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سلسلة إرشادات المنطقة المحمية ألفضل ممارسات اللجنة العالمية للمناطق المحمية، لالتحاد العالمي لحماية الطبيعية
IUCN WCPA’s BEST PRACTICE PROTECTED AREA GUIDELINES SERIES

إرشادات المناطق المحمية ألفضل الممارسات الصادرة عن )IUCN-WCPA( هي المصدر الموثوق في العالم لمديري المناطق المحمية. تتضمن اإلرشادات التعاون بين 
الممارسين المتخصصين المكرسين لدعم تنفيذ أفضل لألفكار في هذا المجال، وهي تلخص التعلم والمشورة المستمدة من جميع أنحاء االتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وعند 

تطبيق هذه االرشادات فإنها تبني القدرات المؤسسية والفردية إلدارة أنظمة المناطق المحمية بشكل فعال، ومنصف، ومستدام، وللتعامل مع عدد ال يحصى من التحديات التي يتم 
مواجهتها في الممارسة العملية. وتساعد االرشادات الحكومات الوطنية، ووكاالت المناطق المحمية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، وشركاء القطاع الخاص، 

في الوفاء بالتزاماتهم وأهدافهم، وخاصة برنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المناطق المحمية.

تتوفر المجموعة الكاملة من اإلرشادات على الموقع:      
)www.cbd.int/protected/tools/( :و المصادر االضافية متاحة على الموقع

  )www.protectedplanet.net(:والمساهمة في تطوير القدرة على حماية كوكب االرض على الموقع

.)IUCN( تعريف المنطقة المحمية، وفئات اإلدارة وأنواع الحوكمة، استنادا الى االتحاد العالمي لحماية الطبيعية
IUCN PROTECTED AREA DEFINITION, MANAGEMENT CATEGORIES AND GOVERNANCE TYPES

يعّرف االتحاد العالمي لحماية الطبيعية )IUCN( المنطقة المحمية على النحو التالي: 
هي مساحة جغرافية محددة بوضوح، ومعترف بها، ومخصصة ومدارة، من خالل وسائل قانونية أو غيرها من الوسائل الفعالة، لتحقيق الحفاظ على الطبيعة 

على المدى الطويل، الى جانب الحفاظ على خدمات النظام البيئي، والقيم الثقافية المرتبطة بها.
يتم توسيع التعريف من خالل ست فئات إدارية )واحدة مع قسمين فرعيين(، ملخصة كما يلي.

I.أ. محمية طبيعية صارمة: محمية بشكل صارم للتنوع البيولوجي وربما أيًضا المظاهر الجيولوجية / الجيومورفولوجية، حيث يتم التحكم في الزيارات 
البشرية، واستخداماتها، وتاثيراتها، وتقييدها لضمان حماية قيم الحفظ.

I. ب. منطقة برية: عادًة ما تكون المساحات الكبيرة غير المعدلة أو المعدلة قليالً، والتي تحتفظ بطابعها الطبيعي وتأثيرها، بدون سكن دائم أو مهم لإلنسان، 
وتكون محمية ويمكن الحفاظ على حالتها الطبيعية.

II. الحديقة الوطنية: مناطق طبيعية كبيرة أو شبه طبيعية تحمي العمليات البيئية واسعة النطاق ذات األنواع واألنظمة البيئية المميزة، والتي تتمتع أيًضا بفرص 
روحية، وعلمية، وتعليمية، وترفيهية، وزيارات بحيث تكون متوافقة بيئًيا وثقافًيا.

III . معلم أو مظهر طبيعي: مناطق مخصصة لحماية نصب )مشهد( طبيعي معين، والذي يمكن أن يكون شكاًل أرضًيا، أو جباًل بحرًيا، أو كهف بحري، او 
مظهر جيولوجي مثل كهف، أو مظاهر حية مثل بستان قديم.

IV. منطقة إدارة الموائل / األنواع: مناطق لحماية أنواع أو موائل معينة، حيث تعكس اإلدارة هذه األولوية. سيحتاج الكثير من التدخالت المنتظمة والفعالة 
لتلبية احتياجات أنواع أو موائل معينة، ولكن هذا ليس من متطلبات الفئة.

V . محميات المناظر الطبيعية أو المناظر البحرية: حيث ينتج عن تفاعل الناس مع الطبيعة بمرور الوقت طابع مميز ذو قيمة إيكولوجية، وبيولوجية، وثقافية، 
ومشهدية كبيرة: وحيث يكون الحفاظ على سالمة هذا التفاعل أمًرا حيوًيا لحماية واستدامة المنطقة وما يرتبط بها من الحفاظ على الطبيعة والقيم األخرى.

