
 

 
 نسخهم إلى االجتماعات    إحضار ب تكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             

 .وعدم طلب نسخ إضافية

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العليمة والتقنية والتكنولوجية 

 الحادي عشراالجتماع 

 2005ديسمبر /  كانون األول2 -وفمبرن/  تشرين الثاني28مونتريال، 

  * من جدول األعمال المؤقت2-6البند 

 

 التنوع البيولوجي في األنظمة االيكولوجية للمياه الداخلية

 7/4 من المقرر 30 و 29النظر في الشؤون المتعلقة بالفقرتين 

 عن معايير تحديد مواقع رامسار في سياق المرفق اآلول  من

 ولوجياتفاقية التنوع البي

 مذكرة من األمين التنفيذي

 ملخص تنفيذي

دعا مؤتمر األطراف أمانة اتفاقية رامسار وفريقها المعني باالستعراض العلمي والتقني بالتعاون مع الهيئة الفرعية               

يد مواقـع   للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واألمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي إلى وضع خطوط إرشادية لتحد             

رامسار بغرض تحقيق تغطية أكثر شموال وتوفير التوجيه بشأن النطاق الجغرافي لتطبيق المعايير بمـا فـي ذلـك علـى                     

 .المستويين الوطني واإلقليمي

 

وكان فريق االستعراض العلمي والتقني في اتفاقية رامسار قد عمل بصورة مستفيضة في هذا الموضوع بما فـي                   

وقد عالج الفريق العامل على وجه الخصوص       . ريق عامل شاركت فيه أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي       ذلك من خالل إنشاء ف    

االحتياجات التي حددها مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بما في ذلك وضمن جملة أمور وضع خطوط إرشادية                  

نسة أو المزروعة، واألنواع أو المجموعات أو الجينوم أو         األقارب البرية لألنواع المستأ   : بشأن األراضي الرطبة التي تدعم    

الجينات ذات األهمية االقتصادية أو االجتماعية أو العلمية أو الثقافية، واألنواع أو المجموعات التي تهم مجاالت البحث فـي    

ولوجية، والعشائر الهامـة    الصون واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي بما في ذلك مؤشرات سالمة وتكامل األنظمة االيك            

                                                 
 .UNEP/CBD/SBSTTA/11/1الوثيقة  *
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من الفئات التصنيفية  لالنواع المعتمدة على األراضي الرطبة بما في ذلك وضمن جملة أمور األنواع البرمائيـة، وتعزيـز                    

وتمت معالجة كل من هذه االحتياجات سواء من خالل تعزيز الخطوط اإلرشادية بشأن طريقة تحقيقهـا أو                 . المعايير الكمية 

ويقترح الفريق المعنى باالستعراض العلمي والتقنـي فـي رامسـار    . ى أحد المعايير أو وضع معيار جديد   اقتراح تعديل عل  

الذي يتضمن خطوطا إرشادية بشأن الطريقة التي ينبغي بها تطبيق          (مجموعة المعايير المعدلة واإلطار االستراتيجي المعزز       

وقدم . 2005نوفمبر  /  خالل اجتماعه التاسع في تشرين الثاني      على مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار     ) المعايير وتفسيرها 

مشروع اإلطار االستراتيجي لجهات االتصال للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيةوالتكنولوجية لكي تتولى هذه الجهـات               

لمسوغات التقنية لالقتـراح    ويرد هنا موجز ل   . تقديم مدخالت لهذه العملية قبل االجتماع التاسع لألطراف في اتفاقية رامسار          

ويعالج االقتراح بصورة كاملة جميع المتطلبات المحددة في مقرر مؤتمر األطـراف            . باإلضافة إلىمشروع المعايير المعدلة   

وسوف يقدم لالجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية تحديثا شفهيا للتطورات التي جرت خـالل              . في اتفاقية التنوع البيولوجي   

وتواصل اتفاقية رامسار وفريقها المعني باالستعراض العلمي والتقني        . اسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار     االجتماع الت 

الخطوط اإلرشادية على أساس مسـتمر والسـيما اسـتجابة          ’ النظر في وضع معايير إضافية والحاجة الى  مواصلة بلورة         

كما تستكشف هذه الوثيقة موضوع النطاق الجغرافـي الـذي   . ةللمعلومات المسترجعة من االخبرات بشأن المقترحات الجديد     

 وتنتهي إلى أنه على الرغم من أن اتفاقية رامسار  يينبغي أن تطبق فيه المعايير بما في ذلك على المستويين الوطني واإلقليم           

معايير من أجل تلبيـة     أو خطوط إرشادية لتطبيق ال    /تعمل على المستوى الوطني، فإن هناك بالفعل جاجة لقرارات وآليات و          

 .االعتبارات الالزمة للمستوى فوق الوطني

 التوصيات المقترحة

 :فد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ان تنظر فى اعتماد توصية على اساس الخطوط التالية

 :إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

دير بالعمل الذي اضطلع به الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني في اتفاقية رامسار بشأن  مع التقترحب

وضع معايير معدلة وإضافية لمواقع رامسار وتحديدها وزيادة بلورة اإلطار االستراتيجي الذي يتضمن الخطوط اإلرشادية 

لى الفرصة التي إتاحتها للهيئة الفرعية للمشورة العلمية لتحديد المواقع وتعيينها، وتقدم شكرها ألمانة اتفاقية رامسار ع

 . لإلسهام في هذه العملية، والموافقة على األساس التقني للتغييرات المقترحةةوالتقنية والتكنولوجي

األهمية :  أن هناك فرصة لزيادة وضوح المعايير والخطوط اإلرشادية لتطبيقها، ولتعيين المواقع استنادا إلىتالحظ

لمية، األهمية للبحوث في مجال الصون واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي بما في ذلك مؤشرات سالمة وتكامل الع

مع مراعاة ) أو الجينوم(األنظمة االيكولوجية والصون واالستخدام المستدام لألقارب البرية لألنواع المستأنسة والجينات 

 الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني في ويدعوالحالية والمقترحة، ضمن سياق المعايير ‘‘ العشائر’’معنى مصطلح 

اتفاقية رامسار للنظر، في الوقت المناسب، في توسيع تفسير هذه النقاط في اإلطار االستراتيجي مع مراعاة أمور من بينها 

 من 30و29مسائل ذات الصلة بالفقرتين المسوغات التقنية ذات الصلة الواردة فى مذكرة اآلمين التنفيذى بشأن النظر فى ال

 .UNEP/CBD/SBSTTA/11/13 فى اتفاقية التنوع البيولوجى الوثيقة 1 لتطبيقهما فى سياق المرفق 7/4المقرر

 :توصي بأن يقوم مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بما يلي في اجتماعه الثامن
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اقية رامسار بشأن وضع معايير معدلة لتحديد مواقع رامسار وتعيينها  مع التقدير بالعمل الذي قامت به اتفيرحب -أ

 .وزيادة بلورة اإلطار االستراتيجي لتحديد وتعيين المواقع

النظر في أي إجراء آخر يكون ضروريا فيما يتعلق بمعايير تعيين المواقع بعد نتائج مؤتمر األطراف في اتفاقية  -ب

 .رامسار خالل اجتماعه التاسع

 من األمين التنفيذي أن يقدم، في شكل مالئم، إلى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع لبيط -ج

البيولوجي نسخا من القرارات ذات الصلة الصادرة عن االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار فيما يتعلق 

 .بمعايير تعيين المواقع وما يتصل بذلك من وسائل
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  الصادر عن اتفاقية التنوع البيولوجي7/4 من المقرر 30 و29اد ترافقى للفقرتين اسن :ثالثا

