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االحتاد الدويل حلماية الطبيعة
يساعد االحتاد الدويل حلماية الطبيعة (IUCN) العاملَ على إجياد حلول عملية ألكثر حتدايتنا البيئية والتنموية إحلاحاً.

ويركز عمل االحتاد على تقدير وصون الطبيعة وضمان احلوكمة الفعالة واملنصفة الستخداماهتا وتبين حلول للتحدايت العاملية للمناخ والغذاء والتنمية قائمة على 
الطبيعة. ويدعم االحتاد البحث العلمي ويُدير مشاريع ميدانية يف خمتلف أرجاء العامل، حيث جيمع بني احلكومات واملنظمات األهلية واألمم املتحدة والشركات 

ثلى.  
ُ
لتطوير السياسات والقوانني واملمارسات امل

ويُعترب االحتاد أقدم وأكرب منظمة بيئية عاملية حيث يضم أكثر من 1200 عضو من احلكومات واملنظمات األهلية وحنو 11000 خبري متطوع من 160 
دولة. ويتوىل دعَم عمل االحتاد من 1000 موظف يف 45 مكتباً ومئات الشركاء يف القطاعني العام واخلاص واملنظمات األهلية حول العامل.

برانمج الرتاث العاملي يف االحتاد الدويل حلماية الطبيعة
االحتاد الدويل حلماية الطبيعة هو اهليئة االستشارية حول الطبيعة للجنة الرتاث العاملي التابعة لليونسكو. ومن خالل العمل الوثيق مع أعضاء االحتاد 

ومفوضياته (خاصة املفوضية العاملية للمناطق احملمية) وجمموعة كبرية من الشركاء يُقيِّم برانمج الرتاث العاملي يف االحتاد الدويل حلماية الطبيعة املواقع اجلديدة 
املرشحة لقائمة الرتاث العاملي ويرصد صون املواقع املدرجة ويروج التفاقية الرتاث العاملي ابعتبارها أداة صون عاملية رائدة ويقدم الدعم واملشورة والتدريب 

ملديري املواقع واحلكومات والعلماء واجملتمعات احمللية.

كما يُطلق هذا الربانمج طُرقاً مبتكرة لتعزيز دور اتفاقية الرتاث العاملي يف محاية التنوع احليوي للكوكب وتراثه الطبيعي وجعل أكثر األماكن ذات الداللة الرمزية 
يف العامل أمثلة على حلول التحدايت البيئية القائمة على الطبيعة.

املركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي
املركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي (ARC-WH) هو مركز من الفئة 2 يعمل حتت رعاية اليونسكو، وهو مؤسسة عامة حبرينية قائمة بذاهتا ومستقلة 
مقرها يف مدينة املنامة عاصمة مملكة البحرين. وقد أتسس املركز مبوجب اتفاقية ُوقعت يف اخلامس من شهر شباط/فرباير 2010 بني حكومة مملكة البحرين 

واليونسكو. وتتمثل رسالة املركز يف تعزيز تنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي لعام 1972 يف منطقة الدول العربية من خالل دعم تطبيق قرارات وتوصيات جلنة الرتاث 
العاملي لفائدة مواقع الرتاث العاملي يف املنطقة.

فريق التقرير
هذا التقرير مثرة جهود تعاونية بذهلا:

طارق أبو اهلوى: مستشار مستقل؛ املؤلف األول  
هيفاء عبداحلليم: املنسقة اإلقليمية لربانمج "طبيعة" للرتاث العاملي يف االحتاد الدويل حلماية الطبيعة  

ِإيلينا أُوسيبوفا: مسؤولة الرصد يف برانمج الرتاث العاملي يف االحتاد الدويل حلماية الطبيعة  
ْتريّشا َكِمنـْْغز: مستشارة مستقلة يف األحباث وحتليل البياانت  
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متهيد

مــا انفكــت منطقــة الــدول العربيــة تواجــه تحديــات هائلــة يف تحقيــق األهــداف املنتظــرة لصــون الــراث الطبيعــي والثقــايف فيهــا. ويشــكل 

عــدم االســتقرار الســيايس والتغــرات العامليــة ضغوطــاً هائلــة عــىل قــدرة املنطقــة يف توفــر االســتثارات الالزمــة مــن املــوارد لحايــة مواقــع 

الــراث العاملــي فيهــا واملســاهمة يف تطبيــق اتفاقيــة الــراث العاملــي.

ــدويل لصــون الطبيعــة بالرشاكــة مــع املركــز اإلقليمــي العــريب  ــراث العاملــي يف االتحــاد ال وبالرغــم مــن هــذه املحــددات يســتمر برنامــج ال

للــراث العاملــي يف تقديــم الدعــم واملشــورة لــدول املنطقــة مــن خــالل برنامــج طبيعــة، حيــث متكــن مــن تحقيــق تقــدم كبــر نحــو تحقيــق 

غايــات االســراتيجية اإلقليميــة للــراث العاملــي.

منــذ إعــداد تقريــر “طبيعــة 1” يف عــام 2011 متكــن الــرشكاء يف الربنامــج مــن تحقيــق نتائــج ملموســة ضمــن عــدة مجــاالت مبــا فيهــا بنــاء 

القــدرات اإلقليميــة لتنفيــذ املكونــات املتعــددة مــن اتفاقيــة الــراث العاملــي. ويشــمل ذلــك تنظيــم وتنفيــذ عــدد كبــر مــن أنشــطة التدريــب 

ــات  ــود والفعالي ــن الجه ــر م ــة إىل الكث ــة باإلضاف ــل األطــراف املنتفع ــن قب ــة م ــاء عــىل االحتياجــات املُعرَّف ــا بن ــم تنفيذه ــي ت ــة الت اإلقليمي

واملبــادرات الثنائيــة املنفــذة مــع دول أعضــاء ومنظــات رشيكــة.

كــا شــهد الربنامــج إدخــال عــدد كبــر مــن املواقــع املحتملــة عــىل القوائــم املؤقتــة للــدول مــع نجــاح دخــول أحــد املواقــع عــىل قامئــة الــراث 

العاملــي وهــو محميــة وادي رَم يف األردن يف حــن يجــري حاليــاً مناقشــة وتقييــم عــدة مواقــع أخــرى.

كا استطاع الربنامج تشكيل نواة لشبكة إقليمية ناطقة بالعربية لخرباء ومختي الراث العاملي والتي ستقود التطور املستقبيل للربنامج.

يوثــق تقريــر “طبيعــة 2” هــذا التقــدَم املُْحــَرز يف الربنامــج املذكــور أعــاله ويتبنــى مجموعــة مــن التوصيــات ملزيــد مــن تعزيــز فعاليتــه وترويــج 

أفضــل لصــون تــراث املنطقــة العربيــة مــع االحتفــاظ باألمــل يف اســتقرارها عــا قريــب مــا يتيــح تقدمــاً أكــرب نحــو االســتدامة طويلــة األمــد 

لهــذه املنطقــة وشــعوبها وأجيالهــا القادمــة.  

          تِْم بادمان                                        فادي الرشيدة

  مدير برنامج الراث العاملي                            مدير املكتب اإلقليمي لغرب آسيا

االتحاد الدويل لصون الطبيعة                              االتحاد الدويل لصون الطبيعة

          د. منر بوشناقي                                             أنطونيو ترويا

                  املدير                                 مدير مركز التعاون املتوسطي

املركز اإلقليمي العريب للراث العاملي                                 االتحاد الدويل لصون الطبيعة
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شكر وتقدير

أُِعــد هــذا التقريــر يف إطــار الربنامــج اإلقليمــي للــدول العربيــة )طبيعــة( املنفــذ مــن قبــل برنامــج الــراث العاملــي يف االتحــاد الــدويل لصــون 

الطبيعــة بالتعــاون مــع املركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي واالتحــاد الــدويل لصــون الطبيعة-املكتــب اإلقليمــي لغــرب آســيا واالتحــاد 

الــدويل لصــون الطبيعة-مركــز التعــاون املتوســطي.

ويود فريق التقرير التعبر عن امتنانه لكل من ساهم يف إعداده سواء مبارشة أو بشكل غر مبارش.

نشــكر خاصــة ممثــيل الــدول العربيــة األعضــاء والخــرباء واملختصــن لتعاونهــم ومشــاركتهم يف التقييــم اإلقليمــي مــن خــالل االتصــال املبــارش 

وغــر املبــارش.

ــن  ــه املثابري ــْم بادمــان وزمالئ ــالً بالســيد تِ ــدويل لصــون الطبيعــة ممث ــراث العاملــي يف االتحــاد ال ــق عــن شــكره لربنامــج ال كــا يعــرب الفري

ــتمرين. ــم املس ــاندتهم ودعمه ملس

ــر  ــادة د. من ــي بقي ــراث العامل ــريب لل ــي الع ــز اإلقليم ــل املرك ــق عم ــن فري ــة م ــَم الســخي واملســاهات القيم ــا الدع ــك نخــص بامتنانن كذل

ــرم. ــا املح ــة وفريقه ــة آل خليف ــيخ خليف ــناقي والش بوش

أخــراً وليــس آخــراً نشــكر االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعة-املكتــب اإلقليمــي لغــرب آســيا ممثــالً بالســيد فــادي الرشيــدة وفريقــه واالتحــاد 

الــدويل لصــون الطبيعة-مركــز التعــاون املتوســطي ممثــالً بالســيد أنطونيــو ترويــا والســيد محمــد األمــن ولــد بابــا رئيــس برنامــج موريتانيــا يف 

االتحــاد.
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اختصارات

ARC-WH Arab Regional Centre for World Heritage املركز اإلقليمي العريب للراث العاملي

ASEZA Aqaba Special Economic Zone Authority سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

COM Committee اللجنة

CI Conservation International منظمة الصون الدولية

EIA Environmental Impact Assessment تقييم األثر البيئي

EPA Environment Protection Authority الهيئة العامة لحاية البيئة

FIBA Fondation Internationale du Banc d’Arguin املؤسسة الدولية للحظرة الوطنية لحوض أرغن

GCA Global Comparative Analysis التحليل العاملي املقاَرن

GEF Global Environment Facility مرفق البيئة العاملي

ICOMOS International Council on Monuments and Sites املجلس الدويل لآلثار واملواقع

INAT Institut National Agronomique de Tunisie املعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس

IUCN International Union for Conservation of Nature  االتحاد الوطني لحاية الطبيعة )سابقاً: االتحاد الدويل لصون

الطبيعة واملوارد الطبيعية(

IUCN-Med IUCN Centre for Mediterranean Cooperation االتحاد الدويل لحاية الطبيعة-مركز التعاون املتوسطي

IUCN-ROWA IUCN Regional Office for West Asia  االتحاد الدويل لحاية الطبيعة–املكتب اإلقليمي لغرب آسيا

MoU Memorandum of Understanding مذكرة تفاهم

NGO Non-governmental Organization  منظمة غر حكومية

PNBA Parc National du Banc d’Arguin الحظرة الوطنية لحوض أرغن

PSSA Particular Sensitive Sea Area منطقة بحرية ذات حساسية خاصة

RSCN Royal Society for the Conservation of Nature الجمعية امللكية لحاية الطبيعة

SEA Strategic Environmental Assessment تقييم بيئي اسراتيجي

SGBP Socotra Governance and Biodiversity Project  مرشوع الحوكمة والتنوع األحيايئ يف ُسقطرى

SOC State of Conservation حالة الصون

USAID United States Agency for International Development الوكالة األمركية للتنمية الدولية

UNDP United Nations Development Programme برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

UNEP United Nations Environment Programme برنامج األمم املتحدة للبيئة

UNEP-WCMC UNEP World Conservation Monitoring Centre برنامج األمم املتحدة للبيئة – املركز العاملي لرصد صون الطبيعة

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization

منظمة األمم املتحدة للربية والعلم والثقافة

WH World Heritage الراث العاملي

WWF World Wide Fund for Nature الصندوق العاملي للحياة الربية
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1.   مقدمة

االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة هــو أحــد الهيئــات االستشــارية الثــالث حــول اتفاقيــة حايــة الــراث العاملــي الثقــايف والطبيعــي )اتفاقيــة 

حايــة الــراث العاملــي(. ويقــدم االتحــاُد منــذ عــام 1972 الــذي أُقــرت فيــه االتفاقيــة املســاعدة الفنيــة لتنفيــذه هــذه االتفاقيــة مــن ِقبــل 

ــح  ــدول األعضــاء إضافــة إىل املعنيــن ومجموعــات املصال ــراث العاملــي وال ــراث العاملــي ومركــز ال ــة ال ــة مبــا فيهــا لجن ــات املعني كافــة الهيئ

ــل دور االتحــاد يف: ــة. ويتمث ــة، والدولي ــة، واإلقليمي األخــرى الوطني

ــار  ــدويل لآلث ــس ال ــم املشــورة للمجل ــي وتقدي ــراث العامل ــة ال ــإدراج عــىل قامئ ــة واملختلطــة املرشــحة ل ــع الطبيعي ــة املواق ــم كاف n تقيي

ــة.  ــة( بشــأن ترشــيحات املناطــق الثقافي ــع الثقافي ــة االستشــارية حــول املواق ــع )وهــو الهيئ واملواق

n رصد حالة الصون يف مواقع الراث العاملي الطبيعي الحالية من خالل شبكة االتحاد العاملية من املتخصصن واملنظات األعضاء. 

n التدريب وبناء القدرات ملديري املواقع والحكومات والعلاء واملجتمعات املحلية. 

n ترويج أعال الصون الفعلية يف نفس مواقع الراث العاملي الطبيعي. 
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أُطلــق “طبيعــة” وهــو الربنامــج اإلقليمــي للــراث العاملــي الطبيعــي يف منطقــة الــدول العربيــة1 مــن قبــل االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة يف 

عــام 2008 اســتجابًة للحاجــة اإلقليميــة امللحــة لتعزيــز صــون الــراث الطبيعــي يف املنطقــة العربيــة ذات التمثيــل املحــدود يف قامئــة الــراث 

العاملــي. خــالل الفــرة بــن 2008 و2011 أُديــر الربنامــج مــن قبــل برنامــج الــراث العاملــي يف االتحــاد بالرشاكــة مــع املكتــب اإلقليمــي لغــرب 

آســيا يف االتحــاد ومركــز التعــاون املتوســطي يف االتحــاد.

اتفاقيــة الــراث العاملــي هــي معاهــدة عامليــة مرموقــة متثــل محفــزاً كبــراً للــدول األعضــاء مــن هــذه املنطقــة لالنخــراط الفعــال يف تطبيقهــا 

نظــراً لشــهرتها وموثوقيتهــا عامليــاً. وكمبــادرة مصممــة للمنطقــة أحــرز برنامــج “طبيعــة” نجاحــاً كبــراً يف إطــالق مثــل هــذا املحفــز واســتخدامه 

ــتدامة وتســاهم يف الخريطــة  ــل واالس ــع بالتمثي ــة تتمت ــي يف املنطق ــراث العامل ــبكة لل ــة يف تأســيس ش ــة املتمثل ــق األهــداف العاملي يف تحقي

ــراث العاملــي مــن خــالل  ــة ملواقــع ال ــة إدارة واســتمرارية رصــد هــذه الشــبكة اإلقليمي ــذات الوقــت يعمــل عــىل ضــان فعالي ــة، وب العاملي

القــدرات اإلقليميــة املناســبة وتثبيــت أُطــر التعــاون.

َوقَّــَع االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة يف عــام 2013 اتفاقيــة تعــاون جديــدة مــع املركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي يف البحريــن، وهــو 

ــَس لدعــم الجهــود اإلقليميــة يف الــراث العاملــي. ويســتضيف املركــز حاليــاً الربنامــَج  مركــز مــن الفئــة 2 يعمــل تحــت رعايــة اليونســكو تأسَّ

ــذ بتعــاون وثيــق مــع برنامــج الــراث العاملــي يف االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملكتــب اإلقليمــي  اإلقليمــي )برنامــج طبيعــة( الــذي يُنفَّ

لغــرب آســيا يف االتحــاد ومركــز التعــاون املتوســطي يف االتحــاد.  

يتمثــل الهــدف االســراتيجي الرئيــي لربنامــج “طبيعــة” يف تيســر تأســيس واســتدامة شــبكة إقليميــة ممثِّلــة ملواقــع الــراث العاملــي الطبيعــي 

والتــي بدورهــا تســاهم بفعاليــة يف االســراتيجية العامليــة التفاقيــة الــراث العاملــي. ويتبنــى الربنامــج مجموعــة مــن الغايــات متوســطة املــدى 

وذلــك عــىل النحــو التــايل:

n بنــاء القــدرات املؤسســية والفنيــة للســلطات الوطنيــة واملحليــة املتعاملــة مــع الــراث الطبيعــي يف اإلقليــم وتشــجيع تعاونهــا اإلقليمــي 

ومــا دون اإلقليمــي والعابــر للحــدود باإلضافــة إىل تأســيس شــبكة إقليميــة ناطقــة بالعربيــة لخــرباء ومختــي الــراث العاملــي. 

n ترويــج اتفاقيــة الــراث العاملــي ومبادئهــا وتشــجيع الــدول األعضــاء عــىل تبنــي تنفيذهــا كمكــوِّن جوهــري يف أجنداتهــا واســراتيجياتها 

الوطنيــة.

n املســاعدة يف ضــان صــون وفعاليــة إدارة كافــة مواقــع الــراث العاملــي يف املنطقــة العربيــة ومتتــن اتفاقيــة الــراث العاملــي كأداة لصــون 

الطبيعــة واالســتدامة البيئيــة.

n االســتجابة الفاعلــة ملــا ينشــأ مــن تحديــات وطنيــة وإقليميــة تواجــه صــون الــراث الطبيعــي عــىل املــدى الطويــل خاصــة يف مناطــق 

الرصاعــات والــراث املعــرض لخطــر. 

n دعم تحديد وترشيح مواقع الراث العاملي املحتملة لتحقيق قامئة تراث عاملي موثوقة وممثِّلة ومتوازنة.

n املســاهمة يف تعزيــز انخــراط املعنيــن اإلقليميــن والوطنيــن واملعنيــن مــن املجتمعــات املحليــة تحديــداً يف التخطيــط ملواقــع الــراث 

العاملــي وإدارتهــا مــن خــالل تطبيــق املارســات الفضــىل العامليــة يف مجــال الحوكمــة الرشــيدة واملنهجيــات القامئــة عــىل الحقــوق.

باإلضافــة إىل الــدور الرئيــي لالتحــاد واســتناداً إىل قــرارات لجنــة الــراث العاملــي يف عــام 2008 ومــا بعــده فهــو منخــرٌط يف “عمليــة االرشــاد 

املبكــر” التــي توفــر نهجــاً اســتباقياً لدعــم الــدول األعضــاء واألقاليــم يف تنفيــذ االتفاقيــة مــن حيــث تطويــر القوائــم املؤقتــة وتنســيقها وترشــيح 

املواقــع املحتملــة وفعاليــة اإلدارة وتبــادل املعرفــة والرصــد والتعــاون اإلقليمــي والــدويل. أُختــربت عمليــة االرشــاد املبكــر يف مــا يتعلــق بالــراث 

ــذ  ــم تنفي ــات االستشــارية يف دع ــرب للهيئ ــدور أك ــداً ل ــاراً جدي ــل اختب ــراق، وهــي متث ــة الع ــة يف جمهوري ــة بداي ــة العربي الطبيعــي يف املنطق

االتفاقيــة. وتنعكــس االســراتيجية الحاليــة لربنامــج الــراث العاملــي يف االتحــاد انعكاســاً كبــراً عــىل تبنــي وتنفيــذ عمليــة االرشــاد املبكــر خاصــة 

يف ضــوء القــدرات اإلقليميــة املحــدودة والتحديــات املتناميــة التــي تواجــه صــون الطبيعــة عامــة والــراث العاملــي بشــكل خــاص.

لتحقيــق هــذه االســراتيجية الطموحــة وانطالقــاً مــن مبــادئ االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملركــز اإلقليمــي العريب للــراث العاملي املســتندة 

ــز الربنامــج اإلقليمــي للــراث العاملــي  ــة للتعــاون بهــدف تعزي ــرم الطرفــان يف عــام 2014 اتفاقي إىل القيمــة يف مجــال املشــاركة والتعــاون، أب

الطبيعــي. وتســعى هــذه الرشاكــة للدعــم املشــرك للمصالــح املشــركة لالتحــاد واملركــز يف صــون الــراث العاملــي الطبيعــي واالســتخدام املُنصــف 

1 وفــق التصنيــف اإلقليمــي لليونســكو تشــمل منطقــة الــدول العربيــة تســع عــرشة دولــة وهــي )مرتبــة أبجديــاً(: األردن، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، البحريــن، تونــس، الجزائــر، الســعودية، الســودان، 

ســوريا، العــراق، ُعــان، فلســطن، قطــر، الكويــت، لبنــان، ليبيــا، مــرص، املغــرب، موريتانيــا، اليمــن.
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ــة  ــة” يف املنطق ــج “طبيع ــرك لربنام ــذ املش ــر والتنفي ــىل التطوي ــداً ع ــان تحدي ــق الجانب ــد اتف ــة. وق ــوارد الطبيعي ــاً للم ــتدام إيكولوجي واملس

العربيــة. تشــمل هــذه الرشاكــة انتــداب املنســق اإلقليمــي يف االتحــاد للعمــل يف مقــر املركــز يف البحريــن وتنفيــذ برنامــج مشــرك مدتــه عامــان 

)2014-2016( كمرحلــة اختبــار بغيــة جعلهــا رشاكــة طويلــة األمــد. وقــد اشــركت املنظمتــان يف تبنــي املبــادئ األساســية للرشاكــة ومنهــا الدعــم 

التكامــيل واملتبــادل واالعــراف املتبــادل والتشــارك يف املنافــع واملســاهات واملســؤولية.

ميثــل اتفــاق الرشاكــة هــذا تطــوراً كبــراً يف الربنامــج اإلقليمــي للــراث العاملــي يف الــدول العربيــة خــالل فــرة إعــداد هــذا التقريــر. وعــىل وجــه 

التحديــد حققــت الرشاكــة سلســلة مــن القيــم املضافــة االســراتيجية والتشــغيلية عــىل النحــو التــايل:

n أوَجــَدت قاعــدة للتنســيق والتعــاون الفعليــن بــن االتحــاد واملركــز وهــا منظمتــان رئيســيتان عاملتــان يف الــراث العاملــي يف املنطقــة 

العربيــة.

ــة الجهــود  ــة واســراتيجية مشــركتن وبرنامــج عمــل لصــون الــراث العاملــي يف املنطقــة مــع الحــرص عــىل عــدم ازدواجي ــكَّلت رؤي n َش

ــة القيمــة. وإهــدار املــوارد البرشيــة واملالي

ــدت الهيئــات املُتعاِملــة مــن الــدول األعضــاء واملعنيــن اآلخريــن مــع الــراث العاملــي يف املنطقــة مــع ضان التبــادل الشــفاف للمعلومات  n َوحَّ

والتعلم املشــرك.

n َعــزَّزت دور االتحــاد كهيئــة استشــارية وجــزء مــن عمليــة االرشــاد املبكــر ودمجــه ضمــن مســؤوليات املركــز يف برامــج الــراث الطبيعــي 

والثقــايف.

ــاً عــىل املارســة الحســنة يقــوم عــىل القــدرات اإلقليميــة واملعــارف األصيلــة والهويــة  مــت لربامــج الــراث اإلقليميــة منوذجــاً عملي n قَدَّ

ــة. الثقافي

ميثــل تقريــر “طبيعــة” نتاجــاً معرفيــاً هامــاً صــادراً عــن االتحــاد يوثــق التقــدم املُحــَرز يف برنامــج “طبيعــة”. والتقريــر مرتبــط بشــكل كبــر 

ــدول  ــادياً يف ال ــا اسرش ــا االتحــاد وطبقه ــي طوره ــة الت ــدويل لصــون الطبيع ــاد ال ــن االتح ــي الصــادرة ع ــراث العامل بالنظــرة االســترشافية لل

ــة االرشــاد املبكــر. ــر املســتجدات املتســارعة عملي ــة. كــا يقــدم التقري العربي

مــن املســاهات الهامــة لربنامــج “طبيعــة” منــذ انطالقــه نجاحــه يف جــذب االهتــام اإلقليمــي وحشــد الجهــود اإلقليميــة والتعــاون لتحقيــق 

األهــداف املشــركة مــن خــالل عمليــة االرشــاد املبكــر حســنة البُنيــة والتصميــم ســيزود َعربهــا الربنامــُج املشــرَُك الــدوَل األعضــاَء يف املنطقــة 

باملشــورة لتعزيــز برامجهــا للــراث العاملــي إضافــة إىل التعــاون اإلقليمــي. 

كان أول توثيــق ألنشــطة ونتائــج عمليــة االرشــاد املبكــر املتناميــة هــذه تقريــر “طبيعــة 1” الــذي نــرشه االتحــاد يف عــام 2011 والــذي شــكَّل 

نقطــة تحــول يف العمليــة املتطــورة لربنامــج “طبيعــة” حيــث قــدم بيانــاً واضحــاً لحالــة الــراث العاملــي يف املنطقــة العربيــة. وميكــن القــول إن 

تقريــر “طبيعــة 1” وضــع نقطــة األســاس للــراث العاملــي يف الــدول العربيــة. كــا كان لــه صــدى بعيــد إقليميــاً ودوليــاً وتلقــى إشــادة كبــرة من 

كافــة األطــراف املعنيــة. وقــد مثَّــل النظــرة األوىل عــىل جهــود اإلقليــم لتطبيــق جانــب الــراث الطبيعــي مــن االتفاقيــة. اشــتمل ذلــك التقريــر 

عــىل املجموعــة األوىل مــن تقييــات اســترشاف الصــون ملواقــع الــراث العاملــي الطبيعــي واملختلــط الخمســة التــي كانــت قامئــة وقتئــذ يف 

املنطقــة وعــىل تحليــل ملواقــع الــراث العاملــي املحتملــة املدرجــة يف القوائــم املؤقتــة. وبذلــك كان مبثابــة عمــل اسرشــادي مســتقبيل لتوثيــق 

أشــمل عــن حالــة صــون كافــة مواقــع الــراث العاملــي الطبيعــي واملختلــط. 

ــة: كيــف ميكــن  ــر “طبيعــة 2” األســئلة االســراتيجية التالي ــاول تقري ــراث العاملــي يتن ويف إطــار هــذا النهــج املتكامــل للربنامــج اإلقليمــي لل

املحافظــة عــىل الزخــم املتحقــق يف التقريــر األول والبنــاء عليــه مــع ضــان إدخــال قيمــة مضافــة عــىل اســراتيجية املنطقــة يف صــون الــراث 

الطبيعــي؟ وكيــف ميكــن لربنامــج الــراث العاملــي يف االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة أن يُفيــد بشــكل أفضــل أولويــات املنطقــة إضافــة إىل 

ــة يف ذات الوقــت؟ ــة واإلقليمي ــة ودون اإلقليمي ــات الوطني ــة لالحتياجــات واألولوي االســتجابة الفعال

يقــدم تقريــر “طبيعــة 2” هــذا تحليــالً ثانيــاً أكــر تفصيــالً للربنامــج اإلقليمــي للــراث العاملــي يف املنطقــة العربيــة اســتناداً إىل نقطــة األســاس 

املحــددة يف التقريــر األول وللتقــدم املتحقــق منــذ ذلــك الحــن. ويركــز بالدرجــة األوىل عــىل اختبــار منهجيــات واســراتيجيات ونتائــج الجهــود 

التوافقيــة لالتحــاد ورشكائــه يف بنــاء القــدرات اإلقليميــة يف الــراث العاملــي مــع محاولــة اســتخالص الــدروس وتقديــم نظــرة اســترشافية للتعلــم 

والتحســن والفعاليــة مســتقبالً. تحديــداً يقــدم “طبيعــة 2”:

n تحديثــاً اســراتيجياً لحالــة صــون مواقــع الــراث العاملــي الطبيعــي يف املنطقــة العربيــة بواســطة أدوات التقييــم املختلفــة التــي اســتخدمها 
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ــة وادي رَم التــي  ــك تقييــاً مفصــالً ملحمي ــراث العاملــي الصــادرة عــن االتحــاد. ويشــمل ذل االتحــاد ومنهــا النظــرة االســترشافية إىل ال

انضمــت إىل قامئــة الــراث العاملــي يف عــام 2011 )لذلــك مل تـَـرِد يف تقريــر “طبيعــة 1”(. 

n مزيــداً مــن التحليــل للقوائــم املؤقتــة الوطنيــة. كــا يبحــث يف االتجاهــات واملنهجيــات واملبــادرات اإلقليميــة املُتبنــاة لتعزيــز القوائــم 

املؤقتــة وتنســيقها.

ــراث  ــاة مــن الربنامــج العاملــي لل ــتفادة املُتبن ــدروس املُس ــات وال ــارة مــن الحــاالت الدراســية وقصــص النجــاح والتحدي n مجموعــة مخت

ــة. ــة والوطني ــات اإلقليمي ــة يف ضــوء االحتياجــات واألولوي ــذ االتفاقي ــه يف تنفي اإلقليمــي يف االتحــاد ورشكائ

n مجموعــة مــن التوصيــات املحــددة املوجهــه نحــو مجموعــة مــن الفئــات ذات العالقــة بالــراث العاملــي يف املنطقــة العربيــة مبــا فيهــا 

بنــاء القــدرات وبرامــج  الدعــم الوطنــي وكفــاءة الصــون واإلدارة عــىل مســتوى املواقــع املحتملــة لــإدراج يف القوائــم املؤقتــة والرشــيح.
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طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

2.   حالة صون مواقع الراث العاملي الطبيعي يف الدول العربية

2.1 خالصة من تقرير “ طبيعة 1 ”: النتائج الرئيسية والتوصيات واالستجابات

يُقــدم هــذا القســم تفاصيــل مســتجدات مواقــع الــراث العاملــي يف منطقــة الــدول العربيــة منــذ تقريــر “طبيعــة 1” اســتناداً إىل مــا كُتــب عنهــا 

مــن حيــث حالــة الصــون واإلدارة الحاليــة مــع الركيــز عــىل بنــاء القــدرات الــذي تبــنَّ صعوبــة إبــرازه بســبب ِقلــة مــا يجــري بهــذا الخصــوص 

نســبياً، أو عــىل األقــل ِقلــة مــا كُتــب عنــه. وقــد تــم جمــع مــادة هــذا القســم مــن أفضــل املعلومــات املتوفــرة مــن عــدة مصــادر: تقاريــر حالــة 

الصــون الصــادرة عــن االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملركــز اإلقليمــي للــراث العاملــي، تقاريــر بعثــات االتحــاد واملركــز، تقييــات النظــرة 

االســترشافية للصــون الصــادرة عــن االتحــاد، قــرارات لجنــة الــراث العاملــي، املقــاالت العلميــة، منشــورات أخــرى. ويقــدم القســم 2-2 وصفــاً 

مختــرصاً ألدوات الرصــد الرئيســية.

تشــتمل املنطقــة العربيــة عــىل أربعــة مواقــع للــراث العاملــي الطبيعــي وأثنــن للــراث العاملــي املختلــط كــا تُبــن الخريطــة )يونيو/حزيــران 

. )2015

شكل 1    يف تقرير “طبيعة 1”  مواقع الراث العاملي الطبيعية واملختلطة يف الدول العربية 
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كــا قــد اســتنتج تقريــر طبيعــة أيضــاً أنــه عــىل الرغــم مــن اختــالف الضغــوط والتهديــدات وتحديــات اإلدارة مــن موقــع آلخــر مثــة عــدد مــن 

املوضوعــات واألنشــطة املشــركة عــىل املســتوى اإلقليمــي التــي ميكــن أن تســاهم يف تحســن إدارة مواقــع الــراث العاملــي القامئــة يف املنطقــة 

ــر عــىل االســتنتاجات العامــة والتوصيــات التاليــة عــن  العربيــة وتوســيع نطــاق أداة االتفاقيــة لشــمول مواقــع جديــدة. وقــد اشــتمل التقري

حالــة الصــون:

n   مــع اإلقــرار بالتقــدم اإلداري املتحقــق ال تــزال الحاجــة إىل تفويــض ســلطة اإلدارة إىل مؤسســة مســتقلة ودامئــة وفعالــة مقرهــا َعــْن املوقــع 

وتتمتــع مبــا يكفــي مــن التمويــل والتجهيــز. ومبــا أن معظــم املواقــع مناطــق محميــة ينبغــي تطبيــق أمثــل املارســات يف إدارة املناطــق 

املحميــة ودمــج املواقــع ضمــن النظــم الوطنيــة للمناطــق املحميــة. كــا يعتــرب التمويــل املســتدام قضيــة يف غايــة األهميــة.

 أهم استجابات االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي منذ عام 2011

ــب إرشــاداً ودعــاً  ــي تتعــرض لضغــوط وتتطل ــع الت ــق اإلقليمــي للمواق ــل الفري ــداين مــن قب ــارات ومهــات للدعــم املي  متــت زي  

محــدداً وتشــمل هــذه املواقــع أرخبيــل ُســقطرى يف اليمــن والحظــرة الوطنيــة لحــوض أرغــن يف موريتانيــا.

 ُعقدت ورشة تدريب إقليمية تناولت عىل وجه التحديد فعالية إدارة مواقع الراث العاملي.  

 قَدم برنامج ثنايئ دعاً للهيئة العامة لحاية البيئة يف اليمن لتطوير اسراتيجية صون ألرخبيل ُسقطرى.  

 تُرجمت وثائق املعرفة الرئيسية إىل اللغة العربية ومنها دليل مرجعي إلدارة مواقع الراث العاملي.  

بُذلــت جهــود خاصــة يف إدارة وادي رَم مــن خــالل تقديــم اإلرشــاد والدعــم الفنــي خاصــة مــا يتعلــق بتعزيــز التنســيق مــع دائــرة     

ــايف يف املوقــع.  ــن إدارة الــراث الثق ــؤولة ع اآلثــار العامــة املس

ال يزال مثة مجال ملشاركة أكرب يف إدارة الصون من قبل املعنين وتشاركهم يف املنافع من خالل االستخدام املستدام للموارد الطبيعية.  n

أهم استجابات االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي منذ عام 2011

  متثــل املنهجيــات القامئــة عــىل الحقــوق ومبــادرة الــراث العاملــي املطــورة مــن قبــل الرشاكــة بــن املجلــس الــدويل لآلثــار واملواقــع   
ــع  ــع يف مواق ــن يف املناف ــارُك املعني ــة وتش ــات املحلي ــاركة املجتمع ــاُول مش ــو تن ــة نح ــوة هام ــة خط واالتحاد الدويل لصون  الطبيع

ــي. ــراث العامل ال

  اشتملت املُدَخالت املحددة األخرى للربنامج اإلقليمي عىل اختبار برنامج للدعم مرتبط مبنتجي النحل املحلين يف أرخبيل ُسقطرى 

وتطوير السياحة املستدامة يف محمية وادي رَم.

ــة وغرهــا. مثــة  ــادرات متعــددة لنطــاق واســع مــن املؤسســات الحكومي ــع مب ــرة )خاصــة األكــرب حجــاً( َموِض أصبحــت مواقــع كث  n

ــمية. ــلطات اإلدارة الرس ــوي لس ــض ق ــىل تفوي ــاق ع ــع واالتف ــذه املواق ــة يف إدارة ه ــات املنخرط ــة املؤسس ــون يف كاف ــه الص رضورة لتوجي

أهم استجابات االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي منذ عام 2011

يتبنــى الربنامــج اإلقليمــي نهجــاً إقليميــاً يف زيــادة التنســيق والتعــاون بــن املؤسســات بخصــوص الــراث العاملــي. يشــمل ذلــك     

ــي. ــراث العامل ــة لل ــة الوطني ــوم اللجن ــج مفه ــد تروي ــىل وجــه التحدي ع

 تُبذل جهود ثنائية محددة لدعم الحوكمة املحسنة لوادي رَم وُسقطرى.   

تراكــَم يف الــدول العربيــة قـَـْدٌر حســٌن مــن الخــربات يف معظــم جوانــب اإلدارة مــا يتيــح فرصــة التعلــم املشــرك وتبــادل الخــربات بــن   n

ــات. ــل املارس ــول أمث ــي ح ــتوى اإلقليم ــىل املس ــلطات اإلدارة ع س

أهم استجابات االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي منذ عام 2011

 ميثــل برنامــج بنــاء القــدرات اإلقليمــي يف الــراث العاملــي توجيهــاً اســراتيجياً رئيســياً للربنامــج اإلقليمــي. ونُظِّــم حتــى اآلن أكــر 

مــن عــرش أنشــطة وفعاليــات للتعلــم والتدريــب املشــرك وتطويــر املعرفــة تشــاركياً.

   تتعلق إحدى املبادرات الرئيسية بتأسيس شبكة إقليمية لخرباء ومختي الراث العاملي الطبيعي.
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طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

2.2. ملحة عن أدوات التقييم الرئيسية املستخدمة يف تقرير “طبيعة 2” 

األدوات الرئيســية املســتخدمة لتقييــم حالــة مواقــع الــراث العاملــي هــي: تقاريــر حالــة الصــون، النظــرة االســترشافية للــراث العاملــي الصــادرة 

عــن االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة، التقاريــر الدوريــة. يشــتمل هــذا القســم عــىل وصــف لــكل مــن هــذه األدوات متبوعــاً مبراجعــة موجــزة 

للتقاريــر الدوريــة للــدول العربيــة )2010(.

