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تقدمة 

اتفقت الدول االعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي اثناء مؤتمرها المنعقد في عام 
صون  أوضاع  لتحسين  العالم  ارجاء  في  المحمية  المناطق  نطاق  توسيع  على   2010

بعض المناطق ذات األهمية الخاصة بالنسبة للتنوع األحيائي وخدمات النظام البيئي 
بواسطة  المفترض  فمن  آيتشي،  أهداف  من   11 رقم  الهدف  بموجب  )اإليكولوجي(. 
تلك  وخاصة  البحرية  و  الساحلية  المناطق  من  األقل  على   %10 يتم صون  أن   2020

وذلك  )اإليكولوجي(  البيئي  النظام  وخدمات  األحيائي  للتنوع  األهمية  بالغة  المناطق 
المناطق  أساس  على  الصون  تدابير  يتضمن  ومنصف  فاعل  إداري  نظام  خالل  من 

والمدمجة في المجال البحري األوسع.

تُوحد إتفاقية عام 1972 الدول حول إلتزامات مشتركة للمحافظة على التراث العالمي 
اإلستثنائي لمصلحة األجيال الحالية والمستقبلية. تقر اإلتفاقية أن حماية هذه األماكن 
اإلستثنائية هي واجب المجتمع الدولي ككل، كما تكفل أن تكون مهمة الحفاظ على هذه 
الدول.  الكامل لسيادة  المواقع ذات األهمية الخاصة مسؤولية مشتركة مع اإلحترام 
أقرت إتفاقية التراث العالمي خالل تاريخها الذي يمتد إلى 40 عاماً ما يربو على 1،000 
من الكنوز الثقافية والطبيعية التي يُنظر إليها على أنها ذات قيمة عالمية إستثنائية. من 

شان زوال هذه الكنوز أن يمثل خسارة ال تُعوض لإلنسانية.

تشتمل قائمة اليونسكو للتراث العالمي على 49 موقعاً من المواقع المحيطية موزعة 
في 36 دولة، وقد حظيت بالتقدير بسبب تنوعها األحيائي البحري المتفرد ونظامها 
بسبب  أو  المتفردة  الجيولوجية  والعمليات  نظير  له  ليس  الذي  )اإليكولوجي(  البيئي 
جمالها الذي ال يضاهى. تضم قائمة التراث العالمي البحري بعضاً من أكثر المواقع 
المحيطية رمزيًة على وجه البسيطة مثل الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا وجزر 

هذه  تغطي  موريتانيا.  في  الوطني  أرغين  حوض  ومتنزه  اإلكوادور  في  الجالباجوس 
المحمية  البحرية  المناطق  20% من مساحة سطح  ال  يقرب على  ما   47 ال  المواقع 
للتراث  اليونسكو  لقائمة  بحري  موقع  إضافة  فيه  تمت  يوم  أول  منذ  الموجودة. 
العالمي في العام 1978م فقد شهدت مواقع التراث العالمي البحري نجاحات عدة في 

مجال الصون.

في المكسيك، فقد ساعد اإلستخدام الفاعل لإلتفاقية أصحاب العالقة )المعنيين(	 
المحليين في محمية ال فيسيكاينو للحيتان على منع مصانع الملح التجارية من 
تخريب آخر البحيرات الضحلة البكر التي يتكاثر فيها الحوت الرمادي الذي يعيش 

في المحيط الهادي.
في جنوب أفريقيا، فقد ساعد إدراج منتزه األراضي الرطبة في سانت لوسي في 	 

إلى مجتمع مزدهر تنمو فيه  البالد  القائمة على تحويله من إحدى أفقر مناطق 
فرص العمل وينخرط في إدارة المستنقعات الغنية بالحياة البرية.

في سيشيل، فقد شهدت جزيرة الدابرا المرجانية تحول تجمع السالحف الخضراء 	 
من أعداد موشكة على اإلنقراض الى واحد من أكبر تجمعات السالحف في العالم. 

إن هذه النجاحات هي أمثلة قليلة توضح كيف أن اإلستخدام اإلستراتيجي إلتفاقية 
التراث العالمي مصحوباً بإجراءات حكومية رشيدة وعمل إحترافي من مدراء المواقع 
مع وجود دعم من الخبراء والمناصرين والمانحين يمكن أن يؤدي إلى مكاسب جمة 
لقضايا الصون. في كل مثال من األمثلة السابقة فقد لعبت إتفاقية التراث العالمي دوراً 
محورياً في التأكيد على أن تلقى المشكالت المحلية المتعلقة بالصون إهتماماً عالمياً 
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الموقع  مكانة  تشكل  التي  اإلستثنائية  القيمة  على  سلباً  الضغوط  تؤثر  حينما  وذلك 
بالنسبة للتراث العالمي.

ينبغي  الرئيسية  المحمية  البحرية  المناطق  أن هذه  البديهي  من  أنه  من  الرغم  على 
الواقع  أن  إال  الممكنة،  اإلدارية  الممارسات  بُفضلى  ومحاطة  تكون محمية جيداً  أن 
الصون،  قضايا  في  كبيراً  نجاحاً  المواقع  بعض  تحرز  فبينما  ذلك.  من  تعقيداً  أكثر 
وتمثل إدارتها للمناطق ذات اإلستخدام المتعدد نماذج ممتازة، يحتاج بعضها إلى زيادة 
كفاءتها اإلدارية. عالوة على ذلك فإن كال النوعين ليس بمحصن ضد آثار الصناعات 
التأثيرات  او  الساحلية  المناطق  تنمية  على  المتزايد  والطلب  المتسارعة  المحيطية 
الخطيرة للتغير المناخي. قلة من المواقع تعي بشكل جيد ذلك الخليط من المؤثرات 
المتراكمة والمجتمعة التي قد تحدث بمجموعها تغييرات جوهرية على تكوين النظام 
البيئي للموقع. عادة ما يكون القائمون على إدارة المواقع منهمكون بالنشاطات اإلدارية 
اليومية وليس لديهم إال القليل من الوقت للتفكر فيما ستحدثه القرارات المتخذة اليوم 
من تأثير بعد عشرة إلى عشرين سنة قادمة. يواجه مدراء المواقع وشركائهم بشكل دائم 
قضايا متعلقة بتطوير المواقع ومع هذا فليس لديهم اال القليل من الوقت والمعينات 
التي تساعدهم على إبقاء الرؤية المستقبيلة على المدى الطويل في أذهانهم. يعتبر 
تحدد  أن  الموقع  إلدارة  بها  يمكن  التي  للكيفية  جوهرياً  أمراً  المستقبلي  التخطيط 

لإلجابة على سؤال- متى تكون التنمية أكثر من الالزم؟.

اليوم  اإلدارية  القضايا  معالجة  على  المواقع  مدراء  مساعدة  إلى  الدليل  هذا  يسعى 
في  لمواقعهم  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  وإستمرارية  بقاء  كذلك  يصون  بشكل 
الممارسات وقصص  إرشادات خطوة بخطوة ويجمع ُفضلى  الدليل  يقدم  المستقبل. 
على  فيساعد  على حدى  موقع  كل  العالمي.  البحري  للتراث  مواقع  عدة  من  النجاح 

التمويل وتقديم  الموقع وشركائهم على إجتذاب  إداريي  النهج اإلداري كل من  تطوير 
تجربة سياحية أفضل لزائري الموقع مع التأكيد على أن القيمة العالمية اإلستثنائية 
التي تم على أساسها إدراج الموقع في القائمة ستظل موجودة إلى أمد طويل. إن رفع 
مستوى الفعالية اإلدارية لمواقع التراث العالمي البحري سيعزز من المكانة التي تحظى 
الموسعة  النقاشات  في  عليه  القائمين  واإلداريين  الموقع  بها  يوجد  التي  الدولة  بها 
والمبادرات الساعية إلى معالجة قضايا محيطية على المستويين اإلقليمي والدولي.
عبر تشارك هذه العملية المتدرجة وقصص النجاح المقدمة كأمثلة فنحن نهدف إلى 
مساعدة مدراء مواقع التراث العالمي البحري اآلخرين على رفع مستوى المعايير التي 
تقاس عليها الكفاءة اإلدارية لمواقعهم. بشكل أوسع نأمل أن يقدم هذا الدليل معلومات 
قيمة يمكن أن تثير التفكير وتنير الدرب في إدارة المناطق البحرية المحمية في أرجاء 
العالم. بما أن مواقع التراث العالمي البحري هي مواقع بارزة للعيان فهي في موقع 
متفرد يتيح لها أن تقدم نموذجاً يحتذى، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى 
آيتشي  11 من أهداف  الهدف رقم  البحرية المحمية وتحقيق  المناطق  إدارة  تحسين 

المستمدة من إتفاقية التنوع اإلحيائي.

إن العمل يداً بيد مع بعضنا البعض وتوثيق ُفضلى الممارسات وتقديم نهج إداري فاعل 
وتبادل الخبرات حول األساليب الناجحة كفيل بتسريع التقدم المحرز في ما يخص 

اإلدراة الفاعلة والمستدامة في هذه المناطق المتفردة من محيطات العالم.

كيشور راو
مدير مركز التراث العالمي.
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حول هذا الدليل

ما هو الغرض من هذا الدليل؟
هو األول من نوعه الذي يشرح الكيفية التي يمكن بها تحقيق إدارة فاعلة و إستباقية 
هذا  فإن  العالمي.أيضاً  التراث  لمواقع  مستدامة  وتنمية  األمد  طويل  صوناً  تكفل 
الدليل يمهد السبيل أمام وضع معيار مشترك لماهية اإلدارة الفاعلة وإتخاذ القرارات 
اإلستراتيجية وذلك بالنسبة لمدراء مواقع التراث العالمي البحري و مدراء المواقع في 

المناطق البحرية المحمية االخرى. 

هناك أداتان لهما بالغ األهمية ويقعان في قلب النهج المقدم من خالل هذا الدليل. 
في  تم وصفها  كما  موقع-  لكل  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  االولى  األداة  تستخدم 
الوقت الذي ُأدرج فيه الموقع في قائمة التراث العالمي -بمثابة النجم الذي ُيستهدى 

به عند وضع أى نظام إداري للموقع.

الغرض  لهذا  تُستخدم  ما  نادراً  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  أن  اإلستعراُض  يُظهر 
المذكور. ففي العادة ليس لدى القائمين على إدراة المواقع تفسيراً دقيقاً لمعنى القيمة 
العالمية اإلستئنائية لمواقعهم وعادة ما يكونون غير مدركين تمام اإلدراك للكيفية التي 
يمكنهم بها إستخدام تلك القيمة كمؤشر لتقود الموقع نحو مستقبل مستدام. وبالتالي 
فإن هذا الدليل يسد ثغرًة محورية في تطبيق النظم اإلدراية الفاعلة للمواقع البحرية 
مدراء  تساعد  أن  اإلستثنائية  العالمية  للقيمة  يمكن  كيف  متدرجة  بطريقة  ويعرض 
المواقع وشركاءهم على تنظيم عملهم وتيسير تقديم التقارير إلى لجنة التراث العالمي 

حول الوضع الحالي للموقع المعني من ناحية الصون. 

على  وشركائهم  المواقع  مدراء  تساعد  أن  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  لفكرة  يمكن 
واإلتجاهات  الحالية  الظروف  من  كل  إعتبارهم  في  آخذين  الصون  أولويات  تحديد 
المستقبلية وما سيبدو عليه شكل الموقع في المستقبل. أما بالنسبة إلى المواقع خارج 
شبكة التراث العالمي البحري فمن الممكن لمدراء تلك المواقع تحديد أهداف صون 
خاصة بمواقعهم يمكن لهم أن يستخدموها كبديل لمفهوم القيمة العالمية اإلستثنائية.

التركيز على  الدليل هي  الموضح في هذا  اإلدراي  النهج  الثانية في  الرئيسية  األداة 
المكاني  البحري  التخطيط  -مثل  المناطق  أساس  على  القائمة  األدوات  إستخدام 
بطريقة  األهداف  هذه  وتحقيق  وإقتصادية  وإجتماعية  بيئية  ألهداف  -للتخطيط 
ذات  في  ويصون  للتطبيق  وقابال  محسوسأ  أمرا  المستدامة  التنمية  تكون  أن  تكفل 

الوقت القيمة اإلستثنائية للموقع.

يمثل التخطيط للسيناريوهات المستقبيلة جزءاً مهماً من التخطيط البحري المكاني 
الفعال. إن الزيادة المضطردة في الطلب على توسيع الحيز المحيطي وتنامي التدفقات 
السياحية والتأثيرات العالمية للتغير المناخي تجعل من نهج إداري إستباقي يستشرف 
المستقبل أمراً ال مناص منه بالنسبة لتحقيق نتائج ناجحة. ومع هذا ال تعمل أغلب 
إدارات المواقع البحرية على تحقيق المستقبل المرغوب ولكنهم يميلون إلى التركيز في 
ما يواجه مواقعهم في الوقت الحالي. يساعد هذا الدليل مدراء المواقع على إستخدام 
األدوات القائمة على أساس المناطق لفهم الظروف الحالية وللتخطيط مقدماً لرؤية 

محددة للموقع بعد 10 إلى 20 سنة قادمة.
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من ينبغى عليه استخدام هذا الدليل؟
المعنيون بهذا الدليل في المقام االول هم المختصون المسؤلون عن التخطيط لمواقع 
التراث العالمي البحري وادارتها، آخذه باالعتبار تلك السلسلة العريضة من التحديات 
هذا  المواقع.يفترض  من  الحالية  الكوكبة  تواجه  والتى  والقدرات،  باإلدارة  المتصلة 
الدليل ان أغلب القائمين على إدارة المواقع يواجهون أوضاعاً يسودها نقص الموارد 

المالية والبشرية والمعلوماتية، إضافة إلى عدم توفر الوقت الكافي.

بينما تم توجيه الدليل ليناسب مدراء المواقع، اال أنه مفيد أيضا لمجتمع أوسع يضم 
المعنيين بالصون ممن يعملون في هذه األماكن. بيان القيمة العالمية اإلستثنائية متاح 
الدولي  اإلتحاد  يُعد  ذلك  الى  وباإلضافة  العالمي.  التراث  مواقع  في  يعمل  من  لكل 
للمحافظة على الطبيعة وبالتعاون مع مركز التراث العالمي تقارير حالة الصون التي 
قائمة  في  المدرجة  المواقع  بشأن  قرارات  إلتخاذ  العالمي  التراث  لجنة  تستخدمها 
وثائق  الصون هي  حالة  التقارير عن  السنوي. هذه  اجتماعها  العالمي خالل  التراث 
عامة ومتاحة لجميع من يرغب في استخدامها من األطراف المعنية. تستند قرارات 
لجنة التراث العالمي الى النصائح الرسمية الواردة في التقرير ويتم تكميلها بمعلومات 

 مربع 1:
ما الذي يقدمه هذا الدليل:

خارطة طريق إلدراة إستباقية وإتخاذ القرار المتعلق باألوضاع الحالية واألوضاع المستقبلية . 1
المخطط لها بدالً عن إدارة تفاعلية تحكمها القضايا التي تواجه المواقع في الوقت الحالي. 

خطة أولية إلستخدام القيمة العالمية اإلستثنائية بمثابة النجم الذي ُيهتدى به في اإلدراة، . 2
عاملة على توحيد أصحاب العالقة )المعنيين( و واضعى الخطط و العلماء وإختصاصي الصون 

حول أهداف الصون المتفق عليها.
مجموعة من الممارسات تم تالتي تم جمعها من مواقع التراث العالمي البحري. تقدم الطريقة . 3

المثلى للتطبيق مع تقديم أمثلة محددة.
البحري . 4 العالمي  التراث  مواقع  مدارء  شبكة  مع  بالتعاون  لتعمل  الزمن  مع  تتطور  وثيقة حية 

واإلتحاد الدولي لصون الطبيعة وغيرهم.

تلك  بأهمية  مباشرة  معرفة  يملكون  الذين  والعلماء  الخبراء  من  كوكبة  من  إضافية 
المواقع والتحديات التى تواجهها.

القيمة  لنكفل صون  ما يجب عمله  الدولي حول  المجتمع  أراء  القرارات  تعكس هذه 
العالمية اإلستثنائية لكل موقع. جميع التقارير متاحة عبر موقع مركز التراث العالمي 

والتطبيقات في الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية.

للتراث البحري العالمي متاحة عبر  الشكل 1: قرارات لجنة التراث العالمي المتعلقة بال 49 موقعاً 
تطبيقات الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

يوضح هذا الدليل خطوات عامة نحو تطوير مواقع التراث العالمي البحري كما يعطي 
روابط على شبكة اإلنترنت تقدم مراجع إضافية تحوى معلومات إرشادية أكثر عمقاً 
المجتمع األوسع  البحرية المحمية وبالتالي فإن  المناطق  بالنسبة إلدراة  وتخصصيًة 
هذا  إستخدام  من  يستفيد  أن  يمكنه  واإلداريين  الصون  خطط  واضعي  يضم  الذي 

الدليل.

تذكر!  
يمكن لجميع المنخرطين في إدراة مواقع التراث العالمي البحري أن يستخدموا هذا الدليل كوسيلة 
لتركيز الجهود والموارد على أكثر المناحي أولوية. في جميع أرجاء العالم تنخرط مجموعة كبيرة من 
الوكاالت والمنظمات بشكل مكثف في العمل على صون مواقع التراث العالمي، وأكثر المواقع نجاحاً 
على المستوى اإلدراي هي تلك التي تدار عبر شراكة فاعلة مع المجتمع المدني والحكومة الوطنية 
الجهات  هذه  كل  ألن  الحكومية،وذلك  غير  والمنظمات  البحثية  والمؤسسات  اإلقليمية  والحكومات 

تجلب معها موارد إضافية.



11

مواقع الرتاث البحري العاملي • دليل أفضل املمـارسـات  

يوضح هذا الدليل خطوات عامة نحو تطوير مواقع التراث البحري العالمي كما يعطي 
روابط على شبكة اإلنترنت تقدم مراجع إضافية تحوى معلومات إرشادية أكثر عمقاً 
البحرية المحمية  وبالتالي فإن المجتمع األوسع  المناطق  بالنسبة إلدراة  وتخصصيًة 
الذي يضم واضعي خطط الصون واإلداريين يمكنه أن يستفيد من إستخدام هذا الدليل.

بسبب إختالف الخلفيات الثقافية لمدراء المواقع فقد كتب الدليل بلغة واضحة تجانب 
بقدر اإلمكان المصطلحات الفنية وفي ذات الوقت يؤكد على تضمين المفاهيم العلمية 
المستحدثة ومفاهيم صون المحيطات مثل مصطلح اإلدراة القائمة على النظام البيئي 
الخطوات  في  المتكيفة  واإلداراة  المكاني  البحري  التخطيط  ومفهوم  )اإليكولوجي( 
المشروحة في الدليل. ًكتب الدليل بطريقة تقدم خيارات عالية التكلفة وأخرى منخفضة 

التكلفة حتى تتمكن المواقع ذات الموارد المحدودة من تطبيق إطار العمل األساسي. 

ما هي الغاية من هذا الدليل؟
يتلقى أغلب اإلختصاصيين العاملين في تخطيط وإدراة مواقع التراث العالمي البحري 
والكادر العامل هناك تدريباً علمياً أو فنياً في مواضيع مثل البيئة وعلم األحياء وعلم 
وصف المحيطات أو الهندسة. بينما لم يتلق إال القليل منهم تدريباً ليصبحوا واضعي 

خطط وإدرايين محترفين. يقدم هذا الدليل مساهمة في سد هذه الفجوة.

يختلف هذا الدليل عن أى دليل أخر متعلق بالمناطق البحرية المحمية في أنه 
يشتمل على التخطيط لسيناريوهات مستقبلية للمواقع لتصبح متعددة اإلستخدامات 

ويدعو إلى نهج إداري إستباقي داخل وخارج حدود الموقع. في هذا اإلطار فإن 
العمل المقدم هنا في هذا الدليل يبني على ما قدمته مبادرة اللجنة الحكومية لعلم 
المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو والخاصة بالتخطيط البحري المكاني.1 شدد 

أثنان من المحركين البارزين لمجال صون المحيطات في الوقت الحالي وهما اإلتحاد 
األوربي وإتفاقية التنوع اإلحيائي على الحاجة إلى توجيهات ملموسة أكثر ومستنده 
إلى الممارسة العملية والخبرة الفعلية. ينبغي أن تعمل تلك التوجيهات على تضمين 
إدارة المناطق البحرية المحمية في بيئات بحرية أوسع وأن تعمل كذلك على ربطها 

بالممارسات القائمة على أساس صون األرض والمياه العذبة. يعد تطوير هذه 
اٍلقدرات ضرورياً لتحقيق أهم األهداف الدولية المتعلقة بالتنوع اإلحيائي. 

)اللجنة الحكومية لعلم المحيطات: وموقعها علي اإلنترنت:  1 
http://www.unesco-ioc-marinesp.be/ marine_spatial_planning_msp(

لمجابهة هذه القضايا يقدم هذا الدليل نهجاً متدرجاً نحو إدارة فاعلة تشتمل على آخر 
المستجدات العلمية واإلدارية ويوجه القراء إلى أفضل المصادر لمزيد من المعلومات 
التفصيلية، ويعرض المفاهيم الكامنة وراء قصص النجاح التي شهدتها بعض مواقع 
التي  المختلفة  والخبرات  للمهارات  فهما  الدليل  يقدم هذا  البحري.  العالمي  التراث 
يحتاج مدراء المواقع إلى إكتسابها والحرص عليها من أجل أن يصونوا على نحو كاف 

القيمة العالمية اإلستثنائية لمواقعهم المضمنة في قائمة التراث العالمي.

تقييم  إجراء  على  األعضاء  الدول  يساعد  أنه  وهي  إضافية  فائدة  الدليل  يقدم هذا 
ذاتي لمعرفة ما إذا كان النظام اإلداري الذي يتبعونه منسجماً مع النظم التي تتبعها 
مواقع أخرى من مواقع التراث العالمي البحري وما يعتبرونه من ُفضلى الممارسات. 
يمكن للدول التي تعتزم تقديم ترشيح جديد إستخدام الدليل إلجراء تقييم ذاتي للنظام 

اإلداري المتبع في الموقع الذي يقترحون إدراجه في القائمة.

كيف تم إعداد هذا الدليل؟
نبعت فكرة هذا الدليل من خالل المؤتمر العالمي االول لمدراء مواقع التراث العالمي 
العام  من  ديسمبر  في  األمريكية  المتحدة  بالواليات  هاواي  في  عقد  الذي  البحري 
التراث  مواقع  مدراء  لدى  ليس  أنه  المؤتمر  ذلك  خالل  من  جلياً  بات  فقد  2010م. 

وقد  الفعال,  اإلداري  النظام  عليه  يبدو  أن  يمكن  لما  مشتركاً  فهماً  البحري  العالمي 
إتفق مدراء المواقع على أنه من شأن توجيهات إرشادية شاملة تتضمن شرحاً لُفضلى 
التراث  برنامج  عمل  التالية  األربع  السنوات  لهم. خالل  مفيدة  تكون  أن  الممارسات 
العالمي البحري على تحقيق إحتياجات مدراء المواقع المتمثلة في مزيد من المعلومات 
وتشارك الخبرات على مستوى المواقع، فشملت تلك الجهود عقد إجتماع ثان لمدراء 
لدى جميع  اليوم، أصبح  2013م.  العام  إكتوبر من  بفرنسا في  المواقع في سكاندوال 
إلى كل الخطط  الوصول  البحري إمكانية  العالمي  التراث  إدارة مواقع  أفراد مجتمع 
اإلدارية وأهم المنشورات الصادرة عن كل موقع من خالل موقع إلكتروني يشمل أيضاً 
بيئة للتواصل المباشر التي يمكن من خاللها للمستخدمين التفاعل مع بعضهم البعض. 
تقوم الرسائل اإلخبارية نصف الشهرية بتشارك األحداث الجارية وآخر األخبار وفرص 
الممارسات  لُفضلى  األمثلة  تحديد  تم  الشبكة.  تلك  خالل  من  الصلة  ذات  التمويل 
من خالل عدة مسارات مختلفة شملت معلومات تم تجميعها خالل البعثة التشريعية 
ألكثر  المؤلفة  بها  قامت  التي  المعمقة  الميدانية  والزيارات  العالمي  التراث  لبرنامج 
من 15 موقعاً خالل السنوات الخمس األخيرة والدورات التدريبية القائمة على أساس 

http://www.unesco-ioc-marinesp.be/
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المواقع و مبادرات بناء القدرات وتفاعل مدراء المواقع مع المنظمات غير الحكومية 
والعلماء ومجموعات المصلحة األخرى.

في  عقدا  عمل  إجتماعي  بعد  له  العريضه  والمالمح  للدليل  العام  النهج  تطوير  تم 
جزيرة فيلم األلمانية. حيث يجمع اإلجتماع االول مجموعة صغيرة مختارة من المواقع 
التي ينظر إليها عادة على أنها تمثل أمثلة جيدة لإلدراة الفاعلة بينما جمع اإلجتماع 
الثاني مجموعة تم إختيارها من عدد أكبر من المواقع وكانت غالبيتها مواقع في دول 
ناطقة باإلسبانية. ناقش المشاركون أهم مالمح مسودة الدليل, وساعد التركيز على 
الواضحة  اللغة  أن  حقيقة  من  التأكد  على  باألسبانية  ناطقين  مواقع  مدراء  إختيار 
التي كتب بها الدليل والتوجيهات والمفاهيم المقدمة من خالله ستكون بذات الوضوح 
بالنسبة للناطقين بلغات أخرى غير اإلنجليزية. )أنظر الملحق الثالث: قائمة بأسماء 

المشاركين(.

تم تنقيح نص مسودة الدليل على أساس اإلفادات المأخوذه من إستشارات تمت عبر 
العالمي  التراث  للدليل مع مدراء مواقع  االولى  المسودة  وتم تشارك  اإلنترنت  شبكة 
البحري البالغ عددها 49 موقعاً و مع مجموعة صغيرة من الخبراء المعترف بهم عالمياً 
في مجال اإلدارة البحرية وصون التراث العالمي ,وقد تم تضمين إفاداتهم القيمة في 

النسخة النهائية المقدمة هنا.

كيف تم تقسيم هذا الدليل؟
تم تقسيم الدليل إلى جزئين. يقدم الجزء األول نهجاً متدرجاً يجمع المكونات المختلفة 
العالمية  القيمة  لوصف  يمكن  كيف  واضحة  بعبارات  ويبين  الفعالة  اإلدارة  لنظام 

اإلستثنائية للموقع أن يشكل منطلقاً لجميع المبادئ اإلدارية واألهداف والغايات. 

في ثنايا هذا الدليل, تعرض أمثلة ُفضلى الممارسات الخطوات والمهام المختلفة وقد 
تم لفت نظر القراء إلى بعض المالحظات ليتذكروها وتوجيههم إلى مصادر معرفية 
أخرى لمزيد من المعلومات المفصلة في مواضيع معينة. يحوى الدليل أيضاً نصوصاً 
وضعت في حيز منفصل, حيثما كان ذلك مناسباً, وذلك بغية توجيه مدراء المواقع إلى 

أشياء بعينها من قبيل بعض الفرص المتاحة واإللتزامات واألدوات واإلجراءات, وقد 
تم فصلها عن باقي نصوص الدليل للتأكد من أن النص األصلي للدليل يقدم الفائدة 
القصوى لمدراء المناطق البحرية المحمية خارج شبكة قائمة التراث العالمي البحري.

مواقع  على  عامة  نظرة  ذلك  ويشمل  ومراجع  الدليل مالحق  من  الثاني  الجزء  يقدم 
التراث العالمي البحري البالغ عددها 49 موقعاً مع روابط على شبكة اإلنترنت تقدم 

وصفاً للقيمة العالمية اإلستثنائية لكل موقع وقرارات لجنة التراث العالمي.

كيفية إستخدام الدليل؟
كل  يناسب  الممارسات  ُفضلى  أنماط  من  واحداً  نمطاً  هناك  ليس  أنه  الواضح  من 
المواقع, بيد أن هناك خطوات بعينها يجب على جميع مدراء المواقع أن يخطوها في 
رحلتهم نحو اإلدارة الفاعلة. يوضح هذا الدليل تلك الخطوات األساسية. تمت كتابة 
الدليل في أقسام تتبع البنية العامة لدورة إدارة المناطق الساحلية والبحرية المعروفة 
على نطاق واسع وعناصرها المكونة لها, ولكن الدليل مع ذلك يركز على جعل القيمة 
العالمية اإلستثنائية للموقع محوراً إلدارته ويركز كذلك على إستخدام أدوات الصون 

القائمة على أساس المناطق, وذلك لجعل هذا النهج ملموساً وعملياً.

يمكن لك إستخدام الدليل بطريقتين:

يمكن أن تبدأ بالخطوة األولى وتتبع النهج المتدرج )خطوة بخطوة( في جميع المراحل 
فهماً  هذا  سيعطيك  لتحقيقه؟(  تسعى  الذي  )ما  الرابعة  الخطوة  إلى  تصل  أن  إلى 
للخطوات المنطقية لنظام إداري فعال قائم على نهج إستباقي ويسمح بالتأقلم إستناداً 
إلى الظروف المتغيرة في الموقع وفي المجال البحري األوسع الذي يحيط به والوقائع 

اإلجتماعية اإلقتصادية دائمة التحول في عالمنا المتغير.

أجزاء  لتجد  المحتويات  بلمحة خاطفة على جدول  تمر  أن  يمكنك  عن ذلك,  عوضاً 
العناصر  إستخدام  الطريقة, فسيمكنك  بهذه  أكثر من غيرها.  تحتاجها  التي  الدليل 

األكثر مناسبًة لقضاياك المعينة ولموقفك الحالي بالنسبة لدورة التخطيط واإلدارة.
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الجزء األول:
 التوجيهات المتدرجة
خطوة بخطوة ألفضل
الممارسات نحو اإلدارة الفاعلة
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اإلتجاهات  وفهم  الحاضر  مع  التصالح  الفاعلة  اإلدارة  مسار  في  اإلنخراط  ينطوى 
والشكل المستقبلي المتوقع لموقعك, وإتخاذ إجراءات يمكن أن تقود إلى المستقبل 
المرغوب. هذا يعني فهم القيم المتفردة الكامنة وراء تسمية موقعك كواحد من مواقع 
بها  تستجيب  التي  والكيفية  الموقع  في  تحدث  التي  األنشطة  وفهم  العالمي،  التراث 
محدودية  إلى  وبالنظر  والعالمية.  واإلقليمية  المحلية  للمهددات  اإلدارية  التدابير 
الموارد المالية والبشرية في أغلب المواقع فإن ذلك ينطوى أيضاً على وضع اولويات 

إتخاذ االجراءات لتكون في أكثر منحى نحتاج إليها فيه.

وتقبع في  متباينة  إحتياجات مختلفة وقدرات  لها  البحري  العالمي  التراث  إن مواقع 
مراحل مختلفة من مراحل عملية تنفيذ النهج اإلداري. بالرغم من أنه ليس هنالك نهج 
إداري واحد يناسب إدارة جميع المواقع إال أن العملية برمتها تتلخص في اإلجابة على 

هذه األسئلة األربعة2 

ما هو موقفك الحالي؟   - 1

ماهي غايتك؟   - 2

كيف يمكن لك أن تصل إلى غايتك؟   - 3

ما الذي تسعى لتحقيقه؟  - 4

)هذه األسئلة األربعة هي تبسيط لدورة إدارة المناطق البحرية المحمية المعروفة من خالل منشورات   2
المناطق البحرية المحمية ويشمل ذلك منشور: )تعزيز مجموعة أدوات تراثنا( للمؤلف هوكينز 

الصادر عام 2008. و )تقييم الفعالية اإلدارية لمواقع التراث الطبيعي العالمي( أوراق التراث العالمي 
رقم 23(.

يمكن لك أن تجيب على هذه األسئلة بمجرد كتابتها على ورقة صغيرة أو أن تخطط لها 
بكل دقة من خالل عملية تستغرق عدة سنوات وينخرط فيها جميع أصحاب العالقة 
)المعنيين(. كال الطريقتين قد جربهما الناس في جميع أنحاء العالم بدرجات متفاوتة 
من النجاح، أوالً من المهم فهم الخواص التي جعلت من الموقع واحداً من مواقع التراث 
العالمي. ال يمكن الحفاظ على أى موقع من مواقع التراث العالمي البحري إال إذا 
كانت إدارة الموقع والعاملين فيه يدركون بشكل واضح القيمة العالمية اإلستثنائية 
لموقعهم واألنشطة البشرية التي لها تأثير على تلك القيمة. من المهم أن تعتبر هذه 

المعلومة بمثابة العمود الفقري الذي يتم تقييم جميع اإلجراءات اإلدارية بناًء عليه.

ثانياً، من المهم أن ندرك جيداً ما سيبدو عليه شكل الموقع بعد 10 إلى 20 عاماً. إن 
الموازنة بين التنمية اإلقتصادية والصون هي إحدى أهم القضايا التي تواجه جميع 
الموازنة فهماً  الحالي. تتطلب تلك  الوقت  البحري تقريبا في  العالمي  التراث  مواقع 
التي  البحرية  الميزات  وتأثيرها على  البديلة  لكل سيناريوهات اإلستخدامات  شاماًل 

جعلت منه موقعاً عالمياً.

لتحقيق  التي نحتاجها  اإلدارية  اإلجراءات  ندرك ماهية  أن  بمكان  األهمية  ثالثاً: من 
الحالة المستقبلية المرغوبة للموقع. بما أن جميع األنشطة البشرية تحدث في إطار 
ما  عن  كشفت  قد  األخيرة  السنوات  في  التكنولوجيا  أن  وبما  معين،  ومكاني  زمني 
المهم  من  المكانية.  اإلدارية  التدابير  أهمية  تزايدت  ما مضى،فقد  في  كان مستوراً 
أيضاً أن نعرف ماهو بالضبط النهج القائم على أساس التحفيز الذي يمكن أن يشجع 
العالمية  القيمة  صون  جهود  ومساندة  سلوكهم  تغيير  على  واألخرين  المستخدمين 

اإلستثنائية والمستقبل المستدام للموقع.

أن  عليك  التغيير،  تقبل  دون  من  مستدامة  بطريقة  يدار  ان  لموقع  يمكن  ال  رابعاً: 
تتعلم وتتأقلم أثناء مسيرتك. التغيير أمر حتمي وهو يأتي في صور مختلفة قد تكون 
البحري  العالمي  التراث  إدارةمواقع  إن  بيئية.  أو  أو سياسية  إقتصادية   – إجتماعية 
ليست عملية تحدث دفعة واحدة في مرة واحدة، بل هي عملية متجددة ومتأقلمة مع 
الواقع تتطلب رصداً منتظماً وتقييماً حتى تضمن أن تؤدي تلك الجهود المجتمعة التى 

تقوم بها إلى النتائج المرغوبة. 
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تجابه التوجيهات المتدرجة خطوة بخطوة والمقدمة في األقسام التالية كاًل  من األسئلة 
األربعة بالتفصيل، مع األخذ باإلعتبار أخر المعارف واألدوات العلمية في مجال اإلدارة 
الفاعلة للمناطق البحرية المحمية. تم إيضاح أغلب هذه الخطوات لُفضلى الممارسات 
من مواقع التراث العالمي البحري. يشير الدليل،حيثما كان ذلك مناسباً، إلى مراجع 
إضافية لقراءة موسعة. يبين الرسم التوضيحي في نهاية الدليل الدورة اإلدارية بكاملها 

بما فيها الخطوات والمهام حتى يمكن الرجوع إليها بسهولة.

تذكر!  
يناسب جميع  واحد  نموذج  هناك  ليس  بخطوات صغيرة.  وقم  األساسية  األسئلة  إعتبارك  في  خذ 

المواقع لكن اإلدارة الفاعلة تتلخص في اإلجابة على هذه األسئلة األربعة األساسية:
ما هو موقفك الحالي؟

ماهي غايتك؟
كيف يمكن لك أن تصل إلى غايتك؟

ما الذي تسعى لتحقيقه؟
إن من شأن اإلجابة على هذه األسئلة أن يقود إلى نظام إداري إستباقي يستشرف المستقبل ويحقق 
العالمية  القيمة  تكون  أن  يجب  الطويل.  المدى  على  مستداماً  وبيئياً  وإقتصادياً  إجتماعياً  وضعاً 
لقياس  معيارك  تكون هي  وأن  األسئلة  به لإلجابة على هذه  يُهتدى  الذي  النجم  بمثابة  اإلستئنائية 

مدى نجاحك. 

جزر اوغاساوارا، اليابان
© Froschmann / Author: Hiroshi Aoiki 
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الخطوة األولى 
ما هو موقفك الحالي؟

 

 شيروتوكو، اليابان
© feathercollector – Fotolia.com 

ال يجوز إستخدام أو إعادة إنتاج هذه الصورة بدون إذن كتابي مسبق من صاحب حقوق النشروالطبع 



ما هي المخرجات التي ينبغي إستقاءها من هذه الخطوة؟  
غايات وأهداف واضحة مستمدة من القيمة العالمية اإلستثنائية تحدد ما تقوم بإدارته.  .1

فهم لحدود خططك وحدود تنفيذك لها.  .2
تخطيط زماني ومكاني ألهم مالمح القيمة العالمية اإلستثنائية لموقعك.  .3

تخطيط زماني ومكاني لألنشطة البشرية التي )قد( تؤثر على القيمة العالمية اإلستثنائية.  .4
تقييم النزاعات القائمةوالفرص المتاحة التي تحدد أولويات إتخاذ اإلجراءات اإلدارية.  .5
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ه ألق وهطخلويوفمواقوفقوم وه ام :وطأ

مقدمة

إعلم ملاذا تدير: ←
ضد  محصنة  ليست  العالمي  التراث  مواقع  فإن  المرموق،  وضعها  من  بالرغم 
ضد  محصنة  كذلك  وليست  المحيطات  صون  تجابه  التي  المتزايدة  التحديات 

محدودية الميزانيات اإلدارية والكوادر البشرية في غالب األحيان. 

تستلزم محدودية الموارد نظرة ثاقبة لألولويات، يعقبها توجيه اإلجراءات اإلدراية 
إلى أكثر المناحي التي يُحتاج إليها فيها. من المهم تحديد الغايات اإلدارية، ويشمل 
ذلك أن تحدد ماهي األشياء التي ترغب في إيقافها أو تحويلها إلى نقيضها أو ما 
تسعى للحفاظ عليه في المستقبل. ال يمكن ألى من مواقع التراث العالمي البحري 
المتفردة  للمعالم  الحالية  للظروف  الفهم  من  األدني  الحد  دون  بفاعلية  يُدار  أن 
للموقع واألنشطة التي تؤثر على هذه المعالم. قد يكون إجراء هذا التقييم مهمًة 
مكلفة وتشوبها الرهبة قد تستنزف بسهولة كثيراً من السنوات والموارد إلكمالها.

مبادرة  تفصيل  على  تساعدك  أن  الترتيب  بهذا  أدناه  المذكورة  للخطوات  يمكن 
خاصة بموقعك:

إستخدم القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع بمثابة النجم الذي  المهمة األولى: 
يُهتدى به.

قم بتنظيم عملية التخطيط المهمة الثانية: 
استيعاب التوزيع المكاني و الزماني و الوضع الحالي للخواص  المهمة الثالثة: 

البيئية األساسية
إفهم التوزيع المكاني و الزماني األنشطة البشرية و تأثيراتها  المهمة الرابعة: 

المحتملة
قم بتقييم التحديات وحدد أولوياتها. المهمة الخامسة: 

يمكن لهذه الخطوات أن تقدم لك معرفة معمقة سوف تمكنك من اإلستجابة بكفاءة 
وفي حدود إطار زمني معقول للسؤال المطروح وهو »ما هو موقفك الحالي؟«.
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طلا ةوطملامونيةلمبوطأبا ةوطأثللاةوطةيةقتللاةول قللةوطأتسإوطألوولااةمهولا

المهمة االولى: إستخدم القيمة العالمية اإلستثنائية بمثابة النجم الذي يُهتدى به.

إن الهدف األساسي من وراء عملية إدارة التراث العالمي البحري برمتها هو الحفاظ 
على األصول التي بسببها تم إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي وهو ما يعرف 
مجماًل بالقيمة العالمية اإلستثنائية. إن القيمة العالمية اإلستثنائية هي أمر محوري 

بالنسبة لموقع التراث العالمي وتمثل مرجعاً لعمليات وتقييم حالة الصون.

إن القيمة العالمية اإلستثنائية هي المعيار التي تبنى على أساسه لجنة التراث العالمي 
وذلك  للخطر  المعرض  العالمي  للتراث  اليونسكو  قائمة  في  ما  موقع  بإدراج  قرارها 
عندما تكون القيمة العالمية اإلستثنائية آخذًة بالتدهور على نحو جوهري، أو أن تتخذ 
قراراً بشطب الموقع من القائمة نهائياً إذا كانت القيمة اإلستثنائية قد ُفقدت على نحو 
ال يمكن استرجاعه. في ذات اللحظة التي يتم فيها إدراج موقع ما في قائمة التراث 
العالمي: تقع المسؤولية على الدولة العضو لتكفل الحفاظ على المالمح اإلستثنائية 
العالمية  القيمة  فإن  وبالتالي  للسلطة،  الحكومات  تداول  أثناء  باقية  لتكون  للموقع 

اإلستثنائية هي الموجه المنطقي للتخطيط اإلداري واإلجراءات اإلدراية.

في كثير جداً من األحيان، ال يتم إستخدام القيمة العالمية اإلستثنائية لتوجيه القرارات 
اإلدارية. على أية حال، فقد أمضت الدول على وجه مجمل سنوات لتحدد بالضبط ما 
هي المميزات التي تجعل من الموقع موقعاً متفرداً، ويشمل ذلك إجراء مسوحات علمية 
ملف  في  عكسها  يتم  )المعنيين(  العالقة  أصحاب  مع  موسعة  ومشاورات  وتحليالت 
ترشيح الموقع. إن هذه العملية الجوهرية المتعلقة بتحديد ما يلزم حمايته بالضبط 
تعطي لمواقع التراث العالمي البحري ميزة كبرى عند القيام بتحديد أهداف واضحة 
أن عدم إستخدام  المحمية األخرى.  البحرية  بالمناطق  للقياس وذلك مقارنة  وقابلة 

القيمة العالمية اإلستثنائية ألغراض إدراية هو فرصة ضائعة.

اإلدارية  اإلجراءات  لتوجيه  كأساس  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  وصف  إستخدام 
يمكنك من:

الفهم العميق للمالمح األساسية التى تحتاج الى حماية وان تستقي منها اهدافاً . 1
قابلة للقياس.

تركيز البحوث واإلجراءات اإلدارية على المناحي التي لها حاجة أكثر من غيرها.. 2
 تحديد أوجه الـتآزر الممكنة مع اآلخرين ممن يعملون في موقعك ) المنظمات غير . 3

الحكومية والمؤسسات الخيرية..إلخ.( وتنسيق كل الجهود لتحقيق أقصى حد من 
الكفاءة والتأثير لتأمين الحفاظ على الموقع.

تحديد سيناريوهات مكانية واضحة، تبين ما ينبغي أن يبدو عليه شكل الموقع في . 4
المستقبل.

قم بوضع القصة المحورية الخاصة بالموقع واستخدم إبراز طابع التراث العالمي . 5
الذي يحظى به موقعك بطريقة حكيمة، لجذب الشركاء والموارد الضرورية لتحقيق 

اإلستدامة على المدى الطويل.