 مع التوجيه الحالي المقدم من الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني إلى االجتماع التاسع

 7.................…......................................................لمؤتمراألطراف في اتفاقية رامسار  

  بلورة الخطوط اإلرشادية بشأن المعايير الحالية للجوانب التاليةمواصلة -أ

)) أ (29 الفقرة 7/4المقرر (

.........................................................................7 

معايير لتحديد وتعيين األراضي الرطبة التي تدعم األقارب البرية لألنواع  )1(

 المستأنسة

))  1/ أ 29، الفقرة 7/4المقرر (أو المزروعة 

................................................7 

معايير تحديد وتعيين األراضي الرطبة التي تدعم األنواع أو المجموعات  )2(

 والجينوم أوالجينات

 7/4المقرر (األهمية االقتصادية أو االجتماعية أو العلمية أو الثقافية  ذات

 8.......) 2( أ29الفقرة 

 األنواع أو المجموعات  اآلراضى الرطبة التى تدعممعايير لتحديد وتعيين )3(

 التي تهم

بحوث الصون واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي بما في ذلك مؤشرا سالمة 

 وتكامل

  )3( أ 19 الفقرة 7/4المقرر (األنظمة االيكولوجية 

..........................................13 

معايير لتحديد وتعيين األراضي الرطبة التي تدعم عشائر مهمة من الفئات  )4(

 التصنيفية

نواع المعتمدة على األراضي الرطبة بما في ذلك وضمن جملة أمور مع اآل

 الكائنات

)  4) (أ (29 الفقرة 7/4المقرر (البرمائية 

...................................................14 
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 النظر في وضع معايير إضافية بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، معايير كمية - ب

)) ب (29 الفقـــــــــــــــــرة 7/4المقـــــــــــــــــرر (

..........................................…....................... 16 

 29الفقـرة   (خطوط إرشادية بشأن النطاق الجغرافي الذي يتعين تطبيق المعايير فيه            - ج

 نم) ج(

  من30الفقرة (وتفسير وتطبيق معايير رامسار على المستويين الوطني واإلقليمي ) 7/4المقرر 

ــرر  المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7/4(.........................................................................…...........16 

 المرفق 

 بواسطة الفريق المعني(دولية المعايير المعدلة المقترحة لتحديد األراضي الرطبة ذات األهمية ال

 17..................................................... )2005أبريل /  باالستعراض العلمي والتقني اعتبارا من نيسان
 

            .../ 
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 مقدمة: أوال

معني باالستعراض  رامسار وفريقها ال الصادر عن مؤتمر األطراف أمانة اتفاقية7/4 من المقرر 29تدعو الفقرة  .1

 من 30العلمي والتقني بالتعاون مع األمين التنفيذي والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وتمشيا مع الفقرة 

نوع  الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار وبغرض تحقيق تغطية أكثر شموال لمكونات الت8/10القرار 

 .د مواقع رامسارالبيولوجي من خالل تحدي

 : بلورة الخطوط اإلرشادية بشأن المعايير المعمول بها فيما يتعلق بالجوانب التاليةمواصلة -أ

األراضي الرطبة التي تدعم األقارب البرية لألنواع المستأنسة أو  )1(

 المزروعة؛

األراضي الرطبة التي تدعم األنواع أو المجموعات والجينوم والجينات ذات  )2(

 ية االقتصادية واالجتماعية والعلمية والثقافية؛األهم

األراضي الرطبة التي تدعم األنواع أو المجموعات التي تهم البحوث في  )3(

مجال الصون واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي بما في ذلك مؤشرات 

 سالمة وتكامل األنظمة االيكولوجية؛

مة من المجموعات التصنيفية األراضي الرطبة التي تدعم العشائر الها )4(

نواع المعتمدة على األراضي الرطبة بما في ذلك وضمن جملة أمور لأل

 .األنواع البرمائية

 .النظر في وضع معايير إضافية بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، المعايير الكمية -ب

 .وضع خطوط إرشادية عن النطاق الجغرافي الذي ينبغي أن تطبق فيه المعايير -ج

 من نفس المفرر كذلك أمانة اتفاقية رامسار، بالتعاون مع األمين التنفيذي التفاقية 30ودعا مؤتمر األطراف في الفقرة  .2

 . لتفسير وتطبيق معايير رامسار على المستويين الوطني واإلقليميالخبرةالتنوع البيولوجي إلى تقديم التوجيه المعتمد على 

مين التنفيذي في التعاون مع األمانة والفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني واستجابة لهذه المقررات، استمر األ .3

 .في اتفاقية رامسار

ويوفر القسم الثاني عرضا عاما . وتتناول هذه الوثيقة التقدم المحرز والوضع الجاري فيما يتعلق بهذه المسائل .4

 توصيات لمؤتمر األطراف في اتفاقية ه من قني وما قدملالعتبارات التي قدمها الفريق المعني باالستعراض العلمي والت

 من خالل 7/4 ممن المقرر 30 و 29ويقدم القسم الثالث تحليال لمدى معالجة الفقرتين . رامسارخالل اجتماعه التاسع 

لها الحالي توجيهات الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار إذا اعتمدت في شك

 .بواسطة هذه الهيئة
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 مداوالت اتفاقية رامسار وفريقها المعني باالستعراض العلمي والتقني: ثانيا

 

تعليماته للفريق ’ قد اصدر الصادر عن مؤتمر األطراف التفاقية رامسار خالل اجتماعه الثامن 8/10القرار كان  .5

ب رامسار، واألطراف المتعاقدة المعنية، وغيرهم من المنظمات المعني باالستعراض العلمي والتقني بأن يعد بمساعدة مكت

ذات الصلة، للنظر من جانب مؤتمر األطراف التاسع، معايير وخطوط إرشادية إضافية لتحديد وتطبيق مواقع رامسار بشأن 

في القائمة الواردة في القيم االجتماعية االقتصادية والثقافية والوظائف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي على النحو المدرج 

المرفق األول باتفاقية التنوع البيولوجي التي ستطبق في كل مناسبة بالترافق مع معيار أو أكثر من المعايير المعمول بها 

بشأن تحديد وتعيين مواقع رامسار، وأن يدرج في هذا العمل التحليل الكامل لالنعكاسات التي تلحق باألطراف المتعاقدة فيما 

 .‘‘تنفيذ هذه المعايير الخاصة بادارة مواقع رامسار بما في ذلك التزامات ومسؤوليات األطراف المتعاقدةيتعلق ب

) تحديد مواقع رامسار (4واستجابة لهذا القرار، أنشأ الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني الفريق العامل رقم  .6

وتعمل هذه العملية بالدرجة األولى من خالل ). 2005-2002(لمواصلة النظر في هذه المسألة خالل السنوات الثالث 

يوليه /  تموز25-18(ونوقش التقدم المحرز في مجال المخرجات في حلقة عمل في واجنينجين، هولندا . مناقشات الكترونية

مية وتتألف حلقة العمل من عدد مرن من األخصائيين من طائفة واسعة من المؤسسات ذات الخبرات األكادي). 2004

والتقنية والعلمية غير الحكومية والدولية وشارك عضو في أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في حلقة العمل وحضرها حيث 

ونظرت حلقة العمل في المسائل ذات الصلة بقدر كبير ). 30 و 29الفقرتان  (7/4استرعى اهتمام الحلقة خاصة إلى المقرر 