VI.  المناطق المحمية ذات االستخدام المستدام للموارد الطبيعية: المناطق التي تحافظ على النظم البيئية، جنبا إلى جنب مع ما يرتبط بها من القيم الثقافية 
ونظم إدارة الموارد الطبيعية التقليدية.  وبشكل عام، ال سيما في الظروف الطبيعية، وفي ظل اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية التي يتوافق استخدام الموارد 

الطبيعية غير الصناعية منخفضة المستوى مع الحفاظ على الطبيعة التي تعد أحد األهداف الرئيسة.

يجب أن تعتمد الفئة على هدف )أهداف( اإلدارة األولية، والتي يجب أن تنطبق على ثالثة أرباع )على األقل( المنطقة المحمية، على قاعدة )75%(.

يتم تطبيق فئات اإلدارة مع تصنيف أنواع الحوكمة - وصف لمن يمتلك السلطة ومسؤولية المنطقة المحمية. يحدد IUCN أربعة أنواع من الحوكمة، وهي: 
النوع أ. الحوكمة من قبل الحكومة: الوزارة / الوكالة االتحادية أو الوطنية المسؤولة؛ او مؤسسات الوزارة أو الوكالة المسؤولة ) مثل على المستوى اإلقليمي، 

أو الوطني، أو البلدي(؛ او اإلدارة المفوضة من الحكومة )مثل المنظمات غير الحكومية(.
النوع ب - الحوكمة المشتركة: الحكم عبر الحدود )الترتيبات الرسمية وغير الرسمية بين بلدين أو أكثر(؛ او الحوكمة التعاونية )من خالل طرق مختلفة تعمل 

من خاللها الجهات الفاعلة والمؤسسات المتنوعة مًعا(؛ او الحكم المشترك )تعددي مجلس إدارة أو هيئة حاكمة متعددة األطراف(. 
النوع ج - الحوكمة الخاصة: المناطق المحمية التي أنشأها ويديرها مالك األراضي األفراد؛ او المنظمات غير الربحية )مثل المنظمات غير الحكومية، 

والجامعات( والمنظمات الهادفة للربح )مثل اصحاب الشركات(.
النوع د - حوكمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية: المناطق المحمية في أقاليم الشعوب األصلية- التي أنشأتها وتديرها الشعوب األصلية؛ او المناطق 

المحمية المجتمعية- التي أنشأتها وتديرها المجتمعات المحلية.

لمزيد من المعلومات حول تعريف IUCN، الفئات وأنواع الحوكمة، انظر )Dudley, 2008(  إرشادات لتطبيق المحمية فئات إدارة المنطقة، والتي يمكن 
www.iucn.org/pa_categories :الحصول عليه من الموقع االتي

لمعرفة المزيد عن أنواع الحوكمة، راجع )Borrini-Feyerabend et al., 2013(  إدارة المناطق المحمية: من الفهم إلى اإلجراء، الذي يمكن الحصول 
عليه من الموقع االتي: 

https://portals.iucn.org/library/node/29138

)www.iucn.org/pa_guidelines(

http://www.cbd.int/protected/tools/
http://www.iucn.org/pa_categories
https://portals.iucn.org/library/node/29138 
https://portals.iucn.org/library/node/29138 
http://www.iucn.org/pa_guidelines


ارشادات الحماية الجيولوجية في المناطق
المحمية والمحفوظة



)IUCN( االتحاد العالمي لحماية الطبيعة
ــة  ــد مــن كل مــن الحكوم ــف بشــكل فري  هــو مجموعــة مــن االعضــاء، ويتأل
ــر  ــة، وغي ــة، والخاص ــات العام ــزود المنظم ــي. ي ــع المدن ــات المجتم ومنظم
الحكوميــة بالمعرفــة واألدوات التــي تســاهم فــي التقــدم البشــري، والتنميــة 

ــا. ــة مع ــى الطبيع ــاظ عل ــة، والحف االقتصادي

تــم إنشــاء االتحــاد فــي عــام 1948، وهــو اآلن أكبــر شــبكة بيئيــة فــي العالــم، 
وأكثرهــا تنوًعــا، حيــث يعمــل علــى تســخير المعرفــة والمــوارد والوصــول إلــى 
أكثــر مــن 1500 منظمــة عضــو، وحوالــي 18000 خبيــر. وهــو مجهزرائــد 
فــي توفيــر الحمايــة الحفــظ والتقييمــات والتحليــات. مكنــت العضويــة الواســعة 
لاتحــاد مــن شــغل دور الحاضنــة والمســتودع الموثــوق بــه ألفضل الممارســات 

واألدوات والمعاييــر الدوليــة.