متنزه جزيرة كوكوس الوطني - كوستاريكا 
© Jose Alejandro Alvarez / Fundación Amigos de la Isla del Coco
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طألا ةوطخلاوموفلوا وف وم وطأال :

في العادة فإن بيان القيمة العالمية اإلستثنائية يحوى وصفاً للمالمح األساسية التي 
تم اإلعتراف بموقعك بموجبها كواحد من مواقع التراث العالمي. يمكن لتحديد هذه 

المالمح األساسية أن يمثل أساساً لألهداف اإلدارية المنشودة.

يمكن لهذه الخطوات أن تساعدك على البدء في تحديد القيمة العالمية اإلستثنائية3:

التراث . 1 تبنيه من قبل لجنة  تم  الذي  العالمية اإلستثنائية  القيمة  بيان  بإيجاد  قم 
العالمي عند إدراج الموقع في القائمة أو ذلك الذي تم تبنيه بأثر رجعي.4

قم بتقسيم بيان القيمة العالمية اإلستثنائية لتحديد العناصر )أنظر مربع 2(.. 2

إلى غايات . 3 بتحويلها  التي قمت  العالمية اإلستثنائية  القيمة  أعد صياغة عناصر 
وأهداف إدارية محددة )أنظر الشكل 2: إرتباط الغايات واألهداف(.

إستعرض قائمة األهداف اإلدارية سريعاً لتحدد ما إذا كانت األهداف تكمل بعضها . 4
غير  أهداف  هناك  كان  إذا  ما  حدد  أيضاً  بعض.  على  بعضها  يعتمد  أو  بعضاً 
متجانسة. تحديد مدى وجود أو عدم وجود التجانس بين األهداف هو خطوة مهمة 

مبكرة للمضي بإتجاه تأسيس نظام إداري فاعل ومتين.

يستند هذا القسم إلى عمل سابق قام به )جون داي( من جامعة جيمس كوك في أستراليا والذي تم   3
تقديمه في المؤتمر الثاني لمدراء مواقع التراث العالمي البحري المنعقد بمدينة إسكاندوال في فرنسا. 

http://whc.unesco.org/en/future-marine-world-heritage-2013
يمكن الحصول على وصف القيمة العالمية اإلستثنائية وبيان القيمة العالمية اإلستثنائية الصادر بأثر   4

http://whc.unesco.org/document/135560 :رجعي من الموقع اإللكتروني لمركز التراث العالمي

تذكر:  
الغاية اإلجمالية من وراء وضع أى موقع في قائمة التراث العالمي هي صون الخواص التي تشكل 
وضع  من:  بكل  نقوم  أن  بها  يمكن  التي  الطرق  أفضل  إن  اإلستثنائية.  العالمية  القيمة  بمجملها 
واإلنفاذ  والرصد،  المراقبة،  المناطق،  وتقسيم  المكاني  التخطيط  المحفزات،  واللوائح  التشريعات 
أن  لك  يمكن  محددة.  أهدافاً  بالنا  في  نضع  ونحن  بها  نقوم  أن  المنازعات هي  وتسوية  واإلمتثال، 
تقوم بتقسيم القيمة العالمية اإلستثنائية إلى عناصر أساسية لتحديد أهداف قابلة للقياس بالنسبة 

لموقعك بحيث يمكن لهذه األهداف أن توجه كل إجراءاتك اإلدارية.

في بعض الحاالت تكون القيمة العالمية اإلستثنائية قم تم وصفها بشكل مفصل في 
القائمة  في  اإلدراج  يوفر  الحاالت  هذه  وفي  القائمة  في  الموقع  إدراج  مرحلة  أثناء 
للموقع أو حتى  القيمة اإلستثنائية  إلى الحفاظ على  توجيهات شاملة لإلدارة تهدف 
تعزيزها. على أية حال قد يكون لدى المواقع األقدم بياناً غير محدد المعالم للقيمة 
كأساس  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  بيان  إستخدام  يجعل  اإلستثنائية،مما  العالمية 
المواقع  ان  من  للتأكد  العمل حالياً  يجري  أكثر صعوبة.  أمراً  إدارية  أهداف  لتطوير 

األقدم سيكون لديها بياًن للقيمة العالمية اإلستثنائية صادر بأثر رجعي.

مربع 2 يوضح كيف أن بيان القيمة العالمية اإلستثنائية الصادر بأثر رجعي لجزيرة 
الدابرا المرجانية في سيشل يمثل نجماً يهتدى به بالنسبة لعملية إدارة الموقع.

الشكل 2: اإلرتباط بين الغايات واالهداف وربطها مع القيمة العالمية اإلستثنائية.

األهداف

الحفاظ على القيمة العالمية اإلستثنائيةالغاية

 الهدف
4

  الهدف
3

  الهدف
2

  الهدف
1

المصدر: منظمة اليونسكو، برنامج التراث العالمي البحري، 2014

http://whc.unesco.org/en/future-marine-world-heritage-2013
http://whc.unesco.org/document/135560


21

او
خل
ةوط
ا 
أل
ط

لا
طم
 ةو
لا
ط

طلا ةوطملامونيةلمبوطأبا ةوطأثللاةوطةيةقتللاةول قللةوطأتسإوطألوولااةمهولا

 المربع 2:
إستخدام القيمة العالمية اإلستثنائية بمثابة النجم الذي يهتدى به في جزيرة 

الدابرا المرجانية - سيشل
بمعالمها البحرية  تم إدراج جزيرة الدابرا المرجانية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1982 إقراراً 
الفريدة التي ال يزال كثير منها لم تمتد إليه يد التأثيرات البشرية. تضم الجزيرة المرجانية أربع جزر مكونة 

لها يحيط بها أنظمة متفردة من الشعب المرجانية. 
لما يربو على 400 من  أمناً  أكبر تجمع في العالم للسالحف العمالقة يمثل مالذاً  يستضيف الموقع أيضاً 
الكائنات الحية المتوطنة،ويمثل كذلك موئاًل لتجمع طيور الفالمنجو المحيطية هو واحد من إثنين فقط في 

العالم بأسره.
كان الحفاظ على القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع أمراً محورياً بالنسبة إلدارة هذه الجزيرة المرجانية. 
يجري اآلن العمل على وضع خطة ستركز على القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع والمهددات التي يتعرض 
لها صون الموقع. يمثل بيان القيمة العالمية اإلستثنائية الصادر بأثر رجعي الذي تم تبنيه رسمياً من قبل 

لجنة التراث العالمي في عام 2010 أساساً لهذا العمل.
 مقتطف بيان القيمة العالمية اإلستثنائية

لجزيرة الدابرا المرجانية
والكشف  للبحث  إستثنائياً  طبيعياً  معماًل  الدابرا  توفر   :)x( المعيار 
 400 على  يربو  لما  آمنًا  مالذًا  المرجانية  الجزيرة  تشكل  العلمي. 
الفقاريات  فيها  )بما  ونويعاتها  المتوطنة  الحية  الكائنات  أنواع  من 
الدابرا  لسالحف  تجمعاً  أيضاً  ذلك  يشمل  والنباتات(  والالفقاريات 
الـ 100,000 سلحفاة. وهذه السالحف  ما يزيد عن  العمالقة قوامه 
هي آخر الناجين من نمط حياة كان سائداً في جزر أخرى من جزر 
بيئة  من  لها  تبقى  ما  آخر  اليوم  الدابرا  وتمثل  الهندي،  المحيط 
طبيعية. يعد تجمع السالحف هو األكبر في العالم وهو مكتفي ذاتياً 
الطبيعة  مع  المترابطة  المشتركة  عالقاته  كل  أن  كامل،حيث  بشكل 
ماثلة. هناك أيضًا تجمع تحت التكاثر للسالحف الخضراء المعرضة 
للخطر وهي ذات أهمية عالمية وتوجد في الجزيرة أيضاً سالحف 
الشرفاف )هوكسبيل( المعرضة للخطر بشكل حرج. يعد الموقع بيئة 
طبيعية مميزة للطيور وذلك بوجود نوعين مسجلين من أنواع الكائنات 

الحية المتوطنة هما طائر )برش( المغرد و طائر الدرانغو
المصدر: منظمة اليونسكو، برنامج التراث العالمي البحري، 2015.

 http://www.sif.sc/index.php?langue=eng&rub=4 :مزيد من المعلومات متاحة على الموقع اإللكتروني 
ceo@sif.sc :أو عبر اإلتصال بمؤسسة جزر سيشل

جزيرة الدابرا المرجانية, سيشل
www.escapeinc.com.sg /عمران أحمد ©

ال يجوز إستخدام أو إعادة إنتاج هذه الصور بدون إذن كتابي مسبق من صاحب حقوق النشر والطبع.

ملجأ لما يزيد 
عن 400 كائن حي 

متوطن
ما يزيد عن 
100,000 من 

سالحف الدابرا 
العمالقة

تجمعات تحت 
التكاثر للسالحف 

الخضراء ذات 
األهمية العالمية 

والمعرضة للخطر.

مقتطف مأخوذ 
مباشرة من بيان 
القيمة العالمية 

اإلستثنائية 
الصادرة بأثر 
رجعي والذي 

يمكن ترجمته 
إلى أهداف.

http://www.sif.sc/index.php?langue=eng&rub=4
mailto:ceo@sif.sc
http://www.escapeinc.com.sg
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من خالل منشورات المناطق البحرية المحمية عادة ما يشار إلى خصائص األهداف 
الفعالة بإستخدام الرمز المختصر ‘SMART’ الذي يشير إلى أن يكون الهدف محدداً 
وقاباًل للقياس وقاباًل للتحقيق و واقعياً وينجز في الوقت المحدد. يمكن إستخدام هذا 
العالمية اإلستثنائية في شكل غايات  العناصر المكونة للقيمة  الدليل إلعادة صياغة 

وأهداف.

SMART الجدول 1: األهداف المشار إليها إختصارًا بـ

أن يكون الهدف 
محددًا

هل الهدف 
ملموس ومفصل 
ومركز ومعرف 

بشكل جيد؟

هل يحدد الهدف نتائج يسعى إلى بلوغها؟

أن يكون الهدف 
قاباًل للقياس

هل يمكنك قياس 
ما ترغب في 

القيام به؟

هل يمكن التعبير عن الهدف بشكل كمي؟

أن يكون الهدف 
قاباًل للتحقيق

هل يمكن الوصول 
إلى الهدف بقدر 
معقول من الجهد 

والموارد؟

هل يمكن لك إنجازه؟ هل تملك الموارد 
الالزمة للوصول إلى الهدف أو أن الحصول 

عليها ممكن بالنسبة لك؟

أن يكون الهدف ذو 
صلة بالغايات

هل سيقود هذا 
الهدف إلى غاية 

مرغوبة؟

هل لديك المعرفة والصالحيات والمقدرات 
الالزمة؟

أن يكون الهدف 
محكومًا بإطار زمني

متى ستنجز 
الهدف؟

هل تم تحديد تواريخ البداية والنهاية بشكل 
واضح؟

المصدر: منظمة اليونسكو، برنامج التراث العالمي البحري، 2014.

المرجانية هو  الدابرا  لجزيرة  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  أهم خصائص  واحدة من 
والمعرضة  العالمية  األهمية  ذات  الخضراء  للسالحف  التكاثر  تحت  تجمعات  وجود 
الدولي لحماية الطبيعة  Cheloniamydas(. حدد اإلتحاد  للخطر )وأسمها باألسبانية: 
إناث  أعداد  قدرت  للخطر.  المعرضة  الكائنات  من  كواحدة  الخضراء  السالحف 

السالحف الخضراء التي إتخذت مأوى لتفريخ صغارها سنوياً بأعداد تتراوح بين 3,000 
للشواطئ  المستمرة  الحماية  وبالتالي فإن   .2008 العام  5,000 سلحفاة وذلك في  إلى 
الرملية التي تضع فيها السالحف بيضها والبالغ عددها 50 شاطئاُ حول جزيرة الدابرا 
المرجانية ,هو أمر في غاية األهمية لبقاء تجمع السالحف على المدى الطويل, وذلك 

حتى تعود اإلناث كل عام لتضع بيضها في الدابرا على مدار السنوات القادمة.

تم جمع المعطيات األساسية منذ عام 1980 قبل أن يُمنح الموقع وضعيته ضمن التراث 
العالمي. بسبب الحماية الصارمة لشواطئ وضع بيض السالحف خالل األربعين سنة 
بنسبة  المرجانية  الجزيرة  في  السالحف  في  التكاثر  معدالت  زادت  فقد  الماضية 
500 إلى 800% ويقاس ذلك بعدد البيض المنتج في كل عام. إلستمرار تعافي تجمع 

السالحف الخضراء في جزيرة الدابرا المرجانية المدرجة في مواقع التراث العالمي 
فيمكن على سبيل المثال صياغة أهداف الخطة اإلدارية بموجب مبدأ »SMART« والذي 
يشير إلى أن يكون الهدف محدداً وقاباًل للقياس وقاباًل للتحقيق و واقعياً وينجز في 

الوقت المحدد, وذلك كما يلي: 

البالغ  الدابرا  جزيرة  حول  السالحف  بيض  وضع  شواطئ  ستكون   2050 عام  بحلول 
عددها 50 شاطئاً ال تزال واقعة تحت الحماية المشددة , حتى تستمر معدالت التكاثر 

بالتزايد مقارنًة بخط األساس الذي وضع عام 5.1980 

يتيح الموقع التالي معلومات إضافية عن القيمة العالمية اإلستثنائية، وإدارة مواقع التراث العالمي   5
/http://whc.unesco.org/en/managing-natural-world-heritage :وتقارير لجنة التراث العالمي

  تذكر!
إن جعل القيمة العالمية اإلستثنائية في محور خطتك اإلدارية يخفف عبء العمل في إعداد تقارير 

التراث العالمي. 
العالمية اإلستثنائية نقطة مرجعية أساسية لرصد وتقييم حالة صون موقع ما.  القيمة  بيان  يعتبر 
تستخدم لجنة التراث العالمي القيمة العالمية اإلستثنائية كمعيار يستندون أليه عند أصدار أى قرار 
بخصوص حالة صون الموقع،من قبيل إدراج الموقع في قائمة المواقع المعرضة للخطر او شطبه من 
قائمة التراث العالمي. إن جعل القيمة العالمية اإلستثنائية في محور التركيز في قراراتك اإلدارية منذ 

البداية سيسهل من العمل الالزم القيام به ألعداد تقارير التراث العالمي.5

http://whc.unesco.org/en/managing-natural-world-heritage
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المهمة الثانية: قم بتنظيم عملية التخطيط 

له،  المكونة  عناصره  إلى  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  بيان  بتقسيم  تقوم  أن  بمجرد 
اإلدارية:  وألهدافك  لموقعك  األساسية  الخصائص  عن  واضحة  فكرة  لديك  ويكون 

ستصبح جاهزاً لتنظيم عملية التخطيط.

لتنظيم عملية التخطيط فمن المهم أن تقوم بما يلي:

تحديد حدود للتخطيط:. 1

تحديد إطار زمني للتخطيط. 2

وضع خطة عمل وجدول تنفيذ.. 3

تكوين فريق يمتلك المهارات األساسية المطلوبة إلدارةموقعك.. 4

توفير الموارد المالية الكافية، على األقل ما يكفي لتدشين العمل. . 5

قم بتحديد حدود الموقع  1-2

في العادة تكون الحدود اإلدارية لموقعك محددة منذ الوقت الذي تم فيه إدراج الموقع 
في قائمة التراث العالمي. لألغراض اإلدارية، على أية حال، فمن المهم التعرف على 

نوعين من أنواع الحدود: 

حدود اإلدارة. أ( 

حدود التخطيط. ب( 

عملية  أثناء  تحديدها  تم  إدارية  حدود  لها  البحري  العالمي  التراث  مواقع  أغلب 
اإلدراج في قائمة التراث العالمي. هذه حدود إدارية يسري فيها نظام إداري بسلطات 

وإختصاصات معينة.

على أية حال، فإن حدود التخطيط عادًة ما ال تنطبق – وليس من المحتم أن تنطبق – 
على الحدود اإلدارية. ينبغي أن تشمل حدود التخطيط كل المناطق وخصائص النظام 
البيئي التي تسهم في الحفاظ على القيمة العالمية اإلستثنائية لموقعك. فيما يلي أهم 

األسباب لذلك:

وظائف وعمليات النظام البيئي: بسبب الطبيعة الدينامية للمحيطات فإن الحدود  أ( 
اإلدارية لموقع التراث العالمي البحري عادة ال تنطبق على حدود نظام بيئي بحري 
واحد، كثير ما يوجد عدد من األنظمة البيئية ذات األحجام المختلفة في داخل 
المنطقة المحددة كواحدة من مواقع التراث العالمي )وقد تمتد األنظمة البيئية إلى 
ما وراء حدود تلك المناطق(. من المستبعد أن تعكس الحدود اإلدارية كل تأثيرات 
العمليات الطبيعية التي هي من خارج المنطقة المعنية مثل تشتت اليرقات وإنتقال 
الرواسب أو الترسيب الجوي للمغذيات من بين عدة عمليات طبيعية. قد تهاجر 
انواع الكائنات الحية بين عدة مواقع وقد تتخذ بعض الكائنات الحية من الموقع 

عدة أماكن رئيسية لوضع البيض ثم تهاجر بعد فقس البيض إلى مناطق أخرى.

لن يكون من الممكن الحفاظ على القيمة العالمية اإلستثنائية إذا كانت خصائص 
النظام البيئي المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالموقع تشهد تدهوراً أو أنها غير محمية 
بشكل كافي. في هذه الحاالت فسينبغي عليك أن تحدد حدود التخطيط لتكون 
أوسع من حدود اإلدارة. عادة ما يشار إلى هذه الممارسة بنهج النظام البيئي تجاه 
قاما  البحري  العالمي  التراث  مواقع  من  إلثنين  توضيحاً   3 المربع  يقدم  اإلدراة. 

بوضع حدود تخطيط أوسع من الحدود اإلدارية التابعة لهما.

األنشطة البشرية: غالباً ما يكون لألنشطة البشرية التي تحدث خارج حدود موقع  ب( 
التراث العالمي تاثيراً كبيراً على المعالم اإلستثنائية الموجودة داخله. على سبيل 
المثال فإن الجريان الساحلي الناتج عن أنشطة جرت على األرض عادة ما يساهم 
التراث  موقع  في  الموجودة  المرجانية  الشعب  أنظمة  تدهور  في  بشكل جوهري 

العالمي بسبب تأثيره على نوعية المياه.
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كثيراً ما تركز الجهود اإلدارية بشكل خاص على االنشطة داخل موقع التراث العالمي 
العالمية  للقيمة  فعال  تحقيق صون  ألجل  المطلوب  النهج  فإن  األمر  واقع  في  بينما 
اإلستثنائية هو نهج شامل قائم على أساس النظام البيئي. لذلك ينبغي عليك تحديد 

حدود التخطيط لتكون أوسع بكثير من الحدود اإلدارية.

سوف يمكنك هذا النهج من التعرف على مصادر التأثير التي لها وقع على موقع التراث 
مع  تبرمها  التي سوف  الصلة  ذات  التعاون  إتفاقيات  تحدد  وأن  تديره  الذي  العالمي 

السلطات أو المؤسسات المسؤولة عن مصادر التأثير تلك.

المنتزه الوطني بانك دارغوين، موريتانيا.
© en Haut! / M. Broquere S. Nancy
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 االمربع 3:
مثالين عن تطبيق النهج المستند الى النظام البيئي عند وضع حدود التخطيط 

بانك دارغوين وبحر وادن
الواقع  وادن  وبحر  أفريقيا  غرب  في  موريتانيا  ساحل  قبالة  الواقع  دارغوين  بانك  الوطني  المتنزه 
للطيور  المناطق  إثنين من أهم  في السواحل الشمالية لكل من هولندا والمانيا والدنمارك، يمثالن 
بالنسبة  الطيور بمنطقة شرق األطلنطي. يمثل بحر وادن منطقة مهمة  المهاجرة في مسار طيران 
لتجمع الطيور ومرحلة إنسالخ ريشها وقضاءها فصل الشتاء، حيث تعبر البحر كل عام أعداد من 
الطيور تتراوح في المتوسط بين 10 إلى 12 مليون طائر بينما يمثل المتنزه الوطني بانك دارغوينفي 

إتجاه الجنوب بالنسبة للطيور أرضاً لإلستراحة وتناول الطعام وتربية الصغار.
يدرك كال الموقعين أن نظامي البيئة لدى كل منهما مرتبطان ببعضهما إرتباطاً وثيقاً وأن الحفاظ 
بشكل فاعل على القيمةالعالمية اإلستثنائية في الموقعين يمثل تعهداً مشتركاً يتكافل الموقعان على 
تحقيقه. رغماً عن أن سلطاتهما اإلدارية محصورة في الحدود الخاصة بكل منهما، بيد أن تخطيطهما 
البد أن يأخذ بعين اإلعتبار إرتباط الموقعين ببعضهما. لمجابهة هذه القضية على نحو إستراتيجي، 
المعلومات  تبادل  لهما  تتيح  2014م،  العام  مطلع  في  رسمية  تعاون  إتفاقية  على  الموقعان  وقع  فقد 
الموقعان  بها  يقوم  التي  الصون  من جهود  المثلى  النتائج  تحقق  بطريقة  اإلدارية  والقدرات  العلمية 

وتحدد إجراءات مشتركة يقومان بها عندما تستدعي األوضاع ذلك.

محمية الفيسكايينو للحيتان في المكسيك
أًدرجت محمية ال فيسكايينو للحيتان في قائمة التراث العالمي في العام 1993م بسبب كونها المنطقة 
الوحيدة لوالدة وتربية عجول تجمع الحيتان الرمادية في شرق المحيط الهادي. بعد أن تبدأ الحيتان 
حياتها في البحيرات الضحلة لهذا الموقع من مواقع التراث العالمي فإنها تقطع مسافات طويلة في 
إتجاه الشمال. وبالتالي فإن الحفاظ على القيمة العالمية اإلستثنائية لمحمية ال فيسكايينو البد أن 
ينظر إليه بالعالقة مع النجاح في جهود الصون في مناطق أخرى تنتقل إليها الحيتان وتستقر فيها 
في مرحلة متقدمة من عمرها، ويجب اإلنتباه لذلك عند التخطيط لصون القيمة العالمية اإلستثنائية 

في موقع التراث العالمي. 

الشكل 3: توزع الطيور المهاجرة على مواقع التراث العالمي البحري على طول مسار طيران الطيور 
في شرق األطلنطي.

المصدر: األمانة المشتركة لبحر وادن، متنزهات بحر وادن الوطنية في شلسفيغ هولشتاين، سكسونيا السفلى، 2014.
http://www.waddensea-secretariat.org/MoU_Mauritania2014 :مزيد من المعلومات متاحة عبر الموقع

الشكل 4: مسارات هجرة الحيتان الرمادية التي تعيش في المحيط الهادي من منطقة والدة العجول 
في محمية ال فيسكايينو للحيتان التي هي من مواقع التراث العالمي.

http://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=57723 :المصدر
© NASA Goddard Space Flight Center

http://www.waddensea-secretariat.org/MoU_Mauritania2014
http://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=57723
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حدد إطار زمني  2-2

باإلضافة إلى تعيين الحدود، من المهم تحديد إطار زمني إلدارة موقعك. ينبغي أن 
يتكون اإلطار الزمني من عنصرين إثنين:

»الحالي« . 1 الوضع  لتحديد  مرجعية  كنقطة  تستخدم  سوف  التي  األساس  فترة 
لموقعك.

السنة أو الفترة المستهدفة التي تحدد الفترة التي تخطط لها وتسمح لك بتحديد . 2
االوضاع »المستقبلية« لموقعك.

بمجرد إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي فإن ذلك يتطلب الحفاظ على الخصائص 
التي تكون القيمة العالمية اإلستثنائية، وبالتالي فإنه بالنسبة لمواقع التراث العالمي 
فإن سنة األساس ينبغي أن تتوافق مع تاريخ إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي.

توضح الخطوة 2 من هذا الدليل بشكل أكثر تفصياًل موضع السنة المستهدفة.

قم بوضع خطة عمل وجدول تنفيذ   3-2

العالم، عادًة ما تكون  كما هو الحال في أغلب المناطق البحرية المحمية في أرجاء 
الموارد البشرية والمالية لصون مواقع التراث العالمي البحري محدودة. الوقت أيضاً 
ينصرم سريعاً، لذا فمن المهم أن نخطط بسرعة وكفاءة وأن ننتقل بسرعة معقولة إلى 
مرحلة التنفيذ. خذ في إعتبارك أنه ال يمكن معرفة ما إذا كانت تدابير إدارية بعينها 

ستؤدي إلى النتائج المرغوبة إال بعد أن نجرب تنفيذ تلك التدابير.

تكفل  حتى  لها  اإلنتباه  جميعها  وتستدعي  مهمة،  اإلدارية  الدورة  مراحل  كل  تعتبر 
صوناً ناجحاً للقيمة العالمية اإلستثنائية لموقعك. البد لك من أن تتأكد أن الميزانية 
المحدودة لديك والمقدرات البشرية موزعة بذكاء في جميع المراحل ومختلف المهام 
العملية  الموارد. إحدى الطرق لتحقيق ذلك أن تحدد أجزاء  التي تتطلب وجود تلك 
وتحدد من الذي يفترض أن ينجزها، وفي أى وقت، وبأى تكلفة، بجانب تحديد الكيفية 

التي ترتبط بها االجزاء المختلفة مع بعضها البعض.

يعتبر وجود جدول يحدد الزمن الذي تريد أن تقضيه في كل خطوة من خطوات العملية 
اإلدارية من األجزاء المهمة في خطة العمل. كثيراً ما يتم تخصيص قدر كبير من الزمن 
للتحليل العلمي للوضع الحالي بينما ال يخصص زمن ألبتة أو إال القليل منه لتحديد 

الشكل الذي تود أن يبدو عليه موقعك في المستقبل. مع هذا، فإن معرفة المسار الذي 
تمضي في اتجاهه هو بنفس القدر من أهمية معرفة موقفك الحالي.

يعطى الشكل 5 مثاالً لمخطط يبين بوضوح القدر من الزمن الذي قد تخصصه لكل 
خطوة من خطوات الدورة اإلدارية لمواقع التراث العالمي. تتوافق األقسام في المخطط 

مع فصول هذا الدليل. يعتمد تخصيص الزمن على السياق الذي يوجد فيه موقعك.

الشكل 5: توضيح بعض الطرق الممكنة لتخصيص الوقت لمختلف خطوات عملية التخطيط:

المصدر: منظمة اليونسكو، برنامج التراث العالمي البحري، 2015.

نظم
عملية التخطيط

حلل
الوضع احلالي
ملوقعك

ضع
سيناريوهات بديلة

نفذ
إجراءات إدارية
مناسبة ومحفزات

قم بإجراء تقييم
للتقدم احملرز
وقدم تقريراً بالنتائج

قم مبوائمة
اإلدارة املستقبلية
مع نتائج الرصد
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  تذكر:
بخالف أغلب المناطق البحرية المحمية فإن مواقع التراث العالمي البحري تستفيد من حقيقة أن 
كبيراً من الوقت يكون في العادة قد أُستثمر في تحديد الخصائص األساسية المكونة  هناك قدراً 
للقيمة العالمية اإلستثنائية أثناء العملية التي قادت إلى إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي. يسهل 
هذا من مهمة تحديد األهداف اإلدارية و وضع األولويات. باإلضافة إلى ذلك تكون عملية اإلدارج في 
العادة قد كشفت عن اإلحتياجات البحثية األساسية الالزمة إلتخاذ القرارات بشكل صحيح وإلجراء 
الرصد والتقييم للموقع. بالنسبة للمواقع التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي مؤخراً، فقد تم 
العالمي وذلك في وقت إدراج  التراث  من قبل لجنة  التأكيد على أكثر اإلحتياجات اإلدارية إلحاحاً 
الموقع ويمكن لذلك أن يساعد المدراء على وضع أولويات اإلجراءات لتكون في أكثر المناحي التي 

يُحتاج إليها فيها.

كّون فريقًا يملك المهارات الالزمة:  4-2

باإلضافة  ماهر.  فريق  تكوين  هي  التخطيط  لعملية  التحضير  في  القادمة  المهمة 
لحوجتك الى من يملك قدرات في مجاالت العلوم والبيانات والتكنولوجيا و المجاالت 
اإلتصاالت  تزيد  فعال.  بشكل  للتواصل  قدرات  إلى  بحاجة  أيضاً  فأنت  المجتمعية، 
في  اليهم  تحتاج  الذين  الشركاء  بجذب  لك  وتسمح  موقعك  إبراز  من  اإلستراتيجية 
مجابهة التحديات الكثيرة التى تواجهها. يعد التعبير الواضح عن قصة موقعك وكيف 
يمكن للشركاء المحتملين أن يستفيدوا من الموقع وان يساهموا فيه جزًء مهماً لوضع 
ترتيبات شراكة ناجحة مع المانحين وغيرهم. يوضح الجدول 2 بعض المهارات التي 

قد تحتاجها إلدارة موقعك.

الجدول 2: المهارات األساسية التي يحتاج إليها فريقك حتى يخطط للموقع ويديره. 2014

الخطوات اإلداريةأنواع المهارات

التحليل اإلحيائي/ البيئيما هو موقعك الحالي؟
التحليل اإلجتماعي اإلقتصادي

نّظم المعلومات الجغرافية أو غيرها من أنواع التحليل المكاني
الطرق اإلحترافية لعقد اإلجتماعات التيسيرية ألصحاب العالقة 

)المعنيين(
التخطيط البحري المكاني

التفكير اإلستراتيجي حول المكان/الزمان.ماهي غايتك؟
تحليل أوجه المفاضلة

كيف يمكن لك أن تصل 
إلى غايتك؟

التحليل اإلجتماعي اإلقتصادي
التحليل التنظيمي

اإلتصاالت والتوعية اإلستراتيجية
تحليل األثر المتراكم

مهارات التفاوض وحل النزاعات
التنسيق مع أصحاب العالقة )المعنيين( والتواصل معهم

ما الذي تسعى إلى 
تحقيقه

التفكير على أساس المسببات واألثار
النتائج الفعالة لإلتصاالت

المصدر: منظمة اليونسكو، برنامج التراث العالمي البحري.

على  تتحصل  أن  لك  يمكن  المهارات،  هذه  كل  على  لتحصل  أمواالً  تدفع  أن  يلزم  ال 
تأسيس  طريق  عن  أو  الوزارت  أو  الحكومية  الوكاالت  من  تحتاجها  التي  المهارات 
أو  الخاص  والقطاع  الحكومية  غير  والمنظمات  العلمي  المجتمع  مع  بناءة  شراكات 
الموقع  كون  فوائد  أهم  من  الخاص.  لحسابهم  يعملون  الذين  والخبراء  اإلستشاريين 
تحمل  المواقع  من  نشطة  شبكة  من  جزءاً  تصبح  أنك  العالمي  التراث  قائمة  ضمن 
مواقع  لمدراء  المتاحة  األدوات   4 المربع  يصف  والقدرات.  المعارف  من  مستودعاً 

التراث العالمي البحري.
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قم بتأمين الحصول على التمويل الكافي  5-2

البحرية المحمية هي  المناطق  التي تواجه مدراء  أكثر المصاعب شيوعاً  واحدة من 
والموائمة.  والتقيم  والرصد  والتنفيذ  التخطيط  أنشطة  لتغطية  الكافي  غير  التمويل 
بالرغم من وضعها المهيب، فإن مواقع التراث العالمي البحري ليست محصنة من هذه 
عائدات  وتخلق  الباحثين  البحري  العالمي  التراث  مواقع  تجتذب  ما  غالباً  المشكلة. 
طويلة  اإلدارة  لدعم  مستدام  تمويل  إلى  ذلك  تحويل  يمكن  ما  نادراً  ولكن  سياحية، 

األمد للموقع.

بينما تقع مسؤولية صون موقع ما من مواقع التراث العالمي البحري على عاتق الحكومة 
فيها  بما  بديلة  تمويل  مصادر  على  لإلعتماد  المواقع  تضطر  ما  كثيراً  لكن  المعنية، 
الهبات والتبرعات من المنظمات الدولية والمنظمات متعددة الجنسيات والمؤسسات 
الرسوم  أو  الخاص  القطاع  و/أو  الحكومية  غير  المنظمات  مع  والشراكات  الخيرية 
المفروضة على مستخدمي الموقع، من ضمن عدة طرق. لكل من آليات التمويل هذه 
إيجابياتها وسلبياتها التى يتعين عليك تقييمها.يمكن أن تكون مهمة جذب تمويل إلدارة 

فاعلة مهمة عسيرة. 

الوجوه. هذه  العالمي هي في وضع متميز بوجه من  التراث  إلى حد ما، فإن مواقع 
المواقع هي أكثر المناطق البحرية المحمية ظهوراً في الشبكات الوطنية أو اإلقليمية 
من  غيرها  على  أولوية  تُعطي  أن  الممكن  فمن  وبالتالي  المحمية  البحرية  للمناطق 
المناطق عند تخصيص إعتماد مالي. وتستفيد مواقع التراث العالمي من مستوى أعلى 
اإلتصاالت  إستراتيجية  تعتبر  الخيرية.  المؤسسات  أو  األفراد  قبل  من  اإلهتمام  من 
التراث  لطابع  الذكي  واإلستخدام  المؤثرة  الموقع  قصة  على  تشتمل  التي  الواضحة 
المالية  اإلعتمادات  هذه  مثل  جذب  في  للنجاح  المسبقة  المتطلبات  من  العالمي 

والشراكات. سوف تعلم أكثر عن هذا الموضوع في الخطوة 3 من هذا الدليل.

يوضح الصندوق 5 كيف وضعت محمية مالبيلو للحيوان والنبات في كولومبيا آليات 
تمويل دائمة من خالل مبادرة حكومية تقدم دعما يضاهي التبرعات الخيرية.

 المربع 4:
تجميع الخبرات من 49 موقعًا للتراث البحري العالمي.

اليوم، هناك 49 موقعاً بحرياً في 37 دولة مدرجاً في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، رغماً عن تباين 
سياقاتها اإلجتماعية اإلقتصادية ومعالم نظامها البيئي، فإنها تجابه تحديات متشابهة في مجال صون 
البحري. على  المناخي والتنمية الساحلية ومصائد األسماك والتلوث  التغير  المواقع وإدراتها، مثل 
مدار السنوات ال 30 األخيرة، فقد طورت العديد من المواقع حلوالً لبعض هذه المهددات، ويمكن 

تشارك بعض هذه الحلول وتوسعتها في أماكن أخرى.
يتمثل الهدف المحوري للبرنامج البحري لمركز التراث العالمي في تجميع هذه الممارسات اإلدارية 
الجيدة وتوفير منصة لمدراء المواقع للتواصل مع بعضهم البعض وحل المشكالت ومساعدة بعضهم 
هو  بل  مستقاًل،  منتجاً  ليس  الدليل  هذا  والمقاربات.  المعارف  أحدث  إلى  الوصول  على  البعض 
مرتبط إرتباطاً وثيقاً بالموقع اإللكتروني لشبكة مدراء المواقع، والرسائل اإلخبارية نصف اإلسبوعية 

والتحديثات اليومية بشأن ما يحدث في المواقع على مستوى الشبكة.

الشكل 6: الموقع اإللكتروني لمدراء مواقع التراث العالمي البحري والرسائل األخبارية نصف الشهرية.

http://whc.unesco.org/en/marine-:مزيد من المعلومات متاحة عبر الموقع اإللكتروني
WH-Marine@unesco.org :أو عبر اإلتصال بالبرنامج على الموقع /programme

http://whc.unesco.org/en/marine
mailto:WH-Marine@unesco.org


 محمية مالبيلو فوانا وفلور، كولومبيا.
© Alex Chernikh / Public Domain
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 المربع 5:
 صندوق هبات محمية مالبيلو للحيوان والنبات:

تمويل مستدام لما يزيد عن ثلث الميزانية السنوية
حظيت محمية مالبيلو للحيوان والنبات الواقعة قبالة ساحل كولومبيا بوضعها ضمن التراث العالمي ف 
العالم 2006 لكونها منطقة مهمة على مستوى العالم بالنسبة ألسماك القرش وأسماك الُقشر الضخمة 
البحرية  الكائنات  من  لعدد  األهمية  بالغة  طبيعية  بيئة  تمثل  وألنها  المنقار  طويلة  الخرمان  وأسماك 

المعرضة للخطر.
في العام 2006، تم إنشاء صندوق هبات للموقع، وبدأ الصندوق بعائدات صافية كانت قد تراكمت نتيجة 
تم  والتي  الطبيعة  على  الحفاظ  مقابل  القروض  وكولومبيا:  االمريكية  المتحدة  الواليات  بين  لإلتفاقية 
التوصل إليها عقب قمة األرض التي إنعقدت في ريودي جانيرو. تم مبدئيا إجتذاب رأس مال مقداره 2.5 
مليون دوالر أمريكي ليضاهي التمويل المقدم من إعتمادات المؤسسة الخيرية الموجودة أصاًل. في عام 

2009، تم منح أول الهبات إلدارة محمية مالبيلو.

يتلقى الموقع على أساس سنوي، متوسط 36% من ميزانية اإلدارة من صندوق الهبات. تغطى هذه العائدات 
جزءاً كبيراً من التكاليف الرئيسية إلدارة الموقع )بما فيها الموظفون الفنيون والعلميون الذين يساعدون 
الموقع على القيام بالبعثات اإلستكشافية العلمية واإلدارية ( ويمثلون عاماًل مهماً في جذب موارد إضافية 
من مانحين آخرين. تم تأسيس الصندوق لتأمين اإلستقرار المالي طويل األمد وقد مكن مديري الموقع من 

النأي بأنفسهم عن اإلضطرار للبحث عن ضخ التمويالت السنوية عبر الجمع المجزأ للتبرعات.
تمثل المساعدات المالية المبدئية التي قدمت من قبل مؤسسات خيرية رئيسية، جزءاً من نجاح نموذج 
محمية مالبيلو. وما كان لهذا النجاح أن يتحقق من دون ذلك اإلسلوب الصارم الذي أُتبع لحساب النفقات 
اإلدارية الحقيقية. وضعت تقديرات للتكاليف الهيكلية )التي ينفق عليها لمرة واحدة مثل المعدات( والتكاليف 

المتكررة )النفقات السنوية مثل الصيانة( وتكاليف المشروعات المستقبلية )مثل األبحاث والمراقبة(.
.)/http://fundacionmalpelo.org( :المصدر

José Luis Gomez )joselgomez@fondoaccion.org( :لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع

ألجل نجاح هذا المصدر من اإليرادات، فمن الضروري النظر بعين اإلعتبار للطريقة 
التي تُدار بها السياحة. قد تُشكل السياحة مصدراً لإليرادات، وهذا بدوره قد يشكل 
تتجاوز  بأعداد  األحيان  بعض  في  السياح،  أعداد  لزيادة  الموقع  مدراء  على  ضغطاً 
سعة حمل القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع. وقد قابلت بعض مواقع التراث العالمي 
بالتركيز على إجتذاب سياحة بنوعية عالية وتأسيس شراكات  التهديد  البحري هذا 
إستراتيجية مع شركات عاملة في مجااللسياحة تعتمد سياسة صديقة للبيئة، بدالً عن 

السعي ببساطة وراء زيادة أعداد السياح.

تشكل مواقع التراث العالمي البحري نقاط جذب للسائحين وتستضيف بشكل منتظم 
أو  بالموقع على ظهر يخت  يأتون لإلستمتاع  الذين  السياح  مئات االالف من  سنوياً 
الصندوق  يوضح  الوسائل.  من  غيرها  أو  شراعي  قارب  أو  بحرية  سياحية  سفينة 
خالل  من  ناجحة  تمويل  آليات  البحري  العالمي  التراث  مواقع  أسست  كيف   )6(

عائدات السياحة.

http://fundacionmalpelo.org
mailto:joselgomez@fondoaccion.org%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%B0%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%8C%D9%81%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%8F%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9.%D9%82%D8%AF%D8%AA%D9%8F%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8B%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%8C%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%8B%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%8C%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%B9%D8%A9%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9.%D9%88%D9%82%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%B0%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D8%8C%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD.%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%AC%D8%B0%D8%A8%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84.%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82
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mailto:joselgomez@fondoaccion.org%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%B0%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%8C%D9%81%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%8F%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9.%D9%82%D8%AF%D8%AA%D9%8F%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8B%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%8C%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%8B%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%8C%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%B9%D8%A9%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9.%D9%88%D9%82%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%B0%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D8%8C%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD.%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%AC%D8%B0%D8%A8%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84.%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82
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طألا ةوطخلاوموفلوا وف وم وطأال :

 المربع 6:
إستدامة التمويل عبر نظام إمتياز تنافسي لتشغيل السياحة البحرية – موقع 

التراث العالمي– الخليج المتجمد.
تم إدراج منظمومة حدائق كلون/رانجيل-ستريت. إلياس / جالشير باي / تتشينشيني-ألسيك في 
قائمة التراث العالمي عام 1979م ويمتد الموقع على طول الحدود بين الواليات المتحدة األمريكية 

وكندا و يضم أنظمة بيئية بحرية وبرية.
يأتي أغلب السواح إلى الخليج على متن سفن سياحية، وللتأكد من تقليل التأثير السلبي للسياحة على 
البيئة، فمن المفروض على كل المركبات التي تدخل في الخليج المتجمد أن تحصل على إذن. يتحكم 

نظام اإلذونات في عدد ونوع المركبات ومدة إقامتها وأنشطتها داخل المتنزه.
والعدد  السياحية،  للسفن  المخصصة  اإلذونات  عدد  عام  كل  في  الوطني  المتنزه  سلطات  تحدد 
المسموح به في الوقت الحالي هو 153 إذناً خالل الموسم من يونيو إلى أغسطس )92 يوماً(. وتمنح 
األذونات عادة عبر نظام عطاءات للشركات العاملة في مجال السفن والسفريات السياحية. تُصدر 
سلطات المتنزه الوطني نشرة عن منح اإلمتياز تحتوي على حزمة من المعايير تهدف إلى الحفاظ 
على القيمة العالمية اإلستثنائية وتشمل فرض رسم قدره دوالر واحد على الراكب. تشمل المعايير 
البيئية: )أ( تدابير لتقليل تلوث الهواء مثل إستخدام ماكينات توربينات الغاز أو إستخدام وقود منخفض 
الكبريت أثناء التواجد في المتنزه. )ب( تدابير متعلقة بالحفاظ على جودة المياه وتشمل اإلمتناع عن 
تصريف المخلفات السائلة أثناء التواجد في المتنزه. )ج( تدابير الحفاظ على الثدييات البحرية مثل 

برامج تجنب التعرض للحيتان.
تحوى هذه المعايير خياراً ينص على التعهد بدعم برنامج ترجمة نشط يقوم بموجبه مترجمون يعملون 
التاريخ  عن  توعوية  ومواد  محاضرات  وتقديم  السفن  متن  على  بالصعود  الوطني  المتنزه  لحساب 

الطبيعي والثقافي للموقع وقيمته بالنسبة للتراث العالمي.
يتعلق الجزء األخير من العطاء بمبلغ الرسم المقترح على الراكب الواحدوغيره من اإلعتبارات المالية 
لسلطات إدارة الموقع. تحصل شركة خطوط السفن التي تحرز أعلى الدرجات من ناحية المعايير 
البيئية والدعم المالي الذي ستقدمه -من خالل رسوم إستخدام الموقع التي تفرضها- بإمتياز الدخول 
إلى الخليج المتجمد لمدة عشر سنوات. يقدم هذا النظام الناجح ما يقرب من نصف الميزانية الكلية 

للموقع بينما يعزز في ذات الوقت من إبراز الموقع وصون قيمته العالمية اإلستثنائية.
المصدر: هيئة المتنزهات الوطنية األمريكية

http://www.nps.gov/glba/parkmgmt/cruise-ship-prospectus-glba-cs-08.htm

http://www.nps.gov/glba/parkmgmt/cruise-ship-prospectus-glba-cs-08.htm
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طلا ةوطأقلماةمووإولةتقاإوي ااةوطأةلااا

الفيضان، أو الكوارث التي من صنع اإلنسان و ج( مساعدة مالية تحضيرية تقدم بغية 
المساعدة على حصر موجودات المواقع المحتمل إنضمامها للتراث العالمي أو تحضير 
ملف الترشيح. على أية حال، فإن المبلغ غير كافي ليتناسب مع اإلحتياجات المتزايدة 

والعدد الكبير من طلبات المساعة الدولية.6
هناك مصدر آخر للتمويل هو مرفق االستجابة السريعة وهو برنامج تبرعات صغير 
يدار بشكل مشترك من قبل مركز اليونسكو للتراث العالمي ومؤسسة األمم المتحدة 
لمجابهة  عاجل  بشكل  التمويل  حشد  هي  غايته  والنبات.  لحيوان  الدولية  والهيئة 

األوضاع الطارئة.7
بشكل عام فإن العامل الرئيسي في النجاح هو أن يكون لديك مصادر تمويل متعددة 
وأال تعتمد على آلية تمويل واحدة لتوفير كل اإلعتمادات المالية التي تحتاجها إلدارة 
كل  فليست  الذي يحكم موقعك  السياق  بناًء على  العالمي بفعالية.  التراثي  موقعك 
إن  ينبغي  لموقعك.  مناسبتها  أو  ناحية جدواها  من  الدرجة  ذات  على  التمويل  أنواع 
يستند إختيار آلية التمويل المناسبة على عدة إعتبارات، وتشمل تلك اإلعتبارات ما 

يلي:8
الناتجة كبيرة بالقدر الذي يستحقإنشاء نظام  إعتبارات مالية )هل ستكون العائدات   .1

لرسوم اإلستخدام ؟(
إعتبارات قانونية )هل يمكن تأسيسها بموجب تشريعات قائمة؟ وإذا لم تكن التشريعات   .2

موجودة فما مدى جدوى سن تشريع جديد؟
لتحديد  عليها  تستند  التي  البيانات  على  الحصول  مدى صعوبة  ما  إدارية  إعتبارات   .3

الرسوم إلستخدام أو النظام التجاري ومن ثم التحقق من هذه البيانات واإلحتفاظ بها؟
إعتبارات إجتماعية )من الذى سيدفع؟ هل هناك رغبة وقدرة على المساهمة؟(  .4

إعتبارات سياسية )هل هناك دعم سياسي آللية التمويل البديلة والغرض الذي يُقصد   .5

منها؟(
إعتبارات بيئية )هل توفق الرغبة في زيادة العائدات السياحية بين األهداف األخرى   .6

للموقع أم تتجاوز سعة إحتمال الموقع؟

 http://whc.unesco.org/en/intassistance/ :لمزيد من المعلومات  6
http://whc.unesco.org/en/activities/578 :لمزيد من المعلومات  7

للحصول على قائمة بآليات التمويل المحتملة: تمويل الصون البحري. 2004م. متاحة عبر الموقع:  8 
www.panda.org

  تذكر:
دليل كيفية تحقيق السياحة المستدامة

بينما يمكن للسياحة رفع مستوى التمويل الالزم للموقع إال أنها في ذات الوقت تمثل واحداً من أكبر 
التحديات الملحة التي تواجه مستقبل إتفاقية التراث العالمي. يعكف برنامج السياحة التابع لمركز 
إلى مقاربات أفضل  العملية مستندة  اإلرشادية  األدلة  على وضع سلسلة من  العالمي حالياً  التراث 

ممارسات التنمية اإلقتصادية المستدامة. تغطى السلسلة المذكورة المواضيع أدناه:
الدليل 1: إفهم السياحة في وجهتك.