 . عدد من وثائق المناقشات الشاملة غير الرسميةوأعد خالل هذه العملية. من التفاصيل

 إلى االجتماع الثاني عشر للفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني 4وقدمت المشورة التقنية من الفريق العامل رقم  .7

  في جالند، سويسرا والذى واصل التداول بشأن هذه2005فبراير /  شباط5يناير إلى /  كانون الثاني31الذى عقد فى

/ المسائل وأعد مشروع مشورة لتقديمها إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار فى تشرين الثاني

 2005نوفمبر

باإلضافة إلى إعداد مشروع معزز لنص ) المرفق األول(واقترحت تغييرات في المعايير الحالية لتعيين مواقع رامسار  .8

ستراتيجي، بين جملة أمور، التوجيه لألطراف بشأن تطبيق معايير تعيين مواقع اإلطار االستراتيجي ويوفر اإلطار اال

 .رامسار

وسوف تقدم هذه الوثيقة للنظر من جانب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عقب نظر المعايير  .9

 وبغية إتاحة .ر األطراف في اتفاقية رامسارالمعدلة المقترحة، ومشروع اإلطار االستراتيجي أثناء االجتماع التاسع لمؤتم

، وضعت األمانتان ترتيبات لعرض )7/4 من المقرر 29تمشيا مع الفقرة (الفرصة للهيئة الفرعية للمشاركة في هذه العملية 

لمسائل إلى لتقديم التعليقات ذات الصلة بهذه ا على الهيئة الفرعية) ووثيقة المعلومات األساسية(مشروع اإلطار االستراتيجي 

أمانة اتفاقية رامسار قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار وترد هاتان الوثيقتان في الموقع 

http://www.ramsar.org/cop9_docs_index_e.htm#dr. والوثيقتان ذوا الصلة هما COP9 

DR 1وال تتوافر هاتان الوثيقتان حاليا إالّ باللغة االنجليزية إالّ أن النسختين الفرنسية واألسبانية سوف .  والمرفق باء
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وسوف تبلغ جهات االتصال في الهيئة الفرعية باإلجراءات الخاصة بتقديم . يعرضان في الموقع في الوقت المناسب

 .التعليقات والحصول على الوثائق

 الصادر عن اتفاقية 7/4صر التغييرات المقترحة على المعايير واإلطار اإلستراتيجي تلك المتعلقة بالمقرر وال تقت .10

ولذا قدم األمين التنفيذي بالترافق مع أمانة اتفاقية رامسار الموجز التالي للمناقشات، ). 30 و 29الفقرتان (التنوع البيولوجي 

ة الوثيقة بمقررات اتفاقية التنوع البيولوجي ذات الصلة على أالّ يغيب عن البال والتطورات والتغييرات المقترحة ذات الصل

 .أن النص الكامل لإلطار االستراتيجي قد قدم للهيئة الفرعية بصورة منفصلة عن طريق العملية سالفة الذكر

لمعني باالستعراض العلمي ومازال يتعين أن ينظر مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار في التوجيه الذي أعده الفريق ا .11

وسوف يقدم . ولذا فإن التفاصيل الواردة هنا هي لإلحاطة فقط وال تشكل أي موقف رسمي اتخذته اتفاقية رامسار. والتقني

تحديث للتطورات في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار شفهيا خالل االجتماع الحادي عشر للهيئة 

 .ندوبين علما بهاالفرعية إلحاطة الم

  الصادر عن اتفاقية التنوع7/4 من المقرر 30 و29اسناد ترافقى للفقرتين : ثالثا

 البيولوجي مع التوجيه الحالي المقدم من

 الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني إلى االجتماع التاسع لمؤتمر

 األطراف في اتفاقية رامسار

 معايير تعيين مواقع حسب مقتضى الحالفق مشروع اإلطار االستراتيجي، ومدى تواليتضمن القسم الثاني موجزا  .12

بحسب ) 7/4المقرر  (30 و 29رامسار الجديدة مع متطلبات كل من األقسام الفرعية أو المواضيع المختلفة في الفقرتين 

 .التسلسل الوارد في ذلك المقرر

 

 ))أ (29 الفقرة 7/4المقرر ( للجوانب التالية  بلورة الخطوط اإلرشادية بشأن المعايير الحاليةمواصلة-أ

، 7/4المقرر (معايير لتحديد وتعيين األراضي الرطبة التي تدعم األقارب البرية لألنواع المستأنسة أو المزروعة ) 1(
 ))1/ أ 29الفقرة 

لمزروعة باستخدام يمكن أن تحدث عملية تحديد وتعيين المواقعاألسباب دعماآلقارب البرية لآلنواع المستأنسة او ا .13

الذي يشير إلى األنواع الضعيفة والمعرضة للخطر أو المعرضة للخطر بصورة حرجة أو المجموعات ( الحالي 2المعيار 

أو الحيوانية الهامة للمحافظة على /الذي يشير إلى عشائر األنواع النباتية و (3والمعيار ) االيكولوجية المعرضة للخطر

والمعيار الجديد المقترح ) إذا كانت األنواع من األسماك (7والمعيار ) ة جغرافية بيولوجية معينةالتنوع البيولوجي في منطق

 عشائر نوع واحد أو أنواع فرعية من الحيوانات المدرجة في افرادمن % 1الذين يشير إلى األراضي الرطبة التي تدعم  (9

 )الموضح باستفاضة أدناه على النحو (خطوط االرشاديةبالالقائمة الواردة في التذييل 

ولذا، بوسع األطراف تحديد وتعيين . ‘‘األقارب البرية لألنواع المستأنسة أو المزروعة’’ولم تستبعد من هذه المعايير  .14

 .المواقع باستخدام هذه المعايير
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 األهمية االقتصادية معايير تحديد وتعيين األراضي الرطبة التي تدعم األنواع أو المجموعات والجينوم أو الجينات ذات) 2(

 )2( أ29 الفقرة 7/4المقرر (أو االجتماعية أو العلمية أو الثقافية 

أوال : تتضمن هذه الفقرة الفرعية العديد من الموضوعات المختلفة التي جمعت أدناه في القضايا التالية تيسيرا للمناقشة .15

على العكس من األنواع أو (همية ال عن طبيعة أبصرف النظر‘‘ الجينوم والجينات’’النظر في المعايير التي تستخدم 

ألي نوع أو ) التي تناقش معا(وثانيا القضايا ذات الصلة باألهمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) ‘‘المجموعات’’

 .ألي نوع أو مجموعات أو جينوم أو جينات‘‘ األهمية العلمية’’مجموعات أو جينوم أو جينات وثالثا مسألة 

  وم والجيناتالجين 

غير أن هذه . الخيارات الخاصة بتحديد وتعيين المواقع باستخدام معايير وراثية أدنى من مستوى النوع، ليست واضحة .16

المعايير ليست مستبعدة بصورة خاصة من القائمة المقترحة الحالية الواردة بالمرفق بهذه المذكرة على سبيل المثال يمكن 

 .‘‘األنواع’’لى تعريف أو تفسير  اعتمادا ع2استخدام المعيار 

فعندما يستخدم في البيولوجيا، يشير . ضمن المعيار‘‘ عشائر’’ويتعلق جدول واسع أكثر تقنية باستخدام مصطلح  .17

عموما على أنها مجموعة ‘‘ العشائر’’وينظر إلى . المصطلح بصورة عامة إلى الخصائص الوراثية لمجموعة من الكائنات

وعموما تعزل . من األنواع‘‘ أو المجموعة الرئيسية’’عن المجموعات األخرى ) وراثيا(لف من الكائنات التي تخت

