البيئية التي ت�شرف على العلماء ()eriss
يف �أ�سرتاليا ،ومع دعم مادي من حكومة اململكة املتحدة كدعم لتطوير املرحلة الثانية من املراجعة العاملية ملوارد الأرا�ضي الرطبة و�أولويات جرد الأرا�ضي
الرطبة (.)GRoW1 2
لقد مت تطوير �إطار العمل والإر�شاد على تناغم البيانات واملعلومات ملحور اجلرد ،وو�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة ،وتخ�صي�ص موقع رام�سار،
والبند  3,2للتقرير من قبل ديف بريت�شارد ،ومن ثم بريد اليف انرتنا�شيونال خالل فرتة االنتداب �إىل �أمانة رام�سار.

جميع قرارات م�ؤمترات الأطراف لرام�سار ( )COPsمتوفرة من موقع االتفاقية www.ramsar.org/resolutions

الوثائق اخللفية امل�شار لها يف هذه الكتيبات متوفرة على املواقع
www.ramsar.org/cop7-docs - www.ramsar.org/cop8-docs - www.ramsar.org/cop9-docs - www.ramsar.org/cop10-docs
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لأف�ضل ح�صول من هذا الدليل
الكتيبات ب�شكل عام
يكمن الغر�ض الرئي�سي لكتيبات رام�سار يف تقدمي مواد الإر�شاد من القرارات التي مت تبنيها من قبل الأطراف املتعاقدة على مر ال�سنوات وفق ًا للعناوين
واملوا�ضيع .ت�ساعد هذه الكتيبات املمار�سني يف تطبيق �أف�ضل ممار�سات دولية مت االتفاق عليها بطريقة عملية للتعامل وتطابق طبيعي لبيئة عملهم اليومية.
ت�شمل �شريحة القراء امل�ستهدفني املوظفني املحلني يف الدوائر احلكومية والوزارات والوكاالت مثل هيئات الإدارة التفاقية رام�سار يف كل دولة .ومن املهم �أي�ض ًا
امل�ستخدمني الذين يكون يف معظم احلاالت مدراء مناطق �أرا�ضي رطبة منفردة ،حيث مت �شمل ف�صل ومواد يف هذا الكتيب حول �إدارة املوقع.
لقد تبنت عدد من احلكومات الأع�ضاء دليل رام�سار بالكامل ،وزيادة ت�سليط ال�ضوء على الأدوار ال�ضرورية للقطاعات الأخرى خارج دائرة قطاع البيئة �أو
قطاعات املياه .ومن ال�ضروري التنويه هنا على �أهمية ا�ستخدام هذه الكتيبات من قبل جميع من ت�ستفيد �أعمالهم ومبادراتهم من �أو الت�أثري على اال�ستخدام
الر�شيد للأرا�ضي الرطبة.
اخلطوة الأوىل ال�ضرورية لكل دولة هي الت�أكد من التوزيع الن�شر املالئم لهذه الكتيبات جلميع من يحتاج �إليها �أو ميكنه اال�ستفادة منها .تتوفر الن�سخ جمان ًا
بثالث لغات على منط ملف  PDFمن موقع �أمانة رام�سار العامة وعلى �أقرا�ص � CD-ROMأو عن طريق تنزيلها من موقع االتفاقية www.ramsar.org
اخلطوات املبكرة الأخرى يف كل �سياق معني هو تو�ضيح خطوط امل�س�ؤولية والت�أكد الفعال لطريقة تطبيق ومتا�شي البنود امل�ستخدمة واملبادرات املو�ضحة مع
التقييم ووجهة نظر القارئ وظروف الت�شغيل والهيكل امل�ؤ�س�سي.
ميكن ا�ستخدام غالبية الن�ص لتنب والتح�ضري امل�سبق ك�أ�سا�س لإطار ال�سيا�سات ،املخططات والفعاليات� ،أو �إدخال الأجزاء ذات ال�صلة يف املواد الوطنية
واملحلية .وميكن �أي�ض ًا اال�ستخدام التفاعلي والرجعي كم�صدر للم�ساعدة والأفكار للتجاوب مع امل�شاكل والفر�ص ،وتوجيه املوا�ضيع من قبل متطلبات
امل�ستخدم.
لقد مت �شمل املراجع ال�سريعة وامل�صادر الرئي�سية وقائمة قراءات �إ�ضافية ،ولن تكون هذه الكتيبات مبثابة الكلمة الأخرية ،بل هي لتوفري خريطة م�سار
م�ساعدة ملوارد �إ�ضافية من املعلومات والدعم.
توفر اخلطة الإ�سرتاتيجية التوجه الإ�سرتاتيجي يف اتفاقية رام�سار ،وهي �آخر �إ�صدار مت تبنيه من قبل م�ؤمتر الأطراف العا�شر يف عام )COP10( 2008
للفرتة من  .2015 – 2009لقد مت �إبراز جميع �إطارات التطبيقات املتداولة ،وي�شمل ذلك الكتيبات ،البقاء �ضمن �سياق الأهداف الإ�سرتاتيجيات لهذه اخلطة
والأولويات للفرتة التي يتم تغطيتها.
الن�ص الظاهر يف الأقوا�س املربعة ال�شكل يف الإ�صدار الرابع للكتيبات ي�شري �إىل الإ�ضافة واحلذف من الن�ص الأ�صلي لدليل املتطلب من قبل نتائج م�ؤمترات
الأطراف الثامن  COP8والتا�سع والعا�شر.
يتم حتديث هذه ال�سل�سلة من الكتيبات بعد كل اجتماع وم�ؤمتر للأطراف ،و ُنقدر دائما ا�ستالم �آراء ومالحظات امل�ستخدم وجتربته مل�ساعدتنا يف حت�سني كل
�إ�صدار جديد.
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هذا الكتيب (جرد الأرا�ضي الرطبة)
الإ�سرتاتيجية  1-1من اخلطة الإ�سرتاتيجية لـ «جرد وتقييم الأرا�ضي الرطبة» ت�شمل منطقة النتيجة الرئي�سية ( i-1-1لإجنازها يف  )2015كما يلي« :يجب
على جميع الأطراف االنتهاء من �أعمال جرد الأرا�ضي الرطبة متا�شي ًا مع �إطار عمل رام�سار جلرد الأرا�ضي الرطبة ب�أكرث قدر ممكن لنرث جرد وطني �شامل
للأرا�ضي الرطبة ،وي�شمل ذلك معلومات عن �أهمية الأرا�ضي الرطبة ،املواقع ذات مقومات لرام�سار ،الأرا�ضي الرطبة لإرادة الت�أهيل ،املوقع لأنواع الأرا�ضي
الرطبة التي تفتقر للتمثيل واخلدمات البيئية التي تقدمها الأرا�ضي الرطبة».
الو�صف املتعلق باخل�صائ�ص البيئية ،الإ�سرتاتيجية  4-2اخل�صائ�ص البيئية ملوقع رام�سار ت�شمل منطقة النتيجة الرئي�سية ( v-4-2لإجنازها يف :)2015
«الر�سالة النهائية للخ�صائ�ص البيئية جلميع واقع رام�سار وا�ستخدامها ك�أ�سا�س لتطبيق البند  2-3من االتفاقية».
الن�ص يف هذا الكتيب مبني على القرارات  6-VIIIو  15-Xواملالحق اخلا�صة بهما .وتعك�س موادها القرارات الر�سمية التي تبناها م�ؤمتر الأطراف
املتعاقدة .ويجلب الكتيب مع ًا املعلومات الإ�ضافية ذات ال�صلة يف هذه الق�ضية .الآراء ووجهات النظر املعرب عنها يف هذه املعلومات الإ�ضافية ال تعك�س وجهة
نظر �أمانة رام�سار �أو الأطراف املتعاقدة ،ومل يتم توثيق هذه املواد من قبل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة.

املقدمة
ً
لقد حر�صت اتفاقية رام�سار للأرا�ضي الرطبة دائما على �إدراك �أهمية اجلرد الوطني للأرا�ضي الرطبة بكونه �أداة رئي�سية لإعالم ال�سيا�سات واملبادرات
لتحقيق احلفاظ واال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة .لقد �أدركت اتفاقية رام�سار منذ االجتماع الأول للأطراف املتعاقدة ( )COP1الذي انعقد يف مدينة
كاغلياري عام  1980واقتناع جميع الأطراف ب�أن ال�سيا�سات الوطنية لأرا�ضي الرطبة يجب �أن تكون مبينة على جرد وطني �شامل للأرا�ضي الرطبة ومواردها
(املقرتح  .)5-1ولقد حظي هذا االدراك لأهمية القيمة الوطنية جلرد الأرا�ضي الرطبة بتداول متكرر يف اجتماعات الأطراف املتعاقدة التالية ،ومت �شمله
يف ملحق املقرتحات  2.3مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثاين ( ،COP2غرونينغني ،)1984 ،املقرتح  6-4للم�ؤمتر الرابع ( ،COP4مونرتيوك�س ،)1990 ،القرار
 5.3للم�ؤمتر اخلام�س ( ،COP5كو�شريو )1993 ،والقرار  12-VIللم�ؤمتر ال�ساد�س ( ،COP6بري�سبني.)1996 ،
كما �أظهرت االتفاقية ب�أن اجلرد الوطني للأرا�ضي الرطبة ب�أنه الأ�سا�س ال�ضروري لإعداد وو�ضع ال�سيا�سة الوطنية للأرا�ضي الرطبة ،وذو �أهمية مع الأ�شياء
الأخرى يف التعرف على املواقع ل�شملها يف قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية العاملية (قائمة رام�سار) ،ويف حتديد حجم وكمية موارد الأرا�ضي الرطبة على
النطاق العاملي لتكون �أ�سا�س التقييم لو�ضعها ومنطها ،وحتديد الأرا�ضي الرطبة املنا�سبة لإعادة الت�أهيل ،وتقييم خماطر الت�أثر والعطب.
مت يف عام  1998جتاوب ًا مع الرد على الفعل  6.1.3للخطة الإ�سرتاتيجية لالتفاقية  ،202-1997والكلية الدولية لأرا�ضي الرطبة والبيئة امل�شرفة على العلماء
(�أ�سرتاليا) ب�أخذ وتويل التفاقية رام�سار م�شروع املراجعة الدولية ملوارد الأرا�ضي الرطبة و�أولويات جرد الأرا�ضي الرطبة ( .)GRoWIلقد راجع هذا امل�شروع
مدى وو�ضع اجلرد الوطني للأرا�ضي الرطبة .ومت تقدمي نتائج وبيانات هذه التحاليل يف اجلل�سة التقنية مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ال�سابع ( )COP7يف �سان
خوزيه عام  ،1999ومت تلخي�صها يف وثيقة خلفية مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ال�سابع ( )COP7 DOC 19.3وتوفريها على موقع
www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-cops-cop7-ramsar-cop7-doc-19-3/main/ramsar/1-31-58-83%5E18751_4000_0

وكملحق لإ�ضايف لهذا الكتيب .ومت دمج مقرتحات امل�شروع يف القرار  20-VIلأولويات جرد الأرا�ضي الرطبة ،وجمموعة دولية و�إقليمية �شاملة لتقارير
 GRoWIمت توفريها و�إمكانية تنزيلها بنمط ملف  wordمن املوقع www.wetlands.org/RSIS/WKBASE/GRoWI/welcome.html
لتوفري املزيد ن الداللة للأطراف املتعاقدة عن طرق تطبيق اجلرد املو�صى بها يف القرار  ،20-VIIقامت جلنة املراجعة العلمية والتقنية برام�سار ()STRP
�إطار مل جرد الأرا�ضي الرطبة مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن ( ،)COP8والذي مت تبنيه كملحق للقرار  6-VIIIليكون مكون ًا للجزء الرئي�سي من هذا
الكتيب .يوفر �إطار العمل الدليل للتخطيط والت�صميم ال�صحيح جلرد الأرا�ضي الرطبة ،والتعرف على �أن بداية طريقة اجلرد الفعلية التي يتم تبينها
�ستعتمد على �أغرا�ضها و�أهدافها� ،إ�ضافة �إىل القدرة وتوكيل �أداء اجلرد .كما مت توفري املزيد من املالحق لإطار العمل ملزيد من املعلومات لعدد من الطرق
املوحدة للجرد التي مت تطبيقها بنجاح يف �أنحاء خمتلفة يف العامل ،وهنالك �أي�ض ًا دليل �إ�ضايف لتحديد اال�ستخدام ال�صحيح واملالئم القتبا�س البيانات عن
بعد يف جرد الأرا�ضي الرطبة ،وملخ�ص للمقرتحات املوحدة ل�سجل معلومات البيانات لتوثيق جرد الأرا�ضي الرطبة.
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لقد طلبت الأطراف املتعاقدة يف امل�ؤمتر الثامن ( )COP8من جلنة املراجعة العلمية والتقنية برام�سار( )STRPومن خالل القرار  7-VIIIالقيام مبزيد من
العمل يف حت�ضري الدليل ملوا�ضيع وظواهر معينة يف جرد الأرا�ضي الرطبة ،وي�شمل ذلك حت�س�س البيانات عن بعد ،و�أنظمة املعلومات اجلغرافية املنخف�ضة
التكلفة ،و�أنظمة الت�صنيف يف جرد الأرا�ضي الرطبة ،والطلب �أي�ض ًا من خالل القرار  7-VIIIالقيام مبزيد من العمل لت�سليط ال�ضوء على ادراك الفراغات
وعدم التناغم يف الدليل حول اخل�صائ�ص البيئية ،اجلرد ،التقييم ،املراقبة والإدارة ملواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى .كما طلب القرار 7-VIII
من جلنة املراجعة العلمية برام�سار ( )STRPالأخذ باالعتبار دمج �إطار عمل جرد الأرا�ضي الرطبة يف �إطار موحد جلرد الأرا�ضي الرطبة ،التقييم واملراقبة
( )IF-WIAMالذي متت املوافقة عليه من قبل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�سع ( )COP9عام ( 2005القرار  1-IXامللحق  )Eواملتوفر الآن على هيئة كتيب
رقم  13يف الإ�صدار الرابع من �سل�سلة هذه الكتيبات.
كما طلبت الأطراف املتعاقدة يف امل�ؤمتر التا�سع ( )COP9من جلنة املراجعة العلمية والتقنية برام�سار( )STRPجتهيز دليل لو�صف «اخل�صائ�ص البيئية»
للأرا�ضي الرطبة الذي يعد املفهوم الرئي�سي يف االتفاقية والأ�سا�س لبع�ض من متطلباتها .ومبا �أن عنا�صر و�صف اخل�صائ�ص البيئية ذو �صلة قريبة للعنا�صر
التي مت تو�ضيحها جلرد الأرا�ضي الرطبة ،مت بذلك التبني بالإجماع يف امللحق للقرار  15-Xالذي انتهز الفر�صة لتناغم االثنني مع ًا ،الأمر الذي نتج عنه
نوع ًا من االتزان املنطقي حلقول حمورية جلرد الأرا�ضي الرطبة مت تبينها يف القرار  .6-VIIIهنالك �أي�ض ًا الأجزاء الرئي�سية من الدليل يف القرار 15-X
التي ت�سلط ال�ضوء على العالقة بني اجلرد املحوري ،و�صف اخل�صائ�ص البيئية وحقول البيانات يف قائمة املعلومات ملواقع رام�سار ،والتي مت دجمها اليوم يف
هذا الكتيب.
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�إطار عمل رام�سار جلرد الأرا�ضي الرطبة
وو�صف اخل�صائ�ص البيئية
(بنا ًء على امللحقات للقرارات  6-VIIIو  15-Xللم�ؤمتر الثامن والعا�شر للأطراف املتعاقدة� ،إ�سبانيا  ،2002جمهورية كوريا )2008
التزامات التطبيقات ذات ال�صلة املتخذة من قبل الأطراف املتعاقدة يف قرارات م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ()COP
القرار  :12-VIاجلرد الوطني للأرا�ضي الرطبة واملواقع املر�شحة للإدراج
م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
 -4ت�شجيع الأطراف املتعاقدة يف ت�أ�سي�س واحلفاظ على �أعمال جرد وطنية للأرا�ضي الرطبة ل�شمل جميع الأرا�ضي الرطبة; و
 -5حث كل طرف متعاقد يف التعرف الر�سمي ملواقعها املعرفة ومتا�شيها مع املعايري املوافق عليها من قبل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة.
القرار  :20-VIIالأولويات جلرد الأرا�ضي الرطبة
م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
-11حث جميع الأطراف املتعاقدة لتكملة و�إنهاء اجلرد الوطني ال�شامل ملوارد الأرا�ضي الرطبة لديهم ،وي�شمل ذلك �إذا �أمكن ،خ�سارة الأرا�ضي
الرطبة والأرا�ضي الرطبة ذات مقومات لإعادة الت�أهيل (القرار  ،)17-VIIIلإعطاء �أعلى م�ستويات الأولوية خالل ال�سنوات الثالث لتالية جمع
وت�صنيف �شامل جلرد الأرا�ضي الوطنية ،وذلك من �أجل القيام بالأفعال ذات ال�صلة ،مثل تطوير ال�سيا�سات وتخ�صي�ص مواقع رام�سار مع �أف�ضل
معلومات متوفرة.
 -12احلث الإ�ضايف على قيام الأطراف املتعاقدة فعاليات اجلرد والأخذ بعني االعتبار توفري �أعلى م�ستويات الأولويات لأنواع الأرا�ضي الرطبة التي مت
تعريفها ب�أنها تواجه خماطر كبرية� ،أو ذات معلومات فقرية يف تقرير املراجعة العاملية ملوارد الأرا�ضي الرطبة و�أولويات جرد الأرا�ضي الرطبة;
القرار � :6-VIIIإطار عمل رام�سار جلرد الأرا�ضي الرطبة
م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
-15التعرف على �صحة تطبيق طرق ومبادرات جرد لأنواع الأرا�ضي الرطبة املختلفة ،وت�صنيف الأرا�ضي الرطبة للأغرا�ض املختلفة ،مع �ضرورة وجود
معايري �شائعة ميكن حتقيقها عن طريق الت�أكد ا�ستمرارية جمع (احلد الأدنى) ملجموعات البيانات كما هو موفر يف �إطار العمل;
-16حث جميع الأطراف املتعاقدة لتكملة �أعمال اجلرد ال�شاملة للأرا�ضي الرطبة ،لإعطاء الأولوية يف ال�سنوات الثالث التالية جلمع وت�صنيف هذا
اجلرد ،وت�سخري �إطار عمل جرد الأرا�ضي الرطبة للت�أكد من �أن ت�صميم �أعمال اجلرد يالئم يكز على الأغرا�ض والأهداف ،وذلك بحيث تكون
فعالياتهم التي تتطلب �أ�سا�س را�سخ جلرد الأرا�ضي الرطبة ،مثل تطوير ال�سيا�سات تخ�صي�ص مواقع رام�سار ميكن القيام بها بنا ًء على �أف�ضل
معلومات متوفرة;
-18دعوة الأطراف املتعاقدة القيام ب�أعمال جرد الأرا�ضي الرطبة للت�أكد من وجود تن�سيق منا�سب الحت�ضان وحفظ بيانات جرد الأرا�ضي الرطبة
لديهم (…) و حيث كان مالئم ًا ،توفري هذه البيانات واملعلومات (…) جلميع متخذي القرارات� ،أ�صحاب امل�صالح واجلهات الأخرى املهتمة
القرار  :15-Xو�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة ،ومتطلبات البيانات والأمناط للجرد املحوري :تناغم العلم والداللة التقنية
م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
-4الرتحيب بدليل «و�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة وتناغم �أمناط البيانات للجرد املحوري» الذي مت توفريه يف ملحق هذا القرار ،وحث
الأطراف املتعاقدة لال�ستخدام اجليد ب�شكل منا�سب لها ،وتبني ذلك ح�سب ما هو مطلوب ومنا�سب للظروف الوطنية واحلاالت ،وذلك �ضمن �إطارات
عمل املبادرات الإقليمية احلالية وااللتزامات ويف �سياق التطوير امل�ستدام.
-7دعوة الأطراف املتعاقدة واجلهات امل�س�ؤولة عن �إدارة مواقع رام�سار لتطبيق هذه الإر�شادات يف التح�ضري لو�صف اخل�صائ�ص البيئية ملواقع رام�سار،
وجزء من �إجراءات الإدارة اخلا�صة بالأطراف ،بحيث يكون الو�صف �أ�سا�س مكمل لقائمة املعلومات عن مواقع رام�سار ( )RISلتحري و�إخطار
التغريات يف اخل�صائ�ص البيئية وفق ًا ملا مت ت�أ�سي�سه من خالل البند  3.2يف ن�ص االتفاقية ،واالقرتاح للأطراف املتعاقدة توفري �أي و�صف مت تكملته
للخ�صائ�ص البيئية ملواقع رام�سار للأمانة العامة كملحق مكمل للمعلومات التي مت توفريها يف .RIS
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اخللفيــة وال�ســــياق
 -1تدرك الأطراف املتعاقدة يف القرار � )1999( 20-VIIأهمية اجلرد الوطني ال�شامل ك�أ�سا�س جوهري للعديد من الفعاليات
ال�ضرورية لإجناز اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة ،وي�شمل ذلك تطوير ال�سيا�سات ،التعريف والتخ�صي�ص ملواقع
رام�سار ،التوثيق خل�سارة الأرا�ضي الرطبة ،وتعريف الأرا�ضي الرطبة ذات مقومات لإعادة الت�أهيل (طالع �أي�ض ًا القرارات
 16-VIIو  .)17-VIIIكما ي�شجع هذا القرار جمع املعلومات للإدارة امل�شرتكة للأرا�ضي الرطبة ،وي�شمل ذلك التي
حتتوي على �أحوا�ض الأنهار و�/أو املناطق ال�ساحلية (طالع �أي�ض ًا القرارات  18-VIIIو  )4-VIIIكما هو منا�سب� .إ�ضافة
لذلك ،هدف الت�شغيل  1من اخلطة الإ�سرتاتيجية لالتفاقية ( 2008-2003كانت) املخ�ص�صة جلرد الأرا�ضي الرطبة
والتقييم ،ومع �سل�سلة من الأفعال الرا�سخة لتحقيق هذا الهدف للت�شغيل.
-2ي�شري تقرير املراجعة العاملية ملوارد الأرا�ضي الرطبة و�أولويات اجلرد ( )GRoWIالذي مت حت�ضريه يف  1999التفاقية
رام�سار ،من قبل كلية الأرا�ضي الرطبة العاملية والأبحاث البيئية التي ت�شرف على العلماء يف �أ�سرتاليا �إىل �أن ب�ضعة دول
لديها �سجالت جرد وطنية �شاملة حول موارد �أرا�ضيها الرطبة ،واالفتقار لهذه املعلومات الأ�سا�سية عن �أرا�ضيها الرطبة.
�إ�ضافة لذلك ،ت�شري التقارير الوطنية التي مت تقدميها �إىل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن (� )COP8إىل �إجناز غري كايف
يف جرد الأرا�ضي الرطبة.
-3لقد تو�صلت مراجعة � GRoWIإىل �ضرورة وجود تعريف وا�ضح ور�سالة الغر�ض والأهداف لت�صميم وتطبيق جرد فعال بتكلفة
فعالة ،ولكن ات�ضح ب�أن غر�ض و�أهداف العديد من �أعمال اجلرد كانت �ضعيفة يف غالبية احلاالت.
-4يحث القرار  20-VIIمل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ( )COPالأطراف املتعاقدة التي ال زال مطلوب منها تكملة �أعمال اجلرد
الوطني ملوارد �أرا�ضيها الرطبة �إعطاء �أعلى م�ستويات الأولوية جلمع معلومات �شاملة جلرد الأرا�ضي الرطبة ،والطلب من
جلنة املراجعة العلمية والتقنية لرام�سار ( )STRPاملراجعة ملزيد من التطوير للنماذج احلالية جلرد الأرا�ضي الرطبة
و�إدارة البيانات ،ب�شمل ذلك ا�ستخدام �أنظمة اال�ست�شعار عن بعد ذات تكلفة فعالة ،و�أنظمة �صديقة للمعلومات اجلغرافية.
-5لقد مت تطوير �إطار عمل جرد الأرا�ضي الرطبة من قبل جلنة املراجعة العلمية والتقنية ( )STRPالتي تعمل مع رام�سار
(الأمانة العامة) ،الأرا�ضي الرطبة العاملية ،كلية الأبحاث البيئية ملراقبة العلماء (�أ�سرتاليا) وجهات �أخرى جتاوب ًا للقرار
 .20-VIIيوفر �إطار العمل الدليل ملعايري املبادرة لت�صميم برنامج جرد الأرا�ضي الرطبة .وي�شمل معلومات لتحديد تقنيات
اال�ست�شعار عن بعد املالئمة املمكن تطبيقها ،وت�صنيف الأرا�ضي الرطبة وتوحيد معايري طرق اجلرد احلالية ،واقرتاح
معايري حلقول البيانات املحورية �سجل ت�سجيل البيانات.
-6يوفر �إطار العمل الدليل لت�صميم جرد الأرا�ضي الرطبة مب�ستويات متعددة ،بداية من امل�ؤ�س�سة بنا ًء على املوقع� ،إىل املناطق
املعينة والإقليمية .ميكن حلجم املعلومات التي ميكن و�ضعها مع ًا يف اجلرد �أن تكون قليلة نظر ًا لزيادة التغطية اجلغرافية
للمنطقة ،با�ستثناء حتديد موارد كبرية للربنامج.
-7حقول البيانات امل�شمولة يف �أي جرد معني �ستكون م�ؤ�س�سة على الهدف املحدد وحجم اجلرد .ويقرت وجود بيانات حمورية
كحد �أدنى ،ولكن هنالك خيار �إ�ضافة مزيد من البيانات كما هو متطلب.
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كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
-8ي�ستخدم �إطار العمل م�صطلح «اجلرد» املوافق عليه يف ور�شة العمل الرابعة عن جرد الأرا�ضي الرطبة ،التقييم واملراقبة-
تقنيات عملية وتعريف الق�ضايا الرئي�سية ،والتي متت �أثناء االجتماع الدويل الثاين الأرا�ضي الرطبة والتطوير الذي انعقد
يف مدينة داكار يف ال�سينيغال ،من  14-8نوفمرب  .)Finlayson et.al.2001( 1998لقد مت توفري التعريف �أدناه ع املفاهيم
ذات ال�صلة املرابطة للتقييم واملراقبة:
جرد الأرا�ضي الرطبة:جمع و�/أو و�ضع املعلومات املحورية لإدارة الأرا�ضي الرطبة ،وي�شمل ذلك توفري املعلومات املبنية
لتقييم حمدد وفعاليات املراقبة.
تقييم الأرا�ضي الرطبة :تعريف الو�ضع ،واملخاطر للأرا�ضي الرطبة ك�أ�سا�س جلمع مزيد من املعلومات املحددة من خالل
فعاليات املراقبة.
مراقبة الأرا�ضي الرطبة:جمع معلومات حمددة لأغرا�ض الإدارة جتاوب ًا مع املفرت�ضات العلمية امل�شتقة من فعاليات التقييم،
وا�ستخدام نتائج املراقبة لتطبيق الإدارة( .مالحظة :جمع معلومات مبنية على �سل�سلة فرتات
زمنية ال يعد دافع للمفرت�ضات التي مت احل�صول عليها من تقييم الأرا�ضي الرطبة ،ويجب تعريفها
ك�إ�شراف عو�ض ًا عن املراقبة متا�شي ًا مع ما يو�ضحه القرار )1-VI
طالع �أي�ض ًا الكتيب
 ،13التقييم واملراقبة،
والكتيب � ،18إدارة
الأرا�ضي الرطبة.

-9من املهم التفريق بني اجلرد ،التقييم واملراقبة عن ت�صميم طرق جمع البيانات ،وذلك لأنها تتطلب فئات خمتلفة من
املعلومات .يوفر جرد الأرا�ضي �أ�سا�س لدليل تطوير منا�سب للتقييم واملراقبة ،لكن جرد الأرا�ضي الرطبة املتكرر يف فرتات
زمنية معروفة ال ي�شمل املراقبة.
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�إطار عمل جرد الأرا�ضي الرطبة
 -10ي�سرد اجلدول رقم  1ملخ�ص �إطار عمل م�ؤ�س�س لتخطيط وت�صميم اجلرد .يتكون �إطار العمل من  13خطوة توفر الأ�سا�س
التخاذ القرارات ذات ال�صلة بالغر�ض (والأهداف) واملوارد املتوفرة للجرد.
-11جميع خطوات �إطار العمل قابلة للتطبيق للتخطيط والتطبيق لأي جرد للأرا�ضي الرطبة ،ويجب اتباع جميع اخلطوات
�أثناء مرحلة �إجراءات الت�صميم والتخطيط .ال يوفر �إطار العمل �إر�شاد توجيهي لطرق جرد معينة ،ولكنه يوفر الدليل
للأطراف املتعاقدة واجلهات الأخرى التي تخطط القيام بجرد الأرا�ضي الرطبة عن طريق جلب االنتباه لطرق جرد
خمتلفة وت�صنيف الأرا�ضي الرطبة امل�ستخدمة حالي ًا ،والتي �أثبتت عمليتها يف الظروف واحلاالت املختلفة.
-12يجب ا�ستخدام �إطار العمل ك�أ�سا ل�صنع القرارات للقيام ب�أعمال جرد الأرا�ضي الرطبة وفق ًا للظروف اخلا�صة لكل
برنامج جرد .ومت �أي�ض ًا توفري دليل التطبيق لكل خطوة.
اجلدول � .1إطار عمل م�ؤ�س�س لتخطيط جرد الأرا�ضي الرطبة
اخلطوة
 -1حتديد الغر�ض والهدف
-2مراجعة املعرفة واملعلومات
احلالية
-3مراجعة طرق اجلرد
احلالية
 -4حتديد امل�ستوى والقرار
-5ت�أ�سي�س �أدنى حد ملجموعة
البيانات املحورية
 -6ت�أ�سي�س ت�صنيف املوائل
 -7اختيار الطريقة ال�صحيحة
-8ت�أ�سي�س نظام �إدارة البيانات
-9ت�أ�سي�س اجلدول الزمني
وم�ستوى املوارد املتطلبة
-10تقييم فعالية اجلدوى
والتكلفة
-11ت�أ�سي�س �إجراءات لتح�ضري
ورفع التقارير
-12ت�أ�سي�س �إجراءات مراجعة
وتقييم
 -13تخطيط درا�سة جتريبية
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الدليل
حتديد ال�سبب (الأ�سباب) لقيام باجلرد وملا تعد املعلومات متطلبة ك�أ�سا الختيار �سلم مكاين و�أدنى جمموعة بيانات.
مراجعة الن�شرات واملن�شورة وغري املن�شورة وحتديد م�ستوى املعرفة واملعلومات املتوفرة للأرا�ضي الرطبة يف الإقليم
الذي يتم العمل به.
مراجعة الطرق املتوفرة حالي ًا وطلب اخلربة التقنية لـ� :أ) اختيار الطرق التي ميكنها تزويد املعلومات املتطلبة ،و
ب) الت�أكد من ت�أ�سي�س �إجراءات الإدارة املنا�سبة للبيانات.
حتديد امل�ستوى والقرار املتطلب لتحقيق الغر�ض والهدف املو�ضوع يف اخلطوة رقم .1
التعرف على املحور� ،أو �أدنى حد ملجموعة البيانات الكافية ل�شرح املوقع وحجم الأر�ض الرطبة (الأرا�ضي) و�أية مزايا
معينة .ميكن �أن يكمل ذلك عن طريق معلومات �إ�ضافية على العوامل التي ت�ؤثر على اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي
الرطبة (الأر�ض) وق�ضايا الإدارة الأخرى �إذا تطلب الأمر.
اختيار ت�صنيف املوائل املنا�سب لغر�ض اجلرد ،نظر ًا لعدم وجود ت�صنيف منفرد مت قبوله دولي ًا.
اختيار طريقة �صحيحة ومالئمة للجرد املعني بنا ًء على تقييم الإيجابيات وال�سلبيات ،والتكلفة والفوائد للطرق البديلة.
ت�أ�سي�س بروتوكوالت وا�ضحة جلمع وت�سجيل وحفظ البيانات ،وي�شمل ذلك احلفظ والأر�شيف الإلكرتوين� ،أو املطبوع.
يجب �أن ميكن ذلك امل�ستخدمني يف امل�ستقبل من حتديد م�صدر البيانات ودقتها وم�ستوى االعتماد عليها.
ت�أ�سي جدول زمني لـ� :أ) تخطيط اجلرد ،ب) جمع معاجلة وتف�سري البيانات التي مت جمعها ،ج) رفع تقرير النتائج و
د) املراجعة املنتظمة للربنامج.
تقييم فعالية وجدوى الربنامج ،وي�شمل ذلك رفع التقارير والنتائج ،و�إمكانية البداية �ضمن الأو�ضاع امل�ؤ�س�سية واملالية
واملوارد الب�شرية احلالية.
ت�أ�سي�س �إجراءات للتف�سري وحت�ضري التقارير جلميع النتائج يف وقت منا�سب وبتكلفة فعالة.
يجب �أن يكون التقرير موجز ودقيق ،وي�شري حتقيق �أو عدم حتقيق الأهداف املو�ضوعة ،ويجب �أن ي�شمل املقرتحات
لأفعال الإدارة ،وي�شمل ذلك تتطلب املزيد من املعلومات الإ�ضافية.
ت�أ�سي�س �إجراءا ر�سمية ومراجعة مفتوحة للت�أكد من فعالية جميع الإجراءات ،وي�شمل ذلك التقارير عند الطلب ،تزويد
املعلومات ل�ضبط دقة وفعالية الربنامج.
فح�ص و�ضبط الطريقة والأدوات واملعدات املتخ�ص�صة التي يتم ا�ستخدامها ،وتقييم متطلبات تدريب املوظفني
امل�شاركني ،وت�أكيد طرق و�ضع وجمع و�إدخال ،وحتليل وتف�سري البيانات .وعلى وجه التحديد ،الت�أكد ب�أن �أي حت�س�س عن
بعد ميكنه الدعم عن طريق �أبحاث نقاط الت�أكيد الأر�ضية املنا�سبة.

كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
اخلطوة  :1حتديد الغر�ض والهدف
 -13جرد الأرا�ضي الرطبة له �أغرا�ض متعددة ،ت�شمل:
�أ� -سرد الأنواع املعينة� ،أو جميع �أنواع الأرا�ضي الرطبة يف املنطقة;
ب� -سرد الأرا�ضي الرطبة املحلية ،الوطنية و�/أو �أهميتها الدولية;
ج -و�صف ظهور وتوزيع �أ�صناف الأرا�ضي الرطبة;
د -و�صف ظهور املوارد الطبيعية ،مثل ا ُ
خلث ،ال�سمك �أو املاء;
ه -ت�أ�سي�س اخلط الأ�سا�سي لقيا�س التغريات يف اخل�صائ�ص البيئية لأرا�ضي الرطبة;
و -تقييم مدى ومعدل خ�سارة الأرا�ضي الرطبة �أو جتريدها;
ز -ترويج التوعية عن قيمة الأرا�ضي الرطبة;
ح -توفري �أداة لتخطيط احلفاظ والإدارة ،وتطوير �شبكات من اخلرباء و
ط -التعاون امل�شرتك للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة والإدارة.
 -14يجب �أن يحتوي اجلرد على ر�سالة وا�ضحة عن غر�ض وهدف اجلرد .يجب �أن ُيعرف ذلك املواطن التي �ست�ؤخذ باالعتبار،
ومدى املعلومات املتطلبة اجلدول الزمني ومن الذي �سي�ستخدم املعلومات.
 -15ر�سالة وا�ضحة عن الهدف (الأهداف) ت�ساعد يف اتخاذ القرارات عن الطرق واملوارد املتطلبة للقيام باجلرد.
اخلطوة  2مراجعة املعرفة واملعلومات احلايل
-16لقد �أنتجت التحريات ال�سابقة يف االعداد امل�سبق ملعلومات مدى وا�سع جلرد الأرا�ضي الرطبة للعديد من املناطق يف
العامل .ومن املمكن �أن قامت بع�ض الدول الأخذ باالعتبار عمل جرد حملي بتفا�صيل �أكرث ،وحمدد ملناطق جغرافية معينة،
و ملوائل معينة للأرا�ضي الرطبة �أو الأنظمة البيئية يف املنطقة.
-17ميكن االحتفاظ مبعلومات قيمة ب�أمناط خمتلفة و�/أو من قبل العديد من الهيئات واملنظمات (على �سبيل املثال ،الطيور
املائية ،قطاع �صيد الأ�سماك ،قواعد جودة املاء واملعلومات الزراعية ،ومعلومات الأ�شخا�ص املحليني واملعرفة).
 -18مراجعة �شاملة ملوارد البيانات احلالية قد يكون مهم ًا وذو �صلة للتحقق من مل اجلرد املقرتح.
اخلطوة  3مراجعة طرق اجلرد احلالية
-19يوجد عدد من الطرق امل�ؤ�س�سة جلرد الأرا�ضي الرطبة .يلخ�ص امللحق  Iخ�صائ�ص الأمثلة اخلم�س (…) .ومت �سرد
موارد �إ�ضافية للمعلومات يف امللحق  .VIالتقنيات وت�صنيف املوائل امل�ستخدمة يف هذه الطرق مت تبينها بنجاح لال�ستخدام
يف عدد من املواقع.
 -20يجب �أن حتد املراجعة طرق اجلرد وهل هي منا�سبة �أ غري منا�سبة للغر�ض والهدف املعني لعملية اجلرد التي يتم
التخطيط لها.
-21بع�ض طرق اجلرد امل�ستخدمة قد تكون ذات ربط ببادرة كبرية ،والتي ميكن يف هذه احلالة ت�صميم اجلرد يف مراحل
خمتلفة ولأغرا�ض خمتلفة.
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-22لقد مت ت�أ�سي�س العديد من �أعمال اجلرد بنا ًء على �أعمال امل�سح الأرا�ضي ،ويكون عادة بدعم من ال�صور اجلوية واخلرائط
الطبوغرافية ،وم�ؤخر ًا ال�صور من الأقمار ال�صناعية .لقد �أدى تطوير �أنظمة املعلومات اجلغرافية ( )GISوال�صور لعالية
الو�ضوح من الأقمار ال�صناعية �إىل ا�ستخدام �أف�ضل و�أكرب للبيانات الطبقية.
-23ي�سرد امللحق � IIإجراء حتديد جمموعات البيانات الأكرث منا�سبة للأغرا�ض املعينة ،وي�شمل ذلك ا�ستخدامها يف �أنظمة .GIS
كما مت توفري ملخ�ص (لبع�ض) جمموعات حت�س�س البيانات عن بعد ميكن تطبيقها مع جرد الأرا�ضي الرطبة يف امللحق .III
اخلطوة  4حتديد امل�ستوى والو�ضوح
 -24املقا�س الزمني امل�ستخدم يف جرد الأرا�ضي الرطبة ال ميكن ف�صله من الهدف ويعك�س ب�شكل كبري اختيار طريقة اجلرد امل�ستخدمة.
-25لقد متت عملية اجلرد يف عدد من املقا�سات الزمنية ،مع �أهداف حمددة يف كل �سلم .من ال�ضروري عند اختيار املقا�س
التحديد �أو ًال للأهداف ومن ثم تقييم كيف ميكن لذلك حتقيق املقا�س الذي مت اختياره.
 -26مبادرات املقا�سات املنا�سبة جلرد الأرا�ضي الرطبة �ضمن نطاق �أكرب هي:
�أ� -أقاليم الأرا�ضي الرطبة �ضمن قارة ،مع خرائط مقا�س 250,000 – 1:1,000,000
ب -جمموعة �أرا�ضي رطبة �ضمن كل �إقليم ،مع خرائط مقا�س 50,000 – 1:250,000
ج -مواقع �أرا�ضي رطبة �ضمن كل جمموعة ،مع خرائط مقا�س 1:50و25,000 – 000
 -27خيار املقا�س ذو �صلة �أي�ض ًا للمنطقة اجلغرافية املعينة والدقة املتطلبة والقابلة للتحقيق مع املوارد املتوفرة.
 -28يتطلب كل مقا�س احلد الأدنى لوحدة و�ضع اخلرائط التي تعك�س الدقة الأدنى املقبولة لهذا املقا�س .يتم ذلك يف التحديد
�أو ًال للمقا�س الأدنى للميزة التي ميكن بو�ضوح ر�سمها يف هذا املقا�س وفق ًا ملعايري مقبولة ،ومن ثم حتديد ما هي املقا�سات
املتطلبة لو�صف الدقة /الثقة يف تعريف الوحدة .على �سبيل املثال ،و�ضع خريطة نظام �أر�ضي ملقا�س  1:250,000يتطلب
عادة �أخذ مالحظة على �أر�ض الواقع لكل  600هكتار يتم م�سحها.
اخلطوة  5ت�أ�سي�س حمور �أو احلد الأدنى ملجموعة البيانات
كاف لو�صف الأر�ض الرطبة (الأرا�ضي) .وتكون التفا�صيل املحددة من
 -29يجب حتديد احلد الأدنى ملجموعة البيانات يعترب ٍ
جمموعة البيانات هذه غري قابلة للف�صل من م�ستوى التعقيد واملقا�س الزمني للجرد.
 -30من املقرتح جمع معلومات كافية (املحور� ،أو الأدين ،جمموعة البيانات) لتمكني ر�سم وتخ�صي�ص خ�صائ�ص غالبية موائل
الأر�ض الرطبة لنقطة واحدة على الأقل يف الزمن.
(-31التحاليل التي قامت بها جلنة املراجعة العلمية والتقنية قبل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة العا�شر قامت بتعريف عدد من
الوجهات واملظاهر حلقول البيانات املحورية التي مت و�صفها �أ� ً
صال يف امللحق  6-VIIIيف تناغم امل�صطلحات والهيكل
وو�صف املحتويات للبيانات وحقول املعلومات التي ميكن عملها ،من �أجل ت�سهيل م�شاركة البيانات واملعلومات بني �إجراءات
اجلرد وو�صف اخل�صائ�ص البيئية .ووفق ًا للقرار  )2008( 15-.Xوافقت الأطراف على مراجعة جمموعة احلقول
املحورية ال�ستبدال الواردة يف القرار .) 6-VIII
-32قرار القيام �أو عدم القيام بجرد مبني فقط على البيانات املحورية للفيزياء احليوية �أو التي ت�شمل �أي�ض ًا البيانات عن
مزايا الإدارة �ستكون مبنية على الأولويات الفردية ،املتطلبات ،واملوارد( .مزايا الإدارة) هي مكون لتوفري املعلومات التي
ميكن على الفور ا�ستخدامها لأغرا�ض التقييم ،ولكن قد تتطلب جمع املزيد من البيانات املكثفة والتحاليل .يجب �أخذ
احلذر للت�أكد من �شمل هذه املعلومات يقلل من الغر�ض الرئي�سي يف احل�صول على معلومات كافية و�صف وتخ�صي�ص
خ�صائ�ص الأر�ض (الأرا�ضي الرطبة).
(-33لقد مت تعريف و�صف ملخ�ص والهيكل املقرتح حلقول البيانات املحورية جلرد الأر�ضي الرطبة يف امللحق للقرار 15-X
واملوفر يف اجلدول رقم  .2عالقة هذه احلقول لو�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة مو�ضحة يف اجلدول رقم .)3
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كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
اجلدول  -2حقول البيانات املحورية (الأدنى) لـ (جرد الأرا�ضي الرطبة)
احلقول املعدلة للجرد املحوري للأرا�ضي الرطبة
(التناغم مع قائمة رام�سار لو�صف اخل�صائ�ص البيئية)
ا�سم املوقع:
اال�سم الر�سمي للموقع ومنطقة جتميع املياه /التعريف (التعريفات) الأخرى (مثل رقم املرجع)
املنطقة ،احلدود والأبعاد:
�شكل املوقع (مقطع جانبي ومطط ت�صوري) ،احلدود ،املنطقة ،منطقة املياه /املنطقة الرطبة (امل�ستوى املو�سمي الأق�صى /الأدنى �إذا وجد) ،الطول،
العر�ض ،العمق (العمق املو�سمي الأق�صى/الأدنى �إذا وجد)
املكان:
نظام الت�صور� ،إحداثيات اخلريطة ،مركز اخلريطة ،االرتفاع
�إعداد ال�شكل الأر�ضي:
الإعداد يف طبيعة الأر�ض /منطقة جتمع املياه /حو�ض النهر -وي�شمل االرتفاع ،املناطق العلوية/ال�سفلية من منطقة جتمع املياه ،امل�سافة لل�ساحل �إذا
كان املوقع قريب ًا من ال�ساحل ،وغريها.
مناطق التوزيع اجلغرايف احليوية:
املناخ:
نظرة عامة على نوع املناخ العام ،املنطقة واملزايا الرئي�سية (كمية هطول الأمطار ،درجات احلرارة ،الرياح)
الرتبة:
جيولوجية الرتبة ،مكونات الرتبة وبيولوجية الرتبة
النظام املائي:
م�صدر املياه (ال�سطحية واجلوفية) ،كمية املياه الداخلة واخلارجة ،التبخر ،الفي�ضانات املتكررة ،املوا�سم والفرتات� ،أهمية التدفق و�/أو نظام املد
واجلزر ،الروابط مع املياه اجلوفية
الرتكيب الكيماوي للمياه:
درجة احلرارة ،التعكر ،القلوية ( ،)PHاللون ،امللوحة ،الغازات املذابة ،املكونات الغذائية املذابة �أو املعلقة ،الكربون الع�ضوي املذابة ،م�ستوى التو�صيل
الكائنات املائية:
جممعات النباتات ،مناطق النباتات والهيكل (ي�شمل مالحظات عن التي نادرة ،وغريها);
جممعات احليوانات (ي�شمل مالحظات عن التي نادرة ،وغريها);
الكائنات الرئي�سية احلالية (ي�شمل املالحظات للكائنات النادرة/املهددة باالنقرا�ض ،وغريها);
حجم التعداد والتوزيع �إذا كان معلوم ،موا�سم التواجد ،وو�ضع التوزيع التقريبي للمجال (مثال ،قريبة من املركز �أو الأطراف)
ا�ستخدام الأر�ض:
املحلي ،و�/أو �أحوا�ض الأنهار و�/أو املناطق ال�ساحلية
ال�ضغوط والتوجهات:
ذات اهتمام ب�أي من امليزات �أعاله ،و�/أو االهتمام بتما�سك النظام البيئي
ملكية الأرا�ضي وهيئة الإدارة:
لأرا�ضي الرطبة ،وللأجزاء املهمة لأحوا�ض الأنهار و�/أو املناطق ال�ساحلية
املحافظة وو�ضع �إدارة الأرا�ضي الرطبة:
ي�شمل ذلك القوانني والنظم والرتاث والعادات التي ت�ؤثر على �إدارة الأرا�ضي الرطبة ،وي�شمل ذلك �أ�صناف املناطق املحمية وفق ًا لنظام االحتاد الدويل
للحفاظ على الطبيعة ( )IUCNو�/أو �أي نظام وطني
خدمات النظام البيئي:
(يرجى مطالعة �صفحة رام�سار لو�صف اخل�صائ�ص البيئية لقائمة خدمات الأنظمة البيئية ذات ال�صلة)
خطط الإدارة وبرامج املراقبة:
وجود خطة وو�ضع خطة �ضمن الأر�ض الرطبة و�أحوا�ض الأنهار و�/أو املناطق ال�ساحلية (طالع القرار )14-VIII ,1-VI-7-5
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اخلطوة  6ت�أ�سي�س ت�صنيف املوائل
-34هنالك العديد من التعريفات والت�صنيفات الوطنية امل�ستخدمة للأرا�ضي الرطبة (امللحق  .)IVلقد مت تطويرها جتاوب ًا
مع املتطلبات الوطنية املختلفة ،ومت الأخذ بعني االعتبار املزايا الفيزيائية احليوية (النباتات ب�شكل عام ،طبيعة الأر�ض
والنظام املائي ،والرتطيب الكيمائي للمياه يف بع�ض الأحيان ،مثل امللوحة) وتنوع وحجم الأرا�ضي الرطبة على النطاق
املحلي والإقليمي الذي يتم �أخذه بعني االعتبار.
-35ي�شهد نظام رام�سار لت�صنيف �أنواع الأرا�ضي الرطبة (القرار  )5-VIي�شهد زيادة يف اال�ستخدام ك�أ�سا�س ت�صنيف
لأعمال اجلرد الوطنية للأرا�ضي الرطبة .ولكن عند �أول تطوير لهذا النظام مل يكن من املتوقع �أن يتم ا�ستخدام ت�صنيف
رام�سار لغر�ض هذا اجلرد ،ولكن فائدته يف ت�صنيف املوائل لأي جرد معني لأر�ض رطبة يجب �أن يتم تقييمه بحذر .يعد
نظام ت�صنيف رام�سار ذو قيمة ك�أ�سا�س لو�صف املوائل للمواقع املخ�ص�صة لقائمة رام�سار للأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية
العاملية ،وال يعد جاهز ًا الحتواء و�صف جميع موائل الأرا�ضي الرطبة يف هيئة وم�ستوى الو�صف ال�شائع حالي ًا امل�شمول يف
العديد من مهام جرد الأرا�ضي الرطبة.
-36الت�صنيف املبني على �أ�سا�س املزايا الرئي�سية التي تُعرف الأر�ض الرطبة لطبيعة الأر�ض والنظام املائي يعد فائق ًا للذي
مبني على املزايا الأخرى (القرار  .)20-VIIفئات �أ�سا�س طبيعة الأر�ض والنظام املائي �ضمن هذا الت�صنيف ميكن
تكملته مع حتديثات ت�صف املزايا الأخرى للأر�ض الرطبة ،على �سبيل املثال ،النباتات ،الرتبة ،جودة املياه ،وامل�ساحة.
-37من الطبيعي ب�أن ت�صنيف واحد ال ميكن �أن يكون مقبو ًال عاملي ًا ،وذلك لأن �أنظمة الت�صنيف املختلفة تكون متطلبة من
قبل بع�ض القوانني الوطنية ،ويجب اختيار الت�صنيف املنا�سب لهذا الغر�ض من اجلرد .ومن املقرتح ا�ستخدام بيانات
الفيزيائية احليوية (اجلدول  )2التي مت جمعها يف اجلرد ال�ستنتاج الت�صنيف املنا�سب للمتطلبات الفردية.
اخلطوة  7اختيار الطريقة املنا�سبة
-38تتوفر العديد من طرق اجلرد (طالع امللحقات  Iو  IVللأمثلة) .ومن ال�ضروري عند تقييم الطريقة (الطرق) املنا�سبة
للجرد االنتباه �إىل الفوائد والأ�ضرار للخيارات البديلة ذات �صلة بالغر�ض لعمل اجلرد املقرتح .يتم تطبيق ذلك ب�شكل
معني ال�ستخدام حت�س�س البيانات عن بعد (املدرجة يف امللحق .)III
 -39لقد مت توفري �شجرة ب�سيطة يف امللحق  IIللقرارات للم�ساعدة يف حتديد نظام حت�س�س البيانات عن بعد الأكرث �إفادة
للجرد املعني .متثل �شجرة القرارات �أي�ض ًا ر�سم ًا ت�صوري ًا وحتتوي على �ست خطوات للم�ساعدة يف حتديد �أي البيانات
تعترب منا�سبة �أكرث .ومن املهم �أي�ض ًا وجود م�سح ملدى نقاط التحقق الأر�ضية للبيانات املتح�س�سة عن بعد املتوفرة والتي
يجب تقييمها عند التفكري بهذه التقنية والطريقة.
-40يجب �أي�ض ًا القيام ب�أخذ عينات فيزيائية وكيمائية وبيولوجية �إذا �أمكن من قبل خمترب متخ�ص�ص يف الأعمال احلقلية
وتوثيقها ،وجعلها متوفرة للن�شر .هنالك طرق متنوعة ومقبولة م�ستخدمة .التفا�صيل البيولوجية لطرق امل�ستخدمة يجب
�أن يتم ت�سجيلها ويجب الذكر يف الوثيقة غياب �أي معيار من هذه الإجراءات.
-41ب�شكل عام ،يجب �أن تكون طريقة اجلرد املختارة كافية ومتينة للت�أكد من احل�صول على البيانات املطلوبة �ضمن القيود
التي تفر�ضها طبيعة الأر�ض ،املوارد والفرتة الزمنية املتاحة .ويف حال عدم وجود طرق منا�سبة ،يجب القيام بعمل بحث
مبا�شر لتطوير �أو تعريف التقنيات املحددة.
طالع �أي�ض ًا تقرير
رام�سار التقني
رقم 12
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-42ا�ستخدام �أنظمة املعلومات اجلغرافية ( )GISلل�صور واخلرائط والبيانات الف�ضائية �أمر مقرتح جد ًا ،ويجب التنويه هنا
�إىل �أن هذا النظام �أ�صبح اليوم ذو تكلفة منخف�ضة و�أ�صبح �شائع اال�ستخدام.

كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
اخلطوة  8ت�أ�سي�س نظام �إدارة البيانات
-43زيادة ا�ستخدام قاعدة البيانات و�أنظمة املعلومات اجلغرافية للت�أكد من القدرة على تخزين كمية كبرية من البيانات
وعر�ضها ،ولكن هذه القدرات �ستكون �ضعيفة �إذا مل تكن �إدارة البيانات جيدة ،تخزينها ب�أمناط جتعلها متوفرة ب�سهولة.
-44ميكن التغلب على م�شاكل مقومات �إدارة املعلومات عن طريق ت�أ�س�س بروتوكوالت وا�ضحة للجمع والت�سجيل وتخزين
البيانات ،وي�شمل ذلك احلفظ بطرق �إلكرتونية و�/أو املطبوعة .يجب �أن يتيح الربوتوكول امل�ستخدمني يف امل�ستقبل حتديد
م�صدر البيانات� ،إ�ضافة �إىل دقتها م�ستوى االعتماد عليها .يجب الت�أكد �أي�ض ًا من �أن الربوتوكول فعال للت�سجيل والتقرير
للبيانات واملعلومات.
-45يجب �أن يدعن نظام �إدارة البيانات حتاليل البيانات .ويجب ت�سجيل تفا�صيل حتاليل البيانات مع البيانات وجعلها متوفرة
جلميع امل�ستخدمني .ي�شمل ذلك تفا�صيل تقنيات االح�صاء و�أية مفرت�ضات عن البيانات.
� -46إ�ضافة لذلك ،يجب ا�ستخدام قاعدة البيانات لت�سجيل املعلومات الأ�سا�سية عن جمموعات بيانات اجلرد الفردي .يجب
�أن ي�شمل �سجل البيانات هذا و�صف نوع البيانات وتفا�صيل الإدارة والو�صول للبيانات .لقد مت تطوير منط �سجل البيانات
الرئي�سي ب�شكل حمدد لت�سجيل جرد الأرا�ضي الرطبة (امللحق  ،)Vوهنالك دليل �إ�ضايف عن ا�ستخدام هذا ال�سجل
للبيانات �سيتم �إ�صداره من قبل رام�سار (الأمانة العامة).
-47متوفر �أي�ض ًا دليل التطبيق اجليد العام ل�سجل البيانات وملكية البيانات ،و�إدارتها والو�صول �إليها يف كتيب مت �إنتاجه لنظام
معلومات احلفاظ على التنوع الإحيائي (( )BCISمعلومات احلفاظ على التنوع الإحيائي .)2000
-48يجب �أن اكون �سجالت �سجل البيانات جز ًء مدجم ًا من نظام �إدارة املعلومات وال يجب التعامل معها كوحدة منف�صلة من
�سجالت البيانات حتى ولو مت حفظها يف الأر�شيف.
اخلطوة  9ت�أ�سي�س جدول زمني وم�ستوى املوارد املطلوب
-49من ال�ضروري حتديد اجلدول الزمني لتخطيط اجلرد� ،إ�ضافة �إىل اجلمع ،املعاجلة وتف�سري البيانات التي مت جمعها �أثناء
اجلرد .يعد ذلك مهم ًا ومتطلب ًا يف جمع العينات من احلقل ،وو�ضع جدول جمع عينات ي�أخذ باحل�سبان �أي مزايا خا�صة
لطبية الأر�ض وتقنيات جمع العينات التي تعد �ضرورية.
-50يجب �أن يكون اجلدول منطقي ًا ومبني على قرارات را�سخة حول التمويل واملوارد� .سيحدد ذلك مدى وفرتة اجلرد .يجب
�أن ي�شمل اجلدول �أي�ض ًا زمن التجهيز للجرد ،وب�شكل خا�ص �إذا تطلب جمع فريق من اخلرباء ،وبحث خلفية مكثف والقيام
باملراجعة.
 -51املدى واالعتماد على املوارد املتوفرة للجرد �سيحدد تلقائي ًا طبيعة اجلرد والفرتة الزمنية للجرد .ويجب �أي�ض ًا ت�أكيد
الدعم املادي لت�أمني اجلرد وتدريب الأ�شخا�ص املنا�سبني واحل�صول على الدعم التقني ،مثل املعدات امليدانية وحت�س�س
البيانات عن بعد ،ويجب اتخاذ اخلطوات للت�أكد من توفر كل ذلك عند الطلب.
اخلطوة  10التقييم واجلدوى والتكلفة الفعالة للم�شروع
-52عند االنتهاء من اختيار الطريقة وحتديد اجلدول الزمني ،من ال�ضروري تقييم فعالية اجلدوى والتكلفة للقيام بامل�شروع.
يعد هذا التقييم �ضروري ًا ملراجعة طريقة اجلرد ب�أكملها ،وي�شمل ذلك اجلدول الزمني والتكلفة.
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 -53العوامل التي ت�ؤثر على اجلدوى والتكلفة الفعالة للم�شروع ت�شمل:
• توفر الأ�شخا�ص املدربني;
• الو�صول �إىل مواقع جمع العينات;
• التوفر واالعتماد على املعدات املتخ�ص�صة جلمع العينات �أو حتليل العينات;
• طرق التحليل وتف�سري البيانات;
• جمى فائدة البيانات واملعلومات امل�ستنتجة منها;
• طرق حت�ضري التقارير بزمن منا�سب; و
• الدعم املايل والعيني ال�ستمرارية امل�شروع.
اخلطوة  11ت�أ�سي�س �إجراء للتقارير
-54يجب ت�سجيل النتائج التي مت احل�صول عليها من اجلرد ،وحت�ضري التقارير خالل فرتة زمنية منا�سبة وبتكلفة فعالة .يجب
�أن تكون ال�سجالت موجزة و�سهلة الفهم من قبل الأطراف الأخرى امل�شاركة يف الربنامج .ويجب �إذا كان من ال�ضروري
مطابقة ال�سجالت مع الوثائق الأخرى من اجلرد.
-55من ال�ضروري التذكر ب�أن البيانات قد تكون مفيدة للتحاليل الإ�ضافية يف امل�ستقبل ،ويجب �أن يتمكن املحلل امل�شارك من
الو�صول وتف�سري �سجالت البيانات والعلم ب�أية عوائق عن مدى فوائدها لهذا الغر�ض .ويجب من �أجل ب�أن ت�شمل �إجراءات
التقرير مرجع ل�سجل البيانات الرئي�سي والبيانات املحفوظة يف الأر�شيف.
 -56يجب جتهيز تقرير عن اجلرد يف فرتات م�سبقة التحديد .يجب �أن يكن التقرير موجز ًا وحمكم ًا وتو�ضيح التمكن �أو
عدم التمكن من حتقيق الغر�ض والهدف للجرد ،ووجود �أو عدم وجود عوائق عن ا�ستخدام البيانات (على �سبيل املثال،
التغريات لنمط العينات ،مثل عدم التمكن من التكرار �أو االهتمام بالدقة).
-57يجب جعل البيانات املحورية متوفرة للمجموعات املهتمة ب�أمناط منا�سبة مع التفا�صيل عن الطرق امل�ستخدمة .وقد متثل
التقارير البيانات التي مت جمعها و�/أو حتتوي على مقرتحات معينة ملزيد من اجلرد وجمع البيانات �أو لأفعال الإدارة.
 -58يجب يف نف�س الوقت عمل �سجل البيانات الرئي�سي و�إ�ضافته �إىل امللف املركزي با�ستخدام �أمناط موحدة.
-59يجب جعل جميع التقارير متوفرة للأطراف املهتمة والوكاالت الأخرى يف �أق�صر وقت ممكن من خالل الأمناط الإلكرتونية
واملطبوعة.
اخلطوة  12مراجعة وتقييم اجلرد
-60قد يكون من ال�ضروري خالل اجلرد مراجعة التقدم وعمل التعديالت لنظام جمع العينات� ،إدارة البيانات وتطبيق
الربنامج .يجب تطوير �إجراء املراجعة والتقييم واملوافقة ب�أنه جزء من مرحلة التخطيط والت�صميم للجرد .يجب ت�أ�سي�س
خطوات املراجعة والأخذ باحل�سبان التغريات التي تتم وت�سجيلها وجعلها ظاهرة لكل من ي�شارك يف اجلرد.
-61يجب ت�أ�سي�س �إجراءات املراجعة �أي�ض ًا النظر يف نهاية اجلرد� ،أو بعد الفرتة الزمنية امل�سبقة التحديد ،و�ضرورة مراجعة
اخلطوات بالكامل و�إعادة فح�صها وعمل التحديثات املتطلبة وت�سجيلها .يجب ت�صميم �إجراءات التقييم لتعر�ض نقاط
القوة وال�ضعف للجرد ،وي�شمل املراجع ا�ضرورية لنظام العينات و�/أو جودة البيانات.
-62ميكن �أن ي�ستخدم التقييم �أي�ض ًا الثبات ودعم التمويل امل�ستمر .و�إذا كان اجلرد ناجح ًا ومتكن ن حتقيق الغر�ض والأهداف،
يجب ذكر ذلك بو�ضوح و�إنهاء الربنامج .وعلى العك�س من ذلك� ،إذا مل يتمكن اجلرد من حتقيق الغر�ض والأهداف ،يجب
�أي�ض ًا ذكر ذلك بو�ضوح مع �أية مقرتحات لال�ستمرار �أو التوقف ،و�إذا �أمكن ب�شكل مراجع �أو التوقف.
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اخلطوة  13تخطيط درا�سة جتريبية
-63من ال�ضروري القيام بدرا�سة جتريبية قبل طرح برنامج اجلرد .توفر الدرا�سة التجريبية �آلية ميكن من خاللها الت�أكيد �أو
تعديل اجلدول الزمني واخلطوات الفردية �ضمن الطريقة املختارة .توفر هذه الدرا�سة �أي�ض ًا فر�صة تطوير خطط العمل
الفردية جلميع الأ�شخا�ص.
-64مرحلة الدرا�سة التجريبية هي الزمن للتعديل الدقيق للطريقة ب�شكل عام واخلطوات الفردية واختبار للمفرت�ضات
الأ�سا�سية خلف الطريقة ونظام العينات .يجب فح�ص املعدات احلقلية اخلا�صة ،و�إذا تتطلب الأمر ،عمل التعديالت بنا ًء
على اخلربة العملية .كما تعترب هذه الدرا�سة فر�صة لتقييم متطلبات التدريب .الوقت واجلهد املتطلب للقيام بدرا�سة
جتريبية يختلف ب�شكل عام ،و�ستربز �أهمية الدرا�سة عن طريق التح�سينات التي تتم للجدول وت�صميم اجلرد -65 .توفر
الدرا�سة التجريبية اخلطوة النهائية قبل بداية �أعمال جرد الأر�ض الرطبة .ويجب �شمل ما مت تعلمه �أثناء هذه الدرا�سة
التجريبية يف طريقة اجلرد.
تطبيق اجلرد
-66بعد االنتهاء من االتفاق على الطريقة عن طريق اتباع جميع اخلطوات �أعاله ،ميكن الآن تطبيق �إطار عمل اجلرد مب�ستوى
من الثقة .ومن املعم الذكر ب�أن الثقة تعتمد على درا�سة جدوى منا�سبة مت القيام بها ،وت�أكيد جميع العينات الفردية
وبروتوكوالت الإدارة .يجب ت�سجيل �أية تغريات �إ�ضافية ،ومناق�شتها وجعلها ر�سمية �إذا تطلب الأمر.
-67يجب التوقع ب�أن جمع البيانات جلرد �شامل �سي�ستهلك غالبية الوقت واملوارد املتوفرة للجرد .لقد �صممت اخلطوات يف
�إطار العمل لتكون دلي ًال لتطوير الطريقة ب�شكل عام والت�أكد من القدرة الأكيدة على تطبيق اجلرد.
-68يجب احتواء جميع البيانات التي يتم جمعها �أثناء اجلرد �ضمن نظام �إدارة بيانات متفق عليه ،والذي ميكن �أن ي�شمل ملفات
مطبوعة �أو �إلكرتونية و�سجالت .يجب �أخذ اخلطوات للت�أكد من �أمن �سجالت البيانات وا�ستن�ساخها وحفظها يف �أماكن �آمنة.
-69توفر اخلطوات يف �إطار العمل �أ�سا�س ت�صميم م�شروع اجلرد لأغرا�ض معينة ومع موارد معينة متوفرة ،ال تت�أكد هذه
اخلطوات ب�أن اجلرد �سيكون فعا ًال .ميكن عمل ذلك فقط من قبل الأ�شخا�ص امل�شاركني والذين يقومون باجلرد .يوفر
�إطار العمل خمطط متهيدي للطريقة ،وي�شمل ذلك التدريب املتطلب والإمكانية يف دعم الطريقة.
- 70يجب الت�أكيد هنا ب�أن جميع خطوات �إطار العمل �ضرورية ،ومع خطوة الدرا�سة التجريبية التي توفر مالحظات ومعطيات
مهمة ،وفر�صة لتعديل اجلرد قبل البداية الرئي�سية يف جمع العينات .وكذلك احلال مع خطوة املراجعة والتقييم التي توفر
الت�أكد املهم عن التقدم والفر�صة لتعديل �أو �إيقاف اجلرد.

و�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة املنفردة

1

مفهوم اخل�صائ�ص البيئية و�ضرورة الطرق لو�صف اخل�صائ�ص البيئية
-71ي�شمل ن�ص اتفاقية رام�سار يف البند  2-3املتطلبات التي «يجب على كل جهة متعاقدة تن�سيقها للإخطار يف �أقرب وقت
ممكن �إذا كانت اخل�صائ�ص البيئية يف �أي من الأرا�ضي الرطبة �ضمن حدودها ،و�شملها يف القائمة التي تغريت ،التي
تتغري� ،أو �ستتغري على الغالب» يتم من خالل �سل�سلة قرارات م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة (( )COPوب�شكل �أ�سا�سي اخلطة
الإ�سرتاتيجية التي تبنيها يف  1996والقرار  8-VIIIيف  ،)2002املتطلب يف البند  1-3لـ «ترويج احلفاظ» على مواقع
رام�سار الذي مت معادلته لـ «املحافظة على اخل�صائ�ص البيئية» لهذه املواقع.
(1مالحظة للإ�صدار الرابع :الن�ص يف هذه الفقرة هو �إ�ضافة يف الإ�صدار الرابع لهذا الدليل .لقد ا�ستنتج من امللحق للقرار  )2008( 15-Xعن و�صف
اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة البيانات املتطلبة والأمناط جلرد حموري :تناغم العلم والدليل التقني .والذي كان اجلدول  2يف ملحق القرار الآن
يبدو كجدول � 2سابق ًا يف هذا الدليل .والذي كان اجلدول  1مت دجمه هنا باجلدول  .3بع�ض من فقرات التقدمي والفقرة عن التطوير التاريخي للعمل مت
حذفها ،ومت �إعادة ترقيم الفقرات ،ومت يف بع�ض احلاالت �إعادة مكان و�ضعها ،وغري ذلك ،مل يتغري الن�ص با�ستثناء املو�ضوع يف الأقوا�س املربعة).
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�-72إ�ضافة لذلك ،الو�صف احلايل لـ «اال�ستخدام الر�شيد» (الفقرة  22م اقرار  1.IXامللحق  )Aجتعل بو�ضوح الرابط بني
املحافظة على اخل�صائ�ص البيئية واال�ستخدام الر�شيد ،مثل مفهوم املحافظة على اخل�صائ�ص البيئية التي يجب تطبيقها
على جميع الأرا�ضي الرطبة ،بد ًال من املخ�ص�صة ملواقع رام�سار.
«اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة هو احلفاظ على خ�صائ�صها البيئية ،التي يتم حتقيقها من خالل تطبيق مبادرات
�أنظمة بيئية �ضمن مدى التطوير امل�ستدام».
 -73التعريف احلايل لـ «اخل�صائ�ص البيئية» (الفقرة  15من القرار  1-IXامللحق  )Aهو:
« اخل�صائ�ص البيئية هي دمج من مكونات النظام البيئي ،اخلطوات والفوائد* /اخلدمات التي تلخ�ص خ�صائ�ص
الأر�ض الرطبة يف فرتة معينة من الزمن»
(�ضمن هذا املدى ،مت تعريف فوائد خدمات النظام البيئي كتقييم �ألفي للنظام البيئي ( ،)MAتعريف خدمات النظام
البيئي بـ «الفوائد التي يح�صل عليها الأفراد من الأنظمة البيئية»).
-74بينما يعد تعريف «اخل�صائ�ص البيئية» م�ساعد ًا ،من املهم �أي�ض ًا القدرة على و�صف اخل�صائ�ص البيئية املعينة للأر�ض
الرطبة كعن�صر رئي�سي يف �إجراءات تخطيط الإدارة الفعالة ،وي�شمل ذلك املراقبة ،املذكرة يف دليل تخطيط �إدارة
الأرا�ضي الرطبة يف كتيب رام�سار لال�ستخدام الر�شيد (( 18الإ�صدار الرابع)) .كما يتابع �أي�ض ًا ب�أنه �إذا �أحلق الب�شر
تغري عك�سي يف اخل�صائ�ص البيئية ملواقع خم�ص�صة لرام�سار ،يجب حتري ذلك ورفع تقرير به وفق ًا للقرار  3.2من ن�ص
االتفاقية ،ويتطلب و�صف اخلط الأ�سا�سي للخ�صائ�ص البيئية مقابل �أي تغيري للتقييم.
-75عدم وجود الدليل للأطراف املتعاقدة ومدراء مواقع الأرا�ضي الرطبة عن الطرق لو�صف اخل�صائ�ص البيئية مت تعريفه
يف امللحق  2للقرار ( 2-IXالفقرة  ،)52التي تطلب جلنة املراجعة العلمية التقنية برام�سار ( )STRPجتهيز «دليل و�صف
اخل�صائ�ص البيئية لأرا�ضي الرطبة».
-76مت تطوير الدليل جتاوب ًا مع ولتوفري اخلطوات التي تخطى حدود التعريف ملفهوم معاجلة الأجزاء املقومة ملا يجري لعمل
خ�صائ�ص بيئية ،ميكن تطبيق ذلك لأية �أر�ض رطبة يف جمال توثيق الوجهات املحورية يف اجلرد للأرا�ضي الرطبة (طالع
القرار  )6-VIIIولتكملة �صفحة املعلومات عن �أرا�ضي رام�سار الرطبة ( )RISلأي موقع رام�سار.
-77لقد �سمح حت�ضري دليل و�صف اخل�صائ�ص البيئية (…) لبع�ض االنعكا�سات على تعريف االتفاقية للخ�صائ�ص البيئية
(…) ،امل�شار �إليها �أعاله .وعلى الرغم من �صحة �شمل مفهوم مكونات الأنظمة البيئية ،اخلطوات واخلدمات ،يجعل
التعريف وا�ضح ًا ب�أن اخل�صائ�ص البيئية ات ت�شتمل فقط على قائمة لذلك ،بل ت�شمل فكرة �إ�ضافية ملا متثله يف الدمج.
اخلط الفا�صل بني ما يح�سب كمكون� ،أو ك�إجراء� ،أو كخدمة قد ال يكون دائم ًا حاد التمييز .على �سبيل املثال« ،نظام املاء»
هو م�شمول يف «املكونات» يف الربناج �أدناه ،ولكن ميكن �أخذه مبثابة «�إجراء» .هنالك حوار ونقا�ش طويل عن ذلك وعدم
جنيه للثمار ،لكن مبا �أن هذه الت�صنيفات هي برجمية مالئمة ،والأ�سا�س الرئي�سي هو �أن اخل�صائ�ص البيئية هي مفهوم
�شامل عو�ض ًا عن مفهوم تقليلي.
-78هنالك �ضرورة يف �أي دليل لو�صف اخل�صائ�ص البيئية لعمل خريطة للأغرا�ض املتنوعة واملختلفة ال�ستخدام يف الو�صف،
وكيفية اختالفها من غر�ض اجلرد املحوري للأرا�ضي الرطبة� ،إ�ضافة �إىل ورقة معلومات الأرا�ضي الرطبة التابعة
لرام�سار ( )RISوالبند  3.2للتقرير (…).
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ملخ�ص �إطار عمل للبيانات واملعلومات للجرد املحوري ،و�صف اخل�صائ�ص البيئية ،تخ�صي�ص مواقع رام�سار
والبند  3.2للتقرير
-79هنالك عالقة وطيدة بني �أنواع البيانات واملعلومات التي يجب جمعها لغر�ض اجلرد املحوري ،وو�صف اخل�صائ�ص البيئية،
وتخ�صي�ص موقع رام�سار وما ي�سرده البند .3.2
-80يوفر الر�سم � 1إطار عمل ذو عالقة مع غالبية �أنواع البيانات واملعلومات املتطلبة لكل من هذه الأغرا�ض .وميكن الإ�ضافة
لذلك خانة للبيانات واملعلومات املتطلبة للخطط /وجلنة املراجعة العلمية والتقنية لرام�سار ( )STRPللم�ساهمة يف
مراجعة هذا الأمر يف �أ‘مالها امل�ستقبلية.
-81تتطلب جميع هذه الأغرا�ض الأربعة و�صف اخل�صائ�ص البيئية للموقع ،ويتم من خالل التناغم لهذه احلقول من البيانات
واملعلومات القيام بذلك مرة واحدة جلميع الأغرا�ض الأربعة ،مما يجب �إعادة وتكرير اجلهد الذي يعد �أمر ًا �شائع ًا يف
الوقت احلالب .ويجب �أن تكون ثالثة من هذه الأغرا�ض ذات �إدارة مماثلة وتفا�صيل حملية .يتطلب اجلرد املحوري وورقة
معلومات الأرا�ضي الرطبة التابعة لرام�سار ( )RISمعلومات الفعالية البيئية ،وعلى الرغم من �إمكانية اختالف م�ستوى
التفا�صيل ،لكن من املمكن ا�ستخدام نف�س هيكل حقول البيانات.
-82الق�سم الفريد من البيانات واملعلومات املتطلبة لورقة معلومات الأرا�ضي الرطبة لرام�سار ( )RISهي ر�سالة الأهمية
العاملية للأر�ض الرطبة ،والتي يتم عملها مقابل كل معيار يتم تطبيقه يف تخ�صي�ص املوقع ،والبيانات واملعلومات املوفرة
ل�شرح وتو�ضيح تطبيق هذه املعايري (كتيب را�سمار لال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة ( 17تخ�صي�ص مواقع رام�سار،
الإ�صدار الرابع) .يعد هذا الفراق بني و�صف الأهمية العاملية ملوقع رام�سار والو�صف العام للخ�صائ�ص البيئية ال ميكن
دائم ًا املحافظة على و�ضوحه.
� )…(-83أي فوراق يف البيانات واملعلومات املتطلبة لهذه الأغرا�ض املتنوعة ميكن �أن يكون عادة ق�ضية م�ستوى التفا�صيل
املتطلبة .تختلف املتطلبات الواقعية وفق ًا للظروف الفردية للمواقع والظروف ذات ال�صلة .تُعرف اجلداول يف هذا الدليل
قائم جميع احلقول املمكن تطبيقها ،ولكن هل ميكن تطبيقها جميعا� ،أو هنالك ا�ستطاعة لتوفري و�صف �شامل ،هو �أر
�سيختلف من موقع لآخر .وال يتوقع �أن تكون جميع حقول البيانات املحددة �أن يتم تكميلها جلميع املواقع.
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الر�سم � .1إطار عمل ُملخ�ص للبيانات واملعلومات املتطلبة للجرد املحوري ،وو�صف اخل�صائ�ص البيئية ،وتخ�صي�ص موقع رام�سار،
وتقرير البند 2-3
العالقة بني �أق�سام اجلرد املحوري(خط الأ�سا�س) ،و�صف اخل�صائ�ص البيئية ،ورقة معلومات الأرا�ضي الرطبة لرام�سار ()RIS
ومنط تقرير البند 2-3
مالحظة :لقد مت ت�أ�سي�س هذا املخطط بنا ًء على �إعادة التنظيم جلميع حقول  RISيف الأق�سام الأربعة لورقة معلومات الأرا�ضي الرطبة لرام�سار (.)RIS

منط تقرير البند 2-3

 -1حقول الإدارة
واملعلومات املحلية
(جزء فقط)

ورقة معلومات
الأرا�ضي الرطبة
لرام�سار ()RIS

 -1حقول الإدارة
واملعلومات املحلية

و�صف اخل�صائ�ص
البيئية

اجلرد املحوري

 -1ا�سم املوقع التعريف
(التعريفات)

 -1حقول الإدارة
واملعلومات املحلية

التناغم ،معلومات �إ�ضافية يف RIS

 -2ر�سالة الأهمية
العاملية (معايري
التخ�صي�ص)

 -2حقول و�صف
اخل�صائ�ص البيئية
(خانة التغيري /التغيري
املمكن)

 -3حقول و�صف
اخل�صائ�ص البيئية
(ملخ�ص)

 -2حقول و�صف اخل�صائ�ص
البيئية:
امللخ�ص
املكونات
اخلطوات
اخلدمات

 -2حقول و�صف
اخل�صائ�ص البيئية

التناغم ،بع�ض املوا�ضيع مت ترتيبها
ب�شكل خمتلف يف اجلرد املحوري ،ر�سائل
امللخ�ص فقط يف RIS

 -4حقول املحافظة
و�إدارة املعلومات
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التناغم ،مت �شمل بع�ض الق�ضايا يف
اجلرد املحوري ،معلومات �إ�ضافيى
يف RIS

 -3حقول املحافظة
و�إدارة املعلومات

كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
-84يعتمد ب�شكل كبري لكل طرف متعاقد واختيار الأغرا�ض ومدى عالقة جمع البيانات واملعلومات للجرد املحوري للأرا�ضي
الرطبة ،وو�صف اخل�صائ�ص البيئية (على �سبيل املثال لأغرا�ض تخطيط الإدارة)� ،أو جتهيز ورقة معلومات الأرا�ضي الرطبة
لرام�سار ( )RISلتخ�صي�ص موقع رام�سار .وكما مت و�صفه �أعاله ،وبغ�ض النظر عن النظر عن الغر�ض الأول ،ميكن ا�ستخدام
معظم البيانات واملعلومات التي مت جمعها للأغرا�ض الأخرى .يعني ذلك على �سبيل املثال ،تكملة و�صف اخل�صائ�ص البيئية
الذي يوفر مبا�شرة املعلومات (ب�شكل ملخ�ص) للجرد املحوري وتقرير ورقة معلومات الأرا�ضي الرطبة لرام�سار ( )RISالتي
متت وفق ًا للبند  3.2والتي ميكن �سحبها مبا�شرة من البيانات واملعلومات يف و�صف اخل�صائ�ص البيئية.
�إطار عمل لو�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة
 )…(-85يوفر اجلدول �أدناه املخطط الدويل لو�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة يف �سياق اتفاقية رام�سار.
(( )..مالحظة املحرر :اجلدول الأ�صلي يف امللحق للقرار  15-Xيدرج حقول و�صف اخل�صائ�ص البيئية التي تتكرر يف
جدول مقارنة هذه احلقول للجرد املحوري .ولقد مت �إعادة �إنتاج جدول املقارنة الالحق �أدناه كجدول رقم  3الذي ي�ستخدم
يف هذا الكتيب كطريقة وحيدة لعر�ض حقول اخل�صائ�ص البيئية لتجنب التكرار) .ومت التوفري فق الفقرات �أدناه بع�ض
الدالئل لتطبيق املبادرة (.)8-86
-86البداية مع البيانات واملعلومات املتوفرة .من ال�ضروري عند القيام بتطوير و�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة
�أن تكون البداية بالبيانات واملعلومات املتوفرة ،حتى ولو مل تكن هذه املعلومات متوفرة بال�شامل ل�صفحة حقول الو�صف.
ولتكن البداية بجمع ما هو متوفر حالي ًا لأن ذلك ي�ساعد يف تعريف الفراغات والأولويات ملزيد من البيانات واملعلومات
املتطلب جمعها لتعزيز الو�صف.
-87البداية مع و�صف املفاهيم �إذا مل تكن البيانات الرئي�سية متوفرة .ميكن البداية يف حال عدم توفر كمية البيانات الرئي�سية
يف جمع البيانات النوعية واملعلومات وعدم تقليل تقدير قيمة اخلربة واملعرفة املحلية كم�صدر لهذه املعلومات .يجب �أي�ض ًا
جمع من له معرفة بالأر�ض الرطبة مل�شاركة املعرفة التي تلعب دور ًا فعا ًال يف بداية جمع و�صف اخل�صائ�ص البيئية.
-88مناذج مفاهيم عمل ب�سيطة ميكن �أن تكون �أدارة قوية .تطوير منوذجني �أو ثالثة مناذج مفاهيم عمل مع و�صف خمت�صر
للمزايا الرئي�سية ،اخلطوات والتمويل ميكن �أن يكون مبثابة �أداة دعم قوية لو�صف اخل�صائ�ص البيئية� .ستقوم جلنة
املراجعة العلمية والتقنية لرام�سار بتطوير دليل �إ�ضايف لكيفية املبا�شرة لتطوير هذه النماذج .مثال على هذه املبادرة
ملوقع رام�سار ،طالع ديفي�س ،جي و بروك ،ام (« )2008حت�س�س التغري غري املقبول يف اخل�صائ�ص البيئية ملواقع رام�سار
للأرا�ضي الرطبة»  ،الإدارة البيئية و�إعادة الت�أهيل ،املجلد ( 32-26 :)1( 9قابل للتنزيل من املوقع
www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1442-8903.2008.00384.x

- 89و�صف منفرد للأجزاء املختلفة �أو املجمع الكبري للأرا�ضي الرطبة ميكن �أن ي�ساعد يف البداية .للأر�ضي الرطبة الكبرية،
�أو جممعات من الأرا�ضي الرطبة التي تكون بها الأجزاء املختلفة من النظام يعمل ب�شكل خمتلف� ،أو �أو ذو خ�صائ�ص
خمتلفة ،من املقرتح عملي ًا جتهيز و�صف منفرد ي بداية الأمر لأية �أجزاء معينة خمتلفة ،وتكملة ذلك مع ملخ�ص عام
لو�صف اخل�صائ�ص البيئية ومناذج املفاهيم.
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تناغم و�صف اخل�صائ�ص البيئية واحلقول املحورية جلرد الأرا�ضي الرطبة
 -90لقد قامت الأطراف املتعاقدة يف  2002املوافقة على احلقول املحورية جلرد الأرا�ضي الرطبة (مبدئيا) يف امللحق
للقرار  .VIIIومع مظهر �إ�ضايف من �أعمال جلنة ملراجعة العلمية والتقنية برام�سار ( )STRPعن البيانات واملعلومات
املتطلبة للأرا�ضي الرطبة ،وي�شمل ذلك مواقع را�سمار (املهمة  52لأعمال جلنة املراجعة العلمية والتقنية برام�سار
( 2006 )STRPخطة العمل ،)2008-املهتمة « تناغم التخطيط وحقول املعلومات لورقة معلومات الأرا�ضي الرطبة
التابعة لرام�سار ( )RISمع حقول البيانات املحورية لإطار العمل جلرد الأرا�ضي الرطبة وو�صف اخل�صائ�ص البيئية».
� )…(-91سيلط العمل الإ�ضافية من جلنة املراجعة العلمية والتقنية برام�سار ( )STRPاملوا�ضيع ذات ال�صلة بورقة معلومات
الأرا�ضي الرطبة التابعة لرام�سار ( )RISلهذه املهمة .يوفر هذا اجلزء من الدليل الن�صيحة فقط عن تناغم اجلرد
املحوري وحقول و�صف اخل�صائ�ص البيئية.
-92اجلدول ( 2املوفر �سابق ًا) يوفر حقول اجلرد املحوري التي مت مراجعتها( ،والت �أ�صبحت اليوم �ستبدل) التي موجودة يف
امللحق للقرار  .6-VIIIاجلدول  3يوفر (حقول و�صف اخل�صائ�ص البيئية ،ويو�ضح كيفية �صلتها للحقول اجلرد املحوري
التي مت مراجعتها).
اجلدول ( 3حقول املعلومات يف ورقة رام�سار لو�صف اخل�صائ�ص البيئية ،وعالقتها مع حقول اجلرد املحوري الذي متت مراجعتها)
ورقة رام�سار لو�صف اخل�صائ�ص البيئية

حقول اجلرد املحوري (املعدلة)

ا�سم املوقع:
اال�سم الر�سمي للموقع ومنطقة جتمع املياه /التعريفات الأخرى
(مثل رقم املرجع)

التفا�صيل الإدارية واملحلية

ا�سم املوقع:
اال�سم الر�سمي للموقع ومنطقة جتمع املياه /التعريفات الأخرى (مثل رقم
املرجع)
املنطقة ،احلدود والأبعاد:
�شكل املقا�س (مقطع �أفقي وخمطط ت�صوري) ،احلدود ،املنطقة ،منطقة
املياه/املنطقة الرطبة (م�ستوى املياه املو�سمي الأدنى/الأق�صى) ،الطول،
العر�ض ،العمق (م�ستوى املياه املو�سمي الأدنى/الأق�صى)
املوقع:
نظام االفرتا�ض ،احداثيات اخلريطة ،مركز اخلريطة ،االرتفاع
�شروط ملكية الأر�ض والهيئة الإدارية:
للأرا�ضي الرطبة ،والأجزاء احل�سا�سة من �أحوا�ض الأنهار و�/أو املناطق
ال�ساحلية
اخل�صائ�ص البيئية
 -1الر�سالة املخت�صرة
جملتني �أو ثالث ُجمل خمت�صرة ووا�ضحة تعطي ر�سالة عن اخل�صائ�ص (ال يعد جز ًء من اجلرد املحوري)
البيئية املعينة (ال يجب �أن تكون مهمة) عن املوقع ،بنا ًء على التفا�صيل
�أدناه( ,مع املرجع للتعريفات الت�سع مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة (،)COP
يعد ذلك مهم ًا يف دمج املكونات ،الإجراءات واخلدمات التي ت�ضع
خ�صائ�ص الأر�ض الرطبة (مت �إ�ضافة الرتكيز).
 -2املكونات البيئية
�إعداد الت�شكيل الأر�ضي واجلغرايف:
� 1-2إعداد الت�شكيل الأر�ضي واجلغرايف:
�إعداد طبيعة الأر�ض  /منطقة جتمع املياه� /أحوا�ض الأنهار ،وي�شمل ذلك
�إعداد طبيعة الأر�ض  /منطقة جتمع املياه� /أحوا�ض الأنهار ،وي�شمل
ذلك االرتفاع ،املناطق العلوية/ال�سفلية ملنطقة جتمع املياه ،امل�سافة من االرتفاع ،املناطق العلوية/ال�سفلية ملنطقة جتمع املياه ،امل�سافة من ال�شاطئ
�إذا كان ذلك ذو �صلة ،وغريها.
ال�شاطئ �إذا كان ذلك ذو �صلة ،وغريها.
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كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
املناخ:
نظرة عامة على نوع املناخ ال�سائد ،املنطقة واملزايا الرئي�سية (معدل
هطول املطر ،الرياح)
�أنواع املوائل
(ي�شمل املالحظات عن الأنواع النادرة ،وغريها) و�أنواع الأرا�ضي
الرطبة لرام�سار.
ات�صال املوائل
 4-2املنطقة ،احلدود والأبعاد:
�شكل املقا�س (مقطع �أفقي وخمطط ت�صوري) ،احلدود ،املنطقة،
منطقة املياه/املنطقة الرطبة (م�ستوى املياه املو�سمي الأدنى/الأق�صى)،
الطول ،العر�ض ،العمق (م�ستوى املياه املو�سمي الأدنى/الأق�صى)
 6-2جممعات النباتات ،مناطق النباتات والهيكل
(ي�شمل املالحظات عن الأنواع النادرة ،وغريها).

 7-2جممعات احليوانات
(ي�شمل املالحظات عن الأنواع النادرة ،وغريها).
 8-2الف�صائل الرئي�سية املوجودة (ي�شمل املالحظات عن الأنواع
النادرة /املعدة باالنقرا�ض ،وغريها) ،حجم الأعداد وتوزيعها �إذا كان
معلوم ،التواجد املو�سمي ،وتقدير الو�ضع وجمال التوزيع (مثل ،هل
تتواجد يف و�سط املنطقة �أو على الأطراف).
 9-2الرتبة:
الطبيعة اجليولوجية ،الرتبة واملكونات الركيزة ،بيولوجية الرتبة.
 10-2النظام املائي:
م�صدر املاء (ال�سطحية واجلوفية) ،كمية املاء املتدفقة واخلارجة،
التبخر ،الفي�ضانات املتكررة ،املو�سم واملدة ،حجم التدفق و�/أو نظام
املد واجلزر ،الروابط مع املياه اجلوفية.
 11-2ات�صال املياه ال�سطحية واجلوفية
 12-2الرت�سب ونظام اخللط
 13-2نظام الرت�سيب
(الت�آكل ،الإ�ضافات اخلارجية ،النقل والإيداع للروا�سب)
 14-2نقاوة ولون املاء
 15-2ال�ضوء الذي ي�صل �إىل الأر�ض الرطبة (الأماكن املفتوحة
واملظللة) وتخفيف املياه.
 16-2درجة حرارة املاء
 17-2قلوية املاء ()pH
 18-2ملوحة املاء

املناخ:
نظرة عامة على نوع املناخ ال�سائد ،املنطقة واملزايا الرئي�سية
جزء من فقرة عن احلياة الفطرية:
جممعات النباتات ،مناطق النباتات والهيكل (ي�شمل املالحظات عن الأنواع
النادرة ،وغريها).
(يف فقرة التفا�صيل الإدارية واملحلية)

جزء من فقرة عن احلياة الفطرية:
جممعات النباتات ،مناطق النباتات والهيكل (ي�شمل املالحظات عن الأنواع
النادرة ،وغريها)( ،طالع فقرة التفا�صيل الإدارية واملحلية �أعاله).
جزء من فقرة عن احلياة الفطرية:
جممعات احليوانات( ،ي�شمل املالحظات عن الأنواع النادرة ،وغريها)

الرتبة:
الطبيعة اجليولوجية ،الرتبة واملكونات الركيزة
النظام املائي:
م�صدر املاء (ال�سطحية واجلوفية) ،كمية املاء املتدفقة واخلارجة ،التبخر،
الفي�ضانات املتكررة ،املو�سم واملدة ،حجم التدفق و�/أو نظام املد واجلزر،
الروابط مع املياه اجلوفية.
(مت �شمله يف «النظام املائي» �أعاله)

جزء من فقرة الرتطيب الكيمائي للماء:
النقاوة ،اللون
(ميكن �شمله يف فقرة النباتات والرتكيبة الكيمائية �أعاله �إذا كان مالئم ًا)
جزء من فقرة الرتكيبة الكيمائية للماء:
درجة احلرارة
جزء من فقرة الرتكيبة الكيمائية للماء:
قلوية املاء
جزء من فقرة الرتكيبة الكيمائية للماء:
ملوحة املاء

25

الكتيب  :15جرد األراضي الرطبة
 19-2الغازات املذابة يف املاء
 20-2املكونات الغذائية املذابة �أو املعلقة يف املاء
 21-2الكربون الع�ضوي املذاب
 22-2مقومات االختزال للماء والروا�سب
 23-2قدرة املاء على التو�صيل
 -3اخلطوات البيئية
 1-3الإنتاج الرئي�سي (* )S
 2-3دورة املكونات الغذائية (* )S
 3-3دورة الكربون
 4-3فعالة احليوانات على �إعادة التكاثر
 5-3تكاثر النباتات ،التلقيح ،خطوات �إعادة التكاثر ،النجاح ،وغريها
 6-3التفاعل امللحوظ للف�صائل ،وي�شمل الرعي ،االفرتا�س ،التناف�س،
الأمرا�ض والكائنات املمر�ضة
 7-3مالحظات لظواهر تبديد النباتات واحليوانات
 8-3مالحظات عن ظواهر الهجرة
 9-3ال�ضغط والتوجهات ذات �صلة يف �أي من ما ورد �أعاله ،و�/أو ذات
�صلة بتما�سك النظام البيئي
 -4خدمات النظام البيئي
 1-4مياه ال�شرب للب�شر و�/أو املا�شية (*)P
 2-4مياه الري للزراعة (*)P
 3-4املياه للأغرا�ض ال�صناعية (*)P
 4-4تعوي�ض املياه اجلوفية (* )R
 5-4تنقية املياه /معاجلة املياه �أو حلها (* )R
 6-4الغذاء للب�شر (*)P
 7-4الغذاء للما�شية (*)P
 8-4احلطب ،الق�صب املائي ،الألياف ،والرتبة الغنية (*)P
 9-4املنتجات الدوائية (*)P
 10-4عوامل حتكم بيولوجية للح�شرات/الأمرا�ض (* )R
 11-4منتجات وموارد �أخرى ،وي�شمل ذلك املواد الأ�صلية (*)P
 12-4التحكم الفي�ضانات تخزين مياه الفي�ضانات (* )R
 13-4احلفاظ على الرتبة ،الروا�سب واملواد املغذية (* )R
 14-4ثبات ال�شواطئ البحرية و�ضفاف الأنهار واحلماية من العوا�صف
(* )R
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جزء من فقرة الرتكيبة الكيمائية للماء:
الغازات املذابة
جزء من فقرة الرتكيبة الكيمائية للماء:
املكونات الغذائية املذابة �أو املعلقة يف املاء
جزء من فقرة الرتكيبة الكيمائية للماء:
الكربون الع�ضوي املذاب
(ميكن �شمله يف فقرة الرتكيبة الكيمائية �إذا كان مالئم ًا)
(ميكن �شمله يف فقرة الرتكيبة الكيمائية �إذا كان مالئم ًا)
(غري م�شمولة)

ال�ضغوط والتوجهات:
ذات �صلة يف �أي من املزايا الواردة �أعاله ،و�/أو ذات �صلة بتما�سك النظام
البيئي
خدمات النظام البيئي:
(ملخ�ص م�شتق للطول املنا�سب لوثيقة الظواهر يف ورقة و�صف اخل�صائ�ص
كما هو مو�ضح يف احلقول  4.27 – 4.1على الي�سار)

كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
 15-4اخلدمات املائية الأخرى (* )R
 16-4تنظيم املناخ املحلي /تخزين وحتليل التغريات (* )R
 17-4تخزين الكربون /حجز الكربون (* )R
 18-4ممار�سة هواية ال�صيد الربي والبحري (* )C
 19-4الريا�ضات املائية (* )C
 20-4متابعة درا�سة الطبيعة (* )C
 21-4الفعاليات ال�سياحية والرتفيهية الأخرى (* )C
 * )R( 22-4القيمة التعليمية (* )C
 23-4الرتاث والتقاليد (* )C
� 24-4أهمية ثقافية حديثة ،وي�شمل ذلك الفنون واال�ستلهام املبدع
وي�شمل القيم احلالية (* )C
 25-4قيم جمال و «�إح�سا�س باملكان» (* )C
 26-4قيم روحية ودينية (* )C
� 27-4أنظمة معرفة مهمة و�أهمية للأبحاث (* )C
(على �سبيل املثال قيم املحافظة كخدمات النظام البيئي ( ،)Sطالع
البنود يف «املكونات» و «اخلطوات �أعاله»
احلفاظ والإدارة
و�ضع املحافظة والإدارة للأر�ض الرطبة:
ي�شمل الأدوات القانونية والعادات والتقاليد الرتاثية التي ت�ؤثر على �إدارة
الأرا�ضي الرطبة ،وي�شمل ذلك فئات الأرا�ضي املحمية وفق ًا لنظام االحتاد
الدويل للحفاظ عل الطبيعة ( )IUCNو�/أو �أي نظام وطني
خطط الإدارة وبرامج املراقبة:
�أن تكون موجودة وخمطط لها �ضمن الأر�ض الرطبة و�أحوا�ض الأنهار و�/أو
املناطق ال�ساحلية (طالع القرارات )14-VIII ,17-VII ,1-VI ,7-5
* يتم ت�صنيف خدمات النظام البيئي بـ «التدبري امل�سبق» (« ،)Pالتنظيم» ( ،)Rالثقافة (� )Cأو «الدعم» ( )Sوفق ًا للت�صنيف يف التقييم الألفي للنظام البيئي.
قد يبدو البع�ض يف جزء «اخلطوات» مبثابة جزء «اخلدمات» �أعاله.
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-84يعتمد ب�شكل كبري لكل طرف متعاقد واختيار الأغرا�ض ومدى عالقة جمع البيانات واملعلومات للجرد املحوري للأرا�ضي
الرطبة ،وو�صف اخل�صائ�ص البيئية (على �سبيل املثال لأغرا�ض تخطيط الإدارة)� ،أو جتهيز ورقة معلومات الأرا�ضي الرطبة
لرام�سار ( )RISلتخ�صي�ص موقع رام�سار .وكما مت و�صفه �أعاله ،وبغ�ض النظر عن النظر عن الغر�ض الأول ،ميكن ا�ستخدام
معظم البيانات واملعلومات التي مت جمعها للأغرا�ض الأخرى .يعني ذلك على �سبيل املثال ،تكملة و�صف اخل�صائ�ص البيئية
الذي يوفر مبا�شرة املعلومات (ب�شكل ملخ�ص) للجرد املحوري وتقرير ورقة معلومات الأرا�ضي الرطبة لرام�سار ( )RISالتي
متت وفق ًا للبند  3.2والتي ميكن �سحبها مبا�شرة من البيانات واملعلومات يف و�صف اخل�صائ�ص البيئية.
�إطار عمل لو�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة
 )…(-85يوفر اجلدول �أدناه املخطط الدويل لو�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة يف �سياق اتفاقية رام�سار.
(( )..مالحظة املحرر :اجلدول الأ�صلي يف امللحق للقرار  15-Xيدرج حقول و�صف اخل�صائ�ص البيئية التي تتكرر يف
جدول مقارنة هذه احلقول للجرد املحوري .ولقد مت �إعادة �إنتاج جدول املقارنة الالحق �أدناه كجدول رقم  3الذي ي�ستخدم
يف هذا الكتيب كطريقة وحيدة لعر�ض حقول اخل�صائ�ص البيئية لتجنب التكرار) .ومت التوفري فق الفقرات �أدناه بع�ض
الدالئل لتطبيق املبادرة (.)8-86
-86البداية مع البيانات واملعلومات املتوفرة .من ال�ضروري عند القيام بتطوير و�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة
�أن تكون البداية بالبيانات واملعلومات املتوفرة ،حتى ولو مل تكن هذه املعلومات متوفرة بال�شامل ل�صفحة حقول الو�صف.
ولتكن البداية بجمع ما هو متوفر حالي ًا لأن ذلك ي�ساعد يف تعريف الفراغات والأولويات ملزيد من البيانات واملعلومات
املتطلب جمعها لتعزيز الو�صف.
-87البداية مع و�صف املفاهيم �إذا مل تكن البيانات الرئي�سية متوفرة .ميكن البداية يف حال عدم توفر كمية البيانات الرئي�سية
يف جمع البيانات النوعية واملعلومات وعدم تقليل تقدير قيمة اخلربة واملعرفة املحلية كم�صدر لهذه املعلومات .يجب �أي�ض ًا
جمع من له معرفة بالأر�ض الرطبة مل�شاركة املعرفة التي تلعب دور ًا فعا ًال يف بداية جمع و�صف اخل�صائ�ص البيئية.
-88مناذج مفاهيم عمل ب�سيطة ميكن �أن تكون �أدارة قوية .تطوير منوذجني �أو ثالثة مناذج مفاهيم عمل مع و�صف خمت�صر
للمزايا الرئي�سية ،اخلطوات والتمويل ميكن �أن يكون مبثابة �أداة دعم قوية لو�صف اخل�صائ�ص البيئية� .ستقوم جلنة
املراجعة العلمية والتقنية لرام�سار بتطوير دليل �إ�ضايف لكيفية املبا�شرة لتطوير هذه النماذج .مثال على هذه املبادرة
ملوقع رام�سار ،طالع ديفي�س ،جي و بروك ،ام (« )2008حت�س�س التغري غري املقبول يف اخل�صائ�ص البيئية ملواقع رام�سار
للأرا�ضي الرطبة»  ،الإدارة البيئية و�إعادة الت�أهيل ،املجلد ( 32-26 :)1( 9قابل للتنزيل من املوقع
www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1442-8903.2008.00384.x

- 89و�صف منفرد للأجزاء املختلفة �أو املجمع الكبري للأرا�ضي الرطبة ميكن �أن ي�ساعد يف البداية .للأر�ضي الرطبة الكبرية،
�أو جممعات من الأرا�ضي الرطبة التي تكون بها الأجزاء املختلفة من النظام يعمل ب�شكل خمتلف� ،أو �أو ذو خ�صائ�ص
خمتلفة ،من املقرتح عملي ًا جتهيز و�صف منفرد ي بداية الأمر لأية �أجزاء معينة خمتلفة ،وتكملة ذلك مع ملخ�ص عام
لو�صف اخل�صائ�ص البيئية ومناذج املفاهيم.
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التغري يف اخل�صائ�ص البيئية وتقرير البند 2-3
( -93لقد قام م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة يف القرار  )2002( 8-VIIIبتوجيه الأمانة العامة لتح�ضري منط ب�سيط للتقرير
عن الب�شر ،وي�شمل التغيري� ،أو التغيري املتوقع يف اخل�صائ�ص البيئية ملواقع رام�سار كما هو متطلب وفق ًا للبند  3.2من
االتفاقية .لقد مت ت�سليط ال�ضوء على هذه الق�ضية يف �أعمال جلنة املرجعة العلمية والتقنية لرام�سار ( )STRPعلى هذا
املو�ضوع )(…).
-94مبا �أن هذا النمط يتبع ب�أن تعريف هذه التغريات مبني على اال�ست�شعار من قبل املقارنة مع الو�صف للخ�صائ�ص البيئية
للأرا�ضي الرطبة ،ومع �أي حدود م�ؤ�س�سة للتغري غري املقبول يف اخل�صائ�ص البيئية ،واملبادرة (التي مت ) تطويرها ( ومت
و�ضعها يف امللحق للقرار  )15-Xت�ستخدم لنمط و�صف اخل�صائ�ص البيئية (مع) خانة �إ�ضافية لو�صف «التغيري:التغيري
املتوقع» لعمل تقرير البند 2-3؟
�-95إن ا�ستخدام ن�سخة من منط اخل�صائ�ص البيئية املكتمل ملوقع معني ،مع التفا�صيل ذات ال�صلة املو�ضوعة يف خانة مركزية
ميكن �أن يقوم مكان �آلية تنبيه ب�سيطة متطلبة النطالقة اخلطوات (طالع القرار  )16-Xللتطبيق متطلبات البند 2-3
وتقدمي تقرير البند  2-3لأمانة رام�سار العامة.
طالع �أي�ض ًا
الكتيب  19الذي
يتناول التغري
يف اخل�صائ�ص
البيئية للأرا�ضي
الرطبة

�-96إ�ضافة �إىل خانة «التغريات/التغريات املتوقعة» يف (ورقة و�صف اخل�صائ�ص البيئية) ،هنالك تنقية �إ�ضافية ميكن
للأطراف املتعاقدة ومدراء الأرا�ضي الرطبة ميكنهم �إ�ضافتها �إذا كان ذلك منا�سب ًا وممكن ًا ،وهي خانة �إ�ضافية لتعريف
«حدود التغريات املقبولة التي مت تعريفها» (…) .يتعامل ذلك مع دور و�صف اخل�صائ�ص البيئية يف تخطيط الإدارة،
وي�شمل ذلك املراقبة ،وحتديد متى يكون تقرير البند � 3.2ضروري ًا للتغريات غري الب�سيطة يف اخل�صائ�ص البيئية التي
تكون مطلوبة .ومت توفري مزيد من نقا�شات حدود التغري املقبولة والتغريات الب�سيطة وغري الب�سيطة يف اخل�صائ�ص
البيئية يف (وثيقة املعلومات) .COP10 DOC.27
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امللحق I

طرق اجلرد
طرق اجلرد املوحدة متوفرة ومت ا�ستخدامها بنجاح يف الظروف املختلفة للدول والأقاليم .ومن �أبرزها مبادرات الأرا�ضي الرطبة يف دول حو�ض البحر
الأبي�ض املتو�سط ،مثل جرد مي دويت ( ،)Med Wetواجلرد الوطني الذي قامت به هيئة الأ�سماك واحلياة الربية يف الواليات املتحدة الأمريكية ،واجلرد
الوطني لأوغندان ،واجلرد الوطني �آ�سيان ،واجلرد الوطني للأرا�ضي الرطبة يف الإكوادور.
لقد مت �أدناه تلخي�ص خ�صائ�ص و�صفات هذه الأمثلة وفق ًا خلطوات �إطار العمل الثالثة ع�شر .لقد مت اختيار هذه الأمثلة ب�شكل خا�ص ل،ها تعترب �أمثلة
�شاملة للطرق احلالية� ،إ�ضافة لأنها تعر�ض االختالفات يف املبادرات التي ميكن ا�ستخدامها يف مواقع خمتلفة ،ولأغرا�ض خمتلفة ،وللم�ستويات املختلفة.
�ضرورة وجود طرق خمتلفة وت�صنيف الأرا�ضي الرطبة (طالع �أي�ض ًا امللحق  )IVالتي متكن حتقيق املتطلبات املحلية والوطنية يجب الرتكيز عليه :لقد مت
عر�ض ذلك عن طريق ت�شكيلة من الأمثلة الواردة �أجناه:
مبادرة جرد الأر�ضي الرطبة املتو�سطية ()Med Wet
جمموعة من املعايري وطرق مرنة و�أدوات ،ت�شمل قاعدة بيانات لإدارة البيانات للجرد يف منطقة حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط .وعلى الرغم من �أنها ال تعد مبثابة
جرد عام للأرا�ضي الرطبة املتو�سطية ،لكنها وفرت مبادرة �شائعة مت تبنيها وت�أقلمها لال�ستخدام يف العديد من دول حو�ض البحر الأبي�ض ويف مناطق �أخرى.
 -1الهدف والغر�ض	لتعريف الأرا�ضي الرطبة يف دول منطقة حو�ض البحر الأبي�ض واملواقع التي جيب �إعطائها الأولوية للحفاظ عليها،
وتعريف قيم ووظائف كل �أر�ض رطبة وتوفري خط الأ�سا�س لقيا�س التغري امل�ستقبلي ،وتوفري �أداة للتخطيط و�إدارة
وال�سماح للمقارنة بني املواقع.
 -2مراجعة املعلومات	خطوات لال�ست�شارة مع جمموعة من اخلرباء يف اال�ست�شارة من منطقة حو�ض البحر الأبي�ض ومناطق �أخرى .تعد هذه
املجموعة �صاحبة اخلربة واملعرفة املكت�سبة من اجلرد ودالئل رام�سار املتنوعة عن �إدارة الأرا�ضي الرطبة.
 -3طرق املراجعة	الأخذ باالعتبار طرق قاعدة بيانات ت�ستخدم يف مناطق �أخرى يف �أوروبا ،الواليات املتحدة الأمريكية و�آ�سيا .التوافق
مع قواعد بيانات الأرا�ضي الرطبة امل�ستخدمة يف �أوروبا كاعتبار رئي�سي ،على �سبيل املثال ،برنامج  CORINEللظروف
البيئية يف منطقة معينة .لقد �صممت الطريقة امل�ستخدمة لت�شمل منط البيانات الب�سيطة واملعقدة.
 -4املقا�س والو�ضوح

مقا�سات متعددة لأحوا�ض الأنهار ،مواقع الأرا�ضي الرطبة واملوائل التي مت تبنيها.