يوفــر االتحــاد مســاحة محايــدة يمكــن مــن خالهــا ألصحــاب المصلحــة 
المتنوعيــن بمــا فــي ذلــك الحكومــات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والعلمــاء، 
ــة، وغيرهــا  ــة، ومنظمــات الشــعوب األصلي والشــركات، والمجتمعــات المحلي

ــة. ــق التنمي ــة وتحقي ــات البيئي ــول للتحدي ــذ حل ــا لصياغــة وتنفي ــل مًع العم

مــن خــال العمــل مــع العديــد مــن الشــركاء والداعميــن، ينفــذ االتحــاد مجموعــة 
كبيــرة ومتنوعــة مــن مشــاريع الحمايــة، فــي جميــع أنحــاء العالــم. مــن خــال 
ــل  ــة، تعم ــات المحلي ــة للمجتمع ــة التقليدي ــوم والمعرف ــدث العل ــن أح ــع بي الجم
ــين  ــة، وتحس ــم البيئي ــتعادة النظ ــل، واس ــتعادة الموائ ــى اس ــاريع عل ــذه المش ه

رفاهيــة النــاس.
www.iucn.org

twitter.com/IUCN

اللجنــة العالميــة للمناطــق المحميــة )WCPA( التابعــة لـــاتحاد 
)IUCN( ــة الطبيعــة العالمــي لحماي

اللجنــة العالميــة للمناطــق المحميــة التابعــة لـــاتحاد العالمــي لحمايــة الطبيعــة: 
ــة.  ــي المناطــق المحمي ــرة ف ــة الخب ــن ناحي ــم م ــي العال ــى ف هــي الشــبكة األول
ــاتحاد العالمــي  ــع لـ ــة التاب ــج المناطــق المحمي ــل برنام ــن قب ــة م ــدار اللجن وت
لحمايــة الطبيعــة ويضــم أكثــر مــن 2500 عضــو، موزعيــن علــى 140 دولــة. 
اللجنــة هــي إحــدى اللجــان التطوعيــة الســت التابعــة لاتحــاد وتتمثــل مهمتهــا 
فــي تعزيــز إنشــاء وإدارة شــبكة ممثلــة عالميــاً للمناطــق المحميــة البريــة 
ــة مــن خــال  ــة فــي مهمــة االتحــاد. تعمــل اللجن ــة، كمســاهمة متكامل والبحري
ــا  ــة، ودمجه ــق المحمي ــط المناط ــى تخطي ــن عل ــات واآلخري ــاعدة الحكوم مس
ــات  ــي السياس ــتراتيجية لصانع ــورة االس ــم المش ــات، وتقدي ــع القطاع ــي جمي ف
والممارســين، للمســاعدة فــي تعزيــز القــدرات واالســتثمار فــي المناطــق 
المحميــة، ودعــوة الجمهــور المتنــوع ألصحــاب المصلحــة فــي المناطــق 
ــا الصعبــة. كان االتحــاد العالمــي و اللجنــة العالميــة  المحميــة لمعالجــة القضاي
ــا. فــي طليعــة العمــل العالمــي بشــأن المناطــق المحميــة، ألكثــر مــن 60 عاًم

www.iucn.org/wcpa

)CBD( اتفاقية التنوع البيولوجي
تــم فتــح بــاب التوقيــع علــى اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي فــي قمــة األرض فــي 
ــون االول  ــي كان ــذ ف ــز التنفي ــت حي ــي عــام 1992، ودخل ــرو ف ــو دي جاني ري
)ديســمبر( مــن عــام 1993، وهــي معاهــدة دوليــة للحفــاظ علــى التنــوع 
البيولوجــي، واالســتخدام المســتدام لمكونــات التنــوع البيولوجــي، والتقاســم 
العــادل للفوائــد المســتدامة مــن اســتخدام المــوارد الجينيــة. تضــم االتفاقيــة 196 

ــدان.  ــن البل ــة بي ــى اآلن، وتحظــى بمشــاركة شــبه عالمي ــداً حت بل
www.cbd.int