النظرة االسترشافية للراث العاملي الصادرة عن االتحاد الدويل لصون الطبيعة 

النظــرة االســترشافية للــراث العاملــي الصــادرة عــن االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة هــي أول تقييــم عاملــي إلمكانيــات صــون الــراث العاملــي 

الطبيعــي. والغايــة مــن النظــرة االســترشافية للــراث العاملــي تَتَبُّــع حالــة صــون مواقــع الــراث العاملــي الطبيعــي )ويف املواقــع املختلطــة يُنظـَـر 

يف القيــم الطبيعيــة فقــط( والتحقــق مــن االمتيــاز يف صونهــا وتحديــد األنشــطة الالزمــة لحايتهــا. ويُقيِّــم اإلتحــاد النظــرة االســترشافية للمواقــَع 

مــن خــالل تقييــات تقاريــر حالــة الصــون. 

ومتثــل النظــرة االســترشافية وقوفــاً عــىل إمكانيــة صــون املوقــع لقيمــه وذلــك مــن خــالل: 1( حالــة القيــم ومســاراتها، 2( التهديــدات املؤثــرة يف 

لــة للمجتمعــات القاطنــة داخــل وخــارج املوقــع. تلــك القيــم، 3( فعاليــة الحايــة واإلدارة. كذلــك مثــة تقييــم للمنافــع املُتحصِّ

د درجة النظرة االسترشافية ملوقع ما وفق الفئات واملعاير التالية: تُحدَّ

جيدة: قيم املوقع بحالة جيدة ويُستحسـن املحافظة عليها يف املستقبل املنظور برشط اإلبقاء عىل التدابر الحالية للصون.

ــح اســتدامة قيــم املوقــع بشــكل  ُمقلِقــة قليــالً: بالرغــم مــن وجــود بعــض دواعــي القلــق إال أنــه باتِّخــاذ تدابــر صــون إضافيــة صغــرة يُرجَّ

جوهــري عــىل املــدى الطويــل.

ُمقلِقــة للغايــة: قيــم املوقــع مهــددة و/أو قــد تُبــدي عالمــات التدهــور. مثــة رضورة التِّخــاذ تدابــر صــون إضافيــة كبــرة للمحافظــة عــىل القيــم 

و/أو اســتعادتها عــىل املــدى املتوســط إىل الطويــل.  

َحرِجــة: قيــم املوقــع مهــددة و/أو متدهــورة بشــدة. مثــة حاجــة التِّخــاذ تدابــر صــون إضافيــة فوريــة واســعة النطــاق للمحافظــة عــىل قيــم 

املوقــع و/أو اســتعادتها عــىل املــدى القصــر إىل املتوســط تجنبــاً لفقدانهــا.

ناقصة البيانات: األدلة املتوفرة غر كافية الستخالص نتائج.

ــي  ــاس ُرباع ــق مقي ــم وف ــة للقي ــَة الراهن ــة الحال ــون الطبيع ــدويل لص ــاد ال ــن االتح ــادرة ع ــي الص ــراث العامل ــترشافية لل ــرة االس ــم النظ تُقيِّ

الدرجــات يبــدأ بـــ  “جيــدة” وينتهــي بـ“َحرِجــة”. كذلــك تُقيَّــم الضغــوط والتهديــدات املحتملــة وفــق مقيــاس ُرباعــي الدرجــات يبدأ بـــ “تهديد 

منخفــض للغايــة” وينتهــي بـــ “تهديــد مرتفــع للغايــة”. ومثلهــا تُقيَّــم الحايــة واإلدارة وفــق مقيــاس ُرباعــي الدرجــات أيضــاً يبــدأ بـــ “فعالــة 

للغايــة” وينتهــي بـ“مقلِقــة للغايــة”*.  

التقديــرات  هــذه  تســتند  للتكــرار.  وقابلــة  وشــفافة  ودقيقــة  مســتقلة  تكــون  أن  للصــون  االســترشافية  النظــرة  لتقييــات  ينبغــي 

االتحــاد  أعضــاء  قبــل  مــن  للمشــاورات  الراجعــة  التغذيــة  فيهــا  مبــا  املصــادر  مــن  واســع  نطــاق  مــن  معلومــات  تحليــل  عــىل 

وخربائــه ورشكائــه. ميكــن اســتخدام نظــم املعلومــات الجغرافيــة وأدوات االستشــعار عــن بُعــد لكــن دون إجــراء أبحــاث جديــدة. 

وال تســتلزم زيــارات ميدانيــة وال ينبغــي للتقييــات أن تكــون بديــالً لنظــم الرصــد والتقييــم يف َعــْن املوقــع. ســُراَجع تقييــات 

النظــرة االســترشافية للصــون كل ثــالث ســنوات إال يف حــال توفــر معلومــات جديــدة مهمــة حــول موقــع مــا قبــل املوعــد املحــدد. 

لــكل مــن املواقــع وارد ذكرهــا الحقــاً تــمَّ مقارنــة كل مــن الحالــة الراهنــة للقيــم والضغــوط والتهديــدات املحتملــة لهــذه القيــم وحايــة وإدارة 

املوقــع كــا هــي مقيمــة يف النظــرة االســترشافية للــراث العاملــي الصــادرة عــن االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة يف عــام 2014 بتلــك القيــم كــا 

وردت يف تقريــر “طبيعــة 1” يف عــام 2011. 

كــا يقــدم كل مــن جــداول النظــرة االســترشافية للصــون الحقــاً معلومــات إضافيــة لــكل موقــع خاصــة يف الفــرة التــي تلــت كتابــة تقريــر 

ــر.  “طبيعــة 1” أو تلــك التــي مل يتضمنهــا ذلــك التقري

* تختلف تسميات الفئات املستخدمة يف النظرة االسترشافية للراث العاملي الصادرة عن االتحاد الدويل لصون الطبيعة اختالفاً طفيفاً عن تلك التي استخدمت يف تقرير "طبيعة 1".
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تقارير حالة الصون

فــور إدراج املوقــع يف قامئــة الــراث العاملــي ينبغــي عــىل الدولــة العضــو أن تضمــن اتخــاذ تدابــر فعالــة لحايتــه وصونــه وتقدميــه. ولضــان 

القيــام بكافــة اإلجــراءات املمكنــة ملنــع إزالــة أي موقــع مــن قامئــة الــراث العاملــي تبنــت لجنــة الــراث العاملــي عمليــة الرصــد االســتجايّب.

ــر مــن قبــل مركــز الــراث العاملــي والقطاعــات األخــرى يف اليونســكو والهيئــات االستشــارية األخــرى  الرصــد االســتجايّب هــو “تقديــم التقاري

للجنــة الــراث العاملــي بخصــوص حالــة صــون مواقــع تــراث عاملــي واقعــة تحــت تهديــدات”. كــا أن املعلومــات الــواردة يف تقاريــر الــدول 

األعضــاء بشــأن أعــال اإلصــالح أو اإلنشــاء التــي قــد تؤثــر يف القيمــة العامليــة االســتثنائية للموقــع واملعلومــات الــواردة مــن مصــادر أخــرى 

بــأن املوقــع قــد تدهــور بشــكل خطــر واملالحظــات املقدمــة مــن الدولــة العضــو والهيئــات االستشــارية توضــع جميعــاً أمــام اللجنــة متخــذًة 

شــكل تقريــر حالــة الصــون للدولــة املعنيــة.

تلخــص تقاريــر حالــة الصــون الوضــَع الراهــن للموقــع ومســارات الصــون فيــه وتــويص باألعــال الالزمــة ملواجهــة التهديــدات الرئيســية وتشــمل 

مســودة قــرار لدراســته مــن قبــل لجنــة الــراث العاملــي. خــالل هــذه العمليــة يتشــاور االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة مــع مجموعــة كبــرة 

مــن املعنيــن، وهــو تشــاور ال غنــى عنــه لضــان تقديــم أكــر املعلومــات دقــة يك تنظــر فيهــا لجنــة الــراث العاملــي.

م تقارير بشأنها وفق االعتبارات التالية:  وتُختار املواقع التي تُقدَّ

n املواقع املدرجة عىل قامئة الراث العاملي املعرَّض للخطر.

n املواقــع املدرجــة عــىل قامئــة الــراث العاملــي التــي طُلبــت بشــأنها تقاريــر حالــة الصــون و/أو مهــات الرصــد االســتجايّب مــن ِقبــل 
لجنــة الــراث العاملــي يف جلســات ســابقة.

دة منذ آخر جلسة للجنة الراث العاملي والتي تتطلب أعاالً عاجلة باإلضافة إىل االستشارات واملناقشات  n  املمتلكات التي صارت مهدَّ

التي تجري عادة بن الدول األعضاء ومركز الراث العاملي والهيئات االستشارية ملعالجة التهديد.

n املواقع التي طلبت لجنة الراث العاملي متابعتها بعد أن تم إدراجها.

التقارير الدورية

كل ســتة أعــوام تُدعــى الــدول األعضــاء لتقديــم تقريــر دوري إىل لجنــة الــراث العاملــي حــول تطبيــق اتفاقيــة الــراث العاملــي مبــا يف ذلــك تقرير 

حالــة صــون مواقــع الــراث العاملــي الواقعــة ضمــن حــدود كل مــن تلــك الــدول.

وتخدم التقارير الدورية أربع غايات أساسية، فهي:

n تقدم تقيياً عن تطبيق اتفاقية الراث العاملي من قبل الدولة العضو.

n تقدم تقيياً عا إذا كانت القيمة العاملية االستثنائية للمواقع املدرجة عىل قامئة الراث العاملي ُمصانـة مبرور الوقت. 

n تقدم معلومات محدثة عن مواقع الراث العاملي لتوثيق الظروف املتغرة وحالة الصون للمواقع.

n تقدم آلية للتعاون اإلقليمي وتبادل املعلومات والخربات بن الدول األعضاء بشأن تطبيق االتفاقية وصون الراث العاملي.

مالحظات نوع املوقع تكرارية التنفيذ الجهة املنفذة أداة التقييم 

 تشمل معلومات من أدوات

أخرى ونطاق واسع من املصادر

الطبيعي واملختلط فقط  كل ثالثة أعوام )إال يف حالة

 توفر معلومات جديدة

 هامة( لكافة املواقع الطبيعية

واملختلطة

االتحاد الدويل لصون الطبيعة  النظرة االسترشافية للراث

 العاملي الصادرة عن االتحاد

 الدويل لصون الطبيعة

الطبيعي والثقايف  حسب الحاجة أو كا تطلب

لجنة الراث العاملي

 تُعد تقارير حالة الصون من قبل

 مركز الراث العاملي والهيئات

االستشارية يك تنظر فيها اللجنة

 الرصد االستجايّب / تقارير

حالة الصون

يشتمل عىل معلومات محدودة الطبيعي والثقايف كل ستة أعوام الدولة العضو التقرير الدوري

جدول 1: أدوات الرصد املستخدمة
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طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

دورات التقارير الدورية

تتبــع لجنــة الــراث العاملــي نهجــاً إقليميــاً للتقاريــر اإلقليميــة. وتتمثــل النتيجــة النهائيــة لــكل اســراتيجية إقليميــة يف التقريــر اإلقليمــي لحالــة 

الــراث العاملــي. تــدرس اللجنــة هــذه التقاريــر حســب برنامــج ُمعــد مســبقاً يقــوم عــىل دورة مدتهــا ســتة أعــوام. وقــد كانــت الــدورة األوىل 

للتقاريــر الدوريــة بــن عامــي 2000 و2006  باعتبــار عــام 2000 عــام الــدول العربيــة. أمــا الــدورة الثانيــة للتقاريــر الدوريــة فهــي بــن عامــي 

2008 و2015 باعتبــار عــام 2008 عــام الــدول العربيــة. ووفــق هــذا النظــام الــدوري ســيكون عــام 2017 عــام الــدول العربيــة )بعــد عــام مــن 

التفكــر يف 2016(.

التقرير الدوري للمنطقة العربية لعام 2010

يقــدم التقريــر الــدوري الثــاين للمنطقــة العربيــة معلومــات عــن البيانــات املــزوَّدة مــن قبــل الــدول العربيــة األعضــاء بخصــوص تطبيــق اتفاقيــة 

الــراث العاملــي عــىل املســتوى الوطنــي إضافــة إىل البيانــات املــزوَّدة عــن كل مــن مواقــع الــراث العاملــي يف املنطقــة. كــا يشــمل خطــَط عمــل 

دون إقليميــة الغايــة منهــا أن تكــون منطلقــاً إلقامــة برنامــج إقليمــي لألعــوام القادمــة. 

ــدة وإدراج مواقــع  ــم ملفــات ترشــيح جدي ــا تقدي ــراث العاملــي يف املنطقــة مبــا فيه ــدوري األول تحققــت عــدة نجاحــات لل ــر ال ــذ التقري من

جديــدة عــىل قامئــة الــراث العاملــي. عــىل الرغــم مــن هــذه النجاحــات يبقــى متثيــُل الــدول العربيــة منخفضــاً جــداً مــن حيــث ترشــيحات 

ــراث  ــة يف قامئــة ال ــراث املنطقــة العربي ــى ت ــوع وغن ــر عــن حقيقــة تن ــؤدي إىل قصــور يف التعب ــرة للحــدود مــا ي ــة والعاب ــع الطبيعي املواق

العاملــي.
2
بشكل عام َخلَُص التقرير إىل ما ييل بشأن املنطقة العربية:

مثة ضعف يف املوارد املالية والبرشية  n

التطورات منذ تقرير "طبيعة 1"  

 قدم املركز اإلقليمي العريب للراث العاملي متويالً لربنامج "طبيعة" منذ تأسيسه.  

َمــوَّل برنامــج "طبيعــة" مبوجــب اتفاقيــة بــن االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي برنامجــاً      

ــدرات. ــاء الق ــامالً لبن ــاً ش إقليمي

ــا  ــة اشــتملت عــىل أنشــطة يف األردن والعــراق وموريتاني ــادرات الثنائي ــوِّل أيضــاً مــن الربنامــج اإلقليمــي عــدٌد إضــايٌف مــن املب  ُم  

واليمــن.

n مثة حاجة لزيادة التعاون بن الدوائر املختلفة عىل املستوى الوطني واملستوى املحيل.

    التطورات منذ تقرير "طبيعة 1"

 ُدعم برنامٌج وطنٌي حول الحوكمة والتنسيق يف الراث العاملي يف األردن وموريتانيا واليمن.  

n مثة حاجة اىل مسح وجرد وتحديث القوائم الوطنية وفكرة مناقشة القوائم املؤقتة عىل املستوى اإلقليمي.

التطورات منذ تقرير "طبيعة 1"  

 ُعقدت ورش عمل إقليمية محددة ملناقشة املسوحات الوطنية وتنسيق القوائم املؤقتة عىل املستوى اإلقليمي.  

 طُوِّرت مجموعة صحائف حقائق عن املناظر الطبيعية الصحراوية والتنوع األحيايئ البحري.  

2 اشــتملت التوصيــات عــىل كل مــن مواقــع الــراث العاملــي الثقــايف ومواقــع الــراث العاملــي الطبيعــي. وقــد اقتــرصت أهــم االســتجابات الــواردة يف التقريــر عــىل تلــك التــي تناولــت املواقــع الطبيعيــة 

كــا هــي اختصاصــات برنامــج الــراث العاملــي يف االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي. 
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n  مثة حاجة لزيادة التدريب واستدامة الشبكات املهنية.

التطورات منذ تقرير "طبيعة 1"  

  مــن املبــادرات الرئيســية مبــادرة بــدأت عــام 2012 وال زالــت قيــد التطويــر وهــي تأســيس شــبكة إقليميــة ناطقــة بالعربيــة لخــرباء   

ومختــي الــراث العاملــي. ويجــري حاليــاً تطويــر اختصاصــات وبُنيــة وحوكمــة الشــبكة بشــكل مشــرك مــن قبــل برنامــج "طبيعــة" 

ومجموعــة اختصاصيــي الــراث العاملــي املشــكَّلة حديثــاً يف املجموعــة املتخصصـــة يف إطــار املفوضيــة العامليــة للمناطــق املحميــة 

 .)WCPA(يف االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة

n مثة حاجة للنظر بأهمية بالغة يف انخراط املجتمعات املحلية -بأكرب قَْدر ممكن- يف عمليات الراث العاملي.    

التطورات منذ تقرير "طبيعة 1"  

  تشــكل مبــادرة النهــج القائــم عــىل الحقــوق تطــوراً رئيســياً يف هــذا الســياق. وقــد ُمثِّــل إقليــم الــدول العربيــة يف ورشــة عمــل   

ــة. ــة إىل العربي ــر الورش ــم تقري ــن األردن، وتُرج ــية م ــة دراس ــج بحال ــذا النه ــن ه ــة ع إقليمي

n  مثــة رضورة للتوعيــة وبنــاء القــدرات إضافــة إىل جمــع وتعميــم املعلومــات عــن الــراث العــريب باللغــة العربيــة )حيــث أُنيــط هــذا الــدور 

بشــكل أســايس باملركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي(. 

التطورات منذ تقرير "طبيعة 1"  

 تُرجــم العديــد مــن املطبوعــات واألدلــة واملارســات الفضــىل الدوليــة إىل العربيــة إلتاحــة االطــالع عليهــا والتعلــم منهــا عــىل نطــاق   

إقليمــي أوســع. وتشــمل هــذه: 

 ُحزمة أدوات تعزيز تراثنا )قيد اإلصدار، املتوقع يف منتصف عام 2015(.   

 صحائف وقائع مواضيعية.    

 مطبوعة متخصصة عن حالة دراسية ألهوار جنوب العراق.   

 ترجمة متخصصة لتقرير ورشة عمل النهج القائم عىل الحقوق.     

n مثة أولوية لركيز أكر فعالية عىل تقديم ترشيحات للراث الطبيعي يف املنطقة العربية وتشجيع الرشيحات العابرة للحدود مستقبالً. 

التطورات منذ تقرير "طبيعة 1"

بُذلـِـت جهــود منســقة لتشــجيع الــدول األعضــاء عــىل ترشــيح مواقــع لــإدراج عــىل قامئــة الــراث العاملــي مبــا فيهــا مواقــع بحريــة يف     

ــج العــريب. ــم الخلي ــم البحــر األحمــر وإقلي إقلي

م مزيــد مــن الدعــم الفنــي -كجــزء مــن عمليــة االرشــاد املبكــر - للعــراق )األهــوار( واألردن )وادي رَم(، وحاليــاً يقــدم إىل مــرص  قـٌـدِّ    

ــدة. ــة املتح ــارات العربي ــس  واإلم وتون

3
 وقد أُشر إىل ما ييل كأنشطة ذات أولوية:

n  تطوير ُمسوحات )البحرين، السودان، سوريا، العراق، ُعان، الكويت، لبنان، املغرب، موريتانيا(.

التطورات منذ تقرير "طبيعة 1"

نُفذ برنامج شامل لبناء القدرات يف مجال تطبيق اتفاقية الراث العاملي بن عامي 2010 و2014.    

يجري تنفيذ مرشوع محدد يف البحرين لصون الراث الطبيعي.    

يجري تنفيذ مرشوع محدد يف موريتانيا عن تقدير قيمة الراث الطبيعي والثقايف يشتمل عىل أجزاء تتعلق بتنمية املجتمع املحيل.     

3 شــملت هــذه األنشــطة كل مــن مواقــع الــراث العاملــي الثقــايف ومواقــع الــراث العاملــي الطبيعــي وكافــة الــدول األعضــاء. وقــد اقتــرصت أهــم التطــورات الــواردة يف التقريــر عــىل تلــك التــي تناولــت 

املواقــع الطبيعيــة كــا هــي اختصاصــات برنامــج الــراث العاملــي يف االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي.
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إنفاذ األنظمة القانونية )البحرين، سوريا، مرص(  n

التطورات منذ تقرير "طبيعة 1"

 ُمثِّلـَـت كافــة الــدول الثــالث األعضــاء بقــوة يف ورشــة العمــل اإلقليميــة عــن إنفــاذ القانــون وترشيــع الــراث العاملــي يف عــام 2013   

ــادي. ــدور قي ــام مــرص  ب مــع قي

التنسيق بن األدوات القانونية )األردن، تونس، السودان، سوريا، ُعان، املغرب(.   n

التطورات منذ تقرير "طبيعة 1"

ــراث  ــة لل ــون واألدوات القانوني ــاذ القان ــة عــن إنف ــوة يف ورشــة العمــل اإلقليمي ــدول الســت األعضــاء بق ــن ال ــع م ــت أرب   ُمثِّلَ  

العاملــي يف عــام 2013. 

هت أيضاً إىل كافة الدول األعضاء يف منطقة الدول العربية. كا كانت الدعوات قد ُوجِّ  

اسراتيجية وطنية للصون )البحرين، سوريا، ُعان، الكويت، لبنان، املغرب، موريتانيا(   n

التطورات منذ تقرير "طبيعة 1"

ذ أكر من عرشة أنشطة إقليمية يف بناء القدرات والتدريب من خالل الربنامج منذ عام 2012.  نُفَّ  

ــذ برنامــج شــامل محــدد لبنــاء القــدرات يف العــراق بــن عامــي 2010 و2014 حــول تنفيــذ اتفاقيــة الــراث العاملــي كجــزء مــن   نُفَّ  

ــر. ــاد املبك ــة اإلرش عملي

التدريب )تونس، مرص(  n

التطورات منذ تقرير "طبيعة 1"

 قامت تونس ومرص بدور الريادة يف تنفيذ الربنامج اإلقليمي لبناء القدرات بالنظر إىل خربتها الطويلة يف االتفاقية.  

زيادة املوظفن )لبنان(   n

التطورات منذ تقرير "طبيعة 1"

 مقرح حايل لربنامج دعم لوزارة البيئة اللبنانية من أجل برنامج وطني لبناء القدرات.  

تأسيس املركز اإلقليمي العريب للراث العاملي )البحرين(  n

التطورات منذ تقرير "طبيعة 1" 

 يعتــرب التأســيس الناجــح للمركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي يف البحريــن أهــم إنجــازات الربنامــج اإلقليمــي لليونســكو بدعــم   

ــة. ــدويل لصــون الطبيع ــن االتحــاد ال استشــاري م
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2.3 مستجدات حالة الصون للمواقع الطبيعية املدرجة

الحديقة الوطنية بإشِكل، تونس

 مدرجة كموقع طبيعي يف عام 1980، معيار 10

ــة  ــا. وتتســم البحــرة بوظيفي ــد عــىل طــول شــال إفريقي ــا متت ــاً م ــت يوم ــة مــن سلســلة كان ــاه العذب بحــرة إشــكل هــي أكــرب بحــرة للمي

ــاه وامللوحــة، وهــي تشــكل والســباخ املحيطــة بهــا  ــة موســمية مزدوجــة يف مســتويات املي ــة تقــوم عــىل تناوبي ــة محــددة للغاي هيدرولوجي

.)whc.unesco.org(  ــي تقــي فصــل الشــتاء بإشــكل ــور املهاجــرة الت ــن الطي ــات اآلالف م ــا ملئ ــى عنه ــف ال غن محطــة توق

قيم أخرى

ــض املتوســط  ــي فصــَل الشــتاء يف غــريب البحــر األبي ــم الرشق ــن اإلقلي ــة م ــور الخواضـ ــع لقضــاء الطي ــة مواق إشــكل هــي إحــدى أهــم أربع

)UNEP, 2012(، وتقــع ضمــن إحــدى األقاليــم اإليكولوجيــة املائتــن ذات األولويــة يف الصــون العاملــي املحــددة مــن الصنــدوق العاملــي للحيــاة 

  ،)2013 ,CI( ــايئ املحــددة مــن منظمــة الصــون الدوليــة ــاً للتنــوع األحي الربيــة )WWF, 2013(، وتنتمــي للمناطــق املتوســطية الهامــة عاملي

)Birdlife International 2013( ــور ــة للطي ــة هام ــع رامســار )Wetlands International, 2013( ، ومنطق ــع مــن مواق وهــي موق

 يُظِهــر مســار التقاريــر يف اليونســكو تواتــراً يف التقاريــر الخاصــة بإشــكل مــع وصولهــا الــذروة يف الفــرة الواقعــة بــن 2008 و2010 ثــم انخفاضها 

الحــاد بعــد ذلــك. منــذ تقريــر "طبيعــة 1" مل تصــدر أيــة تقاريــر عــن حالــة الصــون، وقــد كان آخــر هــذه التقاريــر يف عــام 2010 فيــا صــدر 

التقييــم الحــايل للنظــرة االســترشافية للصــون يف عــام 2014. 

بالنســبة للنظــرة االســترشافية العامــة للصــون فقــد تغــرت منــذ تقريــر "طبيعــة 1" مــن "جيــدة لكــن ســهلة التأثــر" إىل "مقلقــة للغايــة". وعــىل 

الرغــم مــن أن الوضــع مســتمر بالتحســن إال أنــه ال يــزال مبكــراً القــول إن قيــم املوقــع قــد اســتُعيَدت متامــاً لذلــك قُيِّمــت النظــرة االســترشافية 

لهــذا املوقــع بأنهــا "مقلقــة للغايــة".

.



19

طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

ــَن الوضــع الهيدرولوجــي للموقــع خــالل العــرشة أعــوام املاضيــة إال أن اســتعادة قيمــه قــد تراجــع  وكــا ورد يف نظــرة اســترشافية ســابقة تََحسَّ

بفعــل سلســلة مــن املواســم الشــحيحة األمطــار. وبالفعــل كانــت إشــكل قــد ُوضعــت عــىل قامئــة الــراث العاملــي املعــرض للخطــر )بــن عامــي 

1996 و2006( بســبب زيــادة امللوحــة ومــا تــال مــن تغــر نبــايت نحــو النباتــات امللحيــة وانخفــاض أعــداد الطيــور املائيــة، َمرَدُّهــا جميعــاً إنشــاء 

ثالثــة ســدود قطعــت كل تدفقــات امليــاه العذبــة تقريبــاً. ثــم انعكــس هــذا املســار بفضــل وفــرة األمطــار )2002-2006( باإلضافــة إىل امليــاه 

ــة املســتدامة للنظــام  ــذ عــام 2002( وإصــالح نهــر جومــن )يف عــام 2008(. إال أن التنمي ــة التحكــم يف تينجــة )من املتدفقــة مــن خــالل بواب

اإليكولوجــي ال ميكنهــا أن تعتمــد بشــكل رئيــي عــىل الطقــس املناســب مــا يســتدعي وعــىل نحــو عاجــل تكثيــف صــون الحديقــة ومتتــن 

الرتيبــات املؤسســية والدعــم املحــيل واإلدارة.      

بناء القدرات

بــدأ مــرشوع لبنــاء القــدرات يف مجــال اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة يف عــام 2009 يف إطــار برنامــج للمنظمــة الدوليــة للمناطــق الرطبــة 

إلرشاك املجتمــع املــدين مــن خــالل اإلدارة التشــاركية والحــوار. وتونــس هــي إحــدى الــدول األربــع املســتهدفة بربنامــج لبنــاء القــدرات تابــع 

ــم البحــر  ــايئ يف إقلي ــوع األحي ــة واملناطــق الرئيســية للتن ــة املناطــق املحمي ــدف لتحســن إدارة وحوكم ــة يه ــدويل لصــون الطبيع ــاد ال لالتح

املتوســط. وتتمثــل الغايــات الرئيســية لتونــس يف مــا يــيل:

تحسن املعرفة حول قيم خدمات النظام اإليكولوجي إلشكل.  n

متتن سياسات الصون يف إشكل من خالل االنخراط الفعال ملنظات املجتمع املدين.  n

تطوير خدمات اجتاعية واقتصادية إلشكل لتعزيز رفاه املجتمعات املحلية.  n

تعزيز االتصال والوعي بصون إشكل.  n

سيســاعد مركــز التعــاون املتوســطي يف االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة عــىل إقامــة إطــار لحــوار بــن املعنيــن وســتُوقَّع اتفاقيــات للتعــاون 

موجهــة ألنشــطة رصــد املــرشوع ومبــا يضمــن انخــراط الــرشكاء يف أنشــطة التدريــب والتثبُّــت مــن مختلــف املنتجــات الــواردة يف إطــار عمــل 

 .)2014 iucn.org, Feb( املــرشوع. وقــد ُخطــط للمــرشوع ليتــم بــن أيلــول 2013 وأيلــول 2015 ومبيزانيــة بلغــت 502,392 دوالر أمــريك

وتعمــل املنظمــة الدوليــة لــألرايض الرطبــة يف إشــكل مــع رشيــك محــيل هــو املعهــد الوطنــي للعلــوم الفالحيــة بتونــس. ومــن خــالل حــوار 

محــيل عــن امليــاه مــع املعنيــن مــن املســتويات املتعــددة يُِقيــم مــرشوع بنــاء القــدرات إجاعــاً حــول أمثــل تخصيصــات الحصــص املائيــة 

لــإدارة املســتدامة طويلــة األمــد للمــوارد املائيــة. وتُنَقــل املعرفــة العلميــة عــرب تدريــب املجموعــات املعنيــة حــول أهميــة وظيفيــة النظــام 

ــاه )wetlands.org بــال تاريــخ(. ــة مــع مختلــف مســتخدمي املي ــة املتبادل اإليكولوجــي واالعتادي

الخالصة الحالية التقييم الحايل  التقييم يف وقت تقرير

"طبيعة1"

النظرة االسترشافية

حدثت أزمة يف قيم الحديقة ابتداء من تسعينات القرن العرشين 

بسبب انخفاض التزويد املايئ، لكن جرت استعادة جزئية منذ عام 

2004 بفضل زيادة الهطول املطري واإلدارة الهيدرولوجية املحسنة. 

إال أن هذه االستعادة قد تراجع بتعاقُب مواسم الُشح املطري أو 

براخي النظام الحايل لإدارة الهيدرولوجية.

مقلقة للغاية حالة ومسار القيم مقلقة قليالً

مَتَثَل أكرب الضغوط يف نقص التزويد املايئ وآثاره بفعل إنشاء سد. 

وما انفكت ضغوط ثانوية أخرى ماثلة وتحديدات محتملة تتمثل 

يف الصيد غر املرشوع والرعي الجائر. كا يرجح مستقبالً أن يُفاِقم 

التغر املناخي الضغوط الحالية، إال أن اآلثار املحتملة غر واضحة.

تهديد مرتفع تهديد مرتفع الضغوط والتهديدات املحتملة

ساهمت جهود اإلدارة الهيدرولوجية يف التعايف منذ عام 2004 إال أنة ما 

زال ال يوجد إجاع واسع النطاق مبا يكفي أو ترتيبات مؤسسية مالمئة 

أو دعم محيل قوي لإدارة املستدامة طويلة األمد.

مقلقة نوعاً ما مقلقة نوعاً ما الحاية واإلدارة

خالصة النظرة االسترشافية للصون
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مالحظات إضافية

الحامية واإلدارة

الضغوط والتهديدات

مثال عىل املامرسة الحسنة

بعــد ســتة عــرش عامــاً مــن إدراج إشــكل كموقــع للــراث العاملــي أُدرِجــت يف عــام 1996 عــىل قامئــة الــراث العاملــي املعــرض 

للخطــر. ويف عــام 1998 بَــنَّ االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة أن ملوحــة إشــكل قــد وصلــت إىل مســتويات كبــرة وأن فــرص 

إصالحهــا ســتتضاءل برسعــة. وقــد كانــت خاصيتهــا كآخــر بحــرة ميــاه عذبــة مــن سلســلة امتــدت يف زمــن مــاٍض عــىل طــول 

دًة وقــد تفقــد صفتهــا كمــالذ ملئــات اآلالف مــن الطيــور املهاجــرة. الحقــاً اتَّخــذت الســلطات التونســية  شــال إفريقيــا مهــدَّ

إجــراءات وأعــادت توجيــه امليــاه إىل البحــرة وأوقفــت اســتخدام مياههــا يف الزراعــة، حيــث أتــاح ذلــك تقليــل امللوحــة وأُزيــل 

.)2015 Unesco.org, Jan( 2006 اســم الحديقــة مــن قامئــة املواقــع املعرضــة للخطــر يف عــام

أُنِجزت يف عام 2008 مسودة خطة لإدارة التشاركية مدتها خمسة أعوام، إال أن تعقيد املسؤوليات والنزاعات بن املؤسسات 

وغياب االرشاد استمرت تشكل تحدياً لإدارة )UNEP-WCMC, 2012(. كا لوحظ نقص يف فعالية اإلدارة يف املايض متثل يف 

عدة قضايا من أهمها غياب الحكم الذايت والسلطة. وقد وردت تقارير عن تحسن يف هذا املجال )يف عام 2010( إال أنه ال تتوفر 

  .)Conservation Outlook( معلومات حديثة

عام

وردت تقارير عن شعور السكان املحلين بالحرمان بعد تأسيس الحديقة بسبب فقدانهم لفرص اقتصادية وُسبل عيش. وقد 

لوحظ يف عام 2008 ضعف االتصال واالنخراط مع املزارعن حول الحديقة، إال أن مرشوعات لُسبل عيش املجتمعات وحمالت 

للتوعية العامة نُفذت حتى عام IUCN( 2010, 2010(، كا أُطلقت يف عام 2008عملية لإدارة البيئية التشاركية ضمن أجندة 

 .)2010 ,SOC Report(21 القرن

السكان املحليون/ املعنيون

عيد تأهيل بعض املرافق السياحية يف عام 2009، إال أن اإلدارة السياحية اعترُبت ضعيفة يف عام 2008. وللموقع إمكانيات كبرة 

 .)Conservation Outlook( يف السياحة القامئة عىل الطبيعة مثل رحالت مراقبة الطيور، غر أن هذه اإلمكانيات غر مستغلة

أشار تقييم النظرة االسترشافية للصون لعام 2014 إىل أن إصالح بحرة إشكل قد أدى إىل تضاعف يف عدد السياح منذ عام 2005. 

وساعد ترويج البحرة كَمقصد للسياح عىل زيادة الوعي بقيمة النظم اإليكولوجية للبحرة وأهمية االستخدام الرشيد لألرايض 

الرطبة. كا استُحدثت موارد دخل جديدة إلدارة الحديقة وصونها. كذلك فقد زاد إقامة مركز للتدريب األسايس وبرامج لإقراض 

من انخراط املجتمعات املحلية يف األنشطة السياحية. عالوة عىل ذلك أظهرت نقاشات متت مؤخراً مع املنسق املحيل مبادرًة 

 .)2013 ,iucn.org( مستمرًة إلعادة تأهيل الَحّام التقليدي ذي األهمية املعنوية واالجتاعية الخاصة

السياحة

. )2010 ,SOC Report( 2010 أُبلِغ عن إجراء عدد من األنشطة التثقيفية والتوضيحية يف عام التثقيف/الرشح

لوِحظت نسب ترسب مرتفعة خالل األعوام الثالثن املاضية )Trabelsi et al., 2012(. ويف حن أن الرسب عملية طبيعية إال 

.)Conservation Outlook( أن السدود تُفاِقمها ما قد يؤدي يف نهاية املطاف إىل جفاف البحرة
الرتسب

اقُرِح إقامة ثالثة سدود جديدة، ويف عام 2006 وافقت سلطات املياه التونسية عىل أن هذه السدود ستوفر املياه للموقع 

.)2010 ,SOC Report( وليس للزراعة. ال يوجد معلومات إضافية عن ذلك
استخدام املوارد
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طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

يبــن َمســار تقاريــر اليونســكو عــدم وجــود تقاريــر خاصــة بتاســييل نِجــار. ومل تصــدر أيــة تقاريــر عــن حالــة الصــون منــذ إدراج املوقــع 

يف قامئــة الــراث العاملــي. لكــن نُــرش تقريــر واحــد لبعثــة يف عــام 2010 عــىل املوقــع اإللكــروين لليونســكو. 

وبالنســبة للنظــرة االســترشافية للصــون فقــد تغــرت النظــرة العامــة مــن "جيــدة بشــكل عــام" إىل "جيــدة ولكــن مقلقــة نوعــاً مــا". وكــا 

يف الســابق بقيــت قيــم الــراث العاملــي يف املوقــع ثابتــة لكــن مثــة بواعــث لقلــق أعــم يف مــا يتعلــق بصــون قيــم أخــرى. مثــة القليــل مــن 

املعلومــات وقــد يســتدعي األمــر االســتمرار يف تطويــر نظــام إلدارة املوقــع لتمتــن حوكمتــه مــن خــالل إرشاك ممثلــن للدوائــر الحكوميــة 

املعنيــة باملناطــق املحميــة )املـُـدارة حاليــاً مــن وزارة الثقافــة(.

الحظرية الوطنية لتاسييل نِجار، الجزائر

 مدرجة كموقع مختلط يف عام 1982، املعاير 1 و3 و6 و8 

تاســييل نِجــار هضبــة شاســعة تقــع يف جنــوب رشق الجزائــر عــىل الحــدود مــع ليبيــا والنيجــر ومــايل وتبلــغ مســاحتها 72,000 كم2. 

ويقــدم العــدد الهائــل مــن الرســوم والنقــوش ووجــود العديــد مــن البقايــا التــي تعــود إىل عصــور ما قبــل التاريــخ شــهادات مذهلة 

عــىل تلــك العصــور. كــا ميثــل املوقــع نقطــة جــذب جيولوجيــة وجاليــة كبــرة حيــث تشــبه بانورامــا التشــكيالت الجيولوجيــة مبا 

.)whc.unesco.org( تحتويــه مــن "غابــات صخريــة" ذات حجــارة رملية متآكلــة ســطَح القمــر

وتاســييل نِجــار هــي ثامــن أكــرب موقــع للــراث العاملــي مــا يجعــل الجزائــر يف املرتبــة الثامنــة عــىل قامئــة الــدول ذات املســاحة 

األضخــم التــي يغطيهــا الــراث العاملــي الطبيعــي.