 -5جمموعة البيانات املحورية	مت ت�أ�سي�س �أوراق بيانات موحدة لأحوا�ض الأنهار ،مواقع الأرا�ضي الرطبة (التعريف ،املواقع ،الو�صف ،القيم ،الو�ضع)،
املوائل ،احلياة الفطرية ،الفعاليات والت�أثريات ،بيانات الطق�س واملناخ واملراجع.
 -6ت�صنيف املوائل	ميكن ا�ستخدام ت�صنيف رام�سار على نطاق وا�سع .ملزيد من املعلومات املف�صلة عن املواقع مت تبني ت�صنيف جرد
الأرا�ضي الرطبة الوطني يف الواليات املتحدة الأمريكية.
 -7الطريقة	خم�س خطوات )i :اختيار املوقع )II ،تعريف املوقع من خالل طرق اخلرائط �أو اال�ست�شعار عن بعد مع تقييم ميداين،
 )IIIت�صنيف املوائل )IV ،جمع البيانات والإدارة من خالل ورقة بيانات موحدة وقاعدة بيانات ،و � )Vإنتاج خريطة
ت�ستخدم معايري االتفاقية.
� -8إدارة البيانات	بنا ًء على معيار قاعدة البيانات الذي مت تطويره مبدئي ًا يف منك  FoxProيف  MS-DOSوحديثه يف  2000يف �أنظمة
مايكرو�سوفت( .مالحظة .مت حتديث �إ�ضايف لقاعدة البيانات با�ستخدام برنامج  PHPو�شمل �أنظمة اخلرائط� /أنظمة
املعلومات اجلغرافية ،وهو متوفر على الإنرتنت يف املوقع ( )http://medwetnet.icn.ptباللغة الإجنليزية والفرن�سية
والأ�سبانية والربتغالية)
 -9اجلدول الزمني واملوارد	يعتمد ذلك على مدى تعقيد اجلرد .ميكن القيام بجرد ب�سيط مع موارد قليلة ،ولكن القيام بجرد تف�صيلي يتطلب املزيد
من املوارد الب�شرية واملالية.
 -10اجلدوى والتكلفة الفعالة	مت التقييم يف فرن�سا قبل القيام بتوفري درا�سات جتريبية على �أر�ض الواقع .لقد مت بناء جدوى الربنامج حول وجود
مرونة يف املبادرة تعك�س املوارد املتوفرة للجرد.
30

كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
 -11التقارير	مت توفري ورقة بيانات موحدة لتخزين املعلومات وقاعدة بيانات لت�سهيل حت�ضري التقارير .ميكن حتديد �أمناط معينة
للتقارير و�شملها.
 -12املراجعة والتقييم	لقد مت ت�أ�سي�س جمموعة عمل جرد لتقييم التقدم مع الأخذ وا�ستخدام املعلومات من �أعمال اجلرد با�ستخدام هذه
املبادرة ،ولتحديث املعلومات والطرق كما هو مطلوب.
 -13الدرا�سة التجريبية

متت يف الربتغال ،املغرب ،اليونان� ،أ�سبانيا وفرن�سا.

املعلومات الإ�ضافية

كو�ستا ،فاريناها ،توما�س فافيز و هيكر  1996و  ،2001هيكر ،كو�ستا ،فاريناها وتوما�س فافيز 1996
www.medwet.org/category/medwet-projects/

اجلرد الوطني يف الواليات املتحدة الأمريكية
برنامج وطني م�ستمر لفرتة طويلة متكن من تطوير ت�صنيف وطرق عمل لإنتاج جرد مبني على اخلرائط
-1الغر�ض والهدف	القيام بجرد للموارد الطبيعية للأرا�ضي الرطبة ال�ستخدامها يف تخطيط الأرا�ضي الرطبة ،النظم ،الإدارة واملحافظة.
 -2مراجعة املعلومات	مت مراجعة �سياق م�سح الأرا�ضي الرطبة واجلرد لتحديد و�ضع حماية الأرا�ضي الرطبة وتوفري اخلرائط للأرا�ضي الرطبة.
 -3طرق املراجعة	متت مراجعة الأعمال احلالية جلرد الأرا�ضي الرطبة واال�ست�شارة مع الوالية والوكاالت الفدرالية لتحديد ما هي تقنيات
اجلرد التي يتم ا�ستخدامها.
 -4املقا�س والو�ضوح

مت �إنتاج اخلرائط مبقا�س � 1:800000أو 1:40000

 -5جمموعة البيانات املحورية	مت توحيد طرقة جمع البيانات متا�شي ًا مع املعلومات املتطلبة لت�صنيف املوائل و�إنتاج خرائط موحدة لكل والية.
 -6ت�صنيف املوائل	مت تطوير ت�صنيف كبري ورئي�سي كجزء مدمج يف اجلرد لو�صف الوحدات البيئية وتوفري ب�شكل غري موحد يف املفاهيم والبنود.
 -7الطريقة	بنا ًء على تف�سري �صور الأ�شعة حتت احلمراء التي التقطت من اجلو مبقا�س مبدئي بلغ  1:24000وامل�ؤخرة مبقا�س
� 1:40000إىل  ،1:80000كانت وحدات اخلرائط متنوعة وفق ًا للإقليم و�سهولة التعرف على الأرا�ضي الرطبة� .شملت
هذه الطريقة حقل الت�أكد من التحاليل املج�سمة لل�صور .ومت تطبيق اختبار طرق �أخرى للتح�س�س
� -8إدارة البيانات	لقد مت جعل اخلرائط والبيانات الرقمية متوفرة مبا�شرة عرب الإنرتنت من خالل املوقع
 www.fws.gov/wetlandsومت حتليل البيانات من خالل �أنظمة املعلومات اجلغرافية ( )GISبا�ستخدام برنامج ARC-INFO
 -9اجلدول الزمني املوارد

برنامج م�ستمر منذ  .1974مت حتديث اخلرائط كلما تطلب وعند توفر الدعم املايل.

 -10اجلدوى والتكلفة الفعالة لقد مت عم برنامج وا�سع وب�شكل مكثف ومت لغاية اليوم و�ضع خرائط لق�سم كبري من البالد .ومت ت�صميم برنامج
�إح�صائي و�شمله لتوفري متثيل �ساري املفعول للأرقام للمناطق املختارة.
 -11التقارير	يتم ن�شر توجهات الأرا�ضي الرطبة الوطنية ب�شكل دوري ،وبنا ًء على العينات االح�صائية .ومت و�ضع �أهداف حت�ضري
اخلرائط من خالل النظم التي مت مراجعتها ب�شكل دوري.
 -12املراجعة والتقييم

لقد خ�ضع اجلرد ملراجعة ب�شكل منتظم ،ومت تقييم نتائجها وت�أ�سي�س الأهداف والأولويات اجلديدة.

 -13الدرا�سة التجريبية	مرحلة مكثفة من تطوير الطريقة مت عملها قبل التفكري باجلرد وو�ضعه غ=على �أر�ض الواقع .ومت اختبار نظام
الت�صنيف ب�شكل مكثف يف امليدان.
املعلومات الإ�ضافية	كواردينـ كارتر ،جوليت و ال رو  ،1979كوادرين وجوليت  ،1995ويلني و بيت�س  ،1996موقع اجلرد الوطني
www.fws.gov/wetlands
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برنامج �أوغندا الوطني للأرا�ضي الرطبة
هذا اجلرد هو جزء مكون من برنامج م�ستمر للأرا�ضي الرطبة الوطنية .ومت عمله ب�شكل كبري على امل�ستوى املحلي ،وبا�ستخدام �أمناط موحدة و�شمل
مكونات التدريب.
 -1الغر�ض والهدف	مل�سح وو�صف وحتديد الكمية وو�ضع اخلرائط جلميع الأرا�ضي الرطبة ،وتوفري متخذي القرارات واملخططني وب�شكل
خا�ص على م�ستوى املحافظات باملعلومات عن الإدارة والتخطيط ولدعم تطبيق ال�سيا�سات لدعم التقييم االقت�صادي
ودعم تخطيط �إدارة املوارد الطبيعية ب�شكل عام.
 -2مراجعة املعلومات

�أخذ مراجعة الن�شرات قبل البداية يف اجلرد.

 -3طرق املراجعة

عمل مراجعة قبل بداية خطوات اجلرد.

 -4املقا�س وامل�ستوى

ا�ستخدام �صور  SPOTمبقا�س  1:50000لتغطية البالد.

 -5جمموعة البيانات املحورية	بيانات الفيزياء احليوية التي �شملت ا�سم املوقع ،املنطقة ،املكان ،الو�صف العام ،املو�سم ،حقبة احلياة الفطرية (�أنواع
النباتات واحليوانات احلالية) و�إدارة البيانات التي تغطي ا�ستخدام الأر�ض ،ملكية الأر�ض ،و�ضع املحافظة ،القيم،
واملخاطر.
 -6ت�صنيف املوائل

م�شتقة من طبيعة و�شكل الأر�ض ،النظام املائي والنباتات.

 -7الطريقة	حتاليل خرائط �أنظمة املعلومات اجلغرافية ( )GISمبنية على حت�س�س البيانات عن بعد مع اخلرائط الطبقية ذات
مقا�س مماثل (� )1:50000إ�ضافة �إىل امل�سوحات الأر�ضية .ا�ستخدام ورقة بيانات موحدة .مت �إعطاء رمز جلميع
الأرا�ضي الرطبة .ومت توثيق الطرق يف دليل جرد الأرا�ضي الرطبة .ومت عمل فعالية بنا ًء على م�ستوى املحافظة مع
�أ�شخا�ص من املحافظة مت تخ�صي�صهم للقيام بالأعمال امليدانية وجمع وو�ضع التقارير.
� -8إدارة البيانات	قاعدة بيانات بالكمبيوتر ا�ستخدمت برنامج مايكرو�سوفت مت بنائها على ورقة توحي حقول البيانات .مت ربط قاعدة
البيانات مع قاعدة بيانات  ArcViewبا�ستخدام نظام معلومات رموز الأرا�ضي الرطبة ( )NWISالذي مت تطويره مع
�إدخال البيانات امل�ستمر.
 -9اجلدول الزمني واملوارد	 خطوات م�ستمرة مع حتديث منتظم .يعترب اجلرد من الفعاليات الرئي�سية للتطوع والدعم املادي لربنامج اجلرد
الوطني للأرا�ضي الرطبة مع عدد من ال�شركاء.
 -10اجلدوى والتكلفة الفعالة	مت تقييم اجلدوى من خالل الدرا�سات التجريبية .ومت تقييم التكلفة العالة ذات ال�صلة لنمط �أنظمة الأرا�ضي الرطبة،
وجمال املناطق التي مت تقييمها ،وتوفر ال�صور املتح�س�سة عن بعد والقدرة.
 -11التقارير	مت ا�ستخدام ورقة بيانات موحدة لتخزين املعلومات يف قاعدة البيانات ل�سهولة حت�ضري التقارير .ومت جتهيز التقارير
املنفردة على م�ستوى ملحافظة .ومت �أخذ ذلك باالعتبار يف برنامج اجلرد الوطني للأرا�ضي الرطبة.
 -12املراجعة والتقييم

متت �ضمن امل�شروع بالت�شاور مع عدد من اخلرباء اخلارجيني.

 -13الدرا�سة التجريبية

متت يف عدد قليل من الأرا�ضي الرطبة ومن ثم يف املحافظات.

املعلومات الإ�ضافية

برنامج اجلرد الوطني للأرا�ضي الرطبة ،1999 ،باباري وهاورد 2000
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جرد الأرا�ضي الرطبة �آ�سيا ()AWI
مت تطوير هذه املبادرة جتاوب ًا مع املقرتحات املحتوية يف تقرير املراجعة العاملية ملوارد الأرا�ضي الرطبة و�أولويات جرد الأرا�ضي الرطبة ومت تقدميها يف
القرار  .20-VIIالطريقة هي �سل�سلة ميكن تطبيقها على �أربعة م�ستويات ف�ضائية .لقد بنيت الطريقة ب�شكل كبري على م�سودة الربوتوكول الذي مت تطويره
يف ا�سرتاليا ومت اختباره يف الدرا�سة التجريبية يف اليابان .لقد نتج عن الدرا�سة التجريبية دليل يتم حت�ضريه ون�شره.
 -1الغر�ض والهدف

لتوفري قاعدة بيانات رئي�سية وكبرية عن الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية والداخلية يف قارة �آ�سيا.

 -2مراجعة املعلومات

متت ب�شكل مكثف يف املراجعة العاملية جلرد الأرا�ضي الرطبة التي متت بالنيابة عن اتفاقية رام�سار (طالع القرار .)20-VII

 -3طرق املراجعة	متت ب�شكل مكثف يف املراجعة العاملية جلرد الأرا�ضي الرطبة التي متت بالنيابة عن اتفاقية رام�سار وتعديلها من خالل
تطوير الدليل.
 -4املقا�س والو�ضوح	مقا�سات كبرية متعددة مع �أربعة م�ستويات من التحاليل :امل�ستوى  1عند مقا�س � 1:10000000إىل ،1:5000000
امل�ستوى  2عند 1:1000000 :ىل  ،1:250000امل�ستوى  3عند� 1:250000 :إىل  1:100000وامل�ستوى  4عند1:50000 :
�إىل 1:25000
 -5جمموعة البيانات املحورية	�أدنى حد للبيانات يف مقا�س كبري ووا�سع عند كل م�ستوى من التحاليل:
امل�ستوى  -1اجليولوجيا ب�شكل عام ،الغطاء الأر�ضي واملناخ لأحوا�ض الأنهار.
امل�ستوى  -2اجليولوجيا ،طبيعة الأر�ض ،املناخ لأقاليم الأرا�ضي الرطبة.
امل�ستوى  -3النظام املائي ،املناخ ،طبيعة الأر�ض ،التفا�صيل الفيزيائية الكيمائية والبيولوجية لرتكيبة الأر�ض الرطبة ،و
امل�ستوى  -4معلومات عن ق�ضايا الإدارة والإجراءات امل�شمولة� ،إ�ضافة �إىل و�صف املوقع كما هو يف امل�ستوى .3
 -6ت�صنيف املوائل	م�شتق من احلد الأدنى للبيانات عن طبيعة الأر�ض والأنظمة املائية و�إمكانية التكملة مع املعلومات عن النباتات ،مقا�س
املنطقة وجودة املياه.
 -7الطرق	حتاليل مبنية على خرائط �أنظمة املعلومات اجلغرافية ( )GISبا�ستخدام �صور اال�ست�شعار عن بعد واخلرائط ذات
ال�صلة بامل�سوحات الأر�ضية التي تعد �أكرث تكثيف ًا يف امل�ستوى  3و 4لو�صف ورقة البيانات واحلقول مع الرموز املتفق عليها
املتوفرة لكل م�ستوى حتليل.
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معلومات �إ�ضافية
جرد الأرا�ضي الرطبة يف �آ�سيا
دليل جرد الأر�ضي الرطبة يف �آ�سيا هو منتج من برنامج جرد الأرا�ضي الرطبة يف �آ�سيا ( )AWIوميثل خطوات ملحوظة يف تطوير وتوحيد الطرق
جلمع بيانات الأرا�ضي الرطبة ،وتخزين بيانات الأرا�ضي الرطبة يف �آ�سيا .لقد مت تطوير هذا الربنامج جتاوب ًا لإيجادات املراجعة العاملية جلرد
الأرا�ضي الرطبة والتي مت تقدميها يف اجلل�سة التقنية يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ال�سابع ( ،)COP7وللقرار  20-VIIعن جرد الأرا�ضي الرطبة
الذي مت تبنيه يف امل�ؤمتر ال�سابع .و ُيكمل ويوفر �أي�ض ًا دليل برنامج الأرا�ضي الرطبة يف �آ�سيا ( )AWIالدعم املبا�شر للقرار ،6-VIII
�إطار عمل رام�سار جلرد الأرا�ضي الرطبة.
لقد مت بناء هذا الدليل الذي يحتوي على � 72صفحة بنا ًء على برتوكوالت اجلرد التي مت تطويرها بنجاح
يف �أماكن �أخرى من العامل .ي�أخذ هذا الدليل القارئ عرب املقرتحات الأ�سا�سية لطرق اجلرد.
�أ-تعريف الت�صنيفات الثالثة ع�شر من الأرا�ضي الرطبة التي يجب ا�ستخدامها ،تعد هذه الت�صنيفات ذات
�صلة متبادلة وتوفر الأ�سا�س املتناغم يف تعريف الأرا�ضي الرطبة التي حتدد الت�شابه الوا�سع بني الأرا�ضي
الرطبة يف جمال مناخي ،جغرايف ،والرتبة و�إعدادات النباتات.
ب-ا�ستخدام �سل�سلة من �أربعة مقا�سات للخرائط املحتوية �ضمن نظام املعلومات اجلغرافية ( ،)GISوي�شمل
الأحوا�ض الرئي�سية للأنهار ،الأقاليم ال�ساحلية �أو املناطق الداخلية (خرائط مقا�س � 1:500,000إىل
 ،)1:1,000,000الأحوا�ض النهرية الثانوية والأقاليم ال�ساحلية الثانوية (خرائط مقا�س� 1:250,00إىل
 )1:500,00وتركيبات الأرا�ضي الرطبة خرائط مقا�س � 1:100,000إىل  ،)1:250,000و�أخري ًا ،موائل الأرا�ضي
الرطبة (� 1:10,000إىل  .)1:50,000توفر هذه املقا�سات املعلومات املختلفة لإدارة الأرا�ضي الرطبة.
ج-توفري جمع البيانات التي ت�شري �إىل البيانات التي تعترب �ضرورية لكل م�ستوى من التخطيط والو�صف للأرا�ضي
الرطبة مع منط موحد لت�سجيل وعر�ض املعلومات.
وللتمكن من ا�ستخال�ص هذه البيانات ،مت تطوير التحاليل والإدارة للمعلومات التي مت جمعها �أو جتهيزها لكل م�ستوى من
تطوير نظام معلومات ي�شمل عنا�صر ذات �صلة ولكنه معينة:

اجلرد ،ومت

•قاعدة بيانات تفاعلية �سهلة اال�ستخدام تُخزن معلومات اجلرد لكل م�ستوى;
•برنامج نظام املعلومات اجلغرافية (ُ )GISيخزن قاعدة البيانات الطبقية وميكن دجمها وحتديثها مع معلومات ذات �صلة بقاعدة
البيانات و;
• �سجل ملف قاعدة البيانات ي�شمل �سجالت و�صف جمموعة قاعدة البيانات لكل جرد فردي.
لقد �أتى الدعم املادي املبدئي لربنامج  AWIمن وزارة البيئة يف اليابان ومت توثيق الربنامج من قبل اللجنة الدائمة التفاقية رام�سار .ولقد توىل
كل من الأرا�ضي الرطبة العاملية بالتعاون مع املركز الأ�سرتايل الوطني لأبحاث الأرا�ضي الرطبة اال�ستوائية ( ،)NCTWRوجمموعة �أخ�صائيني
تقييم ومراقبة جرد الأرا�ضي الرطبة ( ،)WIAMSGوالهيئة اليابانية الوطنية للدرا�سات البيئية ( )NIES-CGERم�س�ؤولية التطوير املبدئي
للم�شروع.
يتوفر ن�سخة مطبوعة من دليل جرد الأرا�ضي الرطبة يف �آ�سيا ،الإ�صدار  1من قبل فينالي�سون �سي ام ،بيج جي دبليو ،حاو�س جي ،اجي كي و لوري
جي� ،سل�سلة ويت الند انرتنا�شيونال العاملية  ،10كواال المبور ،ماليزيا من  wiap@nasionet.netوي�شمل قر�ص  CD-ROMمع دليل وكتيب (باللغة
الإجنليزية ،ال�صينية والتايلندية) ،وجمموعة معلومات عن  ،AWIجميع امللفات بنمط  .PDFومت جتهيز �صفحة خا�صة للتنزيل على موقع ويتل اند
انرتنا�شيونال  www.wetlands.org/RSIS/WKBASE/awi/default.htmحيث ميكن حتميل الدليل والكتيب وجمموعة املعلومات بنمط .PDF
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� -8إدارة البيانات	لقد مت بناء نظام �إدارة البيانات على قاعدة بيانات بالكمبيوتر مع الإنرتنت ،وتفاعل امل�ستخدم/البيانات مع قدرات
�أنظمة املعلومات اجلغرافية ( .)GISيخدم ذلك الغر�ض الرئي�سي يف �إدارة البيانات /تخزينها /ا�ستعادة مكونات
امل�شروع .لقد بني النظام على قاعدة ويندوز با�ستخدام برنامج �أ�سا�س مايكرو�سوفت املرئي  .97املوقع (www.
 ،)wetlands.org/RSIS/WKBASE/awi/default.htmيخدم هذا النظام متطلبات التوا�صل وجمع البيانات واالعالنات
واملناق�شات (مل يتم حتديث النظام لب�ضعة �سنوات).
 -9اجلدول الزمني واملوارد	خطوات م�ستمرة مع حتديث منتظم للمعلومات التي مت احل�صول عليها من خالل التحاليل الوطنية �أو املحلية .لقد مت
تخ�صي�ص الربنامج للتعرف على هيكل الأرا�ضي الرطبة العاملية ( )Wetland Internationalو�شركائها.
 -10اجلدوى والتكلفة الفعالة	مت تقييم اجلدوى من خالل اجتماعات امل�شروع وتقدمي طلبات الدعم املادي املتطلبة للأهداف املتوقعة� .إ�ضافة �إىل
التكلفة الفعالية ذات �صلة يف جمال املناطق التي يتم تقييمها ومعلومات املناطق التي مت جردها م�سبق ًا ،واخلرائط
وا�ست�شعار ال�صور عن بعد .لقد �أ�س�س املنتج بنا ًء على مراجعة اتفاقية رام�سار جلرد الأرا�ضي الرطبة ،التي وجدت ب�أن
العديد من �أعمال اجلرد مل حتقق الغر�ض من خالل التوقع الفائق و�/أو عدم تطبيق �إدارة حمكمة للبيانات و�إجراءات
التقارير ،لقد مت تناول ومناق�شة جميع هذه الأمور.
 -11التقارير	مت توفري ورقة موحدة للبيانات وتخزين املعلومات يف قاعدة البيانات ل�سهولة حت�ضري التقارير .ومت توفري تقارير فردية
من خالل امل�شاريع املخ�ص�صة (…).
 -12املراجعة والتقييم	لقد مت توفري ذلك يف ندوات الأرا�ضي الرطبة الدولية (« )Wetland Internationalالأرا�ضي الرطبة يف العامل املتغري»
الذي انعقد يف واجينينجني هولندا يف  30نوفمرب .2001
 -13الدرا�سة التجريبية	متت يف اليابان – هوكايدو و كو�شريو م�ستنقعات مع خرائط �إ�صدار بنمط �أنظمة املعلومات اجلغرافية (.)GIS
معلومات �إ�ضافية

فينالي�سون و هاوز ،بيج و تاجي  ،2002فينالي�سون ،هاوز ،فان دام ،بيج و تاجي 2002
املوقعwww.wetlands.org/RSIS/WKBASE/awi/default.htm :
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جرد الأرا�ضي الرطبة يف الإكوادور
لقد مت تطوير هذا اجلرد الوطني للأرا�ضي الرطبة (…) من قبل وزارة البيئة ،هيئة رام�سار و�صندوق ايكو �سين�سيا ( ،)EcoCienciaومت ت�صميمه لدعم
الإكوادور يف تطبيق اتفاقية رام�سار واال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة.
 -1الغر�ض والهدف	توفري املعلومات وامل�ساعدة يف الإدارة للتنوع الإحيائي ذو الأهمية العاملية يف �أرا�ضي الإكوادور الرطبة ،ودعم احلفاظ
على الأرا�ضي الرطبة يف الإكوادور من خالل التعريف ،واخل�صائ�ص والأولويات لإدارة الأرا�ضي الرطبة واملحافظة.
 -2مراجعة املعلومات	ن�شر الوثائق واملواد على الإنرتنت ،والتي متم من قبل اجلامعات ،هيئات الأبحاث ومن ور�ش العمل الوطنية عن تعريف
وو�ضع الأرا�ضي الرطبة التي مت تقييمها.
 -3طرق املراجعة	مت مراجعة طرق مراجعة ا�ستخدمت يف كندا ،فنزويال ،الربازيل وجزء من الأرجنتني .ومت اعتبار كل طريقة بوجود
حدود لها للتطبيق يف الإكوادور ،و�شمل ذلك طلب املورد والقدرة ،توفر معلومات قليلة يف الإكوادور ،عدم وجود مبادرة
للنظام البيئي (منطقة جتمع املياه)� ،أو االعتماد على موارد معلومات ثانوية.
 -4املقا�س والو�ضوح	مت جمع املعلومات مبقا�س  ،1:50,000ومبا �أن بع�ض الأرا�ضي الرطبة كانت كبرية جد ًا لال�ستخدام هذا املقا�س ،مت
متثيل املواقع الفردية الكبرية يف مقا�سات خمتلفة ،لكن مت �إدخال املعلومات عنها يف قاعدة البيانات مبقا�س 1:50,000
 -5جمموعة البيانات املحورية	مت جمع البيانات با�ستخدام �صفحة حتليل مربعة �شملت خم�سة معايري عامة خمتارة ،ومت توثيق كل منها من خالل
�سل�سة من التحاليل املختلفة .ومت جمع املعلومات بنا ًء على امل�سوحات االجتماعية ،االقت�صادية ،الفطرية (النبات
واحليوان) ،النباتات ،البيئة (�شمل الأحياء املائية والربية) واملزايا.
 -6ت�صنيف املوائل

اتبع ت�صنيف املوائل نظامني حاليني م�ستخدمني يف الإكوادور.

 -7الطريقة	�شملت الطريقة اخلطوات التايل :املعلومات التي مت جمعها با�ستخدام اال�ست�شعار عن بعد ،التحقق من �صحة البيانات
وتخطيط املناطق با�ستخدام منوذج رقمي ،واملعلومات االقت�صادية املجتمعية والأمور البيئية للأرا�ضي الرطبة امل�شتقة
من املقابالت ،ون�شر املعلومات التي مت مراجعتها ،واملعلومات الرئي�سية عن البيئة والأمور املجتمعية التي مت جمعها.
ومت �إدخال البيانات يف نظام املعلومات اجلغرافية ( )GISوالتي احتوت على طبقات الفيزياء احليوية للتمكن من �إنتاج
�إ�سرتاتيجية ا�ستخدام الأر�ض املقرتحة ،ومقرتحات الإدارة للأرا�ضي الرطبة �ضمن مناطق جتميع املياه بها.
� -8إدارة البيانات	مت �إدارة املعلومات اجلغرافية من قبل دائرة �أنظمة املعلومات اجلغرافية ( .)GISومت حفظ املعلومات الأخرى بنمط
رقمي من قبل الأفراد الذين قاموا بالأبحاث .ومت احلفاظ على قاعدة بيانات ل�صور الأرا�ضي الرطبة.
 -9اجلدول الزمن واملوارد	لفد بد�أ امل�شروع عام  1996مع درا�سات جتريبية يف منطقتني .)…( .وبلغت تكلفة امل�شروع الإجمالية مليون دوالر
�أمريكي على مدى �سبع �سنوات من امل�شروع ،و�أتى الدعم املادي من مركز رام�سار ،البنك العاملي� ،صندوق البيئة
العاملي ،م�ؤ�س�سة ماك �آرثر وحكومة الإكوادور.
 -10اجلدوى والتكلفة الفعالة	لقد مت تقيم اجلدوى والتكلفة الفعالة يف مرحلة تطوير امل�شروع من خالل �إجراءات زيادة تكاليف البنك العاملي
للتقييم.
 -11التقارير	�سيتم ن�شر التقارير التي مت حت�ضريها ،ومت حفظ البيانات �إلكرتوني ًا يف قاعدة بيانات �أنظمة املعلومات اجلغرافية (.)GIS
 -12املراجعة والتقييم	مت عمل تقييم ملدة �ست �شهور توافق ًا مع �إجراءات البنك العاملي والتقدم والإجناز للأهداف املو�ضوعة� .سيتم مراجعة
التقرير النهائي من قبل را�سمار (�سكرتارية رام�سار) .و�ستقوم جمموعة الإكوادور الوطنية للأرا�ضي الرطبة مبراجعة
واعتبار التقرير النهائي.
 -13الدرا�سة التجريبية
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مت عمل درا�سة جتريبية يف  1996للأرا�ضي الرطبة امل�أهولة يف �إقليم ا�سمريالدا�س ومنابي.

كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
معلومات �إ�ضافية
هوميد �أنديز:
مبادرة للتن�سيق امل�ؤ�س�سي والتعاون على جرد الأرا�ضي الرطبة يف الأنديز
مبادرة تعاون م�ؤ�س�سية لرتويج و�أداء �أعمال اجلرد للأرا�ضي الرطبة يف منطقة الأنديز
مت طرحها يف كولومبيا يف �شهر فرباير  2003بهدف تطوير �إطار عمل مفهوم للجرد
واخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة يف �إقليم الأنديز.
�ستخدم هذه املعلومات يف ت�سجيل الأرا�ضي الرطبة املوجودة يف املناطق املرتفعة يف
الأنديز ،وخ�صائ�صها بنمط موحد وجاهز .لقد كانت هنالك �أهمية خا�صة يف هذا العمل
يف التعريف والأماكن لهذه الأرا�ضي الرطبة نظر ًا مل�ساحتها ،مواقعها اجلغرافية وحالة
احلفاظ عليها ،والتي مل حتظى بتخ�صي�ص مدى �أهميتها كملجئ لتنوع الإحيائي ومناطق
�آمنة للمجتمعات املحلية التي تعتمد عليها.
لقد �شارت عدد من امل�ؤ�س�سات والكليات من البداية يف تطوير �أعمال اجلرد لأقاليمها املعنية ،و�شمل ذلك �صندوق فاوندي�سيون هيودالي�س،
كلية الك�سندر فون هومبولدت للأبحاث عن التنوع الإحيائي واملوارد البيولوجية ،ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة -كولومبيا� ،أ�سو�شيا�سيون
كاليدري�س� ،صندوق فاوندي�سيون فيورا�شوغا ،كلية الدرا�سات البيئية يف جامعة جافرييريانا� ،صندوق فاوندي�سيون اكوتروبيكو ،و�صندوق
فاندي�سيون ايكوبار .لقد وفر ذلك فر�صة لتكاتف القوى وتطوير �إطار عمل مفهوم اجلرد لتطوير �أعمال اجلرد يف كافة مناطق الأنديز املرتفعة.
لقد قامت هويد �أنديز التقدم ب�إطار العمل ليكون هيك ًال كبري ًا من خم�س م�ستويات �ساعدت يف حتديد مواقع الأرا�ضي الرطبة �ضمن جماالتها
اجلغرافية وتوفري املعلومات الإ�ضافية لتعريف مقومات املخاطر وت�سبب التبدد :املناطق البيئية ،وحدات الفيزيائية احليوية للأنظمة البيئية
للأرا�ضي املرتفعة ،موقع الأر�ض الرطبة واملوئل .كما مت بناء �إطار العمل بنا ًء على عدة طرق تطبيق مت اقرتاحها من قبل اتفاقية رام�سار»
 /MedWetم�شروع ال�ساحل ،بروتوكول جرد �آ�سيا ،دليل رام�سار ،ونظام كاواردين لت�صنيف الأرا�ضي الرطبة واملياه العميقة.
من امل�ساهمات الرئي�سية ملبادرة هوميد �أنديز لغاية الآن:
التطبيق الناجح لنظام الت�صنيف للتفا�صيل ال�شاملة عن خرائط الأرا�ضي الرطبة .لقد �أتاحت هذه البداية تعريف اخل�صائ�ص املحددة لكل�أر�ض رطبة من �أجل اقرتاح خيارات للإدارة ت�سلط ال�ضوء على املتطلبات البيئية املعينة لكل هيكل ومكون يف النظام البيئي.
لقد مت تطوير عدد من املواقع ملعاجلة موحدة لق�ضايا التداول والدرا�سة �ضمن �إطار العمل على م�ستويات كبرية .مواقع لتدخل الإن�سانوامل�ؤثرات على �أرا�ضي الأنديز الرطبة ،وواحد عن قيم الأرا�ضي الرطبة ،وظائفها واملوارد التي مت حت�ضريها.
لقد قام �صندوق فاوندي�سيون هوهيدالي�س يف م�شروع م�شرتك مع كلية �ألك�سندر فون هومبولدت بتطبيق النظام املقرتح لت�صنيف الأرا�ضيالرطبة ،وتطوير خرائط مف�صلة ( )1:5000للأرا�ضي الرطبة فوكيني كوكونوبا و باال�سيو التي تقع على ارتفاع  2600مرت من �سطح البحر.
�ضمن التن�سيق العام مل�شروع بارامو انرتنا�سيونال (الإكوادور) ،قامت بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�شريكة التو�سع يف الأرا�ضي الرطبة يف الأنديز التي تقععلى ارتفاع يفوق  2400مرت ًا من �سطح البحر .وكان املجموع لكولومبيا � 2398أر�ض رطبة مرتفعة مت ت�سجيلها با�ستخدام املن�شورات املتوفرة،
 %86منها ب�إحداثيات جغرافية دقيقة جد ًا .لكن غالبيتها مل تعد موجودة.
لقد قامت كلية البيئة يف جامعة جافرييانا ب�إنتاج خرائط الأرا�ضي الرطبة با�ستخدام �صور الأقمار ال�صناعية ،ومعلومات اخلرائط الأ�سا�سية،والتي غطت كافة �سهل كونديناماركا وبوياكا ( 750,000هكتار) على ارتفاع  2600مرت من �سطح البحر .ومت تعريف � 221أر�ض رطبة وجتهيز
خرائط لها %52 ،منها طبيعية ،و %48ا�صطناعية .لقد �أثبتت هذه الدرا�سة غياب املعلومات لدعم الإدارة ،ومل يتم احل�صول على معلومات
�إ�ضافية يف  %80من احلاالت .ويعد التق�سيم من �أهم عوامل التبديد الذي مت مالحظته ،والعديد من الأرا�ضي الرطبة التي مت تعريفها يف
الن�شرات غري موجودة اليوم.
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لقد قامت جامعة التكنولوجيا والتعليم يف كولومبيا بتطوير جرد للأرا�ضي الرطبة يف �أكويتانيا ،وهي منطقة يف الأنديز غنية بالأنظمةالبيئية املائية .ومت تعريف � 55أر�ض رطبة تقع على ارتفاع يرتاوح من  1800مرت �إىل  3700من �سطح البحر ،ومت و�ضع خرائط لها .لقد فاقت
الأر�ض الرطبة  6000هكتار ،وجزء كبري منها «بارامو�س» .كما احتوى امل�شروع على جزء مهم لأغرا�ض التعليم والتوعية.
لقد قامت هيئة �أ�سو�سيون كاليدري�س مع ال�صندوقالعاملي ل�صون الطبيعة وم�ؤ�س�سة �أوتونومو�س الإقليمية
من كاوكا بتو�سيع جرد ب�سيط للأرا�ضي الرطبة
مبقا�س  .1:25,000ومت �شمل � 164أر�ض رطبة للجزء
امل�سطح من نهر كاوكا وتعريفها ،وهي على ارتفاع
 1000مرت من �سطح البحر ،ومت تعريف � 115أر�ض
رطبة �إ�ضافية يف ه�ضبة بوبايان (جنوب كولومبيا)
على ارتفاع  1800مرت من �سطح البحر .ومت تعريف
� 207أر�ض رطبة يف �إقليم باورا�سيه على ارتفاع �أكرث
من  3400مرت من �سطح البحر.
لقد مت تعريف جميع الأنظمة البيئية وخ�صائ�ص
الأرا�ضي الرطبة التي تت�شارك مبيزات �شائعة بكونها
يف مناطق الأنديز اجلبلية ،وي�ساهم التعاون امل�ؤ�س�سي
والعمل امل�شرتك يف تقييم وتبني مقرتحات بروتوكوالت
جلرد الأرا�ضي الرطبة وفق ًا التفاقية رام�سار.
وندعو جميع الأ�شخا�ص والهيئات املهتمة لالت�صال مع لورينا فرنكو فيدال ( ، )Ifranco@fundacionhumedales.orgاملن�سق ،مبادرة هوميد
�أنديز� ،صندوق فاوندي�سيون هوميدالي�س ( ،)www.fundacionhumedales.orgبوجاتا ،كولومبيا.

املعلومات الإ�ضافيةبريوني�س� ،إي ،فالن�شري� ،أيه ،جوميز ،جي ،ترييرا ،دي ،ميدينا ،ات�ش ،جراميلو� ،آي ،و �شرييبوغا� ،سي .1997 .انفينتريو دي

هوميدالي�س ديل اكوادور .برميريا بارتي :هوميدالي�س لينتيكو�س دي ال�س بوفين�سيا دي ا�سمريالدا�س �إي مانابي� .إيكو �سين�س/اIN�/

 /EFANكونفي�سيون دي رام�سار .كويتو� ،إكوادور.

بريون�س� ،إي ،جوميز ،جي ،هيدالغو� ،أيه ،ترييرا ،دي ،و فالت�شري� ،أيه  .2001انفيتريو دي هوميدالي�س ديل �إكوادور� .سيغوندا بارتري:
هميدالي�س انترييوري�س دي ال بوفين�سيا دي ال �أورو .كونفي�سيون دي رام�سار� /INEFAN /إيكو �سين�سا ،كيوتو� ،إكوادور.
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معلومات �إ�ضافية
منهاج جرد مبادرة الأرا�ضي الرطبة يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط ( )MedWet
�شرح ملخ�ص للمنهاج
مل يتم ت�صميم وعمل منهاج جرد  MedWetفقط ليكون طريقة لت�سجيل املعرفة
احلالية عن الأرا�ضي الرطبة بطريقة منظمة ،بل ليكون �أداة قوية تتيح املعرفة
العميقة لظرف كل �أر�ض رطبة وتقييم ت�أثري الإدارة .ي�شمل املنهاج جمموعة
من الأدوات املنف�صلة وملنها مرتبطة وتتيح جمع البيانات يف عد خمتلف من
امل�ستويات (مناطق جتمع املياه ،املوقع واملوئل) ،وب�شكل رئي�سي �أوراق البيانات،
وقاعدة البيانات ،ونظام و�صف املوئل وتف�سري ال�صور واتفاقية اخلرائط.
تتيح �أوراق البيانات توحيد جمع املعلومات عن منطقة جتمع املياه ،املوقع واملوائل،
�إ�ضافة �إىل احلياة الفطرية ،الفعاليات والت�أثريات ،املراجع واملنهاج.
ومت هيكلة قاعدة البيانات لتتيح االدخال املبا�شر للبيانات من �أوراق البيانات
لتخزين ،التحليل وتقدمي البيانات والتقارير.

لقد متت اخلطوات املبدئية ي تطوير منهاج جرد مبادرة
الأرا�ضي الرطبة يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�س ط �Med
 Wetيف  1992بتعاون من م�ؤ�س�سة احلفاظ على الطبيعة،
الربتغال ( ،)ICNوم�ؤ�س�سة الأرا�ضي الرطبة العاملية ()WI
نيابة عن مبادرة  ،MedWetومت الحق ًا حتديث املنهاج
وتكملته مع عمل مركز الأرا�ضي الرطبة؟ املوئل الأحيائي
اليوناين ( )EKBYو�شركاء  MedWetالآخرين� ،شمل ذلك
متويل االحتاد الأوروبي مل�شاريع  SUDOEو  .CODDEملزيد
من املعلومات عن م�شاريع اجلرد هذه ،يرجى مطالعة:

www.medwet.org/2010/03/sudoe-inventory-assesment-and-monitoring-for-wetland-management/
and http://www.medwet.org/2010/03/codde

نظام  MedWetلو�صف املوائل حمدد للأرا�ضي الرطبة
لقد ا�ستخدم منهاج جرد  MedWetوال يزال م�ستخدم ًا
ويدعم ت�سجيل تف�صيلي للخ�صائ�ص الرئي�سية (الرتبة ،النباتات ،النظام املائي
حالي ًا لتجهيز �أعمال اجلرد الوطنية يف عدد من الدول
وامللوحة) وهيكل كل موئل �ضمن املوقع .يُعرف هذا النظام عدد من الفئات تتيح
(�ألبانيا ،كرواتيا ،فرن�سا ،اليونان ،املغرب ،الربتغال،
و�صف وت�صور املوئل و�إنتاج خرائط دقيقة .يتم تن�سيق هذه املجموعات بطريقة
�سلوفينيا و�أ�سبانيا) .كما ا�ستخدمت دول �أخرى (�شملت
وا�سعة يف �أنظمة ثانوية ،وفئات رئي�سية وثانوية.
م�صر� ،إيطاليا وتون�س) منهاج جرد  MedWetخالل
تف�سري ال�صور وحت�ضري اخلرائط يوفر دالئل معينة لعمل اخلرائط ملوائل
م�شاركتهم يف م�شاريع  /MedWetال�ساحليةMedWet ،
النتائج.
الأرا�ضي الرطبة وهو بروتوكول قيا�سي للحفاظ على التما�شي ال�سل�س مع
الإقليمية و � .MedWet/SUDOEإ�ضافة �إىل اجلزائر وليبيا
وتركيا التي �أعربت عن اهتمامها يف طرح �أعمال جرد
وطنية ت�ستخدم منهاج  .MedWetهدف  MedWetعلى املدى البعيد هو �إجناز جرد قابل للمقارنة يف جميع الأرا�ضي الرطبة يف منطقة حو�ض
البحر الأبي�ض املتو�سط .ويف نظرة خارج نطاق �إقليم حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط ،جند اهتمام ًا كبري ًا يف تبني منهاج جرد  MedWetيف عدد من
الدول والأقاليم يف �أفريقيا (بينني ،بوت�سوانا ،بوركينا فا�سو ،الكامريون ،النيجر ،جنوب �أفريقيا وتوغو) ،وجنوب �أمريكا (الأرجنتني وكولومبيا)،
�إ�ضافة �إىل بيالرو�سيا ،ماليزيا و�أوكرانيا.
لقد مت بالتعاون مع مركز الفعاليات الإقليمي للمناطق املحمية اخلا�صة ( )RAC/SPAملكتب هيئة الأمم ملخطط العمل يف حو�ض البحر الأبي�ض
املتو�سط جتهيز قائمة قابلة للمقار لأنواع املوائل يف الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط ،ومت تبنيها من قبل الدول الأع�ضاء
يف �سعي لتوفريهم ب�أداة متا�سك مقبولة عاملي ًا .خطو امل�ضي قدم ًا ملنهاج جرد  MedWetهي تعزيز املبادرة مبكونات جديدة ت�شمل ا�ستخدام تقنيات
اال�ست�شعار عن بعد ،مثل �صور الأقمار ال�صناعية من �أجل اتاحة الت�سهيل وال�سرعة وتطبيقات �أقل تكلفة للمنهاج� .ست�سمح هذه املكونات �أي�ض ًا منهاج
 MedWetالتطوير لتكون �أداة مراقبة ديناميكية ،وتوفري طرق قوية لتخطيط ال�سيا�سات والأعمال على امل�ستوى الوطني �أو الإقليمي.
تُعد جمموعة عمل جرد  )MedWet (IWGبرئا�سة م�ؤ�س�سة احلفاظ على الطبيعة ،الربتغال ( ،)ICNوت�شمل ممثلني من مركز الأرا�ضي الرطبة
واملوائل الإحيائية يف اليونان ( ،)EKBYوحمطة الأحياء دي ال تور دو فاالت ،و �سيدي بارا لو�س هوهيالي�س ميديتريانو�س ( ، )SEHUMEDوهيئة
الأرا�ضي الرطبة العاملية ،ووحدة تن�سيق  MedWetيف �أمانة رام�سار م�س�ؤولية تطوير الفعاليات التي ت�ؤدي �إل تطوير �إ�ضايف وا�ستخدام منهاج جرد
 ،MedWetوي�شمل ذلك حتديث كتيبات اجلرد الأ�صلية.
تتوفر كتيبات جرد  MedWetواملن�شورات الأخرى عن اجلرد على املوقعwww.medwet.org/publications :
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امللحق II

حتديد �أف�ضل ا�ست�شعار عن بعد منا�سب لبيانات جرد الأرا�ضي الرطبة
-1توفر اخلطوات التالية نظرة موجزة عن خطوات التقييم التي تعد الأكرث منا�سبة لتقنية اال�ست�شعار عن بعد للجرد
املعني .لقد مت تلخي�ص اخلطوات وو�ضعها يف جدول بياين (الر�سم  ( .)2ي�سرد امللحق  IIIجمموعات البيانات
لال�ست�شعار عن بعد املتوفرة والقابلة للتطبيق جلرد الأرا�ضي الرطبة).
-2ميكن احل�صول على غالبية املعلومات املتطلبة للتحديد املعني ال�ستخدام اال�ست�شعار عن بعد باتباع �إطار عمل اجلرد
الذي يعطي خيار طريقة اجلرد.
 -Iتعريف الغر�ض والهدف
-3تعريف وا�ضح لغر�ض وهدف اجلرد (على �سبيل املثال ،توزيع �أنواع معينة من النباتات يف �أر�ض رطبة يف �سهل
في�ضانات ،معلومات اخلط الأ�سا�سي للمناطق التي تغمرها الفي�ضانات ،نوع املوائل التي يجب و�ضع خريطة لها،
وغريها).
 -IIحتديد �إذا كان اال�ست�شعار عن بعد قابل للتطبيق
-4تقييم �إذا كانت تقنية اال�ست�شعار عن بعد قابلة للتطبيق بنجاح ،وك�أداة لق�ضايا الأرا�ضي الرطبة التي مت تعريفها
�سابق ًا� .سيكون هذا القرار مبني على دمج هيكل الأر�ض الرطبة وخ�صائ�ص اال�ست�شعار والو�ضوح ذو ال�صلة للنقاوة
الطبقية والطيفية جلهاز اال�ست�شعار عن بعد .قد يتطلب الأمر ا�ست�شارة خبري.
 -IIIتعريف خ�صائ�ص الأر�ض الرطبة �ضمن �سياق اال�ست�شعار عن بعد
-5حتديد املقا�س الطبقي املنا�سب لهيكل املوئل ،مو�سم جمع البيانات ،اخل�صائ�ص الطيفية والنقاوة ال�ضرورية خليار
اال�ست�شعار ،وما هي �أجهزة اال�ست�شعار املتوفرة حالي ًا� .إذا تطلب الأمر عمل م�سوحات متعددة ،يجب هنا حتديد
البداية املنا�سبة �أكرث للمقا�س امل�ؤقت (على �سبيل املثال� ،سنوي ًا� ،أو لفرتات �أطول بكثري).
 -IVاختيار احل�سا�س (احل�سا�سات) املنا�سبة
-6تقييم النقاوة الطبقية والطيفية من احل�سا�سات والت�أكد من قدرتها يف احل�صول على معلومات بيئية متطلبة لتعريف
امل�شاكل /الق�ضايا .قد يتطلب يف بع�ض احلاالت �أكرث ب�ضعة �أجهزة ا�ست�شعار (على �سبيل املثال Landsat TM ،جمهز
مع بوليميرتك  AirSARلتعريف املناطق املت�أثرة من امللح يف �سهول الفي�ضانات من قبل ف�صائل الأ�شجار).
-7التحقق من كل جهاز ا�ست�شعار قابليته على �إعادة زيارة املوقع خالل الفرتات ال�ضرورية ،وهل تطبيقه يعتمد
على الظروف املو�سمية (على �سبيل املثال ،مرئي �أو حت�س�س راداري) وتكاليف ال�صورة وحتليلها �ضمن امليزانية
املخ�ص�صة.
 -Vمتطلبات البيانات الأر�ضية
-8حتديد �إ�سرتاتيجية العينات الأر�ضية املنا�سبة لأجهزة اال�ست�شعار التي مت اختيارها ،مع �شمل حتديد �ضرورة القيام
بجمع البيانات الأر�ضية �أم ال ب�شكل م�ستمر مع احل�صول على البيانات من �أجهزة اال�ست�شعار .يجب �أي�ض ًا حتديد �أية
مقومات قد يكون لها ت�أثري للتقدير اال�ستقراري من البيانات الأر�ضية ،مثل تكبري املقا�س.
 -VIالت�سوية
-9التحقق من وجود �أية ت�سوية عند ا�ستخدام �أجهزة اال�ست�شعار املعينة (على �سبيل املثال ،ما هي الفوائد واخل�سائر
التي يقدمها م�صدر من البيانات؟) وهل �ست�ؤثر على الدرا�سة (كما هو ُمعرف يف اخلطوة � 1أعاله).
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 -Iتعريف ق�ضايا الإدارة �أو بيانات اخلط الأ�سا�سي املتطلبة
 -IIهل ميكن تطبيق تقنية اال�ست�شعار عن بعد؟
 -IIIتعريف ق�ضايا خ�صائ�ص الأر�ض الرطبة �ضمن مبادرة اال�ست�شعار عن بعد
 -VIالت�سوية
 -IVاختيار �أجهزة اال�ست�شعار
 -Vمتطلبات البيانات الأر�ضية

الر�سم  -2اخلطوات املقرتحة يف حتديد ا�ست�شعار البيانات عن بعد املنا�سب لال�ستخدام يف جرد الأر�ض الرطبة

I. Definition of management issue or
baseline data requirements

II. Is remote sensing technology
?applicable

III. Define characteristics of wetland
issue within remote sensing approach

IV. Sensor selection

VI. Trade-offs

V. Ground data requirements
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معلومات �إ�ضافية
تقنية ( Earth Observation (EOتدعم جرد الأرا�ضي الرطبة والتقييم واملراقبة:
م�شروع  TESEOللأرا�ضي الرطبة
لقد �أثبتت تقنية ( Earth Observation (EOعرب العقود القليلة املا�ضية مكانتها
ك�أداة قوية ملراقبة وتقييم �سطح الأر�ض وغالفها اجلوي ب�شكل منتظم .و�أتاحت
�أقمار  EOال�صناعية مع زيادة ا�ستطاعتها املزيد من الفعالية واالعتماد واملراقبة
بتكلفة معقولة للبيئة على النطاق العاملي والإقليمي واملحلي .وقامت وكالة الف�ضاء
الأوروبية ( )ESAيف هذا ال�سياق بت�أ�سي�س م�شروع اتفاقية تطبيق اخلدمات
با�ستخدام املالحظة ( )TESEOوالذي يهدف �إىل التعرف على قدرات تقنية  EOلدعم اجلهات الوطنية والعاملية امل�شاركة يف تطبيق االتفاقيات
الدولية املختلفة لأهمية البيئية ،مثل اتفاقية رام�سار ،اتفاقية هيكل الأمم املتحدة للتغري املناخي ،اتفاقية هيئة الأمم ملقاومة الت�صحر ،واالتفاقية
الدولية لتجنب التلوث من ال�سفن (.)MARPOL
لقد �سلط م�شروع  TESEOللأرا�ضي الرطبة ال�ضوء على الأ�سئلة التالية:
 كيفية م�ساهمة  EOلتحقيق �أهداف اتفاقية رام�سار؟ ما هي املعلومات املطلوبة واجلهات الوطنية امل�شاركة يف تطبيق اتفاقية رام�سار؟ كيف ميكن لـ � EOأن تلبي هذه املتطلبات؟للإجابة على هذه الأ�سئلة ،قامت وكالة الف�ضاء الأوروربية ( )EASبالتعاقد مع فريق دويل تر�أ�سته �شركة �أتالنتيك �ساين�س الكندية ،مت هذا
االختيار بعد طرح مناق�صة عامة� .إ�ضافة لذلك مت دعوة عدد من الهيئات واجلمعيات التي تعد امل�ستخدم الرئي�سي للم�شاركة الفعالة يف امل�شروع
لتحديد متطلباتهم الرئي�سية على نطاق منتجات املعلومات اجلغرافية واخلدمات ،وذلك لدعم فريق  TESEOيف تعريف وحتيد منتجات معلومات
جغرافية مبنية على تقنية  ،EOولتوثيق وتقييم النتائج النهائية .لقد �شملت جموعة امل�ستخدمني النهائيني كل من:
 هيئة العا�صمة الوطنية لكندا ،مدراء من مري بليو ،موقع رام�سار يف �أوتوا ،كندا.حمطة ا�ستا�سيون بيولوجيكا دي دونانا للأحياء ،مدراء من باركي نا�سيونال دي دونانا ،موقع رام�سار يف جنوب �أ�سبانيا. مركز دو �سويف للأحياء ،مدراء من ديجودي ،موقع رام�سار يف ال�سينيغال. كلية املوارد يف العامل ،جمعيات دولية وجمعيات غري حكومية.لقد مت امل�شروع على ثالث مراحل:
-1التحاليل الأولية :متت التحاليل املكثفة ملتطلبات امل�ستخدم النهائي عن طريق املقابالت املبا�شرة مع امل�ستخدمني النهائيني ،وعمل ا�ستبيان
عاملي عرب الإنرتنت� .أثمرت نتائج التحاليل عن ثالث فئات رئي�سية من املعلومات املتطلبة وهي:
التعريف والو�صف الفيزيائي للأرا�ضي الرطبة .لقد �شمل هذا اجلرد وتقييم مناذج املعلومات عدد من املزايا الفيزيائية والكيماويةوالبيولوجية ،تراوحت من ال�سيمات ال�سطحية وجيولوجيا موقع الأر�ض الرطبة� ،إىل جودة املياه والغطاء النباتي .قد توفر تقنية  EOم�ساهمة
ملحوظة لتكملة املعلومات املتطلبة.
تغيري التحاليل لأغرا�ض املراقبة :الغطاء الأر�ضي ،النباتي ،وجدول املياه �أو جودة املياه .لقد �أتاح االكت�ساب املتكرر لبيانات  EOاملراقبةاملنتظمة ملناطق الأرا�ضي الرطبة� .إ�ضافة لذلك ،ت�شمل امللفات احلايل التي و�ضعت يف الأر�شيف بيانات  EOمنذ بداية  ،1970ومتثل مورد
معلومات فريد للتقييم ومراقبة التطور الزمني للأرا�ضي الرطبة.
جتنب وردة فعل الطبيعة واملخاطر من �صنع الب�شر .ي�شمل ذلك تعريف ومراقبة املخاطر املتوقعة للمياه العلوية اجلارية يف �أحوا�ض الأنهار،�أو مناطق جتمع املياه التي قد يكون لها ت�أثري على مو�ضع الأر�ض الرطبة .على �سبيل املثال ،التو�سع العمراين ،ال�صناعة ،التلوث ،انفايات
املدنية وزيادة الري قد تكون بع�ض من املخاطر للظروف البيئية للأر�ض الرطبة التي ميكن تعريفها ومراقبتها من الف�ضاء� .إ�ضافة لذلك،
لقد َعرف امل�ستخدمني املتطلبات ل�سرعة القدرة على جتهيز اخلرائط لتقييم املخاطر من �صنع الب�شر ،مثل الفي�ضانات �أو التلوث .ميكن
تطبيق تقنية  EOلتلعب دور ًا رئي�سي ًا يف التخ�صي�ص ال�سريع خلرائط املناطق املت�أثرة.
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-2تعريف املنتج واخلدمة :لقد در�س امل�شروع بنا ًء على املعلومات املتطلبة التي مت جمعها خالل املرحلة املبدئية على القدرات احلالية
وامل�ستقبلية لتقنية  EOللتجاوب على املتطلبات �أعاله .ومت تعريف منتجات معلومات (قرابة  )48خمتلفة مبنية على �أ�سا�س  EOبالتعاون مع
الهيئات واملنظمات امل�ستخدمة.
 -3تطبيق املنتج واخلدمة :لقد مت تقييم هذه املنتجات وفق ًا للمعايري املختلفة ،والتي تراوحت من �أولوياتها للم�ستخدم �إىل عوائقها التقنية .ومت
اختيار ثالثة منتجات من هذا التقييم ومنوذج جتريبي لـمواقع الفح�ص مري بليو ،دونانا ودجودج:
التغريات املو�سمية يف املياه املفتوحة والنباتات التي تغطيها مياهالفي�ضانات;
 الغطاء الأر�ضي وتغري الغطاء الأر�ضي; ا�ستخدام الأر�ض.ومت توثيق املنتجات النهائية وتقييمها من قبل امل�ستخدميني
امل�شاركني يف امل�شروع .و�أكدت مالحظاتهم و�آرائهم مدى فعالية
تقنية لتوفري حمتوى �شامل وقيم يعتمد عليه ومعلومات م�ستمرة
ملدراء الأرا�ضي الرطبة.
لقد خ�ص�صت وكالة الف�ضاء الأوروبية ( )ESAكنتيجة للنتائج
املوعودة من م�شروع  TESEOواهتمام املجتمع امل�ستخدم ،زيادة
املوارد لدعم التطوير املنا�سب خلدمات املعلومات ملدراء الأرا�ضي
الرطبة مبنية على تقنية الف�ضاء .كما قامت وكالة الف�ضاء الأوروبية ( )ESAبتمويل م�شروع �أكرب ،وهو  GlobWetlandالذي مت تكملته يف ،2008
والذي مت به نتائج م�شروع  ،TESEOوتو�سعته واختبار عدد من مواقع رام�سار لأنواع الأرا�ضي الرطبة املختلفة يف �أفريقيا� ،أوروبا ومناطق �أخرى،
ومت تطبيق هذه املبادرات يف املرحلة الثانية وو�ضعها لأغرا�ض عملية يف منطقة حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط .كما مت اطالق م�شروع �آخر وهو
 GobWetland-IIيف  2010مع الرتكيز على الأرا�ضي الرطبة يف املناطق ال�ساحلية يف جنوب و�شرق �سواحل حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط ،يرجى
زيارة موقع www.globwetland.org
ملزيد من املعلومات عن م�شروع  TESEOميكن الرجوع �إىل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن ( ،)COP8الوثيقة  ،35ا�ستخدام تقنية  EOلدعم
تطبيق اتفاقية رام�سار ،تتوفر هذه الوثيقة على موقع �أمانة رام�سارwww.ramsar.org/pdf/cop8/cop8_doc_35_e.pdf :
كما تتوفر املعلومات على املوقع� ، http://dup.esrin.esa.it/projects/summaryp56.aspwebsite :أو مبا�شرة من وكالة الف�ضاء الأوروبية (: )ESA
EO Science And Applications Department
European Space Agency
http://www.esa.int
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ALI

Bands 3 and 4
provide stereo
coverage

SAR L band

30 m – MSS

10 m – PAN

37 km swath

75 x 75km

18m pixels

JERS

8 optical
bands

50 x 50km – 500 x
500km (varies with
angles and # of
looks)

10 – 100m (varies
with angles and #
of looks)

RADAR-SAT

PAN – 0.48-0.69mm
Band 1 – 0.48 – 0.69mm
Band 2 – 0.433 – 0.453mm
Band 3 – 0.45 – 0.515mm
Band 4 – 0.525 – 0.606mm
Band 5 - 0.63 – 0.69mm
Band 6 – 0.775 – 0.805mm
Band 7 – 0.845 – 0.89mm
Band 8 – 1.2 – 1.3mm
Band 9 – 1.55 – 1.75mm
Band 10 – 2.08 – 2.35mm

Operation
expected until
2002(?)

Captures must be
requested

Data captured
since November
1990

GSFC NASA’s Goddard Space Flight
Center http://eo1.gsfc.nasa.gov/

[http://www.jaxa.jp/index_e.html]

EOC Earth Observation Centre,
National Space Development
Agency of Japan

Data available
covering years
1992-1998

Eight optical bands
Band 1 (green) = 0.52-0.60mm
Band 2 (red) = 0.63-0.69mm
Bands 3 & 4 (NIR) = 0.760.86mm
Band 5 (MIR) = 1.60-1.71mm
Band 6 (MIR) = 2.01-2.12mm
Band 7 (MIR) = 2.13-2.25mm
Band 8 (MIR) = 2.27-2.40mm
SAR BAND = L band235nm
HH polarisation

[http://gs.mdacorporation.com/]

revisit times
approx. 6 days at
mid-latitudes

HH polarisation
variety of beam selections

Canadian Space Agency (CSA)
Canadian Center for Remote Sensing
(CCRS)
distributed by Radarsat International

Data available
since 1995

Single frequency C Band 56
nm
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Band 6 = 120m

Multispectral = 20m

Due to be
decommissioned

SPOT

PAN = 10m

Bands 1-5 & 7 = 30m

Band 8 = 15m

Band 6 = 60m

= 30 m

Bands 1-5 & 7

Landsat 5 TM

Landsat 7 ETM

1m panchromatic

IKONOS

4m multispectral

Spatial Resolution

Data Type
1-3 days
Not routinely
collected
Data capture must
be ordered

Band 1 (blue) = 0.45-0.53mm
Band 2 (green) = 0.52-0.61mm
Band 3 (red) = 0.64-0.72mm
Band 4 (NIR) = 0.77-0.88mm

60 x 60km

Band 1 (green) = 0.50-0.59mm
Band 2 (red) = 0.61-0.68mm
Band 3 (NIR) = 0.79-0.89mm
Band 4 (SWIR) = 1.58-1.75mm*
PAN = 0.51-0.73mm/0.61-0.68*
*= SPOT4 only

Typical full scene = 184 Band 1 (blue) = 0.45-0.52mm
x 185km
Band 2 (green) = 0.52-0.60mm
Band 3 (red) = 0.63-0.69mm
(Super scenes up to
Band 4 (NIR) = 0.76-0.90mm
60,000km2 and small
Band
5 (MIR) = 1.55-1.75mm
scenes 25 x 25km are
Band 6 (TIR) = 10.40-12.50mm
available)
Band 7 (MIR) = 2.08-2.35mm

SPOT Image
http://www.spot.com/

Data available since
1990

http://edcsns17.cr.usgs.gov/
EarthExplorer/

U.S. Geological Survey

http://landsat7.usgs.gov/

EROS Data Center of the U.S. Geological
Survey

Space Imaging [http://www.
euspaceimaging.com/products/61/]

Contact

Every 26 days

Data available since
April 1999

Every 16 days

Temporal
Resolution

Spectral Resolution

Typical full scene = 184 Band 1 (blue) = 0.45-0.52mm
x 185km
Band 2 (green) = 0.52-0.60mm
Band 3 (red) = 0.63-0.69mm
(Super scenes up to
Band 4 (NIR) = 0.76-0.90mm
60,000km2 and small
Band
5 (MIR) = 1.55-1.75mm
scenes 25 x 25km are
Band 6 (TIR) = 10.40-12.50mm
available)
Band 7 (MIR) = 2.08-2.35mm
Band 8 (pan) = 0.52-0.90mm

100km2 (minimum)

Coverage

ملخ�ص جمموعة اال�ست�شعار عن بعد للبيانات القابلة للتطبيق مع جرد الأرا�ضي الرطبة

III امللحق
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12.5m pixel

12.5m pixel

1 km pixel

ERS-1 SAR

ERS-2 SAR

ERS-1 ATSR

512 km x 512 km

100 km x 102 km

100 km x 102 km

Data available since European Space Agency (ESA)
http://www.esa.int
1995
revisit times
approx.: 3-day,
35-day and 176-day
depending on the
mode of operation
Data available since European Space Agency (ESA)
http://www.esa.int
1991 to 1999
revisit times
approx.: 3-day,
35-day and 176-day
depending on the
mode of operation

VV polarisation

4 bands: 1.6m (visible) and
three thermal bands at 3.7m,
11m, and 12m.

Data available since European Space Agency (ESA)
1991 to 1999
http://www.esa.int
revisit times
approx.: 3-day,
35-day and 176-day
depending on the
mode of operation

Single frequency C Band (5.3
GHz), Wave length: 5.6 cm;

VV polarisation

Single frequency C Band (5.3
GHz), Wave length: 5.6 cm;
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Due for launch
in 2001

Orbview-4

Advanced
Very
High
Resolution
Radiometer

AVHRR

Advanced
Spaceborne
Thermal
Emission and
Reflection
Radiometer

Panchromatic
1m pixel

Hyperspectral 8m
pixel

Multispectral 4m
pixel

1.1km pixel

TIR (bands 10-14)
90m pixels

SWIR (bands 4-9)
30m pixels

5 bands
0.58-12.50um (varying
bandwidths)

Multispectral 4 bands VIS/NIR
Hyperspectral 200 bands
0.4-2.5um
Panchromatic
1 band in VIS

2700km swath
width

Multispectral 8km
swath width
Hyperspectral 5km
swath width
Panchromatic 8km
swath width

Coverage is
sporadic

Band 1 - 0.52 - 0.60m
Band 2 - 0.63 - 0.69m
Band 3N - 0.78 - 0.86m
Band 3V - 0.78 - 0.86m
Band 4 - 1.600 - 1.700m
Band 5 - 2.145 - 2.185m
Band 6 - 2.185 - 2.225m
Band 7 - 2.235 - 2.285m
Band 8 - 2.295 - 2.365m
Band 9 - 2.360 - 2.430m
Band 10 - 8.125 - 8.475m
Band 11 - 8.475 - 8.825m
Band 12 - 8.925 - 9.275m
Band 13 - 10.25 - 10.95m
Band 14 - 10.95 - 11.65m

60 km swath

VNIR (bands 1-3)
15m pixels

ASTER

revisit 2-3 days

daily images

[http://www.geoeye.com/
CorpSite/]

Orbital Science Corporation
Army,Navy,Airforce, NASA

NOAA: Online requests for these
data can be placed via the U.S.
Geological Survey [Earth Resources
Observation and Science (EROS)
Center http://eros.usgs.gov/]

[https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/
Data can be
products/aster_overview[
downloaded free of
charge

ASTER overview

Data captured since GSFC NASA’s Goddard Space Flight
November 1990
Center http://eo1.gsfc.nasa.gov/
Captures must be
requested
Operation expected
until 2002(?)