 ).وهو ما يدعم التمييز الوراثي(من الناحية التكاثرية عن المجموعات األخرى في النوع ‘‘ العشائر’’

 .مصطلحا بديال للجينوم أو الجينات‘‘ العشائر’’ولذا يمكن اعتبار  .18

أو الحيوانية أو األنواع الفرعية /يد وتعيين المواقع باستخدام حالة عشائر من األنواع النباتية وكما يمكن أن يحدث تحد .19

وعالوة على ذلك يمكن أيضا استخدام ). بالنسبة لألسماك (7والمعيار ) بالنسبة للطيور المائية (6 و3في إطار المعيارين 

 ).أنظر أدناه والمرفق( الجديد ألي تصنيف آخر 9المعيار 

والسيما عند النظر في التباين الوراثي (وتتميز األنظمة االيكولوجية لألراضي الرطبة بارتفاع درجة التنوع الوراثي  .20

ويعتبر ذلك عنصرا هاما من عناصر التنوع البيولوجي التي ). بين العشائر داخل وفيما بين أحواض األنهار والبحيرات

ولذا ينبغي توجيه االهتمام إلى تنبيه ). رات الجينات الغريبة الغازيةوالسيما من خالل تأثي(تتعرض ألخطار متزايدة 

 . من استحسان والحاح تحديد وتعيين المواقع لصون الجينوم والجيناتما ينطوى عليهاألطراف إلى 

 األهمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 

األهمية االقتصادية واالجتماعية ’’إلى جانب وتقتضي المناقشات الخاصة بتعيين المواقع باستخدام معيار يشير  .21

إجراء المزيد من المناقشات بالنظر إلى أن اتفاقية رامسار كانت تدرس هذا الموضوع بالتفصيل نتيجة للمسألة ‘‘ والثقافية

 المنافع المستمدة القائمة منذ فترة طويلة والمتعلقة بما إذا كان يمكن تعيين أحد المواقع استنادا إلى المعايير التي تشير إلى

وفيما يلي موجز لالستنتاجات التي ). على العكس من أهداف الصون للنباتات البرية بالمعني الضيق للكلمة(منها للسكان 

 في إطار معالجة المتطلبات التى تمتتوصل إليها الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني بشأن هذا الموضوع و

 .عنيةالخاصة بالفقرة الفرعية الم
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وقد أصبح من الممكن بالفعل تعيين المواقع باستخدام المعايير االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية في سياق تطبيق  .22

 .طار االستراتيجي الستيعاب هذا االعتبار بصورة أفضلوفيمايلي توضيح لهذا الوضع، وكيف اقترح تعديل اإل. 1المعيار 

قافية والنشاطات االجتماعية االقتصادية باعتراف ضمني في الخط اإلرشادي رقم وتحظى القضايا المتعلقة بالقيم الث .23

 .والسيما من حيث عالقتها بالدور االيكولوجي لألراضي الرطبة) 1المتصل بالمعيار ( الختيار المواقع 168

 

 في الخطوط اإلرشادية الحالية لتعيـين     [ أعاله   10الفقرة   (2-1 وعلى وجه الخصوص     1 الهدف   128’’

هو إسناد األولوية لتلك األراضي الرطبـة       ) 1(يبين أن ثمة اعتبار آخر في إطار هذا المعيار          ) ]المواقع

 كبير في النشاط الطبيعـي ألحـواض األنهـار          هيدرولوجي وبيولوجي وايكولوجي  التي تضطلع بدور    

 ‘‘الكبرى أو األنظمة الساحلية
 

ي وااليكولوجي المشار إليه خدمات األنظمة االيكولوجية التي من ي والبيولوججوفي هذا السياق يشمل الدور الهيدرولو .24

لألراضي الرطبة يشمل الخدمات ‘‘ الدور االيكولوجي’’أي أن . بينها المنافع االجتماعية االقتصادية المستدامة والقيم الثقافية

دمات التي يقدمها التنوع البيولوجي التي ويتسق ذلك مع استنتاجات تقدير األنظمة االيكولوجية لأللفية بشأن الخ. التي تقدمها

 .تشمل تلك الخدمات االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تقدم للبشر

وعلى ذلك، فقد أشار الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني بأن هناك فائدة من أن تبرز بصورة صريحة  .25

بما في ذلك القيم الثقافية والنشاطات (ن خدمات األنظمة االيكولوجية اإلمكانيات المتوافرة الختيار مواقع رامسار لما تقدمه م

بالنسبة لبعض األراضي (وسوف يبين ذلك بصورة أفضل ). 1(من خالل تطبيق المعيار ) االجتماعية االقتصادية الكبيرة

بما في (ألنظمة االيكولوجية االعتماد المتبادل بين عناصر األنظمة االيكولوجية والعمليات االيكولوجية وخدمات ا) الرطبة

ذلك القيم الثقافية والنشاطات االجتماعية االقتصادية التي تحدث في األراضي الرطبة دون حاجة إلى وضع معيار جديد 

 .الختيار المواقع

في هذا السياق في المشروع المعدل لإلطار ) 1(وعلى ذلك اقترحت خطوط إرشادية موسعة لتطبيق المعيار  .26

 .االستراتيجي

وفي هذه األوضاع، قد . ويوجد لدى بعض البلدان مناظر طبيعية معدلة بدرجة كبيرة نتيجة للتأثيرات البشرية التاريخية .27

ونظرا ألنه قد يكون لدى بعض البلدان إمكانيات . د عدد قليل منهاالتوجد أراض رطبة طبيعية أو قريبة من الطبيعية أو يوج

طبة الطبيعية أو القريبة من الطبيعية، يقترح بناء على ذلك تغيير اإلشارة في المعيار محدودة للغاية على تعيين األراضي الر

قد يظل يطبق داخل المناظر الطبيعية ) 1(ويؤكد ذلك أن المعيار . ‘‘األكثر طبيعية’’إلى ‘‘ القريبة من الطبيعية’’من ) 1(

لمواقع المتاحة داخل أي منطقة وطنية بصرف النظر على ا‘‘ أفضل’’المعدلة، إالّ أنه ينبغي أن يظل تطبيقه يتعلق باختيار 

 ))3 (167بالمعني الوارد في الخط اإلرشادي (الدرجة المطلقة للطابع الطبيعي 

 )1(وعلى ذلك، يقترح التغيير التالي في المعيار  .28
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 1المعيار 

لى مثال تمثيلي نـادر     رطبة على أنها مهمة من الناحية الدولية إذا احتوت ع         الاضي  اآلريتعين النظر إلى    

 طبيعية داخل منطقة جغرافية بيولوجيـة       األكثر) القريبة(أو فريد لنوع من األراضي الرطبة الطبيعية أو         

 .مناسبة

يحاول االعتراف بأن الطابع االيكولوجي للكثير من ) بدال من القريب من الطبيعة(طبيعية ‘‘ األكثر’’إن استخدام تعبير  .29

ئيا نتيجة للنشاطات البشرية، وأن من الضروري المحافظة على هذا الطابع في الحاالت المالئمة األراضي الرطبة يتحدد جز

 ضىألرال إلى اإلشارة إلى أن الحالة المنشودة يلمن الطبيعي يم‘‘ القريب’’ومن ناحية أخرى فإن . إذا كان قابال لالستدامة

وعلى الرغم من أن ذلك يعتبر جدال في معاني الكلمات، . بشريةرطبة هي الحالة التي ال تخضع فيها لتأثيرات النشاطات الال