قيم التنوع األحيايئ

قــد تكــون تاســييل نِجــار أحــد أهــم مواقــع صــون التنــوع األحيــايئ الصحــراوي عــىل املســتوى العاملــي بأوديتهــا الســحيقة التــي 

تشــكل مركــزاً للبحــر املتوســط العتيــق إضافــة إىل الغطــاء النبــايت الســوداين-الَديكّ والصحراوي-الســندي ومركــزاً للتنــوع النبــايت 

.)2011 ,GEF(

ويحتــوي املوقــع عــىل 73 مــن الكائنــات املتوطنــة )مبــا فيهــا شــجر الــرسو الصحــراوي املهــدد عامليــاً حيــث مثــة 240 شــجرة 

متبقيــة فقــط( والفهــد املعــرض لالنقــراض عامليــاً وأربعــة عــرش نوعــاً مــن الطيــور املتوطنــة إقليميــاً )GEF, 2011(.  كــا أنهــا 

 .)2013 ,Wetlands International( وتضم ثالثـــــة من مواقــــــع رامســــار )2013 ,BirdLife International( منطقة هامة للطيور
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بناء القدرات

يــأيت معظــم املوظفــن مــن خلفيــات ثقافية/آثاريــة ويفتقــرون ملهــارات ومعــارف الــرتاث الطبيعــي )خاصــة مــا يتعلــق بجيولوجيــة املوقــع(، 

.)2011 ,GEF( لذلــك ينبغــي تحســن تدريــب ومســتوى مؤهــالت املوظفــن

مالحظات إضافية

الحاية واإلدارة

الضغوط والتهديدات

خالصة النظرة االسترشافية للصون

الخالصة الحالية التقييم الحايل  التقييم يف وقت تقرير

"طبيعة1"

النظرة االسترشافية

عند اإلدراج كانت القيم الجيومورفولوجية محفوظة جيداً بسبب بُعد املنطقة ومل يتوفر 

سوى قَْدر قليل من املعلومات منذ ذلك الوقت. بعض القيم الطبيعية التي مل تكن 

مشمولة يف إدراج الراث العاملي تدهورت.

مقلقة قليالً حالة ومسار القيم مقلقة قليالً

مثــة ضغــوط محــدودة ســببها األرضار ورمــي النفايــات من قبل الــزوار. تُعتــرب التهديدات 

ــد  ــة بفعــل االســتخدام غــر املســتدام للمــوارد )كالصي ــايئ اإلضافي ــوع األحي ــم التن لقي

غــر املــرشوع واالحتطــاب والرعــي وغرهــا( والعبــث والتغــر املناخــي كبــرة ومتناميــة.

تهديد مرتفع تهديد منخفض
 الضغوط والتهديدات

املحتملة

ــَن اإلطــار القانــوين والســيايس حتــى عــام 2010 لكن املســاحة الشاســعة للموقع وقلة  تَحسَّ

عــدد املوظفــن وانخفــاض كفاءتهــم تبقــى متثــل تحديــاً. مثــة برنامــج ملرفــق البيئــة العاملي 

يختــص بتمتــن إدارة التنــوع األحيــايئ. قــد تكــون حايــة املوقــع كافيــة للســيطرة عــىل 

الضغــوط الحاليــة املحــدودة عــىل قيمــه الجيومورفولوجيــة ولكــن ذلــك ال ينطبــق عــىل 

األرجــح عــىل حايــة قيــم التنــوع األحيــايئ اإلضافيــة.

مقلقة نوعاً ما ناقصة البيانات الحاية واإلدارة

ب  تكفل املساحة الشاسعة استثنائياً للموقع املحافظة عىل سالمته الجيولوجية ونظمه اإليكولوجية وتنوعه األحيايئ إال أنها تُصعِّ

فعالية الحاية )IUCN, 2010(. مثة َجّوالون وحراس يضبطون بضعة نقاط دخول رئيسية، لكنهم بشكل عام غر مدربن. اعتربت 

 .)2011 ,GEF( ًإال أن تحليالت أخرى اعتربتها عائقا )2010 ,IUCN( الدولة العضو القدرَة عىل اإلنفاذ ممتـازة

ال يوجد خطة إدارة )إذ ال زالت قيد اإلعداد منذ عام 1987( لذلك تقوم اإلدارة عىل خطط سنوية )UNESCO, 2010(.  طُورت 

خطة عمل للتنوع األحيايئ لتاسييل نِجار لألعوام 2011-2017، غر أن حالة التنفيذ غر واضحة. 

عام

غ أيضاً عن حاجة لتمتن  يشارك املعنيون املحليون بكثافة يف اإلدارة وفق ما تفيد الدولة العضو )UNESCO 2010(، لكن أُبلِ

.)2011 ,GEF( اإلجراءات لإدارة التعاونية مع املعنين

السكان املحليون/ املعنيون

تُظِهر أعداد السياح بعض الزيادة، إال أنها تبقى منخفضة )7600 يف عام IUCN ،2009, 2010(. وقد يعود ذلك إىل عدم االستقرار 

السيايس يف املنطقة املتمثل خاصة يف الحروب يف ليبيا ومايل املتاخمتن. ويحتاج السياح إىل استصدار تصاريح ومرافقة دليل؛ وبُذلت 

 .)2010 ,UNESCO( يف عام 2010- جهود للسياحة املستدامة-

السياحة

.)2010 ,IUCN( لكن ليس مثة نظام رصد فعال للقيم الجيومورفولوجية  )2010 ,UNESCO(  ساعد الرصد عىل تطوير خطة املوقع البحث والرصد

.)2011 ,GEF( بل مثة حاجة ملحوظة لتحسن التثقيف والرشح )2010 ,UNESCO( ليس مثة رشح لحالة الراث العاملي التثقيف/الرشح

 . )2010 ,UNESCO( ًالحديقة مستقلة ماليا  التمويل

ال تنسيق بن الوزارات ومستوى الحكومة املحليـة، ومثة عقبات كبرة أمام إدماج الراث العاملي خاصة إدارة التنوع األحيايئ يف 

.)2011 ,GEF( التخطيط عىل املستوى الوطني ومستوى الوالية

اإلطار القانوين

جعلت الضغوط الناشئة عن الصيد العديَد من مجاميع األنواع الحية )مثل الفهد/الشيتا والغزال نحيل القرن )الريم( عىل 

َشفر االنقراض، وَسبَّب الصيد بالفعل انقراض املهاة ومها أبو حراب بعد أن كانا موجودين )GEF, 2011(. وميكن أن يُعزى 

ذلك إىل مكان موقع تاسييل نِجار يف إقليم حدودي بعيد بن دولتن ما يجعل السيطرة عىل الصيد مهمة صعبة. 

الصيد

يتم َجمٌع تجارٌي غر مستدام للعديد من األنواع طلباً للفحم ولألغراض العالجية )GEF, 2011(، وقد تؤدي القحولة إىل 

انقراض الرسو الصحراوي )UNEP-WCMC, 2011( بالرغم من عدم وجود معلومات مفصلة عن هذا املوضوع.
االستخدام غر املستدام للموارد
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الحظرية الوطنية لحوض أرغن، موريتانيا

 مدرجة كموقع طبيعي في عام 1989، المعياران 9 و10

تُعتــرب الحظــرة الوطنيــة لحــوض أرغــن إحــدى أهــم املناطــق يف العامل لتعشــيش الطيــور والطيــور الخواضـــة يف اإلقليــم الرشقي. 

ــاه ســاحلية  ــة وســباخ ســاحلية وجــزر صغــرة ومي ــان رملي وتقــع الحظــرة عــىل ســاحل املحيــط األطلــي متشــكلًة مــن كثب

ضحلــة. وتــؤدي َمحالــة الصحــراء والتنــوع األحيــايئ للمنطقــة البحريــة إىل مناظــر طبيعيــة بريــة وبحريــة ذات قيمــة طبيعيــة 

.)whc.unesco.org( اســتثنائية التبايــن

قيم أخرى

يشــكل هــذا املوقــع منطقــة هامــة للطيــور )BirdLife International, 2013( وينتمــي لألقاليــم اإليكولوجيــة املائتــن ذات 

األولويــة يف الصــون العاملــي املحــددة مــن الصنــدوق العاملــي للحيــاة الربيــة )WWF, 2013( وهــو موقــع مــن مواقــع رامســار 

)Wetlands International, 2013(.يُظهــر مســار تقاريــر اليونســكو تكراريــة يف التقاريــر الخاصــة بالحظــرة الوطنيــة لحــوض 

أرغــن، تبلــغ ذروتهــا بــن األعــوام 2005 و2011. منــذ تقريــر "طبيعــة 1" صــدر تقريــر واحــد عــن حالــة الصــون وذلــك يف عــام 

2013؛ ويف عــام 2014 صــدر تقريــر لبعثــة وتقريــر عــن حالــة الصــون. 

ــة 1" بفضــل تحســن الرصــد  ــر "طبيع ــذ تقري ــدة من ــات جدي ــرت معلوم ــد توف بالنســبة إىل النظــرة االســترشافية للصــون فق

والتوثيــق. اســتمرت القيــم البحريــة والجويــة محفوظــة بشــكل جيــد نســبياً فيــا إطــار الحايــة واإلدارة قــوي. إال أن النظــرة 

االســترشافية العامــة تغــرت مــن "موضــع شــك" إىل "ُمقلقــة للغايــة" بســبب التحديــات مــن داخــل حــدود الحظــرة وخارجهــا، 

خاصــة مــن مصائــد األســاك غــر املســتدامة واألنشــطة الصناعيــة املتناميــة. كــا أن مدينــة الشــامي الجديــدة الواقعــة عــىل 

حــدود الحظــرة وبعــض البُنــى التحتيــة الجديــدة يف الحظــرة مبنطقــة املَْمغــر كالطريــق الجديــد الــذي يشــق املوقــع مبعــث 

قلــق كبــر خاصــة يف ضــوء عــدم توفــر تقييــات األثــر البيئــي لهــذه البُنــى عنــد إقامتهــا. بشــكل عــام َخلُصــت بعثــة عــام 2014 

إىل أن القيمــة العامليــة االســتثنائية للموقــع محفوظــة جزئيــاً بفضــل بُعــده. إال أن إقليــم املوقــع يخضــع لتغــرات متســارعة مــا 

يســتدعي تقييــم اآلثــار الفرديــة ملرشوعــات البُنيــة التحتيــة باإلضافــة إىل آثارهــا الراكميــة.
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ســاعد مــرشوع أُطلِــق يف عــام 2009 عــىل بنــاء القــدرات املحليــة يف مجــال الســياحة املرتبطــة بالطيــور يف الحظــرة. وشــارك نحــو عرشيــن شــخصاً 

.)2014 ,wetlands.org( مــن "اإلميراكِــن" املحليــن يف دورة مكثفــة يف اللغــة ومســاق يف اإلرشــاد عقدتــه املنظمــة الدوليــة للمناطــق الرطبــة

مالحظات إضافية

الحامية واإلدارة

خالصة النظرة االسترشافية للصون

الخالصة الحالية التقييم الحايل  التقييم يف وقت تقرير

"طبيعة1"

النظرة االسترشافية

تخضع القيم للضغط بشكل مستمر كا أن الحالة العامة تبدو يف تدهور بالرغم 

من جهود اإلدارة املكثفة. مثة متابعة جيدة بخصوص تفريغ املصائد، لكن ال 

يوجد توثيق جيد لكميات األساك وأهمية الحظرة كمكان للحضانة.  

 مقلقة قليالً لكنها يف

تدهور

مقلقة للغاية حالة ومسار القيم

يستمر الصيد غر املستدام لألساك مصدراً رئيسياً للضغط. وقد ازداد الصيد 

يف الحظرة ازدياداً كبراً، لكنه ال زال يبدو مستقراً ومضبوطاً بالرغم من وجود 

مخاوف من ازدياد الطابع التجاري ملهنة الصيد. كذلك تبقى االنسكابات النفطية 

يف البحر واليابسة تهديداً مع عدم وجود ما يكفي من القدرات إلدارة خطر 

االنسكابات؛ ويُتوقع أيضاً يف املستقبل املنظور التوسع يف أنشطة التعدين القريبة. 

كا تؤثر الفيضانات املرتبطة بالتغر املناخي سلباً عىل الساحل وتكاثر األنواع 

الحية فيه. وقد تضع أعال تطوير حرضي جديدة بالقرب من الحدود الرشقية 

للحظرة ضغوطاً عىل النظم اإليكولوجية لليابسة. 

تهديد مرتفع تهديد مرتفع  الضغوط والتهديدات

املحتملة

ال زالت األطر الترشيعية واملؤسسية واملالية قوية، إال أن الحاجة إىل تطوير حاية 

أوسع للبحار املحيطة تبقى قامئة خاصة يف ما يتعلق بصيد األساك غر املستدام 

وزيادة شحن الفحم واستخراجه. مثة حاجة أيضاً لتحسن فعالية اإلدارة والقدرة عىل 

إيجاد متويل للحظرة. 

مقلقة نوعاً ما مقلقة نوعاً ما الحاية واإلدارة

أظهر تقييم لفعالية اإلدارة نُفذ يف عام 2013 أن هذه الفعالية تراوحت بن "جيدة" و"متوسطة" حسب الجانب اإلداري املقيَّم، 

إال أن خطـــة اإلدارة تعاين من انخفـاض مستــــوى التطبيــق )Mission Report 2014(. يتمثل جانب هام ذو أثر كبر يف إدارة 

املوقع يف مكان مركز اإلدارة حيث يقع خارج املوقع يف حن ينبغي وجود إرشاف يومي عوضاً عا يجري من اتخاذ معظم القرارات 

يف العاصمة.

عام

بشكل عام مثة عالقات حسنة بن "اإلميراكِن" املحلين وإدارة الحظرة عىل الرغم من أن بعثة عام 2014 الحظت شعوراً بعدم الثقة بن 

.)Mission Report 2014( الطرفن. كا أنه مل يَجر أي اجتاع تشاوري منذ عام 2013 عىل الرغم من رضورة ذلك لإدارة التشاركية
السكان املحليون/ املعنيون

أُقيمت مخيات ريفية يف عام 2008 لرويج السياحة البيئية، إال أنها ومراكز الشباب التثقيفية صارت إىل تراجع بسبب غياب 

.)Mission Report 2014( الصيانة
التثقيف/الرشح

كانت أوضاع الحظرة املالية حسنة لفرة طويلة بفضل الدعم املمتد املقدم من املؤسسة الدولية  للحظرة الوطنية لحوض أرغن. 

إال أنه يبدو أن القيود عىل التمويل املستدام للموقع قد زادت مؤخراً حيث يبدو أن برنامج املؤسسة قد أُوِقف ومل يتم تبني مصادر 

متويل أخرى بديلة. ويرافق ذلك مع قلة األدلة عىل التزام الحكومة بتمويل كاف طويل األمد للموقع.

 التمويل

ُوِضعت ترتيبات للتوأمة بن الحظرة الوطنية لحوض أرغن وبحر واِدن يف هولندا وأملانيا بهدف زيادة مقارنة املعلومات العلمية من 

هذه "املستودعات" الهامة جداً للطيور. وقد ُوقعت مذكرة تفاهم يف شباط/فرباير 2014 لتعاون أوثق حول حاية الطيور املهاجرة 

 unesco.org( وُوضعت مسودة لخطة عمل لألعوام 2014-2016، كمـا ُخطط إلقامـــة محطـــــة جديدة لألبحــاث يف الحظيـرة

.)2014 ,and waddensea-secretariat.org

تم تحديد الحظرة لتسمية محتملة كمنطقة بحرية ذات حساسية خاصة خاضعة للمنظمة البحرية الدولية، وقد أكدت دراسة 

.).Knapp et al( زيادة يف مخاطر السفن املبحرة عرب املوقع أو بالقرب منه ما يُوِجب هذه التسمية

أخرى
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الضغوط والتهديدات

مثال عىل املامرسة الحسنة

يقــدم نظــاُم إدارة الحظــرة املطــوَّر تعاونيــاً مبــا يشــمل مشــاركة صيــادي األســاك املحليــن مــن "اإلميراكِــن" وخطــُة اإلدارة الحاليــة أمثلــًة عــىل 

أُطــر ُمْحكمــة لــإدارة ميكــن تطبيقهــا يف أماكــن أخــرى. كــا يقــدم الصنــدوق االئتــاين للحظــرة الوطنيــة لحــوض أرغــن مثــاالً قيــاً آخــر لنهــج 

التمويــل املســتدام ملواقــع الــراث العاملــي. كــا أن نظــام املراقبــة البحريــة هــو األكــر فعاليــة يف املنطقــة.

مقلقة للغاية تلك الزيادة التي حدثت يف أعداد صيادي األساك من غر "اإلميراكِن" )الذين كان لهم الوصول الحرصي لهذه 

املصائد منذ عام 2000( يف الحظرة والزيادة يف استهداف أساك الشفنن الالسع وأنواع القرش األخرى املهددة )2014 

 .)Mission Report

أشارت دراسة للحظرة إىل أن تدابر القيود عىل الصيد تؤدي إىل تنوع أكرب يف األنواع الحية يف املنطقة املحمية مع وجود 

أنواع ضخمة وأعداد أكرب من الكائنات املفرسة. كا ارتفع الصيد التجاري يف األطراف الخارجية للمنطقة املقيدة بنسبة 

25٪ مقارنة باملناطق األبعد. لذلك فإن للمناطق املحمية البحرية أثر اقتصادي هام عىل حجم صيد األساك. إال أن الناتج 

من صيد األساك خارج املنطقة يعوض فقط –كّاً- عن فقدان هذا النشاط داخلها وإْن بالنظر إىل القيمة السوقية املرتفعة 

بفعل الزيادة يف األنواع األكر ندرة. وتساعد هذه املعلومات عند البحث يف التعويض عن الخسائر التي تلحق بالصيادين 

.)2012 ,Science Daily(

صيد األسامك

مثة خطط )يجري حالياً تقييم أثرها البيئي( لتطويرات أكرب يف مجال التعدين خارج الحظرة ولكن بالقرب منها قد تكون 

.)Mission Report 2014( ذات آثار خطرة عىل التلوث واستخدام املياه وتدمر املوائل وعواقب سلبية أخرى
التعدين

بَيَّنت مسوحات تركيزاً عالياً للكادميوم يف املياه البحرية وقَْدراً غر مقبول من البالستيك والنفايات األخرى )مثل الِشباك 

الَفتيلية لصيد األساك( )Mission Report 2014(. ومل يتم بعد قياس آثار هذه الركيزات أو معالجتها، لذلك يصعب جداً 

تبني موقف بشأن تلك اآلثار عىل قيم الراث العاملي للموقع. 

التلوث

مثة زيادة يف عدد املرشوعات التطويرية )موضع تقييم األثر البيئي( داخل وخارج الحظرة مبا فيها ما هو مخطط له من 

.)Mission Report 2014( إقامة خط كهربايئ ذي فولتية عالية قد يؤدي إىل آثار سلبية عىل أعداد الطيــور
املرشوعات التطويرية

تكرر ذكر الضغوط الواقعة عىل فقمة الراهب يف النظرة االسترشافية للصون السابقة، إال أن النظرة االسترشافية للصون 

الحالية تَذكُر فقط مجموعة صغرة من150 فقمة تقع خارج حدود املوقع وأن تهديدات محتملة قد تَبيَّنت يف عام 2008 

لكنها مل تُقيَّم بعد. وتذكر خطة العمل لحاية فقمة الراهب الصادرة عن برنامج األمم املتحدة للبيئة )بدون تاريخ لكن 

تبدو قدمية جداً، يف أواخر مثانينات أو أوائل تسعينات القرن العرشين ( أن أعداد هذه الفقمة تراجعت باضطراد حاد وأن 

الحاية ينبغي أن تكون هدفاً ذا أولوية مع حلول عام 1995. تشر املراسالت غر الرسمية مع السلطات املحلية إىل إمكانية 

شمول املناطق املحمية لفقمة الراهب ضمن املوقع مستقبالً.

تراجع أعداد فقمة الراهب
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الصحــراء الغربيــة ملــرص دليــالً مصــوَّراً عــىل إحــدى القصــص الرمزيــة للتطــور: ظهــور الحيتــان كثدييــات تقطــن املحيطــات مــن 

.)whc.unesco.org( أســالف كانــت تقطــن اليابســة

يُظهــر مســار التقاريــر الصــادرة عــن اليونســكو تقاريــر جيــدة عــن وادي الحيتــان تبلــغ ذروتهــا بــن عامــي 2010 و2012. أمــا 

آخــر تقاريــر حالــة الصــون فقــد صــدر يف عــام 2010. 

وبالنســبة للنظــرة االســترشافية لحالــة الصــون فقــد بقيــت كــا هــي منــذ تقريــر "طبيعــة 1" عنــد مســتوى "جيــد". وال زال 

إطــار إدارٍة مالئــٍم قامئــاً، إال أنــه ميكــن متتينــه أكــر. وتبقــى مســألٌة غــر معالجــٍة وهــي شــمول جبــل القطــراين، يف حــال تــم 

إيجــاد حــل ملوضــوع التمويــل املســتدام.

خالصة النظرة االسترشافية للصون

الخالصة الحالية التقييم الحايل  التقييم يف وقت تقرير

"طبيعة1"

النظرة االسترشافية

بقيت حالة األحافر جيدة جداً. لكن ما زال مثة بعض الراجع وأثر محدود 

لألرضار واإلزالة التي أحدثها زوار. 

جيدة مقلقة قليالً حالة ومسار القيم

ما زال املصدر الرئيي للتهديد الرسقات واألرضار بفعل زيادة أعداد الزوار، إال 

أنه مثة مصدر تهديد آخر محتمل هو عمليات التعدين غر القانونية.

تهديد منخفض تهديد منخفض  الضغوط والتهديدات

املحتملة

مثة إطار متن للحاية، إال أن التمويل وتخصيص املصادر ما زاال يشكالن تحدياً. فعالة عموماً كافية الحاية واإلدارة
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مثال عىل املامرسة الحسنة

ــاً للســياح  ــع جذاب ــل املوق ــا جع ــان م ــوادي الحيت ــاز ب ــم املمت ــرشح ذات التصمي ــزوار وال ــق ال ــر يف مراف ــتُثمر الكث ــد اس لق

وســاهم بشــكل كبــر يف تقليــل الوصــول غــر املنظــم ومــا ينتــج عنــه مــن آثــار ســلبية. ويُعتــرب تطويــر إدارة مالمئــة للزيــارة 

وبُنيــة تحتيــة ومــواد للــرشح عــن املوقــع أمــراً أساســياً لضــان الدعــم الــرضوري جــداً لحايــة املوقــع مــن قبــل كافــة املعنيــن 

مبــن فيهــم ُصنــاع القــرار واملجتمعــات املحليــة والــزوار. ويحتــاج كل موقــع مــن مواقــع الــراث العاملــي إىل َمرفــق للــرشح ذي 

تصميــم جيــد ومالئــم للمنتفعــن وذلــك يف إطــار نظــام إدارتــه وخطــة اســتثاره.

الضغوط والتهديدات

مالحظات إضافية

الحاية واإلدارة

نظام اإلدارة فعال بشكل عام، مع وجود خطة منفصلة إلدارة وادي الحيتان قيد اإلعداد يف عام 2011 حيث يُدار املوقع يف إطار 

 .)2014 ,Conservation Outlook( محمية وادي الريان

أُويِص بتوسعة املنطقة العازلة باإلضافة إىل القيمة املضافة املحتملة لشمول جبل القطراين والجبل األبيض. وقد ذكرت الدولة العضو 

.)2010 ,IUCN( وجود حاجة لذلك كهدف طويل األمد دون تقديم معلومات إضافية

عام

حدثت زيادة يف األعداد السنوية للزوار قدرها ثالثة أضعاف حيث وصلت إىل 12000 زائر بن عامي 2005 و2008 مع بقاء تهديد 

.)2010 ,IUCN( منخفض متمثل يف التأثر عىل الهياكل العظمية للحيتان

.)2011 ,UNEP-WCMC( السياحة مقيدة برحالت مرتبة مسبقاً تتخذ مسارات محددة

السياحة

مثة عالقة فعالة مع السكان املحلين والذين ينتفعون من وظائف الحراسة واإلدارة والسياحة. تنتفع خمس عرشة عائلة من مثان 

.)2014 ,Conservation Outlook( وعرشين وظيفة صون يف املنطقة مع وجود بضعة مصادر أخرى للدخل
السكان املحليون/ املعنيون

 .)2011,UNEPWCMC( ًهنالك اهتام علمي كبر منذ مثانينات القرن العرشين، مع توقع اكتشاف املزيد من األحافر مستقبال

مثة أيضاً نظام رصد فعال.
البحث والرصد

مثة مخاوف بشأن التمويل خاصة يف ضوء عدم وضوحه بعد عام UNEP-WCMC( 2008, 2011(. كا ال زالت املوارد املحدودة 

)كالكهرباء واملياه واملَركبات( تشكـل تحدياً لفعاليـــــة اإلدارة ) .El-Hennawy et al , 2010(. ويجب تأمن التمويل عىل املدى 

.)2010 ,IUCN ( الطويل

التمويل 

أُرسل أحد الهياكل العظمية )Basilosaurus isis( يف وادي الحيتان إىل جامعة ميتشغان يف الواليات املتحدة، وُعلِّقت نسخة طبق 

األصل منه بسقف قاعة العرض ملتحف التاريخ الطبيعي لهذه الجامعة خالل عرض تطور الحيتان الذي افتُتح يف شهر نيسان/أبريل 

.)2011 ,redorbit.com( 2011

أخرى

مثة بعض املسالك املؤدية إىل مواقع األحافر حيث ُوثقت حالة خراب يف عام 2007، غر أن قيادة املركبات خارج الطرق توقفت 

.)2011 ,UNEP-WCMC( كذلك متثل األمور اللوجستية تحدياً بسبب بُعد املوقع .)2010 ,IUCN( ًتقريبا

 املسالك غري الرسمية وقيادة

املركبات خارج الطرق

مثة تقارير عن محاوالت غر ناجحة إلقامة َمحاجر غر قانونية. إال أن ذلك قد يستمر كمصدر تهديد بالرغم من عدم توفر 

.)2014 ,Conservation Outlook( معلومات كافية

املَحاجر غري القانونية
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يقــع أرخبيــل ُســقطرى يف شــال غــرب املحيــط الهنــدي بالقــرب مــن خليــج عــدن ممتــداً عــىل مســاحة تبلــغ 250 كــم2 ويضــم 

أربــع ُجــزر وجزيرتــن صخريتــن صغرتــن حيــث يبــدو كامتــداد للقــرن اإلفريقــي. واملوقــع ذو أهميــة عاليــة بســبب تنوعــه 

األحيــايئ الغنــي بأشــكال الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة: حيــث 37٪ مــن األنــواع النباتيــة يف ُســقطرى البالــغ عددهــا 825 و٪90 

مــن أنــواع الزواحــف فيهــا و95٪ مــن أنــواع حلزونــات ياِبَســتها ال توجــد يف أي مــكان آخــر مــن العــامل. كــا يدعــم املوقــع 

مجاميــع مهمــة عامليــاً مــن طيــور اليابســة والبحــر )192 نــوع طيــور، 44 منهــا تتكاثــر عــىل الجــزر يف حــن يهاجــر 85 نوعــاً 

بشــكل دوري(، مبــا فيهــا بعــض األنــواع املهــددة. وتتســم الحيــاة البحريــة يف ُســقطرى بالتنــوع الكبــر بوجــود 253 نوعــاً مــن 

.)whc.unesco.org( الشــعاب املرجانيــة و730 نوعــاً مــن األســاك الســاحلية و300 مــن أنــواع الرسطــان والكركنــد والربيــان

قيم تنوع أحيايئ أخرى

 ,BirdLife International( أرخبيــل ُســقطرى ســتة أنــواع طيــور متوطنـــة ومهددة عامليــاً و11 تحــت نــوع طيـــــور متوطنــــــة

 ,BirdLife International( باإلضافــة إىل أنــواع زواحــف ونباتــات متوطنة. كذلك يشــتمل عىل 19 منطقة هامــة للطيــور )2013

 Wetlands( وموقع مــن مواقع رامســار )2013 ,CI(  وهــو جــزء مــن املنطقــة الهامــة عامليــاً ملنظمــة الصـــون الدوليـــــة ،)2013

ــدوق  ــن الصن ــددة م ــي املح ــون العامل ــة يف الص ــن ذات األولوي ــة املائت ــم اإليكولوجي ــدى األقالي International, 2013( وإح

.)2013 ,WWF( العاملــي للحيــاة الربيــة

مؤخــراً انخفضــت األعــال اإلنشــائية بفعــل قــرار خــاص باإلنشــاءات والقيــود االقتصاديــة وعــدم االســتقرار الســيايس. لكــن 

ــة  ــداً خطــراً للقيمــة العاملي ــد يشــكل تهدي ــد مســتقبالً مــا ق ــور هــذه املشــكلة مــن جدي ــا يضمــن عــدم ظه ــس مثــة م لي

ــك  ــة، لذل ــا ميزاني ــاً ومل تُخصــص له ــك مل يُوضــع نظــام لشــبكة الطــرق الواســعة جــداً املقامــة حالي ــع. كذل االســتثنائية للموق

ــار بالغــة عــىل النظــم  ــات آث مــن املحتمــل جــداً أن يكــون لتدهورهــا بفعــل عوامــل الطبيعــة كاألمطــار املوســمية والفيضان

ــة األخــرى. ــة والثقافي ــم الطبيعي ــة والقي ــة والبحري ــة األرضي اإليكولوجي
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بناء القدرات

تلقــى كادر الهيئــة العامــة لحايــة البيئــة دعــاً كبــراً يف بنــاء القــدرات )Conservation Outlook, 2014(، إال أن التطبيــق 

الفعــيل ليــس بالــرضورة فعــاالً، كــا تــم تقليــص يف حجــم الــكادر )بنســبة 75٪ منــذ عــام 2008( بعــد وقــف برنامــج صــون 

وتطويــر ُســقطرى التابــع لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ. بالتــايل غــدت قــدرة الهيئــة العامــة لحايــة البيئــة عــىل إدارة املوقــع 

محــدودة )مــن حيــث املــوارد البرشيــة واملاليــة( ومل يتحقــق أي تقــدم فعــيل باتجــاه إقامــة ســلطة مســتقلة مفوضــة بــاإلرشاف 

 .)2013 ,SOC Report( عــىل اإلدارة والحايــة

وفــق دراســة حالــة أجرتهــا الهيئــة الدوليــة لصــون الحيــوان والنبــات زادت بدرجــة كبــرة قــدرُة مؤسســة الصــون املوجــودة يف 

ُســقطرى منــذ أن بــدأت باســتخدام أســاليب الصــون الحديثــة بعــد أن كان هــذا الصــون آلالف الســنن يتــم بشــكل تقليــدي 

مــن قبــل املحليــن. ويحظــى موظفــو هــذه املؤسســة باالحــرام ألســباب مــن أهمهــا مســاعدة املجتمعــات املحليــة يف مبــادرات 

التنميــة التــي تركــز عــىل أهميــة اإلدمــاج بــن الصــون والتنمية منــذ بدايــة أعــال الصــون )Scholte et al., 2010(. وقــد ُعقدت 

ورشــة تدريبيــة عــن إدارة النفايــات يف شــهر آذار/مــارس 2011 يف َحديبــو حرضهــا باهتــام َجْمــٌع مــن الُســقطرين العاملــن يف 

 socotraproject.org, Jan( ًالســياحة الذيــن يشــعرون أن عــدم ضبــط التلــوث لــن يــؤذي الطبيعــة فقــط بــل أعالهــم أيضــا

2015(. كــا نُظمــت ورشــة عمــل )ال يتوفــر تاريخهــا( للتأكيد عــىل أهمية إدمــاج النوع االجتاعــي يف الحوكمــة املحلية وصناعة 

.)2015 socotraproject.org, Jan( القــرار وصــون التنــوع األحيــايئ، واشــتملت عــىل تدريــب عمــيل عــىل إعــداد خطــط إداريــة

مالحظات إضافية

الحامية واإلدارة

خالصة النظرة االسترشافية للصون

الخالصة الحالية التقييم الحايل  التقييم يف وقت تقرير

"طبيعة1"

النظرة االسترشافية

استمرت حالة بعض القيم خاصة النظم اإليكولوجية واألنواع النباتية املتوطنة يف التدهور 

والذي يُتوقع أن يزداد. ال زالت حالة صون الزواحف والالفقاريات ناقصة البيانات. 

مقلقة للغاية مقلقة قليالً حالة ومسار القيم

ال زال كل من تطوير البُنية التحتية والسياحة واإلدارة غر املستدامة يُؤثر يف الجزيرة. وتشمل 

التهديدات األخرى عدم التأكد من الوضع السيايس واألنواع الحية الغازية والتغر املناخي.

تهديد مرتفع تهديد مرتفع  الضغوط والتهديدات

املحتملة

مثة ترتيبات مؤسسية لتيسر عملية تنفيذ اإلدارة وتدابر الصون بفعالية، لكن ينبغي تحسينها 

ملواجهة الزيادة املضطردة يف الضغوط. عالوة عىل ما تقدم من املسائل ذات األولوية ينبغي 

إضافة خطط لرويج االستخدام املستدام للموارد الطبيعية حيثا أمكن ذلك.

مقلقة نوعاً ما مقلقة للغاية الحاية واإلدارة

نُظمت ورشة عمل مدتها سبعة أيام من قبل االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملركز اإلقليمي العريب للراث العاملي والهيئة العامة لحاية 

 www.iucn.org,( البيئة يف شهر كانون أول/ديسمرب 2013 بهدف تقييم فعالية اإلدارة وصياغة اسراتيجيات والتوصية بسياسات إدارية

 .)2014 Feb

 .)2013 ,SOC Report( مل يتم بعد مراجعة خطة إدارة املوقع أو تطويرها استجابة إلدراجه عىل قامئــة الراث العاملي

مثة عدم وضوح يف املسؤولية عن الصون وتنفيذ خطة تقسيم املناطق مع عدم وجود صون لكافة أرجاء األرخبيل ما يؤدي إىل عائق كبر 

 .)2013 ,.Abulhawa et al( أمام إنفاذ الصون. كا أن املناطق العازلة تفتقد للترشيعات ونظم اإلدارة الكافية الالزمة المتصاص الصدمات

وقد أْمَسَك فريق رصد وحاية السالحف مبساعدة األمن العام مبجموعة أشخاص قتلوا سلحفاة من السالحف الضخمة الرأس بتاريخ 31 

 .)2011 ,socotraproject.org( 2011 أيار/مايو

ارتفع الطلب عىل املياه وازداد التلوث بالطرق األحيائية واستجالب النباتات الغريبة وفقدان املوائل بسبب مرشوعات الحدائق املنزلية. 

.)2011 ,.Van Damme et al( وقد ُوجد ما مجموعه 87 من أنواع النباتات الغريبة مبا فيها أنواع غازية عديدة

عام
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الضغوط والتهديدات

تشــكل الزيــادة يف تطويــر البُنيــة التحتيــة والطلــب عــىل امليــاه واألخشــاب واالنهيــار املُتســاِرع يف اإلدارة التقليديــة لــألرايض 

.)2013, Abulhawa et al.( ــة مصــادر خطــر ــة الغازي ــواع الحي وخطــر األن

يبدو الرعي واستخدام األعالف غر مستدامن وَمْصدري تهديٍد للنباتات املحلية وعاملن رئيسين يؤثران سلباً يف الصون. ومستويات الرعي 

الجائر َجلية يف املوقع عىل الرغم من عدم توفر دراسات لتقييم مستوى التأثر. أما التعاون مع الرعاة التقليدين من أجل التطوير املشرك 

لنظام رعي مستدام فغر كاف. لكن ال ميكن فعل الكثر ملعالجة تحديات الرعي يف ظل الوضع االقتصادي واالجتاعي الحايل بسبب 

 .)2013, Abulhawa et al.( حساسية موضوع الرعي بالنسبة للسكان املحلين

الرعي

يشكل صيد األساك وجمع املوارد املائية تهديدات مستمرة تتفاقم بفعل مشكالت األمن يف املحيط الهندي والقدرات االستجابية املحدودة 

.)2013, Abulhawa et al.(لدى سلطات ُسقطرى يف مجال إنفاذ القانون

صيد األسامك

من شأن تصدير األنواع املحلية واستراد أنواع حية دخيلة تهديد القيمة العاملية االستثنائية للموقع. وال يوجد حالياً ضوابط فعالة عىل 

.)2013 ,SOC Report(  املطار أو املوانئ، وقدرة الهيئة العامة لحاية البيئة عىل إنفاذ هذه الضوابط محدودة

دة للقيم، غر أن نوعي زواحف مدخلة يحالن محل األنواع املتوطنة   كافة أنواع الثدييات وأساك املياه العذبة دخيلة إال أنها غر مهدِّ

.)2011, Van Damme et al.(

 األنواع الحية الدخيلة/

الغازية

أُبلغ عن الصيد غر القانوين لسالحف البحر وخيار البحر والكركند وزعانف القرش باإلضافة إىل َجمعِ النباتات املتوطنة والزواحف بغرض 

.)2011, Van Damme et al.( التجارة الدولية

 االستخدام غري القانوين

للموارد

مثة مخاوف متزايدة بخصوص إقامة وحدة كبرة إلنتاج الفحم بجوار مطار ُسقطرى للتصدير إىل دول الخليج العريب وغرها. وميثل 

ذلك سابقة خطرة قد تؤدي إْن مل تُعالج بشكل عاجل وبحزم إىل مصدر آخر كبر للتأثر عىل أنواع األشجار املتوطنة يف الجزيرة والحياة 

.)2015, IUCN( الحيوانية املرتبطـة بها والتلــوث البيئي

إنتاج الفحم

 Conservation( ًإمكانية لزراعة القات يف املستقبل، وقياساً عىل أمثلة لنظم إيكولوجية أخرى يف الجزيرة ميثل ذلك احتالية كبرة جدا

.)2014, Outlook

زراعة القات

بالرغم من األعداد القليلة للسياح حالياً يشكل غياب التخطيط للتنمية السياحية وتركز السياح يف مواضع ذات قيمة طبيعية مرتفعة 

.)2013, Abulhawa et al.( مصدراً للمخاطر

وليس مثة فهم واضح من قبل املعنين املحلين للمنافع االقتصادية املحتملة للسياحة املستدامة بالرغم من وجود إمكانية لعدد كبر من 

الوظائف التي تنشأ منها.