220 spectral bands covering
0.4 – 2.5m

7.5 km x 100 km

30 m resolution

HYPER-ION

كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة

Modis
ASTER
airborne
simulator

MASTER

Airborne
Synthetic
Aperture
Radar

5-50m pixel
(depending on
flight height)

Azimuth
resolution of 1m

Swath varies with
flying height

10-15km

50 bands
0.40-13.0um

P, L, C bands
Interferometric with L and C
Runs in several modes
including high resolution
80MHz SAR, TOPSAR (data
coregistered with DEMs, ATI
mode (C and L bands along
track)

Unreliable, see
PACRIM missions

Unreliable, see
PACRIM missions

Slant range
resolution of 10m

AIRSAR

Ground swath =

Unreliable – user
defined and sensor
availability

Band 1 – 0.42-0.45mm.
Band 2 – 0.45-0.52mm.
Band 3 – 0.52-0.60mm.
Band 4 – 0.605-0.625mm.
Band 5 – 0.63-0.69mm.
Band 6 – 0.695-0.75mm.
Band 7 – 0.76-0.90mm.
Band 8 – 0.91-1.05mm.
Band 9 – 1.55-1.75mm.
Band 10 - 2.08-2.35mm.
Band 11 - 8.5-13.0mm.
Band 12 Band 11 X0.5 or X2
Gain.

Spatial resolution Image swath =
Flying Height x 1.6
determined by
aircraft flying
height. A 1000
metre increase in
flying height = 2.5
metre pixel size
increase.

Daedalus

Compact
Airborne/
Spectrograp-hic
Imager

Unreliable – user
defined and sensor
availability

Variable bands (~19-288)
(~2-12nm wide)
0.40-1.0um
Typically 96 bands covering
visible to NIR

Typically 1m

Depends on
spatial resolution
1m pixel = ~500m
swath

CASI

http://masterweb.jpl.nasa.gov/

JPL/NASA

http://airsar.jpl.nasa.gov/

JPL/NASA

http://www.airtargets.com.au/
index.html

Air Target Services

Manufactured by Itres Research
Ltd. http://www.itres.com/
BallAIMS [http://www.
ballaerospace.com]
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30 m, 150 m or
1km depending
on the operational
mode

300 m (full
reesulution) and
1200 m (reduced
resolution)

1 Km

ENVISAT ASAR

ENVISAT MERIS

ENVISAT

Typically 2.5m or
5m

HyMap MK1 (AIS) Usually 5m

HyMap

AIRBORNE DATA

AATSR

1 km pixel

ERS-2 ATSR2

Varies with pixel
size
5m = 2.5km swath

Varies with pixel
size
5m = 2.5km swath
2.5m = ~1.3km
swath

512 km x 512 km

Unreliable – user
defined and sensor
availability

Unreliable – user
defined and sensor
availability

98 bands covering 0.501.1mm, 1.45-1.80mm, 1.952.45mm

Data available in
2002

7 bands: four bands in the
visible: 0.55mm, 0.67mm,
0.87mm; 1.6mm and three
thermal bands at 3.7mm,
10.8mm, and 12mm.

124 bands covering 0.442.4mm

Data available in
2002

Data available in
2002

revisit times
approx.: 3-day,
35-day and 176-day
depending on the
mode of operation

http://www.intspec.com/

Integrated Spectronics Pty Ltd

http://www.intspec.com/

Integrated Spectronics Pty Ltd

European Space Agency (ESA)
http://www.esa.int

European Space Agency (ESA)
http://www.esa.int

European Space Agency (ESA)
http://www.esa.int

Data available since European Space Agency (ESA)
1995
http://www.esa.int

15 spectral bands in the
390 - 1040 nm range of the
electromagnetic spectrum

Single frequency C Band (5.3
GHz), HH and VV polarisation

Swat with of <
100km, > 400km
and in 5km x
5km vignette,
pedending on the
operational mode
1150km wide
swath

7 bands: four bands in the
visible: 0.55mm, 0.67mm,
0.87mm; 1.6mm and three
thermal bands at 3.7mm,
10.8mm, and 12mm.

512 km x 512 km
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Absolute
elevation
accuracy of 15
cm.

LIDAR

Spectro-meters

Varies – typically
nanometres metres

Spatial resolution
determined by
aircraft flying
height.

Airborne CIR /
Colour / Black
and White
photos

FIELDBASED

Spatial resolution
determined by
aircraft flying
height. Typically
0.5 – 1 m
resolution.

20m pixel

Airborne Digital
Cameras

Advanced
Visible/
Infra-Red
Imaging
Spectrom_r

AVIRIS

Varies – typically
millimetres metres

Continuous spectral curve.
Range varies from UV-SWIR
Typically 0.4 - 2.5mm

Varies, depending on type of
laser selected.

User defined

Unreliable – user
defined and sensor
availability

Unreliable – user
defined.

Typically colour (RGB), colour Unreliable – user
infrared (IR, R, G), or black and defined
white

Swath of image
depends on
aircraft flying
height

For hire contact local companies.
For purchase contact Analytical
Spectral Devices Inc
http://www.asdi.com/

A number of different LIDAR
systems made by different
manufacturers.

http://www.fugro.com/

FUGRO Airborne Surveys

Contact local companies. Example

http://www.specterra.com.au/

Contact local companies. Example
Specterra Systems Pty Ltd

Typically colour (RGB) or
colour infrared (IR, R, G)

Swath of image
depends on
aircraft flying
height

Unreliable – user
defined

NASA-JPL [http://aviris.jpl.nasa.
gov/]

224 bands(10nm wide)
0.40-2.50um

11.5km swath
width
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كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
امللحق IV
ت�صنيف الأرا�ضي الرطبة
ُي�ستخدم حول العامل ت�شكيلة وا�سعة من الت�صنيفات املختلفة للأرا�ضي الرطبة .ن�سرد �أدناه ملخ�ص موجز عن بع�ض من الت�صنيفات لهذه الأرا�ضي
الرطبة ،والتي مت �سردها بنا ًء على تاريخ ن�شرها.
ال ميكن لت�صنيف واحد �أن يلبي جميع متطلبات اجلرد املختلفة للأر�ض الرطبة ،ومت من �أجل ذلك ب�أن تكون الت�صنيفات التي يتم اختيارها وتطويرها
مالئمة للأغرا�ض املعينة للجرد.
قمن املمكن يف بع�ض احلاالت ا�ستنتاج الت�صنيف من املعلومات املحورية التي مت جمعها يف اجلرد ،مثل التي مت تقدميها جلرد الأرا�ضي الرطبة يف �آ�سيا،
�أو لت�أ�سي�س �آلية جلمع وتقدمي املعلومات عن الأرا�ضي الرطبة وفق عدد خمتلف من الت�صنيفات ،مثل التي متت جلرد الأرا�ضي الرطبة يف منطقة البحر
الأبي�ض املتو�سط .لكن ال يجب االفرتا�ض ب�أن الت�صنيف احلايل �سيكون منا�سب ًا جلميع �أغرا�ض اجلرد.
ت�صنيف الأرا�ضي الرطبة الوطنية يف الواليات املتحدة الأمريكية
الو�صف	ت�صنيف رئي�سي ي�شمل  5م�ستويات ت�صف مكونات الأر�ض الرطبة ،وب�شكل خا�ص ،النباتات ،تركيب املواد املخمرة و�صفتها ،النظام
املائي ،الرتكيب الكيمائي للمياه والرتبة .ي�شمل �أي�ض ًا املوائل النباتية وغري النباتية.
املرجع

كواردين ،كارتر ،جوليت و ال رو  ،1979كواردين وجوليت 1995

موقع الإنرتنت

[]http://www.fwg.gov/wetlands/_documents/gNSI/classificationWetlandDeepwaterHabitatsUS.pdf

ت�صنيف اجليولوجيا املائية – �أ�سرتاليا
الو�صف

مبني على طبيعة الأر�ض والنظام املائي مع فروع ثانوية �إ�ضافية مبينة على مقا�س امل�ساحة ،ال�شكل ،جودة املياه ومزايا النباتات .مت
توفري منط ثنائي لو�صف موائل الأر�ض الرطبة.

املرجع

�سيمينيوك � ،1987سيمينويك و �سيمينيوك 1997

ت�صنيف الأرا�ضي الرطبة يف دول �أوروبا الغربية:
)1991( CORINE BIOTPES
ت�صنيف موائل مناطق بالريتيك (�أوروبا) ()1996
ت�صنيف املوائل ( )2002نظام املعلومات الأوربي للطبيعة ()EUNIS
الو�صف	املقا�س الأوروبي لو�صف الت�صنيف الرئي�سي للمناطق الطبيعية �أو �شبه الطبيعية ،وي�شمل ذلك موائل الأرا�ضي الرطبة .يتم تعريف
املوائل من قبل �سماتها واحلياة الفطرية بها .يدمج ت�صنيف نظام املعلومات الأوروبي للطبيعة ( )EUNISالت�صنيف املُبكر (CORINE-
 ،Biotopesت�صنيف مناطق بالريتيك – �أوروبا) وت�أ�سي�س الروابط مع الت�صنيفات الأخرى (ت�صنيف  CORINEمناذج الغطاء الأر�ضي،
توجه املوائل ،امللحق  ،Iنظام ت�صنيف نورديك والأنظمة الوطنية الأخرى).
املرجع

املجتمعات الأوروبية  ،1992ديفيلريز و ديفيلريز -تري�شورين  ،1996دافي�س و مو�س 2002

موقع الإنرتت

http://eunis/eea.europa.eu/introduction.jsp
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نظام ت�صنيف رام�سار لنوع الأر�ض الرطبة
الو�صف	�سرد رئي�سي ملوائل الأر�ض الرطبة مبني حلد ما على ت�صنيف الأرا�ضي الرطبة الوطني يف الواليات املتحدة الأمريكية .لقد مت تعديل هذا
النظام يف عدة منا�سبات منذ تقدميه يف  ،1989بحيث يحتوي مزيد من املوائل ذات االهتمام للأطراف املتعاقدة يف اتفاقية رام�سار.
املرجع

�سكوت و جونز  ،1995دائرة رام�سار 2000

موقع الإنرتنت

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documens-info-information-shhet-on/main/ramsar/1-35-59%5E21253_400_0_#type

ت�صنيف  MedWetللأرا�ضي ارطبة يف منطقة حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط
الو�صف	�سرد رئي�سي ملوائل الأر�ض الرطبة مبني حلد ما على ت�صنيف الأرا�ضي الرطبة الوطني يف الواليات املتحدة الأمريكية مع تعديالت تعك�س
جمال موائل الأرا�ضي الرطبة يف منطقة حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط .ومت ا�ستخدام الربامج امل�صاحبة للمنهاج لتمكني الت�صنيفات
ال�شائعة الأخرى امل�ستخدمة يف الإقليم للح�صول عليها من قاعدة البيانات.
املرجع

هيكر ،كو�ستا ،فارينها وتوما�س فافيز ايت ال 1996

موقع الإنرتنت

[ ] /http://www.medwet.org/publications

الت�صنيف الكندي للأرا�ضي الرطبة
الو�صف	�سرد رئي�سي للموائل مبني على املظاهر الفيزيائية والهيدرولوجيا ،ت�شكيل ال�سطح وت�شكيل النباتات .ومت ت�أ�سي�س اخل�صائ�ص الإ�ضافية
بنا ًء على املزايا الكيمائية للموئل.
املرجع

جموعة عمل الأرا�ضي الرطبة الوطنية  ،1997زوالتي و فيت 1995

موقع الإنرتنت

[ ] http://www.wetlandscanada.org/Wetland%20Classification%201997.pdf

ت�صنيف جنوب �أفريقيا للأرا�ضي الرطبة
الو�صف	مت تبني وتطوير ت�صنيف «كواردين» للأرا�ضي الرطبة يف الواليات املتحدة الأمريكية .و�شمل الت�أقلم لعك�س مظاهر الأرا�ضي الرطبة
املبني على �سمات �سطح الأر�ض ومزايا النظام املائي .يعد النظام رئي�سي وله قابلية على احتواء جميع الأرا�ضي ارطبة يف الإقليم.
املرجع

ديني وكوان 2000

موقع الإنرتنت	ال تتوفر املعلومات على موقع الإنرتنت
ت�صنيف الأرا�ضي الرطبة يف �آ�سيا
الو�صف	مبني على طبيعة الأر�ض والأنظمة املائية .ميكن ا�ستنتاج الت�صنيف من حقول البيانات املحورية واملزيد من املعلومات عن النباتات،
م�ساحة املقا�س وجودة املياه.
املرجع

فينالي�سون ،خوز ،بيج وتاجي  2002غينالي�سون ،هوز ،فان دام ،بيج وتاجي 2002

موقع الإنرتنت	ال تتوفر املعلومات على موقع الإنرتنت
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امللحق V
املعيار املقرتح ل�سجل البيانات الرئي�سي لتوثيق �أعمال جرد الأرا�ضي الرطبة
يو�ضح الر�سم واجلدول التايل ملخ�ص املعيار والهيكل ل�سجل البيانات الرئي�سي لأعمال جرد الأرا�ضي الرطبة ،ولقد مت ت�صميمه مل�ساعدة من يقوم ب�أعمال
اجلرد يف التوثيق ون�شر البيانات والنتائج للمعلومات املتوفرة عن �أعمال اجلرد متا�شي ًا مع القرار .20-VII
لقد مت ت�أ�سي�س �سجل البيانات الرئي�سي للجرد ليكون �سل�س ًال مع املعايري العاملية ل�سجالت البيانات الرئي�سية (مثل � ISO/DIS 9115سجل البيانات الرئي�سي
للمعلومات اجلغرافية) ،ومت �إعداده التفاقية رام�سار من قبل كلية الأبحاث البيئية ملراقبة العلماء� ،أ�سرتاليا ،وبدعم مايل من حكومة اململكة املتحدة لدعم
تطوير املرحلة (الثانية) من املراجعة العاملية ملوارد الأرا�ضي الرطبة و�أولويات جرد الأرا�ضي الرطبة (.)GRowI1
لقد مت ن�شر دليل �إ�ضايف عن تطبيق وا�ستخدام �سجل البيانات الرئي�سية القيا�سي لتح�ضري تقارير جرد الأرا�ضي الرطبة بعنوان تقرير رام�سار التقني رقم
 ،)2010( 4وهو متوفر على املوقع .www.ramsar.org/pdf/lib/lib_rtr04.pdf
الر�سم  -3ر�سم بياين ميثل �إطار عمل �سجل البيانات الرئي�سي جلرد الأرا�ضي الرطبة

			
الأرجواين= حقل ادخال بيانات متعددة

الأخ�ضر = حقل ادخال بيانا فردية
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اجلدول  -4و�صف احلقول ل�سجل البيانات الرئي�سي جلرد الأرا�ضي الرطبة
ا�سم احلقل

الو�صف

تعريف فريد

تعريف فريد لكل جمموعة بيانات لكل �أر�ض رطبة

اال�سم

ا�سم اجلرد /جمموعة البيانات

االكاتب

الكاتب /م�ؤ�س�س جمموعة البيانات

الو�صي

منظمة /فرد مع حقوق احلفظ للبيانات

امللخ�ص

امللخ�ص �أو الو�صف املوجز ملحتويات جمموعة البيانات  /فعالية اجلرد

الكلمة الرئي�سية	الكلمات التي قد ت�ستخدم يف البحث عن جمموعة بيانات معينة .اخرت ثالث �إل خم�س كلمات ت�صف فعاليات اجلرد الرئي�سي،
على �سبيل املثال اال�ست�شعار عن بعد -النباتات ،والتي ميكن ا�ستخدامها للبحث يف قاعدة البيانات.
مرجع الكتالوج

مراجع كتالوج املكتبة -على �سبيل املثال رقم � ISBNإذا كان ميكن تطبيقه على جمموعة البيانات

�أنواع الأرا�ضي الرطبة

نوع (�أنواع)  /طبيعة الأر�ض (الأرا�ضي) الرطبة التي يتم و�صفها يف اجلرد.

�إقليم رام�سار	�إقليم رام�سار -اخرت من �أربعة معايري رام�سار لرموز احلرف ،على �سبيل املثال  EEUR, AFRIوغريها.
الدولة

جمموعة بيانات الدول يف منطقة اجلرد -اخرت من معيار حرفني  ISOرمز البلد
www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements

�شبه القارة	�أقاليم �شبه دولية يتم و�صفها يف الن�ص احلر ،جتاوب ًا مع حقل الدول الثانوية يف ال�سجل الرئي�سي لبيانات جرد الأر�ض الرطبة.
االحداثيات	احداثيات املنطقة -يتم �إدخالها بنمط ،درجات-دقائق-ثواين للجزء الأعلى الي�سار ،واجلزء اليمني الأ�سفل للمناطق ،ميكن
�أي�ض ًا و�ضع �سل�سلة من االحداثيات التي تُعرف حميط منطقة اجلرد.
LOC-DESC

و�صف حر للمنطقة.

قائمة رام�سار

ا�سم مناطق مواقع رام�سار �إن كانت موجودة.

منطقة اجلرد

جمموع املنطقة التي يغطيها اجلرد ،على �سبيل املثال  0000هكتار من كيلومرت مربع

مقا�س اجلرد	و�صف ن�صي لتكملة قيم منطقى اجلرد ،على �سبيل املثال /جرد «مقا�س كبري»« ،مقا�س �صغري» ،والذي ي�ستخدم كميزة بحث
لتحديد جمموعات البيانات املعينة
البيانات ذات ال�صلة

جمموعات بيانات ذات �صلة� .أ�سماء امللفات ذات �صلة  /جمموعة املعلومات �ضمن اجلرد العام.

بداية اجلرد	�أول تاريخ للمعلومات يف جمموعة بيانات اجلرد.
نهاية اجلرد	�آخر تاريخ للمعلومات يف جمموعة بيانات اجلرد.
و�ضع اجلرد

و�ضع االجناز عن خطوات تهيئة جمموعة بيانات اجلرد – مكتملة  /غري مكتملة.

ال�صيانة املتكررة

فرتات ال�صيانة املتكررة  /التغريات /التحديثات ملجموعة البيانات – منتظمة  /غري منتظمة  /غري خمطط لها.
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اللغة

اللغة امل�ستخدمة يف �إعداد جمموعة البيانات ،على �سيل املثال ،الإجنليزية ،الأ�سبانية ،الفيتنامية.

النمط	الأمناط التي تتوفر بها جمموعات بيانات اجلرد ،وب�شكل حمدد تعريف توفر البيانات رقمي ًا ،و�/أو مطبوعة ،ويف حال توفرها
رقمي ًا ،يجب �شمل قائمة الأمناط ،مثل  access database, Arcinfo coverageملفات ن�صية ،وغريها.
منط التخزين

منط البيانات التي يتم تخزينا من قبل اجلهة ال�س�ؤولة عن حفظها.

قيود الو�صول

قيود الو�صول -على �سبيل املثال عدم توفر البيانات للعموم ،وتتطلب اال�ستخدام احل�صول على توقيع اتفاقية الت�صريح.

قيود ام�ستخدم	قيود امل�ستخدم -على �سبيل املثال عدم ال�سماح ب�إعادة �إنتاج البيانات دون دفع الر�سم املحدد للملكية� ،أو توقيع اتفاقية حتدد
�شروط الت�صريح وا�ستخدام املعلومات.
املكان	�أماكن نظام �شبكة جمموعة البيانات ،ميكن االدخال كعنوان موقع على ال�شبكة.
تعليمات الو�صول

تعليمات الو�صول �إىل البيانات وكيفية الو�صول �إىل جمموعة البيانات.

مكان ال�صور

مكان ت�صفح ال�صور �إذا كان ذلك مطبق ًا ملجموعة البيانات.

مكان ال�شبكة

الأماكن على ال�شبكة التي ميكن من خاللها الو�صول املبا�شر ملجموعة البيانات� ،إذا كان ذلك مطبق ًا.

ن�سل البيانات	جودة البيانات .و�صف موجز عن امل�صدر (امل�صادر) واخلطوات  /التحاليل واملنهاج الذي مت ا�ستخدامه يف �إعداد جمموعة
البيانات.
دقة املوقع	دقة املوقع .تقييم موجز وو�صف مزايا الأماكن الطبقية يف جمموعة البيانات وعالقتها بدقة احداثياتها على الأر�ض.قد ت�شمل
املعلومات �أي جهاز احداثيات ا�ستخدم.
دقة ال�صفة	دقة ال�صفة .تقييم موجز عن مدى االعتماد على املزايا املخ�ص�صة يف جمموعة البيانات ،وعالقتها بقيم العامل الواقعي .على
�سبيل املثال ،هل مت ت�سخري جمع العينات املكثف يف و�ضعها على خريطة املنطقة.
ال�سال�سة املنطقية	ال�سال�سة املنطقية .و�صف موجز عن العالقات املنطقية بني البنود يف جمموعة البيانات ،قد يكون ذلك على هيئة الت�أكد من
ال�سال�سة احل�سابية للت�أكد من جميع �أ�ضالع امل�ضلع مغلقة ،وعمل نقاط التالقي عند نهاية اخلطوط ،ووجود عالمة واحدة
�ضمن كل م�ضلع.
تكملة البيانات

مدى تكملة البيانات .تقييم موجز عن مدى تكملة البيانات ملجموعة البيانات الت�صنيف والتوثيق.

االت�صال

االت�صال باملنظمات (خيار �إ�ضافة منظمة جديدة� ،أو االختيار من قائمة املنظمات احلالية).

مكان االت�صال

مكان االت�صال

عنوان الربيد

عنوان املرا�سلة� /صندوق الربيد ملكان االت�صال واملنظمة.

الرمز الربيدي

الرمز الربيدي لعنوان املرا�سلة واالت�صال.

رقم الهاتف	رقم هاتف االت�صال مع جهة االت�صال ،يجب �أن ي�شمل رمز االت�صال الدويل املبا�شر ( ،)IDDوحتديد الرمز املحلي ،مثل
ا�ستخدام رقم �صفر عند ا�ستخدام الرمز الدويل لالت�صال املبا�شر �أم ال مثال ()IDD) (0) xx xxxx xxxx( ++
رقم الفاك�س	رقم الفاك�س مع جهة االت�صال ،يجب �أن ي�شمل رمز االت�صال الدويل املبا�شر ( ،)IDDوحتديد الرمز املحلي ،مثل ا�ستخدام
رقم �صفر عند ا�ستخدام الرمز الدويل لالت�صال املبا�شر �أم ال.
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الربيد الإلكرتوين

عنوان الربيد الإلكرتوين لالت�صال.

الوالية

الوالية  /املحافظة التي توجد بها املنظمة التي يرغب االت�صال بها.

البلد

البلد الذي توجد به املنظمة.

�سجل البيانات اجلديد

�سجل البيانات الرئي�سي الذي مت اعداده يقوم تلقائي ًا بالتحديث عند اعداد ملف جديد.

حتديث �سجل البيانات

�سجل البيانات الرئي�سي الذي مت حتديثه يقوم تلقائي ًا بالتحديث عند حتديث ملف.

تنويه �سجل البيانات	التنويهات ل�سجل البيانات الرئي�سي .قائمة الوثائق الأخرى ،املنتجات التي تنوه �أو ت�ستخدم املنتجات املو�صوفة يف �سجل ملفات
البيانات الرئي�سي.
�سجل امللفات الإ�ضايف	�سجل ملف البيانات الرئي�سي الإ�ضايف .املرجع لأنظمة الدالئل الأخرى التي حتتوي على معلومات �إ�ضافية عن جمموعة
البيانات ،مثل الروابط ل�سجالت البيانات الرئي�سية الأخرى ،وب�شكل معني ملنتجات �أنظمة املعلومات اجلغرافية واال�ست�شعار
عن بعد.

ويرنر مولر ،رئي�س املنظمة العاملية للطيور يف �سوي�سرا ي�شرح �إدارة الإ�سرتاتيجيات يف ال �سوجي ،وهي جزء من موقع رام�سار باي دو ايت لو �شابلي�س
(ال�صورة :رام�سار)
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VI امللحق

قائمة املطالعة
Biodiversity Conservation Information System 2000. Framework for Information Sharing: Executive
Overivew. Busby, JR (Series Editor). Includes CD-ROM with full text of 8 Handbooks. Available from
[Earthprint (http://www.earthprint.com/productfocus.php?id=IUCN608 )]..
Costa, LT, Farinha JC, Tomas Vives P & Hecker N 1996. Mediterranean wetland inventory: a reference
manual. MedWet Publication. Instituto da Conservacao da Naturez, Lisboa, and Wetlands
International, Slimbridge, UK.
Cowardin LM, Carter V, Golet FC & LaRoe ET 1979. Classification of wetlands and deepwater habitats of the
United States. United States Fish and Wildlife Service, Washington, United States of America.
Cowardin LM & Golet FC 1995. US Fish and Wildlife Service 1979 wetland classification: a review. Vegetatio
118, 139-152.
Darras S, Michou M & Sarrat C 1999. IGBP-DIS Wetland data initiative – a first step towards identifying a
global delineation of wetland. IGBP-DIS, Toulouse, France.
Davies CE & Moss, D 2002. EUNIS Habitat Classification. Final Report to the European Topic Centre on
Nature Protection and Biodiversity, European Environment Agency. 125pp.
Devillers, P. & Devillers-Terschuren, J. 1996. A classification of palearctic habitats and preliminary
habitats in Council of Europe Member States. Report to the Council of Europe Convention on the
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 268 pp.
Dini JA & Cowan GI 2000. Classification system for the South African wetland inventory. Second draft.
South African Wetlands Conservation Programme. Department of Environmental Affairs and
Tourism, Pretoria, South Africa.
European Communities, 1991. Habitats of the European Community. CORINE biotopes manual, Volume 2.
Luxembourg: Commission of the European Communities.
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Canberra.
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Finlayson, CM, Davidson, NC & Stevenson, NJ (eds) 2001. Wetland inventory, assessment and monitoring:
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ملحق �إ�ضايف
املراجعة العاملية ملوارد الأرا�ضي الرطبة و�أولويات جرد الأرا�ضي الرطبة
ملخ�ص التقرير
( مت تقدميه كوثيقة  DOC.19.3مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ال�سابع� ،سان خوزيه ،كو�ستا ريكا)1999 ،
�سي.ام .فينالي�سون و ان� .سي ديفد�سون
تقرير �إىل مكتب اتفاقية رام�سار للأرا�ضي الرطبة (رام�سار� ،إيران )1971 ،من هيئة الأرا�ضي الدولية ( )Wetland Internationalوكلية الأبحاث البيئية
ومراقبة العلماء� ،أ�سرتاليا
فريق امل�شروع
لقد مت اعداد ملخ�ص التقرير بنا ًء على ما مت جمعه وو�ضعه من قبل اجلهات التالية:
 كلية الدرا�سات البيئية ومراقبة العلماء :اي جي �سبري�سهيئة الأرا�ضي الرطبة الدولية (� -)Wetlands Internationalأفريقيا� ،أوروبا وال�شرق الأو�سط :ان �ستيفين�سون و ا�س فرتيزر هيئة الأرا�ضي الرطبة الدولية (� -)Wetlands Internationalأمريكا ال�شمالية واجلنوبية� :آر فانديكام و �آي ديفيد�سون هيئة الأرا�ضي الرطبة الدولية (� -)Wetlands Internationalأو�شينيا :دي واتكنز و اف باري�شال�شكر والتقدير
لقد متت املراجعة من قبل املنظمة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة وكلية الأبحاث البيئية ملراقبة العلماء� ،أ�سرتاليا،
وفق ًا لعقد ملكتب اتفاقية رام�سار للأرا�ضي الرطبة (رام�سار� ،إيران )1971 ،مع دعم مايل من اململكة املتحدة .لقد
متت املراجعة من قبل فريق �شمل �أ�شخا�ص يعملون يف �أ�سرتاليا ،كندا ،ماليزيا وهولندا ،مع دعم من الزمالء حول
العامل واللجان العاملية الدائمة .كما حظي الفريق الأوروبي بدعم مادي للم�شروع من  RIZAمن هولندا ،و  NORADمن
الرنويج .لقد مت �أخذ هذا امللخ�ص من املواد التي مت تقدميها من قبل هذه اجلماعة� .سيتم ن�شر التقارير املنف�صلة
وقواعد البيانات التي مت حت�ضريها لكل واحد من �أقاليم رام�سار العاملية على هيئة ن�شرات مطبوعة و�أقرا�ص مدجمة.
امللخ�ص التنفيذي
-1لقد مت ت�أ�سي�س هذا امللخ�ص بنا ًء على مراجعات �سياق جرد الأرا�ضي الرطبة ي ل �إقليم رام�سار .ومت تكملتها من
عن طريق مراجعة �أعمال جرد الأرا�ضي الرطبة الإقليمية والعاملية .كما مت ا�ستخدام نظام منط موحد للجمع
والتخزين يف املراجعات.
 - 2من املهم املالحظة ب�أن هذه املراجعات كانت حمددة من قبل ال�سيولة املالية املتوفرة والوقت ،و�أن مزيد من اجلهد
�سيعطي مزيد من املعلومات.
 -3مل يكن ممكنن ًا القيام بتقديرات عامة يعتمد عليها ملقا�س مورد الأر�ض الرطبة العاملي �أو الإقليمي .وهنالك بع�ض
من الأمثلة اجليدة خلطوات جرد الأرا�ضي الرطبة موجود حالي ًا (على �سبيل املثال ،مبادرة الأرا�ضي الرطبة يف
منطقة حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط « ،)»MedWetلكن �أتاح العديد من �أعمال اجلرد التقييم ال�سطحي
ال�سريع ل�سياق منطقة الأر�ض الرطبة �أو حالتها .ويف حني عدم التقليل لقيمة �أعمال اجلرد الفردية ،يربز ذلك جرد
الأرا�ضي الرطبة ب�أنها غري مكتملة ومن ال�صعب القيام بها.
 - 4لقد مت عمل املقرتحات لتح�سني الدقة وحتديد املقدار وو�صف موارد الأرا�ضي الرطبة من خالل جرد الأرا�ضي
الرطبة ،ولتوفري املعلومات الأ�سا�سية املتطلبة لإدارة موارد الأرا�ضي الرطبة.
 - 5لقد ركزت املقرتحات على �ضرورة القيام بربامج جرد وطنية و�شمل املعلومات الأ�سا�سية عن املواقع و�سياق كل �أر�ض
رطبة ،ومزاياها البيئية خلطوة للأمام جلمع املزيد من املعلومات للإدارة.
59