الدليل 2: ضع إستراتيجية للتغيير المتدرج
الدليل 3: طور بنية فعالة للحوكمة

الدليل 4: أشرك المجتمعات وشركات األعمال المحلية.
الدليل 5: تواصل مع الزوار.

الدليل 6: قم بإدارة تطوير البنية التحتية للسياحة.
الدليل 7: أضف قيمة من خالل ما تقدمة من منتجات وتجارب وخدمات.

الدليل 8: قم بإدارة سلوك الزوار.
الدليل 9: قم بتأمين الحصول على التمويل و اإلستثمارات.

الدليل 10: قم برصد النجاح المحرز في مجال السياحة المستدامة.
لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع: بيتر ديبرين، منسق برنامج التراث العالمي للسياحة المستدامة: 

p.debrine@unesco.org

تستفيد المواقع المدرجة أيضاً من الوصول إلى صندوق التراث العالمي، خصوصاً 
المواقع التي تقع ضمن الدول األقل نمواً. يوفر صندوق التراث العالمي مليون دوالر 
أمريكي تقريباً كل سنتين لدعم النشاطات التي تقوم بها الدول ذات الحاجة لمساعدة 
دولية لصون مواقعهم. يمول الصندوق ثالثة أنواع من الطلبات: أ( مساعدات مقدمة 
لعملية الصون واإلدارة، خصص لألعمال أو نشاطات بناء القدرات ذات الصلة بمراقبة 
وشيك  المعرضةلخطر  للمواقع  يتوفر  طارئ  تمويل  و صون وإدارة المواقع و ب( 
نسبة لدمار حاد بسبب أحداث مفاجئة مثل الهزات األرضية، هبوط األرض، النيران، 

http://whc.unesco.org/en/intassistance
http://whc.unesco.org/en/activities/578
http://www.panda.org
mailto:p.debrine@unesco.org
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طألا ةوطخلاوموفلوا وف وم وطأال :

 المهمة الثالثة: استيعاب التوزيع المكاني والزماني والوضع الحالي
 للخواص البيئية األساسية

تستلزم أى خطة إدارية فاعلة أن يكون لديك فكرة عن الخصائص االساسية لموقعك 
والنشاطات الجارية فيه. على األقل، ينبغي أن تحيط بمواضع المعالم األساسية للقيمة 
مدى  على  التعرف  هذا  لك  سيتيح  البشرية.  النشاطات  وموقع  اإلستثنائية  العالمية 
التضارب والموائمة بين خصائص القيمة العالمية اإلستثنائية و النشاطات البشرية. 
العالمية  القيمة  األسماكالمهمة لصون  نمو  أماكن  تكون  أن  يمكن  المثال،  على سبيل 
اإلستثنائية هي أماكن تستهدف للترفيه أو الصناعات اإلستخراجية. إن فهم الوضع 
القائم حالياً للخصائص البيئية لموقعك وتوزيعها المكاني والزماني هو الخطوة األولى 
تجاه تحديد أوجه النزاع المشار إليها وبالتالي فهي خطوة جوهرية بالنسبة للحفاظ 

على القيمة العالمية اإلستثنائية بشكل عام.

إن المحيطات – وكذلك مواقع التراث العالمي البحري من دون شك - متباينة مكانياً 
من حيث قياس األعماق، وتقسيم طبقات المياة وحركتها والكائنات الحية واالنشطة 
الوقت، فقد تحدث ظاهرة ما خالل  ناحية  التباين من  ايضا شديدة  البشرية. وهى 
ساعات أو أيام أو أشهر بينما يحدث بعضها اآلخر خالل سنوات أو عقود او قرون. 
إن تعقيد العمليات الطبيعية فى مواقع التراث العالمي البحري وتلك الفسيفساء من 
النماذج الناتجة في المكان والزمان يعنى انه من المرجح فشل أي نظام إداري يقوم على 
فكرة أن نموذجاً واحًد يناسب جميع المواقع ويتعامل مع المواقع على أنها ذات طبيعة 
الخطط  واضعو  يفهم  أن  العالمي  التراث  لمواقع  الناجحة  اإلدارة  تتطلب  واحدة. 

واإلداريون اختالف البحر من حيث الزمان والمكان وان يعملوا وفق ذلك المبدأ.9

إستناداً الى خالصات تم التوصل اليها من خالل منشور من تأليف كل من كراودر ال ونورس اي:   9
معلومات معمقة أساسية عن اإلدارة القائمة على أساس النظام البيئي والتخطيط البحري المكاني. 

.Vol. 32. N. 5. pp. 762-771 .السياسة البحرية

رغماً عن أن موقعك بكامله يكتنف القيمة العالمية اإلستثنائية، إال ان بعض المناطق 
داخله هي أكثر أهمية من غيرها من حيث الصون. وهذا صحيح من وجهة نظر بيئية 
موقعك  إطار  ضمن  تقع  مناطق  تتضمن  قد  إقتصادية.  إجتماعية  نظر  وجهة  ومن 

مناطق مهمة بيئيًا وأحيائيا أكثر من مناطق أخرى بسبب:

تفردها وندرة وجودها.. 1
أهميتها في السلسلة الغذائية، أو بقاء المفترسات الراقية، أو مناطق تربية وتكاثر . 2

األسماك.
أهميتها بالنسبة لألنواع المهددة أو المعرضة للخطر أو المتناقصة.. 3
إمكانية تعرضها لألخطار، أوهشاشتها أو حساسيتها أوبطء تعافيها.. 4
إنتاجيتها األحيائية العالية. . 5
تنوعهاالبيئي واألحيائي الكبير. 6
ارتباطها بالطبيعة وكونها بكرا لم تمتد إليها يد اإلنسان.. 7

  تذكر:
حافظ على بساطة االجراء 

للوقت يشتت  الحالي لموقعك غاية في حد ذاتها و نشاطا مستنزفاً  يمكن أن يصبح تقييم الوضع 
اإلنتباه و الموارد بعيداً عن التنفيذ الفعلي. كن إستراتيجياً و عملياً. إن هذه المهمة والمهام األخرى 
التي يتم طرحها في هذا الفصل ال تتطلب بحوثًأ مكثفة أو إطاراً زمنياً طوياًل. إستفد من الخبرات 

والمعارف المتاحة مسبقاً في موقعك.
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بسبب  خاصاً  إهتماماً  العالية  واألحيائية  البيئية  األهمية  ذات  المناطق  تتطلب 
ذلك  في  طويل  ألمد  المستمرة  لتداعياته  أو  لألذى  لتعرضها  الكبير  اإلحتمال 
المكان، وأيضا بسبب إمكانية تحقيقها لفوائد على المدى الطويل يمكن الحصول 
عليها من خالل اإلدارة الفاعلة. قد يكون أكثر من نصف مساحة موقع التراث 
يشمل  ال  ذلك  كان  إن  ولكن  منها،  شئ  اخذ  يمنع  منطقة  تديره  الذي  العالمي 
لصون  بالنسبة  التأثير  االجراءقليل  ذلك  يكون  فسوف  أهمية  األكثر  المناطق 

القيمة العالمية اإلستثنائية لموقعك على المدى الطويل.

إن أنجع الطرق من الناحية العملية هو أن تضع في خارطة جميع مناحي القيمة 
مع  السابقة  الخطوة  التي قمت بتقسيمها في  العالمية اإلستثنائية األساسية 
اإلنتباه بشكل خاص إلى خصائص النظام البيئي المذكورة أعاله. قمنا بأقتباس 
الكيفية التى يمكن بها عمل ذالك من )باباهانا موكواكيا( في الواليات المتحدة 

األمريكية وقد وضعت في المربع رقم )7(.

بباهاناوموكواكيا، الوالت المتحدة األمريكية.  
© Greg McFall / NOAA

 المربع 7:
كيف وضع موقع )باباهانا موكواكيا( مكونات القيمة العالمية اإلستثنائية في خارطة 

تم إدراج )باباهانا موكواكيا( في قائمة التراث العالمي عام 2010 بسبب ما تكتنفه من قيم طبيعية وثقافية، 
يتكون أغلب الموقع من بيئات طبيعية بحرية و بيئات طبيعية في المياه العميقة. مع وجود معالم باديه للعيان 
مثل الجبال البحرية و األرصفة البحرية المغمورة و الشعب المرجانية و البحيرات الضحلة الممتدة. ويعد 
مستوى وجود األحياء المتوطنة فيها عالياً بشكل إستثنائي. وقد حظيت المنطقة باإلنضمام للتراث العالمي 
بسبب أهميتها الكونية و التتقليدية كتجسيد لمفهوم سائد في )هاواي( عن قرابة البشر مع العالم الطبيعي.
للمكونات  خارطة  بوضع  الموقع  مديرو  يقوم   ،2015-2011 الطبيعية  للموارد  العلمية  من خطتهم  كجزء   
و  الرصد  أنشطة  إلستهداف  الخرط  هذه  يستخدمون  و  للموقع،  اإلستثنائية  العالمية  للقيمة  الرئيسية 
التقييم التى سوف توفر مع مرور الوقت صورة شاملة للنزعات السائدة في ما يخص حالة صون القيمة 
العالمية اإلستثنائية للموقع. يوضح الشكل )7( و الشكل )8( كيف يُستخدم بيان القيمة العالمية اإلستثنائية 

الذى تم إعتماده عند إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي لتوجيه هذا العمل و تحديد أولوياته.
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الشكل 7 والشكل 8: وضع خارطة للقيمة اإلستثنائية )باباهانا موكواكيا( الواليات المتحدة األمريكية. 
وصف القيمة العالمية اإلستثنائية )باباهانا موكواكيا )مقتطف(.

تقاليد  من  بهما  يرتبط  وما  المحروسة جيداً  )موكومانامانا(  و  )نيهاوا(  في  المقبرة  )iii( أضرحة  المعيار 
الثقافية  األثارالمارية  لكنه من خالل وصفها ضمن سلسلة  لهاواى،  بالنسبة  أمران مهمان  التزال حية هما 
الباسيفيكية البولينزية، فيمكن أن ينظر إليها كشاهد على اإلنتماءات الثقافية شديدة التداخل بين جزر هاواى 

و تاهيتى و الماركيز.
المعيار)vi(: إن اإلعتقادات المترسخة و النابضة بالحياة والمرتبطة ب)باباهانا موكواكيا( لها أهمية كبيرة 
بإعتبارها أساساً في األنماط العقدية اإلجتماعية الثقافية السائدة في منطقة المحيط الهادى والتى إتسمت 
بتطورها عبر الزمن، وهى كذلك تقدم فهماً عميقاً لألدوار األساسية التى قام بها أسالف المارية و الذين 
توجد أثارهم في )رايتا( الواقعة في قلب الجزر البولينزية. إن هذه التقاليد الحية لسكان هاواى و التى تحتفى 
بالموارد الطبيعيعة الوفيره ل )باباهانا موكواكيا( وإرتباطها بالعوالم المقدسة للحياة والموت، هى مرتبطة 
إرتباطا مباشراً وملموساً  بأضرحة مقبرة )نيهوا( و )موكوماناهانا( وما وراءهما من تلك الجزر البكر الواقعة 

إلى الشمال الغربي.
الساخنة  البقع  بفعل  تكونت  التي  الساخنة،  البقع  تكوين  لتدرج  توضيحياً  مثاالً  الموقع  يقدم   )viii(المعيار
الراسخة نسبياً وتحرك طبقة القشرة األرضية المستقرة لكونها جزًء من أطول و أقدم السالسل البركانية 
في العالم، فإن مقدار و تباين و إستقامة مظاهر هذه العمليات الجيولوجية فى )باباهانا موكواكيا( هو أمر 
منقطع النظير ويعود اليها الفضل في تشكيل مفهومنا لماهية الصفائح التكوينية والبقع الساخنة. ترتبط القيم 
الجيولوجية للموقع مباشرة مع القيم الموجودة في المتنزه البركاني الوطني في هاواي وموقع التراث العالمي 

و يقدمان مع بعضهما شاهدا قوياً على القوة البركانية للنقاط الساخنة.
المعيار)ix( تشتمل مساحة الموقع الواسعة على العديد من البيئات الطبيعية وتتراوح ما بين 4،6000 متر 
تحت سطح البحر و 275 متر فوق سطح البحر، وتشمل مناطق بعيدة الغور وجباال بحرية وأرصفة مغمورة 

وشعباً مرجانيًة وبحيراٍت ضحلة ومناطق ساحلية وكثباناً رملية ومروجاً وأدغاالً وبحيرات مفرطة الملوحة.
قادت عوامل حجم األرخبيل و اإلنعزال الجغرافي الحيوي و المسافات بين الجزر و الجزر المرجانية إلى 
مثاالً  موكواكيا(  )باباهانا  تمثل  الحية.  الكائنات  أنواع  تجمعات  و  الطبيعية  البيئات  من  مختلفة  أنواع  تكون 
األستثتائي  البيئي  نظامها  كما يوضحه  الجغرافية.  األحيائية  والعمليات  التدريجي  التطوير  لعمليات  ممتازاً 
واألنواع الموجودة فيها من أنواع تشترك في نفس األسالف وتجمعات األنواع األحيائيه ودرجة عالية من توطن 
األحياء في البيئات البحرية والبرية. على سبيل المثال فإن ربع األنواع البحرية المعروفة حالياً في المنطقة 
والبالغ عددها 7،000 هى متوطنة. أكثر من خمس أنواع األسماك هى متفردة وال توجد في غير هذا األرخبيل، 
بينما تبلغ نسبة توطن أنواع األسماك أكثر من 40 %، في ظل األستمرار في دراسة األنواع والبيئات الطبيعية 
فإن هذا العدد مرشح لإلرتفاع. بسبب إنعزال الموقع وحجمه والدرجة العالية من الحماية فإن الموقع يمثل 
نموذجاً ال يضاهى لألنظمة البيئية التي ال تزال تسيطر عليها المفترسات الراقية مثل أسماك القرش، وهي 

من الخصائص التي فقدتها بيئات أغلب الجزر بسبب النشاط البشري.
لبقاء عدد من األنواع  )باباهانا موكواك( ضرورية  والبحرية ل  البرية  الطبيعية  البيئات  تعتبر   :)x( المعيار
المنطقة.وهذا يشمل  أوبشكل كامل على هذه  بنسبة عالية  توزيعها  يعتمد  التي  الهشة  أو  للخطر  المعرضة 
فقمة الراهب التي تعيش في هاواي و المعرضة بشدة للخطر و كذلك اربعة أنواع طيور متوطنة )بطة ليزان 

وعصفور ليزان 

Jonathan Geyer / NOAA Office of National Marine Sanctuaries :المصدر

النخيل  مثل  المتوطنة  النباتات  من  أنواع  ستة  بجانب  نيهوا(  في  المتوطن  الطاحن  وطائر  نيهوا  وعصفور 
المروحي. إن )باباهانا موكواك( هى بيئة طبيعية حيوية بالنسبة للتغذية وبناء األعشاش وتربية الصغار للكثير 
من األنواع األخرى وتشمل طيور البحر والسالحف البحرية والحيتانيات. ان الخمسة ماليين ونصف المليون 
طائر بحري التي تبني أعشاشها في المزار كل عام واالربعة عشر مليون التى تقيم فيه كل موسم تجعل من 
الموقع بكامله أكبر موضع استوائي لتوالد الطيور في العالم. و تضم 99% من أعداد طائر قطرس ليزان ) 
وضعه هش( و98% من القطرس ذي القدم السوداء ) معرض للخطر(. بالرغم من االنخفاض النسبي في تنوع 
الموقع له قيمة صون موضعية  المرجانية األخرى وبالتالي فإن  بيئات الشعب  بالمقارنة مع  الكائنات  أنواع 

عالية من حيث التنوع االحيائي.

المصدر: لجنة اليونسكو للتراث العالمي.2010
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يمكنك اجراء الحصر المكاني للقيمة العالمية اإلستثنائية لموقعك من الحصول على 
االبقاء  تستدعي  والتى  الحرج  الوضع  ذات  المكونات  وجود  مكان  عن  راسخة  فكرة 
عليها. يسهل عليك ذلك أيضا جهود فهم الوضع الحالي. فعلى سبيل المثال فقد طورت 

سلطات موقع الحاجز المرجانى العظيم –أحد مواقع التراث العالمي البحري- نظام 
درجات جديد يتيح فهم األوضاع واالتجاهات الحالية، ليتم مقارنتها بالبيانات المقدمة 

في وقت إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي عام 1981 )الشكل 9 والشكل 10(

الشكل 9 والشكل 10: تقييم الوضع الحالي لمكونات القيمة العالمية اإلستثنائية ) الحاجز المرجاني العظيم – أستراليا(. 
تقسيم القيمة العالمية اإلستثنائية الى مكونات صغيرة.

ليس هناك موقع من مواقع التراث العالمي يحتوى على مثل هذا التنوع االحيائي.ويعنى هذا التنوع وخاصة 
االنواع المتوطنة أن الحاجز المرجاني العظيم له اهمية جوهرية كبيرة. ويحوي الموقع كذلك عدداً مقدراً من 
األنواع المهددة. نص التقييم الذي قدمه اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة في وقت إدراج الموقع في القائمة 
على ما يلي : ) إن كان البد من إختيار موقع واحد للشعب المرجانية ليكون ضمن قائمة التراث العالمي : 

فالبد أن يقع االختيار على الحاجز المرجاني العظيم. 
)vii( المعيار

يتمتع الحاجز المرجاني العظيم بجمال فائق تحت المياة وفوقها، ويضم بعضاً من أروع المناظر الخالبة على 
وجه األرض وهو واحد من األنسجة الحية القليلة التي يمكن رؤيتها من الفضاء الخارجي بادياً مثل حبل معقد 

من األنسجة المرجانية على امتداد الساحل الشمالي الشرقي الستراليا.
توفر تلك الفسيفساء الواسعة من أنماط الحيد المرجاني والجزر والشعب المرجانية، عند النظر إليها من 
الجو، بانوراما جوية للمنظر الطبيعي البحري متضمنة مختلف األشكال واالحجام. توفر جزر ) عيد الخمسين( 
مشهدا بديعاً للجزر المعشوشبة الخضراء والشواطئ الرملية الخالبة الممتدة فوق المياة الالزوردية. يقابل 
الغابات  وأخاديد  باألعشاب  المغطاة  الوعرة  والجبال  هنشينبروك  قناة  في  شاسعة  استوائية  غابات  ذلك 

المطيرة المعشبة في جزيرة هنشينبروك التي تكون ملبدة بالسحب بشكل دوري.
والسالحف  البحرية  الطيور  لتربية  عالمية  أهمية  وذات  خالبة  مستعمرات  الشعب  من  العديد  في  يوجد 

البحرية،وجزيرة راين هي أكبر منطقة في العالم لتربية السلحفاة الخضراء.
قد تشهد بعض الجزر القارية بشكل دوري تجمعات كبيرة لفراشات تأخرت في بياتها الشتوي. تحت سطح 
المحيط، هناك الكثير الجم من تنوع األشكال واألحجام واأللوان : على سبيل المثال توفر تجمعات المرجان 
 الصلب والناعم وآالف األنواع من األسماك المرجانية ما ال يحصى من األلوان البديعة واألشكال واألحجام 

.

المصدر : مركز اليونسكو للتراث الثقافي. 

حتى يبقى ما 

Excerpt from OUV 
assessment –
criterion vii 

Very Good Good Poor Very Poor

• Trend benchmarked against date of 
inscription ie. 1981

المصدر: العرض التقديمي ل جون داي في المؤتمر الثاني لمدراء مواقع 
التراث العالمي البحري، سكاندوال، فرنسا )2013( 

S AM
P L E

 النزعات السائدة في مقابل المعيار القياسي
)تاريخ اإلدراج( – عام 1981
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حتى يبقى ما تعتزم القيام به من الحصر المكاني وتقييم الوضع الحالي أمراً مستطاعاً 
الموجودة مسبقاً  المعلومات  المهم إستخدام  الموازنة : من  به  وفي حدود ما تسمح 
ومن ثم العمل على الحصول على صورة شاملة بشكل تزايدي مع مرور الوقت،وذلك 
أمر  هو  األولويات  وتحديد  والتأثيرات  الضغوط  فهم  يكون  األحيان  أغلب  في  أنه 
متعلق بتوليف المعلومات الموجودة. يمكن أن تأتي المعلومات المكانية عن المكونات 

الرئيسية للقيمة اإلستثنائية لموقعك و أوضاعها من عدة مصادر،تشمل تلك المصادر 
الحكومية  والمصادر  المباشرة  الميدانية  والقياسات  الموجودة  العلمية  المنشورات 
وتقارير المنظمات غير الحكومية والمعارف المحلية والتقليدية. يوضح المربع 8 مثاالً 

لذلك مأخوذاً من متنزه توباتاها الطبيعي للشعب المرجانية في الفلبين.

 المربع 8:
إستخدام الخبرات المحلية لرسم خارطة لمواضع القيمة 

العالمية اإلستثنائية وأوضاعها في متنزه توباتاها الطبيعي للشعب 
المرجانية في الفلبين.

يقف الغواصون في موقف فريد يسمح لهم بمالحظة التغيير في البيئات تحت الماء اذا كانوا 
بمبادرات.  للقيام  األفراد  من  مختلفة  مجموعة  هذا  شجع  كافية.  لمرات  الموقع  ذات  يزورون 
على سبيل المثال فقد قامت بعثات الغوص االستكشافية تحت مسمى ) أنقذوا ُشعب الفلبين 
المرجانية( بتنظيم رحالت لغواصين يرغبون في المشاركة في رصد األوضاع المتغيرة للشعب 

المرجانية في الفلبين.
في متنزه توباتاها الطبيعي للشعب المرجانية، قام أحد الغواصين الشغوفين بزيارات منتظمة 
المرجانية  الفلبين  ُشعب  أنقذوا  مبادرة  مع  البحري  العالمي  التراث  مواقع  من  الموقع  لهذا 
لمدة تتجاوز 25 سنة. في خالل تلك الزيارات قام بتدوين مذكرات مفصلة عن مالحظاته عن 
المفترسات الراقية وغيرها من األنواع الرئيسية في الموقع، وبالتالي فهو قد قام بتجميع سجل 
يمكن االعتماد عليه لتوزيعات بعض أهم معالم الموقع والنزعات السائدة. يستخدم مدراء هذا 
الموقع من مواقع التراث العالمي البحري هذه البيانات لفهم الظروف المتغيرة وإتخاذ قرارات 

إدارية تجعل من متنزه توباتاها الطبيعي للشعب المرجانية موقعاً متكيفاً مع هذه التغييرات. منتزه الُشعب الطبيعي في توباتاها، الفلبين.
© T.J. Mueller
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من  أكثر  تحتاج  التي  المواضع  تحديد  العمليات  الناتجة عن هذه  الخرائط  لك  تتيح 
غيرها الى تركيز الجهود وسوف يؤدي ذلك في المدي البعيد الى النتائج المنشودة 
وخاصة عندما يتعلق االمر برصد وتقييم اداء إدارة موقعك. القاعدة العامة هي أنه 
يجب ان تكون خارطتك المكانية محدثة وموضوعية ويمكن االعتماد عليها. على اقل 
تقدير فمن المنوط بالخارطة تصويرأهم المعالم المكونة للقيمة العالمية اإلستثنائية 
للموقع. رغما عن أن البيانات العلمية المجمعة في خرط نظم المعلومات الجغرافية 
هي الخيار المثالي، لكن خذ في اعتبارك أن الخرط االخرى قد تكون في ذات الدرجة 

خليج الكتل الجليدية، الواليات المتحدة األمريكيةمن اإلفادة.
© Mark Kelley

تذكر!  
منظمات  قبل  من  أو  جامعية  مشروعات  سياق  في  تجميعها  تم  قد  البيانات  قواعد  تكون  ما  عادة 
غير حكومية تعمل في موقعك ولكنها قد تكون قابعة ضمن المنشورات غير الرسمية وغير جاهزة 
لالستفادة منها. كثيرا ما إجتذبت مواقع التراث العالمي أفرادا شغوفين تمكنوا–من خالل الزيارات 
المنتظمة – من تجميع ثروة من المعلومات مع مرور الوقت. يتمثل النهج المتسارع والعملي الذي يمكن 
المصادر  متراكمة في جمع علماء وخبراء ومصورين محترفين ومستخدمي  معلومات  لتكوين  تبنيه 
الذين لهم دراية بموقعك ثم تطلب منهم أن يبينوا في خرائط ورقية مواضع المعالم الرئيسية للقيمة 

العالمية اإلستثنائية لموقعك والوضع الحالي لها.
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المهمة الرابعة: إفهم التوزيع المكاني والزماني لألنشطة البشرية وتأثيراتها المحتملة 

من  طيفاً  وتستضيف  متعدد  استخدام  مناطق  هي  العالمي  التراث  مواقع  من   %70

األنشطة البشرية تشمل التنمية الساحلية ومصائد االسماك والسياحة والشحن. عادة 
السياحة  أنشطة  تكون  قد  فمثاًل  الزمن  عبر  األنشطة  هذه  وكثافة  وتيرة  تختلف  ما 
وصيد األسماك محصورة في شهور قليلة من السنة.من المحتم أن تفهم كيف تؤثرهذه 
البيئي  النظام  وخاصة خصائص  لموقعك  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  على  األنشطة 

الرئيسية.

مع  تماماً  متجانسة  تكون  ان  مستدام،  بشكل  إدراتها  عند  البشرية  لألنشطة  يمكن 
أهداف صون الموقع. يقدم الجدول )3( إستعراضاً غير شامل ألكثر ما يمكن لألنشطة 

البشرية أن تحدثه من أثر على البيئة البحرية.

نظام محميات الحاجز المرجاني في بليز، بليز،
 © Lynton Burger / Underwater Earth / Catlin Seaview Survey
ال يجوز إستخدام أو إعادة إنتاج هذه الصورة
.بدون إذن كتابي مسبق من صاحب حقوق النشروالطبع
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الجدول 3: إستعراض لألنشطة البشرية وتأثيراتها المحتملة على النظام البيئي البحري
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Alteration of coastal/marine ecosystems and habitats

Altered rainfall/storms
Increased flood events

Increasing sea and air temperature
)Increasing weather variability )rainfall/storms

Sea level change
Changes in salinity

Changes in currents/circulation
Coastal subsidence

Coastal erosion
Clearing/modifying wetlands, mangroves, seagrasses and other habitats

Illegal waste disposal
Coastal point source discharges, including sewage

Coastal nonpoint source discharges, including urban and agricultural runoff
Nutrients from watershed/catchment runoff
"Eutrophication and creation of "dead zones

Sediments from watershed runoff
Pesticides and herbicides runoff from watershed/catchment

Wildlife disturbance, including introduction of domestic animals
Anchoring on corals or other sensitive habitats by vessels

Discarding of non-target species during fishing
Extraction of non-target species by fishing, e.g., prawns and sea cucumbers

Fishing in unprotected fish spawning aggregations
Extraction of top-order predators by fishing, e.g., sharks

Illegal fishing or collecting
Physical impacts of fishing, e.g., by bottom trawling

Poaching and illegal harvesting of protected species
Mortality of shellfish from acidification

Displacement or migration of fish stocks
Increases in fish stocks

Collapse of coastal fisheries
Traditional hunting of species of conservation concern

Chemical spills
Oil Spills

Smothering of important habitats, e.g., corals and seagrasses
Noise Pollution

Litter/Plastic pollution
Ingestion or entanglement in marine debris by protected species

Introduction of exotic species from aquaculture operations
Introduction of exotic species through vessel ballast water discharges

Introduction of exotic species through vessel hull fouling
Waste discharges from vessels. e.g., litter and sewage

Ship strikes leading to death of species of conservation concern
Physical damage from grounding of vessels

Physical effects of diving and snorkeling

المصدر: برنامج التراث 
العالمي البحري التابع 

لليونسكو. 2014
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مثلها مثل الظواهر اإلحيائية في موقعك، فإن األنشطة البشرية ستختلف من خالل 
الفترات الزمنية المختلفة فصيد األسماك مثاًل يتم فقط في أماكن تواجد األسماك، 
الجدوى  حيث  من  الساحلية  المناطق  أنسب  في  بناؤها  سيتم  بالطبع  والموانئ 
اإلقتصادية معتمدة على معايير من قبيل وقت شحن البضائع ومسارات النقل البحري 

والوصول للموانئ األخرى.

ستقام مرافق طاقة الرياح فقط في األملكن التي تنشط فيها الرياح. إن تصور التوزيع 
المكاني والزماني لألنشطة البشرية هو أمر ال مناص منه عند وضع أولويات الحفاظ 
وضع  كيفية  عن  مثاالً   )9( المربع  يوضح  لموقعك.  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  على 
األنشطة البشرية في خارطة – المثال مأخوذ من موقع ساحل نينقالو في إستراليا 

والمدرج ضمن مواقع التراث العالمي.

 المربع 9:
وضع اإلستخدامات البشرية في خارطة: موقع ننقالو بإستراليا المدرج ضمن 

التراث العالمي.
األحيائي  وتنوعه  الطبيعة  ظواهره  بسبب  2011م  في  العالمي  التراث  قائمة  في  ننقالو  أُدرج ساحل 
الناس  اعداد  تزايد  خالل  من  وذلك  موسمي،  إستخدام  هو  ننقالو  ساحل  إستخدام  اإلستثنائي. 
الذين يستخدمون الموقع ألنشطة الترفية في الفترة من أبريل حتى أكتوبر.بغية وضع هذه األنشطة 
واإلستخدامات في خارطة، فقد قام باحثون من جامعة موردوش بتطوير بيانات معايير قياسية عن 
األنشطة الترفيهية وأنماط توزيع زوار موقع نينقالو خالل فترة 12 شهراً، وتضمن ذلك إجراء مسوحات 

جوية وشاطئية منتظمة للناس والسفن في جميع أرجاء المتنزه.
قام الباحثون أيضاً بإجراء مقابالت مع الناس المنخرطين في هذه األنشطة، تعرف الباحثون على 
مؤشرات إستخدام مثل عدد مقطورات المراكب في أحواض المراكب والمركبات المجاورة للموقع. 
تمخضت المبادرة عن خرط عالية الوضوح توضح التوزيع المكاني والزماني لألنشطة الترفيهية في 
متنزه بينقالو وعن معلومات معمقة عن الخصائص السكانية )الديموغرافية( للزوار. تستخدم البيانات 
حالياً ألغراض التخطيط للصون وسوف تساعد في جعل خطة إدارة الموقع للفترة من 2005 – 2015 

خطة مدروسة.

الشكل 11: التوزيع المكاني والزماني لألنشطة الترفيهية في ساحل نينقالو:

المصدر: بيكلي إت ال )2010م( مجموعة نينقالو التعاونية اإلستخدامات البشرية
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تذكر!  
األنشطة البشرية خارج موقعك يمكن أن تؤثر على القيمة العالمية اإلستثنائية

ليست كل األنشطة التي قد تؤثر على القيمة العالمية اإلستثنائية لموقعك تحدث داخل حدود الموقع. 
تذكر أن تضع حدود تخطيط لتكون أشمل من حدودك اإلدارية وقم بتجميع المعلومات عن التوزيع 
المكاني والزماني لألنشطة البشرية التي تحدث خارج موقعك. سيتيح لك ذلك تحديد المؤسسات 
العالمية  للقيمة  طويل األمد  لتكفل صوناً  تتفاوض معها وتؤسس معها شراكات  أن  إلى  التي تحتاج 
اإلستثنائية لموقعك. )قد تكون بعض هذه المؤسسات واقعة داخل حدود دولة أخرى أو إختصاص 
تشكل  األطلنطي  المحيط  في شرق  الدولية  البحرية  الحركة  كثافة  فإن  المثال،  فعلى سبيل  آخر(. 
مخاطر محتملة على صون متنزه بانك دا راغوين الوطني في موريتانيا وهي تشير إلى الحاجة إلى 

تدابير حماية خاصة بموجب لوائح المنظمة البحرية الدولية.

 

 الشكل 12: كثافة حركة السفن في منطقة شرق المحيط األطلنطي وتأثيراتها المحتملة على متنزه
بانك دارغوين الوطني.

 المصدر: دراسة جدوى متنزه بانك دارغوين الوطني، شركة مستشاري المجال البحري المحدودة. 2013

© Shutterstock / EvrenKalinbacak
ال يجوز إستخدام أو إعادة إنتاج هذه الصورة بدون إذن كتابي مسبق من صاحب حقوق النشروالطبع
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في العديد من مواقع التراث العالمي البحري تعتمد المجتمعات المحلية على موارد 
العالمي  التراث  لمواقع  اإلنساني  البعد  المهم تضمين  لذا من  الموقع في معيشتهم، 
المقاربات  القرار.تتطلب  إتخاذ  عملية  في  عام(  بشكل  المحمية  البحرية  )والمناطق 
القائمة على النظام البيئي أن نقوم بإستعراض وإدارة الموارد الحيوية الطبيعية عن 
طريق فهم عملياتها وإرتباطاتها وحيزها المكاني ونطاقها. بذات الطريقة، يتعين علينا 
والحدود(  )المجتمع  العمليات  فهم  اإلنسانية من خالل  لألبعاد  اإلعتبار  بعين  النظر 
وفهم اإلرتباطات داخل المجتمع الواحد وفي ما بين المجتمعات واإلقتصادات، وعلينا 
كذلك فهم عناصر المكان والزمان والنطاق )المحلي واإلقليمي والوطني والدولي( ولذا 
فإن جزًء كبيراً من عملية تخطيط التوزيع المكاني والزماني لألنشطة التي تحدث في 
عرض البحر داخل موقعك المدرج ضمن التراث العالمي أو حوله يتمثل في تحديد 

إرتباطات تلك األنشطة بالمجتمعات الساحلية.

عندما تصبح المعلومات اإلجتماعية اإلقتصادية متاحة ومضمنة فإن التعبير عن ذلك 
يكون بوجود أو غياب أنشطة بعينها مثل صيد األسماك وإستخراج المعادن وإستخدام 
الجرافات والشحن. من المهم توثيق هذه اإلجراءات من ناحية المكان والزمان، لكن 

من المهم أيضاً توثيق األنشطة البشرية. فمثاًل، فإن خريطًة لألنشطة البشرية تمثل 
كثافة وتوزيع صيد األسماك ولكنها ال توضح المواضع والحدود المكانية التي يجري 
فيها هذا الصيد وال المجتمعات التي تمارسه، فإن تلك الخريطة ينقصها جانبان من 
جوانب إستخدام الموارد وهما البعد اإلجتماعي اإلقتصادي وبعد إمكانية الحصول 
إلفتقادها  ايضًا  ناقصة  ستكون  الخارطة  تلك  مثل  القانونية،  اإلنتصاف  سبل  على 
اإلقتصادية  والجوانب  الساحلية  والمجتمعات  النشاط  ممارسة  مكان  بين  للعالقة 
في عرض  األنشطة  بين  لإلرتباطات  يمكن  كيف   )10( المربع  يوضح  بها.  المرتبطة 

البحر والمجتمعات الساحلية أن تُبين وتُستخدم كأساس إلتخاذ القرار.

مختلف  من  يستفيد  ال  ومن  يستفيد  من  تحديد  الخرائط  رسم  من  النوع  هذا  يتيح 
لموقعك.  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  على  للحفاظ  تتخذها  التي  اإلدارية  القرارات 
غالباً جداً، فإن الفوائد المكتسبة من تسمية موقع ما ضمن التراث العالمي ال تذهب 
إلى المجتمعات المحلية والمؤسسات المسؤولة عن صون الموقع على المدى الطويل 

والتي تتحمل تكاليف ذلك الصون.

جزر الساحل األطلسي البرازيلية محميات فرناندو دو 
وجزيرة داس روكاس المرجانية، البرازيل.

© Underwater Earth / Catlin Seaview Survey 
 ال يجوز إستخدام أو إعادة إنتاج هذه الصورة بدون إذن

كتابي مسبق من صاحب حقوق النشروالطبع
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 المربع 10:
 رسم خارطة للمشهد اإلجتماعي للصيادين في خليج )ماين(

الواليات المتحدة األمريكية
يوضح العمل الذي قام به )كيفن سانت مارتن( عالم الجغرافيا بجامعة )روتقرز( في الواليات المتحدة 
األمريكية كيف يمكن للبعد اإلنساني أن يُرسم في خارطة ويُستخدم في عملية إتخاذ القرار. إستناداً 
إلى المعارف المحلية لصائدي األسماك في خليج ماين الواقع على إمتداد السواحل الشمالية الشرقية 
توضح أماكن ممارسة الصيادين لصيد األسماك،  ألمريكا الشمالية، فقد طور سانت مارتن خرطاً 
أين يسكن هؤالء الصيادون؟ ومن منهم يستخدم نوعاً محدداً من أنواع معدات الصيد ؟ وفي أى ميناء 

يفرغون شحناتهم من الصيد؟.
اإلقتصادي  اإلجتماعي-  المشهد  تصف  التي  الخرائط  من  سلسلة  في  العمل  هذا  نتائج  عكس  تم 
البحر  عرض  في  األسماك  أنشطة صيد  بين  اإلرتباطات  فهم  من  الخرائط  هذه  طورت  للمنطقة. 
وما يرتبط بها من المجتمعات البشرية واألراضي، وتمكن مدراء الموقع من تحديد أكثر المجتمعات 
من  والمجتمعين  السياسيين  القادة  أيضاً  الخرائط  تُمكن  المعنية.  اإلدراية  القرارات  ببعض  تضرراً 
فهم التأثيرات المحتملة لإلجراءات اإلدارية على مختلف الدوائر السياسية المجتمعية التي يمثلونها 

وتمكنهم بالتالي من تمثيل مصالح دوائرهم بشكل فاعل قبل صدور القرارات اإلدارية.
تم تنفيذ مبادرة مشابهة في جزر خليج كاليفورنيا ومناطقه المحمية المدرجة في التراث العالمي تحت 

قيادة علمية من مؤسسة )إسكربس(.10

جزر الخليج كاليفونيا ومناطقه المحمية، 2005:  10

الشكل 13: رسم خريطة المشهد اإلجتماعي لصائدي األسماك ماين )الواليت المتحدة األمريكية(.

المصدر: سانت مارتن 2008. التخطيط البحري المكاني، اليونسكو 2009.
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طألا ةوطخلاوموفلوا وف وم وطأال :

المهمة الخامسة: قم بتقييم التحديات و حدد أولوياتها

إن الخطوة األخيرة في تحديد )ما هو موقفك الحالي( أن تقارن بين الخريطة البيئية 
أوجه  على  والتعرف  والزماني  المكاني  التداخل  لتحديد  البشرية  األنشطة  وخريطة 
النزاع والتناغم. إذا ِإكتشفت أنه ليس هناك تداخل مكاني فربما أنت لست بحاجة إلى 

موائمة إجراءاتك اإلدارية. 

على أية حال، فإنه بالنظر إلى أن الغالبية العظمى من مواقع التراث العالمي البحري 
هى مواقع إستخدام متعدد، فإن أى تحليل خاطف سوف يشير إلى تداخالت مكانية 
محتملة بين األنشطة البشرية والخصائص البيئية المكونة للقيمة العالمية اإلستثنائية 
لموقعك. في بعض الحاالت قد تكشف عن نزاعات بين األنشطة البشرية المختلفة 
أيضاً. قد تكتشف تناغماً أو فرصاً قائمة بالفعل أو محتملة. خاصة عندما نأخذ في 
اإلستخدامات  أغلب  كانت  إذا  الوقت.  ناحية  تختلف من  األنشطة  أغلب  أن  أعتبارنا 

البشرية تحدث في أوقات مختلفة عن النطاق الزمني الذي تجري فيه العمليات البيئية 
: فإنه من المرجح إال ينشأ أى نزاع مكاني محتمل. يوضح المربع )11( إسلوباً مباشراً 

لكيفية تحديد وتصور أوجه التنازع والتناغم.