السياحة

تعترب عملية تعميم التنمية املستدامة بن املعنين غر كافية ما يعيق اإلدارة الفعالة للصون. وال يجد املعنيون املحليون العاملون يف 

.)2013, Abulhawa et al.(حراسة وإدارة املنطقة انتفاعاً كافياً منها

بعد إعادة افتتاح مرشوع الدعم املؤسي والتنوع األحيايئ يف ُسقطرى ُعقد أول اجتاع للمجلس يف 4 أيلول/سبتمرب 2013 يف مكاتب 

الهيئة العامة لحاية البيئة يف صنعاء حيث ُعرضت أهداف املرشوع وناقش املشاركون رضورة إرشاك املنظات األهلية.

 السكان املحليون/

املعنيون

.)2013 ,.Abulhawa et al( مثة مراقبة متخصصة لحالة الصون، لكن حالياً ال خطط لرصد منتظم

.)2011, Van Damme et al.( ٪25 قُدرت نسبة الزيادة يف إنتاج النفايات الكبرة حتى عام 2015 بـ

البحث والرصد

أنشطة التثقيف والرشح واملواد الالزمة غر موجودة عملياً باإلضافة إىل عدم وجود اتصال بشأن حالة الراث العاملي يف املوقع

.)2014 ,Conservation Outlook( 

التثقيف والرشح

ليس مثة اسراتيجية متويل مستدام، حيث يقوم التمويل أساساً عىل املانحن، وليس مثة ضان لتمويل طويل األمد من الدولة العضو أو 

.)2014 ,Conservation Outlook( جهات أخرى

التمويل
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طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

التعلم من دروس أخرى

اتفاقيــة الــراث العاملــي هــي أداة ألعــال املحافظــة عــىل املواقــع املهــددة. وبإقــرار الــدول األعضــاء للقيمــة العامليــة االســتثنائية 

ملوقــع مــا فإنهــا تلتــزم بحايتهــا. وإن كان املوقــع يف خطــر قــد يــؤدي هــذا االلتــزام إىل أفعــال ملعالجــة الوضــع، وهــو مــا أدى 

بالفعــل إىل أعــال إصــالح ناجحــة. 

قــد ميثــل إنشــاء الطــرق تهديــداً بالغــاً للقيمــة العامليــة االســتثنائية، ومــن املهــم االســتفادة مــن الــدروس املُســتقاة مــن مواقــع 

أخــرى ذات تحديــات ماثلــة.

ومــن قصــص النجــاح يف هــذا الســياق أهــرام الجيــزة وهــي جــزء مــن ممفيــس ومقربتهــا وهــا موقــع للــراث العاملــي الثقــايف 
يف مــرص. فقــد كانــت األهــرام مهــددة يف عــام 1995 مــن مــرشوع لطريــق رسيــع بالقــرب مــن القاهــرة كان ســيُلحق رضراً بالغــاً 
بقيــم املوقــع األثريــة. إال أن املفاوضــات مــع الحكومــة املرصيــة قــادت إىل عــدد مــن الحلــول البديلــة التــي اســتُعيض بهــا عــن 

.)2015 unesco.org, Jan( املــرشوع َمــدار الخــالف وبالتــايل ُحوِفــظ عــىل القيمــة العامليــة االســتثنائية

بعــد االحتجاجــات اليمنيــة التــي انطلقــت يف شــهر كانــون ثاين/ينايــر 2011 دعــت الــدول الغربيــة مواطنيهــا إىل عــدم الســفر 
ــدات  ــقطرى للتهدي ــون مــن تعــرض الصــون يف ُس ــك حــذر البيولوجي ــاك. لذل ــن هن ــدأت بإجــالء رعاياهــا املوجودي لليمــن وب
العتــاده الكبــر عــىل املســاعدات الدوليــة. كــا قــد يدفــع تراجــع الســياحة البيئيــة بالســكان املحليــن للبحــث عــن مصــادر 

دخــل أخــرى، مــا قــد يكــون مــن عواقبــه الرعــي الجائــر واالســتغالل غــر املســتدام للمــوارد النباتيــة.

وقد كان لألزمات السياسية أثر عىل البيئة يف اليمن. عىل سبيل املثال بعد الوحدة بن اليمن الشايل والجنويب يف عام 1990 تم 
.)2011 ,Yahia( باضطراد القضاء عىل معظم غابات أشجار العرعر التي كانت تشكل حدوداً بن الشمـال والجنوب
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محمية وادي رَم، األردن

 مدرجة كموقع مختلط في عام 2011، المعايير 3 و5 و7

أُدرجــت هــذه املحميــة البالغــة مســاحتها 74,000 هكتــار كموقــع تــراث طبيعــي وثقــايف مختلــط؛ وهــي تقــع يف جنــوب األردن 

بالقــرب مــن الحــدود مــع الســعودية وتضــم مناظــر صحراويــة متنوعــة تتألــف مــن مجموعــة ممــرات ضيقــة وأقــواس طبيعيــة 

وُجــروف مرشِفــة ومنحــدرات وانزالقــات أرضيــة هائلــة وكهــوف. وتقــدم النقــوش والكتابــات والبقايــا األثريــة يف املوقــع شــهادة 

.)whc.unesco.org(  عــىل 12,000 عــام مــن االســتيطان البــرشي والتفاعــل مــع البيئــة الطبيعيــة

قيم تنوع أحيايئ أخرى

ــال  ــد إدخ ــا أُعي ــن يف األردن. ك ــن متوطن ــن نباتي ــاً ونوع ــة عاملي ــة املهم ــواع الحيواني ــن األن ــدد م ــىل ع ــوي وادي رَم ع يحت

 BirdLife( املهــا العــريب إليــه بعــد انقراضــه عــىل املســتوى الوطنـــي بســبب الصيــد. وهــو أيضــاً منطقــة هامــة للطيــــــور

.)1999  ,International

ــة  ــع يف املنطق ــه أحــدث موق ــقطرى- لكون ــل ُس ــة إىل أرخبي ــوادي رَم -إضاف ــالً ل ــر تفصي ــة 2" عرضــاً أك ــر "طبيع ــدم تقري يق

ــن.  ــرب دعــم ومشــورة ممكن ــراث العاملــي وبحاجــة خاصــة ألك ــدَرج عــىل قامئــة ال ــة يُ العربي

مل يكــن وادي رَم قــد أُدرج موقعــاً للــراث العاملــي عندمــا ُوضــع تقريــر "طبيعــة 1"؛ لكــن منــذ ذلــك الحــن ُوضــع تقريــر لبعثــة 

وتقريــر آخــر عــن حالــة الصــون يف عــام 2014. 

ــراث العاملــي  ــم ال ــد منخفــض لقي ــا مــع وجــود مســتوى تهدي ــة يف مجمله ــا إيجابي تتســم النظــرة االســترشافية للصــون بأنه

املَشــهدية مــا يجعــل النظــرة العامــة "جيــدة مــع بعــض القلــق". وتنتظــر مســودُة خطــِة إدارة جديــدة املوافقــة، مــع وجــود 

توصيــة مبزيــد مــن التنقيــح. ويؤكــد آخــر تقريــر غــر رســمي أن خطــة اإلدارة قــد نُقحــت وهــي حاليــاً يف املراحــل األخــرة مــن 

.)2015 ,ASEZA( اإلقــرار مــن قبــل الســلطة املعنيــة
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طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

خالصة النظرة االسترشافية للصون

الخالصة الحالية التقييم الحايل  التقييم يف وقت تقرير

"طبيعة1"

النظرة االسترشافية

تشر املعلومات املتوفرة إىل أن املسار الحايل يف ُحسن الصون مستقر. وقد ساعدت 

الكثافة السكانية املنخفضة وغياب تأثرات التطوير يف املحافظة عىل حالة نسبية من 

عدم العبث واألصالة. ال بوادر ملرشوعات إنشائية كبرة قد تؤثر عىل الجال املَشهدي 

االستثنايئ للموقع.

مقلقة قليالً ال تنطبق حالة ومسار القيم

حتى وقت قريب كان صعباً للغاية الوصول إىل معظم وادي رَم أو االستفادة منه يف 

ُسبل العيش ما منحه حاية طبيعية. توجد بعض حاالت الصيد غر القانوين ويُسمح 

للمجتمعات بجمع حطب الوقود لغايات اإلعاشة والرعي، ويُعتقد أن هذه حالياً ضمن 

املستويات املستدامة. ال يُعلم عن وجود موارد معدنية مجدية يف املنطقة، لذلك ليس 

مثة أخطار تعدين. ال يُؤثر االستخدام غر املستدام للمياه الجوفية األحفورية تحت املوقع 

بشكل مبارش عليه، لكن قد يؤثر عىل املجتمعات املحلية القاطنة يف املحمية وحولها. 

أما أكرب تهديد حايل ومحتمل فمصدره السياحة خاصة من حيث القيادة غر املنظمة 

للَمركبات والخروج عن الطرق املحددة وإقامة مواقع تخييم غر قانونية والسياحة بدون 

ُمرشدين الضارة بالغطاء النبايت واملهددة لسالمة املوقع. ويُتوقع مزيد من النمو السياحي 

بعد أن تم اإلدراج ضمن الراث العاملي.  كذلك من املمكن أن يؤثر التغر املناخي عىل 

النباتات والحيوانات املعتمدة عىل املناطق الجبلية املرتفعة.

تهديد منخفض ال تنطبق  الضغوط والتهديدات

املحتملة

استفادت الحاية واإلدارة كثراً من الدعم املقدم من املنظات األهلية واملعونات 

الدولية والحكومية خالل العقود القليلة املاضية. اإلطار القانوين والَحوْكمي قوي 

ومستويات املوظفن واملوارد املالية جيدة. لوادي رَم خطة إدارة أوىل جيدة، لكنها تفتقد 

للتطبيق يف بعض الجوانب بسبب قدرات املوظفن خاصة من حيث معرفتهم الفنية 

باإلدارة الطبيعية والراثية. ويُعترب إمتام املسودة الجديدة لخطة اإلدارة وضان القدرة 

الكافية عىل تطبيقها أولوية خاصة يف ضوء زيادة أعداد السياح وما يرافق ذلك من 

ضغوطات. 

فعالة عموماً ال تنطبق الحاية واإلدارة

بناء القدرات

ينتفع العديد من البدو املحلين من التوظيف، لكن ميكن تحسن القدرات واإلمكانيات أكر خاصة يف مجال اإلدارة. 

ــة  ــب اإلقليمــي لغــرب آســيا والجمعي ــدويل لصــون الطبيعة-املكت ــراث الطبيعــي االتحــاُد ال ــي ال ــدرات موظف ــاَء ق ــم بن يدع

امللكيــة لحايــة الطبيعــة واملركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي يف حــن أن موظفــي الــراث الثقــايف غــر مشــمولن بذلــك. 

ويســعى حاليــاً برنامــج مشــرك مــع مكتــب اليونســكو ملعالجــة هــذا النقــص.

إال أن َمبعــث القلــق الرئيــي يف مــا يتعلــق بخطــة اإلدارة هــو تطبيقهــا حيــث مل يتــم ذلــك يف بعــض الجوانــب. كذلــك مثــة 

ــة يف  ــزوار. وينبغــي توخــي الدق ــادة أعــداد ال ــع بزي ــارة خاصــة يف ضــوء التوق بعــض املخــاوف حــول اإلدارة املســتدامة للزي

التعامــل مــع إمكانيــة تعزيــز البُنيــة التحتيــة لدعــم صناعــة الســياحة املتناميــة. بالتــايل يعتمــد النجــاح املســتقبيل لــوادي رَم 

عــىل القــدرة عــىل املوازنــة بــن الصــون والســياحة املســتدامة واملحافظــة عــىل ُســبل العيــش التقليديــة تحديــداً لتوفــر الَنفــع 

املُنِصــف للمجتمعــات البدويــة املحليــة.  
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مالحظات إضافية

الحامية واإلدارة

مثــة عــدة حــاالت للبنــاء خــارج الحــدود الرســمية لقريــة رَم، إال أن إلدارة املنطقــة املحميــة قــدرة محــدودة عــىل التصــدي للتجــاوز حيــث 

يختــص باإلنفــاذ دائــرة أخــرى يف مقــر ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة. ومــن الــرضوري التأكيــد يف هــذا التقريــر أن قريــة رَم 

والطريــق املــؤدي إليهــا يقعــان ضمــن موقــع الــراث العاملــي. 

وتشمل دوريات الجوالن أعال االلتزام واإلنفاذ بالرغم من قلة املعلومات عن قدرتهم أو فعاليتهم يف تطبيق االلتزام.

عام

يف عــام 2010 أصبــح عــدد زوار وادي رَم 300,000 زائــر ســنوياً مــع احتاليــة زيــادة الزيــارات بســبب اإلدراج ضمــن الــراث العاملــي. إال أن 

تلــك التوقعــات انخفضــت كثــراً مؤخــراً بفعــل عــدم االســتقرار الحــايل يف اإلقليــم. ويقــوم معظــم الســياح برحــالت خــارج املســار املحــدد 

مــا يهــدد الصحــراء الهشــة. وتشــتمل خطــط اإلدارة عــىل إدراٍك لهــذا التهديــد إال أن نصيــب التدخــالت مــن النجــاح بـَـدا محــدوداً حتــى 

اآلن. ويُتوقــع أن يــزداد الضغــط عــىل البُنيــة التحتيــة املتصلــة بالســياحة يف ضــوء منــو أعــداد الســياح. وقــد الحظــت بعثــة عــام 2014 وجود 

ثالثــن مخيــاً غــر قانــوين.

السياحة

تنخــرط املجتمعــات املحليــة بكثافــة يف التخطيــط للموقــع وإدارتــه كــا كانــت منخرطــة جيــداً يف تطويــر خطــة اإلدارة، وينتفــع املحليــون 

مــن الوظائــف بالعمــل مــع املنطقــة املحميــة أو مســتقلن بالســياحة أو صناعــات الحــرف اليدويــة.

 السكان املحليون/

املعنيون

مثــة بعــض الصعوبــات تعــرض تطبيــق توصيــات األبحــاث يف مــا يتعلــق بخطــة اإلدارة باإلضافــة إىل بعــض املخــاوف بشــأن كيفيــة اســتخدام 

نتائــج برنامــج األبحــاث يف عمليــة صناعــة القــرار. 

 ال يوجــد برنامــج متكامــل للرصــد، لذلــك يتســم رصــد قيــم الــراث العاملــي بعــدم الرســمية حيــث يُعتــرب ذلــك كافيــاً. إال أنــه يُرجــح أن 

تســتفيد غايــات صــون قيــم التنــوع األحيــايئ وإدارتهــا إن اســتندت أكــر عــىل األدلــة.

البحث والرصد

ليــس مثــة رشح أو اتصــال أو ترويــج مناســب ملوقــع الــراث العاملــي عامــة. وال يقــدم مركــز الــزوار قيــم الــراث العاملــي للموقــع بالشــكل 

املالئــم، حيــث أنــه كان قــد أُقيــم قبــل اإلدراج مــن قبــل اليونســكو بفــرة طويلــة مــا يـُـربز الحاجــة لتحديــث املركــز وملَرافــق ومــواد الرشح 

األخــرى يف َعــن املوقــع. وتتــم برامــج مســتمرة للتثقيــف مرتبطــة باملوقــع مــن خــالل األنديــة املدرســية وزيــارات املــدارس التــي تركــز عــىل 

ــة البيئية. التوعي

التثقيف والرشح

يعتــرب التمويــل كافيــاً، لكــن ليــس مثــة معلومــات جديــدة عــن توفــر مســاعدات وتخصيــص متويــل وطنــي خاصــة مــن حيــث املخصصــات 

ــاً متويــل إضــايف مــن مــرشوع لربنامــج األمــم املتحــدة  ــر َمرافــق الســياحة/الرشح. يتوفــر حالي غــر التشــغيلية كاألبحــاث والرصــد وتطوي

اإلمنايئ/مرفــق البيئــة العاملــي ومــن الوكالــة األمركيــة للتنميــة الدوليــة، كــا تُســتخدم رســوم الدخــول إىل املنطقــة املحميــة يف إدارة املنطقــة 

املحميــة. كذلــك أُســس صنــدوق تنمــوي )يف عــام 2001( بهــدف ضــان االســتدامة املاليــة واملؤسســية.

التمويل

تـُـدار معظــم املناطــق املحميــة يف األردن مــن قبــل منظمــة غــر حكوميــة هــي الجمعيــة امللكيــة لحايــة الطبيعــة، إال أن إدارة وادي رَم هي 

مــن مســؤولية ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة. ويطــرح ذلــك أســئلًة عــن متاُســك اإلدارة وقضايــا القــدرات والركيــز املالئــم عــىل 

إدارة الــراث. ويشــر تقريــر وطنــي عــن كفــاءة إدارة املناطــق املحميــة إىل ضعــف يف املواءمــة بــن القانــون الوطنــي ونظــام ســلطة منطقــة 

العقبــة االقتصاديــة الخاصــة. ال ســلطة قانونيــة ملوظفــي املنطقــة املحميــة خــارج حدودهــا مــا يعنــي رضورة حصولهــم عــىل تفويــض 

مبوجــب القانــون الوطنــي لضبــط االســتخدامات غــر املالمئــة لــألرايض حــول حــدود املنطقــة املحميــة. كذلــك الحظــت بعثــة عــام 2014 

غيــاب التنســيق بــن الدوائــر وبــن املؤسســات اإلقليميــة والوطنيــة. يف هــذا الســياق أُِعــدت مذكــرة تفاهــم )2014-2016( بــن دائــرة اآلثــار 

العامــة التابعــة لــوزارة الســياحة واآلثــار وســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة ليتــم توقيعهــا يف شــهر أيار/مايــو 2014.

اإلطار القانوين

الصيــد غــر قانــوين يف وادي رَم. إال أن البــدو املحليــن َدرجــوا منــذ زمــن بعيــد عــىل الصيــد مبســتويات منخفضــة لغايــات االعتيــاش. 
وتَحــُدث مــن حــن آلخــر حــاالت صيــد خاصــة للوعــول إال أن نطاقهــا وأثرهــا غــر معروفــن.   

الصيد

يُســمح بالرعــي للســكان املحليــن والــذي يركــز يف غــرب املنطقــة املحميــة يف فصــل الربيــع. وقــد يشــكل الرعــي الكثيــف تهديــداً لقيــم 
املوقــع، غــر أن الرصــد يشــر إىل انخفــاض أعــداد املــوايش حيــث تتجــه املجتمعــات املحليــة إىل االقتصــاد القائــم عــىل الســياحة. 

الرعي

يتــم قطــع األشــجار بشــكل أســايس حاليــاً الســتخدامها يف صناعــة الســياحة املحليــة، لكنــه يعتــرب تهديــداً منخفضــاً جــداً. وال يُســمح بقطــع 
األشــجار يف 83٪ مــن املنطقــة املحميــة.  

قطع األشجار

قــد تتأثــر الجيــوب املعزولــة للحيــاة النباتيــة والحيوانيــة الواقعــة يف البيئــات الجبليــة املرتفعــة بالتغــر املناخــي الــذي قــد يكــون ذو 
عواقــب وخيمــة بســبب عــدم وجــود موائــل بديلــة. لكــن البيانــات األساســية عــن ذلــك غــر متوفــرة.

التغري املناخي

حاليــاً ال إدارة للنفايــات البرشيــة يف قريــة رَم حيــث تُهــدد النفايــات غــر املعالَجــة ســالمة املوقــع. لكــن مثــل هــذه اإلدارة ليســت ضمــن 
صالحيــات موظفــي وادي رَم بــل تتبــع لســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة والتــي تذكــر أن خطــة مناطقية/خاصــة قــد أُعــدت 

وتشــمل تحســن إدارة النفايــات.

إدارة النفايات

املهددات والضغوط
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محمية املها العريب، ُعامن

 أُدرجت في عام 1994، المعيار 10، ُشطبت في عام 2007

كانــت محميــة املهــا العــريب يف ســلطنة ُعــان أول موقــع تــراث عاملــي يُشــطب مــن القامئــة، وهــو أحــد اثنــن فقــط 

ُشــطبا. 

متثــل املحميــة نظامــاً إيكولوجيــاً صحراويــاً فريــداً آوى )يف وقــت اإلدراج( عــدة نباتــات متوطنــة وأنــواع ثدييــة هامــة 

ــذ  ــق من ــريب ُمطْلَ ــا ع ــع مه ــريب وأول قطي ــزال الع ــق والغ ــل والوش ــر العس ــة وغري ــاب العربي ــويب والذئ ــل الن كالوع

االنقــراض العاملــي ألنواعــه يف الربيــة يف عــام 1972. كــا أنهــا املوقــع الــربي الوحيــد يف شــبه الجزيــرة العربيــة لتكاثــر 

ــارى املهــدد باالنقــراض. ــر الُحب طائ

يف عــام 1996 كان مجمــوع رؤوس املهــا 450 رأســاً، لكــن بســبب الصيــد غــر القانــوين وتــردي املوئــل انخفضــت الحقــاً 

إىل 65 رأســاً منهــا أربعــة أزواج قابلــة للتوالــد، مــا جعــل بقاءهــا مســتقبالً غــر مؤكــد. أخــراً يف عــام 2007 َشــطبت 

لجنــة الــراث العاملــي املوقــع مــن قامئــة الــراث العاملــي بســبب قــرار الدولــة العضــو األُحــادي بتقليــل مســاحة املنطقــة 

املحميــة بنســبة 90٪ مــن أجــل متكــن التنقيــب عــن الهيدروكربــون خالفــاً للمبــادئ التوجيهيــة العمليــة مــا ينــزع عــن 

املوقــع القيمــة العامليــة االســتثنائية )unesco.org, ينايــر/ كانــون ثــاين 2015(.

يصعــب إيجــاد معلومــات كثــرة عــن مصــر املحميــة بعــد إزالتهــا مــن القامئــة. وقــد أشــار تقريــر إىل أن القطيــع املُطْلـَـق 

كان قــد اختفــى متامــاً تقريبــاً يف عــام 2002 بعــد الصيــد غــر القانــوين، لكــن بقــي قطيــع داخــل مسيـّــج. ومــع حلــول 

عــام 2010 بــدأ تطويــُر االحتياطــات النفطيــة القريبــة بتقويــض ســالمة الطبيعــة يف املوقــع. وقــد متثَّلت مشــكلة رئيســية 

-كــا يبــدو- يف أنــه عــىل الرغــم مــن االنتفــاع املتســاوي للمعنيــن املحليــن مــن مــرشوع املهــا العــريب إال أن رشكات 

النفــط تقــدم أُجــوراً أعــىل بكثــر ويدفــع جاِمعــو الحيوانــات األجانــب األغنيــاء أســعاراً مرتفعــة للحيوانــات التــي يتــم 

.)2010 , UNEP( اصطيادهــا

وقــد أكــد تقريــر آخــر أن عــدد رؤوس القطيــع املُطْلـَـق كان يف عــام 2011 يبلــغ 50 رأســاً ليــس فيهــا إنــاث مــا يلغــي 

ع  احتاليــة توالدهــا مســتقبالً. إال أن القطيــع املُســيَّج قــد منــا ليصبــح 380 رأســاً، وعندمــا يصــل إىل 500 رأس ســيُرْشَ

يف إطــالق اإلنــاث يف الربيــة. لألســف ســيكون مــن الصعــب التفــاؤل بنجــاح القطيــع املُطْلَــق يف ضــوء الحالــة املرديــة 

ــٌب عــن كثــب مــن قبــل جّوالــن  ملوئلــه. إيجابيــاً أشــار بيولوجــٌي قــى بعــض الوقــت يف املوقــع إىل أن القطيــع مراقَ

ــز لحايــة القطيــع  يخيمــون بالقــرب مــن املهــا لضبــط الصيــد واألرْس غــر القانونيــن مــا يشــر إىل أن فريــق اإلدارة محفَّ

.)2011 , Zafar(

مثال عىل اإلدارة الحسنة

تقــدم خطــة إدارة املنطقــة املحميــة املطــوَّرة تعاونيــاً مبــا يف ذلــك مشــاركة الســكان املحليــن مثــاالً عــىل إطــار اإلدارة املتــن 

ــىل إدارة املناطــق  ــال ع ــة وادي رَم أفضــل مث ــرب محمي ــي تُعت ــىل املســتوى الوطن ــه يف مناطــق أخــرى. ع ــن تطبيق ــذي ميك ال

ــة واإلدارة التشــاركية. ــة واملالي ــوارد البرشي ــة واســتثارات امل ــة والتنظيمي ــث النظــم القانوني ــن حي ــة يف األردن م املحمي

استنتاجات لكافة املواقع

ــالف  ــك قُيِّمــت النظــرة االســترشافية للصــون باخت ــة 1"، لذل ــر "طبيع ــذ تقري ــع من ــة ملعظــم املواق ــات إضافي ــرت معلوم توف

طفيــف. بشــكل عــام فــإن املواقــع التــي تحتــوي عــىل مــوارد مائيــة كقيــم تراثيــة )حــوض أرغــن، إشــِكل، أرخبيــل ُســقطرى( 

تخضــع ألكــرب الضغــوط، وتُعتــرب حــاالت الصــون لــكل منهــا "مقلقــة للغايــة". يعــود ذلــك أساســاً لالســتخدام غــر املســتدام 

للمــوارد وَمــّد الطــرق. أمــا املواقــع األخــرى الثالثــة )تاســييل نِجــار، وادي الحيتــان، وادي رَم( فتتشــارك يف حالــة صــون "جيــدة" 

رمبــا بســبب بُعدهــا وبالتــايل قلــة تأثرهــا باألنشــطة البرشيــة عــىل األقــل يف مــا مــى.
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3.    مستجدات القوائم املؤقتة للراث العاملي

3.1     خالصة من تقرير "طبيعة 1": النتائج الرئيسية والتوصيات واالستجابات

تُعتــرب القوائــم املؤقتــة للــدول األعضــاء خطــة أوىل أساســية وإلزاميــة نحــو ترشــيح وإدراج مواقــع الــراث العاملــي الجديــدة ومتثــل جــرداً لتلــك 

 ,WHC Operational Guidelines(  املواقــع التــي تنــوي الــدول األعضــاء تقدميهــا لــإدراج خــالل مــدة تــراوح بــن خمســة وعــرشة أعــوام

.)2013

عنــد إصــدار تقريــر "طبيعــة 1" )2011( كان مثــة 35 موقــع تــراث طبيعــي ومختلــط ضمــن القوائــم املؤقتــة لـــ 12 دولــة عربيــة. حاليــاً )أي يف 

عــام 2015( مثــة 43 موقــع تــراث طبيعــي ومختلــط ضمــن القوائــم املؤقتــة لـــ 14 دولــة عربيــة )حيــث أُضيفــت ثالثــة مواقــع يف عــام 2012 

وخمســة مواقــع يف عــام 2013(. ويف ذات الفــرة أُضيــف موقــٌع جديــد )وادي رَم يف األردن( إىل مواقــع الــراث العاملــي يف حــن يُنظـَـر يف موقعــن 

آخريــن لغايــات اإلدراج. لذلــك، وكــا كان الحــال ســابقاً، فإنــه يف حــن اســتمر عــدد املواقــع عــىل القوائــم املؤقتــة للــدول العربيــة ينمــو بثبــات 

خــالل الـــ 19 عامــاً املاضيــة فــإن الزيــادة يف عــدد املواقــع املدرجــة طفيفــة )أنظــر شــكل 2(. لذلــك يبــدو أن عمليــة القامئــة املؤقتــة تســتدعي 

مزيــداً مــن الدعــم والتحســن لدعــم الرشــيحات الجديــدة مــن الــدول العربيــة. ويقــدم ملحــق 1 جــدوالً يفصــل خصائــص كل موقــع.
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تاليــاً خالصــة للتوصيــات الرئيســية الــواردة يف تقريــر "طبيعــة 1" بخصــوص القوائــم املؤقتــة متبوعــة بالتطــورات ذات العالقــة واالســتجابات 

مــن طــرف االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة ورشكائــه.

مراجعــة وتحديــث املواقــع املدرجــة يف القوائــم املؤقتــة. وينبغــي أن يشــمل ذلــك ترتيــب املواقــع حســب األولويــة مــن حيــث إمكانيــة   n

اســتيفائها ملتطلبــات القيمــة العامليــة االســتثنائية وجعــل القوائــم تتســم باملنطقيــة مــن خــالل حــذف املواقــع التــي ال تتمتــع بتلــك 

اإلمكانيــة. ولتيســر ذلــك مثــة حاجــة إىل بنــاء القــدرات بالرشاكــة مــع املركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي واملركــز الــدويل لدراســة 

صــون وترميــم املمتلــكات الثقافيــة  )ICCROM(واملجلــس الــدويل لآلثــار واملواقــع. كذلــك مثــة فرصــة لالســتفادة مــن العمــل الــذي 

قــام بــه املركــز الــدويل لدراســة حفــظ وإصــالح املواقــع الثقافيــة مــن خــالل برنامــج بنــاء القــدرات "الــراث املعــاري واألثــري امللمــوس 

.)ATHAR( "يف املنطقــة العربيــة

أهم استجابات االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي منذ عام 2011   

ُعقــدت ورشــتا عمــل لبنــاء القــدرات يف مجــال ترشــيحات الــراث العاملــي وإعــداد القوائــم املؤقتــة للــدول العربيــة وذلــك يف عــام   

.2013

    تُرجمت إىل العربية دراسة مواضيعية عن الراث البحري وذلك يف عام 2014.

طـُـورت صحيفتــا وقائــع مواضيعيتــان عــن التنــوع األحيــايئ يف املناطــق الصحراويــة والبحريــة واشــتملتا عــىل توصيــات بشــأن مواقــع    

الــراث العاملــي املحتملــة يف املنطقــة.

يجري حالياً اإلعداد لدراسة مواضيعية أخرى عن البحر األحمر تشتمل عىل اقراح مواقع محتملة من املنطقة العربية.  

n  تقويــة التشــاور والتخطيــط عــىل املســتوى الوطنــي وعمليــَة الجــرد التــي تســبق إدراج املواقــع عــىل القامئــة املؤقتــة مــن خــالل إرشاك 

املعنيــن املحليــن ومســتخدمي املــوارد والبلديــات والســلطات املناطقيــة واملنظــات األهليــة وكافــة املؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة 

وقطــاع األعــال. وإجــراء تحليــل تشــاريك لخيــارات اإلدارة املناســبة قبــل إدخــال املواقــع عــىل القامئــة املؤقتــة.

أهم استجابات االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي منذ عام 2011  

يتمحــور أحــد جوانــب تركيــز الربنامــج حــول تشــجيع الــدول األعضــاء مــن املنطقة عىل تشــكيل لجــان وطنية متعــددة املعنيــن مختصة   

بالــراث العاملــي مــع تحديــد منســقن وطنيــن لهــا. وقد أقامــت دول عديــدة هيئاتها الوطنيــة حيث كان أحدثهــا يف ذلك )نيســان/أبريل 

2015( موريتانيــا التــي أعلنــت رســمياً عــن تشــكيل لجنتهــا منســق )برنامــج الــراث العاملــي لالتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة، 2015(.

شكل 2: مقارنة بن التحديثات عىل القوائم املؤقتة مع إدراج مواقع الرتاث العاملي.

املصدر: مركز الراث العاملي

ممتلكات الرتاث العاملي يف الدول العربية

املواقع املؤقتةاملواقع املدرجة
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 اســتخدام اإلرشــادات التــي تُوفرهــا الدراســات املواضيعيــة لالتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة وغرهــا مــن املصــادر مــن أجــل تحليــل   

الفجــوات يف مواقــع إضافيــة ذات قيمــة عامليــة اســتثنائية محتملــة. والتواصــل والتعــاون مــع الــدول األعضــاء للقيــام بشــكل مشــرك 

بتحديــد أفضــل األمثلــة عــىل املعــامل الجيولوجيــة والنظــم اإليكولوجيــة وغــر ذلــك مــن القيــم االســتثنائية الســائدة يف املنطقــة العربيــة 

وترتيبهــا حســب األولويــة.

أهم استجابات االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي منذ عام 2011

أنظر املالحظات السابقة أعاله.    

ــة الرشــيح الصــادرة عــن اليونســكو واالتحــاد  ــة االســتثنائية وعملي االســتفادة مــن املشــورة حــول األســاليب املتعلقــة بالقيمــة العاملي  n 

ــر  ــة الرشــيح. فمــن شــأن النظــر املبكــر يف املعاي ــدويل لصــون الطبيعــة لالسرشــاد بهــا يف كامــل املراحــل الســابقة للرشــيح ومرحل ال

ــرب يف اإلدراج. ــع ذات الفرصــة األك ــك املواق ــوارد إىل تل ــه امل ــة ضــان توجي ــات الســالمة واإلدارة/الحاي ومتطلب

أهم استجابات االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي منذ عام 2011

ــه اهتــام خــاص  َمثَّلــت عمليــة اإلرشــاد املبكــر عنوانــاً رئيســياً الســراتيجية الربنامــج اإلقليمــي يف منطقــة الــدول العربيــة. فقــد ُوجِّ  

للنظــر املبكــر يف املعايــر والســالمة وقضايــا اإلدارة لعمليــات الرشــيح وإعــادة الرشــيح. ومتثــل الحالــة العراقيــة مثــاالً عمليــاً جيــداً. 

ــايل.  أنظــر القســم الت

نُظِّمــت ورشــتا عمــل لتنــاول مفاهيــم وتطبيقــات القيمــة العامليــة االســتثنائية والتحليــل العاملــي املقــاَرن يف عامــي 2013 و2015 عــىل   

التــوايل.

التعــاون بهــدف إقامــة -بشــكل مشــرك- مواقــع بحريــة يف البحــار املشــركة بــن دول عربيــة. التعــاون إلقامــة مواقــع عابــرة للحــدود   

ــع متسلســلة. ــك مواق مبــا يف ذل

أهم استجابات االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي منذ عام 2011

ينخــرط الربنامــج اإلقليمــي مــع الــدول األعضــاء املعنيــة لتيســر حــوار دون إقليمــي عــن التعــاون العابــر للحــدود يف مجــال التنــوع   

ــددة األطــراف حــول  ــريب والحــوارات املتع ــج الع ــة يف الخلي ــات البحري ــن ملســح الثديي ــم البحري ــىل دع ــك ع ــايئ. ويشــتمل ذل األحي

ــدود. ــر للح ــري عاب ــي بح ــراث عامل ــج ت ــة لربنام ــادرة دون اإلقليمي املب

أنظر أيضاً املالحظات السابقة عن الدراسة املواضيعية البحرية التي تشمل البحر األحمر.  

يف إطــار تقريــر "طبيعــة 2" لعــام 2015 وبهــدف تحســن عمليــة القامئــة املؤقتــة مــن الــرضوري التحقــق مــن أي تقــدم أحرزتــه الــدول األعضــاء 

يف قوامئهــا املؤقتــة. كــا يدعــو قــرار رقــم WHC-35COM/10C  إىل "االنســجام بــن أعــال الجــرد والقوائــم املؤقتــة )تحديــد الفجــوات( يف 

املنطقــة العربيــة". لذلــك ينبغــي تحديــد الفجــوات املحتملــة يف املواقــع املقرحــة.
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طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

3.2   التقدم يف تحديث القوائم املؤقتة

مبــا أن القوائــم املؤقتــة متثــل جــرداً للمواقــع التــي تنــوي الــدول األعضــاء تقدميهــا لــإدراج مــا بــن األعــوام الخمســة إىل العــرشة القادمــة ينبغــي 

ــراث  ــة اإلدراج عــىل قامئــة ال ــة للطــرح لغاي ــة الفعلي ــد املواقــع ذات اإلمكاني ــة بانتظــام لتحدي ــدول األعضــاء مراجعــة قوامئهــا املؤقت عــىل ال

العاملــي. فــإن افتقــد موقــع مــا عــىل القامئــة املؤقتــة لهــذه اإلمكانيــة ينبغــي تحســن وضعــه أو إزالتــه مــن هــذه القامئــة. فــال جــدوى مــن 

مجــرد االســتمرار يف إضافــة مواقــع عــىل القامئــة املؤقتــة دون الســعي للمــي قُُدمــاً بالرشــيحات.

 يبــن جــدول 2 أدنــاه نشــاط كل مــن الــدول العربيــة يف مجــال قامئتهــا املؤقتــة. وتـَـرِد الــدول التــي ال نشــاط لهــا مؤخــراً )أي ألكــر مــن خمســة 

أعــوام منــذ آخــر تحديــث( باللــون األحمــر. وياُلحــظ تحديــداً كل مــن الجزائــر ولبنــان وموريتانيــا واليمــن وهــي الــدول التــي مل يكــن لــكل 

منهــا نشــاط ملــدة 12 و18 و13 و12 عامــاً وفــق هــذا الرتيــب. وهــذه الــدول أيضــاً أضافــت مواقعهــا املؤقتــة خــالل عــام واحــد ومل تحدثهــا 

منــذ ذلــك الحــن. كذلــك فــإن ليبيــا )املُعرَّفــة مــن قبــل اليونســكو ضمــن منطقــة الــدول العربيــة( ال نشــاط لهــا مطلقــاً عــىل القامئــة املؤقتــة. 