 .فإن التغيير في التركيز يعمل على االعتراف بأن البشر جزء أساسي من الكثير من األنظمة االيكولوجية لألراضي الرطبة

تي تلحق باألطراف تحليال كامال لالنعكاسات ال’’وكان االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار قد طلب  .30

 .‘‘المتعاقدة نتيجة لتنفيذ هذه المعايير الخاصة بإدارة مواقع رامسار بما في ذلك التزامات ومسؤوليات األطراف المتعاقدة

وهناك ثالثة أنواع من االلتزامات التي تحملتها بالفعل األطراف المتعاقدة فيما يتعلق باختيار مواقع رامسار على أساس  .31

 : الثقافية واالجتماعية االقتصادية ووظائفهاهاقيم

 .شرط المحافظة على الطابع االيكولوجي لمواقع رامسار -أ

 .االلتزامات الخاصة بالتبليغ -ب

 .التزامات تخطيط اإلدارة واالستخدام الحكيم -ج

يجية  وفي إطار الخطة اإلسترات8/8 و 6/1 و 5/2بمقتضى القرارات (وقد تحملت األطراف المتعاقدة مسؤوليات  .32

بذل الجهد للمحافظة، قدر المستطاع، على الطابع )  من االتفاقية3 وكلها فيما يتعلق بالمادة 2008 -2003للفترة 

) 1(فإذا جرى تعديل المعيار . االيكولوجي لمواقع رامسار باستخدام تخطيط اإلدارة وغير ذلك من أدوات السياسات

تشجيع على اختيار المواقع على أساس من خدمات األنظمة االيكولوجية، والتوجيه الخاص بتطبيقه كما هو مقترح أعاله لل

أو القيم والوظائف االجتماعية /بعض القيم الثقافية و). 1(وحيثما يعمل طرف متعاقد على أن يبرز، لدى تطبيقه المعيار 

محافظة على الطابع االيكولوجي االقتصادية المستدامة ذات األهمية الدولية ألحد المواقع، سيكون هناك عندئذ التزام بال

 .للموقع حتى يمكن المحافظة على خدمات األنظمة االيكولوجية المحددة

 غير أن .33

 قيم ووظائف ثقافية واجتماعية اقتصادية ال يسري إالّ على ثلث اىااللتزام بالمحافظة على  )أ 

ضى المعيار المواقع حيث يتم إبرازها على وجه الخصوص باعتبارها أساس لتأهيل الموقع بمقت

حيث لم ) 1(وال يسري ذلك على تلك المواقع التي تم تعيينها في السابق باستخدام المعيار ). 1(
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. يتم إبراز هذه الخدمات الخاصة باألنظمة االيكولوجية على نحو محدد بواسطة الطرف المتعاقد

 .وعلى ذلك فإن هذا االلتزام بالمحافظة يخضع لتقدير الطرف المتعاقد

المحافظة على الطابع االيكولوجي لتدعيم األهمية الدولية لموقع رامسار اليختلف، من أن هذه  )ب 

فالتغيير . حيث المبدأ والممارسة، عن االلتزامات الموجودة بالفعل بالنسبة لهذه المواقع

أو /الخدمات الثقافية و  وتنظيم توفير إبراز دورمنالموضوعي الوحيد هو أنه على الرغم 

، فإن الطرف المتعاقد يعطي تعبيرا )1(س الختيار موقع رامسار بمقتضى المعيار المساندة كأسا

أوضح للحاجة إلى إجراءات إدارة مناسبة لتدعيم خدمات األنظمة االيكولوجية المحددة كجزء 

 .من الطابع االيكولوجي للموقع ومن ثم الترويج لالستخدام الحكيم

 :مية الثقافية واالجتماعية االقتصادية لمواقع رامسار في سياقيحدث بالفعل التبليغ عن القضايا ذات األه .34

 ) ومايليه1-2القرار (التقارير الوطنية التي تقدم كل ثالث سنوات  )أ 

 ) ومابعدها5/3القرارات (أوراق معلومات رامسار وعمليات تحديثها المطلوبة  )ب 

ايا ذات األهمية الثقافية واالجتماعيـة االقتصـادية        وبالنسبة ألوراق معلومات رامسار، فإن االلتزام باإلبالغ عن القض        . 35

والتوجيه الخاص بتطبيقه   ) 1(فإذا جرى تعديل المعيار     ) 21أوراق معلومات رامسار، القسم     (تتوافر بالفعل من حيث المبدأ      

وتنظيم ر تـوفي  على النحو المقترح للتشديد بصورة أوضح على إمكانيات اختيار مواقع رامسار على أساس ما تقوم به مـن                 

 .أو مساندة، لن تستحدث أية التزامات جديدة بالتبليغ/وخدمات ثقافية و

)  من اتفاقية رامسار1-3 من حيث عالقته بالمادة ه وما بعد5/7القرار (وتشدد الخطوط االرشادية السارية لإلدارة . 36

وقد وضع . ع أصحاب المصلحة المحليينبقوة على أهمية االعتبارات الثقافية واالجتماعية االقتصادية في سياق العمل م

مبادئ توجيهية لمراعاة القيم الثقافية لألراضي الرطبة لإلدارة الفعالة للمواقع التي تقدم توجيها صريحا  ’’8/19القرار 

ية والتوجيه الخاص بتطبيقه، وحيثما يشار إلى منطقة على أنها ذات أهم) 1(فإذا جرى تعديل المعيار . لألطراف المتعاقدة

أو المساندة، سيكون هناك تعبير أقوى على أن األهداف الخاصة بالموقع في حاجة إلى / وتنظيم الخدمات الثقافية ولتوفير

ومرة أخرى فإن  تحمل هذا االلتزام يقع على عاتق الطرف المتعاقد الذي يختار . دعم المحافظة على هذه الخدمات المحددة

 .تعيين الموقع بهذه الطريقة

 كانت أهداف اإلدارة هذه تتوافق مع األهداف المحددة للمحافظة على الجوانب  اذاحدد الطرف المتعاقدوسوف ي .37

ومن الناحية الجوهرية لن تستحدث التزامات . االيكولوجية ألهمية الموقع، وأن يتخذ اإلجراء المالئم إذا لم تكن تتوافق

 .ائفها الثقافية أو االجتماعية االقتصادية المستدامةجديدة إلدارة هذه المواقع المحددة على أساس قيمتها ووظ

 الدوليةوالتوجيه المعدل المتعلق به تتمثل في كيفية تحديد مستويات األهمية ) 1(وثمة مسألة رئيسية في تطبيق المعيار  .38

 ).على النقيض من مستويات األهمية األخرى مثل األهمية الوطنية أو المحلية(

ي التفاقية رامسار ومن ثم للمعايير الخاصة باالختيار وما يرتبط مالجدل بالنظر إلى النطاق العالوالتعاريف الدقيقة تثير  .39

الحاجة إلى التناسبية في تطبيق المعيار  ) 1(ولهذه الغاية، يبرز التوجيه الجديد المقترح ذو الصلة بالمعيار . بذلك من توجيه

أو المساندة المقدمة / وتنظيم الخدمات الثقافية وتوفيرذا كان مدى أو أوجه وأخيرا يترك للطرف المتعاقد مهمة تقييم ما إ). 1(
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 بمقتضى دوليةللمحافظة على الطابع االيكولوجي ألي أراض رطبة معينة كافيا لتبرير التعيين كأراض رطبة ذات أهمية 

 ).1(المعيار 

وعلى . المعدل) 1(بة من تطبيق المعيار قد يمكن بلورة توجيه أكثر تفصيال في المستقبل على أساس الخبرة المكتس .40

 الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني أنه قد يكون من الضروري لألطراف المتعاقدة التي تختار تطبيق يرىذلك،

 .بهذه الطريقة أن تقدم المعلومات عن خبرتها في هذا المجال) 1(المعيار 

 وباختصار .41

دمها اتفاقية ي والتقني كجزء من العمل لتعديل المصطلحات التي تستخاقترح الفريق المعني باالستعراض العلم -1

الطابع االيكولوجي الذي يتفق مع الممارسات الدولية األخرى ’’رامسار، اعتماد تعريف معدل لمصطلح 

تشكل جزءا أساسيا من الطابع ‘‘ الخدمات االيكولوجية’’ويبين بقدر أكبر من الوضوح أن مختلف 

 .االيكولوجي

 خدمات األنظمة  االيكولوجية القيم الثقافية وغير ذلك من المنافع المستمدة من النشاطات االجتماعية تشمل -2

 .تاصادر عن اتفاقية رامسار8/10االقتصادية المستدامة بالمعني الوارد في القرار 

ى التدفقات مثل المحافظة عل(لفعل الخدمات الهيدرولوجية بامن اتفاقية رامسار ) 1(يشمل تطبيق المعيار  -3

مع الخطوط اإلرشادية )  والتنظيمالتوفيرمثل خدمة (كخدمة من خدمات األنظمة االيكولوجية ) الطبيعية للمياه

 .النوعية المقدمة بهذا المعنى

لكي يشمل، في ) 1( توسيع نطاق التطبيق المحتمل للمعيار 8/10ولذا فإن من المنطقي في ضوء المقرر  -4

التى (فضال عن الخدمات الثقافية ) المنافع االجتماعية االقتصادية المستدامة ( فيرالتونطاقه المتعلق بخدمات 

 .8/10تعادل القيم الثقافية بالمعني الوارد في القرار 

 بالفعل 1وعلى ذلك، يرى الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني أن من  الممكن استخدام المعيار  -5

ية لطائفة واسعة من خدماتها المتعلقة باألنظمة االيكولوجية أكثر مما كان الختيار المواقع ذات األهمية الدول

 .األمر عموما حتى اآلن

، )1(وفيما يتعلق بالتزامات الطرف المتعاقد إزاء إدارة المواقع في أعقاب تعيين هذه المواقع بمقتضى المعيار  -6

وال حاجة إلى إدراج الشروط (ت رامسار فإن هذه االلتزامات ال تتعلق إالّ بالشرط الوارد في ورقة معلوما

 ).االقتصادية والثقافية ما لم ترغب األطراف في ذلك

 أن هذه القيم الثقافية النوعية والمنافع االجتماعية واالقتصادية المستدامة ةوإذا أبرز أحد األطراف المتعاقد -7

تعديل ورقة معلومات رامسار عن أو (تعتبر خدمات هامة من األنظمة االيكولوجية لدى تعيين موقع لرامسار 

، يكون هناك عندئذ توقع بأن خدمات األنظمة االيكولوجية هذه في حاجة إلى المحافظة عليها من )موقع معين

 .أجل الحفاظ على الطابع االيكولوجي للموقع
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يبين الطرف المتعاقد ما لم ) 1(ولن يتوافر هذا االلتزام بالنسبة للمواقع التي تم تعيينها بالفعل بمقتضى المعيار  -8

بوضوح أن القيم الثقافية المحددة والنشاطات االجتماعية االقتصادية المستدامة قد أدرجت على أساس التأهل 

 ).1(بمقتضى المعيار 

لكي يتيح بصورة أفضل تطبيقه في ) 1(لقد اقترح التعديل الطفيف المشار إليه أعاله في صياغة المعيار  -9

 ).ثقافيا(ة بفعل البشر  الطبيعية المعدلالمناظر

 األهمية العلمية

النباتات التي تدعمها في سياق المواقع و الحيواناترطبة أوال ضىرا لآلومن النطقى  افتراض ان األهمية العلمية النسبية .42

أو المحيط ذات األهمية الدولية ال تتحدد أساسا بواسطة العلم ذاته بل نتيجة للطابع الفريد للموقع أو النباتات والحيوانات 

األهمية ’’ولذا يمكن لألطراف أن تحدد وتعين بالفعل باستخدام تلك المعايير، وقد تشتمل الدوافع على ذلك . االيكولوجي

 .حينما يكون ذلك مالئما‘ العلمية

وعلى الرغم من أن بوسع األطراف بالفعل أن تحدد وتعين وفقا لذلك، قد تكون هناك حاجة إلى تنبيه األطراف إلى  .43

 .تيسيرات الخاصة بعمل ذلك إذا كانوا يرغبونال

تقييم فعالية تنفيذ ( التابع للفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني 6وعالوة على ذلك، قدم الفريق العامل رقم  .44

ا مشورة تبرز الجوانب العلمية لمواقع رامسار من حيث إبالغ العديدين بالمؤشرات المقترحة عن حالة طابعه) االتفاقية

 . سوف يحتاج إلى بحوث علمية معززة بالنسبة لكل منهامماااليكولوجي واتجاهاته واألخطار التي يتعرض لها، 

 

بحوث الصون واالستخدام   األنواع أو المجموعات التي تهموتعيين اآلراضى الرطبة التى تدعممعايير لتحديد : ثالثا
 )3( أ 19 الفقرة 7/4المقرر (وتكامل األنظمة االيكولوجية المستدام للتنوع البيولوجي بما في ذلك مؤشرا سالمة 

من جانب ) في سياق المواقع ذات األهمية الدولية(‘‘ يهم البحوث’’ال تتحدد، منطقيا، حالة موقع محتمل باعتباره  .45

التي تحصل ) جيناتأو المجموعات والجينوم وال(البحوث ذاتها بالدرجة األولى بل بالمعايير الخاصة بالطابع الفريد لألنواع 

ولذا فإن . والمحيط االيكولوجي)  وجينات ا وجينوم اأو مجموعات( بوصفها أنواع الحالةعلى الدعم بما في ذلك كل من 

إذا كان ذلك ‘‘ البحوث’’بوسع األطراف أن تحدد وتعين بالفعل باستخدام تلك المعايير، وقد تتضمن الدوافع على ذلك 

 .مالئما

و الحظ االجتماع األول لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار بالفعل أن . رامسار هذا النهج بالفعلوقد اتخذت اتفاقية  .46

 من اتفاقية رامسار على الرغم من 2-2تعيين أحد المواقع استنادا إلى أهميته للبحوث كمعيار قائم بذاته يتجاوز نطاق المادة 

وتشير الخطوط . يمية قد يعزز بدرجة كبيرة قيمة األرض الرطبةاتفاقه على أن وجود البرامج والمرافق البحثية والتعل

طار االستراتيجي المعدل إلى أنه يتعين أوال أن تستوفى األراضي الرطبة أحد اإلرشادية الواردة في مشروع اإل

ار اضافي يؤخذ في وبعد ذلك تأتي االهتمامات التعليمية والبحثية كاعتب. لكي ترسي أهميتها الدولية) المرفق األول(المعايير

 .االعتبار لدى تحديد ما إذا كان يتعين تعيين هذه األراضي الرطبة
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نواع المعتمدة على مع اآلمعايير لتحديد وتعيين األراضي الرطبة التي تدعم عشائر مهمة من الفئات التصنيفية: رابعا
 )4) (أ (29 الفقرة 7/4المقرر (األراضي الرطبة بما في ذلك وضمن جملة أمور الكائنات البرمائية 