إن النشاطات اإلقتصادية عندما تدار بشكل مستدام يمكن أن تتناغم مع الحفاظ على 
القيمة العالمية اإلستثنائية لمواقع التراث العالمي البحري. سوف تساعد طرق رسم 
الخرائط الموضحة أعاله على فهم ماهية القضايا التي يتعين عليك حلها لتحقيق 
هذا الهدف. يتطلب الصون الفعال أن تكون أهم المناطق البيئية متعرضة ألقل قدر 
القيمة  إستدامة  في  البالغة  وذلك ألهميتها  البشر  قبل  من  الصفو  تعكير  من  ممكن 

العالمية اإلستثنائية. 

بحيرة الجزر الصخرية الجنوبية، باالو.
© Badi Samaniego / Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation
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 المربع 11:
تحديد أوجه التنازع بين القيمة العالمية اإلستثنائية واإلستخدامات البشرية 

في متنزه كوبيا الوطني ومنطقة الحماية البحرية الخاصة فيه 
نظامها  بسبب   ،2005 العام  في  العالمي  للتراث  اليونسكو  قائمة  في  بنما  في  كويبا  متنزه  إدراج  تم 
البحري اإلستثنائي وتنوعها األحيائي. خالل بعثة الرصد االستجابية في يناير عام 2016 خلص كل من 
اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومركز التراث العالمي إلى أن الصيد غير المشروع و هواية الصيد 

يهددان بعضاً من المناطق البيئية األساسية في الموقع والتى تشكل قيمته العالمية اإلستثنائية. 

أظهرت البيانات البيئية أن شاطئ هانيبال وجزيرة مونتوسا وجزيرة أوفا هى أماكن بالغة األهمية 
المواقع موئاًل ألكبر تجمعات  تمثل هذه  و  كوبا،  تعيش في  التى  األنواع  أهم  وتربية  لتوالد  بالنسبة 
مع  أجريت  التى  المقابالت  أظهرت  العالمي.  التراث  مواقع  من  الموقع  هذا  في  المتوطنة  األحياء 
أنهما  يبدو  الصيد  وهواية  المشروع  غير  الصيد  أن  حال،  أية  على  )المعنيين(،  العالقة  أصحاب 
تستهدفان عدداً من هذه المناطق عالية القيمة من الناحية البيئية ويشمل ذلك إثنين من أهم المناطق 

عندما يتعلق األمر بصون القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع على المدى الطويل. )  14 الشكل( 
 عند إلقاء نظرة متأملة على هذه التداخالت المكانية تمكن المدراء المعنيون بصون الموقع، من تركيز 

إجراءتهم على هذه المناطق التى تشهد تنازعاً. 

الشكل 14: إستعراض مبدئي للتوزيع المكانى لمناطق النزاع والتأثير اإليجابي في متنزه كوبيا الوطني ومنطقة الحماية البحرية الخاصة فيه.
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طألا ةوطخلاوموفلوا وف وم وطأال :

إن وطأة التأثيرات المتراكمة تمثل منحى بالغ األهمية في تقييم النزاعات. يشير هذا 
المصطلح إلى التأثيرات المتجمعة التى تحدث للبيئة و التى تنتج من الوطأة المتزايده 
التى تضاف إلى وطأة مؤثرات أخرى سابقة وحالية ومستقبلية. فبينما قد يتمخض عن 
نشاط واحد تأثير طفيف على القيمة العالمية اإلستثنائية، لكنه إن إقترن مع تأثيرات 
أخرى في ذات المنطقة الجغرافية وعلى مدى فترة من الزمن فقد ينتج عنه أثر تراكمي 
يمكن له أن يغير من تركيبة القيمة العالمية اإلستثنائية لموقعك بشكل ال رجعة فيه. 

ال يزال تقييم األثر المتراكم في بداياته، على أية حال فإنه من المقبول بشكل عام أن 
إرتفاع درجة حرارة البحار والتحمض وغيرها من أثار التغير المناخي يمكن أن يكون 
لها تأثيراً يغير من األوضاع القائمة برمتها خاصة في النظم البيئية المتدهورة بشدة 

والمستخدمة بكثافة و يمكن أن يغير تركيبة وتطور أداء النظام البيئي.

 حتى في مواقع التراث العالمي البحري التى فيها قدرات إدارية متقدمة وطويلة األمد 
فإن المؤسسات في ما يبدو غير جاهزة للتعامل مع األثر المتراكم. يتمثل الحل المتفق 
البيئي  النظام  خصائص  قدرة  لتأمين  البشرية  األنشطة  تقليل  في  عام  بشكل  عليه 
لألنشطة التى تشكل القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع على التأقلم. يوضح المربع 

)12( النهج الذى إتبعه إداريو موقع )باباهانا موكواكيا( لفهم األثر المتراكم.

الموقع  لمديري  يمكن  بخطوة،  خطوة  متدرجة  عملية  توجيهات  الخطوة  هذه  وفرت 
إستخدامها لإلجابة على السؤال ) ما هو موقفك الحالي؟( سوف ننتقل في الخطوة 

التالية إلى السؤال )ماهي غايتك؟(. 

أجزيرة ماكواري، أستراليا.
© Mary Bomford
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 المربع 12:
رسم خريطة التأثيرات المتراكمة في موقع باباهانا موكواكيا

أن هناك  والذى قدر  البيئي  الضعف  ألوجه  مستحدثاً  العلماء مؤشراً  2006 طور فريق من  في عام 
خمسة طرق يمكن بها لألنشطة البشرية أن تؤثر سلباً على النظام البيئي وشملت تلك الطرق: مساحة 

ووتيرة التأثير وعدد األنواع المتأثرة والكتلة الحيوية المفقودة وزمن اإلستعادة بعد التأثير.
 عبر مقابالت أجريت مع خبراء بيئة بحرية محليين قدموا تقديرات المؤشر لكل نوع من أنواع البيئات 
المحيط  قاع  وبيئة  البحرية  الطبيعية  البيئة  األمامي،  العالمي)المرجان  التراث  موقع  في  الطبيعية 
الطبيعية الطرية(. تسنى بعد ذلك ترتيب المهددات المختلفة على حسب تأثيرها. في خطوة تالية 
فقد تم جمع كل البيانات عن مواضع وكثافة هذه المهددات والبيئات الطبيعية على مدار ثالثة أشهر. 
شمل التحليل بيانات مكانية جمعت على مدار سنوات عن حاالت وجود أنواع دخيلة، وحاالت الصيد 
بالكائنات  السفن  إصطدام  ومخاطر  السفن  عن  الناتج  والتلوث  البحر  سرطان  شبكات  بإستخدام 
البحرية والغوص لألغراض البحثية وتركيب المعدات، التضحية بالحياة البرية والعديد من مهددات 
التغير المناخي من صنع البشر مثل اإلرتفاع في اإلشعاع فوق البنفسجي و تحمض مياه البحر وعدد 
وتبييض  األمراض  تفشي  بسبب  دافئة  المحيط  حرارة  درجة  فيها  تكون  التى  الشاذه  الحاالت  من 
المرجان وإرتفاع مستوى سطح البحر. لكل جزء من الصور الرقمية في الخارطة فقد تم قياس األثر 
المتراكم. أظهرت الخرائط أن اإلجهاد الحراري والحطام البحري ومؤثرات التغير المناخي شكلت 
أكبر المخاطر على النظام البيئي وهي مع بعضها قدمت صورة عن األثر المتراكم على القيمة العالمية 

اإلستثنائية للموقع.
أذونات  منح  عند  تفيدهم  معمقة  بمعلومات  المواقع  مدراء  المتراكم  األثر  هذا  تحليل  نتائج  زودت 
اإلستخدام، وقد تم تضمينها في عمليات تقييم األثر البيئي. تعتبر الخارطة وما يرتبط بها من بيانات، 
الكاملة عن  الصورة  لنقل  الطبيعية  البيئات  المهددات وحساسيات  بين  المقارنة  لعمل  أدوات مهمة 
التأثير البشري على النظم البحرية إلى الدوائر المجتمعية المعنية وصنع خرائط للتخطيط البحري 
المكاني. عندما يتم تحديث هذه الخرط بشكل دوري فسيكون من الممكن إدخال إستخدامات جديدة 
كعوامل لتقييم التغيرات في األثر المتراكم،حتى يتسنى لمدراء الموقع وضع أهداف قابلة للقياس بغية 

تقليل هذا األثر المتراكم. 
وتظهر  الطبيعية  البيئات  أوجه ضعف  المتراكم على  األثر  تظهر  األعلى  الخارطة في   :)15( الشكل 

الخارطة في األسفل األثر المتراكم الناتج عن الوجود البشري. 

الشكل 15: رسم خارطة األثار المتركمة في باباهانا موكواكيا.

المصدر: جامعة كاليفورنيا_ سانتاباربارا 2014 للمزيد من المعلومات
)selkoe@nceas.ucsb.edu( الرجاء اإلتصال بالدكتور كيم ميلكو

mailto:selkoe@nceas.ucsb.edu
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الخطوة الثانية
ما هي غايتك؟

متنزه كوكوس الوطني كوستاريكا.
© Jose Alejandro Alvarez / Fundación Amigos de la Isla del Coco



ماهي المخرجات المستقاة من هذه الخطوة  
سيناريو للنزاعات السائدة يبين الشكل الذي سوف تبدو عليه القيمة العالمية اإلستثنائية إذا إستمرت االوضاع الحالية دون حدوث أى تدخالت إدارية.  .1

سيناريوهات مكانية بديلة تبين توزيع األنشطة البشرية إعتمادًا على األهداف التي حددت أنت أولوياتها.  .2
المستقبل المرغوب لموقع التراث العالمي البحري الذي تديره، ليشكل أساسًا لتحديد وإختيار اإلجراءات اإلدارية.  .3
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مقدمة

التحول من النهج التفاعلي إلى النهج اإلستباقي ←
التي تواجه مواقع التراث البحري العالمي في  اليوم، تتمثل القضية األكثر إلحاحاً 
كيفية الحفاظ على قيم المواقع التي ال عوض عنها، وبين الطلب المتزايد والمتغير 
على التنمية اإلجتماعية اإلقتصادية وعلى اإلستخدامات.  بإستثناء بعض المواقع 
البعيدة القليلة التي هي خارج حدود اإلستغالل التجاري بسبب موقعها الجغرافي، 
فيمكن القول أن كل مواقع التراث البحري العالمي حول العالم تواجه هذا التحدي.

تصارع أغلب هذه المواقع لتتمكن من اإلستجابة لهذا األمر بشكل مستدام وهادف. 
ذلك  يكون  ما  وعادة  ما،  إداري  لتحقيق غرض  إستجابة  القرارات  تتخذ   ما  كثيراً 
التجارية وفي سياق  القوى  التي تحركها  اإلقتصادية  التنمية  كرد فعل على طلبات 
تفتقد فيه الحكومات إلى القدرات الالزمة والفهم لتحديد ما يسمى بنقطة الالعودة 
-عندما يكون الطلب على إستحداث التنمية قد بلغ مداه – ومن دون رؤية إستراتيجية 
لما ينبغي أن يبدو عليه الموقع في المستقبل. بالنظر إلى االهمية العالمية لمواقع 
التراث البحري العالمي وقيمتها التي ال تعوض بالنسبة لإلنسانية والزيادة المتسارعة 
في السياحة وتنمية البنية التحتية المرتبطة بها والتي عادة ما تنتج من تسمية موقع 
ما ضمن التراث العالمي ، فإن مواقع التراث البحري العالمي تبدو معرضة للمخاطر 

بشكل خاص في ظل غياب رؤية واضحة للمستقبل. 

ألى موقع من المواقع فهناك دائماً توقعات مختلفة لمستقبل الموقع. على أية حال، 
فإن القليل من مدراء المواقع لديهم رؤية إستباقية لما ينبغي أن يبدو عليه الموقع في 

المستقبل. في العادة ينفق الكثير من الوقت والمال في فهم األوضاع الحالية للبيئة 
البحرية، لكن فهم األوضاع الحالية هو فقط مجرد البداية.

إن التخطيط هو في األساس عملية تستشرف  المستقبل، وسوف يمكنك تحضير 
عليها  تنطوى  التي  التعقيدات  فهم  من  الممكنة  المستقبلية  السيناريوهات  مختلف 
اإلجراءات التي تتخذها اليوم. إن فهم اإلتجاه الذي تمضي فيه سيمكنك من اإلبتعاد 
عن إتخاذ القرارات بطريقة رد الفعل المعتمدة على كل حالة على حدة، لتتجه نحو 
نهج تكون فيه جهودك المختلفة مجتمعة تصب في إتجاه تحقيق مستقبلك المرغوب. 
بالنسبة لكل مواقع التراث البحري العالمي فإن المستقبل المرغوب يعكس  وضعاً 

تكون فيه القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع مصونة ومحمية بشكل مستدام.

غايتك:«  »ماهي  التالي:  المهم  السؤال  على  اإلجابة  هو  الخطوة  هذه  من  الغرض 
سيساعدك التسلسل المبين أدناه  للمهام على تفصيل مبادرات تناسبك أنت.

تعرف على النزعات الحالية وتوقع الشكل المستقبلي لموقعك المهمة األولى: 
طّور سيناريوهات بديلة لمستقبل الموقع المهمة الثانية: 

تنبأ بالنتائج المحتملة لكل سيناريو مستقبلي بديل المهمة الثالثة: 
إختيار المستقبل المرغوب المهمة الرابعة: 
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المهمة األولى: تعرف على النزعات الحالية وتوقع الشكل المستقبلي لموقعك

فكرة  لك  يقدم  سوف  اإلستثنائية  العالمية  بالقيمة  المتعلقة  باإلتجاهات  التنبؤ  إن 
عما يمكن أن يحدث في حالة إستمرار هذه الحزمة من اإلجراءات اإلدارية )أو في 
حالة غيابها(. إن توقع التوجهات في خضم عوالم اإلستخدام البشري الموجودة في 
إطاريها الزماني والمكاني سيساعدك على تصور ما هو محتمل الحدوث إذا لم تتدخل 
عنه  يسفر  ما  إلى  يشار  ما  عادة  العالمي.  التراث  بها موقع  يدار  التي  الطريقة  في 
هذا العمل ب »سيناريو التوجهات«وهو في األساس يتصور السؤال التالي: »ما الذي 

سيحدث إن لم تفعل شيئاً حيال األمر ؟«.

المحتملة  بالنتائج  للتنبوء  التنبؤات  تحليل  إستخدام  الشائع  من  أنه  من  بالرغم 
إلستراتيجيات األعمال والشركات او أثار التغييرات الديمغرافية عند وضع سياسات 
التخطيط الحضري، إال أن إستخدامه في البيئة البحرية ال يزال في بداياته االولى. 
العالمي البحري، فيجب ان يحوى سيناريو التوجهات الشامل  التراث  بالنسبة لموقع 

المكونات األتية: 

اإلستثنائية . 1 العالمية  القيمة  تشكل  التي  المعالم  أو  الخصائص  توجهات  سيناريو 
لموقع,

البشر لألمكنة . 2 المتجدد والمتمدد من قبل  الطلب  سيناريو توجهات لما يقتضيه 
والموارد ) لألغراض التجارية وغير التجارية( من متطلبات مكانية وزمانية,

سيناريو توجهات يعكس ذلك الطيف الواسع من العوامل المحركة للتغيير التي تؤثر . 3
على حالة القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع.

أول خطوة ينبغي القيام بها لتطوير سيناريو توجهات هي تحديد اإلطار الزمني، الذي 
ينبغي أن يشتمل على سنة األساس وسنة الهدف. كما تم بيانه في الخطوة 1، فإنه 
تاريخ  مع  األساس  سنة  تتوافق  أن  ينبغي  البحري،  العالمي  التراث  لمواقع  بالنسبة 
إدراج الموقع في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بإعتبار أن هذا التاريخ هو النقطة 
المرجعية التي تقوم لجنة التراث العالمي بفحص حالة صون المواقع المدرجة في 
القائمة بناًء عليها. من المهم أن تستخدم إطارك الزمني بشكل منتظم لجميع التنبؤات 
المهم  من  القطاعات.  جميع  في  المستقبلية  البشرية  النشاطات  مقارنة  يمكن  حتى 
مالحظة أنه بسبب أن البحث والرصد العلمي للمناطق البحرية لم يبدأ إال في نهاية 
السبعينات من القرن العشرين فيجب أن يؤخذ في اإلعتبار إرث الموقع وتحويل سنة 

األساس في أى جهود رامية لتحليل اإلتجاهات أو التنبؤ.

حدد المعايير المناسبة  1-1

عند تطوير سيناريو توجهات للخصائص األساسية المكونة للقيمة العالمية اإلستثنائية 
عند  المثال  سبيل  فعلى  المناسبة.  المعايير  تحديد  جداً  المهم  من  فإنه  لموقعك، 
التنبؤ بالتوجهات المستقبلية في التنوع الحيوي، فينبغي تضمين كل من التوجهات في 
البيئة الطبيعيةالتي تدعم بقاء األنواع الرئيسية وكذلك التوجهات لتجمعات األنواع أو 
المرتبطة  والبيئية  والكيميائية  الفيزيائية  العمليات  مراعاة  أيضاً  ينبغي  مجموعاتها. 
إرتباطاً ال ينفصم بالحالة الجيدة للنظام البيئي. إعتماداً على سياق وتاريخ الموقع، 
قد تحتاج لتقييم التوجهات في وتيرة ونطاق إنتشار األمراض أو التغييرات في مجموع 

أفراد نوع اآلفة أو تركيبتها. 
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توقع اإلستخدامات البشرية المستقبلية  2-1

بعد ذلك يأتي فهم التوجهات في اإلستخدامات البشرية المستقبلية للمكان والموارد 
في موقعك المدرج ضمن التراث العالمي. من النادرأن يكون لدى المؤسسات المسؤولة 
المتوسط  المدى  في  البشرية  النشاطات  بإتجاهات  معمقة  معرفة  الموقع  إدارة  عن 

والبعيد وبالمتطلبات المصاحبة لذلك.

ما يُؤخذ اإلداريون على حين غرة عندما يظهر نشاط جديد من  لذلك، فكثيراً  تبعاً 
أنشطة القطاع الخاص في موقعهم. ومع هذا فإن هذا الطلب »الجديد« على الحيز 
المحيطي والموارد عادة ما يكون مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بالتوجهات في تنمية الصناعات 
للصناعات  المستقبلية  اإلتجاهات  فهم  أن  يعني  هذا  الموقع.  في  أصاًل  الموجودة 

المختلفة العاملة في موقعك هو أمر يستحق إعطاءه وقتاً أثناء مرحلة التخطيط.

على سبيل المثال، قد تتيح بعض اإلختراعات التكنولوجية إستخراج موارد من أماكن 
كان الوصول إليها في الماضي أمراً متعذراً، لمسافات أبعد في عرض البحر في المياه 
العميقة، أو أن يتيح القيام بذلك بشكل أكثر كفاءة. قد تنتج التوجهات في األنشطة 
البشرية عن تغييرات في التشريعات وتحوالت في األولويات السياسية أو اإلقتصادية 

أو تغيرات في قوى السوق تغيير في إستدامة التمويل المتاح لمستخدمي المورد.

أن يكون لديك على األقل فهمًا مبدئيًا للتوجهات في اإلستخدامات البشرية لموقعك 
هو أمر حتمي بالنسبة إليك إن كنت تريد أن تكون مديرًا إستباقيًا. حتى يتسنى لك 
الحصول على هذه المعلومات فيمكنك أن تسأل ممثلى كل قطاع على حدة عن رؤيتهم 
لمستوى تطور قطاعاتهم خالل فترة زمنية معينة تكون قد حددتها وما هي اإلحتياجات 

المكانية والزمانية المصاحبة التي سوف تحدث لتطوير هذه االنشطة.

للمياه،  الوطنية  خطتها  تحديث  هولندا  حكومة  قررت  عندما  المثال،  سبيل  على 
فقد طلبت من كل قطاع أن يقدر الشكل الذي يبدو عليه النشاط البشري في ذلك 
يلي: ما  إلى  اإلعتبار  بعين  النظر  الحكومة  طلبت  2020م.  وعام  2015م  عام   القطاع 
)أ( أعلى مستوى من التنمية؛ مستوى متوسط من التنمية؛ أدنى مستوى من التنمية؛ 
للمناطق  بديلة  مستقبلية  سيناريوهات  لتضع  المعلومات  هذه  الحكومة  إستخدمت 

البحرية الهولندية في بحر الشمال.11

وزارة الموارد المائية. 2008. مستندات إستباق السياسات في بحر الشمال - هولندا.  11
 

تذكر!  
إرث الموقع وتحويل خط األساس

بدأ البحث والرصد الممنهج وجمع المعلومات ألغراض الصون البحري في نهايات السبعينات من 
القرن العشرين، على أية حال فإن عدداً من األنشطة اإلقتصادية يرجع تاريخها إلى زمن أبعد بكثير 
من ذلك الوقت،وقد تكون قد غيرت مسبقاً من إتجاهات خصائص أساسية مكونة للقيمة العالمية 
اإلستثنائية بشكل كبير بحلول الوقت الذي بدأ الناس فيه جمع البيانات البحرية. يمكن لهذا أن يشكل 

تحدياً كبيراً عند تقييم األوضاع والتوجهات الحقيقية.
هناك ميل في أوساط كل جيل من العلماء الذين يدرسون التوجهات في المناطق التي يجري بحثها 
بإعتباره خط  المهنية  بداية مسيرتهم  عند  الموجودة  اإلحيائية  األنواع  وتركيب  لقبول حجم  حديثاً 
أساس يقيمون على أساسه التغيرات التي تحدث. عندما يأتي الجيل التالي من الباحثين ويالحظ، 
على سبيل المثال، تراجعاً في األرصدة السمكية فإننا هنا نتحدث عن األرصدة السمكية في هذا 

الوقت الذي يمثل بالنسبة إليهم خط أساس جديد.
كنتيجة لذلك، فإن التنبؤ الذي تقدمه وكذلك تحليل اإلتجاهات سيكون في غالب الظن مقابل »خط 
أساس محول« وال يعكسان مدى التغيير الحاصل عبر الزمن. من المهم تذكر هذا األمر عند تقديم 
تنبؤات لمواقع التراث العالمي البحري التي لها تاريخ إدراج في قائمة اليونسكر للتراث العالمي يعتبر 

كنقطة مرجعية.
تم تعديلة من قبل: د. بولي – الحكايات ومتالزمة خط األساس المتغيرة لمصائد األسماك – 1995م 

– الحّيد المرجاني العظيم.
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التنبؤ بالمسببات األكبر للتغيير  3-1

من المهم أيضاً التنبؤ ببعض العوامل األكبر التي تقود إلى إحداث تغييرات في الموقع. 
مثل هذه العوامل هي عوامل كبيرة وتشمل عناصر من قبيل توقعات النمو اإلقتصادي 
والنمو السكاني على الصعيدين الوطني واإلقليمي، او التغييرات في السلوك المجتمعي، 
والتي هي كلها مسببات خفية للتغيير في البيئة )الشكل 16(. ينبغي أن تشمل العوامل 

المشار إليها التوقعات المستقبلية متغيرات التغيير المناخي مثل: إرتفاع مستوى سطح 
وشدة  وتيرة  في  التغييرات  و/أو  الحموضة  ومستويات  الحرارة  درجة  زيادة  البحر، 

األعاصير والسيول.

التراث  المدرج ضمن  العظيم  المرجاني  الحّيد  موقع  طور  كيف  يوضح   )13( المربع 
العالمي تقريراً لكل خمس سنوات مستنداً إلى تنبؤات وتحليل إتجاهات.

الشكل 16: تنبؤات الزيادة في أعداد السكان في الحّيد المرجاني العظيم، 1991 - 2036.

المصدر: هيئة المتنزه الوطني للحاجز المرجاني العظيم، أستراليا، 2014.
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 المربع 13:
التنبؤات بإتجاهات القيمة العالمية اإلستثنائية والتوقعات المستقبلية في 

موقع التراث العالمي، الحّيد المرجاني العظيم
يمثل تقرير توقعات الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا حالياً أكثر تحليالت اإلتجاهات شموالً في 
مواقع التراث العالمي البحري. إستند تطوير هذا الدليل إلى تشريع تأسيس هيئة المتنزه الوطني 
للحاجز المرجاني العظيم في العام 1975م، ومع وجود احد المتطلبات التي تشير إلى ضرورة تحديثه 

كل خمس سنوات.
المهددات  بجانب  الموقع  قيم  عن  الموجودة  المعلومات  كل  بتوليف  مبدئياً  التوقعات  تقرير  يقوم 
الجامعات  بحوث  بفضل  مسبقاً  متاحة  المعلومات  هذه  القيم،  هذه  لها  تتعرض  التي  والمخاطر 
والمؤسسات الحكومية والعلماء المستقليين وأصحاب مصلحة لهم دراية واسعة بالموقع. يتم تصفية 

هذه المعلومات وتنظيمها بحسب أسس تقييم منفصلة يخلص كل منها إلى تنبؤ باإلتجاه المعني.
ضمن  الموقع  تسمية  أسباب  شكلت  التي  األساسية  الخصائص  تتضمن  هذه  اإلتجاهات  تحليالت 
والنظام  الحماية  نظام  وأداء  اإلقليمية،  القيم  على  تؤثر  التي  والمخاطر  والعوامل  العالمي،  التراث 
اإلداري، ومستوى تصديه للتأثيرات السالبة، يتم إعطاء درجات لكل المكونات التي يجري فحصها، 
وذلك بإستخدام إفادات مقدمة عبر نماذج قياسية مستندة إلى التحليل النوعي للشواهد اإلقليمية 

الموجودة. يتم التدقيق أكثر في الدرجات بإضافة مؤشرلمستوى الثقة في البيانات المستخدمة. 
 تمثل ملخصات اإلتجاهات التسع أساساً لتحديد التوقعات الكلية، والتي يتم عمل إستعراض نظراء 
لها من قبل فريق علمي مستقل وتمثل أحد المدخالت األساسية لعملية موائمة الترتيبات اإلدراية 

القائمة لضمان صون شامل وطويل األمد للقيمة العالمية اإلستثنائية لموقع التراث العالمي.

الشكل 17: تقييم اإلتجاهات لتصميم التوقعات المستقبلية للحاجز المرجاني العظيم المدرج ضمن 
التراث العالمي

المصدر: هيئة متنزه الحاجز البحري العظيم: أستراليا، 2014 مزيد من المعلومات متاحة على الموقع
http://www.gbrmpa.gov.au/managing-the-reef/great-barrier-reef-outlookreport :اإللكتروني

http://www.gbrmpa.gov.au/managing-the-reef/great-barrier-reef-outlookreport
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المهمة الثانية: طّور سيناريوهات بديلة لإلستخدام المستقبلي لموقعك

لكل موقع من مواقع التراث العالمي البحري – والمناطق البحرية المحمية بشكل عام 
– هناك دائماً – أشكال مستقبل متعددة. من المهم تجنب خطأ التركيز على مستقبل 
بديلة  لسيناريوهات  اإلعتبار  بعين  النظر  ذلك  عن  عوضاً  بك  يجدر  محتمل.  واحد 
متعددة، حتى يتسنى لك إختيار السيناريو الذي ينتج عنه وضع مربح لجميع األطراف 
البحرية،  للبيئة  بالنسبة  بداياته  للسيناريوهات في  التخطيط  أن  بينما نجد  المعنية. 
إال أن صنع سيناريوهات مكانية بديلة هي مهمة أساسية، ألنها تمهد السبيل إلختيار 
اإلتجاه الذي يجب أن يمضي فيه موقعك وتساعدك على تحديد اإلجراءات اإلدارية 

التي تحتاج إلى إتخاذها اليوم.12 

األوضاع  مختلف  وصف  لها  يمكن  قصة  أحداث  األساس  في  هي  السيناريوهات 
هذه  بإمكان  البحري.  العالمي  التراث  ضمن  المدرج  لموقعك  المحتملة  المستقبلية 
خرائط  شكل  في  تُعكس  عندما  المعلومات  من  أكبر  قدر  تقديم  السيناريوهات 
شأن  من  والزماني.  المكاني  اإلطارين  في  المختلفة  المكونات  إرتباط  كيفية  تصور 
السيناريوهات تقديم خيارات بديلة لوضع السياسات والخطط والمشروعات وخطط 

السداد، أو يمكن لها بيان الكيفية التي قد تحدث بها بعض األحداث أو األنشطة.

العالقة  أصحاب  مجتمعات  رغبات  تعكس  رؤى  السيناريوهات  عن  ينتج  أن  يجب 
)المعنيين(أو المنظمات التي تعمل في موقعك أو تولد بعض الموارد منه. سوف تتيح 
لك السيناريوهات وضع أحزمة مثلى من اإلجراءات اإلدارية لتحقيق هدف الحفاظ 
على القيمة العالمية اإلستثنائية، بينما تسمح بتنمية إجتماعية – إقتصادية مستدامة. 

مقتبس من »ماك كينزي. أى. إت. أول« 2012. تطوير سيناريوهات لتقييم مفاضالت خدمات النظام   12
 البيئي، موجهات ودراسة حالة لمستخدمي إنفست.متاحة عبر الموقع اإللكتروني:

http://naturalcapitalproject.org/pubs/ScenariosGuide.pdf

سوف تمكنك السيناريوهات من:

مقارنة وطأة المؤثرات على القيمة العالمية اإلستثنائية لموقعك بموجب أوضاع . 1
مستقبلية منطقية الحدوث، وذلك بتقديمها تركيزاً مختلفاً على مجموعة معينة من 

األهداف )سواء كانت أهدافاً إقتصادية أو تنموية أو أهداف صون...ألخ(

تحديد ومقارنة المفاضالت بموجب التدخالت اإلدراية أو السياسات البديلة.. 2

المفضلة للمجموعات . 3 الخيارات  البديلة، موضحة  المكانية  دراسة وطأة الخطط 
المختلفة التي لها مصلحة في موقعك المدرج ضمن التراث العالمي.

التوصل إلى إجماع حول رؤية مشتركة لمستقبل موقعك متضمنة اإلتفاق على أكبر . 4
المهددات والمخاطر التى تجابه القيمة العالمية اإلستثنائية.

الدعم . 5 بغية جذب  للجمهور  القصة  هذه  وإبالغ  الموقع  عن  جاذبة  صياغة قصة 
واإلستثمارات الالزمة لتأمين صون الموقع على المدى البعيد وماهية اإلجراءات 

المطلوبة للنجاح في هذا المسعي.

فعالة . 6 تعلم  عملية  في  الموارد  ومستخدمي  )المعنيين(  العالقة  أصحاب  إشراك 
يمكن لها إحداث أثر دائم على صون الموقع في األمد البعيد.

http://naturalcapitalproject.org/pubs/ScenariosGuide.pdf
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هناك عدة عوامل بالغة األهمية بالنسبة لوضع سيناريوهات إلتخاذ القرارات، تشمل 
هذه العوامل : 

العالقة . 1 كل أصحاب  أراء  بحيث يحرص على تضمين  المشاركة  يقوم على  نهجاً 
)المعنيين( والمجموعات األساسية.

تصوير السيناريوهات في شكل خرائط تبين بوضوح التعقيدات التى تنطوى عليها . 2
تلك السيناريوهات في المكان والزمان.

قواعد إتخاذ القرارات التى تحدد القيود المفروضة على مواقع ممارسة األنشطة . 3
البشرية وتطورها. 

تقديم إفتراضات عن العوامل التى تقود التغيير في موقعك.. 4

إتبع نهجًا تشاركيًا  2.1

تستضيف أغلب مواقع التراث العالمي البحري عدداً من أصحاب العالقة )المعنيين( 
النهج  فإن  وبالتالي  اإلقتصادية،  واألنشطة  الصون  أنشطة  مختلف  ينفذون  الذين 
الجمع  البديلة  المستقبلية  السيناريوهات  وضع  يتضمن  عنه.  غنى  ال  أمر  التشاركي 
مخاوفهم  ومناقشة  لتشارك  معاً  )المعنيين(  العالقة  وأصحاب  المجتمع  أفراد  بين 
بشكل  يضعوا  وحتى  العالمي  التراث  موقع  لمستقبل  بالنسبة  وأحالمهم  وآمالهم 
مشترك السيناريو المرغوب لهم جميعاً والذي يكفل صوناً طويل األمد للقيمة العالمية 

اإلستثنائية للموقع.

من خالل عملية مناقشة أهداف ورؤى المستقبل فيمكن ألصحاب العالقة )المعنيين( 
التوصل إلى تصور مشترك، ومعرفة آراء بعضهم البعض وخلق منصة للتفاوض وتحديد 
اإلجراءات المطلوبة لحماية القيمة العالمية اإلستثنائية. يمكن لك جمع هذه اآلراء عبر 
سلسلة من الورش أو من خالل المقابالت مع األفراد أو المجموعات التي تشترك في 

مصلحة واحدة.

إسأل أسئلة من هذا القبيل:

ما هي األهداف التي تسعى لتحقيقها؟	 
ما هو شكل المستقبل الذي تفضله؟ ولماذا؟	 
ماهي التحديات التي تواجهها؟	 
ما هي المسببات الرئيسية للتغيير من وجهة نظرك؟ وكيف يمكن لها أن تتطور 	 

في المستقبل؟
ما هي السياسات والمشروعات والخطط التي تتوقع تنفيذها؟	 

ومصداقية  دقة  من  الفت  بشكل  تزيد  )المعنيين(  العالقة  أصحاب  مساهمة  إن 
للتطبيق  قابلة  السيناريوهات  تكون  أن  تكفل  كما  البديلة.  المستقبلية  السيناريوهات 
وذات صلة بالتحديات والنزاعات الحالية في موقعك المدرج ضمن التراث العالمي. 
يمكن لعملية وضع السيناريوهات وتحليلها أن يكون له نفس أثر النتائج النهائية على 
واضعي السياسات أو أكثر منه. أنظر المربع )14( لمعرفة كيف إستطاع مدراء نظام 

محميات الحاجز المرجاني في بليز وضع سيناريوهات مستقبلية.
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 المربع 14:
وضع سيناريوهات مستقبلية بديلة لحاجز بليز المرجاني13

أُدرج نظام محميات الحاجز المرجاني في بليز- وهو موئل ثاني أكبر نظم الشعب المرجانية في العالم – 
في قائمة التراث العالمي في 1996م. بجانب الثقب األزرق اإلسطوري، يستضيف الموقع طيفاً من البيئات 
األشجار  وغابات  الصغيرة  الجزر  من  المئات  عن  فضاًل  مهددة  ألنواع  العالمية  األهمية  ذات  الطبيعية 
اإلستوائية والبحيرات الضحلة والمصبات. بسبب صعوبات إدارية، فقد تدهور وضع حالة صون القيمة 
العالمية اإلستثنائية للموقع، وتم إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في العام 2009.

ُمنحت هيئة إدارة منطقة بليز الساحلية صالحية وضع خطة إدارية جديدة. حتى تتمكن اإلدارة من وضع 
الخطة، فقد إختارت اإلستثمار في وضع سيناريوهات مكانية بديلة متعددة أتاحت لصانعي القرار التحقق 
السيناريوهات على مدى  المحتملة وإستراتيجيات الصون. وضعت  الخطة  من تداعيات سياسات وضع 

عامين في ظل إنخراط ومشاركات جوهرية من أصحاب العالقة )المعنيين(.
للشروع في األمر، قام فريق بجمع خرائط مكانية أولية للنشاطات البشرية والنظم البيئية في المنطقة. 
كما تم بشكل مستمر تضمين بيانات المواقع المحلية وكثافة اإلستخدامات في عملية تطوير السيناريو 
عبر عملية إشراك صاحب المصلحة )الشكل 18(. من أجل فهم التوقعات واألهداف المستقبلية لصاحب 

المصلحة، تم تعميم مسح موجز عبرتسع مناطق تخطيط ساحلية، تبعها عقد مشاورات عامة.
حدد المستجيبون للمسح عدة مسببات للتغييرات المستقبلية : بما فيها التغيير المناخي، توقعات النمو 
العقاري، توسع القطاع السياحي، وإنحسار المصائد السمكية. كشف المسح أيضاً أن عدداً من أصحاب 
العالقة )المعنيين( يرغبون في وضع حد للتنمية، خاصة في جزر الحاجز. أكد ذلك أن أغلب أصحاب 

العالقة )المعنيين( يعتمدون على السياحة وصيد األسماك لكسب معيشتهم.
استناداً إلى هذه المعلومات، طور الفريق ثالثة سيناريوهات مستقبلية محتملة لتحديد المفاضالت بين 
بدائل آراء أصحاب العالقة )المعنيين( وقيمهم. بالنظر إلى تعارض وجهات النظر بين أصحاب العالقة 
التنمية  خيارات  توسيع  بإتجاه  يدفعون  الذين  واولئك  البيئة  حماية  من  للمزيد  المناصرين  )المعنيين( 

اإلقتصادية. توصل الفريق الى ثالث رؤى : 
مستقبل »يغلب عليه طابع صون الموقع«. )أ( 

مستقبل »يغلب عليه طابع التنمية«. )ب( 
مستقبل يمكن وصفه بأنه »طريق وسط« أو »اإلدارة المستنيرة« التى تجمع ما بين عناصر الرؤيتين  )ب( 

)أ( و )ب(. 
كانت النتيجة التى أسفر عنها ذلك هي مجموعة من الخرط المبدئية وأوصاف مناطق التخطيط التسع، 

مع ثالثة سيناريوهات مستقبلية محتملة.
 

يستند هذا القسم على تبادل مكثف لآلراء مع آن قويري، مسؤولة أولى وعالمة طليعية في مشروع   13
رأس المال الطبيعي.

 : العامة  والمشاورات  التدريب  تضمنت  )المعنيين(  العالقة  أصحاب  إشراك  عملية  من  ثانية  جولة  في 
أصحاب  إفصاح  هذا  عن  تمخض  إفادات.  تقديم  وطلب  البديلة  السيناريوهات  بتقديم  الفريق  قام 
العالقة )المعنيين( عن ما يفضلون حدوثه في المستقبل بشكل أكثر تفصياًل، وشمل ذلك كثافة ومواقع 

اإلستخدامات البشرية.
لمزيد من تدقيق السيناريو والوصول إلى رؤية مشتركة، شجع الفريق إجراء عملية تفاعلية تم بموجبها 
تنقيح السيناريوهات المبسطة القائمة على مبدأ ) دعونا نضع بعض األفكار على الورق( من خالل مقابالت 
إضافية أو زيارات ميدانية. من ثم قام أفراد الفريق بصياغة السيناريوهات لتناسب خصيصاً أسئلة أكثر 
واقعية عن خيارات ترميم الموقع أو تنميته. ُجمعت اإلفادات النهائية ألصحاب العالقة )المعنيين( في 
فترة خصصت لرصد تعليقات الجمهور وإمتدت لمدة 60 يوماً، قادت في النهاية إلى مجموعة نهائية من 

السيناريوهات البديلة. 
ومفاضالت  السيناريوهات  هذه  من  لكل  المختلفة  النتائج  فهم  وهو  العملية  لهذه  تكميلي  عنصر  هناك 

النظام البيئي والقيم األخرى بين السيناريوهات أو الخيارات التى يجري النظر فيها. 
مزيد من التفاصيل عن هذه الخطوة في مربع 15 من هذا الدليل. 

 وللمزيد من المعلومات عن عملية تطوير السيناريوهات البديلة الرجاء الدخول إلى موقع:
http://www.naturalcapitalproject.org/pubs/Belize_InVEST_scenarios_case_study.pdf

الشكل 18: يوضح أصحاب العالقة وهم يرسمون خرطاً أثناء جولة المشاورات في بليز. 

© Gregg Verutes / Natural Capital Project

http://www.naturalcapitalproject.org/pubs/Belize_InVEST_scenarios_case_study.pdf
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قم بتصوير سيناريوهاتك البديلة في خرائط  2.2

الخرائط هي أداة فعالة في تصوير العمليات لموقعك وهي حيوية إلصطفاف األطراف 
المختلفة خلف هدف مشترك من قبيل صون القيمة العالمية اإلستثنائية لموقعك. تتيح 
لكو الخرط أن تبين بوضوح العواقب المكانية والزمانية المترتبة على تنفيذ إجراءات 
معينة وتساعدك على تقدير الطلبات على الحيز المكاني والتى تستلزمها المشروعات 
المتصورة. وهي تسمح لك أيضاً بتوقع الفرص المستقبلية الممكنة والنزاعات وأوجه 
أهم  كان  ربما  القرار.  إتخاذ  في  اإلستباقي  نهجك  تقود  أن  لها  يمكن  التى  التناغم 
شئ تتيحه لك الخرط أنها تقدم قصاص مرئية سهلة الفهم عن المستقل المحتمل 
الشكل  يوضح  القرار.  إتخاذ  المصلحة بسرعة في عملية  وتُشرك اصحاب  لموقعك 
نظام  في  للسيناريوهات  التخطيط  أنشطة  من  كجزء  20 خرطاً صممت  والشكل   19

محميات الحاجز المرجاني في بليز.

درجة  حيث  من  تختلف  وهي  خرائط  إلى  السيناريوهات  لتحويل  طرق  عدة  هناك 
تعقيدها. يتمثل أسهل نهج في العمل مع أصحاب العالقة )المعنيين( على رسم خرط 
كل  بموجب  المختلفة  البشرية  األنشطة  لممارسة  المتوقعة  االماكن  لتوضيح  يدوية 
سيناريو. يمكن ان تكون الخرط الورقية مناسبة للمواقع النائية ويمكن أن تشكل اساساً 
المعلومات  نظم  برامج  أحد  أو  الرسم  طريق  عن  إما  الحقاً  رقمية  خرط  لتصميم 

الجغرافية. 

يجب ان تشير مثل هذه الخرط إلى: 

مناطق تحتاج الى حماية خاصة، باعتبارها مهمة بالنسبة لصون الموقع مستقباًل.. 1

مناطق من المرجح أن تتركز التنمية فيها. . 2

العالقات المكانية بين المناطق المختلفة ) العالقات البيئية وعالقات المستخدمين . 3
مع بعضهم(.

الشبكات المكانية ) مسارات النقل البحري أو شبكات المناطق البحرية المحمية ( . 4

األماكن التى سوف تركز فيها أنشطتك اإلدارية. . 5

الشكل 19 والشكل 20: السيناريوهات المكانية المختلفة ألستكشاف النفط وحفر اآلبار والتجريف. 

المصدر: هيئة إدارة ومعهد منطقة بليز الساحلية، 2013.
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دون مالحظاتك عن قواعد إتخاذ القرارات   3.2

بتطوير  صلة  ذات  تكون  والتي  القرارات  إتخاذ  قواعد  في  تتفكر  أن  المهم  من 
سيناريوهاتك المكانية البديلة. قواعد إتخاذ القرارات هي تلك القواعد الثابتة التى 
يجب إعتبارها عند رسم خرط اإلستخدامات البشرية أو عدم السماح باإستخدامات 

البشرية بالنسبة ألماكن معينة داخل موقعك المدرج ضمن التراث العالمي البحري. 

يمكن أن تكون قواعد إتخاذ القرار متعلقة ب: 

لوائح وطنية أو دولية تؤثر على تخصيص األماكن: على سبيل المثال فإن مسارات . 1
المالحة الدولية تستند إلى إتفاقيات دولية، وبالتالي فإن أي تغيير عليها سيستلزم 

إتباع إجراءات معينة 

لتشغيل . 2 والفنية  اإلقتصادية  المتطلبات  العالمية:  البحرية  المنظمة  خالل  من 
نشاط معين: مثاًل قد تكون بعض األنشطة البشرية غير قابلة لإلستمرار من ناحية 

إقتصادية عندما تكون في مواقع بعيدة جداً عن الساحل.