مــن املهــم اإلشــارة إىل أن الجــدول يُظهــر اإلضافــات فقــط وليــس إن كانــت الدولــة قــد اعتــربت موقعــاً مؤقتــاً يفتقــر ملؤهــالت الــراث العاملــي 

فأزالتــه مــن القامئــة. 

جدول 2: أنشطة الدول العربية يف قوامئها املؤقتة )حزيران 2015(

3.2.1 الفجوات يف أنواع املواقع يف القوائم املؤقتة كجزء من االسراتيجية العاملية

يف عــام 1994 أطلقــت لجنــة الــراث العاملــي "االســراتيجية العامليــة". فبعــد اثنــن وعرشيــن عامــاً عــىل تبنــي اتفاقيــة الــراث العاملــي يف عــام 

1972 افتقــرت قامئــة الــراث العاملــي إىل التــوازن يف أنــواع املواقــع املدرجــة ويف املناطــق الجغرافيــة املمثلــة يف القامئــة. ففقــد كانــت الغالبيــة 

العظمــى مــن مواقــع الــراث العاملــي مواقــع تراثيــة )وليســت طبيعيــة أو مختلطــة( كــا كان معظمهــا يقــع يف املناطــق املتطــورة مــن العــامل 

خاصــة أوروبــا. لذلــك تــم تبنــي االســراتيجية العامليــة لضــان تعبــر قامئــة الــراث العاملــي بشــكل أفضــل عــن الطيــف الكامــل لكنــوز عاملنــا.

مالحظات  مجموع القوائم

املؤقتة

مواقع طبيعية/

مختلطة

آخر إضافة الدولة الرقم

املواقع أضيفت يف 2001، 2004، 2007 15 3 2007 األردن 1

املواقع أضيفت يف 2012، 2014 7 2 2014 اإلمارات العربية املتحدة 2

املواقع أضيفت يف 2001، 2008 5 1 2008 البحرين 3

املواقع أضيفت يف 2008، 2012 10 4 2012 تونس 4

كافة املواقع أضيفت يف نفس العام 6 1 2002 الجزائر 5

1 كافة املواقع أضيفت يف نفس العام 0 2012 السعودية 6

املواقع أضيفت يف 1994، 2004 6 3 2004 السودان 7

املواقع أضيفت يف 1999، 2011 12 0 2011 سوريا 8

املواقع أضيفت يف 2000، 2003، 2010، 2011، 2014 11 2 2014 العراق 9

املواقع أضيفت يف 1988، 2013، 2014 8 5 2014 ُعان 10

املواقع أضيفت يف 2012، 2013 13 2 2013 فلسطن 11

1 كافة املواقع أضيفت يف نفس العام 1 2008 قطر 12

املوقعان أضيفا يف 2013، 2014 2 0 2014 الكويت 13

كافة املواقع أضيفت يف نفس العام 9 1 1996 لبنان 14

- 0 0 - ليبيا 15

املواقع أضيفت يف 1994، 2002، 2003، 2008، 2010 32 9 2010 مرص 16

املواقع أضيفت يف 1995، 1998، 2011، 2013 12 4 2013 املغرب 17

كافة املواقع أضيفت يف نفس العام 3 0 2001 18 موريتانيا

كافة املواقع أضيفت يف نفس العام 10 5 2002 اليمن 19
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اآلن وقــد انقــى واحــد وعــرشون عامــاً عــىل االســراتيجية العامليــة أصبحــت املواقــع الطبيعيــة واملختلطــة املدرجــة عــىل قامئــة الــراث العاملــي 

تغطــي تقريبــاً معظــم األقاليــم واملوائــل يف العــامل، بتوزيــع متــوازن نســبياً. إال أنــه ال زال مثــة فجــوات كبــرة يف املناطــق الطبيعيــة مثــل األرايض 

العشــبية املدارية/املعتدلــة والســافانا ونظــم البحــرات والتنــدرا والنظــم القطبيــة والصحــارى الشــتوية البــاردة والبيئــة البحريــة.

ــد القوائــم املؤقتــة والرشــيحات مــن  ــة االتفاقيــة وأن تَُع ــجع الــدول عــىل عضوي مــن األهميــة مبــكان بالنســبة لالســراتيجية العامليــة أن تَُش

الفئــات واملناطــق غــر املمثلــة بشــكل كاف يف قامئــة الــراث العاملــي.  يف هــذا الســياق مثــة خمــس دول عربيــة أعضــاء ال مواقــع طبيعيــة أو 

مختلطــة لهــا عــىل قوامئهــا املؤقتــة، وهــي الســعودية وســوريا والكويــت وموريتانيــا وليبيــا. كذلــك ال زال مثــة عــدم تــوازن يف أنــواع مواقــع 

الــراث العاملــي العربيــة ســواء املدرجــة أو املؤقتــة حيــث أن أغلبيتهــا الســاحقة مواقــع تراثيــة وليســت طبيعيــة أو مختلطــة كــا يبــن شــكل 

3 )للقيــم الخاصــة بــكل دولــة أنظــر ملحــق 2(. 

3.2.2 الفجوات كا حددتها االسراتيجية العاملية للراث العاملي

كــا ورد أعــاله ال زال مثــة فجــوات كبــرة للمناطــق الطبيعيــة مثــل األرايض العشــبية املدارية/املعتدلــة والســافانا ونظــم البحــرات والتنــدرا 

والنظــم القطبيــة والصحــارى الشــتوية البــاردة والبيئــة البحريــة. ميكــن للمواقــع املوجــودة حاليــاً عــىل القوائــم املؤقتــة وتحتــوي عــىل هــذه 

ــارص الســالمة والحايــة. وميكــن أليــة دولــة عربيــة أو  ــاً يف عن ــدي وضعــاً قوي املوائــل أن تُعطــى األولويــة يف التقديــم للرشــيح بــرشط أن تُب

منطقــة دون إقليميــة تحتــوي عــىل إحــدى هــذه املوائــل أن تــدرس إمكانيــة التقــدم مبوقــع مؤقــت ســواء بشــكل فــردي أو مشــرك.

مثة عدة مواقع عربية مؤقتة تحتوي عىل هذه املوائل:

األرايض العشبية املدارية والسافانا

ندر الوطنية )السودان، 2004(  حظرة الدِّ  n

نظم البحرات

مسارات هجرة الطيور )مرص، 2003(  n

الواحات الجنوبية واألصغر، الصحراء الغربية ملرص )مرص، 2003(  n

م الرشيح يف عام 2014، إال أن بعثة التقييم امليداين مل تتم بعد( أهوار جنوب العراق )قُدِّ  n

النظم اإليكولوجية البحرية

جزر حوار )البحرين، 2001(  n

خور الُعديد )قطر، 2008(   n

صر بو نعر )اإلمارات العربية املتحدة، 2012(  n

عدد من املواقع عىل القوائم املؤقتة مقابل املواقع املدرجة عىل الئحة الرتاث العامليشكل 3:

الرتاث العاملي الطبيعي / مختلط مقابل 
املمتلكات الثقافية يف الدول العربية

الرتاث الطبيعي/مختلط

املواقع املؤقتةاملواقع املسجلة

ت
كا

متل
امل

د 
عد

املمتلكات الثقافية
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البحر األحمر وخليج عدن:  n

شال رشق البحر األحمر: رأس محمد )مرص، 2002(    

املحمية البحرية الوطنية لسنقنيب )السودان، 2004(    
جنوب البحر األحمر )السودان والسعودية واليمن(    

األودية الصحراوية )مرص، 2003(    
اليمن:    

املنطقة الساحلية لـ بلحاف/بروم )2002(  -  

املنطقة الساحلية لـ رشمة/جثمون )2002(  -  

ُعان:    
محمية السالحف برأس الحد وموقع الراث العاملي برأس الجنز )ُعان، 2013(  n

جزر الدميانيات املقرحة محمية طبيعية )2013(  n

بر الحكان املقرح محمية طبيعية )2013(  n

منطقة البحر األبيض املتوسط:  n

األرايض الرطبة الساحلية لوادي غزة )فلسطن، 2012(     

محمية جزر النخيل الطبيعية )لبنان، 1996(    

الحديقة الوطنية للداخلة )املغرب، 1998(    

واحة قابس )تونس، 2008(     

مثة العديد من األقاليم العربية التي تحتوي عىل موائل منخفضة التمثيل لكن ال مواقع لها ضمن القامئة املؤقتة:

األرايض العشبية والسافانا املدارية 

ــدويل  ــة لالتحــاد ال ــا الدراســات املواضيعي ــع كــا حددته ــوان "املواق ــاً، تحــت عن ســافانا بحــر السد-الســاحل )الســودان( )أنظــر الحق  n

ــة"( ــون الطبيع لص

األرايض العشبية والسافانا املعتدلة

غابات جبال الحجر الغريب )ُعان(  n

سهوب الرشق األوسط )العراق، سوريا(   n

ــكو،  ــروين لليونس ــع اإللك ــىل املوق ــة ع ــة املؤقت ــواردة يف القامئ ــات ال ــن الرشوح ــات م ــذه املقرح ــة به ــات الخاص ــت املعلوم ــة: ُجمع مالحظ

ــة. ــد تكــون خاطئ ــك ق ــداً، لذل ــا غــر مفصــل جي وبعضه

3.2.3 الفجوات كا تَبيَّنت بفحص املواقع املؤقتة الحالية

مــن خــالل فحــص أنــواع املواقــع املدرجــة أصــالً يف القامئــة املؤقتــة ميكــن تبــنُّ الفجــوات التــي مــن شــأنها مســاعدة الــدول األعضــاء يف تحديــد 

أي املناطــق ينبغــي أن تصبــح مواقــع مؤقتــة مســتقبالً. لتفاصيــل كل موقــع أنظــر ملحــق 1.

حسب املوئل

رُتِّبــت مواقــع القوائــم املؤقتــة يف فئــات حســب نــوع املوئــل )شــكل 4(. واشــتُقت أنــواُع املوائــل مــن موائــل املســتوى األول الصــادرة عــن 

مفوضيــة بقــاء األنــواع الحيــة يف االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة والــواردة يف "الــراث العاملــي الجيولوجــي" )Dingwall et al., 2005(. مثــة 

ثالثــة عــرش نــوع موئــل: الصحــارى، الغابــات، الُجــرْد الصخريــة، الجبــال، األوديــة واألرايض املرتفعــة، املَســاقط املائيــة، األرايض الرطبــة )مبــا 

ية، البحــار، املواقــع األحفوريــة، املواقــع الكارســتية )الكهــوف( والطبقاتيــة  فيهــا الســباخ والبحــرات واألنهــار وغرهــا(، املناطــق الســاحلية/املَدِّ

ــة(. )ذات الطبقــات الصخري
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حسب معايري القيمة العاملية االستثنائية

لغايــات اإلدراج عــىل قامئــة الــراث العاملــي ينبغــي للمواقــع أوالً أن تلبــي عــىل األقــل واحــداً مــن عــرشة معايــر اختيــار. وتتعلــق املعايــر 7 

و8 و9 و10 باملواقــع الطبيعيــة، وهــي عــىل النحــو التــايل:

معيار 7:  يشتمل عىل ظواهر طبيعية منقطعة النظر أو مناطق ذات جال طبيعي استثنايئ وأهمية جالية فائقة.

معيــار 8:  يقــدم أمثلــة فريــدة عــىل مختلــف مراحــل تاريــخ األرض مبــا يف ذلــك ِســِجل الحيــاة عــىل األرض وعمليــات جيولوجيــة هامــة جاريــة 

ومؤثــرة يف تطــور  لتشــكيالت األرضيــة أو معــامل جيومورفولوجيــة أو فيزيوغرافيــة هامــة.

معيــار 9:  يقــدم أمثلــة فريــدة عــىل عمليــات إيكولوجيــة وبيولوجيــة هامــة ومؤثــرة يف تطــور النظــم اإليكولوجيــة عــىل اليابســة ويف امليــاه 

العذبــة والنظــم  اإليكولوجيــة الســاحلية والبحريــة واملجتمعــات النباتيــة والحيوانيــة.

معيــار 10: يشــتمل عــىل أهــم املوائــل الطبيعيــة وأكرهــا داللــة لصــون التنــوع األحيــايئ يف َعــن املوقــع، مبــا فيهــا تلــك التــي تحتــوي عــىل 

أنــواع مهــددة ذات قيمــة عامليــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر العلــم أو الصــون.

شكل 5: توزيع املواقع املؤقتة يف الدول العربية حسب معايري القيمة العاملية االستثنائية

شكل 4: توزيع املواقع املؤقتة يف الدول العربية حسب املوئل

أنواع املوائل

الصحارى

الغابات

السافانا

الُجرْد الصخرية

الجبال

األودية واألرايض املرتفعة

املساقط املائية

األرايض الرطبة

املناطق الساحلية

البحار

املواقع األحفورية
املواقع الكارستية

املواقع الطبقاتية

معايري االختيار

معيار 7
معيار 10

معيار 9 معيار 8
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3.2.3     املواقع املحددة يف الدراسات املواضيعية الصادرة عن االتحاد الدويل لصون الطبيعة

أصــدر االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة عــدداً مــن الدراســات عــن الفئــات املختلفــة ملواقــع الــراث العاملــي الطبيعــي املحتملــة. ويذكــر تقريــر 

"طبيعــة 1" الدراســات املتعلقــة باملنطقــة العربيــة مشــراً إىل وجــود عــدد قليــل مــن مواقــع الــراث العاملــي الطبيعــي واملختلــط الواعــدة؛ كــا 

ذُكــرت هــذه الدراســات يف صحيفــة وقائــع حــول املناظــر الطبيعيــة الصحراويــة قيــد اإلعــداد. ويجــري حاليــاً تطويــر دراســة مواضيعيــة بحريــة 

إقليميــة خاصــة بالبحــر األحمــر )يُتوقــع نرشهــا يف أواخــر عــام 2015(. تاليــاً وصــٌف ملواقــع أو مناطــق وردت يف هــذه الدراســات يتضمــن أي 

تقــدم أُحــِرز نحــو إدراجهــا عــىل قامئــة الــراث العاملــي.

مواقع املناظر الطبيعية الصحراوية

 شــطر الجريــد )تونــس(: وهــو أكــرب حــوض ملحــي يف الصحــراء الكــربى؛ وقــد أُضيــف إىل القامئــة املؤقتــة لتونــس يف عــام 2004، لكــن ال يبــدو 

أن أيــة أنشــطة أخــرى قــد نُفــذت منــذ ذلــك الحــن. وتشــر االتصــاالت غــر الرســمية مــع الدولــة العضــو إىل عزمهــا إطــالق عمليــة الرشــيح 

يف املســتقبل القريــب. 

الســبخة )اإلمــارات العربيــة املتحــدة(: يُقصــد بالســبخة املســطح امللحــي أو األرض الَهوريــة. ويف اإلمــارات العربيــة املتحــدة تتشــكل الســباخ 

عــىل امتــداد ســاحل الخليــج العــريب ويف الجنــوب حيــث مثــة أمنــاط مــن الكثبــان الرمليــة الِهالليــة الشــكل املتبدلــة برسعــة )بفعــل الريــاح( 

ــة  ــة املؤقت ــا القامئ ــوي موقع ــع الخــايل بالســعودية(. وال يحت ــذي يحــدث أيضــاً يف الرب ــر ال ــة للســبخة )األم ــع املســطحات امللحي ــًة م متناوب

الخاصــة باإلمــارات عــىل أيــة ســباخ.      

بالنســبة للســباخ: يف منــوذج "الخور-البحرة-الســبخة" )املُناقـَـش يف Al-Farrajj, 2005( يَغمــُر ارتفــاع أويل يف مســتوى البحــر املناطــق الســاحلية 

ُموِجــداً مالمــح امليــاه الضحلــة. فــإن انغمــرت هــذه املالمــح بالطمــي أو ارتفــع مســتوى األرض أو انخفــض مســتوى البحــر سينشــأ عــن الفيــض 

جــداول كبــرة منفصلــة أو أخــوار )مسطحـــات ضحلــة تحــت مديــة أو َمداخــل -ُخلجــان صغــرة- مديــة(. وعندمــا تبــدأ الرســبات بالراكــم 

تصبــح األخــوار أكــر ضحالــة وتشــكل بحــرة ترســيب أو مســطحاً َمديــاً. وتســتمر هــذه البحــرة باالمتــالء حتــى يصبــح قاعهــا معرضــاً للمــد 

املنخفــض وتبــدأ الســبخة بالتشــكل. 

وتقــدم محميــة خــور العديــد )قطــر، 2008( مثــاالً ممتــازاً عــىل هــذا النمــوذج. فهــذه املحميــة تشــتمل عــىل كثبــان رمليــة هالليــة متحركــة 

كبــرة ونظــام شــبه خليجــي مــدي وســباخ داخــل اليابســة وســباخ ســاحلية وروايب ملحيــة )أكتُشــفت مؤخــراً( وصحــارى حصويــة وهضــاب 

وبــروزات صخريــة. وتــأوي البحــرة الفريــدة مجتمعــات مرجانيــة )أنظــر "الشــعاب املرجانيــة واملنغروف/القــرم" أدنــاه(، وهــي مهمــة لبعــض 

األنــواع البحريــة املهــددة باالنقــراض خاصــة الســالحف واألطــوم )بقــر البحــر(. واملحميــة ِبْكــر ومل تتعــرض ألي تدخــل يُذكَــر ومســاحتها كافيــة 

الســتدامة الصــون.

وتشمل املواقع األخرى ذات السباخ املدرجة يف القوائم املؤقتة: 

بحرية اخنيفيس )املغرب، 1998(: بحرة ضحلة مفتوحة عىل البحر من ناحية ومنتهية بسبخة من الناحية األخرى.

محميــة بَــر الَحكــامن الطبيعيــة املقرتحــة )ُعــامن، 2013(: وهــي شــبه جزيــرة مؤلفــة مــن ســهول حصويــة وســباخ ســاحلية وداخليــة ملحيــة 

ومســطحات طينيــة كبــرة وبعــض بحــرات امليــاه املالحــة. مثــة خمســة َمداخــل مديــة )أخــوار( تشــمل أكــرب خــور يف ُعان. ويحــد شــبه الجزيرة 

بــة واملنغروف/القــرم وتكوينــات فريــدة مــن الشــعاب املرجانيــة )أنظــر "الشــعاب املرجانيــة واملنغروف/القــرم"  خليــج يحتــوي عــىل جزيــرة ُمَهدَّ

أدنــاه( وأغنــى وأوســع القيعــان البحريــة العشــبية يف ُعــان. كــا أن املحميــة أكــر مناطــق التعشــيش كثافــة تقريبــاً لكافــة أنــواع الســالحف 

البحريــة عــىل املســتوى العاملــي، وهــي منطقــة رئيســية لتجمــع الطيــور املهاجــرة وقضائهــا فصــل الشــتاء.

املناظــر الطبيعيــة للصحــراء الكــرى )مــرص 2003(: يشــكل منخفــض القطــارة الواقــع ضمــن هــذه املنطقــة إحــدى أهــم الســات 

الجيومورفولوجيــة يف الصحــراء الشــالية الغربيــة ملــرص. وتشــيع هنــا التــالل ذاك األشــكال املخروطيــة والربجيــة والفطريــة والحفــر البالوعيــة 

والكهــوف. وعــىل امتــداد مســاحات واســعة مــن أرض املنخفــض تغطــي الطبقــَة األســاس الرمــاُل التــي تذروهــا الريــاح وطبقــات مــن الرمــال 

ــبات. ــباخ والرس ــاق والس ــات االلتص ــة ذات موج الرطب

)ملزيد من التفاصيل عا تَقدم أنظر ملحق 1(.
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األرايض الرطبة و/أو املواقع البحرية

البحــر األحمــر )األردن، الســعودية، الســودان، مــرص، اليمــن(: وفــق تحليــل املوائــل العامليــة الصــادر عــن مفوضيــة بقــاء األنــواع الحيــة يف 

ــاة  االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واألقاليــم اإليكولوجيــة املائتــن ذات األولويــة يف الصــون العاملــي املحــددة مــن الصنــدوق العاملــي للحي

الربيــة ينبغــي إعطــاء أولويــة للرشــيحات مــن منطقــة البحــر األحمــر.

األردن: ال مواقــع مؤقتــة لــألردن يف البحــر األحمــر. وقــد نشــأ عــن إرجــاء ترشــيح رأس محمــد )كــا هــو وارد أدنــاه عنــد الحديــث عــن مــرص( 

اقــراح إدخــال مناطــق بحريــة محميــة متجــاورة يف املنطقــة الســاحلية لخليــج العقبــة. ومــن املهــم مراعــاة أوضــاع الســالمة.

السعودية: ال مواقع مؤقتة للسعودية يف البحر األحمر.

الســودان: تقــع املحميــة البحريــة الوطنيــة لســنقنيب وخليــج دنقنــاب عــىل البحــر األحمــر. وقــد قُــدم الرشــيح لــإدراج يف الــراث العاملــي 

يف عــام 2014 وينتظــر القــرار يف حزيران/يونيــو 2015 )ملزيــد مــن التفاصيــل أنظــر "املواقــع املقرَحــة مــن الــدول األعضــاء لــإدراج يف قامئــة 

الــراث العاملــي" أدنــاه(.

ــدم  مــرص: أُضيــف رأس محمــد -الواقــع يف البحــر األحمــر- إىل القامئــة املؤقتــة ملــرص يف عــام 2002. وقــد أُعلــن املوقــع منطقــة محميــة وقُ

ــاء أنظــر  ــن اإلرج ــل ع ــن التفاصي ــد م ــام )2003WHC decision 27COM/8C.5( )ملزي ــئ يف ع ــي وأُرِج ــراث العامل ــإدراج يف ال ترشــيحه ل

ــاه(. ــراث العاملــي" أدن ــإدراج يف قامئــة ال ــدول األعضــاء ل ــة مــن ال "املواقــع املقرَح

اليمن: ال مواقع مؤقتة لليمن يف البحر األحمر.

سافانا بحر السد-الساحل

يقــع هــذا اإلقليــم ضمــن األقاليــم اإليكولوجيــة املائتــن ذات األولويــة يف الصــون العاملــي، وهــو وفقــاً للصنــدوق العاملــي للحيــاة الربيــة موئــل 

يف حالــة حرجة/مهــددة. تُعتــرب الســافانا مــن أكــرب مناطــق األرايض الرطبــة عامليــاً )خمســة ماليــن هكتــار( وتتألــف مــن املســتنقعات والســهول 

الفيضيــة وأكــر مــن مائــة نــوع طيــور وثدييــات وإنتــاج الغــذاء والــربدي.

الســد: يُعتــرب أنــه ال ميكــن الوصــول إليــه تقريبــاً ســواء بــراً أو بالــزوارق؛ ويف أواخــر ســبعينات القــرن املــايض بــدأ إنشــاء قنــاة جونقــيل التــي 

كان مخططــاً لهــا االلتفــاف حــول الســد. ثــم توقــف املــرشوع الــذي كان ســيجفف ميــاه األرايض الرطبــة يك تُســتخدم يف الزراعــة وذلــك بســبب 

االضطرابــات الناشــئة عــن الحــرب األهليــة يف جنــوب الســودان. وعندمــا اســتُعيد الســالم يف عــام 2000 تناَمــت التخمينــات بشــأن إعــادة إطــالق 

املــرشوع. ثــم اتفقــت الســودان ومــرص عــىل ذلــك بحيــث تكتمــل القنــاة خــالل 24 عامــاً. 

ــار مصائــد األســاك وجفــاف أرايض الرعــي  ــة املعقــدة وتشــمل انهي ــا البيئيــة واالجتاعي يكتنــف تنفيــذ هــذا املــرشوع العديــد مــن القضاي

 ,Kaushik( وانخفــاض مســتويات امليــاه الجوفيــة وانخفــاض هطــول األمطــار يف املنطقــة، ويُرجــح أن يُطلِــق تجفيــف الســد آثــاراً بيئيــة هائلــة

2012(. لذلــك يتوجــب ضــان صــون هــذه املنطقــة.

ندر الوطنية، لكنها تقع شال غرب السافانا. مة من هذه املنطقة. أما أقرب املواقع فهو حظرة الدِّ ال مواقع مؤقتة مقدَّ

الشعاب املرجانية املنغروف/القرم

بالرغــم مــن عــدم ذكــر املواقــع البحريــة املحتويــة عــىل نظــم إيكولوجيــة للمرجــان املنغروف/القــرم يف تقريــر "طبيعــة 1" إال أن هــذه أيضــاً 

متعرضــة لخطــر التدهــور غالبــاً بســبب االســتغالل الجائــر )Smith and Jakubowska, 2000(. وتتســم بيئــات املرجــان املنغروف/القــرم يف 

َغــر مقارنــة مبواقــع الــراث العاملــي األخــرى )بالنســبة للمرجــان مثــل الَحيــد املرجــاين العظيــم يف أســراليا، وبالنســبة  املنطقــة العربيــة بالصِّ

املنغروف/القــرم مثــل حديقــة كاكادو الوطنيــة يف أســراليا(؛ لكنهــا عنــد الجمــع مــع معايــر أخــرى قــد تكتســب وضعــاً قويــاً لغايــة اإلدراج. 

مثــة عــدة مواقــع عربيــة مؤقتــة تضــم هــذه النظــم اإليكولوجيــة.  

الشعاب املرجانية

تشــمل هــذه: محميــة جــزر حــوار )البحريــن، 2001، وقــد أُرجــئ الرشــيح يف عــام 2004(؛ رأس محمــد )مــرص، 2002، وقــد أُرجــئ الرشــيح 

يف عــام 2003(؛ السالســل الجبليــة )مــرص، 2003(؛ املحميــة الطبيعيــة لجــزر الدميانيــات )ُعــان، 2013(؛ املحميــة الطبيعيــة املقرحــة لجــزر 

ــراث  ــع ال ــرأس الحــد وموق ــة الســالحف ب ــان، 2013(؛ محمي ــر الحكــان )ُع ــة املقرحــة لـــ بَ ــة الطبيعي ــان، 2013(؛ املحمي ــات )ُع الحالني

العاملــي بــرأس الجنــز )ُعــان، 2013(؛ املحميــة الطبيعيــة لخــور العديــد )قطــر، 2008(؛ املحميــة البحريــة الوطنيــة لســنقنيب وخليــج دنقنــاب 
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)الســودان، 2004، قَيْــد الدراســة لغايــة اإلدراج(؛ املنطقــة الســاحلية لـــ بلحاف/بــروم )اليمــن، 2002(.

املنغروف/القرم

وتشــمل هــذه: األوديــة الصحراويــة )مــرص، 2003(؛ السالســل الجبليــة )مــرص، 2003(؛ املحميــة الطبيعيــة املقرحــة لـــ بَــر الحكــان )ُعــان، 

2013(؛ الســالحف بــرأس الحــد وموقــع الــراث العاملــي بــرأس الجنــز )ُعــان، 2013(.

)ملزيد من التفاصيل عن كل منها أنظر ملحق 1(. 

املواقع الكهفية والكارستية

للنظــم الكارســتية متثيــل جيــد نســبياً عــىل قامئــة الــراث العاملــي، لذلــك يَعتــرب االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة أن مثــة إمكانيــة محــدودة 

للتوصيــة برشــيح مواقــع كارســتية أخــرى للقامئــة. ويـُـوىص بدعــم مزيــد مــن ترشــيحات املواقــع الكارســتية لكــن فقــط حيثــا: 1( يوجــد أســاس 

َجــيلٌّ للغايــة لتحديــد ســات رئيســية ومميــزة للقيمــة العامليــة االســتثنائية مــن خــالل التحليــل املقــاَرن؛ 2( يكــون األســاس لدعــوى القيمــة 

ــان وواســعة االنتشــار وليســت مجــرد ِســمة مــن ِســات أخــرى عديــدة  ــة للتبي ــة قابل ــة االســتثنائية ِســمًة هامــة ومميــزة ذات أهمي العاملي

محــدودة ومتخصصــة. 

لكن متثيل مواقع الراث العاملي الكارستية ضعيف تحديداً يف الرشق األوسط ويف البيئات الجافة وشبه الجافة.

م هــذا املوقــع للقامئــة املؤقتــة ملــرص يف عــام 2003، لكــن مل تُتخــذ أيــة أنشــطة أخــرى منــذ  املناظــر الطبيعيــة للصحــراء الكــربى )مــرص(: قُــدِّ

نــة التاليــة: ذلــك الحــن. يف واقــع األمــر يتألــف هــذا املوقــع املتسلســل املؤقــت مــن املواقــع املُكوِّ

منخفــض القطــارة: ويقــع يف الصحــراء الغربيــة ملــرص. وهــو أكــرب منخفــض طبيعــي مغلــق يف الصحــراء الكــربى الرشقيــة. وتشــيع فيــه   n

الحفــر البالوعيــة والكهــوف، كــا يحتــوي عــىل الســباخ )أنظــر أعــاله(.

بحــر الرمــال األعظــم: ويقــع أيضــاً يف الصحــراء الغربيــة بــن واحــة ســيوة يف الشــال وهضبــة الِجلــف الكبــر جنوبــاً. وهــو مــن أكــرب   n

ــة يف العــامل. ــة املتصل ــان الرملي مناطــق كتــل الكثب

وادي َســنُّور: ويقــع يف الصحــراء الرشقيــة ويحتــوي عــىل كهــف وادي َســنُّور والــذي هــو عبــارة عــن أكــرب حجــرة تحــت ســطح األرض يف   n

مــرص ذات شــكل ِهــاليل قــد يكــون فريــداً يف العــامل.

م وصــُف املوقــع املؤقــت للمناظــر الطبيعيــة للصحــراء الكــربى مفصــالً، لكنــه يغطــي منطقــة شاســعة للغايــة ومفككــة وال يشــتمل عــىل  قُــدِّ

ــة  ــر القيمــة العاملي ــة االســتثنائية. ومــن الــرضوري اإلشــارة إىل أن الســات الكهفية/الكارســتية ال تكفــي لوحدهــا لتربي ــارة للقيمــة العاملي عب

االســتثنائية.

م هــذا املوقــع للقامئــة املؤقتــة للمغــرب يف عــام 1998، بعدهــا مل تتــم أيــة أنشــطة أخــرى. وقــد  املتنــزه الوطنــي لِتاَلســمطان )املغــرب(: قُــدِّ

اقــُرح هــذا املوقــع تحــت املعياريــن 9 و10، لكــن وفقــاً لدراســة مواضيعيــة صــادرة عــن االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة مثــة إمكانيــة للمعيــار 

8 أيضــاً.

مة )مبا فيها تلك التي أُرِجئت( 3.2.4  الرشيحات املقدَّ

املواقع املقرحة من الدول األعضاء لإدراج عىل قامئة الراث العاملي:

محمية جزر حوار )البحرين(

٢001: أُضيفت إىل القامئة املؤقتة.

.)WHC decision 28COM/14B.4( 2004 م الرشيح لإدراج ضمن الراث العاملي، وأُرِجئ يف عام 2002: قُدِّ

كان التقــدم بالرشــيح صعبــاً يف املــايض ألن ملكيــة الجــزر كانــت موضــع خــالف بــن البحريــن وقطــر. ثــم ُحــل األمــر  ملصلحــة البحريــن مــن 

قبــل محكمــة العــدل الدوليــة يف عــام 2001. بعــد ذلــك صاغــت البحريــن اســراتيجية إلدراج املنطقــة عــىل قامئــة الــراث العاملــي -مبــا يف ذلــك 

وضــع خطــة رئيســية- واقــُرِح املوقــع يف عــام 2002. 

إال أنــه خــالل الجلســة الثامنــة والعرشيــن للجنــة الــراث العاملــي التــي انعقــدت يف "ســوجو" )بالصــن( يف عــام 2004 أوىص االتحــاد 
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 WHC decision( الــدويل لصــون الطبيعــة بإرجــاء الرشــيح. الحقــاً وبســبب بعــض قضايــا الســالمة أرَجــأ قــرار لجنــة الــراث العاملــي رقــم

ــراً  ــاً عاب ــة العضــو مــن النظــر يف توســعة مناســبة وإعــادة النظــر يف املقــرح ليكــون موقعــاً بحري 28COM/14B.4(  الرشــيح لتمكــن الدول

للحــدود يغطــي خليــج ســلوى وبالتــايل يـُـرشِك البحريــن وقطــر والســعودية )UNESCO, 2004; Tanner, 2009( )ملزيــد مــن املعلومــات أنظــر 

 .)www.hawar-islands.com

وقــد متــت بعــض الخطــوات بالفعــل ومثــة جهــود إقليميــة متعــددة لحايــة وصــون األطــوم )بقــر البحــر( وقيعــان البحــار العشــبية وفــق 

اتفاقيــة املحافظــة عــىل الحيــاة الفطريــة ومواطنهــا الطبيعيــة يف دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. كــا قامــت الســلطات البحرينية 

والقطريــة بخطــوات هامــة بهــدف اعتبــار خليــج ســلوى موقــع تــراث عاملــي عابــر للحــدود محتمــل. وقــد ُعقــدت عــدة اجتاعــات خــالل 

العــام املــايض للبحــث يف هــذه اإلمكانيــة.

رأس محمد )مرص(

2002: أُضيف إىل القامئة املؤقتة.

.)WHC decision 27COM/8C.5( 2003 2002: قُدم الرشيح لإدراج يف الراث العاملي ثم أُرجئ يف عام

أُرجــئ الرشــيح مــن قبــل لجنــة الــراث العاملــي لتمكــن الدولــة العضــو مــن النظــر يف َمــدِّ حــدود املوقــع ليشــمل القســم الرشقــي مــن محميــة 

رأس محمــد باإلضافــة إىل قطاعــات مــن املناطــق البحريــة املحميــة املتاخمــة يف املنطقــة الســاحلية مــن خليــج العقبــة يف األردن.

أهوار جنويب العراق )العراق(

متثــل األهــوار قصــة رائعــة مــن اإلصــالح املســتمر لنظــام إيكولوجــي فريــد لــألرايض الرطبــة كان عــىل وشــك االنهيــار التــام بســبب الســدود 

وتحويــالت امليــاه يف مطلــع القــرن. ويُعتــرب اإلصــالح املتواصــل لألهــوار منــذ عــام 2003 تطــوراً ملهــاً وهامــاً.

2003: أُضيف إىل القامئة املؤقتة.

ــن  ــب املعني ــراث العاملــي بتدري ــز اإلقليمــي العــريب لل ــب اإلقليمــي لغــرب آســيا واملرك ــدويل لصــون الطبيعية-املكت ــام االتحــاد ال 2009:  ق

ــن بالقطــاع الحكومــي( عــىل إعــداد ملفــات الرشــيح. ــداً املمثَّل )تحدي

ــب تأجيــل الزيــارة امليدانيــة،  م الرشــيح الكامــل لــإدراج كموقــع مختلــط )وفــق املعياريــن 9 و10 للــراث الطبيعــي(، إال أنــه تَوجَّ 2014: قُــدِّ

 .)40COM( 2016 وســتناقش اللجنــة الرشــيح يف شــهر حزيران/يونيــو

هــذا املوقــع عبــارة عــن نظــام ضخــم مــن األرايض الرطبــة يقــع يف بيئــة شــديدة الحــرارة والجفــاف، وهــو ذو عمليــات تعاقــب إيكولوجيــة 

ذات أهميــة عامليــة وهجــرات موســمية للطيــور وأنــواع حيــة جديــدة يف نظــام إيكولوجــي حديــث نســبياً. وهــو منطقــة لتنــوع كبــر يف األنــواع 

الحيــة مقارنــة بَحداثــة عهــد النظــام اإليكولوجــي مــع وجــود عــدد مــن األنــواع الحيــة املتوطنــة واملحــدودة النطــاق والعديــد مــن مجاميــع 

ــة الثدييــات يف املوقــع خاصــة  األنــواع املحــددة خاصــة الطيــور. إال أنــه مثــة رضورة لدراســات إضافيــة مــن أجــل فهــم أفضــل لوجــود وحال

بالنســبة للنباتــات املتوطنــة واملهــددة والتنــوع النبــايت عامــة وإذا كان الجــرذ الهنــدي قصــر الذيــل ال يــزال موجــوداً.

ويُعتــرب تزويــد امليــاه قضيــة أساســية لســالمة املوقــع. وقــد تعهــدت الدولــة العضــو باملحافظــة عــىل مــا يكفــي مــن امليــاه لضــان وصــول 

األهــوار إىل 75٪ مــن نطاقهــا يف عــام 1973، كــا تتوقــع زيــادة هامــة يف تدفــق امليــاه مــع حلــول نهايــة العقــد. وتتطلــب هــذه النقــاط تأكيــداً 

حيــث أن اســتعادة األهــوار منــذ عــام 2003 كان جزئيــاً فقــط ومــن الــرضوري الوصــول إىل الحــدود الدنيــا لضــان واســتدامة نظــام إيكولوجــي 

فاعــل ومالءمــة حــدود املوقــع للمحافظــة عــىل مســاحة كافيــة للموئــل. كذلــك تشــكل اآلثــار املحتملــة المتيــازات النفــط والغــاز يف املنطقــة 

العازلــة مصــدر قلــق كبــر، وينبغــي توصيــف مســتوى الخطــر الــذي يواجــه األهــوار بتفصيــالت وافيــة.

املحمية البحرية الوطنية لسنقنيب وخليج دنقناب )السودان(

1983: قُدمــت جزيــرة ســنقنيب املرجانيــة للرشــيح وأوصــت اللجنــة بإعــادة تقديــم الرشــيح مشــتمالً عــىل مناطــق إضافيــة وتحســينات يف 

ــة واإلدارة. الحاي

2004: أُضيفت إىل القامئة املؤقتة.