إدارة التراث الثقافي ، جمهورية كوريا
 تــم إنشــاء إدارة التــراث الثقافــي للحفــاظ علــى ســامة التقاليــد الثقافيــة لكوريــا 
ــراث  ــى الت ــاظ عل ــن خــال الحف ــوري م ــة للشــعب الك ــاة الثقافي ــز الحي وتعزي
ــوزارة  ــة ل ــة )aegis( التابع ــت رعاي ــل تح ــتخدامه. تعم ــز اس ــي وتعزي الثقاف
الثقافــة والســياحة. يتمثــل دورهــا فــي المســاهمة فــي النهــوض بالثقافــة الوطنيــة 
مــن خــال الحمايــة، وخلــق قيــم مــن التــراث الثقافــي، والترويج لكوريــا كواحدة 
مــن قــادة العالــم فــي التــراث الثقافــي. تمــول األبحــاث فــي المعاهــد ، وتحضــر 
ــي  ــكات ف ــة الممتل ــكات وحال ــكو إلدراج الممتل ــى اليونس ــا إل ــاالت لتقديمه الح
ــا. كمــا يوفــر األمــوال لتمكيــن النشــر الدولــي للمعرفــة ، بمــا فــي ذلــك  كوري
تمويــل مطبوعــات اللجنــة العالميــة للمناطــق المحميــة )WCPA( فــي االتحــاد 
ــي  ــة ف ــاية الجيولوجي ــادات الحم ــة )IUCN( “إرش ــة الطبيع ــي لحماي العالم

المناطــق المحميــة”.
english.cha.go.kr/cop/bbs/selectBoardListdo?bbsId=BB-

.SMSTR_1205&mn=EN_03_01&ctgryLrcls=CTGRY209

ــق  ــة للمناط ــة العالمي ــة، اللجن ــة الطبيع ــي لحماي ــاد العالم االتح
المحميــة، مجموعــة اختصاصيــي التــراث الجيولوجــي 

أسســت مجموعــة اختصاصيــي التــراث الجيولوجــي )GSG( فــي أعقــاب 
ــة ليشــمل  ــة المحمي ــة للمنطق ــة الطبيع توســيع تعريــف االتحــاد العالمــي لحماي
جميــع عناصــر الطبيعــة، وبالتالــي التنــوع الجيولوجــي والتــراث الجيولوجــي، 
حســب متطلبــات الحفــظ. وعضويــة المجموعــة مــن أولئــك الذيــن لديهــم 
الخبــرة والمعرفــة بعلــوم األرض وتطبيقاتهــا لتخطيــط، وإدارة، وتشــغيل 
المناطــق المحميــة. المجموعــة تضــم أكثــر مــن 100 عضــو وتقــدم المشــورة 
المتخصصــة فــي جميــع الجوانــب للتنــوع الجيولوجــي فيمــا يتعلــق بالمناطــق 

ــوف والخســفات. ــك الكه ــي ذل ــا ف ــا، بم ــة وإدارته المحمي
www.iucn.org/commissions/world-commission-protect-

ed-areas/our-work/geoheritage

https://www.iucn.org
https://www.iucn.org
http://twitter.com/IUCN
http://www.iucn.org/wcpa
https://www.cbd.int
https://www.cbd.int
https://www.cbd.int
http://english.cha.go.kr/cop/bbs/selectBoardListdo?bbsId=BBSMSTR_1205&mn=EN_03_01&ctgryLrcls=CTGRY209. 
http://english.cha.go.kr/cop/bbs/selectBoardListdo?bbsId=BBSMSTR_1205&mn=EN_03_01&ctgryLrcls=CTGRY209. 
http://english.cha.go.kr/cop/bbs/selectBoardListdo?bbsId=BBSMSTR_1205&mn=EN_03_01&ctgryLrcls=CTGRY209. 
http://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/geoheritage 
http://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/geoheritage 
http://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/geoheritage 
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ان تســمية الكيانــات الجغرافيــة فــي هــذا الكتــاب، وطريقــة عــرض المــادة، ال تعنــي التعبيــر عــن أي منهــا، أي رأي مــن جانــب االتحــاد 
العالمــي لحمايــة الطبيعيــة )IUCN( أو المنظمــات المشــاركة األخــرى بشــأن الوضــع القانونــي ألي بلــد أو إقليــم أومنطقــة، أو ســلطاتها، 

أو فيمــا يتعلــق بترســيم حدودهــا.

اآلراء المعبــر عنهــا فــي هــذه المبــادئ التوجيهيــة ال تعكــس بالضــرورة وجهــات نظــر االتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة أو المنظمــات 
المشــاركة األخــرى.

يســر االتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة والمــوارد الطبيعيــة أن يعــرب عــن تقديــره لدعــم شــركائه فــي اإلطــار الذيــن يقدمــون التمويــل 
األساســي مثــل: وزارة الخارجيــة فــي فنلنــدا؛ حكومــة فرنســا ووكالــة التنميــة الفرنســية )AFD( ؛ وزارة البيئــة مــن جمهوريــة كوريــا؛ 
الوكالــة النرويجيــة للتعــاون اإلنمائــي )Norad(؛ الوكالــة الســويدية للتعــاون اإلنمائــي الدولــي )Cida(؛ الوكالــة السويســرية للتنميــة 

والتعــاون )SDC( ؛ ووزارة الخارجيــة األمريكيــة.