الظروف المادية والبيئية: على سبيل المثال فإن تأسيس نطاقات يُحظر أخذ شئ . 3
منها سوف لن يقود إلى نتائج مرضية إال إذا شملت تلك النطاقات أكثر األماكن 
أهمية للقيمة العالمية اإلستثنائية، بينما تعتمد أغلب النشاطات اإلستخراجية على 

إستمرارية ونوعية الموارد المستهدفة.

الشروط التفضيلية التى عادة ما تكون جزًء من سياسات وطنية أو إقليمية وقد . 4
تكون متصلة بشروط بيئية أو إجتماعية أو إقتصادية. مثاًل في الجزر األطلنطية 
البرازيلية: جزيرة فيرناندو نورنها ومحمية جزيرة روكاس المرجانية، هناك حد 
وهو  زائرا.   460 ويبلغ  األوقات  من  وقت  أي  في  الزوار  لعدد  به  مسموح  أقصى 
المياة  الهشة وموارد  البيئية  النظم  به بصرامة لحماية  اإللتزام  تم  الذى  اإلجراء 

المحدودة.

تذكر !   
تطوير سيناريوهات مستقبلية ليس علمًا دقيقًا 

إن تطوير وتحليل األوضاع المستقبلية ليس علماً دقيقاً. الخرط التى تم تطويرها لتصور األوضاع 
المستقبلية، ليس منوطاً بها بالضرورة أن تعكس المواضع المحددة، بل ينبغي أن تشير إلى أنماط 
اإلعتماد  يمكنك  لكن  والعلماء  الخطط  واضعي  بإشراك  تقوم  فسوف  إجماالً  وإتجاهات.  ونزعات 
مبدئياً على برامج الرسم وغيرها من األدوات المشابهة، بدالً عن نظم المعلومات الجغرافية، إعتماداً 

على مدى إمكانية وصولك إلى التكنولوجيا والبرمجيات. 

الشكل 21: من خرط نظم المعلومات الجغرافية إلى األنماط والتوجهات.

المصدر: مايس ات إل. 2005 –التخطيط البحري المكاني.- اليونسكو2009
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حدد مسببات التغيير المفترضة بالنسبة إليك  4.2

تضع  أن  العالمي  التراث  ضمن  المدرج  لموقعك  بديلة  سيناريوهات  وضع  يستلزم 
إفتراضات عن العوامل التى تسبب التغيير. تشمل أهم األسئلة التى يمكن أن تأخذها 

في إعتبارك ما يلي: 

وضع 	  عند  بالضبط  إعتبارها  عليك  يجب  التي  للتغير  الرئيسة  المسببات  ماهي 
السيناريوهات؟

 ماهو عدد المسببات الرئيسية والتفاعالت التي ينبغي عليك اعتبارها ؟	 
من 	  يكون  اعتباره؟قد  عليك  ينبغي  الذي  للتغير  الرئيسية  المسببات  نطاق  ماهو 

الرئيسية  المسببات  أغلب  عمل  نطاق  بين  الشائع  التوافق  عدم  ظل  في  المفيد 
المسببات  إلى  النظر  يتم  أن  االدارية  القرارات  فيه  تُتخذ  الذي  والنطاق  للتغير 

بنطاقاتها المختلفة.
هل ينبغي عليك ان تأخذ في االعتبار المسببات التي تقع تحت سيطرة صانعي 	 

القرار ال  أن صانعي  إفترضنا  لو  ؟ حتى  تقع خارج سيطرتهم  التي  وتلك  القرار 
هذه  الى  النظر  المفيد  من  يكون  فقد  المسببات،  على  مباشرًة  التأثير  يمكنهم 
المسببات في سيناريوهات بغية تقييم الكيفية التي يمكن بها التحضير لتأثيرات 

غير منظورة او التخفيف منها.
يقدم الجدول 4 استعراضاً لمسببات التغير الشائعة التي ينبغي عليك اعتبارها عند 

وضع السيناريوهات المستقبلية البديلة 

الجدول 4: المسببات الرئيسية للتغير و التي تستلزم اإلنتباه عند وضع السيناريوهات 
المستقبلية البديلة 

مسببات التغير االجتماعية والسكانيةفئة

فئة مسببات التغير 
االجتماعية والسكانية

نمو أو تراجع عدد السكان  ▪
الهجرة  ▪
القيم الثقافية  ▪
مستوى الوعي  ▪
الفقر  ▪
األنماط الغذائية  ▪
التعليم  ▪
القيم الدينية  ▪

اإلختراعات التكنولوجية  ▪فئة المسببات التكنولوجية
االختيارات التكنولوجية  ▪

النمو االقتصادي. ▪فئة المسببات اإلقتصادية
أنماط وعوائق التجارة ▪
أسعار السلع. ▪
أنماط الطلب واالستهالك ▪
الدخل وتوزيعه ▪
تطور السوق ▪

التغير المناخي  ▪فئة المسببات البيئيةو
تلوث الهواء والماء  ▪
دخول أنواع غازية )مقتحمة( ▪

سياسة االقتصاد الكلي  ▪فئة المسببات السياسية
اإلعانات والمحفزات والضرائب ▪
استخدام األراضي او الخطط البحري المكانية،  ▪

تحديد النطاقات
الحوكمة والفساد ▪
الملكية الفكرية وملكية األراضي ▪

McKenzie E. et al., 2012 :المصدر
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المهمةالثالثة: تنبأ بالنتائج المحتملة لكل سيناريو مستقبلي بديل

التنبؤ  هي  التالية  المهمة  تكون  البديلة،  المستقبلية  للسيناريوهات  تصميمك  عند 
بالنتائج المستقبلية لكل سيناريو. بعد ذلك سوف تحتاج إلى تقييم المفاضالت بين 
المكاسب. سوف تحتاج أيضاً إلى تقييم الكيفية التي من المحتمل أن تتغير بموجبها 

بعض األشياء التي يهتم بها الناس بناءاً على اختيارات إدارية.

توجد عدد من الطرق الستقصاء النتائج المحتملة ذات السيناريوهات المختلفة.

تضم المناهج التي تتخذها ما يلي:

مقارنة القياسات عبر السيناريوهات، على سبيل المثال، استخدام نظم المعلومات 	 
الجغرافية أو برنامج من برامج الرسم لتوضيح نسبة البيئات الطبيعية التي ينبغي 

أن تكون تحت وضع المناطق التي يحظر استخدامها للصناعات االستخالصية. 
استخدام رأي خبير، على سبيل المثال، لمقارنة الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها كل 	 

سيناريو من السيناريوهات على األجزاء المهمة من الموقع والمجتمعات المحلية 
التي تعتمد على الموارد؛

المصدر 	  مفتوحة  حرة  برمجية  المثال،  سبيل  على  النمذجة،  أدوات  إستخدام 
بها  تقود  أن  يمكن  التي  الطريقة  استقصاء  بغرض  إنفست،  برمجيات  قبيل  من 
التغييرات في األنشطة البشرية إلى تغييرات في البيئات الطبيعية، وتغييرات في 
وتغييرات في مستوى  الزيارات،  وتغييرات في معدالت  الرئيسية،  األنواع  عشائر 

الحماية الطبيعية من العواصف الساحلية.
يواصل المربع 15 قصة نظام محميات الحاجز المرجاني في بليز لتوضيح الطريقة 
التي حددت بها حكومة بليز النتائج المحتملة لمختلف السيناريوهات المستقبلية التي 

تتبناها الحكومة كبدائل. 

،نظام محميات الحاجز المرجاني في بليز، بليز
© Elena Osipova
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 المربع 15:
تحديد النتائج المحتملة لكل سيناريوهات بديلة ومستقبلية لنظام محميات 

الحاجز المرجاني في بليز
كما هو موضح آنفاً في المربع 14، قدمت مشاورات الشركاء المكثفة معلومات عن تطور السيناريوهات 
محمية في  الحدوث  والممكنة  المستقبلية  السيناريوهات  مختلف  عن  وكشفت  الثالث،   المكانية 
وزمانياً  مكانياً  توزيعاً  السيناريوهات  202514. مثل كل سيناريو من  بليز عبر  المرجاني في  الحاجز 
قامت  العملية،  من  كجزء  والتنمية.  الحماية  أهداف  مختلف  تحدوه  البشرية،  لألنشطة  مختلفاً 
واستخدمت البديلة،  السيناريوهات  ومخاطر  واألضرار  المختلفة  المكاسب  بتقييم   الحكومة 
االستدامة  أهداف  ويستوفي  اإلجماع  على  يقوم  مستقبلي  سيناريو  على  لالتفاق  المعلومات  تلك 

االجتماعية واالقتصادية وأهداف االستدامة البيئية على حٍد سواء.
قام المحللون بمقارنة عدد البيئات الطبيعية الوظيفية، الذي يمكن أن يكون موجوداً بعد تطبيق كل 
 سيناريوعلى حدة )عبر استخدام نموذج شركة إنفست الخاص بتقييم أخطار البيئة الطبيعية (. بعد 

الشكل 22: البيئات الطبيعية الحية وتقديم خدمات النظام البيئي عبر سيناريوهات.

المصدر: هيئة إدارة ومعهد بليز للمناطق الساحلية، 2013.

البيئات الطبيعية  التغييرات في  التي يمكن أن تترجم بها هذه  ذلك، قام المحللون بنمذجة الكيفية 
إلىتغييرات في ثالثة مكاسب رتبها الشركاء وفقاً لألولوية؛ وتتمثل هذه المكاسب في مصائد سرطان 
البحر )من حيث الحجم والعائدات( والسياحة )من حيث أيام الزيارة والنفقات( والحماية من المخاطر 

)من حيث مساحة األرض المحمية وتالفي الضرر(.
سلطت نتائج النمذجة الضوء على االنواع المختلفة من الفوائد والمخاطر الكامنة في كل سيناريو. 
أكدت نتائج المشاورات تأييداً شعبياً واسعاً لسيناريو » منتصف الطريق« والفوائد الى يمكن ان يحققها. 

الشكل 23: منطقة أشجار استوائية معرضة للخطر جراء النشاط البشري الناجم عن تطبيق سيناريو.

المصدر: هيئة إدارة ومعهد بليز للمناطق الساحلية، 2013.

بعد ذلك، قامت الحكومة باستخدام نموذج التقييم لتنقيح السيناريو الوسيط وتحويله إلى سيناريو 
»إدارة مستنيرة« ليصبح بالتالي جوهر خطة اإلدارة الوطنية المعدة. يقوم سيناريو »اإلدارة المستنيرة« 
بموازنة الرغبة في إحداث تنمية مستدامة مع الحاجة إلى حماية النظام البيئي، الذي يدعم العائد 

االقتصادي للبلد والمواقع ذات القيمة العالمية اإلستثنائية والمناطق المحيطة بها. 
يمكن الحصول على معلومات إضافية في: http://www.coastalzonebelize.org/?p=847 أو عبر التواصل مع 

BeverlyWade, Belize Focal Point for World Heritage at fisheries_department@fisheries.gov.bz

وزارة الغابات والثروة السمكية والتنمية المستدامة. خطة بليز المتكاملة لتنمية المناطق الساحلية.   14
 مسودة نهائية رهن موافقة الحكومة عليها. يمكن اإلطالع عليها في:

20%20BELIZE%http://www. coastalzonebelize.org/wp-content/uploads/2013/06/DRAFT
pdf.2020%MAY_20%20Plan%20Management%20Zone%Coastal 20%Integrated

http://www.coastalzonebelize.org/?p=847
mailto:fisheries_department@fisheries.gov.bz
http://www
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المهمة الرابعة: قم باختيار المستقبل المنشود 

لديك اآلن العديد من السيناريوهات المكانية البديلة، التي يوفر كل منها رؤية للكيفية 
تمنحه  الذي  الوزن  على  استناداً  البحري  العالمي  التراث  موقع  عليها  يبدو  التي 
أيضاً  والزمان. يجب عليك  المكان  البشرية في  وتوزيع األنشطة  المتعددة  لألهداف 
أن تحوز على رؤية جيدة تتعلق بالمكاسب واألضرار والمخاطر المرتبطة بكل سيناريو 
التي تقوم بها عند  من السيناريوهات، فضاًل عن تكون فكرة لديك عن المفاضالت 

اختيارك ألهداف معينة دون األخرى.

الخطوات  ولتنقيح  تفضله،  الذي  البديل  المستقبلي  السيناريو  النتقاء  الوقت  حان 
الكلي  الهدف  أن  إلى  بالنظر  الغاية.  تلك  لبلوغ  إتخاذها  عليك  يجب  التي  اإلدارية 
العالمية  القيمة  يتمثل في صون  الذي  البحري  العالمي  التراث  مواقع  ألي موقع من 
اإلستثنائية، فإن السيناريو المثالي هو ذلك السيناريو الذي يبقي على القيمة العالمية 
الغالبية العظمى  اإلستثنائية للموقٍع بمعزل عن تأثيرات البشر. في واقع األمر، تقع 
وتتعرض  عالية  سكانية  كثافة  ذات  مناطق  جوار  البحري  العالمي  التراث  مواقع  من 
الستخدامات متعددة. بالتالي، يكون السيناريو المفضل في أغلب األحيان هو السيناريو 
الذي يقود إدارة الموقع باتجاه التنمية المستدامة في كافة األبعاد البيئية واالجتماعية 

واالقتصادية.

انتقاء السيناريو المفضل النهائي – سوف يعتمد المستقبل المنشود لموقعك على 
العديد من المعايير الرئيسية:

القيمة . 1 على  للحفاظ  الكلي  الهدف  يحقق  سوف  الذي  السيناريو  ما  الفعالية: 
العالمية اإلستثنائية لموقع التراث العالمي البحري الذي أقوم بإدارته؟؟

الكفاءة: ما السيناريو الذي يضمن النتائج المنشودة بأقل تكلفة؟. 2
اإلنصاف: ما السيناريو الذي يحقق النتائج المنشودة للدرجة التي يتم فيها توزيع . 3

التكاليف والمكاسب بشكل منصف بقدر اإلمكان بين الشركاء؟

الذي يحقق األهداف  السيناريو  يتم اختياره هو ذلك  الذي  السيناريو  يجب أن يكون 
المنشودة )الفعالية( بأقل تكلفة )الكفاءة( بطريقة منصفة )يتم توزيع تكاليف ومكاسب 

تنفيذ النتائج المنشودة بالتساوي(

إضافة إلى هذه المعايير الجوهرية، يمكن لبعض االعتبارات أن تلعب دوراً في عملية 
االنتفاء التي تقوم بها. يمكن لهذه المعايير أن تضم:

آثار فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وتراكمية يمكن أن تحدث بمرور الوقت؛  .1

آثار اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بالتوزيع )من الرابح ومن الخاسر(؛  .2

الوقت المطلوب لتحقيق النتائج؛  .3

واألولويات  األجندة  مع  وتوافقها  بالخطة  الجمهور  قبول  مثل  سياسية  اعتبارات   .4

السياسية الوطنية والدولية..
جدوى التمويل للتنفيذ والرصد والتقييم؛  .5

آثار أخرى ممكنة من قبيل تلك اآلثار الناجمة عن التغير المناخي.  .6

تذكر!  
يجب عدم النظر إلى السيناريوهات المكانية البديلة حرفياً؛ بوصفها خرائط ثابتة تصور مستقباًل 
محدداً. تتمثل الوظيفة الرئيسية لهذه السيناريوهات في مساعدتك أنت والشركاء على تصور اآلثار 
المستقبلية لألجراءات المختلفة على القيمة العالمية اإلستثنائية. يمكن لهذه العملية الكشف عن أن 
األثر المركب للتطورات العديدة المتزايدة عبر الزمن يمكن له أن يفضي فجأة إلى تغييرات نهائية في 
القيمة العالمية اإلستثنائية. يمكن لرسم خرط اتجاهات اإلستخدامات البشرية أن تقدم استبصاراً 
حول سؤال: »ماهوالحد األقصى المسموح به إلستحداث التنمية ؟« يهدف ذلك إلى إعداد تصور حول 
المستقبل بطريقة عقالنية ومرنة تسمح بالتعلم والتعديل عند تكشف المستقبل. يسمح ذلك باالبتعاد 

عن النهج اإلداري القائم على ردة الفعل، ومن ثم إتخاذ القرارات بشكل إستراتيجي.
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نظام محميات الحاجز المرجاني في بليز.
© Brandon Rosenblum

 المربع 16: 
انتقاء سيناريو مكاني مفضل بغرض اإلدارة المستقبلية لنظام محميات 

الحاجز المرجاني في بليز
انعقدت في بليز جوالت متعددة للتشاور مع الشركاء المرة تلو المرة، حيث قامت كل جولة من الجوالت 
الجوالت  هذه  أدت  السيناريوهات.  من  سيناريو  بكل  الخاصة  والمكاسب  للتكاليف  إضافي  بتنقيح 
الخاصة  الحلول  أفضل  عن  للبحث  عليها  اإلجماع  تم  خطة  بوصفه  المفضل  السيناريو  إنتقاء  إلى 
»إدارة  بوصفها  النهائية  الخطة  إلى  اإلشارة  تمت  الموقع.  داخل  لألمكنة  المستقبلي  باإلستخدام 
مستنيرة« ووقع عليها االختيار ألنها تمثل رؤية طويلة األمد لتنمية مستدامة تضمن أقل التأثيرات 
البيئية وتحقق الحد األقصى من عائدات خدمات النظام البيئي والمكاسب المستقبلية االقتصادية 

لُشعب بليزالمرجانية.
للرؤية  بديل  ولتقديم  المستخدمين  الحاليةمع  النزاعات  من  للتقليل  المفضل  السيناريو  تصميم  تم 
األولويات  تكن متطابقة مع  لم  أنها  إليها على  ينظر  كان  والتي  الحماية،  التركيز على  القائمة على 
النزاعات  الوطنية واالحتياجات االقتصادية. تم رفض سيناريو التطوير ألنه زاد بشكل إضافي من 
القائمة بين الصناعات ومجموعات المستخدمين اآلخرين وأنقص من األصول الطبيعية للمنطقة، بما 

في ذلك المواقع العالمية ذات القيمة اإلستثنائية.
أدت العملية التي أستغرقت عامين إلى إصدار أول خطة إدارة وطنية لضمان اإلستخدام المستدام 
للموارد البحرية الهامة واألنظمة البيئية، بما في ذلك القيمة العالمية اإلستثنائية للمواقع المدرجة 
ضمن التراث العالمي البحري. في الوقت الحاضر، تم تسليم سيناريو اإلدارة المستنيرة إلى وزارة 
الغابات والثروة السمكية والتنمية المستدامة ومن المتوقع أن يتم إجراء تصويت عليه بموجب القانون. 
المعرض  العالمي  التراث  قائمة  من  الموقع  إلزالة  المنشودة  الحالة  من  جزءاً  الخطة  تنفيذ  يشكل 

للخطر. 
كما هو موضح في المربع 15، فإن نظام محميات الحاجز المرجاني في بليز يعتبر أن سيناريو »اإلدارة 
المستنيرة« هو السيناريو المفضل ألنه يتنبأ بالتقليل من نزاعات المستخدمين ويتطابق مع األولويات 
الوطنية واالحتياجات االقتصادية ويضمن في نفس الوقت الحماية الطويلة األمد للمناطق المهمة، 

بما في ذلك المواقع العالمية ذات القيمة اإلستثنائية.
يتم  اإلدارية.  اإلجراءات  وتطبيق  انتقاء  أسس  بتقديم  انتقيته  الذي  المفضل  السيناريو  يقوم  سوف 

وصف هذه العملية في الخطوة التالية: »كيف يمكن لك أن تصل إلى غايتك؟«
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الخطوة الثالثة
كيف لك أن تحقق غايتك؟

ساحل نينغالو، أستراليا. 
© Ben Fitzpatrick / Oceanwise Australia
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اإلجراءات املتخدة اليوم حتدد شكل املستقبل ←
في الوقت الحاضر وأنت قد قررت ما هو موقفك الحالي وما الذى ترنو إلى 
بلوغه في المستقبل، حان الوقت لإلجابة على السؤال: »كيف يمكن لك أن تصل 
إلى غايتك ؟« في هذه الخطوة، سوف تقوم بتحديد اإلجراءات اإلدارية األكثر 
مالئمة والتي سوف تؤدي بموقعك إلى المستقبل المنشود. سوف يشتمل ذلك 
على إتخاذ القرار الواضح حول الموقع وتوقيت األنشطة البشرية المسموح بها، 
فضاًل عن القيود المفروضة على المدخالت والمخرجات والعمليات. لتشجيع 
من  مجموعة  بتحديد  تقوم  سوف  اإلدارية،  التدابير  وإتباع  دعم  على  الشركاء 
أيضاً  تقوم  سوف  وإلتزامهم.  الشركاء  دعم  وتسهل  تستنهض  التي  المحفزات 
التدابير  كانت  إذا  ما  تعرف  الشكل سوف  وبهذا  اإلمتثال،  لرصد  نظام  بإنشاء 

اإلدارية يتم إتباعها وتطبيقها.

كما ورد سابقاً في هذا الدليل، من النادر أن يحصل مديرو مواقع التراث العالمي 
البحري على الموارد المطلوبة بشكل فعال دون المساعدة التي يقدمها اآلخرون. 
والمنظمات  المحلية  المجتمعات  إشراك  عليك  يتعين  سوف  أنه  ذلك،  يعني 
والشركات الموجودة داخل موقعك وحوله بوصفهم شركاء في الصون والتنمية 

المستدامة. وعلى نحو مثالي، سوف تقوم بإنشاء عالقات مستقرة، وفي بعض 
الحاالت عالقات رسمية مع مجموعة واسعة من الشركاء. يتطلب ذلك تطوير 
سبل إتصاالت إستراتيجية ومهارات متعلقة برواية القصص، وبهذا الشكل يمكنك 
أن تستميل على نحو فعال مختلف أنواع الجمهور المستهدف وتستجلب الجميع 

بغرض صون القيمة العالمية اإلستثنائية. 

يمكن لسلسلة المهام التالية أن توجه مسار عملك:

قم بتحديد اإلجراءات اإلدارية المناسبة. المهمة األولى:  
قم بتحديد المحفزات التي تحث على التطبيق واإلمتثال.  المهمة الثانية:  

قم بإعداد نظام مراقبة فعال من حيث التكلفة والتنفيذ. المهمة الثالثة:  
قم بتحديد الشركاء المحتملين وتنظيم الترتيبات المؤسسية  المهمة الرابعة:  

لتحقيق الحد األقصى من الكفاءة والتأثير.
العالمي  التراث  طابع  واستخدم  جذابة  قصة  بصياغة  قم  المهمة الخامسة: 
ألقصى درجة ممكنة لتحقيق الحفاظ على القيمة العالمية 

اإلستثنائية

ما المخرجات المستقاة من هذه الخطوة؟  
مجموعة من التدابير اإلدارية التي سوف تقود إلى المستقبل المنشود للموقع الخاص بك.  .1

مجموعة من الحوافز التي بمقدورها الحث على تطبيق التدابير اإلدارية.  .2
نظام مراقبة فعال من حيث التكلفة والمطابقة؛  .3

قائمة بالترتيبات المؤسسية، بما في ذلك الشراكات التي تحقق مجتمعة الصالحيات والموارد المطلوبة لضمان تطبيق اإلجراءات اإلدارية.  .4
خطاب موجز وخطة الستخدام طابع التراث العالمي لضم الشركاء وجذب الموارد.  .5
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المهمة األولى: تحديد اإلجراءات اإلدارية المناسبة 

البشرية  باألنشطة  االهتمام  ينصب  البحري،  العالمي  التراث  مواقع  إلدارة  بالنسبة 
وتأثيراتها على المواقع العالمية ذات القيمة اإلستثنائية في الحاضر والمستقبل على 
البيئية  األنظمة  معظم  أداء  تحديد  العلماء  فيه  يحاول  الذي  الوقت  في  سواء.  حٍد 
ثم  ومن  حقيقي  بشكل  فيها  التحكم  يمكننا  التي  الوحيدة  المكونات  فإن  البحرية، 
إدارتها هي األنشطة البشرية التي تحدث داخل وحول موقع التراث العالمي البحري 
الخاص بك. يمكننا التأثير على المكان والزمان والكيفية ومدى الدرجة التي تحدث 
للمواقع  الهامة  العناصر  على  آثارها  من  التقليل  بغرض  البشرية  األنشطة  هذه  بها 
هذه  حدوث  بعدم  قرار  إتخاذ  يمكننا  أنه  وحتى  اإلستثنائية.  القيمة  ذات  العالمية 

األنشطة البشرية في الموقع بتاتاً. 

المنشود  مستقبلك  إلى  للوصول  تتخذها  التي  اإلدارية  اإلجراءات  تعمل  أن  يجب 
أن  يجب  ذلك،  على  بناًء  اإلستثنائية.  العالمية  القيمة  على  الحفاظ  باتجاه  مجتمعة 
بإعدادها  قمت  التي  والغايات  األهداف  مع  موقعك  في  اإلدارية  اإلجراءات  ترتبط 
ومع المؤشرات التي سوف تساعدك في قياس فعاليتها. يوضح الشكل 24 الصلة بين 
اإلجراءات اإلدارية والجوانب األخرى الخاصة ودورة اإلدارة. تتم مناقشة المؤشرات 

على نحو مفصل في الخطوة 4: »ما الذي تعمل على إنجازه؟«

 

شكل 24: التداخل بين الغايات واألهداف واإلجراءات اإلدارية وارتباطها بالقيمة العالمية اإلستثنائية.

األهداف

 اإلجراءات
اإلدارية 

الغايات
 هدف صون

القيمة العالمية اإلستثنائية

 الهدف 
4

 الهدف 
3

 الهدف 
2

 الهدف 
1

اإلجراءات اإلدارية
التدابير: المدخالت، المخرجات، العملية، مكانية، زمانية 

المحفزات: تنظيمية، اقتصادية، معلومات 
المصدر: اليونسكو، برنامج التراث العالمي البحري، 2014.

السيناريو  إلنجاز  المختلفة  اإلدارية  اإلجراءات  من  مزيجاً  تنتقي  سوف  إجماالً، 
بمقدور  الحاالت،  معظم  في  السابقة.  الخطوة  في  والموضح  المرغوب  المستقبلي 
توفير معلومات حول إيجابيات وسلبيات كل إجراء إداري  المعارف الموجودة مسبقاً 
ممكن، ومساعدتك على التقليل من نطاق الخيارات العملية والمجدية. يقدم الشكل 25 
لمحة حول الفئات المختلفة لإلجراءات اإلدارية المتاحة إلدارة مواقع التراث العالمي 

البحري.
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الشكل 25: فئات اإلجراءات اإلدارية 

 ُمدخل
إجراءات إدارية 

اإلجراءات اإلدارية التي تحدد المدخالت 
المسموح بها من أنشطة بشرية في موقع 

من مواقع التراث العالمي البحري: 
W  تقييدات مفروضة على نشاط صيد

األسماك، على سبيل المثال، عدد 
السفن المسموح لها بصيد األسماك 
ضمن الموقع أو منطقة فرعية تابعة 

للموقع؛
W  تقييدات مفروضة على سعة

استخالص المصادر، على سبيل 
المثال، قيود على حجم السفينة 

والقدرة الحصانية للمحرك؛
W  تقييدات مفروضة على كمية األسمدة

والمبيدات الحشرية المستخدمة في 
األراضي الزراعية التي تصب في 

الموقع.

 اإلجراءات
المتعلقة بإدارة العملية

تضم اإلجراءات اإلدارية التي تحدد طبيعة 
عمليات اإلنتاج الخاصة باألنشطة البشرية في 

مواقع التراث العالمي البحري:
W  تقييدات مفروضة على طرق استخالص

الموارد، على سبيل المثال، حظر صيد 
األسماك بالخيوط الطويلة وصيد األسماك 

في األعماق؛
W  تحديد »أفضل التقنيات المتاحة« أو »ُفضلى

الممارسات البيئية«؛
W  تحديد تقنية لمعالجة النفايات ليتم

استخدامها عن طريق مصادر صناعية أو 
تجارية أو ريفية.

 ُمخرج
إجراءات إدارية 

تضم اإلجراءات اإلدارية التي تحدد المخرجات 
المسموح بها الخاصة باألنشطة البشرية في 

موقع من مواقع التراث العالمي:
W  تقييدات مفروضة على كمية الملوثات التي

يتم إفراغها في موقع من المواقع؛
W  تقييدات مفروضة على الصيد والصيد

العَرضي؛
W  تقييدات مفروضة على الحمولة بالطن

بالنسبة الستخالص الرمل والحصى.

 إجراءات
إدارية مكانية وزمانية

تضم اإلجراءات التي تحدد مكان وزمان 
األنشطة البشرية التي يمكن أن تحدث في موقع 

من مواقع التراث البحري أو حوله:
W  ،مناطق إغالق موسمية، على سبيل المثال

مناطق إلقاء بيض السمك؛
W تعيين مناطق إحترازية ومناطق أمنية؛
W  تقسيم المناطق إلى نطاقات عن طريق

األهداف، على سبيل المثال، مناطق تنموية، 
مناطق صون على مستوى عاٍل.

المصدر: اليونسكو، برنامج التراث العالمي البحري، 2014.

البحري والساحلي نفسه  البيئي  النظام  طالما أن كافة األنشطة، عالوة على تشغيل 
تحدث في إطاري الزمان والمكان، فإن اإلجراءات اإلدارية، التي تحدد الزمان والمكان 
الذين بمقدور األنشطة البشرية أن تحدث فيهما أو يجب أن تحدث فيهما، سوف تكون 
جزءاً جوهرياً من أية أداة إدارية. تُطبق التدابير اإلدارية المكانية واإلدارية عموماً عبر 
أنظمة تقسيم المناطق إلى نطاقات، وتهدف على نحو خاص إلى تقليل النزاعات بين 
الحماية واإلستخدام البشري، أو النزاعات التي تحدث بين األنشطة البشرية نفسها 

إلى أقصى حد ممكن. 

وتستخدم في شبكة  إلى نطاقات شائعة تماماً  المناطق  لقد أصبحت أنظمة تقسيم 
مواقع التراث العالمي، وترد بمستويات متباينة من التعقيد والشمول الذي يؤدي إلى 
نتائج مختلقة. يدخل تقسيم المناطق إلى نطاقات قيد التطبيق عبر الحصول على عدد 
من التصاريح، وتستلزم معظم أنظمة تقسيم المناطق إلى نطاقات اإلشراف والمراقبة 
تقسيم  استخدام  بها  يتم  التي  الشاملة  الطريقة   17 المربع  يوضح  التنفيذ.  لضمان 
اسماك  خليج  في  للموقع  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  لحماية  نطاقات  إلى  المناطق 

القرش ) شارك باي(، غرب أستراليا. 
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النظام الطبيعي لمحمية جزيرة رانجل، جمهورية روسيا اإلتحادية 
© Alexander Gruzdev
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  المربع 17: 
نظام تقسيم المناطق إلى نطاقات بموقع التراث العالمي في شارك باي 

تم إدراج موقع )شارك باي( في غرب أستراليا في قائمة التراث العالمي نسبة الحتوائه على صخور رسوبية 
)ستروماتوليت( فريدة تندرج في أقدم شكل من أشكال الحياة على وجه األرض، ونسبة لتدرج نسبة الملوحة 
والحيوانات  النباتات  أنواع  من  للعديد  مسكناً  تشكل  غنية  بحرية  أعشاب  ومروج  حماية  أطواق  تشكل  التي 

العالمية المهددة باالنقراض. 
تم تقسيم موقع شارك باي ) أو خليج أسماك القرش( إلى نطاقات لتمكين مختلف مستويات اإلستخدام من 
الحدوث، في الوقت الذي يتم فيه ضمان الحفاظ على القيمة العالمية اإلستثنائية وحمايتها. تعتبر زيارات 
االستجمام النوع الرئيسي من أنواع اإلستخدام، وبالتالي يتم التركيز عليها بشكل رئيسي بغرض تقسيم المناطق 
إلى نطاقات تضم تسع مناطق محمية وثالث مناطق إستجمام وست مناطق تستخدم ألغراض خاصة ومنطقة 

استخدام خاصة كبيرة المساحة. 
تعتبر مناطق المحميات مناطق مخصصة للفرجة وعدم أخذ محتوياتها وتتم إدارتها لمجرد الحفاظ على  ▪

والقيام  والغوص  والسباحة  القوارب  قيادة  للزوار  يمكن  العالم.  مستوى  على  اإلستثنائية  البحرية  الحياة 
باألنشطة التعليمية في هذه المناطق، ولكن ال يسمح باستخالص الموارد. 

تم تخصيص مناطق اإلستجمام ألغراض اإلستجمام حصراً. ال يسمح في هذه المناطق بصيد األسماك  ▪
وإستزراع األحياء المائية وصيد اللؤلؤ.

تعتبر المناطق المحددة لألغراض الخاصة هي المناطق التي تمنح فيها األولوية للصون، حيث يتم تقديم  ▪
مستوى أعلى من الحماية للحياة البحرية. وال يسمح إال باألنشطة التي تتطابق مع الغرض الخاص بالمنطقة.

هذا  ▪ يستبعد  االستجمام.  وأنشطة  التجارية  األنشطة  من  واسع  بنطاق  للمناطق  العام  اإلستخدام  يسمح 
اإلستخدام كافة المناطق المتفردة وبالغة االهمية لمجمل الصون طويل األمد للقيمة العالمية اإلستثنائية. 

يتم إبالغ عامة الجمهور بنظام توزيع المناطق إلى نطاقات، بناًء على معلومات موسعة عن المميزات البحرية 
اإلستثنائية للموقع وأماكن وجودها، وذلك عبر كتيبات توزع على نطاق واسع تقوم بدور الوثيقة الرئيسية التي 
يتعين على الزوار قراءتها، وبخاصة الزوار الذين يستخدمون الزوارق والزوار المستجمين الذين يقومون بصيد 

األسماك. 
توجد أنظمة توزيع مناطق إلى نطاقات شاملة ومشابهة في مواقع تراث بحري عالمي أخرى، تشمل كوالني/ 
والحاجز  األمريكية(  المتحدة  الواليات  )كندا/  ألسيك  تاشينشيني-  باي/  غالسير  إلياس/  سانت  رانغل/ 
المرجاني العظيم )أستراليا( من بين مناطق أخرى. أكدت بحوث علمية أجريت مؤخراً على اآلثار االيجابية 
لنظام تقسيم المناطق إلى نطاقات والذى ابتدره في عام 2003 موقع الحاجز المرجاني العظيم المدرج ضمن 
التراث العالمي، رفعت هذا النظام نسبة النطاقات التى يُحظر أخذ شئ منها من 4% نس إلى 33%. وثق البحث 

لوفرة وكبر حجم األسماك مقارنة بوفرتها وحجمها قبل أن يتم تنفيذ نظام تقسيم المناطق إلى نطاقات. 

الشكل 26: نظام تقسيم المناطق إلى نطاقات في شارك باي، غرب أستراليا.
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Marine parks…more than just fish

Recreation guide

Marine parks and reserves –  
established for all to enjoy!
Western Australia’s coastal waters are considered to be 
among the least disturbed in the world with many marine 
areas and species having global significance. 

Marine parks and reserves are established in areas which 
have been recognised as having special importance in regard 
to their ecological values.

The conservation and sustainable use of Western Australia’s 
marine environment is everyone’s responsibility. By working 
together to substainably manage human activities we can 
ensure future generations enjoy the marine environment just 
as we do today.

Shark Bay  
Marine Park       
and Hamelin Pool 
Marine Nature Reserve 

Recycle Please return unwanted brochures to distribution points

Marine parks…  
WA’s submerged  

wonders

Shark Bay – one of the world’s most 
important marine environments
Shark Bay Marine Park and Hamelin Pool Marine Nature 
Reserve are located within the Shark Bay World Heritage 
Area. The world heritage area is recognised internationally 
for it’s abundant and globally unique marine life and for its 
rugged beauty within a remote and wild landscape.

Shark Bay has been identified as the northern limit 
of transition between temperate and tropical marine 
environments and as such has a high level of species 
diversity. Over 320 fish species have been identified with 
more than 80 species of coral found in these very special 
marine waters.

The area is culturally important to local Aboriginal people 
who have a long history of connection to the land and 
sea. Aboriginal heritage sites can still be found along the 
shoreline with more than 80 shell middens having been 
recorded. 

Did you know?
Shark Bay Marine Park and Hamelin Pool Marine Nature 
Reserve are enclosed within one of the world’s most 
extraordinary natural wonders – the Shark Bay World 
Heritage Area. There are only two world heritage areas 
in Western Australia, the other being at Purnululu in the 
Kimberley region.

Stromatolites fringe 100 kilometres of coastline in the 
Hamelin Pool Marine Nature Reserve. The dome-shaped 
structures are formed by tiny, single-celled organisms 
called cyanobacteria that can tolerate the highly saline 
waters of Hamelin Pool. Some stromatolite structures are 
about 2,000 years old and if damaged or disturbed can 
take many hundreds of years to recover, if they recover 
at all. 

Seagrass is the foundation of the Shark Bay marine 
ecosystem as it provides shelter and food for a huge 
number of marine species. Shark Bay Marine Park includes 
the world’s largest seagrass meadows and the highest 
number of seagrass species ever recorded in one place in 
the world.

There are over 80 species of coral found in the Shark 
Bay Marine Park. Cabbage coral (Turbinaria) is the most 
common and can be seen when snorkeling near Dirk 
Hartog Island Homestead. Take care not to anchor over 
coral and avoid damaging this slow growing marine life 
by not touching or kicking it while swimming or diving.

Large numbers of bottlenose dolphins occur in the Shark 
Bay Marine Park. Most of them never approach the shore 
to interact with people but a special relationship has 

developed with a small number of dolphins at Monkey 
Mia. The oldest known Monkey Mia dolphin is Nicky who 
is now about 35 years old. To ensure Shark Bay dolphins 
stay healthy in the wild, don’t be tempted to feed them 
as it can lead to them becoming vulnerable to boat strike 
and disease.

Tiger sharks are one of the most common shark species 
found in Shark Bay. They can grow to over six metres in 
length and can weigh nearly half a tonne. So that they 
don’t take too much interest in your activities, dispose 
of fish offal at least one kilometre from shore and away 
from popular swimming and diving areas.

It is estimated that more than 10,000 dugongs live in the 
Shark Bay Marine Park. Dugongs graze on Shark Bay’s 
extensive seagrass beds. While the population at Shark 
Bay is one of the largest and most secure in the world, 
dugong numbers have declined globally by about 20 per 
cent over the last 90 years mainly because their preferred 
habitat has been developed for human use. Travel slowly 
in areas used by dugong to avoid colliding with these 
slow moving animals.

The Gudron, the biggest wooden shipwreck found off 
Western Australia, sank at Shark Bay in 1901, carrying a 
load of jarrah from Bunbury to England. It lies in about 
six metres of water about five nautical miles north of 
Cape Peron. The wreck site is now inhabited by a rich 
variety of marine life including giant gropers, turtles, 
stingrays and many fish species. To enable divers to enjoy 
the marine life at this site, line and spear fishing are not 
permitted.

Hamelin Pool Marine Nature 
Reserve
There is no zoning within the Hamelin Pool Marine Nature 
Reserve. This area is a ‘look but don’t take’ area managed 
solely for the conservation of globally outstanding marine life. 
Hamelin Pool is one of only two known places in the world 
with living examples of marine stromatolites. The shores of 
Hamelin Pool are also important for the formation of extensive 
marine algal mats formed by microbial algae. If damaged, 
the mats and stromatolites can take many hundreds of years 
to recover. To ensure protection of this very special marine 
life, the Department of Environment and Conservation has 
constructed a boardwalk at the Hamelin Pool access road to 
enable people to get up close to stromatolites without causing 
damage. 

Protecting the vulnerable!
Boating, swimming, diving and snorkeling are not permitted 
over stromatolites or within 300 metres of the shore. Boat 
anchoring is not permitted over stromatolites throughout the 
marine nature reserve, and boats should not be run ashore 
over marine mats or stromatolites. These rules are in place 
to ensure that the highest level of protection for vulnerable 
marine life is maintained.
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      ACTIVITIES 
HAMELIN POOL 

MARINE NATURE  
RESERVE 3 

SHARK BAY MARINE PARK  
 

 
1. This table is for recreational activities only. For information on 
permissible commercial activities contact the numbers below. 
 

2. Charter vessel fishing is not permitted in recreation zones. 
 

3. Public access to view the stromatolites is only available via a 
boardwalk at the Hamelin Pool Telegraph Station. 
 

4. Boating, anchoring, swimming, diving and snorkelling is not 
permitted over stromatolites or within 300 metres of the shore in 
the Hamelin Pool Marine Nature Reserve. Boats are not to be run 
ashore over marine algal mats or stromatolites in the reserve. 
 

5. Set netting is permitted in Freycinet and Wooramel special 
purpose zones all year round. Set netting is permitted in Gladstone 
Special Purpose Zone only when these waters are open to boating 
(see inset 13 below for closed boating periods). Set netting is not 
permitted in Big Lagoon, Boorabuggatta or Cape Peron special 
purpose zones. Haul netting is permitted in all special purpose 
zones, but only in Gladstone Special Purpose Zone when these 
waters are open to boating. 
 

6. Permitted in all special purpose zones, but only in Gladstone 
Special Purpose Zone when these waters are open to boating (see 
inset 13 below for closed boating periods). 
 

7. Except in Monkey Mia dolphin interaction area.  
 

8. No spearfishing using SCUBA or hookah allowed in Hamelin 
Pool Marine Nature reserve or Shark Bay Marine Park. 
 

9. Contact Department of Transport for further boating details. 

 

SANCTUARY 
ZONE 

SPECIAL PURPOSE 
ZONE 

RECREATION 
ZONE 

GENERAL USE 
ZONE 

 

Fishing from guided charter vessels 
2   Only at Freycinet SPZ  and 

Wooramel SPZ 2  

Line fishing    7  

Crabbing      

Rock lobster fishing      

Netting  
(Note: Department of Fisheries licence is 
required for the use of all nets) 

  See 5   

Spearfishing - breath-hold only  

(No SCUBA or hookah) 
8   

Only at Gladstone SPZ, 
Freycinet SPZ and 

Wooramel SPZ 
  

Coral, shell and specimen collecting 
(alive and dead)      

Aquarium fish collecting      
Diving 4   7  

Snorkelling 4   7  

Motorised water sports      

Boating, yachts and non-motorised 

water sports
9 4  See 6 7  

                         Contacts:       Dept of Environment and Conservation (Denham) - (08) 9948 1208        Dept of Fisheries (Denham) - (08) 9948 1210        Dept of Transport (Carnarvon) - (08) 9941 1830 
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      ACTIVITIES 
HAMELIN POOL 

MARINE NATURE  
RESERVE 3 

SHARK BAY MARINE PARK  
 

 
1. This table is for recreational activities only. For information on 
permissible commercial activities contact the numbers below. 
 

2. Charter vessel fishing is not permitted in recreation zones. 
 

3. Public access to view the stromatolites is only available via a 
boardwalk at the Hamelin Pool Telegraph Station. 
 

4. Boating, anchoring, swimming, diving and snorkelling is not 
permitted over stromatolites or within 300 metres of the shore in 
the Hamelin Pool Marine Nature Reserve. Boats are not to be run 
ashore over marine algal mats or stromatolites in the reserve. 
 

5. Set netting is permitted in Freycinet and Wooramel special 
purpose zones all year round. Set netting is permitted in Gladstone 
Special Purpose Zone only when these waters are open to boating 
(see inset 13 below for closed boating periods). Set netting is not 
permitted in Big Lagoon, Boorabuggatta or Cape Peron special 
purpose zones. Haul netting is permitted in all special purpose 
zones, but only in Gladstone Special Purpose Zone when these 
waters are open to boating. 
 

6. Permitted in all special purpose zones, but only in Gladstone 
Special Purpose Zone when these waters are open to boating (see 
inset 13 below for closed boating periods). 
 