الكتيب  :15جرد األراضي الرطبة
-6تطوير طرق موحدة جلمع البيانات ،اجلمع واحلفظ .يجب �أن ت�سلط هذه الطرق ال�ضوء على ا�ستخدام التقنيات
احلديثة ذات �صلة بجمع وتف�سري البيانات امل�ست�شعرة عن بعد ،وتخزينها ب�أمناط �إلكرتونية ،وي�شمل ذلك �أنظمة
املعلومات اجلغرافية ( ،)GISوت�سجيل املعلومات الرئي�سية يف �سجل حفظ البيانات الرئي�سي.
-7لقد بدى وا�ضح ًا من اال�ستنتاج الرئي�سي بقلة املعرفة عن �سياق وظروف موارد الأرا�ضي الرطبة العاملية .وعلى
النطاق الإقليمي ،هنالك بع�ض من الأجزاء يف �شمال �أمريكيا وغرب �أوروبا لديها �أعمال جرد منا�سبة متت يف
ال�سابق واحلايل .ولكن يجب �أن نتذكر ب�أنه من ال�صعب جد ًا ترويج ودعم اال�ستخدام الر�شيد ملوائل الأرا�ضي الرطبة
التي تغطيها اتفاقية رام�سار بدون القيام باجلرد اجليد.
-8لقد مت تعريف �أولويات املوائل ملزيد من اجلرد .ا�شمل هذه املوائل مناطق الأع�شاب البحرية ،ال�شعاب املرجانية،
امل�سطحات امللحية،الأنهار وال�سواقي والأرا�ضي الرطبة اال�صطناعية.
 -9يجب �أن تلعب اتفاقية رام�سار دور ًا حموري ًا يف تطبيق هذه املقرتحات.
املقرتحات
-10ت�ضع هذه املراجعة املالحظات ذات الأهمية العالية عن حالة اجلرد العاملي للأرا�ضي الرطبة .وب�شكل خمت�صر،
�أعمال اجلرد العاملي للأرا�ضي الرطبة غري مكتملة وغري منا�سبة لغالبية �أغرا �ض الإدارة .لقد و�ضنا مالحظات
عديدة ،منها ثمانية مقرتحات لأولويات املبادرة .تعك�س هذه املقرتحات اجلهد املتطلب لتطبيق برنامج جرد فعال
ك�أ�سا�س لال�ستخدام الر�شيد للموارد العاملية للأرا�ضي الرطبة .وال ميكن القول هنا ب�أن جميع املقرتحات ذات �صلة
بالظروف اجلغرافية �أو برامج اجلرد.
– 1-10على جميع الدول التي تفتقر للجرد الوطني �أن تقوم بربنامج اجلرد الوطني ،وا�ستخدام مبادرة قابلة
للمقارنة مع �أعمال اجلرد للأرا�ضي الرطبة الأخرى ،والتي يجب �أن توفر اتفاقية رام�سار بها الدليل
(طالع �أدناه)� .أعمال اجلرد هذه متطلبة لتحديد وا�ضح للتخطيط الوطني ،تطوير ال�سيا�سات وجلميع
اجلهود املوجهة �إىل احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد الذي تقوم اتفاقية رام�سار
برتويجه ،واالتفاقيات الأخرى ذات ال�صلة� .ست�ساعد �أعمال اجلرد يف تعريف الأرا�ضي الرطبة ذات
الأهمية الوطنية والعاملية ،وميكن من خاللها امل�ساهمة يف حتقيق اتفاقية رام�سار ر�ؤيتها لقائمة الأرا�ضي
الرطبة ذات الأهمية العاملية (القرار .)11-VII
– 2-10درا�سات الكمية خل�سارة وتدهور الأرا�ضي الرطبة متطلبة ل�شكل عاجل جد ًا لغالبية املناطق يف �آ�سيا،
�أفريقيا ،جنوب �أمريكا وجزر البا�سيفيك و�أ�سرتاليا.
-3-10يجب �أن تركز �أعمال اجلرد الإ�ضافية على و�صف جمموعات البيانات الأ�سا�سية واملوقع ومقا�س كل �أر�ض
رطبة واملزايا الرئي�سية للفيزياء احليوية ونظامها املائي ،وي�شمل ذلك التغريات يف املنطقة والنظام املائي.
يجب �أن تكون هذه املعلومات متوفرة بنمط ن�شرات مطبوعة و�إلكرتونية.
�-4-10ضرورة القيام بعد احل�صول على البيانات الرئي�سة بجمع معلومات �إ�ضافية موجهة للإدارة عن املخاطر
التي تواجهها الأر�ض الرطبة واال�ستخدام وق�ضايا ملكية الأر�ض و�أنظمة الإدارة ،والفوائد والقيم .يجب
ت�سجيل معلومات املورد (املوارد) بو�ضوح مع املالحظات عن الدقة وجعل هذه املعلومات متوفرة.
-5-10يجب �أن ي�شمل كل جرد ر�سالة وا�ضحة عن الغر�ض وجمال املعلومات التي مت و�ضعها �أو جمعها .وي�شمل
ذلك تعريف املوائل التي مت تغطيتها وتاريخ املعلومات التي مت احل�صول عليها �أو حتديثها.
-6-10يجب �أن تدعم اتفاقية رام�سار تطوير ون�شر النماذج لتح�سني التطبيق العاملي لأعمال جرد الأرا�ضي
الرطبة .يجب �أن يتم ا�ستنتاج ذلك من النماذج احلالية ،على �سبيل املثال ،مبادة  MedWetالتي لها
ا�ستطاعة على ا�ستخدام كل من تقنيات اال�ست�شعار عن بعد ،والتقنيات على الأر�ض كما هو مالئم .يجب �أن
تغطي النماذج الت�صنيف املنا�سب للموائل (على �سبيل املثال ،املبنية على طبيعة الأر�ض) ،املعلومات التي
مت و�ضعها وحفظها ،وب�شكل خا�ض لأنظمة املعلومات اجلغرافية ( )GISللبيانات الف�ضائية والزمنية التي
ميكن ا�ستخدامها لأغرا�ض املعلومات.
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-7-10يجب �أن تدعم اتفاقية رام�سار تطوير خمزن ًا مركزي ًا ل�سجالت �أعال اجلرد التي يتم ن�شرها بنمط كتيبات
مطبوعة و�إلكرتونية .ويجب ن�شر �سجل ملف البيانات الرئي�سي الذي ي�صف �أعمال اجلرد على الوقع العاملي
ل�سهولة احل�صول عليه للجميع.
-8-10يتطلب مزيد من الدعم لتكملة املراجعة العاملية ملوارد الأرا�ضي الرطبة و�أولويات جرد الأرا�ضي الرطبة،
ولتطوير �إجراءات للتحديث والن�شر املنتظم ملعلومات اجلرد على املوقع العاملي .التحديث املنتظم (على
�سبيل املثال ،امل�صاحب للتقرير الوطني كل ثالث �سنوات التفاقية رام�سار) قد يتطلب �إعادة هيكلة للنمط
والأ�سلوب احلايل لقواعد البيانات واملواد التي مت تزويدها من قبل هذا امل�شروع.
اخللفية والأهداف
-11معرفة املكان ،التوزيع وخ�صائ�ص الأرا�ضي الرطبة ،وقيمها وا�ستخداماتها واملخاطر التي تواجهها تعترب �أمور
مهمة و�أ�سا�سية لتطوير وتطبيق الإدارة لال�ستخدام الر�شيد لهذه الأرا�ضي الرطبة .يطلب عمل ذلك احل�صول على
مقا�سات جغرافية تراوح من الإدارة املحلية للموقع ،ولغاية تطوير ال�سيا�سات الوطنية لإعداد الأولويات العاملية.
-12االختالفات يف الأغرا�ض وا�ستخدام اجلرد الوطني بعني ب�أن املعلومات التي مت و�ضعها لن تكون عادة جاهزة
ملجموعة �أكرب من امل�ستخدمني .وتكون هذه املعلومات غالب ًا مبعرثة الأمر الذي يجعل �صعوبة يف حتديد و�ضوح
وجود عل جرد حايل �أم ال ،وهي فراغات كبرية يجب جتنبها.
-13العمل  6.13خلطة �إ�سرتاتيجية اتفاقية رام�سار  2002-1997هي «ت�سخري املعلومات من جهات اجلرد الإقليمية
للأرا�ضي الرطبة� ،أعمال اجلرد العلمية الوطنية للأرا�ضي الرطبة واملوارد لبداية تطوير مقدار الكمية للموارد
العاملية للأرا�ضي الرطبة ،لتكون �أ�سا�س املعلومات للنظر يف التوجهات يف احلفاظ على �أو خ�سارة الأرا�ضي الرطبة.
«مت اقرتاح طلب دعم مايل لهذا العمل من قبل اململكة املتحدة يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ال�ساد�س التفاقية
رام�سار (بريزبني )1996 ،والذي نتج يف هذه املراجعة.
 -14لقد كان هنالك ثالثة �أهداف رئي�سية للمراجعة:
-1-14لتوفري نظرة عامة على �أعمال اجلرد الدولية والإقليمية والوطنية للأرا�ضي الرطبة (وي�شمل ذلك جهات
الإدارة الإقليمية والوطنية لأهمية الأرا�ضي الرطبة)� ،إ�ضافة �إىل معلومات عامة عن املوارد العاملية
للأرا�ضي الرطبة من املن�شورات ،وكتيبات اتفاقية رام�سار واملعلومات التي مت جمعها من قبل الكليات
وامل�ؤ�س�سات الأخرى التي تعمل يف نف�س املجال� ،أو �أهداف ذات �صلة.
-2-14توفري املقرتحات حول كيفية املتبعة للتوافق مع الهدف املو�ضوع يف العمل  61.3خلطة �إ�سرتاتيجية اتفاقية
رام�سار للبيانات احلالية التي حتمل التعريف من خالل � 14.1أعاله.
-3-14تعريف الأولويات لت�أ�سي�س ،حتديث �أ تو�سيع �أعمال اجلرد من �أجل حت�سني الدقة مع قدرة تقييم الكمية
للموارد العاملية لأرا�ضي الرطبة وو�صفها يف امل�ستقبل.
-15لقد قامت املنظمة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة خالل عام  1998وبنا ًء على عقد من قبل مكتب اتفاقية رام�سار
(رام�سار� ،إيران  )1971بعمل املراجعة .ومت اجلمع والتقييم من خالل عقود ثانوية مع مكاتب املنظمة العاملية
لربط الأرا�ضي الرطبة الإقليمية والثانوية املرخ�صة من قبل املنظمة ،وكلية الأبحاث البيئية ومراقبة العلماء،
�أ�سرتاليا بدعم املنظمة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة يف ملجموعات املتخ�ص�صني يف �أعمال اجلرد والتقييم ،ومت
ت�أ�سي�س جهات املنظمة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة ،وحكومة اململكة املتحدة ودعوة اخلرباء ملراجعة الإجناز
والنتائج.
-16اجتمعت اللجنة الدائمة وفرق امل�شروع يف ور�شة عمل مت عقدها بالتعاون مع امل�ؤمتر الثاين للأرا�ضي الرطبة
وتطويرها يف داكار ،ال�سينيغال خالل نوفمرب  1998ملراجعة التقدم مع تقارير امل�شروع.
-17لقد مت الأخذ باالعتبار على �أن التمويل �سيكون �ضروريا للقيام بامل�شروع بنجاح مر�ضي ،ومت من �أجل ذلك مبادرة
الربط مع الأعمال الأخرى العاملية للأرا�ضي الرطبة وفق نظام معلومات احلفاظ على التنوع الإحيائي (.)BCIS
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يقوم م�شروع  BCISبتطوير دليل لتقيم الأرا�ضي الرطبة واجلرد الغر�ض لتطوير وحت�سني جرد الأرا�ضي الرطبة
و�أدوات التقييم .ومت عمل املنظمة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة يف �أفريقيا� ،أوروبا ،ال�شرق الأو�سط بامل�شاركة
مع م�شروع �آخر جلرد الأرا�ضي الرطبة يف �أوروبا .لقد �ساهم ذلك يف تكملة مزيد من و�ضع التفا�صيل والتحاليل
لأقاليم رام�سار يف �أفريقيا و�أوروبا.
املنهاج
-18لقد ركز العمل املبدئي على تطوير تعريف فئات اجلرد واخلطوات يف تعريف موارد اجلرد ،وجمع وو�ضع والتعامل
مع معلومات اجلرد .لقد كان ذلك �ضروري ًا للت�أكد من �أن اجلمع والو�ضع للمعلومات يعمل ب�سال�سة بني الفرق من
الأقاليم .ولقد مت تطوير ثالث �أدوات للتعامل مع املعلومات:
 -1-18ورقة تقييم جرد الأرا�ضي الرطبة .تتيح و�ضع وجمع معلومات التقييم لكل جرد يتم للأر�ض الرطبة.
-2-18قاعدة بيانات تقييم جرد الأرا�ضي الرطبة .لتخزين املعلومات التي مت جمعها وو�ضعها من ورقة تقييم جرد
الأرا�ضي الرطبة.
-3-18قاعدة بيانات م�صادر وموارد املعلومات .جلمع وو�ضع معلومات اجلرد التي كانت بنمط تقرير والإتاحة
للأبحاث القادمة.
-19لقد ا�ستخدمت الأدوات يف مراجعة �سياق معلومات اجلرد املتوفرة لكل �إقليم من �أقاليم رام�سار ال�سبع� ،أفريقيا،
�آ�سيا� ،شرق �أوروبا ،منطقة نيوتروبيك� ،شمال �أمريكيا� ،أو�سيانا وغرب �أوروبا .ولقد مت ت�أ�سي�س املراجعات الإقليمية
بنا ًء على اجلرد الأويل لأعمال اجلرد الوطنية ،ولقد مت �أي�ضا ا�ستخدام مراجعات وطنية ثانوية غطت منطقة
كبرية من املنطقة .مت دعم وتكملة املراجعات الإقليمية عن طريق مراجعة على نطاق املقا�س والقارة ملوارد اجلرد.
تتوفر جميع املراجعات وقواعد البيانات الداعمة على منط كتيبات مطبوعة وعلى �أقرا�ص مدجمة .ولقد مت توفري
هنا امللخ�ص فقط.
النتائج واال�ستنتاجات
املعلومات العامة
-20بنا ًء على التقارير لأقاليم رام�سار ال�سبع ،بدى وا�ضح ًا ب�أن ال�سياق العاملي جلهد جرد الأرا�ضي الرطبة متجزء ،وال
يوفر معلومات �شاملة مبنية على اال�ستخدام الر�شيد ومراقبة الأرا�ضي الرطبة .قد يوجد فراغات يف هذه التغطية.
غالبية املعلومات قدمية �أو غري مكتملة ،وهنالك القليل من املعلومات عن تقييم الأرا�ضي الرطبة� ،أو القيم امل�شتقة
من الأرا�ضي الرطبة .وال ندري لغاية اليوم على امل�ستوى العاملي ما هي الأرا�ضي الرطبة لدينا وجمموع عدد قيمها.
-21غالبية جهود اجلرد مل يتخطى تقدمها جمع املعلومات احلالية� .إ�ضافة لذلك ،ي�ستخدم هذا اجلمع والو�ضع عادة
م�صادر خمتلفة من املعلومات دون توفري م�ؤ�شر لعمرها ومدى االعتماد عليها� ،أو مراجع مالئمة مل�صدر املواد.
-22با�ستثناء ب�ضعة برامج لل�صور ،ال توفر غالبية �أعمال اجلرد �أ�سا�س ملراقبة حالة الأرا�ضي الرطبة .وال يوجد
�إجابات على الأ�سئلة الأ�سا�سية عن �سياق الأرا�ضي الرطبة والتوزيع .ال تتوفر هذه املعلومات الأ�سا�سية لغالبية
الأرا�ضي الرطبة يف �أفريقيا� ،آ�سيا� ،شرق �أوروبا ومنطقة نيوتروبيك و�آ�سيانا .هنالك ا�ستثناءات ملحوظة مت
توفريها من قبل جهود اجلرد الوطنية يف الواليات املتحدة الأمريكية وبع�ض من دول �أوروبا الغربية.
ال�سياق والتوزيع للأرا�ضي الرطبة
-23مت احل�صول على معلومات ال�سياق والتوزيع للأرا�ضي الرطبة يف مقا�سات خمتلفة من التقديرات العاملية لل�سياق
اجلوي لأنواع معينة من الأرا�ضي الرطبة ،يف مواقع معينة .لكن هنالك عدم �سال�سة رئي�سي يف املعلومات مع عدم
توفري البيانات لبع�ض املواقع �أو الدول.
-24ال ميكن بنا ًء على املعلومات احلالية توفري �صورة مقبولة عن ال�سياق امل�ساحي للأرا�ضي الرطبة على املقا�س
العاملي� .أو ًال ،هنالك اتفاق قليل على ال�سلطات الت�شريعية للأرا�ضي الرطبة .ثاني ًا ،هنالك العديد من الفراغات
وعدم الدقة يف املعلومات ،مما يعني ب�أن «�أف�ضل» حد �أدنى للتقديرات العاملية املوفرة �أجناه ي�شري فقط �إىل:
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 الأر�ضي الرطبة ذات املياه العذبة				
 حقول الأرز			
 املاجنروف (القرم)			
 -ال�شعاب املرجانية

 570,000,000هكتار
 130,000,000هكتار
 18,100,000هكتار
 60,000,000-30هكتار

-25بنا ًء على الأرقام الواردة �أعاله هنالك ت�شكيالت الأرا�ضي الرطبة يف العامل من 778,100,000 – 748,000,000
هكتار ،لكن ال ي�شمل ذلك العديد من �أنواع الأرا�ضي الرطبة ،مثل امل�سطحات امللحية وامل�سطحات ال�ساحلية،
الأع�شاب البحرية وال�سهول ،والكار�ست والكهوف وخزانات جتميع املياه .لقد مت �سابق ًا ن�شر تقدير عاملي مب�ساحة
 970,000,000 – 560,000,000هكتار.
-26التقدير ال�سطحي ال�سريع للقيم الواردة �أعاله ي�ضع هذه الأرقام يف مكانة ال�شك عن النظر �إىل التقديرات الأدنى
الإقليمية للأرا�ضي الرطبة.
 124,686,000 – 121,322,000هكتار
			