 ).أنظر المرفق األول( تحديد وتعيين المواقع استنادا إلى أهمية عشائر الطيور المائية 6يمكن في إطار المعيار  .47

في اتفاقية رامسار وسيلة فعالة لتحديد األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية منذ تطبيقه في ‘‘ %1’’وقد كان معيار  .48

من العشائر كمستوى أقصى لتحديد ‘‘ %1’’وال يوجد أي سبب بيولوجي جوهري ألخذ . تفاقيةالفترة األولى من حياة اال

د أن هذه النسبة بحكم الخبرة الطويلة والتقييم تعطي درجة مالئمة من الحماية لعشائر غير أنه وج. األهمية الدولية للموقع

ومثلما تم التطبيق الرسمي من جانب . االيكولوجيةالطيور المائية وللمساعدة في تعريف المواقع الحساسة من الناحية 

 .األطراف المتعاقدة، حظي المعيار بقبول واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم وفي طائفة من السياقات األخرى

  جانب مستحسن ألن تلك التي تتجمعهكما أن.  إلى التجمعيلوال يعمل هذا المعيار إالّ بالنسبة للطيور المائية التي تم .49

سوف تكون، بحكم تعريفها، معتمدة على نسبة ضئيلة نسبيا من األراضي الكلية ومن ثم تكون عرضة للتغييرات في هذه 

وتميل األنواع المتجمعة إلى أن تكون تلك التي تتسم بالمتطلبات االيكولوجية المتخصصة التي تستوفى . المنطقة المحدودة

ويعتمد تطبيقها على كل من توافر البيانات عن أعداد الطيور المائية .  بانتظامعادة في عدد محدود من المواقع التي تستخدم

 ).دولية(على حساب النسبة التي تمثلها هذه من بين عشائر جغرافية بيولوجية ةالتي تستخدم موقع بعينه وعلى القدر

يار سوف يعمل بفعالية في فهذا المع. وسوف تسرى معوقات مماثلة على المعيار الكمي لعدم توافر تصنيفا للطيور .50

من المؤكد ألسباب مماثلة بل واألرجح (وسوف يفقد هذه الفعالية في ظروف أخرى ) بالنسبة لبعض األنواع(بعض الظروف 

 الطيور لجميع ليس فعاال بالنسبة 6نعدام الكفاءة الكاملة ليس بالمشكلة الجوهرية مثلما أن المعيار فاألسباب أخرى أيضا 

 .المائية

د استكشف العمل الذي يقوم به الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني إمكانية توسيع نطاق هذا المفهوم ليشمل وق .51

وينشأ ذلك عن االستعراضات السابقة . تصنيفات أخرى وربما في المقام األول الحيوانات الكبيرة في األراضي الرطبة

رت أثناء االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف  في اتفاقية رامسار عام  معايير كمية غير متعلقة بالطيور ج وضعالحتماالت

 .1993 وفي االجتماع الخامس عام 1990 وفي االجتماع الرابع عام 1986

لبعض التصنيفات من % 1 عمل الفريق المعني باالستعراض أية أسباب جوهرية تشير إلى أن إضافة معيار يثرولم  .52

 .مفيدة إلى معيار اختيار المواقعالة أو ممكنالإضافة بال ليسغير الطيور 

تمثل في توافر تقييم االستعراض النظير لحجم العشائر الجغرافية البيولوجية ) 6(وثمة عنصر رئيسي لنجاح المعيار  .53

 .وتتباين البيانات عن الطيور المائية إالّ أنها وافرة نسبيا بالمقارنة بالكثير من التصنيفات األخرى
 

د إلى حجم معني باالستعراض العلمي والتقني بنهج من خطوتين لتلبية الحاجة إلى معايير تستنوأوصى الفريق ال .54

 .العشائر للتصنيفات من غير الطيور
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دأ اختيار  سيرسي مبالجديد) 9( المعيار اعتماد االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار )1(

من العشائر الجغرافية البيولوجية لبعض % 1هميتها لنسبة الطيور المائية ذات األهمية الدولية على أساس أ

 .التصنيفات من غير الطيور التي ستدرج في تذييل جديد باإلطار االستراتيجي

بواسطة أفرقة متخصصة في االتحاد الدولي لصون الطبيعة وبتنسيق مع (إعداد التذييل ذات الصلة  )2(

.  على االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسارلعرضه) الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني

وسيجرى تحديث هذا التذييل لتقديمه لكل . وسوف يحدد التذييل بهذه الطريقة نطاق التصنيفات للمعيار الجديد

اجتماع لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار سواء من حيث تعديل البيانات عن األنواع المدرجة بالفعل أو إضافة 

 .أنواع وعشائر جديدة تكون قد توافرت عنها معلومات جديدة

 ))ب (29 الفقرة 7/4المقرر ( النظر في وضع معايير إضافية بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، معايير كمية -ب

مية  تاريخ وضع المعايير الك1نظر الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني هذه المسألة باستفاضة كبيرة، واستعرض .55

الذي يتيح تعيين المواقع (الجديد المقترح ) 9(وتمت تغطية متطلبات المعايير الكمية اإلضافية على نطاق واسع في المعيار 

ويحقق ذلك العناصر الكمية اإلضافية التي طلبتها ). لجميع التصنيفات من غير الطيور المعتمدة على األراضي الرطبة

 .ر عن اتفاقية التنوع البيولوجي الصاد7/4من المقرر ) ب (29الفقرة 

 

) 7/4مـن المقـرر     ) ج (29الفقـرة   (خطوط إرشادية بشأن النطاق الجغرافي الذي يتعين تطبيق المعايير فيـه             )ج

 ).7/4 من المقرر 30الفقرة (وتفسير وتطبيق معايير رامسار على المستويين الوطني واإلقليمي 

 :ا، فعلى سبيل المثالعلى المستوى الوطنىفاقية ذاتها، عموما، يعمل تحديد وتعيين مواقع رامسار، بحكم االت .56

 :النطاق الجغرافي الذي تطبق فيه المعايير يرد ضمنيا، عموما في المعايير ذاتها، فعلى سبيل المثال .57

المعايير  / أو عشائر التصنيفات/النطاق الجغرافي للمعايير التي تشير إلى المناطق الجغرافية البيولوجية و )أ (

 .أو العشائر/هو الحدود الخاصة بتلك المنطقة الجغرافية البيولوجية و)  الجديد المقترح9 والمعيار 7 و6 و3 و1

 .بالنسبة للمعايير األخرى، فإن النطاق الجغرافي هو حدود األراضي الرطبة المعنية ذاتها )ب (

ي بعض الخطوط اإلرشادية اإلضافية  الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقنح، سوف يقتر)1(وفيما يتعلق بالمعيار  .58

النطاق ’’العامة على االجتماع التاسع لمؤتمر اآلطراف في اتفاقية رامسار بأن أنسب خطط لتطبيق الطابع اإلقليمي هو على 

، وأن الخطط الوطنية ودون الوطنية ليست النطاق المالئم لالختبار )أي اإلقليمي والقاري أو ربما العالمي(‘‘ فوق الوطني

 ).باستثناء ربما بالنسبة للجزر القارية الكبيرة مثل استراليا(

كما يوصى الفريق المعني باالستعراض العلمي والتقني بأن يطلب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار  .59

جاري في الصندوق مواصلة العمل في هذا المجال خالل السنوات الثالث القادمة مع مراعاة، ضمن جملة أمور، العمل ال