7. Except in Monkey Mia dolphin interaction area.  
 

8. No spearfishing using SCUBA or hookah allowed in Hamelin 
Pool Marine Nature reserve or Shark Bay Marine Park. 
 

9. Contact Department of Transport for further boating details. 

 

SANCTUARY 
ZONE 

SPECIAL PURPOSE 
ZONE 

RECREATION 
ZONE 

GENERAL USE 
ZONE 

 

Fishing from guided charter vessels 
2   Only at Freycinet SPZ  and 

Wooramel SPZ 2  

Line fishing    7  

Crabbing      

Rock lobster fishing      

Netting  
(Note: Department of Fisheries licence is 
required for the use of all nets) 

  See 5   

Spearfishing - breath-hold only  

(No SCUBA or hookah) 
8   

Only at Gladstone SPZ, 
Freycinet SPZ and 

Wooramel SPZ 
  

Coral, shell and specimen collecting 
(alive and dead)      

Aquarium fish collecting      
Diving 4   7  

Snorkelling 4   7  

Motorised water sports      

Boating, yachts and non-motorised 

water sports
9 4  See 6 7  

                         Contacts:       Dept of Environment and Conservation (Denham) - (08) 9948 1208        Dept of Fisheries (Denham) - (08) 9948 1210        Dept of Transport (Carnarvon) - (08) 9941 1830 
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approximates WGS84..2014 ،المصدر: حكومة غرب أستراليا، أستراليا

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
http://www.sharkbay.org/default.aspx?WebPageID=112

شارك باي، أستراليا الغربية
© Shutterstock / Mogens Trolle  

ال يجوز إستخدام أو إعادة إنتاج هذه الصورة بدون إذن كتابي مسبق من صاحب حقوق النشروالطبع

http://www.sharkbay.org/default.aspx?WebPageID=112
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المهمة الثانية: عليك بتعريف المحفزات للحث على التطبيق والتنفيذ

في الوقت الذي نجد فيه أنه قد ال يختلف إثنان على ضرورة صون مواقع التراث العالمي 
المواقع  في  تبرز  المستدامة  غير  الممارسات  من  العديد  هنالك  زالت  ما  البحري، 
تنطوي على ممارسات  البحري  العالمي  التراث  مواقع  ثلث  زالت حوالي  ما  وحولها. 
صيد األسماك غير المستدامة، بما في ذلك ممارسات الصيد غير القانوني والصيد 
المستدامة  غير  الممارسات  تستمر  األحوال،  معظم  في  تقارير.  عنه  تقدم  ال  الذى 
أكبر  بشكل  األمد  المكاسب قصيرة  يقدرون  الموارد  رئيسية ألن مستخدمي  بصورة 
من فهمهم للمكاسب طويلة األجل المتمثلة في الحفاظ على هذه المواقع اإلستثنائية 

لصالح األجيال القادمة. 

يُصعب االفتقار لألدوات، التي تمكن من التقييم اإلقتصادي لكافة السلع والخدمات 
فكرة  ايصال  مهمة  من  الوقت،  بمرور  البحري  العالمي  التراث  مواقع  توفرها  التي 
الغياب  هذا  يحد  الطويل.  المدى  على  المواقع  هذه  قيمة  عن  الموارد  لمستخدمي 
بشأن  قرارات  إتخاذ  عند  المفاضلة  اوجه  تحديد  على  قدرتنا  من  أيضاً  لألدوات 
الصون ٍ على  أختصاصيو  يعمل  الفجوة،  لمعالجة هذه  المستدامة.  الممارسات غير 
إيجاد طرق لتحديد القيمة االقتصادية للسلع والخدمات التي توفرها مواقع التراث 
العالمي البحري والمناطق البحرية المحمية على وجه العموم، لكن ال يزال أمام هذا 

المجال وقت طويل قبل أثبات صحة هذه األدوات وترويجها. 

زيادة  في  المواقع  مديرو  يواصل  للقياس،  القابل  البرهان  من  النوع  هذا  غياب  في 
على  الموارد  مستخدمي  لتشجيع  التحفيز  على  المستندة  للمقاربات  استخدامهم 
تغيير سلوكهم الذي يؤثر بشكل سلبي على التنوع اإلحيائي والبيئات الطبيعية. يمكن 
للمحفزات أن تكون إيجابية )مشجعة( أو سالبة )مثبطة( أو مباشرة أو غير مباشرة أو 
توجيهية أو مستقبلية أو إستباقية أو تفاعلية. يتمثل الغرض من هذه المحفزات جميعاً 
في اإلغراء بتنفيذ اإلجراء اإلداري أو الحث على تنفيذه. يمكن تقسيم النطاق الموسع 
للمحفزات إلى صنفين، هما : صنف اقتصادي وآخر غير اقتصادي. تضم المحفزات 
والتعليم  الفنية  والمساعدة  والعقوبات  والتنفيذ  التنظيمية  التدابير  االقتصادية:  غير 

الحكومي، من بين محفزات غير اقتصادية أخرى. 

يمكن للمعايير التالية مساعدتك في انتقاء المحفزات المناسبة:15

هل من السهل القيام باإلدارة.	 
لوضع 	  المطلوب  الوقت  قبيل  من  اعتبارات  معقولة؛  التوقيت  اعتبارات  تبدو  هل 

المحفز موضع التنفيذ والوقت المطلوب للحصول على األثر المنشود ؟
مشكلة 	  بوجود  مسبقاً  الجمهور  قبل  هل  السياسية؟  الناحية  من  عملي  هو  هل 

بيئية ووافق على الحلول اإلدارية التي تطرحها؟ هل يمثل ذلك أولوية للسياسيين 
واالقتصادية  االجتماعية  بالمشاكل  المشكلة  هذه  مقارنة  تتم  عندما  والجمهور 

األخرى. 

بحقوق  القانوني  واإلعتراف  الواضح  الفهم  للمحفزات  الناجح  اإلستخدام  يتطلب 
ومسؤوليات مختلف الشركاء الذين يستخدمون موارد مواقع التراث العالمي البحري 
وإدارتها واالستفادة منها.16 يحتاج اإلستخدام الناجح أيضاً إلى ضمان أن المحفزات 
المتخذة على مستوى واحد )أو عن طريق مؤسسة واحدة( متطابقة مع المحفزات التي 

يتخذها مستوى آخر.

المحفزات التنظيمية  1-2

تعتبر المحفزات التنظيمية، التي تعرف مجتمعة باسم منهج »ُقد وسيطر«، نوعاً من 
أنواع المحفزات المستخدمة األكثر شيوعاً في إدارة المناطق البحرية المحمية. تتعلق 
هذه المحفزات بإصدار وتطبيق القوانين واللوائح وحقوق الملكية والحيازة المعنية من 

مقتبس من باور، ب وآخرين، 1977.محفزات إلدارة البيئة و العلم البيئي والتقنية، 11، 3، ص 254-250.  15

الشراكة العالمية للمحيطات. عرض لكيفية إدارة الحفاظ على الموقع البحري:  16 

https://www.globalpartnershipforoceans.org/sites/oceans/ :أدوات العمل، 2013، يمكن الحصول عليها في
20HABITAT-WHAT‘S_WORKING_DECEMBER2013.pdf%files/images/GPO

https://www.globalpartnershipforoceans.org/sites/oceans
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بين محفزات أخرى بوصفها طرق تعزز االلتزام باإلجراءات اإلدارية. تستند مثل هذه 
التعزيزات على السياسات الوطنية والعالمية واآلليات القانونية. 

تضم أمثلة المحفزات التنظيمية: تصاريح صيد األسماك وتصاريح عمليات الغوص 
وتصاريح السياحة والتراخيص التجارية وشروط اإلستخدام والدخول وخطط ولوائح 
تقسيم المناطق إلى نطاقات ومعايير وجودة المياه وشروط تقييم األثر البيئي الخاص 

بالمشاريع الجديدة ضمن مواقع التراث العالمي البحري.

لصناع القرار المحليين، وعلى وجه الخصوص على المدى القصير. يشكل جعل صون 
الموقع أمراً جاذباً من الناحية االقتصادية في أغلب األحيان تحدياً أساسياً عند إنشاء 

إدارة فعالة.

تعتبر المحفزات االقتصادية، على نحو متزايد، عاماًل هاماً من عوامل تغيير السلوك 
المحفزات  من  العديد  توجد  المستدامة.  التنمية  بدعم  تقوم  ممارسات  باتجاه 
البرية.  البيئات  في  ممارسات سائدة  منها  العديد  وأصبحت  المالية،  أو  االقتصادية 
الدعم االقتصادي، من قبيل اإلعانات والدعم  المحفزات أن تتخذ شكل  يمكن لهذه 
وحقوق المستخدم، لتشجيع السلوك المستدام أو اآلليات المالية ) من قبيل الضرائب 
ممارسات  في  االنخراط  على  الموارد  مستخدمي  تشجيع  عدم  بغرض  والغرامات( 

هدامة. تضم بعض المحفزات االقتصادية األكثر استخداماً، ما يلي:18

شراء رخص إستخالص موارد: يتعلق هذا المحفز بالتعويض الذي يشترط التنازل . 1
بيع حقوق مصائد األسماك  المثال،  المورد )على سبيل  الحق في إستخدام  عن 

بغرض تنفيذ منطقة محمية(.

عدم . 2 شريطة  تعويضات  بمنح  اإلتفاقيات  هذه  تتعلق  الصون:  حوافز  إتفاقيات 
ممارسة الشخص لحقه في إستخدام المورد. 

اإلعانات . 3 مثل  اقتصادي  بدافع  المحفز  هذا  يتعلق  البديلة:  العيش  كسب  طرق 
المقدمة لتغيير مصدر دخل السكان المحليين إلى أنشطة ال تشتمل على استخالص 

موارد غير مستدامة أو أي شكل من أشكال تدهور البيئة.

ممارسات . 4 وإقرار  بإحداث  المحفز  هذه  يتعلق  السوق:  يحركها  التي  المحفزات 
إستخالص موارد مستدامة تزيد عبرها العائدات نتيجة للقيمة السوقية المرتفعة 
موقع  من  مستقاة  أفضل  ممارسة  نموذج  على  لإلطالع   18 المربع  أنظر  للمنتج. 

التراث العالمي البحري في سيان كان. 

مقتبس من نيستين، إ. وجيرستين هـ. 2009. محفزات في مناهج الحفاظ البحري، مقارنة شراء   18
الحقوق واتفاقيات التحفيز وطرق كسب المعيشة البديلة. كونسرفيشن إنترناشونال.

  تذكر
اإلبقاء على بساطة المحفزات 

تعمل اللوائح البسيطة بشكل أفضل. تتسم العديد من اللوائح بالتعقيد البالغ مما يصيب المستفيدين 
باإلرباك. عموماً، كلما اتسمت القوانين الوطنية بالبساطة، كلما زاد احتمال إتباعها على المستوي 
المحلي. يجب أن تتميز اللوائح المحلية بالوضوح قدر اإلمكان ويجب أن تكون سهلة الفهم ومكتوبة 
تلك  نجاح  في  المحلي خطوة جوهرية  المستوى  على  المقترحة  اللوائح  قبول  يشكل  محلية.  بلغات 
اللوائح، ويمثل الفهم الخطوة األولى في سبيل تحقيق هذه الغاية. من السهل جداً فهم قانون صارم 
يمنع صيد األسماك داخل المناطق البحرية المحمية أكثر من فهم »يحظر صيد األسماك بين شهر 

مايو وشهر يونيو وبين منسوب المياه األعلى ومسافة ميل واحد من الشاطئ«.17

المحفزات االقتصادية   2-2

التراث  مواقع  على  الحفاظ  من  تُجنى  التي  الدولية  المكاسب  أن  من  الرغم  على 
العالمي البحري تفوق بشكل كبير المكاسب قصيرة األجل التي تُجنى من الممارسات 
الهدامة،فإنه بالنسبة لمستخدمي الموارد المحليين تفوق المكاسب اآلنية التي يجنونها 
من اإلستخدام غير المستدام في أغلب األحيان المكاسب التي يتم جنيها من اإلدارة 
من  العديد  في  المستدامة  اإلدارة  تكون  للتسلسل،  وفقاً  األمد.  طويلة  المستدامة 
بالنسبة متوفرة  أو غير  الموارد  لمستخدمي  بالنسبة  اقتصادياً  إما جاذبة   السياقات 

17  كيلر، ج. 1999. دليل المناطق البحرية المحمية. اللجنة الدولية للمناطق المحمية. غالند، سويسرا، 
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طألا ةوطأقلأقةموتااوأ ولتواابكوهللة :

 المربع 18:
محفزات ناجحة مستندة الى السوق في موقع التراث البحري في سيان كان

تم إدراج موقع سيان كان، الذي يقع قبالة شاطئ شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، في قائمة التراث 
العالمي البحري في العام 1987 نسبة لغناه بالحياة النباتية ومجموعة الحيوانات التي تتعايش في بيئة 

متنوعة يشكلها النظام الهيدرولوجي المعقد للموقع. 
في العام 2000، وبدعم من مرفق البيئية العالمي، بدأت مجتمعات صيد األسماك المحلية في تغيير 
التقنيات الخاصة بصيد سرطان البحر باتجاه ممارسات مستدامة، تضم استخدام الخرائط الخاصة 
بمكان سرطان البحر ونظام تحديد المواقع العالمي، إضافة إلى تسجيل حجم الصيد اليومي بشكل 
منظم وإلغاء استخدام شباك الصيد على نحو تدريجي. بناء على النجاح األولي الذي تحقق، تم تحديد 
سبعة مواقع هامة لتكاثر األسماك وتم تدريب المجتمعات المحلية على استخدام التقنيات الجديدة. 
في غضون عقد واحد، حقق التعاون مع حوالي 300 شخصاً إنتاجية تتراوح بين 150 إلى 200 طن من 
سرطانات البحر الحية في السنة، لتتحقق زيادة في دخل صيادي األسماك المحليين بنسبة تصل 

ألكثر من 30%، في نفس الوقت الذي يتم فيه حماية الشعاب الهامة ومناطق تكاثر األسماك. 
في العام 2012، حصل مصيد حرفي من مصائد السرطان الشوكي الصغيرة، في سيان كان ومحمية 
المحيط الحيوي في بانكو شينشورو، على شهادة مجلس اإلدارة البحرية، مما أهلهم لعرض الملصقات 
الزرقاء الخاصة بمجلس اإلدارة البحرية على منتجاتهم. تدل هذه الشهادة على أن المؤسسة التجارية 
التقييم  إلى  استنادا  جيد  بشكل  والمدارة  المستدامة  األسماك  بمصائد  الخاصة  المعايير  تستوفي 
المستقل الذي يجريه المصدق المعتمد، المتمثل في شركة مراغ أمريكاز. فتحت شهادة مجلس اإلدارة 
البحرية األبواب للحصول على دعم عالمي وللوصول إلى األسواق العالمية، ونتيجة لذلك توفرت أرباح 

دخل إضافية وفرص عمل، بينما تمت حماية مناطق إلقاء البيض والحضانة داخل الموقع. 

الشكل 27: مصائد سرطان بحر حسنة اإلدارة -في سيان كان، المكسيك

سيان كعان، المكسيك
Julio Moure ©

البحرية، ومن  2.300 من صائدي السرطان  أكثر من  الراهن ليغطي  الوقت  المشروع في  تم توسيع 
الصيد  فيها  يحظر  التي  المناطق  في   %20 من  أكثر  إلى  تصل  زيادة  إلى  ذلك  يؤدي  أن  المتوقع 

في اإلقليم. 
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طلا ةوطأقلماةموياا ولةثملاوطلاموطقوأاا ويووطأةاثاكولطأةتمال

التقييم  في  للصون،  حافزاً  مباشر  غير  بشكل  تقدم  أن  يمكن  أخرى،  آلية  تتمثل 
االقتصادي للخدمات التي تقدمها مواقع التراث العالمي البحري واإلسهام الذي يمكن 
أظهرت  المناخي.  التغير  يسببها  التي  العالمية  المهددات  من  للتخفيف  به  تقوم  أن 
واألعشاب  والجزر  المد  ذات  والمستنقعات  االستوائية  األشجار  أجريت على  أبحاث 
البحرية، على سبيل المثال، أن هذه األنظمة البيئية تخزن وتحتجز الكربون بمعدالت 

أعلى نسبياً، لكل وحدة مساحة، من نظيراتها في الغابة البرية. 

في هذا السياق، يمكن لمواقع التراث العالمي البحري أن تلعب دوراً في التقليل من آثار 
التغير المناخي إلى أدنى حد عن طريق الحفاظ على األنظمة البيئية التي أصبحت نادرة 
بشكل متزايد، ويمكن لها أن تفتح المجال الستخدام المحفزات االقتصادية للمساعدة 
على حماية مواقع التراث العالمي البحري. بامكان القياسات التى تجرى والتقييم الذى 
يتم للطريقة التي تساهم بها األنظمة البيئية للتراث العالمي في االقتصادات الوطنية 

أن يشكل محفزاً فعاالً للحفاظ على هذه الكنوز التي ال يمكن تعويضها. 

وضع محفزات التراث العالمي   3-2

تستفيد مواقع التراث العالمي، من خالل إدراجها في قائمة اليونسكو الخاصة بالتراث 
العالمي، من مستوى الحماية الزائد بموجب اتفاقية التراث العالمي، 1972. إلى جانب 
اإلقرار بالقيمة العالمية اإلستثنائية للموقع، وضحت االتفاقية واجبات الدول األطراف 
في تحديد المواقع المحتملة ودورها في حماية هذه المواقع والحفاظ عليها. بتوقيع 
االتفاقية، يتعهد كل بلد من البلدان بالحفاظ على القيمة العالمية اإلستثنائية الواقعة 
اإلرث  بالحفاظ على هذا  المشترك  اإللتزام  ويعرب عن  البلدان  اختصاص هذه  في 

الذي يحمل خصائص عالمية فريدة لصالح األجيال القادمة. 

تقع على لجنة التراث العالمي مسؤولية تطبيق اتفاقية التراث العالمي. أثناء االجتماعات 
في  المدرجة  المواقع  في  الصون  حالة  بفحص  العالمي  التراث  لجنة  تقوم  السنوية، 
القائمة وتطلب من الدول األطراف إتخاذ إجراء في حالة عدم إدارة المواقع بشكل 
المعرض  العالمي  التراث  قائمة  في  المواقع  إدراج  صالحية  اللجنة  تمتلك  صحيح. 
للخطر في الحالة التي تتعرض فيها القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع للضغط الحاد. 
يتطلب هذا النوع من اإلدراج إجراًء جوهرياً وفورياً إلستعادة القيمة اإلستثنائية للموقع. 
التراث  قائمة  في  اإلدراج  تكسبه  التي  المميزة  لخصائصه  الموقع  فقدان  حالة  في 
العالمي، يجوز للجنة الفصل في شطب الموقع تماما من قائمة التراث العالمي. تم 

تطبيق هذه الممارسة في العام 2007 بخصوص محمية المها العربية في عمان وفي 
العام 2009 بخصوص وادي إلبه درسدن في ألمانيا. 

بينما ينظر إليه في أغلب األحيان بوصفه عقوبة أو عيباً، يعتبر إدراج موقع من المواقع 
بأسلوب  معينة  صون  إحتياجات  إلى  لالستجابة  إنشائها  يتم  آلية  للخطر  المعرضة 
فعال. ينبه إدراج موقع من المواقع في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر المجتمع 
الدولي إلى أن القيمة العالمية اإلستثنائية معرضة للخطر، مما يتطلب إجراءاً عاجاًل 
للخطر  المعرضة  المواقع  من  موقع  إدراج  يسمح  كلياً.  الموقع  فقدان  عدم  لضمان 
لمجتمع الصون االستجابة إلى احتياجات صون معينة واعطاء األولوية للقيام بذلك.
ثبت أن مجرد إدراج موقع ضمن المواقع المعرضة للخطر هو أمر فعال في زيادة وتيرة 

التحسينات على صون القيمة العالمية اإلستثنائية. 

إحداث  للخطر  المعرض  العالمي  التراث  قائمة  في  المواقع  من  موقع  إدراج  يتطلب 
وإتباع »حالة صون مرجوة إلزالة الموقع من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر«، 
فضاًل عن انتقاء تدابير تصحيحية لتحقيق هذه الحالة.19 يوضح المربع 19 كيف أن 
االستثمارات  دخول  ليكفل  المحفز  بدور  قام  قد  الوطني  إيفر غالديس  متنزه  إدراج 

المالية المطلوبة الستعادة القيمة العالمية اإلستثنائية لهذا الموقع الشهير.

http://whc.unesco.org/en/activities/567/ :الملف اإلعالمي للتراث الوطني: متاح في  19

http://whc.unesco.org/en/activities/567
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طألا ةوطأقلأقةموتااوأ ولتواابكوهللة :

 المربع 19:
متنزه إيفر غالديس الوطني: اإلدراج في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر 

بوصفه محفز لزيادة حماية القيمة العالمية اإلستثنائية.
تم إدراج متنزه إيفر غالديس الوطني، الذي يمتد بمحاذاة جنوبي منحدر فلوريدا )الواليات المتحدة 
األمريكية(، في قائمة التراث العالمي في العام 1979 نسبة لرحابة أراضيها الرطبة شبه االستوائية 
توفير ملجأ ألنواع  الذي يحمل قيمة عالمية هامة، وعلى  التنوع اإلحيائي  التي تساعد على حماية 

بيولوجية هامة من قبيل نمر فلوريدا والتمساح األمريكي.
يشكل المتنزه الوطني جزءاً من النظام البيئي الضخم لمنطقة إيفر غالديس، التي تغير جزء كبير منها 
عبر تطور أنظمة التحكم في المياه والزراعة والحيازة. يفاقم موقع المتنزه في نهاية اتجاه مجرى 
النهر الخاص بالنظام البيئي من المشكلة. نتيجة للتغيير بفعل اإلنسان في المناطق الطبيعية في إيفر 
غالديس واستخدام موارد المياه في جنوب فلوريد، أصبح الحفاظ على سالمة النظام البيئي للمتنزه 

تشكل تحدياً متزايداً. 
في العام 2010، وبطلب من حكومة الواليات المتحدة األمريكية، تم إدراج متنزه إيفر غالديس الوطني 
لتنفيذ  العاجلة  الحاجة  إلى  االنتباه  للفت  محاولة  في  للخطر  المعرض  العالمي  التراث  قائمة  في 
مشاريع ترميم تأخرت لمدة طويلة وكان بمقدورها ضمان تحقيق صون طويل األمد للموقع. عقب 
إرسال بعثة مراقبة تفاعلية مشتركة بين اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومجلس البيئات الطبيعية 
التصحيحية  المنشودة، بما في ذلك مراجعة كافة اإلجراءات  إنجاز حالة الصون  تم  البرية،  للحياة 

الضرورية. تم أيضاً إحداث مجموعة من المؤشرات لتقييم قياس التقدم باتجاه الحالة المنشودة. 
عوامل  من  هاماً  عاماًل  للخطر  المعرض  العالمي  التراث  قائمة  ضمن  الموقع  إدراج  أصبح  لقد 
استنهاض الجهود، التي بدأت قبل أكثر من ثالثة عقود، لوقف وتغيير االتجاهات المتردية لسالمة 
الموقع. لقد شجع إدراج الموقع على تطوير اإلدارة وااللتزام على المستوى الوالئي والمستوى الفدرالي 
والجهود  الموجودة  العلمية  البيانات  دمج  من  للصون  المنشودة  الحالة  سهلت  كما  سواء،  حٍد  على 
اإلدارية المتعددة داخل خطة شاملة تحولت إلى نقطة مرجعية الستيعاب التدابير اإلدارية المطلوبة 
إلحداث اآلثار المطلوبة في مجمل التعقيدات المتعلقة بترميم الموقع. لقد شجع إدراج الموقع ضمن 
المواقع المعرضة للخطر أيضاً على االستثمار المالي الالزم لتنفيذ مشروعات ترميم رئيسية تسمح 
للموقع بالضرورة باستعادة قيمته العالمية اإلستثنائية بمرور الوقت وبتحقيق إعادة إدراج ضمن قائمة 

التراث العالمي 

 الشكل 28: تحديد الحالة المنشودة للحفاظ على متنزه إيفر غالديس الوطني:
مثال يربط بين معيار القيمة العالمية اإلستثنائية واألهداف القابلة للقياس والحالة واالتجاه. يسهل 

هذا الجدول فهم عالقة السبب والتأثير بين التدابير التصحيحية وتحقيق الحالة المنشودة.

المصدر: جهاز المتنزهات الوطنية في الواليات المتحدة، 2013. 
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات في:

http://whc.unesco.org/en/soc/2934 أو عن طريق االتصال بالسيد/ ستيفن موريس، كبير موظفي الشئون الدولية، 
Stephen_Morris@nps.gov :جهاز المتنزهات الوطنية في الواليات عن طريق البريد اإللكتروني

http://whc.unesco.org/en/soc/2934
mailto:Stephen_Morris@nps.gov
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طلا ةوطأقلماةموياا ولةثملاوطلاموطقوأاا ويووطأةاثاكولطأةتمال

الشكل 29: يتكون النظام البيئي لمنطقة إيفر غالديس من بيئات طبيعية تتراوح بين 
وساحل  المنخفضة  فلوريدا  وجزر  فلوريدا  لخليج  البحرية  والبيئة  الصنوبر  هضبة 

الخليج.

المصدر: جهاز المتنزهات الوطنية في الواليات المتحدة، 2014.

منتزه إيفرغاليدس الوطني، الواليات المتحدة األمريكية.
© Shutterstock / FloridaStock 

ال يجوز إستخدام أو إعادة إنتاج هذه الصورة بدون إذن كتابي مسبق من صاحب حقوق النشروالطبع
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طألا ةوطأقلأقةموتااوأ ولتواابكوهللة :

المحفزات التوعوية    4-2

تهدف المحفزات التوعوية التي يشار إليها في بعض األحيان باسم » اإلقناع القائم على 
أساس أخالقي«، الى تغيير أخالقيات وقيم الناس بأسلوب يحركهم باتجاه إتخاذ إجراء 
يؤدي إلى حماية قيم موقع التراث العالمي البحري وضمان أن استخدام هذا الموقع 
سوف يظل مستداماً. تضم المحفزات التوعوية التعليم الحكومي وحمالت المعلومات. 
يقدم المربع 20 إيضاحاً من منطقة الصون قوانكاستفي كوستاريكا والمدرجة ضمن 

التراث العالمي..

بسبب وضعها المعترف به عالميا وزيادة إبرازها، فإن مواقع التراث العالمي تقف في 
موقف جيد لتحقيق نتائج مرجوة باستخدام المحفزات التوعوية. في أغلب الحاالت، 
يسُهل تمييز القيمة العالمية اإلستثنائية، ويمكن لمديري المواقع االستفادة من االعتزاز 
بالمكان واالهتمام الفطري لمعظم الناس بالتعلم لتثقيف السكان المحليين والزوار على 

حٍد سواء وللتأثير على التحوالت في السلوك. 

 المربع 20: 
المحفزات التوعوية في منطقة غواناكاستي الخاضعة للصون، كوستاريكا

بيئات  الموقع على  1999. يحتوي  العام  العالمي في  التراث  إدراج منطقة غواناكاستي في قائمة  تم 
طبيعية هامة للحفاظ على التنوع اإلحيائي، بما في ذلك أفضل بيئات الغابات الجافة، التي تمتد من 
أمريكا الوسطى إلى شمالي المكسيك، إضافة إلى بيئات رئيسية للنباتات والحيوانات المهددة بالخطر 

أو النادرة. يظهر الموقع عمليات بيئية هامة في محيطه األرضي والبحري الساحلي على حٍد سواء.
عقب بحث مكثف بشأن ممارسات مصائد األسماك في موقع التراث العالمي، تمت مباشرة إجراءات 
لتوسيع برنامج تعليم الشباب في الموقع، حيث كان البرنامج حتى ذلك الوقت يقتصر على الجزء البري 
من الموقع. بعد التغلب على مخاوف سالمة أولية، بدأ البرنامج التجريبي في العام 2006، ويستوعب 
البرنامج اآلن مجموعة من األطفال الذين يقودون الزوارق ويمارسون الغطس ويشاهدون الحيتان في 
المستوى األسري حيث يرافق اآلباء واألمهات أطفالهم في  الرحالت على  تتم هذه  فصل الصيف. 

نزهات تمتد طوال النهار وتجعلهم يتعرفون على التنوع البيولوجي داخل الموقع.
قبل هذه المبادرة، كان معظم األطفال ال يرون األسماك إال على طبق العشاء، ولكن يمكنهم اآلن أن 
يحددوا حوالي 20 نوعاً مختلفاً من األنواع في شعاب آل هاشال. في الوقت الحالي، يعرف السكان 
وأمهاتهم  آبائهم  األطفال  ويقنع  ويحبونها،  لمنازلهم  الخارجي  الفناء  الموجودة في  الكنوز  المحليون 
بتقدير الشعاب بوصفها »حاضنات لألسماك«. ساهم هذا البرنامج في إحداث تغيير في السلوك 
القوي  المحلي  المجتمعي  الدعم  إلى  دولياً  المشروع  غير  األسمال  صيد  من  تغير  الذي  المحلي، 
لسياسات الحفاظ. تتجلى أخالقيات الصون الجديدة في الحمالت األهلية الموجهة ضد مقترح إعادة 

منح التصريح بإستخدام الشباك في صيد الجمبري في كوستاريكا. 

الشكل 30: األطفال يدرسون النظام البيئي البحري في غواناكاستي.

منطقة غواناكاست المحمّية، كوستاريكا. 
© Maria Chavarria
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طلا ةوطأقلأقةمونيمطاومقلبوفمطوثةورثلاوف وسا وطأة امةولطأةتماللا

المهمة الثالثة: إعداد نظام مراقبة فعال من حيث التكلفة والتنفيذ20 

يستند هذا القسم على الخبرة المقدمة أثناء اجتماعات العمل بشأن »إدارة إمتثال المناطق المحمية: منهج هيكلي« والمنظمة عن طريق هيئة الحاجز المرجاني البحري العظيم، تاونزفيل، أستراليا، 7-11 نوفمبر 2014.  20

 

يمكنك أن يكون لديك أفضل اإلجراءات اإلدارية والمحفزات في العالم، ولكن أن كانت 
قوانين الموقع ولوائحه ال تُتبع، فإنك لن تتمكن من تحقيق النتائج المنشودة. بناء على 
ذلك، من األهمية بمكان أن يكون هناك نظام إمتثال لضمان أن مستخدمي الموارد 
يتقيدون بشكل صحيح باللوائح اإلدارية التي قمت بإستحداثها لحماية القيمة العالمية 

اإلستثنائية الخاصة بموقعك. 

في الوقت الذي نجد فيه أن تقسيم المناطق إلى نطاقات هو أمر شائع في أوساط 
مواقع التراث العالمي البحري، يبرز سؤال هام حول الكيفية التي يتم بموجبها إعداد 
الموارد  مستخدمي  أن  بوضوح  يضمن  والتنفيذ  التكلفة  من حيث  فعال  إمتثال  نظام 
يقومون بإتباع لوائح تقسيم المناطق إلى نطاقات.، على وجه الخصوص فإن المواقع 
جزر  في  المحمية  المنطقة   : مثل  العالمي  التراث  ضمن  المدرجة  الكبرى  البحرية 
فينيكس )كيريباتي( وجزر غاالباغوس )اإلكوادور( والبحيرات الشاطئية في كاليدونيا 
الجديدة : تنوع الشعاب المرجانية والنظم االيكولوجية المرتبطة بها ) فرنسا( والحاجز 

المرجاني العظيم )أستراليا( تواجه تكاليف باهظة تتعلق بمراقبة اإلمتثال. 

يحتوي دليل إدارة التكاليف على »نظام معلومات« يسمح لك بتحديد مناطق التنوع 
لك  يسمح  االلتزام.  بعدم  يتعلق  كبيرًا  والتي تشكل خطرًا  األولوية،  ذات  البيولوجي 
هذا النظام بتحديد االتجاهات الخاصة بسلوك مستخدمي الموارد غير الملتزمين، 
ولكنه أيضاً يحد من التكاليف المتعلقة بمواقع التراث العالمي الكبرى. يظهر الشكل 31 
األسلوب الذي تمكنت عبره هيئة الحاجز المرجاني البحري العظيم في أستراليا من 
تحديد مواقع النقاط الفعالة التي تتعرض لألخطار البالغة بغرض التخطيط للمراقبة. 

جزر غاالباغوس، إكوادور.
© Alan Davis
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طألا ةوطأقلأقةموتااوأ ولتواابكوهللة :

التخطيط  بغرض  البالغة  لألخطار  المعرضة  الساخنة  النقاط  لمواقع  المكاني  التحليل   :31 الشكل 
للمراقبة في منطقة الحاجز المرجاني العظيم المدرجة في قائمة التراث العالمي، استراليا. 

المصدر: حاجز الشعب المرجانية الكبير، أستراليا، 2014.

لها  والتى  األسماك  مصائد  إلتزام  لضمان  مواقع خصصت  الساخنة  النقاط  تعكس 
المنخفض  الطيران  ذلك  في  بما  المراقبة،  أنشطة  تنظيم  تقود  و  الكبرى  األولوية 
ودوريات القوارب ومالحقة المركبات الجوية بدون طيار ونشر كاميرات مراقبة عن 
تحديد  يتم  أخرى.  مراقبة  أنشطة  بين  من  التجارية،  الصيد  سفن  تتبع  وآليات  بعد 
الفعالة عبر تقييم سنوي لألخطار يقوم بتقدير أنشطة األخطار عن  النقاط  مناطق 
المحتمل.  وتأثيرها  وكثافتها  ووتيرتها  المشابهة  األخطار  وقوع  عوامل  تحليل  طريق 

يعتمد تقييم هذه األخطار على معلومات من قبيل:

إحصائيات واتجاهات الحوادث التي وقعت في السنوات السابقة؛	 
أنماط صيد األسماك الموسمي على طول المنطقة؛	 
سلوك وشبكة عالقات مستخدمي الموارد غير الملتزمين؛	 
تقييمات األخطار والمهددات اإلستراتيجية. 	 

الشكل 32: غرفة رصد اإلمتثال في منطقة الحاجز المرجاني العظيم المدرج في قائمة التراث العالمي. 

حاجز الشعب المرجانية الكبير، أستراليا
© Great Barrier Reef Marine Park Authority
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طلا ةوطأقلأقةمونيمطاومقلبوفمطوثةورثلاوف وسا وطأة امةولطأةتماللا

نظام  طريق  عن  تجميعها  تم  التي  للبيانات  دورية  وسنوية  شهرية  مراجعة  عبر 
االستخبارات المذكور، يمكنك القيام بإجراء موائمة عمليات المراقبة بغرض تحقيق 
الموارد  استخدام  من  أيضاً  ذلك  يُمِكنك  سوف  والتأثير.  الفعالية  من  حد  أقصى 

والتقنيات األكثر مالئمة بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة. 

يجب مالحظة أن التطبيق يمثل مكوناً واحداً من أنظمة إلتزام ) إمتثال( متكاملة. في 
الوقت الراهن، تستخدم أكثر برامج إدارة التنفيذ نجاحاً طيفاً واسعاً من أدوات اإللتزام 
واإلنفاذ، بما في ذلك المراقبة الميدانية وحمالت التوعية ورفع الوعي التي تستهدف 

فئات بعينها. 

تعتبر حمالت التوعية في أغلب األحيان الطريقة األفضل بأقل تكلفة للتشجيع على 
التنفيذ، ويتم ذلك باستصحاب التشريع واإلجراءات اإلدارية. يقدم الجدول 5 لمحة عن 
األدوات المختلفة المستخدمة في التنفيذ، وتتراوح هذه المعدات بين المعلومات ورفع 

الوعي وصوالً إلى اإلنذارات الصادرة من المحاكم والمقاضاة. 

الجدول 5 عرض لمختلف األدوات المتوفرة إلدارة اإللتزام 
نتائج إدارة األلتزام 

اإلستراتيجيةالمرجع  النتائج 
المعلومات 1 الوعي 

ستراتيجية  التعليم الإ
المراقبة 3تقييم اإللتزام 

مالية، 4 مكتبية،  )ميدانية،  المراجعة 
أنظمة(

التحري5
التنبيهات 6السلوك المعدل

التحذيرات7
إخطارات اإلخالل8
الموجهات/ األوامر 9
اإلجراء اإلداري10
المقاضاة11

المصدر: حاجز الشعب المرجانية الكبير، أستراليا، 2014.

البيانات واألجهزة  سوف يعتمد نوع نظام رصد اإلمتثال الذي تقوم بإستحداثه علي 
نظام  تنفيذ   21 المربع  يصف  موقعك.  في  لك  المتوفرة  المختلفة  التقنية  واألدوات 

المراقبة في جزر غاالبوغوس المدرجة في قائمة التراث العالمي. 

حاجز الشعب المرجانية الكبير، أستراليا.
© Underwater Earth / Catlin Seaview Survey 

 ال يجوز إستخدام أو إعادة إنتاج هذه الصورة بدون إذن
كتابي مسبق من صاحب حقوق النشروالطبع
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طألا ةوطأقلأقةموتااوأ ولتواابكوهللة :

 المربع 21:
رصد اإلمتثال في جزر غاالبوغوس المدرجة في قائمة التراث العالمي1

مثلث جزر غاالبوغاس أول موقع تم إدراجه في قائمة التراث العالمي. تم إدراج الجزر ألول مرة في 
قائمة التراث العالمي في العام 1978 )وتم تمديد هذا اإلدراج في العام 2001( نسبة للمميزات العالمية 
الفريدة التي تملكها الجزر، التي يشار إليها في أغلب األحيان بوصفها واحداً من »المتاحف الحية« 
األكثر أهمية في عرض التطور الطبيعي لكوكبنا. بوقوعها في نقطة التقاء ثالثة تيارات بحرية، تشكل 

جزر غاالبوغاس بوتقة ألنواع بحرية وحياة حيوانية استثنائية. 

بيئي استثنائي يحتوي على مجمع حياة بحرية، يمثل بعضها قيمة مقدرة  أسفر ذلك كله عن نظام 
لصائدي األسماك. على الرغم من أن صائدي األسماك المحليين يمتلكون الحق في جني هذه الموارد 
تأتي لصيد األسماك في  أماكن أخرى  قادمة من  الطبيعة سفناً  على نحو مستدام، تجذب خيرات 
المنطقة بشكل غير قانوني. تستهدف هذه العمليات على نحو متكرر أسماك القرش وكافة األنواع 

البيولوجية التي تتم حمايتها ضمن هذه المحمية. 

يتسم رصد اإللتزام في هذا الموقع الكبير والمدرج ضمن قائمة التراث العالمي بالتكلفة العالية وتعقد 
نظام  مثل  تقنيات  تستخدم  بدوريات  الوطني  غاالباغوس  ومتنزه  اإلكوادورية  البحرية  تقوم  المهام. 
مراقبة السفن ونظام التعرف التلقائي. يرسل نظام مراقبة السفن ونظام التعرف التلقائي مواقع نظام 
تحديد المواقع العالمي عبر قمر صناعي )بالنسبة لنظام مراقبة السفن( وراديو عالي التردد )بالنسبة 
لنظام التعرف التلقائي( إلى محطة التنفيذ المركزية الخاصة بالمتنزه. تراقب هذه التقنيات نشاط 
السفن داخل الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي من على البعد وتقدم أيضاً آلية أمان لصائدي 
األسماك واآلخرين، وذلك ألن »أزرار الطوارئ« مثبتة في هذه األنظمة. هنالك جهود جارية اآلن لتعزيز 
شبكة رصد اإللتزام القائمة بنظام معلومات مفصل سوف يتم تطويره عبر تبادل ُفضلى الممارسات 

اإلدارية مع خبراء من منطقة الحاجز المرجاني العظيم المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي. 

يُشترط على كافة السفن السياحية وسفن الصيد حمل نظام واحد من أنظمة التتبع. تستخدم السفن 
التي تزيد حمولتها عن 20 طن إجمالي نظام مراقبة السفن، بينما تستخدم السفن التي تقل حمولتها 

كتب محتوى المقالة : غودفيري ميرلين، مؤسسة تشارلس داروين.   21

الشكل 33: تغطية نظام التعرف اآللي في منطقة جزر غاالباغوس المدرجة في قائمة التراث العالمي.

المصدر: متنزه غاالباغوس الوطني/ ويلسون أراسيل، 2013.

عن 20 طن إجمالي نظام التعرف التلقائي. يتحمل مشغلو السفن تكاليف المعدات ورسوم التشغيل 
معدات  التلقائي  التعرف  نظام  تستخدم  التي  السفن  تتلقي  السفن.  مراقبة  لنظام  بالنسبة  السنوية 
ُمتَبرع بها، ويقوم متنزه غاالباغوس بتشغيل الدائرة الكاملة للهوائي الخاصة بنظام التعرف التلقائي. 
20 سفينة  أحرز استخدام نظام مراقبة السفن نتائج مرضية، مما أدى إلى تحديد مواقع أكثر من 
واحتجازها. تلقى أهداف الصون دعماً قوياً من خالل إستخدام هذه األجهزة. كما تم تعزيز مستوى 

السالمة في البحار.
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طلا ةوطأمطلثةمووإولةاملموطأ تليوطلاة ا ولمقسإوطأ ااثلقوطلليلاةوأةاباكوطأاموطخوبوف وطأ مليةولطأة:ةع

المهمة الرابعة: قم بتحديد الشركاء المحتملين ونّظم الترتيبات المؤسسية لتحقيق 
الحد األقصى من الكفاءة والتأثير.

عبر مواقع التراث العالمي التي تصل إلى 49 موقعاً، من النادر وجود مؤسسة واحدة 
للقيمة العالمية اإلستثنائية. تعتبر المهمة كبيرة  تعمل بمفردها وتحقق صونا ناجحاً 
للغاية. من حسن الحظ، تجذب المواقع البحرية المدرجة في قائمة التراث العالمي 
عموماً مجموعة من الشركاء الذين ينفذون مختلف إجراءات الصون أو األنشطة الُمدرة 
للدخل. في معظم األحوال، تنتظم وكالتان حكوميتان على األقل في العمل، إذ تكون 
لألخرى  تكون  بينما  اإلستثنائية،  العالمية  القيمة  على  صون  عن  مسئولة  إحداهما 
صالحية إدارة واحد أو أكثر من مجموعة األنشطة البشرية داخل الموقع وحوله. أضف 
إلى ذلك عمل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والشركات والمجتمعات 

المحلية لتحصل على الكثير من النشاط الذي يُمارس داخل موقعك. 

على الرغم من أن هذه الجهود ال يتم التنسيق لها في أغلب األحيان، في حالة قيامك 
بجمع هذه الجهود، سوف تكتشف أنها بلغت استثمارات مالية وبشرية هائلة تفوق بكثير 
الموارد المخصصة إلدارة الموقع وشغل الوظائف. بقليل من التنسيق والتثقيف حول 
المكانة الهامة للقيمة العالمية اإلستثنائية، يمكنك تنظيم األنشطة وزيادة الفعالية 

والتأثير إلى أقصى حد. 

تذكر!  
في الوقت الراهن، تعتبر مواقع التراث العالمي البحري المدارة بنجاح كبير هي تلك المواقع التي 
قامت بتحديد المؤسسات والشركاء األكثر أهمية ونظمت جهودهم حول هدف الصون طويل األمد 
اذهان شركائك،  اإلستثنائية في  العالمية  القيمة  إحياء  بغرض  للموقع.  اإلستثنائية  العالمية  القيمة 
بإمكانك استخدام تطبيقات الحاسوب اللوحي والهاتف الذكي المتوفرة في اآلي تيونز ومتاجر غوغل 
بالي لمشاركة مقاطع الفيديو والبيانات العلمية الخاصة بكل موقع بحري مدرج في قائمة التراث 
تخص  التي  العالمي  التراث  جمعية  وتقارير  قرارات  كافة  على  أيضاً  التطبيقات  تشتمل  العالمي. 