2012: قُدم ترشيح املحمية البحرية الوطنية لسنقنيب وخليج دنقناب لإدراج واعتربته لجنة الراث العاملي يف عام 2014 غر مكتمل. 



47

طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

2014: أُعيــد تقديــم ترشــيح املحميــة البحريــة الوطنيــة لســنقنيب وخليــج دنقنــاب لــإدراج )وفــق املعايــر 7 و8 و9 و10( وهــو بانتظــار القــرار 

.)39COM( 2015 يونيو يف شهر حزيران/ 

تشــتمل املنطقــة عــىل نظــام إيكولوجــي بحــري بحالــة ِبْكــر تقريبــاً ونظــام كبــر التنــوع مــن الشــعاب املرجانيــة امللونــة واملنغروف/القــرم 

وقيعــان البحــر العشــبية والشــواطئ واملناطــق املديــة والجــزر؛ وتــأوي أيضــاً -رمبــا- أكــر مجاميــع األطــوم )بقــر البحــر( أهميــة عــىل الســاحل 

اإلفريقــي. 

ــاً؛ ومثــة مســتويات  ــاً وعاملي ــة إقليمي ــوع الكبــر وتســاهم يف النمــو املرجــاين وتطــور الشــعاب املرجاني ــة للموقــع بالتن ــة البحري وتتســم البيئ

ــة بتطــور النظــام اإليكولوجــي.  ــه ال يوجــد دليــل قــوي يربــط العمليــات الجاري مرتفعــة مــن التوطــن. إال أن

كذلك فاملنطقة تأوي أنواعاً حية عديدة هامة ومهددة مبا فيها السالحف الخرضاء والسالحف صقرية املنقار.

متتــد إدارة املوقــع لتشــمل املؤسســات الحكوميــة الوطنيــة ومؤسســات ســلطات الواليــة، لكــن حاليــاً ليــس مثــة خطــة إدارة مشــركة للموقــع 

نــن مــع أن ســلطات اإلدارة تبحــث يف تطويــر خطــة إدارة مشــركة يف حــال اإلدراج عــىل قامئــة  يف حــن هنــاك خطتــا إدارة منفصلتــان للُمَكوِّ

الــراث العاملــي. لذلــك قــد يكــون مــن املفيــد تطويــر إطــار عــام لــإدارة لــكل املوقــع داعــٍم لــإرشاك الفعــال لكافــة الفاعلــن ومــن ضمنهــم 

املجتمعــات املحليــة. 

تتشــارك الحكومــة الوطنيــة والســلطات املحليــة مســؤوليات اإلنفــاذ وبالتعــاون مــع املعنيــن املحليــن. وبشــكل عــام فإنــه يف حــن ال يــزال 

مســتوى ودرجــة التهديــد منخفضــن، كــا توجــد محدوديــة يف املــوارد والقــدرات اإلداريــة األمــر الــذي قــد يعيــق فعاليــة اإلدارة املتواصلــة 

للموقــع خاصــة يف وجــه املســتويات الســياحية املتناميــة والتطويــر الســاحيل املســتقبيل. كــا يبــدو أن الحكومــة الســودانية ملتزمــة بحايــة 

مياههــا الســاحلية، لكــن مثــة مخــاوف َمرَدُّهــا االضطــراب الســيايس الحــايل يف الســودان وحالــة عــدم األمــن مــا قــد يُضعــف القــدرة عــىل 

حايــة املوقــع بفعاليــة.

مالحظة عن َجمع املعلومات لهذه املادة

غالبــاً يكــون جمــع املعلومــات الكافيــة للمنطقــة العربيــة صعبــاً. وقــد اكتنــف العديــَد مــن املواقــع املؤقتــة املنظــورة لغايــات هــذا التقريــر 

نقــُص املعلومــات أو تشــتُت التوصيفــات أو ضعــف صياغتهــا وحاجتهــا إىل تحديــث. كــا أنــه عــادة ليــس مثــة كتابــات عــن اإلدارة والصــون 

ثــت قامئتهــا املؤقتــة بإزالــة أيــة مواقــع مؤقتــة، حيــث مل يُعــر  الحاليــن. كذلــك غابــت املعلومــات التــي تُبــنِّ إن كانــت الدولــة العضــو قــد َحدَّ

إال عــىل اإلضافــات.
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4.    عملية اإلرشاد املبكر لالتحاد الدويل لصون الطبيعة / املركز  
اإلقليمي العريب للراث العاملي يف الدول العربية

4.1  ُموِجبات عملية اإلرشاد املبكر

ميثــل برنامــج "طبيعــة" برنامجــاً رائــداً لالتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة يف املنطقــة العربيــة. وقــد متكــن هــذا الربنامــج الناشــئ خــالل أعــوام 

قليلــة ومــن خــالل رشاكــة فريــدة مــع املركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي يف البحريــن مــن املســاهمة يف اســتدامة الرؤيــة واالســراتيجية 

العامليتــن لالتحــاد وتفعيــل الجهــود اإلقليميــة للــدول العربيــة يف موضــوع الــراث العاملــي والــذي مل يكــن َموِضــع تنــاُوٍل أو إدراٍك كاٍف مبكــر 

يف الخطــط واملبــادرات اإلقليميــة. 

تقوم املُوِجبات األساسية لعملية اإلرشاد املبكر عىل النقاط التالية:

n  متثــل عمليــة اإلرشــاد املبكــر توجهــاً ونهجــاً اســراتيجين تتبناهــا اتفاقيــة الــراث العاملــي ضمــن اســراتيجيتها العامليــة. وقــد أُطلِقــت 

ــوارد  ــة بامل ــة واملتعلق ــية والفني ــي املؤسس ــكل رئي ــا )بش ــف يف قدراته ــث تختل ــدول األعضــاء، حي ــل ال ــن قب ــة م ــذه العملي ــل ه مث

ــة. ــذ االتفاقي ــن يف تنفي ــا ومســاهمتها املُرْضي ــق انخراطه ــدف تحقي ــة( به البرشي
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ــة االستشــارية املرتبــط أساســاً  ــدور الطبيعــي للهيئ ــدول األعضــاء إىل مــا هــو أبعــد مــن ال ــة بالعالقــة بــن االتحــاد وال ارتقــت العملي  n

بعمليــة الرشــيح. فمــن خــالل هــذه العمليــة يســتطيع االتحــاد العمــل بشــكل بنــاء واســتباقي أكــر لتطبيــق أفضــل لالتفاقيــة وربطهــا 

ــط  ــم املرتب ــة والتقيي ــة املؤقت ــة واإلقليمي ــم الوطني ــز القوائ ــك تعزي ــة. ويشــمل ذل ــات واملحــددات الوطني ــع األولوي ــت م ــذات الوق ب

ــاء.  باملواقــع. لذلــك يُتوقــع أن تنظــر الــدول األعضــاء بإيجابيــة أكــرب لعالقاتهــا مــع االتحــاد مــا يتيــح مزيــداً مــن الحــوار والتعــاون البن

تتيــح العمليــة تحســن االســتفادة مــن الوقــت واملــوارد املكرَّســة لتنفيــذ اتفاقيــة الــراث العاملــي. وتحصــل الــدول األعضــاء عــىل املشــورة   n

ــا الســالمة واإلدارة  يف مرحلــة مبكــرة حــول اختيارهــا ملواقــع الــراث املحتملــة قبــل الرشــيح وعــىل املشــورة والدعــم الخاصــن بقضاي

والحايــة بعــد اإلدراج لكــن قبــل املخاطــر املرتبطــة بالتقاريــر عــن املوقــع أو حتــى اإلدراج يف قامئــة الــراث العاملــي املعــرض للخطــر.

ــرى  ــراف األخ ــة إىل األط ــا إضاف ــي ورشكائه ــراث العامل ــريب لل ــي الع ــز اإلقليم ــة واملرك ــون الطبيع ــدويل لص ــاد ال ــة لالتح ــح العملي تتي  n

املهتمــة التشــارَُك يف املعلومــات والتعــاون عــىل األرض وتــاليف أيــة تداخــالت غــر رضوريــة أو نزاعــات يف التواصــل مــع الــدول األعضــاء أو 

دعمهــا أو العمــل معهــا. وهــذا مهــم تحديــداً يف الربامــج والتدخــالت التــي ينفذهــا مركــز الــراث العاملــي وأيــة مراكــز أخــرى مــن الفئــة 

2 تابعــة لليونســكو باإلضافــة إىل وكاالت األمــم املتحــدة األخــرى املهتمــة والناشــطة يف مجــال الــراث العاملــي.

بالرغــم مــن كافــة الجوانــب اإليجابيــة املتقــدم ذكرهــا قــد تتعــرض عمليــة اإلرشــاد املبكــر لخطــر التوقعــات املفرطــة مــن قبــل الــدول   n

األعضــاء والتــي تنشــأ عــن التبــاس محتمــل بشــأن دور االتحــاد كهيئــة استشــارية للجنــة الــراث العاملــي. لذلــك ينبغــي التأكيــد عــىل 

ــار العمليــة طريقــاً  توضيــح األدوار )وأشــكال االنخــراط املتصلــة بهــا( خــالل كامــل عمليــة اإلرشــاد املبكــر. وال يجــوز بأيــة حــال اعتب

مختــرصاً أو ضانــة مســبقة إلدراج املواقــع عــىل قامئــة الــراث العاملــي. 

يشتمل هذا التقرير عىل معلومات عن اثنن من مكونات عملية اإلرشاد املبكر:

عــدد معــن مــن الحــاالت الدراســية للمواقــع أو الــدول األعضــاء أو املوضوعــات التــي انخــرط فيهــا االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة   n

ــراث العاملــي. وتشــمل هــذه: ــز اإلقليمــي العــريب لل واملرك

الحالة الدراسية لعملية اإلرشاد املبكر ألهوار جنويب العراق.  

الحالة الدراسية لعملية اإلرشاد املبكر ملحمية وادي رَم.  

الحالة الدراسية للمنهجيات القامئة عىل الحقوق وروابطها بربنامج الراث العاملي.  

ــز اســتجابة  ــل االتحــاد واملرك ــن قب ــي نُظمــت بشــكل مشــرك م ــب الت ــدرات والتدري ــاء الق ــة لبن ــن األنشــطة اإلقليمي ــدد معــن م ع  n

للعديــد مــن االحتياجــات التــي تَبَيََّنــت خــالل عمليــات وضــع التقاريــر املختلفــة، وخاصــة تلــك التــي طلبتهــا الــدول األعضــاء خــالل 

عمليــة وضــع التقاريــر الدوريــة واجتاعــات ضبــاط االرتبــاط الوطنيــن والتقييــات اإلقليميــة التــي نفذهــا الــرشكاء يف الربنامــج. وتشــمل 

هــذه أربعــة أمثلــة نُفــذت خــالل فــرة وضــع التقاريــر:

التدريب اإلقليمي عىل إعداد ملف الرشيح وتطوير عبارة القيمة العاملية االستثنائية، يف البحرين عام 2013.  

ــريب  ــز اإلقليمــي الع ــا"، باملرك ــز تراثن ــة أدوات تعزي ــي باســتخدام "ُحزم ــراث العامل ــة إدارة ال ــب اإلقليمــي عــىل فعالي التدري  

ــام 2013. ــن ع ــي يف البحري ــراث العامل لل

التدريــب اإلقليمــي عــىل األطــر القانونيــة وإنفــاذ القانــون يف مجــال الــراث العاملــي، باملركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي   

يف البحريــن عــام 2014.

مساق التدريب اإلقليمي عىل التحليل العاملي املقاَرن، باملركز اإلقليمي العريب للراث العاملي يف البحرين عام 2015.  



50

4.2  أهوار جنويب العراق 

.)2014 ,Chaterlard and Abulhawa ،مقتبَس من وثيقة الحالة الدراسية لألهوار(

م العــراق باعتبــاره عضــواً يف اتفاقيــة الــراث العاملــي ترشــيحه "أهــوار جنــويب العــراق:  مــالذ التنــوع األحيــايئ  يف كانــون ثاين/ينايــر 2014 قَــدَّ

واملشــهد الطبيعــي املتبقـــي ملــدن بــالد مــا بــن النهريــن" كموقــع مختلــط متسلســل لــإدراج عــىل قامئــة الــراث العاملــي. وقــد كانت هــذه أول 

محاولــة لدولــة عربيــة لرشــيح موقــع مختلــط ومتسلســل معــاً وأول مــرة يرشــح فيهــا العــراق موقعــاً طبيعيــاً.

وبــذات املســتوى مــن األهميــة يقــدم هــذا الرشــيح مثــاالً نــادراً عــىل اســتفادة ِفــرق اإلعــداد الوطنيــة مــن برنامــج مكثــف للتدريــب وبنــاء 

القــدرات حيــث تــم الوصــول إىل مســتوى مرتفــع مــن التعــاون والتنســيق بــن املختصــن يف الــراث الطبيعــي والثقــايف. كــا أتــاح لالتحــاد 

الــدويل لصــون الطبيعــة -كهيئــة استشــارية للجنــة الــراث العاملــي-  فرصــَة تقديــم إرشــاد استشــاري مبكــر مكثــف للدولــة العضــو يف االتفاقيــة 

مــن أجــل إعــداد ترشــيح وفــق قــــرار لجنــــة الــراث العاملــي رقــم   COM 14.A2 33  الفقــرة 14 لعــام 2009.

أخــراً وليــس آخــراً اعتُــرب إعــداد الرشــيح أساســاً أداة لزيــادة الوعــي لــدى ُصنــاع القــرار العراقيــن والعاملــن بالــراث حــول الجهــود الكبــرة 

ــح. الالزمــة لحايــة وصــون القيــم التاريخيــة والثقافيــة والبيولوجيــة والهيدرولوجيــة للموقــع املرشَّ

التحديات

واجه إعداد دليل الرشيح يف مراحله املبكرة عدة تحديات متعلقة بشكل رئيي بالقضايا التالية:

رداءة حالة الراث الطبيعي والثقايف للعراق الذي يعاين من الرصاعات املتكررة وعدم استقرار الوضع السيايس.  n

البُنية املؤسسية املتسمة بعدم وضوح السلطة عىل الراث الثقايف والطبيعي وعدم وجود نظام حوكمة وطني للراث العاملي.  n

ضعــف عــام يف الوعــي لــدى ُصنــاع القــرار وعامــة النــاس بشــأن اتفاقيــة الــراث العاملــي واالتفاقيــات األخــرى الداعمــة لحايــة الــراث   n

الطبيعــي والثقــايف.

القدرة الفنية املحدودة لدى أعضاء الفرق الوطنية املعينة إلعداد ملف الرشيح.  n

ندرة الدراسات الحديثة عن املوقع املرشح.  n

التمويل غر املنظم ما يقتي إدخال تعديالت عديدة عىل ملف ومنهجية اإلعداد.  n

غياب األمن يف الدولة والذي أثر عىل عدة جوانب من إعداد الرشيح.  n

العملية املتبعة

أدت الخطوات التالية إىل اإلمتام الناجح مللف الرشيح:

إقامــة رشاكــة اســراتيجية بــن املؤسســات الوطنيــة واملنظــات الدوليــة عــىل أســاس رؤيــة مشــركة لصــون موقــع تــراث عاملــي ذي قيمــة   n

عامليــة اســتثنائية محتملــة.

من خالل هذه الرشاكة: حشد متويل دويل إلعداد الرشيح.  n

جهود لتوعية ُصناع القرار السيايس يف الدولة حول اتفاقية الراث العاملي لضان دعمهم وتبنيهم للرشيح.  n

تشكيل مظلة وطنية مؤسسية )لجنة توجيهية( إلعداد الرشيح.  n

يف إطار دور االتحاد الدويل لصون الطبيعة يف عملية اإلرشاد املبكر إعداد دراسة جدوى للقيم الطبيعية للموقع املقرح.  n

اســتناداً لنتائــج الدراســة: قيــام عــدة منظــات دوليــة وإقليميــة ضمــن نظــام الــراث العاملــي بتطويــر برنامــج للتدريــب وبنــاء القــدرات   n

يغطــي كافــة جوانــب اتفاقيــة الــراث العاملــي وعمليــة الرشــيح وملــف اإلعــداد والتخطيــط لــإدارة باإلضافــة إىل إعــداد دراســات تقــدم 

خلفيــة للمكونــات الثقافيــة يف املوقــع املقــرح.

قيــام الدولــة العضــو بتشــكيل ِفــرَق تحضريــة وطنيــة للــراث الطبيعــي والثقــايف مكلفــة بإعــداد ملــف الرشــيح وتكــون مســؤولة أمــام   n

اللجنــة التوجيهيــة. 

تَبَّنــي منهجيــة للتدريــب واإلرشــاد تســتخدم العربيــة لغــًة أساســية وتشــمل انخــراط الخــرباء اإلقليميــن والدوليــن وبرنامــج إعــداد ذا   n

َمســاريْن للمكونــات الطبيعيــة والثقافيــة مــع وجــود جلســات عمــل مشــركة.



51

طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

ع يف وصف املوقع املقرح عىل القامئة املؤقتة للعراق الذي استُخدم َوْساً مللف الرشيح. مراجعة شاملة وتوسُّ  n

إقرار ملف الرشيح النهايئ من السلطات الوطنية املختصة.  n

اإلنجازات الرئيسية

باإلضافــة إىل اإلمتــام والتســليم الناجحــن مللــف الرشــيح أدت عمليــة الرشــيح إىل عــدة نتائــج هامــة ســاهمت يف تعزيــز قــدرات العــراق عــىل 

تطبيــق اتفاقيــة الــراث العاملــي، وهــي: 

وضــع آليــة تنســيق واتصــال وطنيــة ممثلــة بلجنــة توجيهيــة وطنيــة وزاريــة املرشفــة عــىل إعــداد ملــف الرشــيح وتطويــر نظــام إدارة   n

لصــون القيــم الطبيعيــة والثقافيــة للموقــع املقــرح.

تســمية وإقامــة أول متنــزه وطنــي يف العــراق يف أحــد مكونــات املوقــع املرشــح باإلضافــة إىل تطويــر إطــار إلدارة كافــة مكونــات املوقــع   n

وفــق متطلبــات الــراث العاملــي.

إقامة رشاكة اسراتيجية بن لجنة التوجيه واملنظات البيئية األهلية الرئيسية الناشطة يف األهوار أو إقليمها.  n

تخصيص متويل وطني ومناطقي لصون وإدارة املكونات الثقافية للموقع.  n

تشــكيل لجنــة وطنيــة للــراث العاملــي الطبيعــي والثقــايف تعتــرب مــن بــن اللجــان األوىل مــن نوعهــا يف املنطقــة العربيــة، مهمتهــا توحيــد   n

وتنســيق الجهــود الوطنيــة املرتبطــة بربنامــج الــراث العاملــي وتنــاُول القضايــا يف مواقــع الــراث العاملــي القامئــة يف العــراق وتلــك املنــوي 

ترشــيحها لــإدراج.

فريــق مــن أربعــة عــرش عضــواً عــىل وعــي تــام مبتطلبــات وآليــات برنامــج ونظــام الــراث العاملــي وقــادٍر عــىل تحديــث القامئــة املؤقتــة   n

للعــراق وإعــداد ملفــات الرشــيح وتقديــم املشــورة حــول قضايــا صــون وإدارة املواقــع املدرجــة بالفعــل يف قامئــة الــراث العاملــي أو تلــك 

التــي ينــوي العــراق ترشــيحها.

وعــٌي أفضــل لــدى ُصنــاع القــرار يف العــراق والعاملــن يف الــراث الطبيعــي والثقــايف مــن الحكومــة واملجتمــع املــدين وقطــاع كبــر مــن   n

الشــعب العراقــي بفضــل الرويــج الــذي حظــي بــه الرشــيح منــذ بدايــة العمليــة.

تبيــان أن االتفاقيــات الدوليــة ذات صلــة باالســتجابة لألهــداف الوطنيــة يف موضوعــات صــون الــراث وإدخــال اتفاقيــة الــراث العاملــي   n

واتفاقيــات أخــرى )مثــل اتفاقيــة التنــوع األحيــايئ ورامســار( ضمــن االســراتيجيات القطاعيــة مبــا فيهــا خطــط مراجعــة الترشيعــات ذات 

العالقــة.

ــز  ــراث العاملــي، يف تعزي ــراث العاملــي واملركــز اإلقليمــي العــريب لل ــان االستشــاريتان، مركــز ال ــة للهيئت أخــراً دور أوضــح وأكــر فعالي  n

الربنامــج الوطنــي العراقــي للــراث العاملــي مــع تقديــم مشــورة وإرشــاد مبارشيــن قامئــن عــىل االتجاهــات العامليــة واملارســات املُثــىل 

باتســاق مــع الخصوصيــة واألولويــات الوطنيــة.

الدروس املستفادة

ميكــن إلعــداد وترشــيح "أهــوار جنــويب العــراق: مــالذ التنــوع األحيــايئ واملشــهد الطبيعــي املتبقــي ملــدن بــالد مــا بــن النهريــن" أن يشــكل جــزءاً 

مــن إرشــادات للمارســات املُثــىل يف عمليــة اإلرشــاد املبكــر والتــي ال يــزال تنظيــم دور الهيئــات االستشــارية والفاعلــن اآلخريــن يف الــراث 

العاملــي كمركــز الــراث العاملــي فيهــا يف مراحلــه املبكــرة. وميكــن تلخيــص الــدروس املســتفادة يف ســياق التجربــة املذكــورة يف هــذا التقريــر 

عــىل النحــو التــايل:
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1. اختيار األسلوبية املالمئة

ال تــزال األســلوبية التعليميــة لتقديــم املشــورة واإلرشــاد املبكريــن للــدول األعضــاء املنخرطــة يف ترشــيح موقــع لــإدراج ضمــن الــراث العاملــي تجريبيــًة 

وقامئــة عــىل نهــج التعلــم مــن خــالل العمــل والــذي ســيتم بالــرضورة تكييفــه لــكل ســياق. وانطالقــاً مــن التجربــة املذكــورة يف هــذا التقريــر ميكــن 

تقديــم املشــورة التاليــة للَمهــات املشــابهة:

ــي والدراســات  ــراث العامل ــة ال ــذ اتفاقي ــة لتنفي ــة العملي ــادئ التوجيهي ــل املب ــاألدوات االســراتيجية مث ــر ب ــم لإرشــاد املبك ــل أفضــل دع يتمث  

ــي. ــراث العامل ــمية لل ــق الرس ــن الوثائ ــا م ــات وغره ــداد امللف ــة إع ــارية وأدل ــات االستش ــل الهيئ ــن قب ة م ــدَّ ــي املُع ــراث العامل ــة لل املواضيعي

مثــة قيمــة مضافــة جليــة إلرشاك مركــز إقليمــي مــن الفئــة 2 مختــص بالــراث العاملــي يف العمليــة. ويف إطــار تفويــض مثــل هــذا الرشيــك وضمــن   

اســراتيجية مركــز الــراث العاملــي لبنــاء القــدرات بإمكانــه املســاعدة يف تحديــد وحشــد خــرباء إقليميــن داعمــن وتقديــم املعونــة اللوجســتية 

واملاليــة الرضوريــة لالجتاعــات وورش العمــل وتوفــر بيئــة تعليميــة مكيفــة مــع اللغــة الســائدة والخصوصيــات املحليــة.

مــن املناســب يف حالــة ترشــيح مختلــط أن ينخــرط كل مــن االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملجلــس الــدويل لآلثــار واملواقــع يف عمليــة اإلرشــاد   

ــاء القــدرات للمكونــات الطبيعيــة والثقافيــة مــن  ــر الفنــي وبن ــئ مــن مدخــالت التطوي ــق لضــان مســتوى متكاف املبكــر وفــق أســلوب منسَّ

الرشــيح.

2. انخراط املعنين

يتنــوع نطــاق انخــراط منظــات منظومــة نظــام الــراث العاملــي يف العمليــة البكــرة حســب سياســاتها الداخليــة. لكــن أحيانــاً ينطــوي انخــراط هــذه 

املنظــات عــىل احتاليــة نشــوء نــزاع يف األدوار واملصالــح. وتنطبــق هــذه اإلمكانيــة تحديــداً عــىل الهيئــات االستشــارية ومركــز الــراث العاملــي. لذلــك 

ينبغــي:

فهــم عمليــة اإلرشــاد املبكــر وتقدميهــا كأداة فنيــة -مــن ضمــن أدوات أخــرى فنيــة ومؤسســية وسياســية- داعمــة للــدول األعضــاء يف تنفيــذ   

ــراث العاملــي. ــة ال اتفاقي

لــكل منظمــة أن تُعــرِّف بوضــوح نطــاق انخراطهــا يف العمليــة وتُعــدَّ إرشــادات للخــرباء املنخرطــن وتُْعلــم الدولــة العضــو والــرشكاء اآلخريــن بهــذا   

النطــاق مبكــراً.

الفصــل الواضــح بــن أدوار الخــرباء املقيِّمــن مللفــات الرشــيح بالنيابــة عــن الهيئــات واالستشــارية ودور املستشــارين واملدربــن يف إطــار عمليــة   

ــرباء  ــة الخ ــاء كاف ــراد أس ــفافية إي ــن الش ــالزم م ــتوى ال ــان املس ــبل ض ــن ُس ــن. وم ــخاص مختلف ــذه األدوار ألش ــاء ه ــر وإعط ــاد املبك اإلرش

ــف الرشــيح. ــم املشــورة واإلرشــاد يف مل املنخرطــن يف أي مــن مراحــل تقدي

3. التعاون بن الهيئات االستشارية

قــد تتدهــور العالقــات الحســنة املُقامــة بــن املنظــات املنخرطــة يف عمليــة اإلرشــاد املبكــر والدولــة العضــو يف حــال قُيِّــم الرشــيح تقييــاً ســلبياً مــن 

الهيئــات االستشــارية و/أو كان قــرار لجنــة الــراث العاملــي عــدم إدراج املوقــع املقــرح أو حتــى إرجــاء ترشــيحه. لذلــك ينبغــي عــىل املنظــات املنخرطــة 

يف عمليــة اإلرشــاد املبكــر أن:  

تضمــن ُحســن إدارتهــا لتوقعــات الدولــة العضــو. ينبغــي تحديــداً أن متتنــع عــن تقديــم أي التــزام أو إعطــاء إشــارة عــىل أن انخراطهــا ســيزيد   

مــن فــرص املوقــع املرشــح يف اإلدراج عــىل قامئــة الــراث العاملــي. بــل عليهــا باســتمرار تذكــر الدولــة العضــو بنطــاق املَهمــة القادمــة ورصامــة 

متطلبــات الــراث العاملــي واســتقاللية عمليــة التقييــم.

تَذكُــر بوضــوح أن مشــورتها ليســت توجيهــاً، وأنــه مهــا كان القــرار الــذي تتخــذه الدولــة العضــو بشــأن املشــورة املقدمــة مــن املنظمــة تبقــى   

هــذه الدولــة مســؤولة متامــاً عــن تطويــر مضمــون ملــف الرشــيح وعــن املنتَــج النهــايئ.

تُذِّكــر الــدول األعضــاء باســتمرار أن الركيــز النهــايئ للرشــيح هــو تعزيــز صــون املوقــع وأنــه ســواء أُحيــل الرشــيح أو أُرجــئ فــإن ذلــك ال ينبغــي   

اعتبــاره توبيخــاً بــل فرصــة لتحســن امللــف وصــون املوقــع.
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طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

4.3 محمية وادي رَم

)2014–2013, Abulhawa et al. )استناداً إىل عدة تقارير بعثات، وضعها: 

ــع  ــي كموق ــراث العامل ــة ال ــىل قامئ ــة وادي رَم ع ــام 2011 محمي ــن يف ع ــة والثالث ــتها الخامس ــالل جلس ــي خ ــراث العامل ــة ال ــت لجن أدرج

مختلــط وفــق املعايــر 3 و5 و7. وبنــاء عــىل هــذا اإلدراج طلبــت اللجنــة مــن الدولــة العضــو )األردن( دعــوة مركــز الــراث العاملــي والهيئــات 

االستشــارية للقيــام ببعثــة ميدانيــة لتقييــم اســتجابة هــذه الدولــة واملتابعــة ملجموعــة التوصيــات التــي وضعتهــا اللجنــة عنــد اإلدراج. كان 

ــت يف شــهر أيار/مايــو 2014.  ــم مَتَّ ــارة البعثــة يف أواخــر عــام 2013 ث املوعــد املحــدد لزي

وبالنظــر إىل أن وادي رَم هــو أحــدث املواقــع املدرجــة مــن املنطقــة العربيــة ويف ضــوء الخــربات والقــدرات املحــدودة لــدى ســلطة إدارة املوقــع 

يف مجــال إدارة الــراث العاملــي فقــد تبنــى االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي بالتعــاون مــع مكتــب 

اليونســكو يف َعــان برنامجــاً مشــركاً للدعــم الفنــي موجــه لفريــق موقــع وادي رَم والوحــدات املعنيــة يف ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة 

ــات  ــن واجتاع ــل للموظف ــة وورش عم ــارات ميداني ــىل زي ــتملتا ع ــع )اش ــن للموق ــن موجهت ــىل بعثت ــة ع ــتملت العملي ــد اش ــة. وق الخاص

للمعنيــن(. وقــد نُفــذت البعثتــان قبــل وبعــد البعثــة امليدانيــة ملركــز الــراث العاملــي وذلــك يف ترشيــن أول/أكتوبــر 2013 وكانــون أول/ديســمرب 

2014. متثلــت غايــات البعثتــن يف مــا يــيل:

االطالع عىل التقدم املُحَرز حتى تاريخه يف تنفيذ التوصيات املقدمة من لجنة الراث العاملي إىل السلطة املحلية وتقييمه.    n

تقديــم املشــورة الالزمــة حــول متطلبــات الهيئــات االستشــارية مــن البعثــة امليدانيــة ملركــز الــراث العاملــي ومناقشــة اســتعدادية الدولــة   n

العضــو لتنظيــم هــذه البعثــة.

الركيز الخاص عىل تطوير خطة عمل محددة لتفعيل تنفيذ الخطة الجديدة إلدارة املوقع.  n

املتابعة لنتائج البعثة امليدانية ملركز الراث العاملي واألعال الالزمة لتنفيذ توصياتها.  n

شــارك معنيــون رئيســيون يف البعثتــن مبــا فيهــم فريــق إدارة املوقــع مــن ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة ودائــرة اآلثــار العامــة 

ــراث  ــريب لل ــي الع ــز اإلقليم ــق املرك ــة وفري ــدويل لصــون الطبيع ــاد ال ــي يف االتح ــراث العامل ــي لل ــج اإلقليم ــار والربنام ووزارة الســياحة واآلث

ــان. ــق مكتــب اليونســكو يف َع العاملــي وفري

وتتمثــل أهــم القضايــا والتحديــات التــي تواجــه االســتجابة الوافيــة ملتطلبــات اتفاقيــة الــراث العاملــي مــن قبــل ســلطة اإلدارة والدولــة العضــو 

كــا حددهــا الــرشكاء يف مــا يــيل:

 سياسياً:

عــدم اســتقرار األوضــاع السياســية يف الجــوار اإلقليمــي، وإعطــاء األولويــة -وطنيــاً- للمحافظــة عــىل الســلم األهــيل وتجنــب النزاعــات   n

ــة األخــرى. ــإدارة الســياحة واألنشــطة البرشي ــق ب ــون يف املوقــع يف مــا يتعل ــز إنفــاذ القان ــة املرتبطــة بتعزي املحلي

التغــر غــر املتوقــع )لكــن رمبــا املؤقــت( يف االســتقاللية القانونيــة واملؤسســية لســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة، أي إعــادة   n

ربطهــا بالحكومــة املركزيــة بــدالً مــن بقائهــا منطقــة اقتصاديــة خاصــة مســتقلة، مــا ينعكــس بقــوة عــىل قدرتهــا عــىل اتخــاذ القــرارات 

وتخصيــص املــوارد.

أوجــه القصــور القانونيــة املرتبطــة بالنظــام الســاري واإلطــار الترشيعــي ملحميــة وادي رَم والتــي غــدت مشــكلة متناميــة تـُـربز الحاجــة   n

العاجلــة للتعديــل والتطويــر.

اقتصادياً:

ــات  ــدول املخصص ــىل ج ــة ع ــة الخاص ــة االقتصادي ــة العقب ــلطة منطق ــة ويف س ــون يف األردن عام ــج الص ــداً لربام ــة ج ــة املتدني املرتب  n

الحكوميــة. واالســتثارات 

ــري  ــاط تطوي ــىل أي نش ــايل ع ــاق الرأس ــن اإلنف ــد أدىن م ــع َح ــغيلية م ــف التش ــىل التكالي ــي يف وادي رَم ع ــاق الحكوم ــار اإلنف اقتص  n

ــك(. ــىل ذل ــيّل ع ــال َج ــي مث ــراث عامل ــع ت ــة وادي رَم كموق )محمي

الراجــع الكبــر يف االقتصــاد املحــيل بســبب عــدم االســتقرار الســيايس )مثــالً االنخفــاض املفاجــئ يف أعــداد الزيــارات الســياحية إىل أقــل   n

مــن 50٪ مقارنــة باملعــدل يف العقــد املــايض( مــا يقلــل مــن قــدرة الســلطة املحليــة عــىل التنفيــذ الفعــال لخطــة اإلدارة.
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ــذي ينعكــس أيضــاً ســلبياً عــىل قــدرة إدارة املوقــع عــىل التفــاوض لتحســن املخصصــات مــن ســلطة  الهبــوط يف الدخــل الســياحي ال  n

ــة الخاصــة. ــة االقتصادي ــة العقب منطق

اجتامعياً: 

ارتفــاع مســتويات النزاعــات املحليــة عــىل املــوارد الشــحيحة خاصــة مــا يتعلــق بالســياحة )مثــالً قضايــا تطويــر قريــة وادي رَم كحيــازات   n

وتخصيصــات األرايض(.

ارتفاع مستويات الفقر بفعل زيادة معدالت التضخم والبطالة.  n

دات  االعتــاد الكبــر للعوامــل االجتاعيــة عــىل العوامــل املحليــة واالقتصاديــة حيــث تشــكل هــذه األخــرة املحــرك الرئيــي للُمحــدِّ  n

ــة. املحلي

فنياً:

الخربة املحدودة لدى إدارة املوقع والفريق الفني يف مجال تنفيذ برنامج الراث العاملي.  n

االفتقــار للــكادر املتخصــص يف املهــارات الفنيــة املرتبطــة بالــراث العاملــي والقيمــة العامليــة االســتثنائية للموقــع، تحديــداً يف الجيولوجيــا   n

والجيومورفولوجيــا )علــم أشــكال األرض( والــراث الثقــايف املرتبــط بفــن الخــط والنقــوش  وذلــك مــن حيــث األبحــاث والرصــد والصــون.

قدرات االتصال املحدودة فنياً ولغوياً.  n

ــع  ــال م ــل الفع ــىل التعام ــع ع ــدرة املوق ــز ق ــاً لتعزي ــة جميع ــر املوجه ــن األنشــطة والتداب ــي سلســلة م ــدرات إىل تبن ــاء الق ــة بن أدت عملي

ــيل: ــا ي ــرشكاء عــىل م ــق ال ــداً اتف ــة. تحدي ــات اللجن ــي وتوصي ــراث العامل ــة ال ــات اتفاقي متطلب

ضــان الحصــول عــىل التبنــي املكتــوب لخطــة اإلدارة املتكاملــة بشــكل أســايس مــن طــرف ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة   n

وعــىل املســتوى الوطنــي.

توضيح األدوار املؤسسية يف وادي رَم خاصة يف ما يتعلق بإنفاذ القانون والرصد.   n

إزالة كافة مصادر تضارُب املصالح املتعلقة بالتخطيط لوادي رَم وإدارته.  n

البدء بإدارة املوقع انطالقاً من املنطقة العازلة ثم باتجاه الداخل مع التطوير العاجل لترشيعات خاصة باملنطقة العازلة.  n

تطوير وتبني أنظمة خاصة بنمو قرية وادي رَم.  n

إعادة تصميم برنامج إدارة الزيارات وتضمينه أنشطة محددة تتعلق بتحسن التسويق والرويج.  n

حظــر كافــة أعــال التنقيــب غــر املضبوطــة مــع تبنــي بروتوكــول معــن للبحــث العلمــي قائــم عــىل قاعــدة بيانــات دقيقــة ومدعــوم   n

بربنامــج رصــد طويــل األمــد فعــال.

تبني نظام إدارة إسترشايف يقوم عىل التقدير السليم للخطر.  n

بناء قدرات الِفرق املحلية يف إنفاذ القانون وكسب التأييد والتوعية العامة والرصد.  n

إقامة آليات تنسيق يف املوقع وَمناِبر إلرشاك املعنين مبا يف ذلك إعادة تفعيل لجنة إدارة املوقع.  n

متثلت التوصيات املحددة املتصلة بتقرير الرصد الصادر عن مركز الرتاث العاملي يف ما ييل:

توصية 1 بشأن التنسيق املؤسيس:

التفعيل العاجل ملذكرة التفاهم بن سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ودائرة اآلثار العامة.  n

الرشيح الفوري ملراكز تنسيق من سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ومن دائرة اآلثار العامة.  n

تبني آلية تنسيق واضحة لتنفيذ مذكرة التفاهم.  n

الحاجــة املاســة لعقــد اجتــاع اســراتيجي مــع مســؤولن كبــار مــن ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة ودائــرة اآلثــار العامــة   n

لتبنــي اســراتيجية واضحــة وبرنامــج عمــل لــوادي رَم.