                                                 
 . تقرير بحوث رامسار2005-1971 -وضع معايير كمية: راختيار مواقع رامسا. أ تحت الطبع.استراود د 1
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العالمي للحياة البرية بشأن المناطق المشتركة في المياه العذبة وما يتصل بها من أعمال بالترافق مع الشركاء بشأن الطابع 

 .اإلقليمي االيكولوجي للبحار الساحلية والقريبة من السواحل

خاضعة لسيادة أحد األطراف، فإن من دود األراضي الوعلى الرغم من أن تعيين مواقع رامسار ال يقع إالّ داخل ح .60

بصورة طوعية، في اطار النهج الجغرافي البيولوجي المشار إليه أعاله، وقد شجع ‘‘ اإلقليمية’’الممكن مراعاة االعتبارات 

الصادر عن االجتماع السابع لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار بشأن الخطوط اإلرشادية )  المرفق19/7على ذلك القرار 

 .تعاون الدولي مثل إلنشاء شبكات على نطاق المسارات الجوية للطيور للمواقع المعنية للطيور المائية المهاجرةلل

كذلك فإن اعتبار النطاق الجغرافي لتعيين المواقع ذو صلة بالمبادىء العامة لبرنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي  .61

 من ذلك 13ا في ذلك تطبيقها لنهج األنظمة االيكولوجية والسيما الفقرة بم) ، المرفق7/28المقرر (بشأن المناطق المحمية 

 : التيالمقرر
 

 ، والممرات  ,1األطراف إلى النظر في خيارات، في سياق تنفيذ برنامج العمل مثل الشبكات االيكولوجيةيدعو ’’

تنفيذ الصادرة عن القمة العالمية االيكولوجية، والمناطق العازلة وغير ذلك من النهوج ذات الصلة لمتابعة خطة ال

للتنمية المستدامة واستنتاجات االجتماع مابين الدورات بشأن برنامج العمل متعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى 

 .‘‘2010عام 

 

 الستنتاجاتا
 

ميع المعايير تغطي المعايير المقترحة الواردة فىالمرفق بهذه المذكرة جنبا إلى جنب مع مشروع اإلطار االستراتيجي ج .62

وتواصل اتفاقية .  الصادر عن اتفاقية  التنوع البيولوجي7/4 من المقرر 29الممكنة المدرجة على وجه التحديد في الفقرة 

كذلك تتوافر خطوط إرشادية . رامسار وفريقها المعني باالستعراض العلمي والتقني استعراض الحاجة إلى معايير إضافية

 .كما أشير إلى ذلك أعاله وستجرى زيادة تطويرها) 7/4و من المقرر ) ج (29تان الفقر(طاق التطبيق  بشأن ن

                                                 
 في سياق برنامج العمل هذا، مصطلح عام مستخدم في بعض البلدان واألقاليم، حسب مقتضى الحال، ليشمل تطبيق نهج األنظمة  1

ون الفعال للتنوع البيولوجي أو البحرية األوسع نطاقا لتحقيق الص/االيكولوجية التي تدمج المناطق المحمية في المخاطر الطبيعية و

 .واالستخدام المستدام
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 المرفق 

بواسطة الفريق المعني باالستعراض العلمي (المعايير المعدلة المقترحة لتحديد األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية 

ويقترح تعديل . ة وليس لها أي وضع رسميوهذه القائمة ألغراض اإلحاط) . 2005أبريل / والتقني اعتبارا من نيسان

 المقترح معيار جديد وال يقترح أي تغيير على 9والمعيار ) ترد الصياغة الحالية لتيسير الرجوع إليها (1صياغة المعيار 

 .المعايير األخرى
 

 
  رامسارفى اتفاقيةالمعايير المقترحة المقدمة لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف 

ن المجموع ألف م

 المعايير
 

المواقع المتضمنة 

أنواع فريدة أو نادرة 

 من األراضي الرطبة

 
 :1المعيار 

اعتبار األرض الرطبة ذات أهمية دولية إذا كانت تحتوى على نموذج تمثيلي نـادر أو                ينبغي

فريد من أنواع األراضي الرطبة الطبيعية أو األكثر طبيعية الموجودة في المنطقة الجغرافيـة              

 .ة المالئمةالبيولوجي

 

ــار      ــي رامس ــراف ف ــؤتمر األط ــع لم ــاع التاس ــل االجتم ــة قب ــياغة الحالي  الص
اعتبار األرض الرطبة ذات أهمية دولية إذا كانت تحتوي على نموذج تمثيلي نـادر أو   ينبغي’’

فريد من أنواع األراضي الرطبة الطبيعية أو القريبة من  الطبيعية الموجـودة فـي المنطقـة                 
 ‘‘وجية المالئمةالجغرافية البيول

 :2المعيار 

اعتبار األرض الرطبة ذات أهمية دولية إذا كانت تدعم أنواع ضعيفة معرضة للخطـر               ينبغي

 .للخطر بصورة حرجة أو مجموعات ايكولوجية مهددةأو معرضة 

 

 :3المعيار 

أو /اعتبار األرض الرطبة ذات أهمية دولية إذا كانت تدعم عشائر من أنواع النباتات و              ينبغي

 .الحيوانات ذات األهمية للحفاظ على التنوع في منطقة جغرافية بيولوجية معينة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمجموع ألف من 

 المعايير
 

المواقع ذات األهمية 

الدولية لصون التنوع 

 البيولوجي

المعايير المستندة 

إلى أنواع 

ومجموعات 

 ايكولوجية 

 :4المعيار 

أو /بة ذات أهمية دولية إذا كانت تـدعم أنـواع مـن النباتـات و              اعتبار األرض الرط   ينبغي

 .الحيوانات في مرحلة حرجة من دورات حياتها أو توفر ملجأ خالل ظروف معاكسة
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 :5المعيار 

 أكثر مـن     أو 20 000اعتبار األرض الرطبة ذات أهمية دولية إذا كانت تدعم بانتظام            ينبغي

 .الطيور المائية

 

معايير نوعية تستند 

الطيور المائية الى 

 :6المعيار 

من األفـراد فـي     % 1اعتبار األرض الرطبة ذات أهمية دولية إذا كانت تدعم بانتظام            ينبغي

 .عشائر نوع واحد أو أنواع فرعية من الطيور المائية

 :7المعيار 

ية إذا كانت تدعم نسـبة كبيـرة مـن األنـواع            اعتبار األرض الرطبة ذات أهمية دول      ينبغي

أو /الفرعية أو العائالت السمكية المحلية ومراحل دورة الحياة، وتفـاعالت بـين األنـواع و              

أو قيم األراضي الرطبة ومن ثـم تسـهم فـي التنـوع             /العشائر التي تعتبر تمثيلية لمنافع و     

 البيولوجي العالمي

معايير نوعية تستند 

  إلى األسماك

 :8المعيار 

بة ذات أهمية دولية إذا كانت مصدرا هاما لغذاء األسماك وأراضي           اعتبار األرض الرط   نبغيي

سـواء داخـل   .أو ممرا للهجرة تعتمد عليها األرصدة السـمكية       /وضع البيض، والحضانات و   

 .األراضي الرطبة أو في أي مكان آخر

 

 ية تستندمعايير نوع

إلى تصنيف 

 الحيوانات األخرى

 :9المعيار 

من األفـراد فـي     % 1ة دولية إذا كانت تدعم بانتظام       تعتبر األرض الرطبة ذات أهمي    

 أحد األنواع أو األنواع الفرعية من تلك التي تعتمد علـى األراضـي الرطبـة                ئرعشا

 .ستدرج قائمة بها في التذييل بهذه الخطوط اإلرشادية(

 

 
 

---- 