ال يتحمل االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة واملنظامت املشاركة األخرى أي مسؤولية عن السهو 

أو األخطاء التي قد تحدث يف الرتجمة إىل اللغة العربية يف هذه الوثيقة الذي تعترب نسخته 

 األصلية باللغة اإلنجليزية. يف حالة وجود تناقضات، يرجى الرجوع إىل النسخة األصلية.  عنوان اإلصدار األصيل:
 Guidelines for geoconservation in protected and conserved areas )2020(. Best Practice  

Protected Area Guidelines Series, No. 31. تم النشر بواسطة  IUCN: كاند، سويسرا.
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.PAG.31.en

أصبح هذا المنشور ممكناً جزئياً بتمويل من إدارة التراث الثقافي، جمهورية كوريا.

تم النشر بواسطة )IUCN(: كاند، سويسرا. 

 IUCN إنتاج: برنامج التراث العالمي

حقوق النشر: © IUCN( 2020(، االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية. 

حقوق النشر: © IUCN( 2022(، للرتجمة العربية

ُيســمح باستنســاخ هــذا المنشــور لألغــراض التعليميــة أو غيرهــا مــن األغــراض غيــر التجاريــة دون إذن كتابــي مســبق مــن صاحــب 
حقــوق النشــر بشــرط االعتــراف بالمصــدر بالكامــل. يحظــر إعــادة إنتــاج هــذا المنشــور إلعــادة بيعــه أو ألغــراض تجاريــة أخــرى 

بــدون إذن كتابــي مســبق مــن صاحــب حقــوق النشــر.:

االقتبــاس الموصــى بــه: الزبيــدي ، أ. وهــادي ، أ. م. )2022(. إرشــادات للحفــظ الجغرافــي فــي المناطــق المحميــة والمحميــة. سلســلة 
.IUCN :إرشــادات أفضــل الممارســات للمناطــق المحميــة رقــم 31. غانــد ، سويســرا

978-2-8317-2202-3 )PDF( :ISBN

  https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.PAG.31.ar :DOI

 ;Yellowstone National Park )Wyoming, USA(, viewing platform for geysers : صور الغاف األمامي باتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار :
Hohe Tauern National Park (Carinthia, Austria): Grossglockner mountain and Franz Josef glacier showing melting effects of climate 
change; San Bartolomé, Galápagos National Park )Ecuador(: volcanic landforms being vegetated; Hotel in Serengeti National Park 

)United Republic of Tanzania( built sensitively around a granite landform. All photos © Roger Crofts

 Examples of the geoconservation in protected areas, clockwise from top left: Burgess Shale Cambrian : صور الغاف الخلفي :
explosion of life Yoho National Park, )Canada( © Parks Canada, Ryan Creary; Triglav National Park )Slovenia( represented on the 
national flag as a cultural icon of the country; Royal Natal National Park (KwaZulu-Natal, South Africa), part of the escarpment of 

the Drakensberg World Heritage site and the transboundary Peace Park; Jiuzhaigou National Park )Sichuan, China(, very popular 
with Chinese tourists for its colourful lakes in limestone rocks. Latter three photos © Roger Crofts

Niall O’Laoghaire, Guilder Design : تصميم 
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المقدمة

ــل  ــادات ألفض ــن اإلرش ــة م ــى مجموع ــة )IUCN(، ال ــة الطبيع ــي لحماي ــاتحاد العالم ــة لـ ــة التابع ــق المحمي ــة للمناط ــة العالمي ــت اللجن توصل
الممارســات لســنوات عديــدة. القصــد مــن ذلــك هــو مســاعدة جميــع المشــاركين فــي أنشــطة المناطــق المحميــة حــول العالــم للوصــول إلــى أحــدث 

ــراء.  المعلومــات والممارســات المســتنيرة المســتمدة مــن الخب

مــع التغييــر فــي تعريــف االنحــاد العالمــي لحمايــة الطبيعــة )IUCN( للمنطقــة المحميــة منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن لدمــج الحمايــة الجيولوجيــة 
ــة لحمايــة التنــوع البيولوجــي، والتفويضــات التــي أقرتهــا المؤتمــرات العالميــة الثاثــة للحمايــة التابعــة لاتحــاد الدولــي  ــا إلــى جنــب ومكمل جنًب

لحمايــة الطبيعــة )IUCN( فــي عــام 2008، 2012، و 2016 ، هنــاك مطلــب واضــح لتقديــم إرشــادات بشــأن الحمايــة الجيولوجيــة.