إعداد تقارير نصف شهرية من قبل مجموعة التنسيق لتسليمها لُصناع القرار.  n

إعداد خطة إعالمية لكسب الدعم العام والسيايس لوادي رَم.  n
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طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

توصية 2 بشأن التوثيق وأعامل الجرد املرتبطة باملوقع:

اتفق املشاركون يف الورشة عىل وجود تقدم أُحِرز يف هذه التوصية.  n

إمتام إقامة وحدة توثيق يف املوقع.  n

ربط برنامج التوثيق بقواعد بيانات القيم الثقافية والطبيعية.  n

توصية 3 بشأن تطوير قاعدة بيانات:

التبني الفوري لخطة عمل مفصلة لتطوير قاعدة البيانات.  n

التنفيذ الفعال ملذكرة التفاهم )أنظر أيضاً توصية 1 أعاله(.  n

توصية 4 بشأن خطة اإلدارة:

التبني العاجل لخطة عمل لعام 2015.  n

تبني برنامج تنفيذي لخطة اإلدارة املتكاملة )خمسة أعوام(.  n

الحاجة إىل مراجعة جزئية للمكون الثقايف يف خطة اإلدارة.  n

التوصيتان 5 و6 بشأن نظام الرصد:

تطوير وتبني نظام لرصد املوقع فور إمتام الجرد.  n

إطالق رصد املوقع يف عام 2016.  n

توظيف وبدء عمل ممثل لدائرة اآلثار العامة يف املوقع.  n

تطبيق رصد للمواقع األثرية يقوده املجتمع.  n

التوصيات 7-9 بشأن إدارة السياحة وإنفاذ القانون:

تشكيل مجموعة عمل من املعنين مختصة بقضية التخييم غر القانوين.  n

إعداد مقرح لضبط الوصول السياحي إىل املوقع.  n

تطوير بديل ناجع للتخييم غر القانوين.  n

تبني حوار للمعنين حول برنامج السياحة يشمل تحليالً محدثاً للمعنين ومراجعة لنقاط الوصول وتوجيه السياح.  n

إعداد مجموعة واضحة من األدوار لوزارة السياحة واآلثار يف املوقع واملنطقة العازلة.  n

وضع نظام دوريات ميدانية للمنطقة العازلة.  n

إعادة تفعيل إدارة املوقع مع تركيز خاص عىل تطوير السياحة وإدارة الزيارات.  n
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4.4 املنهجيات القامئة عىل الحقوق يف الراث العاملي 

)2014 ,.Larsen et al :استنادا إىل مطبوعات وحاالت دراسية للمجلس الدويل لآلثار واملواقع ورشكائه، وضعها(

يف عــام 2014 ُعقــدت يف أوســلو بالرنويــج ورشــة عمــل عــىل مــدار ثالثــة أيــام حــول املنهجيــات القامئــة عــىل الحقــوق والــراث العاملــي. نظــم 

هــذه الورشــة فــرع املجلــس الــدويل لآلثــار واملواقــع بالرنويــج بدعــم مــن الحكومــة الرنويجيــة وبالتعــاون مــع االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة. 

وقــد ُمثِّلــت املنطقــة العربيــة يف الورشــة بخبــر واحــد قــدم حالــة دراســية عــن محميــة وادي رَم. 

وقــد جــاءت هــذه الورشــة يف إطــار تعــاون الهيئــات االستشــارية يف مبــادرة "هدفنــا املشــرك" وضمــن مــرشوع "بنــاء القــدرات لدعــم املنهجيات 

القامئــة عــىل الحقــوق يف اتفاقيــة الــراث العاملــي: التعلــم مــن املارســة".  وقــد هدفــت لرويــج تطبيــق منهجيــات املارســات الحســنة يف 

ــيح  ــال الرش ــأنها املســاعدة يف أع ــن ش ــة م ــج أدوات ممكن ــر وتروي ــي ولتطوي ــراث العامل ــق بال ــا يتعل ــة يف م ــا التمكيني ــوق وأوضاعه الحق

وعمليــات حالــة الصــون باإلضافــة إىل العمــل العــام للهيئــات االستشــارية لضــان مراعــاة قضايــا الحقــوق ضمــن املكونــات املختلفــة التفاقيــة 

الــراث العاملــي. وقــد متحــورت أهــم األســئلة التــي طُرحــت خــالل الورشــة حــول مــا يــيل:

ما الدروس التي برزت حول كيفية تناُول الحقوق يف مختلف مواقع الراث العاملي؟  n

ما الظروف املَُمكِّنة والفرص املحددة لتمتن النهج القائم عىل الحقوق؟  n

ما فرص العمل للهيئة االستشارية يف دعم وتيسر النهج القائم عىل الحقوق الفعال؟  n

تالياً مقتطف من التقرير عن الحالة الدراسية لوادي رَم:

دروس من املنطقة العربية

تناُول تعقيدات الحقوق: وادي رَم، األردن

وادي رَم املـُـدرج عــىل قامئــة الــراث العاملــي يف عــام 2011 أكــرب منطقــة محميــة يف األردن، وهــو ذو خــواص عديــدة وتحديــات 

ــرارات  ــع بســلطة اتخــاذ الق ــة تتمت ــات ال مركزي ــوِّرت هيئ ــد طُ ــوق. وق ــات القامئــة عــىل الحق محــددة يف موضــوع املنهجي

ــات  ــح وتحدي ــة تُراعــي شــواغل املجتمــع. إال أن تضــارُب املصال ــة وإداري ــر قانوني ــوِّرت أُط ــإدارة املــوارد، كــا طُ ــة ب املتعلق

اإلنفــاذ وعــدم التأكــد الســيايس متثــل تحديــات أمــام ضــان البنــاء الفعــال للقــدرات والتــوازن يف التمثيــل وصناعــة القــرار. 

وتـُـويص الحالــة الدراســية مبراجعــة نظــم الحوكمــة واالســتثار يف القيــادة وبنــاء القــدرات عــىل أســاٍس مــن انخــراط املجتمــع 

واملنهجيــات القامئــة عــىل الحقــوق.
.2014 ,Tarek Abulhawa :تستند عىل الحالة الدراسية التي وضعها

حــرض ورشــة العمــل أكــر مــن ثالثــن خبــراً دوليــاً مــن أنحــاء العــامل ميثلــون مختلــف الحقــول واملناطــق الجغرافيــة املتصلــة بالــراث العاملــي. 

وقــد طـُـوِّرت وثيقــة خاصــة )تقريــر املــرشوع( عــن املبــادرة التــي عنوانهــا "بنــاء القــدرات لدعــم املنهجيــات القامئــة عــىل الحقــوق يف اتفاقيــة 

الــراث العاملــي: التعلــم مــن املارســة". 

وقــد تُرجــم تقريــر الورشــة إىل العربيــة مــن قبــل االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي بالتعــاون مــع خبــر 

إقليمــي حــرض الورشــة وذلــك كمســاهمة يف املعرفــة اإلقليميــة الخاصــة بإدمــاج املنهجيــة القامئــة عــىل الحقــوق ضمــن الربنامــج اإلقليمــي 

للــراث العاملــي بهــدف متكــن جمهــور أكــرب يف مجتمــع الصــون باإلقليــم مــن االطــالع عــىل هــذه املطبوعــة الهامــة. 

ميكــن لتنــاُول املنهجيــة القامئــة عــىل الحقــوق ضمــن ســياق إقليمــي كاملنطقــة العربيــة -مــع كافــة تحدياتهــا واالجتاعيــة واالقتصاديــة- أن 

يُشــكِّل أداة هامــة يف ترويــج منهجيــات أكــر شــمولية يف صــون الــراث والتنميــة املســتدامة.
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طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

4.5 الربنامج التدريبي اإلقليمي يف الراث العاملي

ــة الكبــرة لتحقيــق اعــراف واســع  ــة واملالي ــل واملــوارد البرشي ــوم يف مختلــف بقــاع العــامل تســتثمر الوقــت الطوي ــدة الي أصبحــت دول عدي

براثهــا مــن قبــل األمــم والــدول األخــرى. وتجــري اســتثارات كبــرة يف بنــاء القــدرات والتدريــب مــن قبــل األقاليــم والــدول األعضــاء بهــدف 

تعزيــز انخراطهــا يف تنفيــذ اتفاقيــة الــراث العاملــي.  يف عــام 2013 ويف إطــار الربنامــج املشــرك لالتحــاد الــدويل لصــون الطبيعة واملركــز اإلقليمي 

ــذ الربنامــج اإلقليمــي للــراث العاملــي التابــع لالتحــاد واملركــز تقييــاً إقليميــاً الحتياجــات التدريــب بهــدف تحديــد  العــريب للــراث العاملــي نَفَّ

االحتياجــات ذات األولويــة مــن بنــاء القــدرات واملتطلبــات الالزمــة لتعزيــز قــدرة اإلقليــم عــىل تطبيــق اتفاقيــة الــراث العاملــي واالســتجابة لهــا. 

وكنتيجــة لهــذا التقييــم نُظِّمــت سلســلة مــن أنشــطة التدريــب اإلقليميــة تناولــت األولويــات التــي حددهــا املعنيــون اإلقليميــون واملجموعــات 

املســتهدفة. وقــد متثلــت األولويــات الخمــس األوىل التــي اشــتمل عليهــا برنامــج بنــاء القــدرات عليهــا يف مــا يــيل:

تحســن القوائــم املؤقتــة الوطنيــة اســتجابًة للفجــوات العامليــة واألولويــات اإلقليميــة واالســتعدادية الوطنيــة. وقــد اشــتمل ذلــك عــىل   n

إجــراء مراجعــة اســراتيجية للقوائــم املؤقتــة لإقليــم مــن حيــث توجيــه القيمــة العامليــة االســتثنائية والشــمولية والتمثيليــة والقــدرات 

ــم االســراتيجي للوصــول إىل موضوعــات  ــة والنَّظْ ــش إطــار تعــاون إقليمــي حــول تنســيق القامئــة املؤقت ــك نُوق ــة. كذل ــة الوطني الفني

ومناطــق جغرافيــة ذات أولويــة إقليميــة.

تعزيــز كفــاءة إدارة مواقــع الــراث العاملــي يف املنطقــة العربيــة. اشــتمل ذلــك عــىل تطويــر إطــار إقليمــي لنظــام رصــد إقليمــي للــراث   n

ــدرات إقليمــي يف إدارة  ــاء ق ــش برنامــج بن ــك نُوق ــة. كذل ــات واإلرشــادات العاملي ــاً مــع العملي ــاً متام العاملــي الطبيعــي ليكــون متوافق

ــة وُروِّج لتطبيقــه. ــات الوطني ــات والخصوصي ــتجيب لألولوي ــراث العاملــي والرصــد املُس ال

ــج  ــار لربنام ــىل إط ــون ع ــذا املك ــتمل ه ــي. اش ــراث العامل ــص ال ــا يخ ــون يف م ــال للقان ــاذ الفع ــول اإلنف ــة ح ــدرات اإلقليمي ــن الق متت  n

إقليمــي لحشــد التأييــد موجــه نحــو ُصنــاع السياســات لتعزيــز الــراث العاملــي اإلقليمــي. إضافــة إىل ذلــك تــم مناقشــة وترويــج إطــار 

ــال. ــاذ الفع ــات اإلنف ــة وأدوات وآلي ــات التنظيمي ــي والرتيب ــراث العامل ــول ال ــة ح ــات اإلقليمي للمطبوع

تدعيــم الفهــم اإلقليمــي للتحليــل العاملــي املقــارن وتطبيقــه كُمكــوِّن رئيــي يف إعــداد ملفــات الرشــيح الجديــدة. وتــم الركيــز بشــكل   n

خــاص عــىل اســتطالع آفــاق التعــاون عــرب الحــدود يف مجــال الــراث العاملــي املــؤدي إىل تحقيــق ُحَجــج أقــوى للقيمــة العاملية االســتثنائية 

للــراث العاملــي.

ترويــج التعــاون اإلقليمــي واالتصــال وتبــادل املعرفــة والتعلــم املشــرك عــن الــراث العاملــي. ويتمثــل الركيــز الرئيــي هنــا يف إقامــة   n

شــبكة تعلــم إقليميــة لخــرباء ومختــي الــراث العاملــي تتبناهــا الرشاكــة بــن االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملركــز اإلقليمــي العــريب 

للــراث العاملــي.

ولتحقيــق هــذه النتائــج نُظِّمــت أربــع ورش عمــل إقليميــة مــن قبــل االتحــاد واملركــز خــالل الفــرة 2013 - 2015. وقــد تنــاول كل نشــاط 

تدريبــي نتيجــة واحــدة مــن النتائــج املنتظــرة مــن برنامــج التدريــب اإلقليمــي يف حــن كانــت النتيجــة الخامســة املتعلقــة بتدعيــم التعــاون 

اإلقليمــي والتعلــم املشــرك )مبــا يشــمل الشــبكة اإلقليميــة لخــرباء ومختــي الــراث العاملــي( موضوعــاً مشــركاً يف كافــة ورش العمــل األربــع 

التــي ُعقــدت. 

وتاليــاً خالصــة إلطــار العمــل الــذي تبنتــه كل مــن ورش العمــل هــذه مــع نتائجهــا وتوصياتهــا الرئيســية. كذلــك فقــد أُورِدت مالحظــة عــن 

ــت الــورش جميعــاً نهجــاً موحــداً لتنفيذهــا يقــوم عــىل: شــبكة الخــرباء اإلقليميــة يف نهايــة هــذا القســم. تَبَنَّ

نرش خربة إقليمية لتيسر نقاش إقليمي وتعلم مشرك حول تطبيق فعالية اإلدارة والرصد.  n

تبني أسلوبية تشاركية تدمج الدور التيسرّي للخرباء الدولين/اإلقليمين مع مدخالت فنية وطنية وإقليمية مبارشة.  n

n تطبيق نهج للرعاية/اإلرشاد والتعلم املشرك بن املدربن واملشاركن.  
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ورشة عمل عن القوائم املؤقتة والقيم العاملية االستثنائية وملفات الرتشيح

الزمان: 1-5 أيلول/سبتمرب 2013 املكان: املركز اإلقليمي العريب للراث العاملي - البحرين

املشاركون: مثانية عرش مشاركاً من إحدى عرشة دولة: 

األردن، البحرين، تونس، الجزائر، العراق، ُعان، الكويت، لبنان، ليبيا، مرص، اليمن

الغايات:

تقييم القدرات اإلقليمية يف إعداد قوائم مؤقتة فعالة ومنسقة وطنياً/إقليمياً وروابطها بعملية الرشيح.  

تطويــر وتبنــي عمليــة وضــع قوائــم مؤقتــة يف املنطقــة العربيــة مســتندة إىل القيمــة العامليــة االســتثنائية وقامئــة عــىل االتجاهــات الدوليــة واألولويــات   

ــىل. واملارســات املث

ــاء القــدرات يف مجــال القوائــم املؤقتــة وعمليــات الرشــيح قائــم عــىل املشــاركة العمليــة وذلــك مــن خــالل الروابــط الثنائيــة  تبنــي برنامــج إقليمــي لبن  

ــي. ــيل التخص ــب العم والتدري

تنفيذ تدريب عميل عىل تطوير القوائم املؤقتة )لدول معينة( املستند عىل القيمة العاملية االستثنائية.  

االتفاق عىل برنامج إقليمي لفعالية القوائم املؤقتة.  

النتائج الرئيسية:

إجراء مراجعة نظرية للقوائم املؤقتة يف ضوء اإلرشادات العاملية لليونسكو واالتحاد الدويل لصون الطبيعة.  

تقديم نخبة من املنهجيات الوطنية يف القوائم املؤقتة.  

تنفيــذ تقييــم ذايت رسيــع لفعاليــة القوائــم املؤقتــة مــن حيــث الربــط االســراتيجي والتوافــق مــع تطويــر ملــف الرشــيح والتناغــم عــىل املســتوين الوطنــي   

واإلقليمــي. 

تقديم االتجاهات واملنهجيات واملارسات العاملية املثىل يف مجال القيم العاملية االستثنائية والقوائم املؤقتة وعالقتها بتطوير ملف الرشيح.  

تقديم املارسات املثىل يف كتابة عبارات القيمة العاملية االستثنائية وإبراز املنظور اإلقاميي.  

تقديم نخبة من املارسات املثىل يف كتابة بيانات القامئة املؤقتة.  

تطبيق إرشادات املارسات الحسنة يف عبارات القيمة العاملية االستثنائية يف اإلقليم – دول مختارة.  

تنفيذ تدريب تطبيقي يف تطوير عبارة القيمة العاملية االستثنائية ملواقع مختارة.   

تطبيق املارسات الحسنة يف بيانات القامئة املؤقتة يف اإلقليم – دول مختارة.  

تنفيذ تدريب تطبيقي يف تطوير بيانات القامئة املؤقتة.  

تَبــنُّ األولويــات الوطنيــة واإلقليميــة يف بنــاء القــدرات يف مجــاالت القيــم العامليــة االســتثنائية والقوائــم املؤقتــة وملفــات الرشــيح مبــا يف ذلــك مقــرح لبنــاء   

قــدرات إقليمــي حــول القيمــة العامليــة االســتثنائية والقوائــم املؤقتــة املوجهــة نحــو الرشــيح.

مناقشــة والتوافــق عــىل خطــة متوســطة املــدى لربنامــج تعــاون إقليمــي حــول فعاليــة وتنســيق القامئــة املؤقتــة ُميــرسَّ مــن االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة   

واملركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي.
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طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

ورشة عمل عن فعالية إدارة مواقع الرتاث العاملي 

الزمان: 7-11 أيلول/سبتمرب 2013 املكان: املركز اإلقليمي العريب للراث العاملي - البحرين

املشاركون: ستة عرش مشاركاً من عرش دول: 

األردن، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، تونس، سوريا، العراق، ُعان، لبنان، مرص، اليمن

الغايات:

إدخال مفاهيم وتطبيقات فعالية اإلدارة للراث الطبيعي.  

تقييم املعرفة والخربة اإلقليمية يف مجال فعالية اإلدارة.  

إدخال أدوات فعالية اإلدارة للراث العاملي الطبيعي وعالقتها باملناطق املحمية.  

تنفيذ تدريب تطبيقي يف استخدام أدوات "تعزيز تراثنا" لإقليم.  

إدخال تقييم النظرة االسترشافية للصون الصادرة عن االتحاد الدويل لصون الطبيعة.  

تيسر التعاون والتشبيك اإلقليمين والتشارك يف املعرفة حول تطبيق ورصد فعالية اإلدارة.  

النتائج الرئيسية:

إدخال مبادئ ونظريات فعالية اإلدارة.  

رشح وثاقة صلة فعالية اإلدارة باتفاقية الراث العاملي يف اليونسكو مع الركيز عىل "تعزيز تراثنا".  

رشح وثاقة صلة فعالية اإلدارة بربنامج الراث العاملي يف االتحاد الدويل لصون الطبيعة.  

تقديم التجارب اإلقليمية يف فعالية اإلدارة للمناطق املحمية ومواقع الراث العاملي.  

تَبنُّ الفجوات واألولويات يف القدرات اإلقليمية.  

إدخال أدوات فعالية اإلدارة من تقييم النظرة االسترشافية للصون الصادرة عن االتحاد الدويل لصون الطبيعة وتقديم أمثلة عىل املارسات املثىل.  

مناقشة االتجاهات والدروس العاملية املستفادة من الربامج املتصلة بفعالية اإلدارة.  

تيسر مترين تطبيقي الستخدام أدوات فعالية اإلدارة عىل دول مختارة.  

إجراء عصف ذهني عن وثاقة صلة أدوات فعالية اإلدارة بالسياقات الوطنية/اإلقليمية وفائدتها.  

تَبنُّ أولويات بناء القدرات يف املنطقة العربية يف مجال فعالية اإلدارة.  

تطوير وتبني إطار عمل إقليمي للتعاون واالتصال والتنسيق بشأن الراث العاملي الطبيعي.  

تطويــر خطــة عمــل لالتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي لبنــاء القــدرات والتعــاون اإلقليميــن حــول فعاليــة اإلدارة   

والــراث العاملــي الطبيعــي.



60

ورشة عمل عن بناء القدرات اإلقليمية لإلنفاذ الفعال للقانون يف الرتاث العاملي

الزمان: 23-25 ترشين ثاين/نوفمرب 2013 املكان: املركز اإلقليمي العريب للراث العاملي - البحرين

املشاركون: عرشة خرباء ومختصون إقليميون من  

األردن، البحرين، تونس، العراق، ليبيا، مرص، اليمن

الغايات:

تقييم القدرات اإلقليمية يف حوكمة الراث العاملي وأُطر اإلنفاذ الترشيعية والقانونية.  

إدخال املارسات املثىل والدروس الدولية واإلقليمية املستفادة يف مجال اإلنفاذ الفعال للقانون يف مواقع الراث العاملي واملناطق املحمية.  

تنفيذ تقييم رسيع ألُطر وآليات إنفاذ القانون وأدوات إنفاذ القانون ملواقع تراث عاملي قامئة باستخدام اإلرشادات واألدلة املتبعة دولياً.   

تصميم خطة عمل إقليمية لتعزيز التعاون اإلقليمي والقدرات الوطنية يف مجال إنفاذ القانون والراث العاملي.  

النتائج الرئيسية:

تقديم أُطر عاملية إلنفاذ القانون يف املناطق املحمية ومواقع الراث العاملي.  

إدخال الربنامج العاملي لالتحاد الدويل لصون الطبيعة الخاص بإنفاذ القانون والدروس املستفادة واملارسات املثىل.  

تنفيــذ تحليــل إقليمــي لنقــاط القــوة والضعــف والفــرص واألخطــار )SWOT Analysis( يف الحوكمــة وأطــر الترشيعــات وإنفــاذ القوانــن يف مواقــع الــراث   

العاملي/املناطــق املحميــة.

تقديم التجارب الوطنية يف ترتيبات إنفاذ القانون )قصص النجاح/التحديات( يف مجال الراث العاملي.  

تقديم ومناقشة أداة فنية لالتحاد الدويل لصون الطبيعة مرتبطة ِبَعن املوقع تتعلق بإنفاذ القانون ثم تطبيق األداة عىل عدد معن من املواقع.  

مناقشة األولويات الوطنية يف إنفاذ القانون والراث العاملي.  

تبنــي خطــة عمــل إقليمية/مجموعــة توصيــات لالتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي يف مجــال بنــاء القــدرات والتشــبيك   

والتعــاون اإلقليمــي.
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طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

ورشة عمل عن تطوير تحليل عاملي مقارن للرتاث العاملي

الزمان: 23-26 شباط/فرباير 2015  املكان: املركز اإلقليمي العريب للراث العاملي - البحرين

املشاركون: أحد عرش خبراً ومختصاً إقليمياً من   

األردن، اإلمارات العربية املتحدة، تونس، سوريا، ُعان، قطر، لبنان، موريتانيا، 

الغايات:

تزويد املشاركن باملهارات واملعرفة الالزمة لتجنب املشكالت الشائعة والتطوير الناجح لتحليل عاملي مقارن.  

إدخال املفاهيم واإلجراءات ومصادر املعلومات املتقدمة املتعلقة بإعداد التحليالت العاملية املقارنة.  

إدخال كيفية جمع البيانات واملعلومات العلمية ذات الصلة لدعم إجراء مقارنات ُمْحكمة.  

إدخــال منهجيــة برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة – املركــز العاملــي لرصــد صــون الطبيعــة يف "منهجيــة التحليــل املقــارن لرشــيحات الــراث العاملــي وفــق   

ــي(. ــايئ )املســتخدمة كمرجــع رئي ــوع األحي ــر التن معاي

متكن املشاركن من تناُول التحديات معاً والحوار حول القضايا املرتبطة بسياقهم الخاص.  

النتائج الرئيسية:

 تقديم نظرة عامة عىل النهج القائم عىل القيمة مبا يف ذلك استذكار ملفاهيم القيم والسات.

غ رئيي لرشيح محتمل.  مناقشة القيمة العاملية االستثنائية كمسوِّ  

تحليل معاير تقييم القيمة العاملية االستثنائية.  

إدخال مفاهيم التحليل العاملي املقارن بدءاً باملفهوم العام مبا يشمل التحليل املقارن لرشيحات متسلسلة.  

 مناقشة املشكالت وأوجه سوء الفهم الشائعة يف ما يتعلق بالتحليل العاملي املقارن.

ع يف الروابط بن التحليل العاملي املقارن وسالمة املوقع. التوسُّ  

 تقديم ومناقشة وتحليل أدوات للتحليل العاملي املقارن وفق كافة املعاير الطبيعية.

رشح دور برنامج األمم املتحدة للبيئة – املركز العاملي لرصد صون الطبيعة يف التحليالت العاملية املقارنة املتصلة باملعيارين 9 و10.  

 مناقشة منهجية املركز العاملي لرصد صون الطبيعة يف التحليل العاملي املقارن مبا يشمل أوجه القوة والضعف.

ــات الصــون وقاعــدة  ــة وأولوي ــة العاملي ــات للتحليــل العاملــي املقــارن مبــا يف ذلــك التصنيفــات الجغرافية-األحيائي  تنفيــذ متريــن عمــيل عــىل جمــع البيان

البيانــات العامليــة عــن املناطــق املحميــة.

 تنفيذ مترين عميل عن فحص التمثيل واألولوية ومبا يشمل استطالع البيانات برصياً وتحديد املواقع باستخدام األسئلة.

 تنفيذ مترين عميل عن وفرة األنواع الحية مبا يشمل البحث يف القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لصون الطبيعة وتقييم األنواع الحية يف املواقع.

إجراء املتدربن لتمرين لحالة دراسية ثالثية باستخدام أمثلة حقيقية من املنطقة.  

 تَبنُّ املتطلبات اإلقليمية من القدرات يف التحليالت العاملية املقارنة وتبني خطة عمل إقليمية الستيفائها.
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4.6     مالحظات عن تأسيس شبكة إقليمية لخرباء ومختي الراث العاملي الطبيعي

متثلــت إحــدى التوصيــات املتفــق عليهــا واملنبثقــة عــن معظــم أنشــطة بنــاء القــدرات اإلقليميــة يف مجــال تعزيــز قــدرة اإلقليــم عــىل تنفيــذ 

اتفاقيــة الــراث العاملــي يف الحاجــة املاســة لتأســيس شــبكة إقليميــة فعالــة ناطقــة بالعربيــة للخــرباء واملختصــن. وقــد القــت هــذه الفكــرة 

قبــوالً حســناً لــدى االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي حيــث أعلنــا اســتعدادها لتبنــي املبــادرة كغايــة 

اســراتيجية وإحــدى التدابــر ذات األولويــة.

وقد استندت ُموِجبات تأسيس هذه الشبكة اإلقليمية إىل ما ييل: 

ــاء القــدرات إىل اســتثار كبــر يف قــدرات اإلقليــم يف مجــال املــوارد البرشيــة. وقــد اســتفاد عــرشات مــن  أدت األنشــطة اإلقليميــة لبن  n

الخــرباء واملختصــن اإلقليميــن مــن الربنامــج املتعــدد األعــوام، وقــد أبــدى عــدٌد كبــٌر منهــم اهتاماً وكفــاءة يف املســاهمة يف االســراتيجية 

اإلقليميــة للــراث العاملــي.

ــي يف مجــال  ــاء القــدرات واإلرشــاد الفــردي عــىل املســتوى الوطن ــة لبن ــم األنشــطة اإلقليمي ــكل مــن تنظي ــة املتســاوية ل إدراك األهمي  n

ــارن. ــي املق ــل العامل ــر التحلي تطوي

يتطلــب تعقيــُد عمليــات التحليــل العاملــي املقــارن تحســَن معايــر وإجــراءات اختيــار الخــرباء واملختصــن املشــاركن. ينبغــي للخــرباء   n

ــة.  ــب يف صناعــة القــرار والكفــاءة الفني ــوازن املُرتََق ــق الت ــن الرســمين لتحقي الفنيــن الوطنيــن  االنخــراط مــع املنســق املعتمــد واملمثل

يتطلــب التقديــم النظــري للمفاهيــم واإلجــراءات متابعــة أوثــق عــىل مســتوى الدولــة أو مســتوى املوقــع. وميكــن تحقيــق ذلــك مــن   n

ــة مدعومــة مــن الربنامــج اإلقليمــي. ــات توجيه/إرشــاد فني ــر عملي خــالل تطوي

ينبغــي لربنامــج "طبيعــة" اســتثار ميزتــه التنافســية يف تبنــي نهــج "اللغــة الواحــدة" للربنامــج اإلقليمــي للــراث العاملــي. ومــن شــأن   n

التوســع يف اســتخدام اللغــة العربيــة مدعومــاً بشــبكة خــرباء ومختصــن ناطقــة بالعربيــة ومنتجــات معرفيــة مالمئــة إتاحــة املجــال لتأثــر 

أوضــح عــىل قــدرة اإلقليــم يف تطبيــق اتفاقيــة الــراث العاملــي.

يتوجــب تبنــي عمليــة دعــم متكافئــة قويــة )مــن دولــة عربيــة إىل دولــة عربيــة أخــرى( يف مجــال التدريــب والتوجيــه واإلرشــاد. وميكــن   n

تعزيــز هــذه العمليــة بتأهيــل الشــبكة اإلقليميــة للخــرباء واملختصــن املُنتظـَـرة بربنامــج متقــدم يف "تدريــب املدربــن" لدعــم الكفــاءات 

النظريــة والفنيــة ألعضائهــا.

وبعــد نقاشــات ومــداوالت عديــدة تــم االتفــاق عــىل أن أفضــل مظلــة للشــبكة املنتظـَـرة هــي مجموعــة اختصاصيــي الــراث العاملــي املشــكَّلة 

حديثــاً يف إطــار املفوضيــة العامليــة للمناطــق املحميــة يف االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة. وبالرغــم مــن التوجــه املؤســي القــوي ال زال التقــدم 

يف تطويــر مجموعــة االختصاصيــن بطيئــاً مــا يؤثــر عــىل التقــدم املُْحــَرز يف متتــن الشــبكة اإلقليميــة. حاليــاً ال زال تفعيــل الشــبكة اإلقليميــة 

بانتظــار تفعيــل برنامــج املفوضيــة العامليــة للمناطــق املحميــة.
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5.    استنتاجات وتوصيات

مــت وُحللــت ونوِقشــت يف تقريــر "طبيعــة 2" ويقــوم األســلوب  يلخــص هــذا القســم االســتنتاجات الرئيســية حــول مختلــف العنــارص التــي قُدِّ

ــة  ــات العملي ــن التوصي ــة بعــدد م ــر متبوع ــواردة يف التقري ــن ال ــن العناوي ــكل م ــم خالصــة اســراتيجية واحــدة ل يف هــذا اقســم عــىل تقدي

واملوجهــة نحــو األنشــطة بهــدف إعطــاء مجموعــة مــن األفــكار واالقراحــات القابلــة للتطبيــق لدراســتها مــن ِقبــل مديــري الربنامــج مــع مراعــاة 

صالحيــات وكفــاءات املؤسســات املنخرطــة ومواردهــا البرشيــة واملاليــة ذات الصلــة.

رشاكة االتحاد الدويل لصون الطبيعة واملركز اإلقليمي العريب للراث العاملي يف برنامج "طبيعة"

يُْعــزى نجــاح برنامــج "طبيعــة" بشــكل رئيــي لهــذه الرشاكــة الفعالــة بــن برنامــج الــراث العاملــي يف االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة واملكتــب 

اإلقليمــي لغــرب آســيا يف االتحــاد واملركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي كمركــز تابــع لليونســكو مــن الفئــة 2. وقــد أتــاح تكريــس الفــرق 

الفنيــة واإلداريــة مــن هاتــن املنظمتــن حالــة متقدمــة مــن العمــل التكامــيل القائــم عــىل رؤيــة موحــدة ومجموعــة واضحــة مــن الغايــات 

االســراتيجية وخطــة عمــل إقليميــة واقعيــة قامئــة عــىل االحتياجــات ومتوافقــة مــع املــوارد املتوفــرة. ويـُـْويص هــذا التقريــر مبــا يــيل:
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ــة. لكــن ينبغــي لهــذه االســتمرارية أن تســتند إىل تقييــم  ــة الحالي n  االســتمرار بالرشاكــة املؤسســية إىل مــا بعــد اإلطــار الزمنــي لالتفاقي

ــد. ــر والرص ــم التقاري ــال وتقدي ــرار واالتص ــة الق ــى صناع ــة ِببُن ــارص املتصل ــمل العن ــة يش ــن الرشاك ــة األوىل م ــم للمرحل ــتقل ُمْحك مس

االســتمرار يف االنتــداب الفعــيل ملنســق إقليمــي مــن االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة إىل املركــز اإلقليمــي العــريب للــراث العاملــي بــرشط   n

الضبــط الدقيــق ألشــكال التنســيق مــع الربنامــج الــدويل للــراث العاملــي يف االتحــاد واملكتــب اإلقليمــي لغــرب آســيا يف االتحــاد لركيــز 

أكــرب عــىل التوجيــه االســراتيجي والدعــم الفنــي والتشــارُك يف املعرفــة وتركيــز أقــل عــىل اإلجــراءات اإلداريــة والبروقراطيــة املؤسســية.

الركيــز يف املرحلــة القادمــة مــن الرشاكــة عــىل الهــدف االســراتيجي املتعلــق باألولويــات اإلقليميــة الناشــئة كبنــاء القــدرات اإلقليميــة يف   n

الصــون يف ظــروف األزمــات وعــدم االســتقرار الســيايس.

عملية ونتائج تقرير "طبيعة"

أثبــت تقريــر "طبيعــة" أنــه أداة توفــر تفصيــالً اســراتيجياً ومعلومــات محدثــة عــن برنامــج الــراث العاملــي للمنطقــة العربيــة.  وقــد حققــت 

الغايــة واملنهجيــات والعمليــات املُتبعــة يف إعــداد التقريــر نجاحــاً واضحــاً يف تبيــان حالــة اإلقليــم إضافــة إىل إرشاك طيــف واســع مــن املعنيــن 

وذوي العالقـــة. ويـُـويص هــذا التقريــر مبــا يــيل:

إجــراء تقييــم مــن قبــل الــدول األعضــاء واملعنيــن الرئيســين لجــودة ونهــج وعمليــة وتكراريــة تقريــر "طبيعــة" هــذا فــور توزيعــه وقبــل   n

الــرشوع باإلعــداد لتقريــر "طبيعــة 3".

ترجمة التقرير الحايل إىل العربية والفرنسية إلتاحة إمكانية وصول واستخدام إقليمين ودولين أوسع.  n

تحويل توصيات تقارير "طبيعة" إىل خطط ُمتبناة إقليمياً وبالتايل جعلها جزءاً من الربنامج اإلقليمي حول الراث العاملي.  n

األدوات الرئيسية لتقييم حالة الصون

إّن النظــرة االســترشافية للصــون الصــادرة عــن االتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة والتــي تتألــف مــن تقييــات النظــرة االســترشافية لــكل مــن 

مواقــع الــراث العاملــي الطبيعــي واملختلــط مدعومــة بنتائــج تقاريــر حالــة الصــون والتقاريــر الدوليــة وتقاريــر بعثــات الرصــد تشــكل معــاً 

مجموعــة متينــة مــن أدوات رصــد الــراث العاملــي يف املنطقــة. ومــن املهــم لكافــة الــدول األعضــاء واملعنيــن واملنظــات املهتمــة إدراك أهميــة 

أدوات التقييــم مجتمعــة. ويُــويص هــذا التقريــر مبــا يــيل:

استمرار تقرير "طبيعة" يف إيراد كافة أدوات التقييم إليجاد إطار متوافق لتقييم حالة الراث العاملي يف املنطقة العربية.  n

ــا كأدوات  ــز عــىل توظيفه ــع الركي ــة م ــق اإلقليمــي لالتفاقي ــم التطبي ــف األدوات يف دع ــة مختل ــارن لفعالي ــم حاســويب مق إجــراء تقيي  n

ــد. ــا كأدوات رص ــة إىل وظيفته ــات باإلضاف ــارك يف املعلوم ــم والتش ــركة للتعل مش

الحديقة الوطنية بإشِكل، تونس

بقيــت الحالــة العامــة للموقــع كــا كانــت قــد وردت يف تقريــر "طبيعــة 1" لكــن مــع ظهــور مخــاوف بشــأن تغــرُّ حالــة وَمســار قيــم املوقــع 

مــن "مقلقــة قليــالً" يف عــام 2012 إىل "مقلقــة للغايــة" يف عــام 2015 وذلــك اســتناداً إىل االســتنتاج بأنــه بينــا اســتمر الوضــع بالتحســن مل يتــم 

التثبــت بعــد مــن االســتعادة الكاملــة لقيــم املوقــع. ويـُـويص هــذا التقريــر مبــا يــيل:

توثيــق الحالــة الدراســية إلشــكل اســتناداً إىل النجاحــات والــدروس املُســتفادة مــن حــذف املوقــع مــن قامئــة الــراث العاملــي املعــرض   n

للخطــر.

تنفيــذ تقييــم بيئــي اســراتيجي عــىل مســتوى الحــوض يتنــاول النظــام املــايئ ووظائــف وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة املرتبطــة بــه مــع   n

تركيــز خــاص عــىل القيــم والســات املتعلقــة بالــراث الطبيعــي.
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إجــراء تقييــم الحتياجــات الفــرق الوطنيــة ذات العالقــة باملوقــع مــن القــدرات الالزمــة لتنفيــذ مخرجــات التقييــم البيئــي االســراتيجي.   n

ومــا قــد يشــمله ذلــك دعــم الدولــة العضــو يف إعــداد وتنفيــذ عمليــات حــوار املعنيــن والتخطيــط الســياحي وإدارة الزيــارات وتنميــة 

املجتمــع املحــيل وفعاليــة إدارة املناطــق املحميــة.