49 موقعاً تمثل مواقع التراث العالمي والتي تم تجميعها خالل األربعين عاماً السابقة

http://whc.unesco.org/en/marine-programme/ :يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات في

http://whc.unesco.org/en/marine-programme
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طألا ةوطأقلأقةموتااوأ ولتواابكوهللة :

 أول ما يلزمك فعله هو إعداد قائمة تحدد األشخاص الذين يقومون بتنفيذ المهام في 
موقعك. من المحتمل أن تقوم المنظمات غير الحكومية بتشغيل مجموعة من المشاريع 
في موقعك، في الوقت الذي تملك فيه الجامعات ثروة من البيانات والمعلومات العلمية 
عن حالة صون األنواع الرئيسية في الموقع، ويمكن لها أن ترسل طالب باحثين إلى 
لهذه  يمكن  أهداف مشروعك،  بين  والتوفيق  الجيد  بالتنسيق  قيامك  عند  منطقتك. 
المبادرات، فضال عن ما يتنج عنها، أن تحدث مساهمات هامة تتعلق بالحفاظ على 

القيمة العالمية اإلستثنائية. 

المرتبطة  الجهات  الخصوص  وجه  وعلى  الخاص،  القطاع  يجني  ذلك،  إلى  إضافة 
المالحية،  السياحية والشركات  الشركات  الفنادق والمطاعم ومشغلي  بالسياحة مثل 
مكاسب كبيرة من موقع تراث عالمي يتسم بحسن حالته العامة وإدارته الجيدة. على 
البيئية  للصحة  ضرورية  الرواسب  من  الخالية  النظيفة  المياه  تعتبر  المثال،  سبيل 
المهتم  السياحة  لمشغل  االقتصادية  واالستدامة  المرجانية  الشعب  بأنظمة  الخاصة 

بالغطس أو الغوص.

إلى  العمليات السياحية من موقع  التحصل عليها من  التي تم  المبالغ  تتفاوت  بينما   
موقع، تستفيد هذه الشركات، بشكل كبير، من االعتراف الدولي الذي يرتبط بتحديد 

التراث العالمي؛ وتلك حقيقة يجب أن تقدم عائداً للحفاظ على الطبيعة. 

إذا أخذنا بعين االعتبار الميزانيات المحدودة والموارد البشرية المحصورة المتوفرة 
يشكل  العالمي،  التراث  قائمة  في  المدرجة  البحرية  المواقع  معظم  على  للحفاظ 
العالمية  القيمة  على  الحفاظ  الجميع حول  واصطفاف  التعاونية  الشراكات  إنشاء 
اإلستثنائية أمرًا حاسمًا بالنسبة لإلدارة الفعالة. ينبغي أن تُستخدم الخصائص التي 
الحاليين  الشركاء  مع  نقاشك  لتركيز  موقعك  في  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  تشكل 
والشركاء المحتملين. بمعنى أكثر توسعاً، يمكن لالصطفاف حول الحفاظ على القيمة 
الوطنية  العمل  وبرامج  األولويات  إلى  إضافة  بموقعك،  الخاصة  اإلستثنائية  العالمية 
والدولية أن يشكال أسلوباً فعاالً يفضي إلى تحقيق نتائج فعالة وراسخة لصالح موقعك. 
أنظر المربع 22 والمربع 23 لإلطالع على أمثلة حول الكيفية التي تعمل بها المواقع 

البحرية المدرجة في قائمة التراث العالمي للقيام بهذا اإلجراء عملياً. 

 المربع 22:
التوفيق بين أهداف الصون وفرص األعمال التجارية في الخلجان البحرية 

المدرجة في قائمة التراث العالمي في غرب النرويج 
تم إدراج الخلجان البحرية في غرب النرويج والمتمثلة في غيرانغرفيورد ونيرويفيور 
في قائمة التراث العالمي في العام 2005 اعترافاً بخلجانها البحرية المتطورة بشكل 
بالمناظر الخالبة  وتمتعاً  وعمقاً  ممتاز، والتي تعتبر من بين الخلجان األكثر اتساعاً 

التى تبقت في كوكبنا. 

المستدامة  اإلدارة  الموقع في  داخل  والمستمرة  الكبيرة  التحديات  واحدة من  تتمثل 
ألكثر من 800،000 زائر في السنة.يشكل كل من قطاع المدخل الضيق والمدن الصغيرة 
زيارة  للسواح  فيها  يمكن  التي  للشهور  المحدود  والعدد  الطبيعي  بالمشهد  المحيطة 
الموقع تحدياً يتعلق بالحفاظ على الموقع وجودة مياهه. شأنه شأن العديد من المواقع 
إلى اجتذاب حصة  الموقع  العالمي، يحتاج هذا  التراث  المدرجة في قائمة  البحرية 

مقدرة من ميزانية اإلدارة من مصادر غير العائدات الحكومية.

منذ إدراجه في قائمة التراث العالمي، أصبح الموقع نموذجاً للكيفية التي تتمكن بها 
أهداف الصون والمصالح التجارية من إيجاد حل يحقق مصالح جميع األطراف. بدالً 
من إنشاء أنشطة خاصة، اختار مديرو الموقع تطوير رؤية عامة مع القطاع الخاص 

تعرف باسم الحلم األخضر 2020. 

بدالً من التركيز على زيادة عدد زوار الموقع، تؤكد الشراكة تدريجياً على أن المشغلين 
هؤالء  وافق  الموقع.  إلى  بالدخول  لهم  يسمح  من  هم   « البيئة  على  محافظة  »األكثر 
المشغلون على تسويق الخبرة ذات الجودة العالية ووسمها بعالمة تجارية، وفقاً لتعريف 
التراث العالمي، كما وافقوا على أن نسبة من األرباح التي يجنونها من الزيارات السياحية 
سوف تقدم الدعم المالي الضروري لصالح الصون الطويل األمد للموقع. طبقاً لرؤية 
مسعى  في  قوى  في  ويتكتلون  والشركاء  األطراف  كافة  يُحشد   ،2020 األخضر  الحلم 
إستراتيجي يهدف إلى الحفاظ الطويل األمد على القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع. 

لمزيد من المعلومات، يرجي االتصال باآلنسة كاترين بلومفيك، مديرة الخلجان البحرية في غرب النرويج: 
katrin@verdsarvfjord.no

mailto:katrin@verdsarvfjord.no
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طلا ةوطأمطلثةمووإولةاملموطأ تليوطلاة ا ولمقسإوطأ ااثلقوطلليلاةوأةاباكوطأاموطخوبوف وطأ مليةولطأة:ةع

 المربع 23:
التوفيق بين األولويات الوطنية والحفاظ في موقع إسيمانغاليسو المدرج في 

قائمة التراث العالمي في جنوب أفريقيا 
اعترافاً   1999 العام  في  العالمي  التراث  قائمة  في  الرطبة  للمياه  إسيمانغاليسو  متنزه  إدراج  تم 
الموقع  يضم  األخاذ.  الطبيعي  مشهدها  وجمال  العالمية  األهمية  ذات  الطبيعية  بيئاتها  بمجموعة 
االستوائية  شبه  أفريقيا  بين  الممتد  الجسر  في  البردي  نبات  من  كثيف  غاب  يغطيها  رطبة  أراض 
للثدييات البرية والبحرية األضخم في العالم، إضافة إلى أقدم  وأفريقيا االستوائية، ويشكل موطناً 

األسماك الموجودة في العالم. 
تم إدراج الموقع في العام 1994، الذي شهد بزوغ الديمقراطية في جنوب أفريقيا، عندما كان الفقر 
للمنطقة. في ذلك  الطبيعية  الثروة  النقيض من  يقفان على  العدالة االجتماعية واالقتصادية  وعدم 
الوقت، كانت تعيش أكثر من 80% من األسر تحت خط الفقر وكان معدل التوظيف الحكومي أقل من 
15%. أحدث القانون الحكومي الذي قام بتأسيس النظام اإلداري الخاص بالموقع المدرج في قائمة 
التراث العالمي التزاماً مبتكراً يجمع بين الحفاظ على القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع والتنمية 

االقتصادية المستدامة الخاصة باألنشطة التي تخلق الوظائف للسكان المحليين.
جلبت العناية باألرض وأنشطة تطوير البني التحتية، التي تم إحداثها للحفاظ على القيمة العالمية 
اإلستثنائية للموقع، مكاسب غيرت حياة المجتمعات المحلية عبر خلق أكثر من 45،000 وظيفة مؤقتة 
العالي في  التعليم  المحليين  الشباب  45 من  2012، واصل  العام  11 عاماً. بحلول  خالل فترة مدتها 
مجاالت الصون والسياحة لتطوير المهارات التي تعود بالنفع على مجتمعاتهم. يدعم إدراج الموقع في 
قائمة التراث العالمي وإستراتيجيته المنشاة حديثاً بخصوص االستقطاب والتسويق التطور الراسخ 

نحو المستقبل من أجل إحداث األنشطة المستدامة التي تدر الدخل، من قبيل السياحة البيئية.
يعد نجاح إيسيمانغاليسو في تقديم صون طويل األمد ومكاسب اقتصادية نتيجة من نتائج التوفيق 
أفريقيا.  جنوب  لحكومة  الكلية  االقتصادية  السياسات  مع  االستراتيجي  إدارته  بين  اإلستراتيجي 
بوصفه قد أصبح جزءاً من عوامل الطبيعة التى تدفع بإتجاه تقديم فرص العمل والتخفيف من حدة 
الفقر،فقد تمتع موقع إيسيمانغاليسو بدعم سياسي قوي؛ وقد مكن ذلك مديري الموقع من حمايته 

من مهددات الصون الخارجية، من قبيل التعدين في محيط الموقع. 
 تتوفر مزيد من المعلومات في: 

  )apz@worldonline.co.za( أو عن طريق االتصال بمدير موقع https://isimangaliso.com/

© iSimangaliso Wetland Park Authority

https://isimangaliso.com/
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طألا ةوطأقلأقةموتااوأ ولتواابكوهللة :

المهمة الخامسة: قم بصياغة قصة جذابة واستخدم طابع التراث العالمي ألقصى 
درجة ممكنة لتحقيق الحفاظ على القيمة العالمية اإلستثنائية22

يستند هذا القسم على الخبرة الواسعة لشركة استشارات االتصاالت االستراتيجية - أوشن ويرك &ريسورس ميديا) شركة أعمال المحيط والموارد لإلعالم(  22

يتعرف معظم الناس على طابع اليونسكو الخاص بالتراث العالمي، ولكن هذا التعرف 
المهددات  ضد  محصناً  موقعاً  موقعك  من  يجعل  أن  وحده  يمكنه  ال  الطابع  على 
البشرية  الموارد  لتأمين  تلقائية  التعرف أن يشكل ضمانة  وتأثيراتها. وال يمكن لهذا 
بالتفاوض  ممتلئاً  اليومي  برنامجك  يكون  ما  غالباً  موقعك.  إلدارة  الكافية  والمالية 
مع مختلف الشركاء. سواء كانت جهودك مركزة حول جذب التمويل أو تغيير سلوك 
لوائح جديدة، فسوف تحتاج  بإستحداث  القرار  إقناع صانعي  أو  الموارد  مستخدمي 

لمهارات تواصل و إقناع فعالة.
مترابطة  قصة  سرد  في  تتمثل  الجمهور  وإشراك  الشركاء  الجتذاب  طريقة  أفضل 
وجذابة حول موقعك، والمكاسب التي يحققها للناس، وما يمكنهم فعله للحفاظ على 
تساعدك  سوف  العالمي.  التراث  قائمة  في  مكانته  الموقع  تكسب  التي  الخصائص 
القصة التي تشكل نواة موقعك على التبشير بموقعك وإقناع الناس باالنضمام إليك في 

عملك للحفاظ على القيمة العالمية اإلستثنائية.
بينما يمكن أن تكون القيمة العالمية اإلستثنائية لموقعك موصوفة بشكل واضح في 
خطتك اإلدارية، يمكن أن تكون تلك القصة موصوفة بمصطلحات ال يفهمها اآلخرون 
القصة  ابتداع  مهمة  في  الشروع  عليك  يجب  لذا،  بها.  يهتمون  ال  حتى  أو  بسهولة 
الجوهرية عبر ترجمة القيمة العالمية الخاصة بك من اللغة التقنية المستخدمة في 
ملف اإلدراج الخاص بك إلى قصة موجزة تفصح عن القيمة البيئية والثقافية لموقعك، 

التي سوف تجد التجاوب من الجمهور.
تعتبر القصص مهمة ألنها تمس عواطف الناس وتلتصق بعقولهم بشكل أفضل من ما 
الذي  السبب  على  موقعك  الناجحة حول  القصة  تؤكد  منفردة. سوف  الحقائق  تفعله 

يوضح تميز موقعك بالنسبة للناس وكيف أن موقعك يتسم بأنه موقع استثنائي على وجه 
األرض. استناداً إلى نوعية الناس الذين سوف تسرد لهم القصة، يجب أن تكون مستعداً 
ألن يكون عندك شخصية رئيسية أو شخصيتين لتبعث الحياة في كامل جسد القصة. 
الموارد في  يدير  أو  أو يحمي  يستخدم  تكون شخصاً  أن  الرئيسية  يمكن لشخصيتك 
موقعك. يمكن أيضا أن تكون مخلوقاً بحرياً يشكل جزءاً من القيمة العالمية اإلستثنائية.
بعد ذلك، قم بإلقاء نظرة على قائمة المؤسسات والشركاء المحتملين التي أعددتها في 
4 السابقة. من المحتمل أن تضم هذه القائمة مجموعة من الوكاالت الحكومية  المهمة 
القرار  وصناع  البحثية  والمؤسسات  المدني  المجتمع  ومنظمات  التجارية  والشركات 
والمطورين والصحفيين والمجتمعات المحلية ومستخدمي الموارد اآلخرين. يمثل كل كيان 
في هذه القائمة واحداً من جمهورك المستهدف المحتمل. من المحتمل أن يكون الوقت 
تزن  أن  عليك  يجب  لذا  محدودة،  واإلقناع  للتواصل  تكرسها  لكي  لك  المتاحة  والموارد 
األهمية النسبية للشيء الذي يمكن أن يقوم به أي فرد من أفراد الجمهور بالنسبة لموقعك، 

وعليك أن تبوب هذه األشياء حسب ترتيب القيمة التي يمكن أن تضفيها هذه األشياء
عليك اآلن بالتوقف للتفكير حول نوعية كل أولوية من األولويات التي يهتم بها الجمهور 
والطريقة التي يمكن أن تستفيد بها القيمة العالمية اإلستثنائية وطابع التراث العالمي 
لتلك  الرئيسية  االهتمامات  من  أكتر  أو  بواحد  يرتبط  بأسلوب  األولويات  هذه  من 
األولويات. يجب أيضاً أن يستقر رأيك على الطريقة التي سوف يساعدك بها أي فرد 
من أفراد الجمهور لتحقيق أهداف صون موقعك، وعليك بكتابة جمل واضحة وبسيطة 

حول هذه الطريقة. 
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عند هذه النقطة، لديك كافة المعلومات التي تحتاجها إلنشاء »خطاب موجز« مصمم 
يكون  أن  يجب  ألنه  الموجز  الخطاب  اسم  عليه  أُطلق  الجمهور.  أفراد  من  فرد  لكل 
المصعد،  ركوب  يستغرقه  الذي  الزمن  خالل  فحواه  ليسرد  الكفاية  فيه  بما  موجزاً 
كما يجب أن يكون أخاذاً ليسترعي انتباه الشخص خالل تلك البرهة الزمنية. يجب 
مع  متوافقاً  تجعله  أن  وعليك  لموقعك،  الرئيسية  القصة  الموجز  خطابك  يسرد  أن 

اهتمامات الشخص الذي تتحدث إليه لكي يطلب منك سماع المزيد. 
قبل أن تجرب نسخة من خطابك الذى تعتزم توجيهه مع جمهور حقيقي، تأكد من أنك 

أجريت عليه تمريناً أمام مرآة واختبرته بطريقة لعب األدوار مع زميل أو صديق.
يتمثل الهدف في الشروع في نقاش، وليس تقديم خطاب. إنك ترغب في إشراك جمهور 
في حوار يفضي إلى ما يفيد الجمهور والحفاظ على القيمة العالمية اإلستثنائية. عند 
فتح باب النقاش، استمع بحرص إلى ما يقوله الجمهور لك، ألنهم يكشفون خالل كل 
التي  القصة  من  وأجزاء  ومعوقاتهم  واحتياجاتهم  قيمهم،  حول  هامة  معلومات  جملة 
كان لها وقع على معظمهم. سوف تساعدك كل هذه المعلومات على مراجعة خطابك 
الموجز والمضي به قدماً. تأكد من التشديد على الطريقة التي يمكن أن تساعدهم 
بها طابع التراث العالمي في تحقيق أهدافهم، وأخبرهم عن الطريقة التي يمكن أن 
الجزء  هذا  يمثل  اإلستثنائية.  العالمية  القيمة  على  الحفاظ  لتحقيق  بها  يساعدونك 

األخير الدعوة التي تطلقها للتحرك.

عبر إتباع الممارسات األفضل المتعلقة بالتواصل اإلستراتيجي، يمكنك أن تبشر بشكل 
أفضل بالموارد والشراكات التي تحتاجها إلدارة موقعك بطريقة فعالة. سوف يساعدك 
إتباع هذه المهارات وتطبيقها على التبشير بموقعك على نحو فعال مع صناع القرار 

متنزه جزر كوكوس الوطني، كوستاريكا
© Barry Peters / Public Domain

تذكر!  
عليك بالتواصل اإلستراتيجي الجتذاب الشركاء والموارد

زالت  ما  الصحفية.  والبيانات  األخبار  ونشرات  اإللكترونية  المواقع  على  مقتصراً  التواصل  يعد  لم 
هذه األشياء تتمتع باألهمية، ولكنها ال يمكن أن تساعدك بمفردها على تحقيق الحفاظ على القيمة 
العالمية اإلستثنائية لموقع التراث العالمي البحري. الشيء الذي سوف يساعدك هو استخدام التواصل 
اإلستراتيجي إلقناع اآلخرين باالنضمام إليك في العمل من أجل تحقيق أهدافك الخاصة بالصون. 
يجب أن تضم المكونات األساسية ألي إجراء لمسعى تخطيطي يتعلق بالتواصل االستراتيجي ما يلي:

قائمة جمهور مرتبة حسب األهمية: من هو أكثر شخص يمكن أن يساعدك في  ⎯  
األمور األكثر أهمية؟

قصة موقع مركزية: أبعث الحيوية في موقعك وفي القيمة العالمية اإلستثنائية  ⎯  
الخاصة بك، عبر جملتين أو أكثر.

الجمهور: من هم األشخاص الذين تتحدث لهم؟ ⎯  
الدافعية: ما األشياء التي تثير اهتمام جمهورك؟ ⎯  
الفائدة: كيف يمكن للموقع والقيمة العالمية اإلستثنائية له أن يفيدا جمهورك  ⎯  

ليجني المكاسب من األشياء التي تشكل له دافعاً؟ 
المشكلة: ما المشكلة المحددة التي يمكن للجمهور أن يساعدك في حلها في  ⎯  

موقعك، وكيف؟
للموقع  ⎯ يمكن  التي  األشياء  في  التحرك  في  الدعوة  تتمثل  للتحرك:  الدعوة   

القيام بها لصالحك، واألشياء التي يمكن أن تقوم بها أنت لصالح الموقع. 
تذكر أن الهدف هو بدء حوار وليس إلقاء خطاب. أنت تريد أن تشرك جمهورك في حوار سوف يؤدي 

إلى وضع مربح لهم ولصون القيمة العالمية اإلستثنائية.
استنادا إلى الخبرة المقدمة من السيد/ توري ريد، خبير في التواصل اإلستراتيجي، أونشن ويرك 

http://oceanwork.com/ :كونسالتيغ

http://oceanwork.com


88

أقة
أقل
ةوط
ا 
أل
ط

لة
لف
أل
ةوط
ا 
طل

طألا ةوطأقلأقةموتااوأ ولتواابكوهللة :

والمانحين والشركاء المحتملين والزوار على حٍد سواء، وتثقيفهم حول أهمية موقعك 
البحري المدرج في قائمة التراث العالمي والقيمة التي يمكن أن يحققها لهم ومكاسب 

الدفاع عنه ضد التنمية غير المالئمة، من بين أشياء أخرى. 
يمكنك أيضاً استخدام قصة موقعك ووضع التراث العالمي الخاص بها لتوحيد جهود 
لهذا  يمكن  ومترابطة.  سهلة  سردية  خلفية  على  وحوله  الموقع  داخل  للعمل  الجميع 
التركيز على  فعاالً لضمان أن الشركاء يظلون في حالة من  اإلجراء أن يكون أسلوباً 
الجدوى األساسية لإلبقاء على القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع، ويمكن أيضاً لهذا 
يفرض  العالمي  التراث  طابع  بأن  للجميع  راسخاً  تذكيراً  بوصفه  يوظف  أن  اإلجراء 
مسئوليات معينة، إضافة إلى ما يحققه من مكاسب. يعد هذا اإلجراء على درجة كبيرة 

من األهمية عندما يفرض واقع العمل اليومي ضغوطات متزاحمة على عاتق موقعك 
الموقع في قائمة  إدراج  المثال، سمح  الجديدة، على سبيل  وشركائك. في كاليدونيا 
التراث العالمي في العام 2005 للموقع بتوحيد كافة الممثلين من 13 جمعية إدارة محلية 
العالمية اإلستثنائية  حول الهدف الرئيسي والمشترك الخاص بالحفاظ على القيمة 
للموقع. أوضح المؤتمر الوطني األول الناجح الذي جمع كافة المديرين )يمثل المديرون 
في الغالب الشعوب األصلية( أهمية هذا الهدف المشترك في الحفاظ على سالمة 
كافة العناصر الستة المبعثرة على طول البالد وعرضها، والتي تشكل القيمة العالمية 

االسثنائية23.

http://whc.unesco.org/en/news/1059/ :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة  23

خليج بورتو:جون بيانا الصخري، خليج جيروالتا، ومحمية سكاندوال فرنسا. 
© Agne Bartkute

http://whc.unesco.org/en/news/1059
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طلا ةوطأللفلةمووإولفالهةووفةوالطلةولطيةلمبوخلليوطأ طأوطأثللاوخوبواياةوف  تةوأةاباكوطأامل ويووطأبا ةوطأثللاةوطةيةقتللاة

 المربع 24:
إبراز طابع القيمة العالمية اإلستثنائية وتسويق قيمها- منطقة بحر ودان 

المدرجة في قائمة التراث العالمي
أكبر نظام متصل  2010، وهو  العالمي عام  للتراث  اليونسكو  إلى قائمة  الذي تم ضمه  يعتبر بحر ودان، 
في العالم للسهول الرملية والطينية ذات المد والجزر. يمند بحر ودان لمسافة 500 كيلو متراً على طول 

الشريط الساحلي للبلدان الثالث التي تحضن بحر الشمال، وهي ألمانيا وهولندا والدنمارك.
العالمية  للقيمة  والتسويق  التجارية  العالمة  تخصيص  أصبح  العالمي،  التراث  قائمة  في  إدراجه  منذ 
االسثنائية لبحر وادن جزءاً جوهرياً من اإلدارة الناجحة للموقع، وتشارك في ذلك شركاء رئيسيون عملوا 
الموقع  هذا  في  المديرون  أخذ  منه.  واالستفادة  العالمي  التراث  قائمة  في  المدرج  الموقع  حماية  على 
في  إنجازه  يريدون  وما  أنجزوه  ما  حول  فهمهم  لتعزيز  االعتبار  في  التجارية  العالمة  تخصيص  فرصة 
المستقبل، وساعد ذلك على رفع الوعي في الموقع بوصفه كياناً موحدا، ومكاناً يشكل جزءاً من شبكة 
المواقع المحيطية األكثر تميزاً في العالم، والتي تستحق الحماية واإلستكشاف واستمتاع الجميع بها في 

كل السنوات القادمة.
بغرض إيصال القصة الرئيسية للموقع ودعم طابع التراث العالمي،أعد مديرو الموقع في بحر وادن كتيباً 
إرشادياً جديداً وأدوات برنامج لحث الوكاالت الحكومية ومستخدمي الموارد ومشغلي األعمال التجارية 
تعكس  التي  الرئيسية  الرسالة  وإيصال  استيعاب  السياحيين على  والمرشدين  الصون  بمجال  والمهتمين 
وضع بحر وادن المدرج في قائمة التراث العالمي. يعرض الكتيب اإلرشادي مجموعة من المعايير إليصال 
طابع بحر وادن عبر عناصر بيانية رئيسية ورسالة واضحة بخصوص الخصائص الرئيسية التي أكسبت 
إلى مختلف  المقدمة  العالمي  التراث  العالمي، فضال عن طابع  التراث  قائمة  في  اإلدراج  الموقع وضع 

الشركاء المنضوين في الموقع. 
يشكل الكتيب اإلرشادي وأدوات البرامج حزمة الطابع التي تضم إيضاً شعاراً رئيسياً وعالمة مرور رئيسية 
وموقع إلكتروني رسمي للتراث العالمي، فضاًل عن مقطع فيديو قصير ومعلومات نشرة إعالنية. إضافة 
إلى ذلك، تم إعداد أكثر من 65 كشك معلومات - أنظر الشكل 35 ضمن الموقع، ويمكن للسكان والزوار 
أن يسردوا قصصهم المتعلقة ببحر ودان عن طريق مشروع تفاعلي يطلق عليه اسم »كن جزءاً من أسرة 

التراث العالمي.« 
تمكن هذه األدوات جميعها الشركاء في جميع أنحاء البلدان الثالث من سرد قصة موحدة واستخدام طابع 
التراث العالمي رفع وضع موقعهم ودعم التسويق الذكي والمنسق. تتمثل النتيجة النهائية في أن الشركاء 
في بحر وادن يمكنهم عندما يعملوا مجتمعين جني فوائد اكبر من التى يمكن لهم أن يجنوها في حالة 

تصرف كل شريك بشكل منفرد ومجزأ. 
 http://www.waddensea-secretariat.org/ or by contacting Harald :المزيد من المعلومات متاحة في

Marencic,Common Wadden Sea Secretariat: marencic@waddensea-secretariat.org

الشكل 34: العالمة التجارية لموقع التراث العالمي في بحر ودان.

المصدر: األمانة العامة لموقع بحر ودان، الحدائق الوطنية لبحر ودان،
شلسفيع هولتشتاين وسكسونيا السفلى، 2014.

الشكل 35: تمثل أكشاك المعلومات موقع التراث في بحر وادن جزءاً من التسويق للقيمة العالمية 
اإلستثنائية. 

©Common Wadden Sea Secretariat, 
Wadden Sea National Parks of Schleswig-Holstein and Lower Saxony

http://www.waddensea-secretariat.org/
mailto:marencic@waddensea-secretariat.org
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طألا ةوطأقلأقةموتااوأ ولتواابكوهللة :

في الختام، سوف تساعدك القصة المترابطة والسردية الجديدة أنت وشركائك على 
العمل الفعال سوياً لرفع مستوى موقعك وسوف تجلب الكثير من الموارد إلى المائدة

بوصفك مديراً، فإنك تحتاج إلى تطوير مهارات تواصل راسخة، ولكن التواصل يمثل 
مجال خبرة إحترافية مميزة بذاتها. تتمثل واحدة من هذه الطرق في أنك قد ترغب 
في استخدام المعلومات الواردة في هذا القسم لتحديد شركة استشارات متخصصة 
في االتصاالت أو شركة إعالمية رئيسية، إضافة إلى استخدام المهارات الموضحة 
الخاص  العالمي  التراث  موقع  في  بالمشاركة  الشركات  هذه  القناع  الدليل  هذا  في 
يرتفع وضع هذه  لك، سوف  االحترافية  والمساعدة  التدريب  تقديم  عن  بك. عوضاً 
الشركات من خالل ارتباطها بطابع التراث العالمي المهيب. ينطبق نفس هذا الشيء 

علي المهارات األخرى التي يحتاجها فريق اإلدارة العامل لديك.

لقد أوجزت هذه الخطوة المهام التي تحتاجها إلكمال اإلجابة على السؤال: كيف لك أن 
تحقق غايتك. ننتقل اآلن الى الخطوة األخيرة »ما الذي تعمل على انجازه؟«

سيرتسي، آيسلندا
©Andreas Trepte / Public Domain
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الخطوة الرابعة 
ما األشياء التي قمت بإنجازها؟

 جزيرة سانت كيلدا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.
© SNH / MNCR



ما المخرجات المستقاة من هذه الخطوة؟  
نظام مراقبة وتقييم فعال؛  .1

معرفة ما إذا كنت قد حققت أهدافك أو على األقل أنك تتحرك في االتجاه الصحيح؛  .2
مجموعة األولويات التي تحدد القرارات التي تحتاجها لتنفيذ إجراءاتك اإلدارية؛  .3

قائمة قصيرة بالبحث المطلوب لإلعالن عن اإلدارة المستقبلية.  .4
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مقدمة:

عليك تقبل التغيير، تعلم وتأقلم أثناء مسيرتك.  ←
نظراً ألن التغيير أمر حتمي، يجب أن يُسير التخطيط لموقعك البحري المدرج 
في قائمة التراث العالمي وفقاً لعملية تفاعلية ومستمرة يطلق عليها اسم »اإلدارة 
المتكيفة«. إذا كان نظامك اإلداري يتميز بالمتانة والتكيف بما فيه الكفاية، فإنه 
لموقعك  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  إستمرار  ضمان  على  يساعدك  أن  يمكن 

خالل الظروف المتغيرة. 

يؤثر التغيير على حالة القيمة العالمية اإلستثنائية لموقعك وأثر اإلجراءات التي 
تتخذها لحمايته. يمكن للتغيير أن يتخذ عدة أشكال، بما فيها التغير البيئي أو 
تغيير األولويات السياسية أو الحقائق االقتصادية الجديدة. على سبيل المثال، 
يمكن للتغير المناخي أن يؤثر على موقع أنواع بيولوجية هامة في موقعك خالل 
الحقب القادمة. يمكن للتغير التقني القيام باستغالل الموارد التي لم تكن متاحة 
من قبل في موقعك. يمكن لمشاريع التنمية الحديثة أن تؤثر على كمية الملوثات 
الُمفرغة من مصادر برية، وبالتالي تبدل من خاصية البيئة في مواقع معينة داخل 

موقعك أو الخصائص التي تُكون القيمة العالمية اإلستثنائية الخاصة بك. 

من الناحية اإليجابية، تنشئ األدوات والتقنيات الجديدة - من قبيل االستشعار 
حثيث  بشكل   – العالمي  المواقع  ونظام  الجغرافية  المعلومات  ونظم  بعد  عن 
بيانات زمانية ومكانية حول خصائص النظام البيئي والوظائف المتاحة بشكل 

إضافي. يمكن لتوفر هذه المعلومات الجديدة أن يغير من فهمك للقيمة العالمية 
اإلستثنائية للموقع الخاص بك.

من المحتمل أن تؤثر كل هذه التغييرات، مع أنها تكون على عادة تغييرات خارجة 
على  للحفاظ  بتحديدها  قمت  التي  المنشودة  النتائج  على  اإلدارة،  عملية  عن 
القيمة العالمية اإلستثنائية. لهذا السبب، من المهم أن تقوم بالمراقبة المنتظمة 
لحالة الصون في موقعك، إضافة إلى مراقبة أثر اإلجراءات اإلدارية الخاصة 
بك وتغير الظروف داخل الموقع وحوله. استناداً إلى النتائج، من الممكن أن تقوم 

بتبني أهدافك ومقاصدك وإجراءاتك اإلدارية بناءاً على ذلك. 
تأتي  أن  يمكن  التي  الهامة  الموجهات  بعض  تقديم  إلى  الخطوة  هذه  تهدف 
بمعلومات موثوق بها ومناسبة وصائبة حول تنفيذ اإلجراءات اإلدارية الخاصة 
الخاصة بموقعك. سوف تمكنك  العالمية اإلستثنائية  القيمة  باتجاه حماية  بك 
هذه الخطوة من اإلجابة على السؤال األخير: »ما الذي قمت بإنجازه؟« سوف 

تقوم السلسلة التالية بتوجيه عملك:

قم بإستحداث نظام رصد أداء. المهمة 1:  
قم بتقييم سير األداء وتقديم النتائج الخاصة بك. المهمة 2:  
استخدم نتائج الرصد للتكيف مع إدارة مستقبلية. المهمة 3:  
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المهمة األولى: قم بإحداث نظام تنفيذ مراقبة

العالمي  التراث  قائمة  في  المدرج  البحري  موقعك  إلدارة  المتكيف  النهج  لك  يسمح 
بمعرفة ما إذا كانت اإلجراءات اإلدارية المطبقة لتحقيق أهدافك المستقبلية المنشودة 
تسير في االتجاه الصحيح. من المحتمل، على سبيل المثال، أن حظر صيد األسماك 
لم يحقق النتيجة المنشودة، أو أن إجراء من قبيل قياس المنطقة التي يُحظر أخذ شئ 

منها يتم تحديده بشكل مالئم منذ البداية. 

على الرغم من أن عوامل التغيير الخارجية ال يمكن التحكم فيها في أغلب األحيان، 
يسمح لك النهج المتكيف تجاه اإلدارة بما يلي:

تحديد المزيد من اإلجراءات اإلدارية الفعالة لتحقيق األهداف المنشودة؛ أ - 

زيادة معرفتك بالطريقة التي يتم بها تعديل األهداف في سياق الظروف المتغيرة. ب - 

تستلزم اإلدارة المتكيفة أن يكون لديك نوع ما من أنواع نظام الرصد والتقييم بشكل 
صحيح. فبينما قد يبدو هذا الكالم بديهياً، إال أنه بالنسبة للعديد من المواقع البحرية 
المدرجة في قائمة التراث العالمي، ما زالت المراقبة تتم على أساس غرض معين. 
إجماالً، سوف يتم انتقاء مجموعة من المؤشرات لرصد حالة البيئة، لكن ال يمكن لهذه 
المؤشرات أن تبين ما إذا كان التقدم )أو عدمه( يعزى إلى اإلجراءات اإلدارية التي 

اتخذتها أو أنه يعزى إلى الظروف الخارجية.

يبدأ تصميم برنامج رصد فعال بإعداد أهداف واضحة وقابلة للقياس، ألنه بدون فكرة 
واضحة عما تريد أن تحققه، فمن المستحيل أن تقوم بالرصد سواء كنت تمضي في 
اإلتجاه الصحيح أم ال تمضي فيه. بالتالي، يرتبط إعداد نظام الرصد الفعال بشكل 
لصيق بالعمل الذي قمت به في الخطوة 1 من هذا الدليل، حيث قمت بتحديد غاياتك 
الشكل 36  يوضح  لموقعك.  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  على  المستندة  وأهدافك 

االرتباط بين الرصد والتقييم والخطوات األخرى في عملية اإلدارة. 

الشكل 36: التالزم بين الغايات واألهداف والمؤشرات وعالقتها بالقيمة العالمية اإلستثنائية.

األهداف

المؤشرات

اإلجراءات 
اإلدارية

 الرصد
التقييم

الغايات
 أهداف الحفاظ على

القيمة العالمية اإلستثنائية 

يل
مو

الت

 األهداف 
4

 المؤشر
4

 األهداف 
3

 المؤشر
3

 األهداف 
2

 المؤشر
2

 األهداف 
1

 المؤشر
1

اإلجراءات اإلدارية
 التدابير، الُمدخل، الُمخرج، العملية، مكاني وزماني

المحفزات: تنظيمية، اقتصادية، معلومات

 الرصد التقييم

المصدر: اليونسكو، برنامج التراث العالمي البحري، 2014.

قائمة  في  المدرجة  البحرية  للمواقع  اإلدارة  خطوات  لكافة  بالنسبة  الحال  هو  كما 
المراقبة  لنظام  المرجعية  النقطة  العالمية اإلستثنائية  القيمة  تعتبر  العالمي،  التراث 
قائمة  في  موقعك  إدراج  وقت  في  المسجلة  البيانات  وتعتبر  بك،  الخاص  والتقييم 
التراث العالمي المعيار الذي يجب أن تراقب وتقيم بموجبه حالة صون الموقع وقيمته 

العالمية اإلستثنائية. 
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لموقعك  بالنسبة  اإلدارية  األهداف  لوضع  أساساً  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  تشكل 
وسوف تساعدك أيضاً في تحديد المؤشرات التي سوف يتم إستخدامها لقياس ما إذا 
كنت تصل إلى أهدافك أم ال. سوف يركز جعل القيمة العالمية اإلستثنائية في قلب 
يسهل من  وسوف  أثر  أكبر  وسيحقق  المحاور  أهم  على  بك  الخاص  الرصد  برنامج 

عملك حين ُيطلب منك إعداد تقرير حالة الصون للجنة التراث العالمي. 

قبل تصميم نظام الرصد لخاص بك، من المهم فهم األنواع المختلفة للمراقبة:

مطابقة . 1 البشرية  األنشطة  كانت  إذا  ما  من  التحقق  إلى   : اإلمتثال  رصد  يشير 
اإلستثنائية  العالمية  القيمة  لحماية  وضعتها  التي  واللوائح  اإلدارية  لإلجراءات 

للموقع. تم وصف هذا النوع من الرصد في الخطوة 3.

عدم . 2 )أو  العمل  سير  تقدم  وباألخص  اإلنجازات،  تقييم  إلى  األداء  رصد  يشير 
تقدمه( باتجاه غايات وأهداف معدة مسبقاً، وبإتجاه تحقيق النتائج المرغوبة من 

وراء اتخاذ إجراء إداري معين.24 

في . 3 اإلستثنائية  العالمية  القيمة  البيئة على تقييم حالة صونا  حالة  يركز رصد 
موقعك بالمقارنة مع حالتها عند سنة األساس كما هو موصوف في وقت اإلدراج 
من  العوامل  عن  معلومات  البيئة  حالة  مراقبة  تقدم  العالمي.  التراث  قائمة  قي 
قبيل وضع التنوع البيولوجي ونوعية المياه البحرية والسالمة العامة للنظام البيئي 
البحري. تُوثق نتائج هذا النوع من الرصد بشكل عام في األوراق العلمية أو في 

التقارير ربع السنوية أو التقارير السنوية. 

يمكن العثور على موجهات مفيدة عن موضوع رصد أداء المناطق البحرية المحمية ومواقع التراث   24
العالمي فيما يلي من المصادر : منشور اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة وعنوانه » كيف هو حال 
منطقتك البحرية المحمية ؟ دليل المؤشرات الطبيعية واإلجتماعية لتقييم كفاءة إدارة المناطق 

البحرية المحمية »ومنشور مركز التراث العالمي : »تعزيز أدوات تراثنا:تقييم فعالية إدارة مواقع التراث 
http://whc.unesco.org/documents/publi_wh_papers_23_en.pdf « الطبيعي العالمي

تذكر!  
عليك بالبداية ببرنامج رصد بسيط

من األفضل لك أن تبدأ ببرنامج رصد بسيط نسبياً يبرز القليل من المؤشرات الرئيسية التي ترتبط 
بالقيمة العالمية اإلستثنائية، وبعد ذلك عليك بتوسيع البرنامج الذي يستند على الخبرة التى تكشفت 

أمامك. يجب أن تمنح األولوية لبرنامج رصد يقدم معلومات حول:

حالة معظم الجوانب الهامة للقيمة العالمية اإلستثنائية الخاصة بموقعك؛ ⎯

المدى الذي وصل إليه تنفيذ أو عدم تنفيذ األهداف الرئيسية؛ ⎯

قضايا اإلدارة والصون األكثر أهمية في موقعك وكيف يمكنك حلها. ⎯
تذكر أن المواقع األخرى في شبكة مواقع التراث العالمي البحري يمكن أن تمتلك خبرة أكثر في هذا 
الموضوع ويمكن لها أن تساعدك عند إعداد برنامج مراقبة. على سبيل المثال، قام المتنزه الطبيعي 
لشعاب توباتاها في الفلبين بمراجعة خطة اإلدارة الخاصة به ومؤشرات الرصد عبر تبادل الخبرة مع 

منطقة الحاجز المرجاني العظيم المدرج ضمن التراث العالمي.

http://whc.unesco.org/documents/publi_wh_papers_23_en.pdf
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 المربع 25:
 رصد وتقييم مواقع التراث العالمي البحري:

ما الفرق بينها وبين المناطق البحرية المحمية األخرى؟
للتأكيد على أن الخصائص التي تُشكل سبب وضع الموقع ضمن التراث العالمي سوف تستمر خالل 
تغيير الحكومات، تخضع كافة المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي إلى دورات مراقبة وتقييم 
اإلدراج  إلى عملية  1972. إضافة  العالمي  التراث  الرسمية التفاقية  اإلجراءات  منتظمة مدرجة في 

نفسها، تعتبر عملية حالة الصون »قيمة مضافة« رئيسية إلى مديري التراث العالمي وشركائهم. 
في وقت اإلدراج، تضطلع الدول بمسئوليتها في حماية موقعها لتتمكن األجيال القادمة من التمتع به. 
تضطلع الدول أيضاً بواجب إعداد تقارير منتظمة حول حالة صون الموقع. في اجتماعاتها السنوية، 
تستخدم جمعية التراث العالمي هذه التقارير لتقييم أحوال الموقع وإلتخاذ قرارات حول متطلبات 
إدارية محددة لحل مشاكل الصون المتكررة. تراجع لجنة التراث العالمي المواقع المدرجة في قائمة 

التراث العالمي عبر آليتين مختلفتين:
أ- إعداد تقارير دورية كل ستة أشهر

تتم مراجعة حالة الصون الخاصة بالمواقع المدرج في قائمة التراث العالمي عبر نظام التقسيم إلى 
شرائح لتتم مراجعة كل موقع كل ستة أشهر. ترصد التقارير الدورية حالة الصون الفعلية الخاصة 
بالقيمة العالمية اإلستثنائية لكل موقع والمهددات التي تواجهها، إضافة إلى اإلطار القانوني وإطار 
السياسة الموضوعة لحماية القيمة العالمية اإلستثنائية لكل موقع، وتقوم بتطبيق أحكام اتفاقية 
التراث العالمي. تزود هذه التقارير المعدة اللجنة بتحديث منتظم للمعلومات المتعلقة بكل موقع من 
المواقع وتسجل الظروف المتغيرة التي تحدث في ذلك الموقع. تستخدم التقارير نموذجاً مترابطاً 
ومعد مسبقاً ومعتمد رسمياً، ويتم تجهيزه على أساس اإلقليم بغرض تعزيز التعاون اإلقليمي وتبادل 
المعلومات والخبرات بين البلدان. تتوفر النتائج المقتبسة من التقييم األحدث، الذي تم إجرائه في 

منطقة أوروبا/ شمال أمريكا في:
http://whc.unesco.org/archive/2014/whc14-38com-10A-en.pdf

ب. إعداد تقارير الرصد االستجابي
تخضع المواقع عموما للرصد االستجابي عندما يتعرض الموقع لتهديد بالغ. يعتبر الرصد االستجابي 

تكمياًل إلعداد التقارير الدورية ويمكن الشروع به في أي وقت من األوقات. 
الحكومية  المعلومات  تضم:  مختلفة،  آليات  عبر  االستجابية  المراقبة  لتطبيق  المواقع  اختيار  يتم 
الرسمية حول النوايا الخاصة بإجراء ترميمات هامة أو مشروع حديث من المحتمل أن يكون له أثراً 
على القيمة العالمية اإلستثنائية للموقع؛ أو إرسال بعثة إلى موقع من المواقع لمراجعة حالة الصون 
الخاصة بالقيمة العالمية اإلستثنائية للموقع والمهددات التي يتعرض لها؛ أو المعلومات المستقاة من 
طرف ثالث )مثل منظمات المجتمع المدني أو الجامعات أو المؤسسات البحثية أو الجمهور بوجه عام( 

حول التدهور واآلثار الخطيرة والمهددات التي تعترض الموقع.
يطلب من الدول التي تتعرض مواقعها لمهدد تقديم تقارير حول حالة صون الموقع. يمثل هذا التقرير 
األساس الذي يستند عليه التقييم الذي يجريه اإلتحاد الدولي لحماية البيئة/ مركز التراث العالمي 

والتوصيات الناتجة عن ذلك التى ترسل إلى لجنة التراث العالمي.
ومؤكداً  محددا  مهدداً  الموقع  يواجه  بهاعندما  القيام  العالمي  التراث  للجنة  يمكن  التي  اإلجراءات 
التراث  قائمة  ضمن  الموقع  بإدراج  قرار  إتخاذ  العالمي  التراث  لجنة  بإمكان  الوقوع:  على  يوشك 
العالمي المعرض للخطر. تخضع المواقع التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر 
إلى مراجعة سنوية إلزامية لتقييم سير العمل في معالجة القضايا المحددة. بالتعاون مع البلد المعني، 
تقوم اللجنة بإحداث مجموعة من التدابير التصحيحية وحالة صون مرجوة تؤدي، في حالة تحقيقها، 
األهداف  المرغوبة  الحالة  تحدد  للخطر.  المعرض  العالمي  التراث  قائمة  من  الموقع  إزالة  إلى 
الضرورية التي يجب على الموقع تحقيقها لتفادي فقدان قيمته العالمية اإلستثنائية بشكل ال يمكن 

تعويضه:الموجهات المتعلقة بتصميم الحالة المنشودة متاحة عبر الموقع:
http://whc.unesco.org/document/123577

الخصائص  تلك  فيها  يفقد  التي  الدرجة  إلى  للموقع  اإلستثنائية  العالمية  القيمة  تدهور  حالة  في 
التي أكسبته باألصل اإلدراج في قائمة التراث العالمي، أو في حالة عدم إتخاذ التدابير التصحيحية 
الضرورية خالل الوقت المقترح، يمكن أن تتخذ لجنة التراث العالمي قراراً بشطب الموقع نهائياً من 

قائمة التراث العالمي. 

http://whc.unesco.org/archive/2014/whc14-38com-10A-en.pdf
http://whc.unesco.org/document/123577
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يجب أن يستخدم برنامج الرصد الخاص بك مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي 
وتتمكن  القائمة  األحوال  تصف  وكيفية  كمية  معالم  أو  بيانات  شكل  تأخذ  أن  يمكن 
بموجبها من قياس التغيرات أو االتجاهات التي تحدث بمرور الوقت. تتمثل الوظائف 
الثالث الرئيسية للمؤشرات في التبسيط والقياس )إلى أقصى درجة ممكنة( والتواصل. 