 �أفريقيا 204,345,000هكتار
			
 �آ�سيا 229,217,000هكتار
			
 �شرق �أوروبا 1,782,103,000 – 134,804,000هكتار
		
منطقة نيوتروبيك
 2.057,369,000 – 244,903,000هكتار
		
�أمريكيا ال�شمالية
 35,750,000هكتار
			
�آ�سيانا
 28,822,000هكتار
			
�أوروبا الغربية
 -27يبلغ جمموع الأرقام �أعاله  4,462,292,000 – 999,165,000هكتار وهو يفوق جد ًا التقدير العاملي الوارد �أعاله.
-28هذه االختالفات الرئي�سية يف تقدير امل�ساحات ت�ضع ال�شك والت�شو�ش .وميكن لالختالفات �أن تلعب دور ًا يف العديد
من العوامل ،منها على �سبيل املثال اخلالفات يف التعريف للأرا�ضي الرطبة ،التقنيات امل�ستخدمة جلمع وتف�سري
البيانات الأ�سا�سية ،ومقا�س التحاليل .ومن غري املمكن جعل هدف التقييم لأراقم املختلفة لأن العديد من �أعمال
اجلرد تكرر امللومات التي مت جمعها �سابق ًا و�/أو ال ت�صف بو�ضوح الطرق التي ا�ستخدمت ودقتها ومدى االعتماد
على البيانات ،وب�شكل خا�ص ذات ال�صلة يف حتديد احلدود املو�سمية واملتقطعة للأرا�ضي الركبة التي تتعر�ض
للفي�ضانات.
�أنواع الأرا�ضي الرطبة والتعريفات
-29لقد مت تبني تعريف ام�سار الوا�سع للأرا�ضي الرطبة يف  ،1971و�أ�صبح اليوم تعريف �شائع ت�ستخدمه العديد من
الدول .لقد وفر هذا التعريف عامة التعديالت ،والأ�س�س للعديد من �أعمال اجلرد الوطنية .لكن مل يكن هذا احلال
دائم ًا ،ويحد العديد من �أعمال اجلرد لأكرث من موائل معينة (ىل �سبيل املثال ،البحريات ،املاجنروف �أو ال�شعاب
املرجانية)� ،أو ال ت�شمل كل من الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية والداخلية (على �سبيل املثال� ،أعمال اجلرد على املقا�س
القاري لآ�سيا و�أفريقيا).
-30لقد افتقرت العديد من �أعمال اجلرد لتعريف وا�ضح عن جمال املوائل التي يتم �أخذها يف االعتبار ،مما و�ضع
نوع من الت�شوي�ش ب�أن هذا املجال من موائل الأرا�ضي الرطبة مت تغطيته يف اجلرد وتنوع االختالف من ال�شعاب
املرجانية �إىل املاجنروف ال�ساحلية والداخلية �إىل الأرا�ضي الرطبة املرتفعة ،مثل البحريات.
-31تعترب الأرا�ضي الرطبة اال�صطناعية جز ًء مهم ًا من موارد الأرا�ضي الرطبة يف العديد من الأقاليم (على �سبيل
املثال حقول الأرز يف �آ�سيا) ،ولكن ال يتم عادة �شمل هذه املوائل يف �أعمال جرد الأرا�ضي الرطبة ،ومل يتم النظر
لها بالت�ساوي يف املراجعات الأقليمية التي دعمت حتاليل هذا امللخ�ص.
-32بغ�ض النظر عن �أي تعريفات للأرا�ضي الرطبة التي مت ا�ستخدامها ،مل يتم توفري حدود الأرا�ضي الرطبة ،الأمر
الذي جعل املقارنة بني املواد املختلفة �أمر �صعب ،وكذلك احلال مع اختالفات معاجلة الأرا�ضي الرطبة يف
جممعات الأرا�ضي الرطبة.
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املعدل وال�سياق خل�سارة الأرا�ضي الرطبة وتراجعها
-33با�ستثناء �أوروبا الغربية و�شمال �أمريكيا ،هنالك القليل من املعلومات املتوفرة �أو املحاولة يف ح�ساب معدل خ�سارة
الأرا�ضي الرطبة بنا ًء على �أ�س�س منتظمة .لقد مت تقدير خ�سارة الأرا�ضي الرطبة على امل�ستوى العاملي بن�سبة %50
من التي كانت موجودة ف  ،1900وهو قم ي�شمل الأرا�ضي الرطبة الداخلية ومن املمكن �أنه �شمل املاجنروف ،لكن
مل ي�شمل م�صبات الأنهار ،والأرا�ضي الرطبة البحرية ،مثل ال�شعاب املرجانية والأع�شاب البحرية .غالبية هذه
اخل�سارة يف املناطق املعتدلة ال�شمالية كانت يف الن�صف الثاين من هذا القرن .لكن منذ حقبة اخلم�سينات� ،شهدت
الأرا�ضي الرطبة �شبه اال�ستوائية ،وب�شكل خا�ص امل�ستنقعات والغابات واملاجنروف زيادة يف معدالت اخل�سارة.
ُ -34يعد قطاع الزراعة امل�س�ؤول الرئي�سي عن خ�سارة الأرا�ضي الرطبة يف العامل .وت�شري التقديرات ب�أنه يف عام 1958
مت ت�صفية  %65-%56الأر�ضي ارطبة من مياهها ب�سبب الزراعة املكثفة يف �أوروبا و�أمريكيا ال�شمالية ،و %27يف
�آ�سيا ،و %6يف جنوب �أمريكيا و %2يف �أفريقيا.
-35بالربط مع املعدل و�سياق خ�سارة الأرا�ضي الرطبة وتراجعها يف العامل ،ا�صبح ذلك ق�ضية عاملية لتخ�صي�ص املياه
وتوزيعها .ولقد �شهدت العديد من الأنهار يف العامل حتديدات من قبل بناء ال�سدود تلبية لزيادة الطلب على مياه
الري وتوليد الطاقة من املاء .الت�أثريات على الأنهار والأج�سام املائية الطبيعية ،مثل امل�ستنقعات وال�سهول الرطبة
�شهدت زيادة يف امللوحة واختفاء املياه اجلوفية من اخلزانات الطبيعية ،وتراجع يف التنوع الإحيائي وتراجع يف
خمزون الرثوة ال�سمكية نظر ًا لهجرة العديد من الأ�سماك وتدهور املوائل.
-36وال يقت�صر الت�أثري على الأرا�ضي الرطبة الداخلية �أو ال�ساحلية .لقد �أ�شارت درا�سة متت م�ؤخر ًا عن ال�شعاب
املرجانية ب�أن  %58من ال�شعاب املرجانية �أ�صبحت يف و�ضع متو�سط اخلطورة لل�ضرر والتلف نتيجة �أعمال من �صنع
الإن�سان .وعلى النطاق العاملي %36 ،من ال�شعاب املرجانية مت ت�صنيفها ب�أنها مهددة بخطر زيادة اال�ستهالك،
و %30منها من م�شاريع التطوير ال�ساحلية ،و %22من تلوث يف الأر�ض وت�آكل ،و %12من التلوث البحري.
-37توفر قاعدة موقع رام�سار حتديث منتظم ،لكن هنالك حتاليل غري مت�ساوية ملخاطر الأرا�ضي الرطبة .املعلومات
التي توفرها الأطراف املتعاقدة يف رام�سار ت�شري �إىل �أن  %84من الأرا�ضي الرطبة على قائمة رام�سار خ�ضعت �أو
تواجه خماطر من التغريات البيئية .و�أكرث املخاطر ال�سائدة كانت من التلوث ،ت�صفية املياه للزراعة ،بناء امل�ساكن
واملدن ،وال�صيد.
�شروط ملكية الأر�ض والإدارة
-38العديد من �أعمال اجلرد يف القارات وبع�ض من �أعمال اجلرد الوطنية للأرا�ضي الرطبة حتتوي على معلومات عامة
عن الإدارة و�شروط ملكية الأر�ض .ويكون ذلك ب�شكل عام على هيئة ر�سائل �أ�سا�سية عن ال�سلطات والت�شريعات
الق�ضائية ،حالة احلفاظ ،ومقا�سات احلفاظ املقرتحة .تكون هذه املعلومات عادة خمت�صرة وال تربز فعاليتها� ،أو
مقا�سات �شروط ملكية الأر�ض يف حماية موارد الأرا�ضي الرطبة.
-39لقد �شهدت بع�ض �أجزاء يف �آ�سيا و�آو�سينا بع�ض من التقدم يف تطبيق ت�شريعات احلفاظ ،ولكن العديد من الدول
ال زالت تتطلب طرق لتفعيل وتطبيق حماية زيادة ال�ضغط على الأرا�ضي الرطبة نظر ًا لزيادة تعداد ال�سكان .يعترب
هذا الأمر عاج ًال حلماية املاجنروف.
فوائد وقيم الأرا�ضي الرطبة
-40لقد وفرت العدد من موارد اجلرد بع�ض من املعلومات عن القيم وفوائد الأرا�ضي الرطبة .لكن كان ذلك على هيئة
ملخ�ص عن قيم التنوع الإحيائي وا�ستخدام الب�شر ،مع قليل من مقدرا الكمية �أو البيانات االقت�صادية .هنالك
ا�ستثناءات يف الإنتاج للأرا�ضي الرطبة اال�صطناعية ،مثل حقول الأرز ،ومزارع الأ�سماك وامللح.
 - 41لقد مت �إبراز قيم فوائد احلفاظ على جميع الأرا�ضي الرطبة وا�ستخدام الب�شر على النطاق العاملي .املعلومات
التف�صيلية كانت عن املاجنروف ،حيث �شملت القيم والفوائد حلماية املناطق ال�ساحلية ،تقليل الفي�ضانات ،جتمع
الرت�سبات ،مزارع الأ�سماك والق�شريات .هنالك و�صف مماثل لأرا�ضي الرتبة الزراعية.
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-42لقد مت الرتكيز يف �أوروبا على قيم الأرا�ضي املحمية ،وب�شكل خا�ص مبا ًء على �أ�سا�س قيمها كموائل للتكاثر �أو
التغذية للطيور .لقد مت تكرير هذا الرتكيز يف مناطق �أخرى ،ولكن مل يكن �شام ًال .حتظى املناطق املحمية بقيمتها
من قبل الأ�شخا�ص لأ�سباب متنوعة ،وي�شمل ذلك احلفاظ ،ال�سياحة و�صيد الأ�سماك.
�سياق ومالئمة برامج التحديث
 -43لقد حظيت ب�ضعة من �أعمال اجلرد بتحديث منتظم .وعلى امل�ستوى الوطني ،متت حتاليل احلاالت والتوجهات يف
الواليات املتحدة الأمريكية ب�شكل �شامل لتوفر معلومات حديثة .وقامت بع�ض من الدرا�سات بتعريف ال�سياق العام
للأرا�ضي الرطبة وعدم التمكن من حتيد خ�سارة الأرا�ضي الرطبة.
 - 44لقد وفر مكتب اتفاقية رام�سار دليل حتديث للمواقع مت �شمله يف قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية العاملية الذي
ين�شر كل �ست �سنوات .لقد قاربت القائمة  1000موقع مع جمموع م�ساحة تفوق  70مليون هكتار ،وهذه القائمة
متوفرة على املوقع العاملي وعلى �أقرا�ص مدجمة وكتيبات مطبوعة .لكن هذا الدليل ال يحتوي على حتديث �شامل
ملراجعة جميع املواقع.
-45عدم وجود التحديث املنتظم لأعمال جرد الأرا�ضي الرطبة غري متوقع ًا يف احل�صول على التكلفة العامة واجلهود
اللوج�ستي للقيام ون�شر (ن�سخ مطبوعة) لهذه الأعمال .التطوير امل�ؤخر لباقات قاعدة البيانات �سهلة اال�ستخدام
 ،وزيادة توفر املعلومات �إلكرتونيا ،مثل �أنظمة املعلومات اجلغرافية ( )GISتزيد من توفر البيانات ،تخزينها
وحتليلها والو�صول �إليها ،و�إمكانية تخزين معلومات �أعمال اجلرد بقاعدة بيانات �إلكرتونية وجعلها متوفرة للجميع.
توحيد مبادرات اجلرد
 - 46هنالك تنظيم موحد غري منا�سب لتقنيات اجلرد ،وي�شمل ذلك طرق الت�سجيل والتقرير للمعلومات الأ�سا�سية
ال�ضرورية للتحديد مع الثقة ،وحالة الأرا�ضي ارطبة يف العامل .تفتقر عادة �أعمال اجلرد للمعلومات الأ�سا�سية،
وب�شكل ملحوظ الغر�ض والهدف من اجلرد ،وتعريف الأر�ض الرطبة و�أنظمة الت�صنيف امل�ستخدمة ،وطريقة
(طرق) جمع البيانات ،مورد البيانات لإح�صاءات م�ساحة الأرا�ضي الرطبة وخ�سارتها ،اال�سم وعالقة من جمع
وو�ضع املعلومات للمواقع الفردية ،وبرنامج لتحديث اجلرد وغريها.
-47تطوير �إطار عمل نظام موحد ومرن جلرد الأرا�ضي الرطبة �سي�ساعد الدول يف �إعداد �أعمال اجلرد الوطني ،وال
يقت�صر ذلك على منط متما�شي مع �أهدافها فقط ،بل متما�شي مع �أعمال اجلرد للدول املجاورة على النطاق
الإقليمي ومن ثم العاملي.
-48ا�ستخدام �أنظمة التخزين الإلكرتونية ،مثل �أنظمة قواعد البيانات و�أنظمة املعلومات اجلغرافية ( )GISاملربوطة
مع املواقع العاملية �سيعزز توفر البيانات ،واملعلومات ذات ال�صلة (على �سبيل املثال ،املراجع الكتب) للدول املعينة
ومواقع الأرا�ضي الرطبة� .سيتيح ذلك �أي�ض ًا التحديث املنتظم للتكلفة الفعالة وحتديث معلومات اجلرد.
-49قد ت�ستفيد الدول ذات موارد �أو خربة حمدودة يف جرد الأرا�ضي الرطبة من الو�صول �إىل طرق موحدة �أو عامة
جلرد الأرا�ضي الرطبة ،وي�شمل ذلك قواعد البيانات العامة للت�سجيل وحفظ برنامج معلومات اجلرد .ميكن
�إ�ضافة هذه املعلومات الحق ًا �إىل ملف البيانات الرئي�سي املتوفر عاملي ًا ،مثل الذي مت تطويره من قبل  BCISللت�أكد
من �أن التفا�صيل واالت�صال متوفرة للآخرين ملزيد من املعلومات عن اجلرد.
-50ميكن ا�ستنتاج هذا التوحيد من النماذج احلالية ،وعلى وجه التحديد منوذج جرد الأرا�ضي ارطبة يف منطقة
حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط ( ،)MedWetومنوذج اجلرد الوطني للأرا�ضي الرطبة من قبل الهيئة الأمريكية
خلدمة الأ�سماك واحلياة الربية .تقنيات اال�ست�شعار عن بعد و�أنظمة الت�صنيف امل�ستخدمة يف هذه املبادرات مت
تبنيها بنجاح يف دول �أخرى ،وقد توفر �أ�س�س �إطار عمل موحد و�/أو قاعدة بيانات عامة عن جرد الأرا�ضي الرطبة.
-51هنالك نداءات منتظمة لزيادة ا�ستخدام تقنية اال�ست�شعار عن بعد جلرد الأرا�ضي الرطبة .تتوفر هذه التقنيات
وميكن اختبارها ملوائل الأرا�ضي الرطبة املختلفة .وال يجب الرتكيز على التبني الإجمايل لهذه التقنيات ،بل يف�ضل
�أن يتم تطوير النماذج التي تعترب منا�سبة للأغرا�ض املرتبطة مع الإدارة على فعاليات الإدارة على الأر�ض ،وي�شمل
ذلك نقاط الت�أكد الأر�ضية واملراقبة.
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-52ب�شكل عام ،عند ت�سليط ال�ضوء على ال�صعوبات يف احل�صول على معلومات �أ�سا�سية موحدو للعديد من الأرا�ضي
الرطبة ،هنالك �ضرورة يف تعريف جمموعة البيانات الأ�سا�سية لو�صف الأر�ض الرطبة .وي�شمل ذلك املوقع واملنطقة
واملزايا الأ�سا�سية للخ�صائ�ص البيئية التي توفر القيم والفوائد للب�شر .وت�شمل الفوائد للب�شر جودة املياه واحلياة
الفطرية .وجود نظام متفق عليه لت�صنيف طبيعة الأر�ض �سيمكن املقارنة بني املواقع والأقاليم ،وبالتايل يوفر �أ�س�س
قرارات الإدارة ايل ت�ؤدي �إىل جمع مزيد من املعلومات املعينة عن املخاطر ،القيم والفوائد� ،شروط ملكية الأر�ض
والإدارة واملراقبة.
موارد املعلومات
-53لقد مت مراجعة ت�شكيلة وا�سعة من �أعمال اجلرد والتقارير املن�شورة عن الأرا�ضي الرطبة� .شمل ذلك �أعمال اجلرد
العاملية ،الإقليمية والوطنية املتوفرة يف تقارير من�شورة ،كتب ون�شرات ومزيد من التقارير غري املن�شورة ،والأطل�س
(على �سبيل املثال ،املاجنروف) ومواقع الإنرتت (على �سبيل املثال ،ال�شعاب املرجانية) .غالبية املعلومات التي مت
تقييمها مل تكن من موارد اجلرد الذي مت ن�شره.
-54لقد �أخذ باالعتبار ب�أن العديد من موارد املعلومات مل تكن متوفرة للو�صول �إليها �أثناء هذه املراجعة ،وب�شكل خا�ص
للأعمال يف �أمريكي ال�شمالية واجلنوبية التي تيمز بكمية وفرية من املعلومات املوجودة .القليل من املعلومات
متوفرة لأفريقيا و�آ�سيا .وتتطلب يف هذه احلاالت احل�صول على مزيد من املعلومات التي تتوفر يف التقارير
اخلا�صة باملوارد الربية واملائية ،وعلى وجه التحديد الرثوة ال�سمكية .لكن غالبيتها كانت يف ما مت جمعه يف مكتبات
�صغرية التي كان من ال�صعب الو�صول �إليها من خالل خطوات التبادل للمكتبات .املزيد من ال�شبكات ال�شاملة
واملعرفة مبزيد من الغات قد يلعب دور ًا �أف�ضل يف حتديد موارد املعلومات.
-55مل يتم تقييم جمع ال�صور من اال�ست�شعار عن بعد واخلرائط الوطنية والعاملية واجلداول .وبدى ب�أن اخلرائط
الطبقية واملالحية مل ي�ستخدم حلد كبري لأغرا�ض اجلرد ،وذلك نظر ًا لعدم �سهولة احل�صول عليها .قد تتغري
هذه املعلومات مع �إنتاج املزيد من اخلرائط ب�أمناط �إلكرتونية .زيادة توفر املقا�س العاملي والوطني لقواعد بيانات
ال�صور (على �أقرا�ص مدجمة والإنرتنت) قد ي�ساعد يف توفري فر�ص �أف�ضل ال�ستخدام بيانات اال�ست�شعار عن بعد.
-56ال ميكننا الإدعاء ب�أن هذه املراجعة �شاملة ،لكن تطويرنا للكتب وامل�ؤلفات وقواعد بيانات اجلرد توفر �أداة مبدئية
لإ�ضافة املزيد من املوارد عند حتديدها .و�إذا مت ذلك ب�شكل منتظم (على �سبيل املثال ،مع اجلرد كل ثالث �سنوات
لواقع رام�سار)� ،إعادة هيكلة النمط والأ�سلوب لقواعد البيانات احلالية ق يكون مالئم ًا.
-57لقد َعرفت املرجعات الإقليمية عدد كبري من املوارد جلرد الأرا�ضي الرطبة ،لكن تغطية امل�ستوى الوطني ال تزال
مبعرثة .لقد غطت العديد من �أعمال اجلرد جزء من وارد الأرا�ضي الوطنية يف الدولة (على �سبيل املثال ،م�صبات
الأنهار �أو �أرا�ضي الرتبة الزراعية �أو البحريات) .ولقد غطت �أعمال اجلرد الوطنية مزيد من الدول ،ولكنه مل تكن
�شاملة (على �سبيل املثال ،تغطية الأرا�ضي الرطبة املهمة فقط).
-58لقد ت�أ�س�ست غالبية �أعمال اجلرد على معيار التنوع الإحيائي ،وب�شكل خا�ص امهمة للطيور املائية .وت�أ�س�س البع�ض
الآخر على موائل حمددة ،مثل البحريات وال�شعاب املرجانية .وغالبيتها مل تكن ذات مراجعة حمددة �أو ملخ�صة
ملعلومات الأرا�ضي الرطبة.
-59لقد مت العديد من �أعمال اجلرد الوطني من قبل الوكاالت احلكومية الوطنية �أو املحافظات .وعلى عك�س �أعمال
اجلرد الوطنية الأخرى التي متت من قبل منظمات دولية غري حكومية .وعلى الرغم �أن املنظمات غري احلكومية
وفرت قيم ًا �أف�ضل عن املواد احلالية� ،إىل �أن العديد منها مل يتم توزيعه ويتم حتديثه يف بع�ض الأحيان.
-60يبدو �أن غالبية جهود اجلرد كانت خالل حقبة الثمانينات وبداية الت�سعينيات .غالبية املواد القدمية تعد اليوم
لال�ستخدام التاريخي ،وذلك للخ�سارة امل�ستمرة وتراجع الأرا�ضي ارطبة الذي يعتقد ب�أنه ظهر يف العديد من
الأقاليم .لقد ركزت حتاليلنا بقدر الإمكان على موارد اجلرد من فرتة الت�سعينيات.
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الأولويات جلرد الأرا�ضي الرطبة يف امل�ستقبل
 -61ميكن القول ب�أن املعرفة عن موارد اجلرد العاملي للأرا�ضي الرطبة ب�شكل عام بعيد من الإكتمال ،وغري مالئمة
لدعم متطلبات الإدارة .جميع الأقاليم يف العامل� -أفريقيا� ،آ�سيا� ،أوروبا ال�شرقية ،منطقة نيوتربيك�س� ،أمريكيا
ال�شمالية� ،أو�سيانا و�أوروبا الغربية بها فراغات للمعلومات و�أولويات املناطق جلرد الأرا�ضي الرطبة .بع�ض من
هذه الفراغات يف املعلومات يتطلب ت�سليط ال�ضوء عليه على الفور ،و�ستكون هذه ال�ضرورة �أكرب مع اال�ستمرار يف
خ�سارة الأرا�ضي الرطبة.
-62وجلعل املهمة �أكرث قابلية للإدارة ،يجب �إعطاء الأولوية لت�شجيع الدول التي لي�س لديها نظام جرد وطني بااللتزام
�أو ال�سعي للموارد لتكملة اجلرد .وال ميكن جتاهل زيادة الرتكيز على �أهمية و�ضرورة �أعمال اجلرد الوطني .يوفر
ذلك قاعدة املعلومات للمراقبة الفعالة ،الإدارة اال�ستخدام امل�ستدام واحلفاظ على الأرا�ضي الرطبة على جميع
امل�ستويات ،املحلية ،الوطنية ،الإقليمية والدولية.
-63يجب االنتباه �أي�ض ًا الرتكيز على �أولويات جرد موائل الأرا�ضي الرطبة ،وب�شكل خا�ص للتي حتظى بقدر قليل من
املعلومات والتي ال تتوفر معلومات عنها ،والتي تتعر�ض خلطر كبري من التدهور والتدمري .وبنا ًء على هذه الدرا�سة،
�أولويات موائل الأرا�ضي الرطبة هي:
-1-63الأع�شاب البحرية -يف جنوب �آ�سيا ،جنوب البا�سيفيك ،جنوب �أمريكيا وبع�ض مناطق يف �أفريقيا التي تتعر�ض
لزيادة خماطر من التلوث ،م�شاريع التطوير ال�ساحلية ،طرق ال�صيد ال�ضارة ،اال�ستخدام الرتفيهي وغريها.
-2-63ال�شعاب املرجانية -تعد مورد تنوع �إحيائي هام يواجه خماطر م�ستمرة عاملية نظر ًا للتطوير ،الت�صحر والتلوث
للأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية والداخلية.
 - 3-63امل�سطحات امللحية وامل�سطحات ال�ساحلية .لقد افتقرت بت�سليط ال�ضوء عليها يف �أعمال جرد الأرا�ضي الرطبة،
ومع تقديرات قليلة عدم جود �صورة وا�ضحة .هذه امل�سطحات تواجه زيادة يف املخاطر على النطاق العاملي،
وب�شكل خا�ص يف �أفريقيا و�آ�سيا ومنطقة �أ�سيانا نظر ًا لزيادة م�شاريع التطوير ال�ساحلية.
-4-63املاجنروف -حتظى بخرائط �أف�ضل من الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية والبحرية الأخرى ،لكن وجود عدم �سال�سة
رئي�سية ي�شري �إىل عمل مزيد من اجلرد ال�شامل .يجب �أن ي�ستخدم ذلك لتحديد خ�سارة املاجنروف التي
و�صلت اليوم مل�ستوى يدق ناقو�س اخلطر يف العديد من الأماكن يف �أفريقيا وجنوب �شرق �آ�سيا ومنطقة �أو�سيانا
من خالل الت�صحر ،ردم ال�سواحل ،وتطوير املزارع املائية.
-5-63الأرا�ضي الرطبة يف املناطق القاحلة .تفتقر هذه املناطق خلرائط جيدة ،ولكن هنالك زيادة يف �أهميتها يف
زيادة ال�ضغط ال�سكاين والطلب على املاء .على �سبيل املثال ،يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط هنالك �ضغط يف توفري
املياه �أدى �إىل بناء العديد من ال�سدود ال�ضخمة ،والذي �أدى �إىل خالفات عرب احلدود مل�شاركة هذه املوارد
املائية املحدودة.
�-6-63أرا�ضي الرتبة الزراعية .حتظى بخرائط جيدة مقارنة مع موائل الأرا�ضي الرطبة الأخرى .لكنها هي الأخرى
تخ�ضع خلطر ت�صفية املياه لأغرا�ض الزراعة والت�صحر يف �آ�سيا ،وبع�ض �أنحاء �أوروبا و�شمال �أمريكيا .وعلى
الرغم من �أهميتها عاملي ًا ك�أحوا�ض لتخزين الكربون ،ومواردها على ال�صعيد االقت�صادي ،وفقر معرفتها يف
الأقاليم اال�ستوائية ،مثل جنوب غرب �آ�سيا.
-7-63الأنهار وال�سواقي ،تواجه خماطر جدية من التلوث ال�صناعي واملحلي ،وتغيري جمرى املياه ،وعوائق يف العديد
من الأقاليم يف االمل .وعلى الرغم من القول ب�أنها حتظى بخرائط جيدة ،من ال�صعب احل�صول على تقديرات
م�ساحية للأنهار وال�سواقي و�سياق امل�ستنقعات ذات ال�صلة ،وامل�سحطات والبحريات املغلقة والبحريات ال�ضحلة.
-8-63الأرا�ضي الرطبة اال�صطناعية .حتتل هذه الأرا�ضي الرطبة مكانة مهمة مع خزانات جتميع املياه ،ال�سدود،
م�سطحات جمع امللح ،حقول الأرز واملزارع املائية املهمة يف العديد من الأقاليم ،وب�شكل ملحوظ يف �آ�سيا،
�أفريقيا ومنطقة نيوتروبيك�س ،حيث توفر موئل للحياة الربية ،وعلى وجه التحديد للطيور املهاجرة .ويف بع�ض
احلاالت توفر العديد من القيم والفوائد للب�شر وميكنها تعوي�ض خ�سائر الرتاجع للأرا�ضي الرطبة الطبيعية.
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-64العمل املتطلب لت�أ�سي�س وحتديث �أو تو�سيع جرد الأرا�ضي الرطبة يبدو وا�ضح ًا ومهم ًا عند مطالعة املقا�س العاملي،
ولكن من املكن �إجنازه عن طريق مبادرات وطنية حقيقية وخطوات رئي�سية تهدف التح�سني .وي�شمل ذلك حت�سني
طرق التوا�صل للت�أكد من �أن معلومات جرد الأرا�ضي الرطبة مفيدة للأ�شخا�ص على جميع امل�ستويات ،بداية من
امل�ستوى املحلي ونهاية مع امل�ستوى العاملي.
-65يجب ت�شجيع التعاون بني الدول والوكاالت مع هدف م�شرتك لتح�سني جرد الأرا�ضي الرطبة جلميع موائلها ،وب�شكل
خا�ص التي تواجه خماطر �أكرث .يتم عادة هدر املوارد واجلهد على الدرا�سة التجريبية� ،أو زيادة الطموح يف
امل�شاريع التي تعطي ثمار ًا قليلة على نطاق اجلرد وحت�سني �إدارة الأرا�ضي الرطبة .ي�شري ذلك �إىل �ضرورة مزيد
من و�ضع الأولويات عند تخ�صي�ص املوارد جلرد الأرا�ضي الرطبة.
-66عند القيام مبزيد من �أعمال اجلرد ،يجب �أن يكون كل جهد لربط العمل مع املبادرات الوطنية والعاملية ،مثل
التعريف والتخطيط ملواقع �إ�ضافية ذات �أهمية عاملية� .إ�ضافة لذلك ،يجب �أن ي�ساعد اجلرد التحرك لإجناز ر�ؤية
قائمة رام�سار للأرا�ضي الربة ذات الأهمية العاملية (القرار .)1-VII
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قرارات ذات �صلة
القرار 6-VIII
(مت تبنيه من قبل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن ،فالن�سيا� ،أ�سبانيا)2002 ،
�إطار عمل رام�سار جلرد الأرا�ضي الرطبة
-1التذكري باملقرتح  5-1الذي �أقرت به الأطراف املتعاقدة على �ضرورة جتهيز �أعمال جرد لأرا�ضيهم الرطبة «كم�ساعدة يف تهيئة وتطبيق �سيا�سات وطنية
للأرا�ضي الرطبة ،والقرار  6-VIIالذي تبنت به الأطراف املتعاقدة دالئل عن هذه الأمور»;
-2التذكري �أي�ض ًا باملقرتح  ،6-4القرار  5.3و  12-VIوالعمل  2-1-6ملخطط الإ�سرتاتيجية  2002-1997التي �أقرت به الأطراف على قيم �أعمال اجلرد
الوطني لتعريف املواقع املنا�سبة ل�شملها يف قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية العاملية قائمة رام�سار) وفق ًا لالتفاقية;
-3العلم ب�أنه يف الفعل  3-1-6خلطة الإ�سرتاتيجية  2002-1997والقرار � 20-VIIأقرت الأطراف �أي�ض ًا على �أهمية جرد اخلط الأ�سا�سي للأرا�ضي
الرطبة لتقدير الكمية ملوارد الأرا�ضي الرطبة العاملية ك�أ�سا�س لتقييم و�ضعا وتوجهها ،ولتعريف الأرا�ضي الرطبة املنا�سبة لإعادة الت�أهيل ،وتقييم
املخاطر والأ�ضرار;
-4التنويه ب�أن هذا االجتماع تبنى الأ�س�س والدالئل لإعادة ت�أهل الأرا�ضي الرطبة (القرار  ،)16-VIIIق�ضايا الأرا�ضي الرطبة يف �إدارة مدجمة للمناطق
ال�ساحلية (( )ICZMالقرار  ،)4-VIIIدليل �إ�ضايف للتعريف والتخ�صي�ص لأنواع الأرا�ضي الرطبة التي تفتقر للتمثيل اجليد ك�أرا�ضي رطبة ذات
�أهمية عاملية (القرار  ،)11-VIIIالدالئل اجلديدة لإدارة وتخطيط مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة الأخرى (القرار  ،)14-VIIIوالدالئل لأعمال
عاملية لأرا�ضي الرتبة الزراعية (القرار  ،)17-VIIIوتطبيق جميع ذلك الذي �سي�ساعد ب�شكل كبري توفر جرد الأرا�ضي الرطبة على امل�ستوى الوطني
وامل�ستويات الأخرى;
-5التذكري ب�أن نتائج تقرير اللجنة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة بعنوان املراجعة العاملية ملوارد الأرا�ضي الرطبة و�أولويات جرد الأرا�ضي الرطبة
( ،)GRoWIوالذي �أ�شار �إىل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن ( )COP8ب�أن عدد من الدول لديها �أعمال جرد �شاملة ملوارد �أرا�ضيها الرطبة ،ومل يكن
بالإمكان توفري تقدير اخلط الأ�سا�سي للموارد العاملية من الأرا�ضي الرطبة مب�ستوى ثقة عالية;
-6التنويه ب�أن امل�شروع امل�شرتك بني املنظمة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة واتفاقية كلية �إدارة املياه واملياه العادمة الأر�ضية ( )RIZAيف هولندا تو�سعت
وقامت بتحديث حتاليل  GRoWIجلميع الدول الأوروبية;
-7العلم ب�أن تقييم النظام البيئي الألفي ( )MAيقوم بتقييم الظروف ،احلالة والتوجه يف الأنظمة البيئية العاملية وي�شمل الأرا�ضي الرطبة الداخلية،
املغمورة (كار�ست) ،والأنظمة ال�ساحلية والبحرية ،و�سي�شمل ذلك التطبيقات اجلديدة لال�ست�شعار عن بعد الذي يعزز املعلومات وتوزيعها العاملي عن
الأرا�ضي الرطبة وحاالتها;
-8العلم �أي�ض ًا ب�أن اتفاقية م�شروع وكالة الف�ضاء الأوروبية ملراقبة الأر�ض ( )TESEOتقوم بتقييم ا�ستخدام اال�ست�شعار عن بعد جلرد الأرا�ضي الرطبة،
التقييم ،املراقبة و�إدارة املوقع� ،إ�ضافة �إىل تطبيق ذلك على الأنظمة البيئية للأرا�ضي اجلافة;
-9التذكري بالقرار  20-VIIالذي حثت به الأطراف «على جميع الأطراف املتعاقدة تكملة �أعمال جرد وطنية �شاملة ملوارد �أرا�ضيها الرطبة ،وي�شمل
ذلك �إذا �أمكن خ�سائر الأرا�ضي الرطبة مع مقومات �إعادة الت�أهيل ،و�إعطاء الأولويات خالل ال�سنوات الثالث التالية جمع وو�ضع �أعمال جرد وطنية،
مع املالحظة واالهتمامات الواردة يف تقاريرهم الوطنية لهذا االجتماع لقد قام  51طرف ًا فقط بتقدمي تقارير عن �أعمال اجلرد اجلزئية� ،أو البداية
ب�أعمال اجلرد الوطنية ،و 29طرف فقط �أمت �أعمال اجلرد الوطنية ال�شاملة;
-10التذكري �أي�ض ًا ب�أن القرار  20-VIIطلبت الأطراف املتعاقدة من جلنة املراجعة العلمية والتقنية ( )STRPبالتعاون مع املنظمة العاملية لربط الأرا�ضي
الرطبة ،ومكتب رام�سار ،واملنظمات الأخرى املهتمة املراجعة والتطوير الإ�ضايف للنماذج احلالية جلرد الأرا�ضي الرطبة و�إدارة البيانات ،وي�شمل ذلك
ا�ستخدام اال�ست�شعار عن بعد ،و�أنظمة املعلومات اجلغرافية ذات التكلفة املنخف�ضة ،وحت�ضري التقارير للنتائج �إىل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن
مع مراجعة لرتويج معايري عاملية �شائعة;
-11تذكري �إ�ضايف ب�أن القرار  20-VIIالذي تو�صلت به الأطراف املتعاقدة ب�أن بياناتها للجرد املوجودة يجب و�ضعها واحلفاظ عليها بطريقة جتعل مراد
املعلومات متوفرة جلميع متخذي القرارات� ،أ�صحاب امل�صالح واجلهات الأخرى املهتمة;
 -12تقدير الدعم املايل من حكومة اململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية للتح�ضري من قبل جلنة املراجعة العلمية والتقنية للدليل الإ�ضايف عن جرد
الأرا�ضي الرطبة; و
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-13التعرف على مناهج متنوعة جلرد وطني ميكن ب�شكل عام تطبيقه �أي�ض ًا على النطاق املحلي والوطني (على �سبيل املثال ،املحافظات) ،وعلى مقا�سات
عابرة للحدود;
م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
 -14تبني �إطار عمل جلرد الأرا�ضي الرطبة كملحق لهذا القرار;
-15العلم ب�أنه من املالئم تطبيق مبادرات خمتلفة جلرد الأرا�ضي الرطبة ،والطرق وت�صنيف الأرا�ضي الرطبة لأغرا�ض والأهداف املختلفة ،ولكن �ضرورة
وجود معايري �شائعة ميكن حتقيقها من خالل الت�أكد من �سال�سة اجلمع ملجموعة البيانات املحورية كما هو مو�ضح يف �إطار العمل;
-16حث جميع الأطراف املتعاقدة على تكملة جرد وطني �شامل ال�ستمرارية �إعطاء الأولوية يف ال�سنوات الثالث التالية جلمع و�ضع �أعمال اجلرد ،وت�سخري
�إطار عمل جرد الأرا�ضي الرطبة للت�أكد من �أن ت�صميم �أعمال جردها مالئم لت�سليط ال�ضوء على الغر�ض والأهداف ،وذلك لكي تكون فعالياتهم التي
تتطلب �أ�سا�س متني جلرد الأرا�ضي الرطبة ،مثل تطوير ال�سيا�سات وتخ�صي�ص مواقع رام�سار ،والذي ميكن �أداءه بنا ًء على �أ�سا�س �أف�ضل معلومات;
-17ت�شجيع الأطراف املتعاقدة يف بداية تطوير جرد وطني للأرا�ضي الرطبة للأخذ باالعتبار تطبيق �أو تبني منهاج جرد حايل ونظام �إدارة البيانات،
وي�شمل ذلك منهاج حتديث اجلرد الذي قامت مبادرة جرد الأرا�ضي الرطبة يف منطقة حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط ( )MedWetبتطويره،
ومبادرة جرد الأرا�ضي الرطبة يف �آ�سيا واملناهج الأخرى املالئمة ،بحيث يتم الت�أكد من ال�سال�سة يف بيانات اجلد واملعلومات التي يتم جمعها;
-18دعوة الأطراف املتعاقدة التي قامت ب�أعمال اجلرد الت�أكد من وجود ترتيبات مالئمة للجمع واحلفاظ على بيانات �أعمال اجلرد لأرا�ضيها الرطبة،
وتوفرها ب�شكل مطبوع و�إلكرتوين ،و�إذا �أمكن جعل هذه املعلومات والبيانات متوفرة ،وي�شمل ذلك و�ضعها على املوقع العاملي وعلى �أقرا�ص مدجمة،
وتوفريها جلميع متخذي القرارات� ،أ�صحاب امل�صالح واجلهات الأخرى املهتمة;
-19الطلب �أي�ض ًا من جميع الأطراف املتعاقدة وكل من قام� ،أو �سيقوم ب�أعمال اجلرد توثيق املعلومات عن اجلرد ،والبيانات ،والإدارة ،وجعلها متوفرة
با�ستخدام �سجل البيانات الرئي�سي املوحد املوفر يف �إطار عمل جرد الأرا�ضي الرطبة ،بحيث تكون هذه املعلومات متوفرة ب�أكرب قدر ممكن;
-20الطلب من مكتب رام�سار واملنظمة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة ،العمل مع جردها لأرا�ضي الرطبة ومراقبة الفرق املتخ�ص�صة و�إمكانية توفري �سجل
البيانات الرئي�سي املوحد للبيانات جرد الأرا�ضي الرطبة وتوفريها على املوقع العاملي بحيث تتمكن الأطراف املتعاقدة والآخرين من حت�ضري التقرير
وتقدمي جميع املعلومات لديها عن �أعمال جردها للأرا�ضي الرطبة ،وم�ساعدتها يف حتديث املعلومات العاملية عن الأرا�ضي الرطبة وحاالت اجلرد;
-21ت�شجيع الأطراف املتعاقدة واملنظمات املهتمة الأخرى وجهات التمويل املادي توفري املوارد للمنظمة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة ،والعمل مع املنظمات
ذات ال�صلة ،ملراجعة وحتديث املراجعة العالية ملوارد الأرا�ضي الرطبة و�أولويات جرد الأرا�ضي الرطبة ( )GRoWIوجعل التقرير متوفر مل�ؤمتر الأطراف
املتعاقدة ال�سابع ( ،)COP7ورفع التقرير عن النتائج الجتماع الأطراف املتعاقدة التا�سع ،وي�شمل ذلك التقدم يف تطبيق القرار ; 20-VII
-22الطلب من جلنة املراجعة العلمية والتقنية العمل مع املنظمة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة ،ومكتب رام�سار ،ووكاالت اال�ست�شعار عن بعد واملنظمات
الأخرى املهتمة ملراجعة تطبيق ا�ست�شعار البيانات عن بعد ،و�أنظمة املعلومات اجلغرافية ذات تكلفة منخف�ضة ،و�أنظمة ت�صنيف جرد الأرا�ضي الرطبة
ورفع التقرير عن النتائج مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�سع;
-23الطلب من الأطراف املتعاقدة واملنظمات الأخرى ذات خربة بالتدريب وبناء القدرات يف جرد الأرا�ضي الرطبة ،وي�شمل ذلك ا�ستخدام اال�ست�شعار عن
بعد و�أنظمة املعلومات اجلغرافية ،للعمل مع املنظمة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة من �أجل توفري هذه اخلربة من خالل �إطار عمل رام�سار للتدريب
عند الت�أ�سي�س;
-24الطلب الإ�ضايف من املتربعني الثنائيني واملتعددين لتخ�صي�ص الأولويات لدعم م�شاريع جرد الأرا�ضي الرطبة يف الدول النا�شئة ،والدول ذات اقت�صاد
�صعب ،مع مالحظة �أهمية هذه امل�شاريع يف تكوين �أ�سا�س التطوير وتطبيق اال�ستخدام امل�ستدام للأرا�ضي الرطبة; و
 -25الطلب من الأطراف املتعاقدة �إعطاء الأولوية لتقدمي م�شاريع جرد الأرا�ضي الرطبة �إىل �صندوق رام�سار لدعم امل�شاريع ال�صغرية.
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القرار 12-VI
(مت تبنيه من قبل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ال�ساد�س ،بريزبني� ،أ�سرتاليا)1996 ،
-1تذكري املقرتح  4.6والقرار  5.3الذي ي�شجع ت�أ�سي�س �أعمال جرد وطنية ،وعلى وجه التحديد لأرا�ضي الرطبة ذات �أهمية عاملية وفق ًا للمعايري التي مت
تبنيها من قبل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة;
 -2مالحظة قيمة اجلرد ال�شامل ملوارد الأرا�ضي الرطبة ك�أداة م�ساعدة لتطبيق التزام اال�ستخدام الر�شيد وفق ًا لالتفاقية; و
 -3املالحظة �أي�ض ًا قيمة �إدراك وتخ�صي�ص هذه املواقع لتكون مر�شحة ل�شملها يف القائمة وفق ًا لالتفاقية;
م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
 -4ت�شجيع الأطراف املتعاقدة يف ت�أ�سي�س واملحافطة على جرد وطني علمي ،ل�شمل الأرا�ضي الرطبة; و
 -5ت�شجيع كل طرف متعاقد التعريف الر�سمي ب�أن املواقع التي مت تعريفها توافق مع املعايري املوافق عليها من قبل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة.
القرار 20-VII
(مت تبنيه من قبل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة ال�سابع� ،سان جوزيه ،كو�ستا ريكا)1999 ،
�أولويات جرد الأرا�ضي الرطبة
-1تذكري املقرتح  1.5الذي يدعو الأطراف املتعاقدة لتجهيز �أعمال جرد لأرا�ضيها الرطبة ،لتكون ك�أداة م�ساعدة يف �إعداد وتطبيق ال�سيا�سات الوطنية
للأرا�ضي الرطبة ،وامل�ساعدة يف اال�ستخدام الر�شيد للرا�ضي الرطبة;
-2التذكري �أي�ض ًا باملقرتح  ،4.6القرار  5.3و  12.VIوالعمل  6.1.2خلطة الإ�سرتاتيجية  2002-1997التي �أقرت قيم �أعمال اجلرد العلمية لتعريف
املواقع ل�شملها يف قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات �أهمية عاملية (قائمة رام�سار) وفق ًا لالتفاقية;
-3التنويه للعمل  6.1.3خلطة الإ�سرتاتيجية  2002-1997التي تدعو مكتب رام�سار واملنظمة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة وال�شركاء �إىل «ت�سخري
املعلومات من الدالئل الإقليمية للأرا�ضي الرطبة ،و�أعمال اجلرد الوطنية العلمية للأرا�ضي الرطبة واملوارد الأخرى ،لبداية تطوير قيا�س الكمية ملوارد
الأرا�ضي الرطبة العاملية ،ك�أداة ملعلومات خط الأ�سا�س لأخذها باالعتبار يف توجهات احلفاظ على الأرا�ضي الرطبة �أو خ�سارتها;
-4املالحظة للتقرير بعنوان املراجعة العاملية للأرا�ضي الرطبة و�أولويات جرد الأرا�ضي الرطبة ومقرتحاتها كما ت جتهيزها وتقدميها من قبل املنظمة
العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة �إىل اجلل�سة التقنية  IVلهذا امل�ؤمتر جتاوب ًا مع العمل  3-1-6خلطة الإ�سرتاتيجية ;2002-1997
 -5تقدمي الدعم املايل املوفر لتح�ضري التقرير �أعاله من قبل حكومة هولندا ،الرنويج واململكة املتحدة;
-6املالحظة مع االهتمام لنتائج تقرر اللجنة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة املبني على املعلومات التي مت جمعها �ضمن قيود هذا امل�شروع ،وقيام ب�ضعة
دول القيام ب�أعمال جرد وطنية �شاملة ملوارد �أرا�ضيها الرطبة ،الأمر الذي يجعل �صعوبة يف توفري اخلط الأ�سا�سي ملوارد الأرا�ضي الرطبة العاملية
مب�ستوى ثقة عايل;
�-7إدراك وتخ�صي�ص الأولويات ملزيد من اجلرد للأرا�ضي الرطبة ،على نطاق الأنواع والأقاليم كما مت تعريفه يف التقرير املوثق من قبل امل�ؤمتر الثاين
للأرا�ضي الرطبة والتطوير (دكار ،ال�سينيغال ،نوفمرب ;)1998
-8الأخذ باالعتبار ب�أن هذا امل�ؤمتر تبنى �أي�ض ًا دالئل تطوير وتطبيق ال�سيا�سات الوطنية للأرا�ضي الرطبة (القرار  ،)6-VIIو�إطار عمل تقييم املخاطر
للأرا�ضي الرطبة (القرار  ،)10-VIIو �إطار عمل �إ�سرتاتيجي و�إطار عمل دليل التطوير الإ�ضايف (القرار  )6-VIIلقائمة الأرا�ضي الرطبة ذات
الأهمية العاملية (القرار  ،)11-VIIوالقرار  17-VIIعن �إعادة ت�أهيل كعن�صر يف التخطيط الوطني للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام
الر�شيد ،والتي مت و�ضع مالحظاتها من قبل القرارات واملقرتحات ال�سابقة املو�ضحة يف الفقرة  1و � 2أعاله ،ووجود �أعمال جرد وطنية ي�ساعد ذلك
ب�شكل كبري;
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-9الأخذ باحل�سبان النتائج الواردة يف التقرير الذي مت اعداده من قبل املركز العاملي ملراقبة احلفاظ وتقدميه يف اجلل�سة التقنية  IVمن م�ؤمتر الأطراف
املتعاقدة ال�سابع ( )COP7بعنوان الأرا�ضي الرطبة و�أحوا�ض الأنهار امل�شرتكة يف العامل; و
 -10الإ�شارة �إىل هدف مقرتح التقييم الألفي للأنظمة البيئية يف العامل ،الذي ال يزال قيد التطوير لتو�صيل معلومات قيمة ذات �صلة بتطبيق االتفاقية;
م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
-11حث جميع الأطراف املتعاقدة لتكملة �أعمال جرد وطنية �شاملة ملوارد �أرا�ضيها الرطبة ،وي�شمل ذلك �إذا �أمكن ،خ�سارة الأرا�ضي الرطبة مع مقومات
�إعادة الت�أهيل (القرار  ،)17.VIIو�إعطائها الأولوية خالل ال�سنوات الثالث التالية لعمل جرد وطني �شامل ،وذلك من �أجل الأعمال ذات ال�صلة ،مثل
عمل تطوير ال�سيا�سات وتخ�صي�ص مواقع رام�سار مع �أف�ضل معلومات ممكنة;
-12احلث الإ�ضايف يف عمل الأطراف املتعاقدة لفعاليات اجلرد ،والأخذ باالعتبار تقدمي �أعلى الأولويات لأنواع الأرا�ضي الرطبة التي مت تعريفها ب�أنها �أكرث
عر�ضة للمخاطر� ،أو التي تفتقر ملعلومات يف تقرير املراجعة العاملية ملوارد الأرا�ضي الرطبة و�أولويات جرد الأرا�ضي الرطبة;
-13الطلب من الأطراف املتعاقدة النظر يف فعاليات جردها لتبني معايري موحدة منا�سبة جلمع البيانات والتعامل معها ،مثل التي مت توفريها من قبل
مبادرة جرد الأرا�ضي الرطبة يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط ( ،)MedWetوا�ستخدام طرق ونظام معلومات جغرافية �سهل اال�ستخدام وبتكلفة
منخف�ضة;
-14ت�شجيع الأطراف املتعاقدة مل�شاركة الأرا�ضي الرطبة �أو �أحوا�ض الأنهار والعمل مع ًا يف جمع اجلرد ومعلومات الإدارة ذات ال�صلة ،ح�سب ما مت حثه من
خالل دليل معلومات التعاون امل�شرتك وفق ًا التفاقية رام�سار (القرار ;)19-VII
-15الطلب من جلنة املراجعة العلمية والتقنية التعاون مع اللجنة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة ،ومكتب رام�سار واملنظمات الأخرى املهتمة ملراجعة
وتطوير الطرق احلالية جلرد الأرا�ضي الرطبة و�إدارة البيانات ،وي�شمل ذلك ا�ستخدام اال�ست�شعار عن بعد ،و�أنظمة املعلومات اجلغرافية ذات تكلفة
منخف�ضة ،وحت�ضري التقارير عن النتائج مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة الثامن مع نظرة لرتويج املعايري العاملية ال�شائعة;
-16دعوة الأطراف املتعاقدة ملراجعة الرتتيبات لديهم الحتواء واحلفاظ على بيانات اجلرد املوجودة ،وح�سب ما هو متطلب ،ال�سعي لت�أ�سي�س مركز يحتوي
على �أو يت�أكد من �سهولة الو�صول �إىل هذه املعلومات �إذا �أمكن جلميع متخذي القرارات� ،أ�صحاب امل�صالح واجلهات الأخرى املهتمة ،و�إذا �أمكن
ن�شرها على املوقع العاملي وعلى �أقرا�ص مدجمة;
-17الت�شجيع �أي�ض ًا للأطراف املتعاقدة واملنظمات الأخرى املهتمة وجهات الدعم املادي توفري موارد تتيح للمنظمة العاملية لربط الأرا�ضي الرطبة من
تكملة وتوثيق بروتوكوالت موحدة منا�سبة جلمع و�إدارة البيانات� ،إ�ضافة �إىل التقييم ال�شامل ملعلومات جرد الأرا�ضي الرطبة ،وتطوير �إجراءات
للتحديث املنتظم لهذه املعلومات ،وجعلها متوفرة على املوقع العاملي وعلى �أقرا�ص مدجمة;
-18الدعوة الإ�ضافية �إىل املتربعني الثنائيني واملتعددين لتخ�صي�ص الأولويات لدعم م�شاريع جرد الأرا�ضي الرطبة يف الدول النا�شئة ،والدول ذات
اقت�صاد �صعب ،مع مالحظة �أهمية هذه امل�شاريع يف تكوين �أ�سا�س التطوير وتطبيق اال�ستخدام امل�ستدام للأرا�ضي الرطبة; و
-19توجيه اللجنة الدائمة �إعطاء �أهمية خا�صة مل�شاريع جرد الأرا�ضي الرطبة املالئمة عند النظر يف امل�شاريع التي مت تقدميها ل�صندوق رام�سار للمنح
ال�صغرية.
امللحق 15-X
(مت تبنيه من قبل م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة العا�شر� ،شانغون ،جمهورية كوريا)2008 ،
و�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة ،و�أمناط البيانات للجرد املحوري :دليل تناغم العلم والتقنية
-1االنتباه �إىل جمموعة الدالئل التقنية والعلمية واملواد الأخرى التي مت حت�ضريها من قبل جلنة املراجعة العلمية والتقنية ( )STRPلدعم الأطراف
املتعاقدة يف تطبيقهم للحفاظ على الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدام الر�شيد;
 -2الإ�شارة �إىل �أن م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة التا�سع ( )COP9وجه جلنة املراجعة العلمية والتقنية ( )STRPلتجهيز ا�ست�شارة ون�صيحة �إ�ضافية لنظر
الأطراف املتعاقدة بها يف م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة العا�شر ( )COP10والتي تركز على املهام الفورية والأولويات املو�ضوعة يف امللحق  1للقرار  ; 2-IXو
72

كتيبات رامسار لالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة
-3ال�شكر للجنة املراجعة العلمية والتقنية ( )STRPلعملها يف حت�ضري الن�صيحة والدليل امللحقة مع هذا القرار كجزء من الأولويات العالية للعمل خالل
ال�سنوات الثالث ;2008-2006
م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة
-4الرتحيب بدليل «و�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة ،وتناغم �أمناط البيانات للجرد املحوري» الذي مت توفريه يف ملحق هذا القرار ،وحث
الأطراف املتعاقدة لال�ستخدام اجليد للدليل وب�شكل مالئم ،وتبنيها ح�سب ال�ضرورة لتنا�سب احلاالت والظروف الوطنية �ضمن �إطار العمل احلايل
للمبادرات الإقليمية ،وااللتزامات يف �سياق التطوير امل�ستدام;
-5ت�أكيد و�صف امللخ�ص وهيكل حقول البيانات املحورية جلرد الأرا�ضي الرطبة و�شمله يف �سياق هذا القرار ،وا�ستبداله الكامل للدليل ال�سابق بهذا ال�ش�أن
الذي مت تبنيه يف اجلدول  2يف ملحق القرار ; 6-VIII
-6حث الأطراف املتعاقدة جذب هذا الدليل لعناية �أ�صحاب امل�صالح ،وي�شمل على وجه التحديد امل�سئولني عن �إدارة مواقع رام�سار والأرا�ضي الرطبة
الأخرى;
-7دعوة الأطراف املتعاقدة وامل�سئولني عن �إدارة مواقع رام�سار لتطبيق هذه الدالئل عند حت�ضري و�صف اخل�صائ�ص البيئية ملواقع رام�سار ،ولتكون جزء
من �إجراءات التخطيط للإدارة ،بحيث يحتوي هذا الو�صف على �أ�سا�س مكمل لورقة املعلومات عن �أرا�ضي رام�سار الرطبة ( )RISال�ست�شعار والإخطار
بتغريات اخل�صائ�ص البيئية ،كما مت ت�أ�سي�سه يف البند  3.2من ن�ص االتفاقية ،واالقرتاح على الأطراف املتعاقدة توفري �أي و�صف مكمل للخ�صائ�ص
البيئية ملواقع رام�سار ،وتقدميه �إىل �سكرتارية رام�سار كملحق للمعلومات التي مت توفريها يف ورقة رام�سار للمعلومات;
-8توجيه جلنة املراجعة العلمية والتقنية لت�شمل يف عملها خطة عمل لـ  2012-2009للتطوير الإ�ضايف للدليل عن و�صف اخل�صائ�ص البيئية ،ولي�شمل تو�سع
عملي:
 -iدليل ت�شغيل �إ�ضافيى لأ�صحاب املهن عن تكملة ورقة و�صف اخل�صائ�ص البيئية للمواقع;
 -iiدليل ومعلومات عن ا�ستخدام النماذج الت�صويرية;
 -iiiمراجع �إ�ضافية ذات �صلة �إذا كانت متوفرة ،من كل و�صف ذو �صلة بورقة حقول البيانات لأمثلة العمل ،احلاالت النموذجية �أو موارد �أخرى
مبقومات �إيجابية ،معايري لتكملة احلقول;
 -ivدليل عن جمال ا�ستخدام حقول معلومات رام�سار يف تعزيز التناغم وال�سال�سة يف التقرير وفق ًا اتفاقية بيئية متعددة الأطراف ( ; )MEAو
 -vمراجعة خربات التطبيقات العملية ،مع الرو�س التي مت تعلمها; و
-9توجيه �سكرتارية رام�سار الن�شر الوا�سع لهذا الدليل عن «و�صف اخل�صائ�ص البيئية للأرا�ضي الرطبة ،و�ضرورة البيانات والأمناط للجرد املحوري»
امللحق مع هذا القرار ،وي�شمل املديد والتحديث لكتيبات رام�سار «اال�ستخدام الر�شيد».
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