تاسييل نِجار، الجزائر 

بَقــي التقييــم العــام لحالــة الصــون يف تاســييل نِجــار شــبيهاً جــداً بالتقييــم الــوارد يف تقريــر "طبيعــة 1". وقــد حــدث تحســن طفيــف يف توفــر 

بيانــات عــن هــذا املوقــع الضخــم، إال أنهــا ال تــزال أقــل بكثــر مــن املســتوى املأمــول مــن قبــل الربنامــج. ويـُـويص التقريــر مبــا يــيل:

تبنــي إطــار اتصــال أكــر فعاليــة مــع الــدول األعضــاء بهــدف تعزيــز قدرتهــا عــىل تحقيــق املســتويات الكافيــة مــن املعرفــة مبختلــف قيــم   n

وســات املواقــع خاصــة يف ضــوء كِــرَب مســاحتها.

ــه. وميكــن  ــة واســتخداماته وحوكمت ــع الطبيعي ــم املوق ــاً لقي ــي االســراتيجي موجه ــم البيئ ــج التقيي ــذ نه ــم جــدوى تنفي دراســة وتقيي  n

ربــط ذلــك بربنامــج تدريبــي مصمــم خصيصــاً يســتهدف املوظفــن عــىل املســتوى وُصنــاع القــرار. وميكــن أيضــاً إعطــاء هــذا التدريــب 

ــاً للموقــع. ــة، مــع مالحظــة عــدم وجــود مثــل هــؤالء حالي ــإدارة ورصــد القيــم الطبيعي للموظفــن املكلفــن ب

تبّنــي أولويــة اســراتيجية لفــرة التقريــر القادمــة تتمثــل يف إطــالق برنامــج لرصــد القيــم الطبيعيــة يشــمل ليــس فقــط تلــك القيــم التــي   n

أُدرج مبوجبهــا املوقــع يف قامئــة الــراث العاملــي وفــق املعياريــن 7 و8 ولكــن أيضــاً قيــم التنــوع األحيــايئ الهامــة للموقــع.  

الحظرة الوطنية لحوض أرغن، موريتانيا

ــن باالســتمرار يف األطــر  ــنن املدعوم ــق املحسَّ ــوم بفضــل الرصــد والتوثي ــن بشــكل أقْ ــة لحــوض أرغ ــة الصــون للحظــرة الوطني وُثِّقــت حال

القانونيــة واملؤسســية املتينــة. بقيــت الضغــوط مــن التهديــدات القامئــة واملحتملــة مرتفعــًة مــع اســتمرار املخــاوف حــول اإلدارة والحايــة. 

ويُــويص التقريــر مبــا يــيل:

دعم ترسيع إدخال محمية فقمة الراهب ضمن موقع الراث العاملي مبا يشمل إدارة هذه املحمية وخطط صونها ومواردها.   n

تطوير وتبني برنامج مستدام ملصائد األساك يعزز املارسات واملعارف التقليدية لصيادي األساك من "اإلميراكِن".  n

تبّنــي اســراتيجية توافقيــة طويلــة األمــد لتمويــل املوقــع مرتبطــة بجــدول أعــال واضــح. ومــا تشــمله هــذه االســراتيجية بنــاء القدرات   n

الوطنيــة واملحليــة يف تطويــر املرشوعــات والتخطيــط للمــوارد وإيجــاد التمويــل والتدقيــق.

وادي الحيتان، مرص

بقيــت حالــة الصــون يف وادي الحيتــان جيــدة مــع وجــود مســتوى مرتفــع مــن االســتقرار مقارنــة بالتقييــم الــوارد يف تقريــر "طبيعــة 1". وقــد 

كان لالنخــراط الناجــح واملبكــر للمعنيــن املحليــن يف صــون املوقــع دور َحســن يف املحافظــة عــىل قيمــه حتــى خــالل األوقــات الراهنــة مــن 

الضغوطــات السياســية واالجتاعية-االقتصاديــة. ويُــويص هــذا التقريــر مبــا يــيل:

إعــداد حالــة دراســية مفصلــة -بجهــود قُطْريــة- عــن الــدروس املســتفادة مــن انخــراط املعنيــن املحليــن يف صــون موقــع الــراث العاملــي.   n

وميكــن أن يشــمل ذلــك نشــاطاً إقليميــاً يُنظَّــم يف املوقــع ويهــدف للتشــارك يف املعــارف اإلقليميــة وتيســر اإلرشــاد املتكافــئ والتعلــم 

املشــرك.

دعم التوسع يف البحث العلمي املتصل بقيم املوقع مبا يف ذلك توفر التدريب الرسمي/النظامي وغر النظامي للموارد البرشية املحلية.  n

تقديــم املشــورة والدعــم الفنيــن حــول إقامــة املنطقــة العازلــة للموقــع. وميكــن إجــراء ذلــك مبشــاركة الخــرباء واملختصــن اإلقليميــن   n

ــن. اآلخري
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يقــدم هــذا التقريــر بقلــق بالــغ حالــة صــون ُســقطرى. إذ مَتُــر ُســقطرى حاليــاً بظــروف صعبــة بســبب االضطرابــات السياســية يف البــالد. ويف 

ظــل هــذا األمــر ينبغــي إعطــاء األولويــة للحفــاظ عــىل التواصــل مــع الســلطات املحليــة والســكان املحليــن بهــدف تقديــم كافــة أشــكال الدعــم 

املعنــوي والفنــي املمكنــة ملســاعدة املوقــع عــىل عبــور األزمــة الحاليــة بأقــل تأثــرات ممكنــة. ويـُـويص هــذا التقريــر مبــا يــيل:

إقامة خط اتصال مبارش ومستمر مع فريق إدارة املوقع للمساعدة يف إيصال شواغلهم واحتياجاتهم إىل املستوين اإلقليمي والدويل.  n

مناقشــة مجموعــة مــن التدابــر املحــددة إلدارة األزمــات مــع فريــق املوقــع مبــا يشــمل دعــم توفــر غــاز ُمســال والــذي يبــدو حاليــاً   n

ــة لجمــع األخشــاب عــىل أشــجار املوقــع.  ــار الكارثي ــة قصــوى لتجنــب اآلث أولوي

مناقشــة خطــة لِــا بعــد األزمــة كأولويــة. وينبغــي لهــذه الخطــة أن تتنــاول االحتياجــات ذات األولويــة مــن بنــاء القــدرات يف مجــال   n

ــط الوصــول إىل املوقــع ورصــده.  ضب

محمية وادي رَم، األردن

محميــة وادي رَم هــي املشــارك الجديــد يف نظــام تقاريــر "طبيعــة". ويقــدم هــذا التقريــر نقطــة أســاس للموقــع يف التقييــات املســتقبلية، 

ويُثَبِّــت حالــًة جيــدًة لصــون املوقــع. إال أن وادي رَم يواجــه تحديــات متناميــة تتصــل بعــدم االســتقرار اإلقليمــي ويعــاين مــن انخفاض مســتمر يف 

أعــداد الســياح مــا يزيــد مــن التحديــات املرتبطــة بفعاليــة اإلدارة واالســتقرار املــايل ودعــم املجتمــع املحــيل الســتدامته عــىل املــدى الطويــل. 

وبالرغــم مــن الصعوبــات يبقــى املوقــع متاحــاً للدعــم واملشــورة اإلقليميــن. ويـُـويص هــذا التقريــر مبــا يــيل:

تبني برنامج دعم للموقع موجه لتعزيز حوكمته من خالل التشجيع عىل حوار وتعاون أعمق بن املؤسسات.  n

ــز يف مجــال إقنــاع الســلطات املحليــة والوطنيــة للمحافظــة عــىل دعمهــا يف  تقديــم املشــورة االســراتيجية والفنيــة املســتمرة لفريــق اإلدارة املُحفَّ  n

املجالــن املــايل والبــرشي وإنفــاذ القانــون وتعزيــز هــذا الدعــم. 

ــذ الربنامــج املنتظــر  ــر وتنفي ــة إىل تطوي ــع باإلضاف ــراث الطبيعــي والثقــايف للموق ــة يف مجــال ال ــب املــوارد البرشي ــع توظيــف وتدري دعــم ترسي  n

ــل. ــد املتكام للرص

القوائم اإلقليمية املؤقتة للراث العاملي والرشيحات ذات األولوية

يُعتــرب التقــدم اإلقليمــي يف تحديــث وتنســيق القوائــم املؤقتــة متواضعــاً ويفتقــد للنهــج النظامــي الــالزم. وقــد أظهــر تناقضــات كبــرة متعلقــة 

ــن  ــة م ــة مبجموع ــت مدفوع ــات بقي ــيِل أن العملي ــن الَج ــة. وم ــم املؤقت ــة يف القوائ ــة املتبع ــة واإلقليمي ــة ودون اإلقليمي ــات الوطني باملنهجي

ــاً  ــنَّ جلي األهــداف املرتبطــة يف معظمهــا باملحفــزات ذات املنشــأ الوطنــي مــع روابــط غــر واضحــة بأهــداف االتفاقيــة وإرشــاداتها. وقــد تَب

هنــا أن تحقيــق الرشــيحات الناجحــة يجــب أن يســتند إىل نهــج ُمبكــر يبــدأ بتقييــات املوقــع عــىل املســتوين املحــيل والوطنــي ويـُـويص هــذا 

التقريــر مبــا يــيل:

إعــداد مجموعــة أِدلَّــة مرجعيــة مصممــة لإقليــم وموجهــة للنهــج القائــم عــىل القيمــة يف تقييــات املوقــع مبــا يف ذلــك القيــم العامليــة   n

ــة  ــة وقابل ــة قريب ــة إقليمي ــاالت وأمثل ــتند إىل ح ــة أن تس ــق املرجعي ــذه الوثائ ــي له ــة. وينبغ ــة املقارَن ــالت العاملي ــتثنائية والتحلي االس

ــدول األعضــاء املســتهدفة. للتطبيــق يف كافــة ال

إعطــاء األولويــة لليبيــا يف تطويــر وتبنــي أوىل قوامئهــا املؤقتــة. وميكــن توليــف ذلــك )التطويــر( مبــا يالئــم مؤقتــاً األوضــاع الســارية يف   n

البــالد لكــن مــع تخطيطــه أساســاً لربنامــج دعــم مــا بعــد األزمــة.

إمتــام وتوزيــع مجموعــة صحائــف الوقائــع املتعلقــة بالتنــوع األحيــايئ يف املناطــق الصحراويــة والبحريــة )ورمبــا غرهــا أيضــاً( بهــدف َســّد   n

الفجــوة العامليــة بأفضــل املواقــع املمكنــة مــن اإلقليــم.
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دعــم مجموعــة )مــن ثــالث( حــاالت دراســية إقليميــة حــول الرشــيحات ذات األولويــة، إحداهــا عــىل املســتوى دون اإلقليمــي واثنتــان   n

ــري. وميكــن لذلــك أن يشــمل إعطــاء األولويــة للخليــج العــريب والبحــر األحمــر. عــىل املســتوى الُقطْ

 العملية اإلرشاد املبكر

ــزة  ــم مي ــة اإلرشــاد املبكــر يف اإلقلي ــق لعملي ــك كــا أشــارت اليونســكو. وقــد تَحقَّ ــاً وذل ــة اإلرشــاد املبكــر مارســة حســنة عاملي ــل عملي متث

ــاء بــن الــرشكاء العامليــن املدعومــن بــإرادة مؤسســية قويــة واملوظفــن األكفيــاء واإلدارة الكفــؤة للمــوارد باإلضافــة إىل الحشــد  التعــاون البَّن

ــويص هــذا التقريــر مبــا يــيل: الناجــح للخــربات والكفــاءات اإلقليميــة والدوليــة. ويُ

تبنــي علميــة اإلرشــاد املبكــر كجوهــر لالســراتيجية اإلقليميــة للــراث العاملــي مــع تركيــز خــاص عــىل التعلــم املشــرك وتبــادل املعرفــة   n

)مبــا يشــمل شــبكة الخــرباء العــرب( عــىل املســتوى اإلقليمــي والتعــاون عــرب الحــدود وتنســيق القوائــم املؤقتــة عــىل املســتوى اإلقليمــي 

والرشــيحات ذات األولويــة )مــن حيــث الفجــوات( وفعاليــة اإلدارة عــىل املســتوى الوطنــي.

ــة  ــاركة املحلي ــة واملش ــارف التقليدي ــا باملع ــي وربطه ــراث العامل ــوق يف ال ــىل الحق ــة ع ــات القامئ ــن املنهجي ــة ع ــادرة إقليمي ــي مب تبن  n

ــيدة. ــة الرش والحوكم

اســتثار املزيــد مــن املــوارد يف تأســيس وتطويــر شــبكة إقليميــة لخــرباء ومختــي الــراث العاملــي الطبيعــي مبــا يشــمل بُنيــة حوكمتهــا   n

وبنــاء القــدرات.
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املراجع املتعلقة بالقوائم املؤقتة

توصيفات اليونسكو للمواقع املؤقتة*
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http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1722/ (Jebel Haraz)
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5317/ (Khor al-Adaid)
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1182/ (Lagune de Khnifiss)
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1811/ (Mountain Chains)
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5158/ (Mujib Reserve)
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1183/ (Parc national de Dakhla)
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1407/ (Parc naturel de I’lle des Palmiers)
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1179/ (Parc naturel de Talassemtane)
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5383/ (Parc National d’El Feija)
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5840/ (Ras al Had Turtle Reserve)
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http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5664/ (Cultural Landscape Central Reg. Sharjah)
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http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5722/ (Wadi Gaza)
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1951/ (Wadi Howar)
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مالحق

 ملحق 1: تفاصيل املواقع الطبيعية واملختلطة من القوائم املؤقتة لكل دولة عربية

أوجه قصور يف 
التسليم***

وصف موجز
طبيعة املوئل* 
)جوانب ذات 

أهمية خاصة**(

معيار الراث 
العاملي

الفئة تاريخ التسليم اسم املوقع
الدولة الرقم

ال وجود لبيان القيمة 
العاملية االستثنائية

أرايض رطبة فريدة يف 
قلب صحراء مجدبة

طبيعة املوئل*  10 مختلط 2007/5/11 األزرق األردن 1

ال وجود لبيان القيمة 
العاملية االستثنائية

جبال، أودية، تنوع حيوي 
هائل، عمليات جيولوجية 

هامة

)جوانب ذات 
أهمية خاصة**(

10 ،8 ،7 مختلط 2007/5/11 محمية ضانا للمحيط األحيايئ

ال وجود لبيان القيمة 
العاملية االستثنائية

تباين كبر يف االرتفاعات، 
عدة أنهار، عدة موائل 

مختلفة
أرايض رطبة 8 ،7 طبيعي 2007/5/11 محمية املوجب الطبيعية

ليس مثة أوجه قصور

تنوع حيوي وفر، مالذ 
للسالحف والطيور 

ومجتمعات املرجان 
وأساك الشعاب 

املرجانية

أودية وأرايض 
املرتفعة، موقع 

طبقايت
10 ،9 طبيعي 2012/1/30 جزيرة صر بو نعر

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

2

ليس مثة أوجه قصور

منطقة جيولوجية 
توضح تَشكُّل السات 

الجيومورفولوجية 
للجغرافيا الفيزيائية 

لإقليم

مسقط مايئ، أرايض 
رطبة

7 مختلط 2012/1/30
املناظر الطبيعية الثقافية يف 

اإلقليم األوسط من إمارة الشارقة

م الرشيح؛ أرجأ قرار  قُدِّ
لجنة الراث العاملي رقم 

28COM/14B.4
لعام 2004 املوافقة

ية ِبْكر، جال طبيعي  بَرِّ
فريد، طيور خواضـة 

مهاجرة، قطعان من أبقار 
البحر املعرضة للخطر

منطقة ساحلية، 
بحر

9 ،7 طبيعي 2001/11/7 محمية جزر حوار

البحرين 3

ليس مثة أوجه قصور بحرة ملحية كبرة مغلقة صحراء 10 ،9 ،8 ،7 طبيعي 2008/5/28 شط الجريد تونس 4

ليس مثة أوجه قصور -
منطقة ساحلية، 

بحر
10 ،7 مختلط 2008/5/28 واحة قابس

ليس مثة أوجه قصور
نباتات وفرة، غابات 
بلوط وأنواع مختلفة

غابة 10 ،8 ،7 طبيعي 2008/5/28 الحديقة الوطنية بالفايجة

ليس مثة أوجه قصور

سلسلة جبلية، سهل 
غريني مالح، أُعلِنت 

محمية محيط حيوي يف 
عام 1977

شبه سافانا، جبل 10 ،8 ،7 طبيعي 2008/5/28 الحديقة الوطنية ببوهدمة

ال وجود لبيان القيمة 
العاملية االستثنائية

10 ،7 مختلط 2002/12/30

Parc des Aures avec les
établissements oasiens des
gorges du Rhou_ et d’El
Kantara

الجزائر 5

ليس مثة مواقع السعودية 6

مخترص جداً، ال وجود 
لبيان القيمة العاملية 

االستثنائية

منطقة بيئية انتقالية 
بن إقليمن نباتين، 

َحٌد لنطاقن حيوانين 
رئيسين، أُعلِنت محمية 

محيط حيوي يف عام 
1979

أرايض رطبة، سافانا، 
غابة

10 ،9 ،8 ،7 طبيعي 2004/9/28 ندر الوطنية حظرة الدِّ

السودان 7

قُدم مقرح الرشيح يف 
كانون ثاين/يناير 2014، 

وبانتظار القرار يف 
حزيران/يونيو 2015

وفرة يف الحياة البحرية، 
شعاب مرجانية، أساك 
قرش، سالحف، أساك، 
رخويات، أُعلِنت حظرة 

وطنية يف عام 1990

منطقة ساحلية

)حيد مرجاين(
10 ،9 ،8 ،7 طبيعي 2004/9/28

املحمية البحرية الوطنية 
لسنقنيب وخليج دنقناب

مخترص جداً، ال وجود 
لبيان القيمة العاملية 

االستثنائية

نباتات متنوعة، سات 
جيولوجية استثنائية 

تشمل مناظر بركانية 
وفوهات براكن، أُعلِنت 

حظرة وطنية يف عام 
.2001

أرايض رطبة، 
صحراء

10 ،9 ،8 ،7 طبيعي 2004/9/28 محمية  وادي هّور الوطنية
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ليس مثة مواقع مواقع سوريا 8

قُدم مقرح الرشيح يف 
كانون ثاين/يناير 2014، 

وبانتظار القرار يف 
حزيران/يونيو 2016

أهوار َشكَّلت سلسلة 
متصلة من السباخ 

والبحرات الدامئة
أرايض رطبة 10 ،9 مختلط 2013/5/23 أهوار جنويب العراق

العراق 9

ليس مثة مواقع مواقع
جال طبيعي استثنايئ، 

مواقع جيولوجية مذهلة
جبال، موقع طبقايت 8 ،7 مختلط 2013/5/23 مدينة العادية

ليس مثة أوجه قصور

أرخبيل، تسع جزر، 
مناطق حيوية لتفريخ/

تعشيش الطيور البحرية، 
سالحف مهاجرة مهددة، 
أُعلِنت محمية طبيعية يف 

عام 1996

منطقة ساحلية، 
بحر

)حيد مرجاين(
10 طبيعي 2013/5/23

املحمية الطبيعية لجزيرة 
الدميانيات

ُعامن 10

ليس مثة أوجه قصور

موائل جزرية حيوية 
لبقاء الطيور والسالحف 

البحرية والشعاب 
املرجانية واألساك 
والكائنات العضوية 

البحرية

منطقة ساحلية، 
ُجرْد صخرية، بحر

)حيد مرجاين(
10 طبيعي 2013/5/23

املحمية الطبيعية املقرحة لجزر 
الحالنيات

ليس مثة أوجه قصور

مسطحات طينية، 
شواطئ، املنغروف/القرم، 

جزر مرجانية، بحار 
ضحلة وعميقة، منطقة 

قضاء فصل الشتاء لطيور 
مهاجرة

منطقة ساحلية، 
بحر )سباخ، 

املنغروف/القرم، 
شعاب مرجانية(

10 طبيعي 2013/5/23
محمية بَر الَحكان الطبيعية 

املقرحة

ليس مثة أوجه قصور

إحدى املناطق القليلة 
املتبقية يف العامل ملجاميع 

السلحفاة الخرضاء، 
أُعلِنت محمية طبيعية يف 

عام 1996

منطقة ساحلية

)املنغروف/القرم،
شعاب مرجانية(

10 مختلط 2013/5/23
محمية السالحف برأس الحد 

وموقع الراث العاملي برأس 
الجنز

ليس مثة أوجه قصور

توطنية نباتية مرتفعة، 
املكان الوحيد يف شبه 

الجزيرة العربية للشجرة 
اإلفريقية، مالذ ألنواع 
حية نادرة أو معرضة 

للخطر، أُعلِنت محمية 
طبيعية يف عام 1997

أودية ومناطق 
مرتفعة، منطقة 

ساحلية
10 ،7 طبيعي 2013/5/23 محمية جبل سمحان الطبيعية

ليس مثة أوجه قصور

أكرب غابة طبيعية متبقية 

يف الضفة الغربية، منطقة 

هامة للطيور املهاجرة، 

مهمة للموارد الجينية 

الربية من الحبوب 

وأشجار الفاكهة.

غابة 10 طبيعي 2012/4/2 غابة أم الريحان

فلسطن 11

ليس مثة أوجه قصور

إحدى أهم املناطق 

الرطبة الساحلية يف رشق 

حوض البحر األبيض 

املتوسط، تنوع حيوي 

وفر

منطقة ساحلية، 

أرايض رطبة، أودية
10 طبيعي 2012/4/2

األرايض الرطبة الساحلية لوادي 

غزة

طلَب قرار لجنة الراث العاملي رقم COM/11.12/36 )الصادر يف أيار/مايو 2012( أن يُْنِفذ مجلس الراث العاملي واملجلس الدويل لآلثار واملواقع بعثًة لتقييم 

حالة الصون يف املواقع الرئيسية املدرجة يف الَجرد والقامئة املؤقتة لفلسطن.

ليس مثة أوجه قصور

كُثبان رملية متحركة 

ممتدة لساحل البحر، 

ي كبر، يف  شبه خليج َمدِّ

بيئة مدارية قاحلة

منطقة ساحلية، 

ُجرد صخرية، 

صحراء، أودية 

وأرايض مرتفعة

)سباخ، شعاب 

مرجانية(

8 ،7 طبيعي 2008/3/18 املحمية الطبيعية لخور العديد

قطر 12

ليس مثة مواقع الكويت 13
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مخترص جداً، ال وجود 

لبيان القيمة العاملية 

االستثنائية أو تحديد 

ملعاير االختيار

جزر، مالذ للسالحف 

البحرية وفقمة الراهب، 

أُعلِنت محمية يف عام 

1995 وُوفرت لها الحاية 

مبوجب ذلك

منطقة ساحلية، 

بحر
غر محدد ليس مثة مواقع 1996/7/1 محمية  جزر النخيل الطبيعية

لبنان 14

ليس مثة مواقع ليبيا 15

م الرشــيح، أرجــأ قرار  قُــدِّ
العاملــي  الــراث  لجنــة 
  5.8C/27COM رقــم 
املوافقــة   )2003 )لعــام 

متنوعــة  مجموعــة 
البحريــة  املوائــل  مــن 
والســاحلية واألرضيــة مبــا 
فيهــا نظــام إيكولوجــي 

املرجانيــة للشــعاب 

ســاحلية،  منطقــة 
أحافــر،  موقــع 
)شعاب مرجانية( 10 ،9 ،8 ،7 طبيعي 2002/1/22 رأس محمد

مرص 16

ــارة القيمــة  ال وجــود لعب
االســتثنائية،  العامليــة 
هــي عبــارة عــن خمســة 

ــة ــر متصل ــع غ مواق

شــجرات،  أرايض  جــزر، 
ضحلــة،  بحــرات 
ــة،  ــوار مالح ــرات، أه بح
الطيــور لهجــرة  مهمــة 

رطبــة،  أرايض 
ســاحلية منطقــة 

)نظام بحرة( 10 ،7 طبيعي 2003/6/12 مسارات هجرة الطيور

ــارة القيمــة  ال وجــود لعب
االســتثنائية،  العامليــة 
هــي عبــارة عــن ثالثــة 

مواقــع غــر متصلــة

قديــم،  مــايئ  مســقط 
ــة، وادي شــديد  ــا غني دلت

القحولــة

مــايئ،  مســقط 
ســاحلية منطقــة 

)مانغروف( 10 ،9 ،8 ،7 طبيعي 2003/6/12 األودية الصحراوية

ــارة القيمــة  ال وجــود لعب
أو  االســتثنائية  العامليــة 
تحديــد ملعايــر االختيــار، 
تــراث  كموقــع  أنســب 

ــايف ــي ثق عامل

ــرود  ــالف الق ــر ألس أحاف
أرضيــة  وثدييــات 
يف  ُوجــدت  وَهْوريــة 

لــع ملقا ا

موقع أحافر غر محدد مختلط منطقــة جبــل القطــراين، محميــة 2003/6/12
بحــرة قــارون الطبيعيــة

ــارة القيمــة  ال وجــود لعب
االســتثنائية،  العامليــة 
هــي عبــارة عــن ثالثــة 

مواقــع غــر متصلــة

أكــرب منخفــض طبيعــي 
الصحــراء  يف  مغلــق 
رمــيل  كثيــب  الكــربى، 
حقــل  متصــل،  ضخــم 
الســيليكا،  زجــاج  مــن 
أكــر كهــف طبيعــي يف 

مــرص

صخريــة،  ُجــرْد 
كارســت صحــراء، 

)سباخ(
9 ،8 ،7 طبيعي للصحــراء 2003/6/12 الطبيعيــة  املناظــر 

لكــربى ا

ــارة القيمــة  ال وجــود لعب
االســتثنائية،  العامليــة 
هــي عبــارة عــن خمســة 

ــة ــر متصل ــع غ مواق

بالتنــوع  غنيــة  جبــال 
النبــايت، واحــات ضبابيــة، 
أهــوار مالحــة، تحتــوي 
علبــة  محميــة  عــىل 

لطبيعيــة  ا

مســقط  جبــال، 
منطقــة  مــايئ، 
صحــراء  ســاحلية، 
ــة،  ــعاب مرجاني )ش

) نغــروف ما

10 ،9 ،8 ،7 طبيعي 2003/6/12 السالسل الجبلية

ــارة القيمــة  ال وجــود لعب
االســتثنائية،  العامليــة 
هــي عبــارة عــن خمســة 

ــة ــر متصل ــع غ مواق

واحــات صحراويــة مــع 
بعــض النباتــات التوطنيــة 
بحــرات  والنــادرة، 

صغــرة 

ــا  ــة )منه ارايض رطب
مالــح(،  هــو  مــا 

صحــراء
10 ،9 ،8 ،7 طبيعي واألصغــر، 2003/6/12 الجنوبيــة  الواحــات 

ملــرص الغربيــة  الصحــراء 

ليس مثة أوجه قصور

بــن  الحــدود  طبقاتيــة 
الباليوســيني  العرصيــن 
أُعلنــت  واإليوســيني، 

محميــة منطقــة 

موقع طبقايت 8 طبيعي 2008/7/24 محمية الدبابية

كموقــع  أنســب  يبــدو 
ثقــايف  عاملــي  تــراث 

منظــر  قديــم،  مرصــد 
خــالب طبيعــي  غر واضح 7 مختلط 2010/11/3 مرصد حلوان

مخترص جداً، ال وجود 

لعبارة القيمة العاملية 

االستثنائية 

- - 10 ،9 ،8 ،7 طبيعي 1998/10/12 محمية نباتات دم الخالدات
املغرب 17

مخترص جداً، ال وجود 

لعبارة القيمة العاملية 

االستثنائية

بحرة ضحلة مفتوحة 

عىل البحر، سبخة
ي ساحيل/َمدِّ 7،10 طبيعي 1998/10/12 بحرة اخنيفيس

مخترص جداً، ال وجود 

لبيان  القيمة العاملية 

االستثنائية، ال تحديد 

للموقع الجغرايف

)سبخة( 10 طبيعي 1998/10/12 الحديقة الوطنية للداخلة

مخترص جداً، ال وجود 

لبيان القيمة العاملية 

االستثنائية

أُعلن حديقة وطنية يف 

عام 2004

ارايض رطبة )منها 

ما هو مالح(، 

صحراء

7،10 طبيعي 1998/10/12 املتنزه الوطني لِتاَلسمطان
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ليس مثة مواقع
موريتانيا 18

مخترص جداً، ال وجود 

لبيان  القيمة العاملية 

االستثنائية أو تحديد 

ملعاير االختيار 

منطقة ساحلية، جزر 

بة بشعاب مرجانية  ُمَهدَّ

ممتدة، تعشيش لطيور 

البحر والسالحف البحرية

غر واضح غر محدد مختلط 2002/7/8 املنطقة الساحلية لـ بلحاف/بروم

اليمن 19

ال وجود لبيان القيمة 

العاملية االستثنائية أو 

تحديد ملعاير االختيار

جبال تشتمل عىل جرف 

غايِبٍّ نادر، أنواع حية 

عديدة نادرة إقليمياً 

جبل، غابة غر محدد مختلط 2002/7/8 جبل بورع

ال وجود لبيان القيمة 

العاملية االستثنائية أو 

تحديد ملعاير االختيار

مصاطب، مناظر طبيعية 

جميلة
جبل غر محدد مختلط 2002/7/8 جبل حراز

ال وجود لبيان القيمة 

العاملية االستثنائية أو 

تحديد ملعاير االختيار

منطقة هامة لتعشيش 

السالحف البحرية
منطقة ساحلية غر محدد طبيعي 2002/7/8

املنطقة الساحلية لـ رشمة/

جثمون

مخترص جداً، ال وجود 

لبيان القيمة العاملية 

االستثنائية

مركز للتنوع النبايت، 

واحات ضبابية، يف أرض 

تسودها القحولة

غر واضح 10 ،7 طبيعي 2002/7/8 منطقة

* أُخذت املعلومات بشكل أسايس من توصيفات املواقع يف قامئة املوقع املؤقتة عىل املوقع اإللكروين لليونسكو.

ــة للــراث العاملــي أو الدراســات  ــة الخاصــة هــي تلــك املذكــورة كفجــوات أو معايــر مهمــة يف االســراتيجية العاملي ** الجوانــب ذات األهمي

املواضيعيــة لالتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة.

*** ُحــددت أوجــه القصــور يف ضــوء نـَـّص متطلبــات الــراث العاملــي عــىل وجــوب اشــتال املقرحــات املقدمــة عــىل االســم واملوقــع الجغــرايف 

غات القيمــة العامليــة االســتثنائية. ووصــف موجــز ومســوِّ

املواقع باللون األخرض اقُرحت حديثاً منذ تقرير "طبيعة 1".

املواقع باللون األصفر اقُرحت قبل أكر من عرشة أعوام.

املواقع باللون األحمر اقُرحت قبل خمسة عرش عاماً.

اللون الرمادي مخصص للدول التي ال مواقع مؤقتة لديها. 
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طبيعة 2: الطبيعة والرتاث العاملي يف الدول العربية

ملحق 2: خالصة أنواع مواقع الراث العاملي

املواقع الطبيعية/املختلطةالرقم

مؤقتةمؤقتة مدرجةمدرجة

املواقع الثقافية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3

2

1

4

1

0

3

0

2

5

2

1

0

1

0

9

4

0

5

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

11

5

4

6

5

1

3

12

9

3

11

0

2

8

0

23

8

3

5

3

1

2

7

6

3

2

6

4

4

2

1

0

5

5

6

9

1

3

األردن

اإلمارات العربية املتحدة

البحرين

تونس

الجزائر

السعودية

السودان

سوريا

العراق

ُعامن

فلسطن

قطر

الكويت

لبنان

ليبيا

مرص

املغرب

موريتانيا

اليمن

الدولة



االحتاد الدويل حلماية الطبيعة
يساعد االحتاد الدويل حلماية الطبيعة (IUCN) العاملَ على إجياد حلول عملية ألكثر حتدايتنا البيئية والتنموية إحلاحاً.

ويركز عمل االحتاد على تقدير وصون الطبيعة وضمان احلوكمة الفعالة واملنصفة الستخداماهتا وتبين حلول للتحدايت العاملية للمناخ والغذاء والتنمية قائمة على 
الطبيعة. ويدعم االحتاد البحث العلمي ويُدير مشاريع ميدانية يف خمتلف أرجاء العامل، حيث جيمع بني احلكومات واملنظمات األهلية واألمم املتحدة والشركات 

ثلى.  
ُ
لتطوير السياسات والقوانني واملمارسات امل

ويُعترب االحتاد أقدم وأكرب منظمة بيئية عاملية حيث يضم أكثر من 1200 عضو من احلكومات واملنظمات األهلية وحنو 11000 خبري متطوع من 160 
دولة. ويتوىل دعَم عمل االحتاد من 1000 موظف يف 45 مكتباً ومئات الشركاء يف القطاعني العام واخلاص واملنظمات األهلية حول العامل.

برانمج الرتاث العاملي يف االحتاد الدويل حلماية الطبيعة
االحتاد الدويل حلماية الطبيعة هو اهليئة االستشارية حول الطبيعة للجنة الرتاث العاملي التابعة لليونسكو. ومن خالل العمل الوثيق مع أعضاء االحتاد 

ومفوضياته (خاصة املفوضية العاملية للمناطق احملمية) وجمموعة كبرية من الشركاء يُقيِّم برانمج الرتاث العاملي يف االحتاد الدويل حلماية الطبيعة املواقع اجلديدة 
املرشحة لقائمة الرتاث العاملي ويرصد صون املواقع املدرجة ويروج التفاقية الرتاث العاملي ابعتبارها أداة صون عاملية رائدة ويقدم الدعم واملشورة والتدريب 

ملديري املواقع واحلكومات والعلماء واجملتمعات احمللية.

كما يُطلق هذا الربانمج طُرقاً مبتكرة لتعزيز دور اتفاقية الرتاث العاملي يف محاية التنوع احليوي للكوكب وتراثه الطبيعي وجعل أكثر األماكن ذات الداللة الرمزية 
يف العامل أمثلة على حلول التحدايت البيئية القائمة على الطبيعة.

املركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي
املركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي (ARC-WH) هو مركز من الفئة 2 يعمل حتت رعاية اليونسكو، وهو مؤسسة عامة حبرينية قائمة بذاهتا ومستقلة 
مقرها يف مدينة املنامة عاصمة مملكة البحرين. وقد أتسس املركز مبوجب اتفاقية ُوقعت يف اخلامس من شهر شباط/فرباير 2010 بني حكومة مملكة البحرين 

واليونسكو. وتتمثل رسالة املركز يف تعزيز تنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي لعام 1972 يف منطقة الدول العربية من خالل دعم تطبيق قرارات وتوصيات جلنة الرتاث 
العاملي لفائدة مواقع الرتاث العاملي يف املنطقة.

فريق التقرير
هذا التقرير مثرة جهود تعاونية بذهلا:

طارق أبو اهلوى: مستشار مستقل؛ املؤلف األول  
هيفاء عبداحلليم: املنسقة اإلقليمية لربانمج "طبيعة" للرتاث العاملي يف االحتاد الدويل حلماية الطبيعة  

ِإيلينا أُوسيبوفا: مسؤولة الرصد يف برانمج الرتاث العاملي يف االحتاد الدويل حلماية الطبيعة  
ْتريّشا َكِمنـْْغز: مستشارة مستقلة يف األحباث وحتليل البياانت  
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تقرير طبيعة ٢
تعزيز القدرات اإلقليمية يف الرتاث العاملي

طارق أبو الهوى، هيفاء عبدالحليم، إِيلينا أُوسيبوفا، تْريّشا كَِمْنْغز 
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املركز اإلقليمي العر� للرتاث العاملي

 ٤٦٥ طريق ٢٤٠٧
املنامة ٩١٢

 مملكة البحرين
www.arcwh.org املوقع االلكرتو�
info@arcwh.org الربيد االلكرتو�

املكتب اإلقليمي لغرب آسيا، اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة

 أم أذينة
شارع تهامة رقم ٦

ص.ب ٩٤٢٢٣٠
 ١١١٩٤ع³ن

اململكة األردنية الهاشمية
http://www.iucn.org/westasia املوقع االلكرتو�

westasia@iucn.org الربيد االلكرتو�

مركز البحر املتوسط للتعاون، اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة

شارع ماري كوري ٢٢
 كامبنياس

ص.ب ٢٩٥٩٠ملقة
أسبانيا

http://www.iucn.org/uicnmed املوقع االلكرتو�
westasia@iucn.org الربيد االلكرتو�

املكتب اإلقليمي لرشق وجنوب أفرقيا، اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة

 مركز واسا للصون
شارع مكوما (مقابل طريق مجادي، ساحة املدينة)ي

ص.ب ٦٨٢٠٠
 ٢٠٠ ن¿و�

كينيا
http://www.iucn.org/esaro املوقع االلكرتو�

westasia@iucn.org الربيد االلكرتو�

املكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفرقيا، اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة

٠١ ب ب ٣٣١٣
 ٥٢٩ شارع أغوستينو نيتو

 وغادوغو
 بوركينا فاسو

http://www.iucn.org/paco املوقع االلكرتو�
westasia@iucn.org الربيد االلكرتو�

اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة

 املقر الرئييس
٢٨ شارع موف¿�

 ١١٩٦ غالند
 سويرسا

www.iucn.org املوقع االلكرتو�
mail@iucn.org الربيد االلكرتو�

هاتف ٠٠٠٠ ٩٩٩ ٢٢ ٤١+
فاكس ٠٠٠٢ ٩٩٩ ٢٢ ٤١+
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