المناطــق المحميــة، مدرجــة ضمــن هــذا المرشــد اعترافــا بأهميــة العناصــر األخــرى الفعالــة فــي حمايــة التــراث الجيولوجــي. اثنــان منهــا لهمــا 
أهميــة خاصــة فــي مجــال الحمايــة الجيولوجيــة: مواقــع التــراث العالمــي ومواقــع الجيوبــارك. واألخيــرة هــي شــبكة عالميــة موســعة تحــت رعايــة 

اليونســكو.

هنــاك رأي مفــاده أن التــراث الجيولوجــي صلــب وقــوي ويمكنــه االعتنــاء بنفســه. واشــارت هــذه اإلرشــادات، الــى وجــود الكثيــر مــن المظاهــر 
الهشــة التــي يمكــن أن تدمــر بســهولة بســبب االســتخدام المفــرط أو عــن طريــق اســتغال الصخــور والمعــادن. والتعامــل مــع مثــل هــذه التهديــدات 

يمثــل تحدًيــا مســتمًرا لمديــري المواقــع. 

ان اآلثــار المتزايــدة لتغيــر المنــاخ العالمــي، تؤكــد علــى االهميــة الكبيــرة الحمايــة الجيولوجيــة  وفعاليتهــا فــي المســاعدة علــى فهــم كيفيــة اســتجابة 
الطبيعــة فــي الماضــي للتغيــرات المناخيــة والطبيعيــة وأفضــل طريقــة للمحافظــة عليهــا فــي الوقــت الحاضــر وفــي المســتقبل. لذلــك فــان النهــج 

الديناميكــي والمــرن فــي تحديــد المواقــع الجيولوجيــة وادارتهــا هــو األســاس فــي اختيــار هــذه المواقــع.

تركــز الحمايــة الجيولوجيــة علــى حمايــة أفضــل األمثلــة للمتحجــرات )االحفوريــات(، و الصخــور، والمعــادن والمحافظــة عليهــا، واشــكال ارضيــة 
معينــة تمثــل األنظمــة المناخيــة المختلفــة عبــر تاريــخ األرض. كمــا تســعى لضمــان أن العمليــات الطبيعيــة الحيــة وغيرالحيــة يتــم حمايتهــا وإدارتهــا 

ــكل صحيح.  بش

هنــاك عاقــة وثيقــة بيــن الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي والحفــاظ علــى التنــوع الجيولوجــي. و يجــب ان نعلــم بــان هــذا التفاعــل يــزداد ، وهنــاك 
حاجــة إلــى ضمــان معاملــة النظــام البيئــي بأكملــه وجميــع أجزائــه العاملــة ككيــان واحــد. 

غالًبــا مــا يتــم تجنــب موظفــي المناطــق المحميــة مصطلحــات لغــة علــوم األرض. لذلــك يأمــل المؤلفــون فــي هــذه اإلرشــادات، فــي إزالــة حواجــز 
ــك  ــد وفــروا وســيلة ســهلة للفهــم وهــي مســرد للمصطلحــات. واألهــم مــن ذل ــك، فق ــى ذل ــة إل الفهــم واالســتيعاب للمديريــن وموظفيهــم. باإلضاف
كلــه هــو الحاجــة إلــى قيــام الموظفيــن بإبــاغ الجمهــور عــن التــراث الجيولوجــي بطريقــة ســهلة الفهــم النــه يعــد مصــدر إلهــام للجمهــور ويثيــر 

االهتمــام والحمــاس لديهــم. 

هــذه اإلرشــادات هــي نتيجــة تعــاون دولــي ضمــن مجموعــة اختصاصيــي التــراث الجيولوجــي )GSG( التابعــة للجنــة العالميــة للمناطــق المحميــة 
)WCPA( التــي تــم تشــكيلها مؤخــًرا. هــذه المجموعــة تتوســع فــي كل وقــت ولديهــا الخبــرة والتجربــة فــي جميــع جوانــب التــراث الجيولوجــي 

والحفــاظ عليــه. أعضــاء هــذه المجموعــة مســتعدون وراغبــون فــي مســاعدة الزمــاء فــي المناطــق المحميــة فــي عملهــم. 

أننــي أوصــي بهــذه المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التــراث الجيولوجــي لجميــع المشــاركين فــي إنشــاء وإدارة المناطــق المحميــة والمحفوظــة لضمــان 
حمايــة تنوعنــا الجيولوجــي وكذلــك تــراث التنــوع البيولوجــي.