يقدم الجدول 6 ملخصاً للخصائص المالزمة للمؤشرات الجيدة والموثوق بها.

الجدول 6: الخصائص العامة للمؤشرات الجيدة والموثوق بها
الخاصيةالوصف

يجب أن تكون المؤشرات قابلة للقياس في الوقت الذي يُحتاج فيه إلى قابل للقياس بسهولة
مقاييس لدعم اإلدارة، ويجب أن تستفيد من اآلالت الموجودة و برامج 

الرصد واألدوات التحليلية المتاحة.
يجب أن تكون المؤشرات قليلة التكلفة، طالما أن موارد المراقبة دائما قليلة التكلفة

ما تتصف بالمحدودية
مباشر ملموسة بشكل  للقياس  وقابلة  مرئية  تكون  التي  المؤشرات  تتصف 

بأنها قابلة للتفسير السهل بشكل أكثر ويمكن أن تقبلها على األرجح 
مجموعات مختلفة من الشركاء.

يجب أن تعكس المؤشرات مجاالت االهتمام، ويجب أن يكون معناها قابلة للتفسير
مفهوماً لدى مجموعة واسعة من الشركاء بقدر اإلمكان.

نظرية  في  أساس  لها 
علمية

ُمرضي،  مقبولة بشكل  نظرية علمية  إلى  المؤشرات  تستند  أن  يجب 
إثبات  يعوزه  ناقص  بشكل  محددة  تصورات  إلى  استنادها  من  بدالً 

صحتها.
يجب أن تمتلك المؤشرات حساسية تجاه التغييرات في الجوانب التي حساسة 

تقوم برصدها، ويجب أن تكون قادرة على إكتشاف االتجاهات أو اآلثار 
على هذه الجوانب.

يجب أن تمتلك المؤشرات القدرة على قياس آثار اإلدارة لتقديم إفادات مستجيبة
عاجلة وموثوق بها حول ما يترتب على نتائج اإلجراءات اإلدارية.

يجب أن تستجيب المؤشرات لكافة الجوانب المراد قياسها، ويجب أن محددة 
تمتلك القدرة على تمييز آثار العوامل األخرى المتعلقة باالستجابات 

المرصودة.
المصدر: م. هوكينغز، تعزيز أدوات تراثنا العالمي. أوراق التراث العالمي 23، 2008.

من األهمية بمكان التمييز بين المؤشرات التي تعمل على قياس حالة البيئة والمؤشرات 
التي تحدد فعالية اإلجراءات اإلدارية الخاصة بك. يهدف رصد األداء إلى قياس نتائج 
اإلستثنائية  العالمية  القيمة  على  للحفاظ  بإتخاذها  تقوم  محددة  إدارية  إجراءات 

الخاصة بموقعك. يجيب رصد األداء على أسئلة من قبيل:

فيها 	  يحظر  المناطق  من  شبكة  بتخصيص  القاضي  اإلداري  اإلجراء  يؤدي  هل 
الصيد، إلى التحسن المطلوب في األرصدة السمكية؟ 

هل تعمل اإلجراءات اإلدارية المتخذة لمحاربة الصيد غير القانوني على الحد من 	 
هذه الممارسة بشكل فعلي؟ 

هل يقوم الشركاء بدعم العملية التي تؤدي إلى تحديد منطقة مغلقة، وهل يحترم 	 
الشركاء القوانين؟

الكتابين  لهذين  يمكن  األقل.  على  واحد  مؤشر  إداري  إجراء  لكل  يكون  أن  يجب 
إليك  بالنسبة  األكثرمالئمة  المؤشرات  تحديد  في  مساعدتك  التاليين  اإلرشاديين 

لرصد أداء إجراءاتك اإلدارية.

For more information contact:
UNESCO World Heritage Centre

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP France
Tel : 33 (0)1 45 68 15 71
Fax : 33 (0)1 45 68 55 70
E-mail : wh-info@unesco.org
http://whc.unesco.org
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المصدر: بوميري وآخرون. اإلتحاد 
الدولي لحماية الطبيعة، 2004.

المصدر: م. هوكينغز، تعزيز أدوات 
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طلا ةوطخلامووإولاسمطأومقلبواتمالوفمطوثة

إلى اتجاهات الظروف  البيئة في االنتباه  يتمثل هدف حالة الصون الخاصة برصد 
البيئية التي من المحتمل أن تؤثر على سالمة القيمة العالمية اإلستثنائية الخاصة 

بموقعك. يجيب هذا الهدف على أسئلة من قبيل:

هل هنالك ارتفاع أم انخفاض في تركز الملوثات البحرية؟	 

بالقيمة 	  الخاصة  البيولوجية  األنواع  عشائر  في  انخفاض  أم  ارتفاع  هنالك  هل 
العالمية اإلستثنائية؟

هل هنالك ارتفاع أم انخفاض في الغطاء المرجاني؟	 
التتريف 	  )مناطق  المغلقة  المناطق  مساحات  في  تناقص  أم  ازدياد  هنالك  هل 

أوالمناطق ذات األوكسجين المنخفض(؟ 

الجزر األطلسية البرازيلية: محمّيات فرناندو دو نورونيا وجزيرة داس روكاس المرجانية
© Jean-Philippe Hussenet
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طألا ةوطأمطلثةوموفلوطخباليوطأةاوو اولامسلعال:

المهمة الثانية: قم بتقييم سير األداء وتقديم النتائج الخاصة بك

التقييم واإلبالغ  الحالي لموقعك. يكفل اجراء  الوضع  لفهم  الرصد وسائل  يقدم لك 
أمرا  المستقبلي  القرار  صنع  لجعل  استخدامها  يتم  سوف  المعلومات  أن  بالنتائج 
مدروساً. حتى لو كان لديك مبلغ ضئيل من المال و قليل من البيانات الموثوق بها، 

ينبغي أن تبدأ بما تملك بدال من أال تقوم بكتابة اي تقرير البتة.

بالنسبة لكافة مواقع التراث العالمي، يجب أن يركز تقييمك للمعلومات التي حصلت 
عليها من أنشطة للعناصر الهامة للقيمة العالمية اإلستثنائية الخاصة بموقعك. على 
العالمية  سبيل المثال، عندما تشكل أنواع بيولوجية مميزة جزءاً من مكونات القيمة 
اإلستثنائية لموقعك، يجب أن تكون هذه األنواع البيولوجية محور التركيز عند تقييم 
واألبالغ عن تقدم سير العمل )أو عدم تقدمه(. في متنزه إيفر غالديس، على سبيل 
األنواع  وتشكل  اإلستثنائية،  العالمية  القيمة  من  جزءاً  أمريكا  تمساح  يشكل  المثال، 
البيولوجية والنظام البيئي المساند لها عنصراً هاماً من عناصر التقييم السنوي للموقع 

والنتائج التي يرسلها المديرون إلى الشركاء وصناع القرار. )أنظر الشكل 37(

الشكل 37: التقييم السنوي لتمساح أمريكا، الذي يشكل جزءاً من القيمة العالمية اإلستثنائية لمتنزه 
إيفر غالديس الوطني )الواليات المتحدة األمريكية(.

المصدر: الواليات المتحدة األمريكية، جهاز المتنزهات الوطنية. 2013.



99

ثةو
مطل
وطأ
 ة
لا

طأ
ماة
أقل
ةوط
ا 
طل

طلا ةوطأقلماةمووإولةبااإويعوطخاطيولابملإوطأتةللحوطأللمةول 

بمجرد تجميع وتحليل بيانات المراقبة والتقييم الخاصة بك، من المهم تشارك نتائجك 
مع كافة شركائك ومناقشة توصياتك إلتخاذ إجراءات إدارية.

يمكن أن يكون إعداد تقرير يتعلق بالتقييم مهمة صعبة، لكن بمقدور النصائح التالية 
مساعدتك على التركيز وإمكانية أعداد هذا التقرير: 

علما . 1 تحيط  أن  عليك  التقرير.  كتابة  أثناء  عينيك  نصب  وجمهورك  هدفك  ضع 
بجمهورك بقدر اإلمكان، وكتابة التقرير بأفضل الطرق التى تُمكن من استيعابه. 
بها  تخاطب  التى  تلك  غير  لغة  استخدام  عليك  فسيتعين  للعلماء  تكتب  عندما 

واضعي السياسات.

الضرورية . 2 المعلومات  تقييم  بالتركيز على  لديك مصادر محدودة، عليك  كان  إذا 
بالكامل، من قبيل العناصر الهامة التي تُكون القيمة العالمية اإلستثنائية لموقعك.

استخدم كلمات سهلة وفعالة وإيجابية ومألوفة وتراعى الحساسيات الثقافية. . 3

ال تترد في اإلشارة إلى المعلومات غير الموثوق بها بنسبة 100%، أو عندما تكون . 4
المعلومات غير مكتملة. سوف يساعد ذلك في تحديد احتياجات البحث الرئيسية.

أحصر المعلومات األساسية في ما تحتاج إليه لتقديم التقرير وأجعل سياق التقرير . 5
واضحاً. يمكن تضمين السياق اإلضافي بوصفه ملحقاً، في حالة الضرورة.

تأكد من تضمين الشركاء في التقييم. يجب أن يكون هنالك تأكيد كاٍف بأن كافة . 6
الشركاء المعنيين قد تمت استشارتهم وإشراكهم في محاولة التقييم.

عليك بتضمين مجموعة من التوصيات.. 7

يظهر المربع 26 مثاالً جيداً لحالة مراقبة البيئة وعملية التقييم في منطقة بحر وادن 
المدرجة في قائمة التراث العالمي. يقدم التقرير تقييما لبعض العناصر األكثر أهمية 

للقيمة العالمية اإلستثنائية، استناداً إلى مؤشرات مدعومة بشكل كاٍف.

تذكر!  
لديك بيانات أكثر من ما تعتقد!

تتمثل الشكوى الشائعة في إعداد برامج المراقبة في شح البيانات العلمية. بالطبع في البيئة البحرية، 
حيث األنظمة حركية ومعقدة، وحيث تتميز األبحاث بالتكلفة العالية، ال يمكن أن تكون البيانات التي 

تسمح لك بفهم حالة البيئة في منطقتك بيانات مكتملة على اإلطالق.
ما يتم التغاضي عنه في أغلب األحيان هو وفرة البيانات التي يتيحها طرف ثالث من قبيل الجامعات 
ومراكز البحوث والمنظمات غير الحكومية والمواطنين والجهود العلمية، من بين بيانات أخرى. يمكن 
أن يكون تجميع كافة المعلومات التي يتيحها مختلف الشركاء وترتيبها مع المؤشرات التي تنسجم مع 

القيمة العالمية اإلستثنائية االخاصة بموقعك فعالة وزهيدة التكلفة على حٍد سواء. 
عندما ال تتواجد بيانات مسجلة أو معلومات، يمكن لك استقطاب أشخاص ذوي دراية لمناقشة حالة 
التي  الفجوات  تحديد  في  الشروع  يمكنك  واحدة،  وثيقة  في  المعلومات  هذه  تجميع  عبر  موقعك. 
تحتاج إلى أن تسدها بغرض المراقبة الفعالة لوضع القيمة العالمية اإلستثنائية لموقعك، ويمكن أن 
يساعدك كل ذلك في تحديد المواضيع الرئيسية للباحثين والطالب الذين يرغبون في إجراء عمل 

ميداني في موقعك. 
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طألا ةوطأمطلثةوموفلوطخباليوطأةاوو اولامسلعال:

 المربع 26: 
تقرير وضع الجودة في موقع بحر وادن المدرج في قائمة التراث العالمي

على فترات منتظمة )عموماً كل خمس سنوات(، يعد موقع بحر وادن المدرج في قائمة التراث العالمي 
تقريراً حول وضع الجودة، ويقدم التقرير تقييماً لحالة الحفاظ في الموقع المدرج في قائمة التراث 
العالمي. يصف التقرير ويقيم الوضع البيئي الحالي في بحر وادن؛ ويحدد التغيرات في حالة الصون 
ومسبباتها المحتملة؛ ويعين القضايا ذات االهتمام ويشير إلى تدابير اإلصالح الممكنة، بما في ذلك 

تقييم فعالية هذه التدابير؛ ويحدد الثغرات المعرفية. 
تم إنجاز التقييم األخير في العام 2010، واستند هذا التقييم على مجموعة من المؤشرات التي تعكس 

بوضوح المكونات الرئيسية للقيمة العالمية اإلستثنائية للموقع، من قبيل الطيور المهاجرة. 

الشكل 38: التغيرات في عدد 34 من أنواع الطيور المائية المهاجرة في موقع بحر وادن المدرج في 
قائمة التراث العالمي. 
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298

 المصدر: األمانة العامة لبحر وادن، شلسفيغ هولتشاين وسكسونيا السفلى، 2014.
http://www.waddensea-secretariat.org/management/publications/ :التقرير متاح في 

the-wadden-sea-quality- status-report-synthesis-report-2010 
 للمزيد من المعلومات، يرجي االتصال بالسيد/ غيرولد لويرسين، خبير، األمانة العامة لبحر وادن:

 luerssen@waddensea-secretariat.org

بحر وادن ، الدنمارك / ألمانيا / هولندا
© Jan van de Kam / Common Wadden Sea Secretariat

http://www.waddensea-secretariat.org/management/publications
mailto:luerssen@waddensea-secretariat.org
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طلا ةوطأقلماةمووإولةبااإويعوطخاطيولابملإوطأتةللحوطأللمةول 

تعتبر  التوصيات.  من  مجموعة  على  الجيد  التقييم  تقرير  يشتمل  أعاله،  ورد  كما 
التوصيات فعالة، ألنها تحدد ما يجب القيام به لضمان أن الموقع المدرج في قائمة 
تنفيذ  على  الحث  بمقدورها  وألن  جيد،  بشكل  عليه  المحافظة  تتم  العالمي  التراث 
اإلجراء المستهدف. تتميز التوصيات األكثر فائدة بأنها واضحة ومحددة بالقدر الذي 
التي  الوحدة  أو  الهيئة  تحدد  التوصيات  أن  كما  فعله،  يجب  ما  فهم  للجميع  يمكن 
يتوجب عليها إتخاذ اإلجراء والوقت الذي يتوجب فيه إتخاذ اإلجراء. عموماً، تتصف 
التوصيات بمحدودية العدد والتشديد على األولويات القصوى المطلوبة. من الضروري 
ربط التوصيات باألهداف والغايات د التي قمت بإعدادها والتي هي قائمة على القيمة 

العالمية اإلستثنائية الخاصة بموقعك. 

تذكر!  
إمكانية تقييم سير العمل

 في حالة عدم قيامك بتقييم تقدم سير العمل، لن يمكنك التمييز بين النجاح  ⎯
واإلخفاق.

إذا تعثر عليك رؤية النجاح، لن تتمكن من مكافأته. ⎯

إذا أخفقت في معرفة الفشل، لن تستطع تصحيحه. ⎯

إذا كان بمقدورك إظهار النتائج، بإمكانك كسب دعم الجمهور. ⎯
المصدر: أوسبورن وغيلبر، 1992، مستشار إداري - الواليات المتحدة األمريكية
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طألا ةوطأمطلثةوموفلوطخباليوطأةاوو اولامسلعال:

المهمة الثالثة: استخدم نتائج الرصد لتبني إدارة مستقبلية

النظر في  إعادة  لم تستخدمها في  إذا  الجدوى  والتقييم عديمة  الرصد  نتائج  تعتبر 
اإلجراءات اإلدارية وأهداف موقعك غاياته. تعتبر النتائج المستقاة من الرصد والتقييم 
الجماعي  العمل  موقعك،ليؤدي  إدارة  لتكييف  استخدامها  ويتوجب  »دروس مستفادة« 
إدارة التكيف،  يمثل ذلك جوهر  المنشودة.  النتائج  إلى  به أنت وشركائك  الذي تقوم 
وهو التعلم عن طريق العمل وتكييف ما تقوم به في الخطوة القادمة استنادا على ما 

تعلمته. 

على الرغم من حقيقة أن اإلدارة المتكيفة تم القبول بها بوصفها الممارسة األفضل، 
المتكيفة، يجب عليك اإلجابة عن  اإلدارة  يتم تطبيقها. لممارسة  أن  النادر  فإنه من 

ثالثة أسئلة هامة:

ما الذي تم انجازه عبر اإلجراءات اإلدارية المتخذة للحفاظ على المنطقة المدرجة . 1
في قائمة التراث العالمي وما الذي يمكن تعلمه من النجاح أو اإلخفاق؟

كيف تغير السياق منذ البدء في البرنامج، وكيف يمكن لك إعادة تركيز التخطيط . 2
الرشيد  الحكم  في  التغيرات  االعتبار  في  التغيرات؟ ضع  هذه  لمواجهة  واإلدارة 

والتقنية والبيئة واالقتصاد وجوانب أخرى. 

ما هي الفجوة الرئيسية في المعلومات الخاصة بالموقع الذي يحتاج إلى اهتمام . 3
من الباحثين والعلماء؟ إن النهج المتكيف تجاه اإلدارة، حتى في الحالة التي تستند 
أن  المحتمل  والتقييم األكثر بساطة، فإنه من  المراقبة  برنامج  اإلدارة على  فيها 
يكشف عن الفجوة في المعلومات حول جوانب القيمة العالمية اإلستثنائية الخاصة 

بك والتي تتطلب أولوية االهتمام بها في الجهود البحثية المستقبلية. 

يمكنك القيام بتكييف اإلدارة الخاصة بك عن طريق:

تعديل األهداف والغايات التي استقيتها من القيمة العالمية اإلستثنائية الخاصة . 1
بك، ويتم ذلك في الحالة التي تظهر فيها نتائج الرصد والتقييم أن تكاليف تعديل 

األهداف والمقاصد تفوق المكاسب المحققة للمجتمع والبيئة؛

الرصد . 2 نتائج  فيها  تظهر  التي  الحالة  في  ذلك  ويتم  المنشودة،  النتائج  تعديل 
إلى  بالنظر  الشديد  بالغموض  تتسم  أعددتها  التي  المنشودة  النتائج  أن  والتقييم 

حقيقة العوامل التي تقع خارج نطاق سيطرتك. 

المراقبة . 3 نتائج  التي تظهر فيها  الحالة  ويتم ذلك في  تعديل اإلجراءات اإلدارية، 
باهظة  أو  متساوية  غير  أو  فعالة  غير  تعتبر  األولية  اإلستراتيجيات  أن  والتقييم 

التكلفة.

نتائج برنامجك الخاص بالمراقبة والتقييم من اإلدارة المستقبلية أمرا  سوف تجعل 
مدروساً، ومن المحتمل أن تضم جولتك القادمة في التخطيط مجموعة من األهداف 
والمقاصد واإلجراءات اإلدارية المنقحة. سوف تأخذ هذه الجوالت في االعتبار ما 
تعلمته من نتائج المراقبة، فضال عن التغيرات السياسية واالقتصادية والتقنية التي 
حدثت أو التي سوف تحدث ويكون لها أثر على الحفاظ على القيمة العالمية اإلستثنائية 

في موقعك المدرج في قائمة التراث العالمي. 
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توضح هذه الخطوة المهام التي تحتاج إلى استيفائها لإلجابة على السؤال: »ما الذى 
تعمل على انجازه » في الصفحات القادمة، سوف تجد مخططاً ختامياً يلخص مختلف 
أجزاء هذا الدليل ويضم كامل دورة اإلدارة. يمكن استخدام المخطط بغرض تسهيل 

اإلشارة الى جزء معين عند تطوير أو موائمة أنظمة اإلدارة الخاصة بموقعك. 

سونداربانس بنغالديش
© UNESCO/Nicky de Battista

تذكر!  
للبحث  مهمة  العالمي  التراث  قائمة  في  المدرجة  المواقع  من  العديد  تُعتبر  الكبير،  لتفردها  نسبة 
العلمي حول تطور العمليات البيئية والبيئات الطبيعية. ويتم أيضاً توظيف المواقع في أغلب األحيان 
بوصفها أماكن هامة لمراقبة التغير طويل األمد، من قبيل اآلثار المتعلقة بالتغير المناخي. يمتلك 
غالسر باي )الواليات المتحدة األمريكية(، على سبيل المثال، نظاماً لمراقبة جودة مياه،مكن مديري 
المشروع من جمع بيانات مترابطة غطت 20 عاماً سابقاً. توظف هذه البيانات، المتوفرة للجمهور عبر 
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي، بوصفها المعيار لتقييم التغير طويل األمد في مناطق 
بحرية مشابهة في العالم. يتمتع المتنزه الطبيعي للشعاب في توباتاها بحالة جيدة في الوقت الراهن 
كنقطة مرجعية في منطقة المثلث المرجاني الرحبة عندما يؤثر تقييم قدرة األنظمة البيئية البحرية 

على التكيف مع مثل هذا النوع من تبييض الشعب المرجانية. 
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مخطط دورة اإلدارة
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الشكل 39: مخطط دورة اإلدارة يلخص اقسام هذا الدليل

المصدر، اليونسكو، برنامج التراث العالمي البحري، 2015.

 اخلطوة 1:
 أين

تقف اآلن؟

اخلطوة 2: 
 إلى أين تريد

أن تصل؟

 اخلطوة 4:
ما الذى تعمل على 

حتقيقه؟

 اخلطوة 3:
كيف يمكن لك أن تصل 

إلى غايتك؟

 القيمة
 العاملية

اإلستثنائية
التقييم والتعلم: 

املنطلق

الرؤية:

اإلجراء

W إستخدم القيمة العالمية اإلستثنائية بوصفها النجم المرشد لك
W قم بتنظيم عملية التخطيط
W قم بوصف األوضاع الحالية
W قم بتقييم النزاعات
W حدد األولويات

W حدد االتجاهات والنظرة
W قم بإحداث سيناريوهات مستقبلية
W تنبأ بالنتائج المحتملة
W قم بانتقاء المستقبل المنشود

W  قم بإنشاء نظام رصد أداء
W قم بمراجعة تطور سير العمل
W قم بإعداد تقارير حول النتائج
W قم بتبني اإلدارة المستقبلية

W حدد اإلجراءات اإلدارية
W حدد المحفزات
W .قم بوضع برنامج مراقبة اإلمتثال
W حدد الشركاء
W قم بصياغة القصة الخاصة بك
W قم بإبراز الطابع
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المالحق والمراجع
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ملحق 1: قائمة بالمواقع البحرية العالمية

األرجنتين

 شبه جزيرة فالديز، 1999
http://whc.unesco.org/en/list/937

أستراليا

 الحاجز المرجاني العظيم،1981
 http://whc.unesco.org/en/list/154

 جزر هيرد وماكدونالد، 1997
http://whc.unesco.org/en/list/577

 جزيرة لورد هاو،1982 
http://whc.unesco.org/en/list/186

 جزيرة ماكواري، 1997 
http://whc.unesco.org/en/list/629

 ساحل نيغالو، 2011 
http://whc.unesco.org/en/list/1369

شارك باي )خليج أسماك القرش(، غرب 
 أستراليا، 1991 

http://whc.unesco.org/en/list/578

بنغالديش
 سانداربانز، 1997 

http://whc.unesco.org/en/list/798

بليز

 نظام محميات الحاجز المرجاني
 في بليز، 1996 

http://whc.unesco.org/en/list/764

البرازيل

 جزر الساحل األطلسي البرازيلية
 محميات فرناندو دو وجزيرة داس

 روكاس المرجانية، 2001.
http://whc.unesco.org/en/list/1000

كندا/ الواليات المتحدة األمريكية 

 كلواني/ رانغيل- سانت إلياس/
 غالسير باي تاشينشيني، 1979 

http://whc.unesco.org/en/list/72

كولومبيا

 محمية مالبيلو للحيوانات والنباتات، 2006
http://whc.unesco.org/en/list/1216

كوستاريكا 

 منطقة الصون البحري في غوانا
 كاستي، 1999 

http://whc.unesco.org/en/list/928

 منتزه جزيرة كوكوس الوطني، 1997 
http://whc.unesco.org/en/list/820

الدنمارك/ ألمانيا/ هولندا

 بحر وادن، 2009 
Link: http://whc.unesco.org/en/list/1314

إكوادور 

 أرخبيل جزر غاالباغوس، 1987 
http://whc.unesco.org/en/list/1

فلندة/ السويد

  هاي كوست/أرخبيل كفاركين، 2000 
http://whc.unesco.org/en/list/898

فرنسا

خليج بورتو: كالنشي دي بيانا، خليج 
 غيروالتا، محمية سكاندوال، 1983 
http://whc.unesco.org/en/list/258

البحيرات الضحلة- كاليدونيا الجديدة: 
تنوع الشعب المرجانية واألنظمة بيئية 

 المرتبطة بها، 2008. 
http://whc.unesco.org/en/list/1115

آيسلندا 

 سيرتسي، 2008
Link: http://whc.unesco.org/en/list/1267

الهند

 منتزه صنداربانز، 1987 
http://whc.unesco.org/en/list/452

إندونيسيا

 منتزه كومودو الوطني، 1991 
http://whc.unesco.org/en/list/609

 منتزه أوجونغ كوالن الوطني، 1991
http://whc.unesco.org/en/list/608

http://whc.unesco.org/en/list/937
http://whc.unesco.org/en/list/154
http://whc.unesco.org/en/list/577
http://whc.unesco.org/en/list/186
http://whc.unesco.org/en/list/629
http://whc.unesco.org/en/list/1369
http://whc.unesco.org/en/list/578
http://whc.unesco.org/en/list/798
http://whc.unesco.org/en/list/764
http://whc.unesco.org/en/list/1000
http://whc.unesco.org/en/list/72
http://whc.unesco.org/en/list/1216
http://whc.unesco.org/en/list/928
http://whc.unesco.org/en/list/820
http://whc.unesco.org/en/list/1314
http://whc.unesco.org/en/list/1
http://whc.unesco.org/en/list/898
http://whc.unesco.org/en/list/258
http://whc.unesco.org/en/list/1115
http://whc.unesco.org/en/list/1267
http://whc.unesco.org/en/list/452
http://whc.unesco.org/en/list/609
http://whc.unesco.org/en/list/609
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اليابان

 جزر أوغاساوارا، 2011
http://whc.unesco.org/en/list/1362

 شيريتوكو، 2005
http://whc.unesco.org/en/list/1193

كيريباتي

 منطقة جزر فينيكس المحمية 2010
http://whc.unesco.org/en/list/1325

موريتانيا

 المنتزه الوطني بانك دارغين، 1989
http://whc.unesco.org/en/list/1325

المكسيك

الجزر والمناطق المحمية لخليج 
 كاليفورنيا، 2005 

http://whc.unesco.org/en/list/1182

 سيان كان، 1987
http://whc.unesco.org/en/list/410

 محمية الحيتان في إل فيسيكاينو، 1993 
http://whc.unesco.org/en/list/554

 أرخبيل ريفيلشغيغيدو، 2016 
http://whc.unesco.org/en/list/1510 

نيوزلندا
 جزر نيوزلندا شبه القطبية، 1998 
http://whc.unesco.org/en/list/877

النرويج

خلجان غرب النرويج – 
 خليج غيرانغر وخليج النرويج، 2005 
http://whc.unesco.org/en/list/1195

باالو 

الجزر الصخرية في الجزء الجنوبي من 
 أرخبيل باالو، 2012

http://whc.unesco.org/en/list/1386

بنما

متنزه كيوبا الوطني ومنطقةالحماية 
 البحرية الخاصة فيه،2005 

http://whc.unesco.org/en/list/1138

الفلبين 

المنتزه الوطني لنهر بيورتو بيرنكيسا 
الجوفي، 1999 

http://whc.unesco.org/en/list/652

متنزه توباتاها الطبيعي للشعب المرجانية، 
 1999 

http://whc.unesco.org/en/list/653

جمهورية روسيا اإلتحادية
 النظام الطبيعي لمحمية جزيرة

 رانجل، 2004 
http://whc.unesco.org/en/list/1023

سيشل

 جزيرة الدابرا المرجانية، 1982 
http://whc.unesco.org/en/list/185

جزر سليمان

 شرق رينيل، 1998 
http://whc.unesco.org/en/list/854

جنوب أفريقيا

 منتزه األراضي الرطبة في
 إيسيمانغاليسو، 1999 

http://whc.unesco.org/en/list/914

إسبانيا

 إبيثا، التنوع البيولوجي والثقافة، 1999 
http://whc.unesco.org/en/list/417

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وشمال أيرلندا 

جزيرة غوف والجزر المتعذر دخولها، 1995 
http://whc.unesco.org/en/list/740

 سانت كيلدا، 1986 
http://whc.unesco.org/en/list/387

السودان 

المتنزه البحري الوطني بجزيرة سنقنيب - 
خليج داندنقناب – المتنزه البحري الوطني 

 في جزيرة مكوار، 2016
http://whc.unesco.org/en/list/262

الواليات المتحدة األمريكية

 متنزه إيفر غالديس الوطنية، 1979
http://whc.unesco.org/en/list/76

النصب التذكاري البحري القومي 
 األمريكي، 2010 

http://whc.unesco.org/en/list/1326

فيتنام 

 خليج ها لونغ، 1994 
http://whc.unesco.org/en/list/672

اليمن

 أرخبيل سقطرة، 2008 
http://whc.unesco.org/en/list/1263

http://whc.unesco.org/en/list/1362
http://whc.unesco.org/en/list/1193
http://whc.unesco.org/en/list/1325
http://whc.unesco.org/en/list/1325
http://whc.unesco.org/en/list/1182
http://whc.unesco.org/en/list/410
http://whc.unesco.org/en/list/554
http://whc.unesco.org/en/list/1510
http://whc.unesco.org/en/list/877
http://whc.unesco.org/en/list/1195
http://whc.unesco.org/en/list/1386
http://whc.unesco.org/en/list/1138
http://whc.unesco.org/en/list/652
http://whc.unesco.org/en/list/653
http://whc.unesco.org/en/list/1023
http://whc.unesco.org/en/list/185
http://whc.unesco.org/en/list/854
http://whc.unesco.org/en/list/914
http://whc.unesco.org/en/list/417
http://whc.unesco.org/en/list/740
http://whc.unesco.org/en/list/387
http://whc.unesco.org/en/list/262
http://whc.unesco.org/en/list/76
http://whc.unesco.org/en/list/1326
http://whc.unesco.org/en/list/672
http://whc.unesco.org/en/list/672
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الملحق 2: خريطة المواقع البحرية 

منطقة جزر فينيكس املحمية

شارك باي ( خليج أسماك القرش)،
 غرب أسرتاليا

ساحل نيغالو

منتزه كومودو الوطني
منتزه أوجونغ كوالن الوطني

شريوتوكو

جزر أوغاساوارا

النظام الطبيعي ملحمية جزيرة رانجل

 املنتزه الوطني لنهر بيورتو برينكيسا الجويف

متنزه توباتاها الطبيعي
للشعب املرجانية

خليج ها لونغ

 بحرية الجزر الصخرية الجنوبية

جزيرة الدابرا املرجانية

شبه جزيرة فالديزجزيرة غوف والجزر املتعذر دخولها

منتزه األرايض الرطبة يف إيسيمانغاليسو

جزر هريد وماكدونالد

الجزر واملناطق املحمية لخليج كاليفورنيا 

محمية الحيتان
 يف إل فيسيكاينو

متنزه إيفر غالديس الوطنية

سيان كان

نظام محميات الحاجز املرجاني يف بليز

 /كلواني/ رانغيل- سانت إلياس
غالسري باي تاشينشيني

 جزر غاالباغوس

منتزه كوكوس الوطني

متنزه كيوبا الوطني ومنطقة
 الحماية البحرية الخاصة فيه

منطقة الصون البحري يف غوانا كاستي

محمية مالبيلو
فوانا وفلورا 

النصب التذكاري
البحري القومي األمريكي 

املتنزه البحري الوطني بجزيرة سنقنيب - 
خليج داندنقناب – املتنزه البحري الوطني

يف جزيرة مكوار

أرخبيل سقطرة
سانداربانز

منتزه صنداربانز

سريتيسخلجان غرب النرويج – خليج غريانغر وخليج النرويج

الحظرية الوطنية لحوض آركني

بحر وادن

جزر الساحل األطليس الربازيلية
محميات فرناندو دو وجزيرة 

داس روكاس املرجانية 

جزيرة ماكواري

جزر نيوزلندا شبه القطبية

جزيرة لورد هاو

البحريات الضحلة- كاليدونيا
الجديدة: تنوع الشعب املرجانية 

الحاجز املرجاني العظيمواألنظمة بيئية املرتبطة بها 

رشق رينيل

هاي كوست/ أرخبيل كفاركني

إبيثا، 
التنوع البيولوجي والثقافة

سانت كيلدا

خليج بورتو: 
كالنيش دي بيانا، 
خليج غريوالتا، 
محمية سكاندوال

أرخبيل ريفيلشغيغيدو

 المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر   مواقع التراث العالمي الطبيعية  مواقع التراث العالمي الطبيعية والثقافية المختلطة
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Jon Day 
Director Great Barrier Reef Marine Park 
Authority 
Great Barrier Reef, Australia

Maria Marta Chavarria Diaz 
Marine Coordinator 
Area de Conservación Guanacaste, 
Costa Rica

Fernando Quiros-Brenes 
Director, ACMIC 
Cocos Island National Park, Costa Rica

Harald Marencic  
Deputy site manager of the Common 
Wadden Sea Secretariat 
The Wadden Sea, Denmark/Germany/
Netherlands

Susanna Ollqvist 
World Heritage Coordinator (Finland) 
High Coast/Kvarken Archipelago, 
Finland/Sweden

Charles Ehler 
Ocean Visions, France

Carole Martinez 
French MPA Agency, France

Gunnar Finke 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
ZUnited States of Americammenarbeit 
(GIZ) GmbH, Germany 

Ingo Narberhaus  
Marine and Coastal 
Conservation Department 
Federal Agency for Nature 
Conservation 
Germany

Gisela Stolpe 
Head, International Academy for Nature 
Conservation Isle of Vilm, Federal 
Agency for Nature Conservation 
Germany

Andrea Strauss 
International Academy for Nature 
Conservation Isle of Vilm, Federal 
Agency for Nature Conservation 
Germany

Diagana Mohamadou Youssouf 
Director, Banc d’Arguin National Park 
Mauritania

María Pía Gallina Tessaro 
National Commission of Natural 
Protected Areas,  
Mexico

Cecilia Garcia Chavelas 
National Commission of Natural 
Protected Areas,  
Islands and Protected Areas of the Gulf 
of California, Mexico

Carlos Ramon Godines Reyes 
National Commission of Natural 
Protected Areas,  
Director, Islands and Protected Areas of 
the Gulf of California, Mexico

Irma González López 
National Commission of Natural 
Protected Areas 
Whale Sanctuary of El Vizcaino, Mexico

Celerino Montes 
National Commission of Natural 
Protected Areas 
Director, Whale Sanctuary of El 
Vizcaino, Mexico

Felipe Angel Omar Ortiz Moreno 
National Commission of Natural 
Protected Areas 
Sian Ka’an Biosphere Reserve, Mexico

Katrin Blomvik 
Director – Site Coordinator 
West Norwegian Fjords - Geirangerfjord 
and Nærøyfjord, Norway

Tundi Agardy 
Executive Director  
Sound Seas, United States of America

David Swatland  
Deputy Superintendent NOAA 
Papahānaumokuākea, United States of 
America

Aulani Wilhelm 
Superintendant NOAA 
Papahānaumokuākea, United States of 
America
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الملحق 3: المشاركون في إجتماعات العمل
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شكر وتقدير

لم يكن إصدار هذا الدليل ممكناً، لوال الدعم السخي الذي قدمه الكثير من الناس. أوالً 
وقبل كل شيء، تتقدم المؤلفة بالشكر لمديري المواقع والفرق العاملة معهم في الموقع 
49، الذين نظموا لها زيارات شملت ادق التفاصيل وكرسوا لها وقتهم الثمين وشاركوها 

خبراتهم حول األعمال على األرض وإمكانية تكرارها في مواقع التراث العالمي األخرى 
في مختلف أنحاء العالم. 

التي  األولى،  األعمال  الجتماعات  الستضافتها  ألمانيا  حكومة  إلى  الشكر  ويمتد 
قامت  الدليل.  لهذا  األولي  الهيكل  بمناقشة  المحيطات  وخبراء  المديرون  فيها  قام 
حكومة الواليات المتحدة األمريكية والسيد/ دان باستا والفريق العامل معه في مكتب 
المحميات البحرية في ِسلفر إسبرنغ التابع لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي 
بمناقشة األفكار األصلية التي عملت على تحويل المواقع البحرية العالمية المدرجة في 
قائمة التراث العالمي من مجموعة مواقع غير مترابطة إلى شبكة مدراء مواقع قوية 
وعملية، تتشارك ُفضلى الممارسات في مواقع التراث العالمي التي تصل إلى 49 موقعاً 
إستضافتها  إضافي من خالل  بشكل  العمل  فرنسا هذا  بلداً. عززت حكومة   37 في 
للمؤتمر العالمي الثاني لمديري المواقع البحرية المدرجة في قائمة التراث العالمي 
في سكاندوال، فرنسا في العام 2013. تم تجريب العديد من األفكار الرئيسية المتعلقة 
باستخدام القيمة العالمية اإلستثنائية كموجه لإلدارة مع المديرين في هذا المؤتمر. 

لم يكن من الممكن إعداد أي جزء من أجزاء هذا العمل، من غير الدعم المالي من 
حكومة فالندرز )بلجيكا(، التي ظلت مساهماً وفياً في برنامج التراث العالمي البحري 
للسنوات الخمس الماضية. تدعم حكومة فالندرز حالياً مشروع ابتكاري حول تطبيق 
التخطيط المكاني البحري لتحسين الصون الفعال على مواقع التراث العالمي البحري، 
التابعة  للمحيطات  العالمية  المفوضية  في  تطورت  هامة  خبرة  برزت  لذلك  نتيجة 
لليونسكو التي تضطلع بالصون المستقبلي لمواقع التراث العالمي البحري. يمتد الثناء 
واإلمتنان أيضاً للشركة الُمصنعة للساعات السويسرية جيجر لوكولتر لدعمها المستمر 

للتراث العالمي ودورها الذي ال يمكن االستغناء عنه في تطوير البرنامج وصون هذه 
األماكن البحرية عالية الرمزية على الصعيد العالمي. تود المؤلفة أن تشكر حكومة 

هولندا لتقديمها دعماً مالياً إضافياً يساهم في جني ثمار هذا الدليل. 

ختاماً، قدم األفراد والمؤسسات أدناه ُمدخاًل قيماً وتعليقات وإفادات متعلقة بمسودة 
هذا الدليل. في البداية، تم تقديم المسودات التمهيدية من هذا الدليل من قبل توندي 
الشعب  لدراسات  التميز  مركز  وقدم  داي،  جون  الدكتور  وتنقيح  بمساهمة  أغاردي 
بالتطبيق  المتعلقة  الرئيسية  األفكار   - بأستراليا  كوك  جيمس  جامعة  المرجانية- 
العملي للقيمة العالمية اإلستثنائية بخصوص إعداد األهداف وانتقاء استجابات اإلدارة 
لآلثار والمهددات. قدمت آن غيوري، كبيرة موظفي اإلستراتيجية والعالمة الطليعية في 
مشروع رأس المال الطبيعي في جامعة ستانفورد، المادة األساسية لبناء سيناريوهات 
بديلة من خالل عملها في نظام محميات الحاجز المرجاني في بليز. قدم كل من اآلتي 
العلمي  المستشار  الدليل: سكوت غيندي،  النهائية من  إفادات مكثفةللنسخة  ذكرهم 
لدى غالسير باي، الواليات المتحدة األمريكية؛ وهارولد مارينسيك، اإلدارة العامة في 
بحر وادن؛ وأنجليك سونغكو، مدير المتنزه الوطني للشعب المرجانية في توباتاها في 
الفلبين؛ والدكتور روسيل ريشيلت، مدير هيئة محميات الحاجز المرجاني العظيم في 
أستراليا. تود المؤلفة أيضاً إسداء الشكر للسيد/ تيم بادمان، مدير برنامج اإلتحاد 
الدولي لحماية الطبيعة لنقاشاته القيمة عن احتواء اتفاقية التراث العالمي 1972 في 
ثناياها على الدور الحاسم الذي يلعبه موضوع إعداد تقارير حالة الصون،األمر الذى 

ساعد في تشكيل بعض اآلراء التي انعكست في هذا الدليل.

في الختام، تود المؤلفة أن تسدي الشكر للسيد عبد القادر صالح من مكتب اليونسكوفي 
الخرطوم وبسمة مسكي بمقر اليونسكو في باريس لمساعدتهما في إصدار الترجمة 

العربية لهذا الدليل. 
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