دكتورة كاثي ماكينون
شاغل كرسي

)IUCN( في االتحاد العالمي لحماية الطبيعة )WCPA( اللجنة العالمية للمناطق المحمية
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شكر وتقدير

ســاهم فــي كتابــة هــذا الكتــاب المصــدر مجموعــة مــن الباحثيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم. ويرغــب روجــر كروفتــس، بصفتــه مديــر النشــر، ان يتقدم 
بالشــكر والتقديــر الــى هــذه المجموعــة، علــى كتاباتهــم ومســاهماتهم التحريريــة، وهــم: جــون جــوردون، ومــوراي جــراي، ودان تورمــي، وغرايــم 
ل ووربويــز. كمــا يــود أن يشــكر اآلخريــن الذيــن ســاهموا بالنصــوص أو بدراســات الحالــة، وهــم: تيــم بادمــان، وخوســيه بريلهــا، ومارجريــت 
بروكــس، وتايانــد دي ســيكويرا كانســين، وروزانــا ســيركفينيك، ونايجــل دودلــي، وكريســتوف إلجــر، وجــون كــون، وإيكــو هاريونــو، وريناتــو 
هنريكــس، وماريــا دا غلوريــا موتــا غارســيا، وجوناثــان الروود، وجوزيــب ماريــا ماالراتــش، وداريــو مانســينيا، وكوليــن ماكفاديــن، وآن موســر، 

وبيوتــر ميجــو، وديامانتينــو بيريــرا، وباولــو بيريــرا، وريمونــد روبرتــس، وفينســنت سانتوتشــي، وكيونــج ســيك وو. 

ويشكر ويقدر تعليق اآلخرين، بما في ذلك اليانور براون، وإنريكي دياز- مارتينيز، وشين أوركارد. 

وقــد تمــت مراجعــة النــص كامــاً مــن قبــل مقوميــن مســتقلين وهــم ، جــودي فيــش، وديفيــد ويلــش، بتقديــر كبيــر. وشــكراً الــى كاثــي ماكينــون، 
ــود ان نشــكر ديــف هارمــون، لقيامــه  ــر. ون ــى تحســين المســتند بشــكل كبي ــات أدت إل ــن قدمــوا تعليق ــز الذي ــغ غروف ــور ســاندويث، وكري وتريف

بتحريــر النســخ الــى جانــب التعليقــات والنصائــح القيمــة. وكذلــك نشــكر نيــال اوالوكيــر مــن مكتــب كلــدر للتصميــم واالخــراج. 

لم يكن كتاب االرشادات ممكناً لوال الدعم المالي السخي من إدارة التراث الثقافي ، جمهورية كوريا. 

هذه االرشادات مهداة ومخصصة للدكتور غرايم ل ووربويز الذي ساهم كثيًرا في تطويره، والذي توفي قبل ان ينشر. 

اخيــًرا، شــكًرا جزيــاً علــى تشــجيع الزمــاء فــي االتحــاد العالمــي لحمايــة الطبيعــة- اللجنــة العالميــة للمناطــق المحميــة- مجموعــة اختصاصيــي 
التــراث الجيولوجــي، والــى تيــم بادمــان صاحــب الميزانيــة، والــى زوجتــي ليندســي لصبرهــا وتحملهــا.  
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ملخص تنفيذي

تهدف هذه اإلرشادات إلى مساعدة جميع المشاركين في أي جانب من جوانب إنشاء وإدارة المناطق المحفوظة واإلشراف على المناطق المحمية 
لفهم ومعالجة الحفاظ على التراث الجيولوجي )ُيطلق عليه اسم الحماية الجيولوجية في هذه االرشادات(. يوجه الرسم البياني التوضيحي في القسم 

1 القارئ إلى األقسام األكثر صلة بدورهم ونشاطهم.

 يتضمن ملخص كل قسم إرشادات ألفضل الممارسات للمستخدمين. 

قسم 1: الغرض، والمحتوى، واستخدام المبادئ التوجيهية
يصف هذا القسم الغرض والقراء المستهدفين للمبادئ التوجيهية ، ويحدد سياق الحماية الجيولوجية ويوفرجدول ورسم تخطيطي لتوجيه القارئ 

من خال الوثائق وماحظة المصادر اإلضافية الرئيسية لإلرشاد.

قسم 2: تحديد سياق الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية والمحفوظة: المفاهيم والتعاريف الرئيسية
يقدم هذا القسم تعريفات قياسية للتراث الجيولوجي، والتنوع الجيولوجي، والحماية الجيولوجية؛ كذلك يصف القيم الخمس األساسية للتراث الجيولوجي 

والتنوع الجيولوجي؛ ويشرح أهمية الحماية الجيولوجية لـ )IUCN( وللمناطق المحمية. كما يقدم المشورة بشأن تطبيق هذه اإلرشادات على آليات 
الحماية الفعالة األخرى و »المناطق المحمية”. نوصي بأن يقرأ جميع المستخدمين هذا القسم ألنه يوفر سياًقا أساسًيا لبقية اإلرشادات. 

إرشادات أفضل الممارسات رقم 1: لتجنب االلتباس، استخدم تعاريف التراث الجيولوجي، والتنوع الجيولوجي، والحماية الجيولوجية ومناطق 
الحماية الجيولوجية المحمية، والمواقع الجيولوجية باستمرار.

إرشادات أفضل الممارسات رقم 2: يجب تطبيق هذه اإلرشادات على آليات الحماية الفعالة األخرى وغيرها من »المناطق المحمية«.

قسم 3: تطبيق المبادئ العامة الحماية الجيولوجية في إدارة المناطق المحمية والمحفوظة
يصف هذا القسم تسعة مبادئ عامة الحماية الجيولوجية كأساس إلنشاء وإدارة الحماية الجيولوجية في المناطق المحفوظة، وكذلك المناطق 

المحمية. نوصي جميع المستخدمين بقراءة هذا القسم ألنه يوفر أيًضا سياًقا أساسًيا لتطبيق االرشادات. 

 إرشادات أفضل الممارسات رقم 3: استخدم المبادئ التسعة الحماية الجيولوجية في الجرد، والتخطيط، وتحديد األهداف، واإلدارة ومراقبة 
الظواهر وعمليات التراث الجيولوجي. 

قسم 4: إنشاء مناطق الحفظ والمحميات الجيولوجية
يصف هذا القسم الخطوات الرئيسية في إنشاء مناطق حماية الحماية الجيولوجية الجديدة أو لحماية المظاهر والعمليات الجيولوجية 

والجيومورفولوجية كجزء من المناطق المحمية الحالية: تحديد الغرض، وتحديد نطاق العملية على المستوى )الوطني، أو االقليمي أو المحلي(، 
وتطوير قائمة بمظاهر وعمليات التراث الجيولوجي، وتحديد معايير تقييم الموقع و يتم توفير أمثلة على ذلك. كذلك يوضح القسم أهمية تكامل 
الحماية الجيولوجية وتوثيق التخطيط على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي. تم وصف أهمية األنواع المختلفة من آليات الحماية والحوكمة 

والملكية وترتيبات الحيازة. تمت مناقشة متطلبات الخبرة ذات الصلة. تمت مناقشة أهمية المناهج الدولية، مثل التراث العالمي، ومواقع 
الجيوبارك العالمية، وكذلك محميات المحيط الحيوي ومواقع رامسار، بإيجاز.

إرشادات أفضل الممارسات رقم 4: استخدم األنواع الثمانية من اهتمامات التراث الجيولوجي )الجدول 4. 1.( للمساعدة في تحديد أغراض 
منطقة الحماية الجيولوجية أو شبكة المواقع الجيولوجية. 

إرشادات أفضل الممارسات رقم 5: اعداد قائمة جرد للمواقع الجيولوجية باستخدام نهج المخطط االنسيابي في الشكل 4. 1. 

 ارشادات أفضل الممارسات رقم 6: التأكد من استخدام معايير تقييم المواقع الجيولوجية بشكل واضح لكي تغطي الدراسة العلمية، و االستخدام 
التعليمي، والسياحة الجيولوجية، واالستخدام الترفيهي.

إرشادات أفضل الممارسات رقم 7: تشجيع تطوير خطط العمل على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية لضمان إدراج الحماية الجيولوجية 
في وثائق القرار الرئيسية.

إرشادات أفضل الممارسات رقم 8:: استخدم إرشادات )WCPA( بشأن المناطق المحمية وغيرها من تدابير الحفظ الحماية  القائمة على المنطقة 
لضمان آلية الحماية األكثر فعالية للموقع الجيولوجي.

إرشادات أفضل الممارسات رقم 9: استخدام الخبراء لضمان المدخات الفنية في التخطيط، واإلدارة، والتواصل في الحماية الجيولوجية. 

إرشادات أفضل الممارسات رقم 10: ضع في اعتبارك ما إذا كانت المنطقة المحمية ومظاهر وعمليات التراث الجيولوجي الخاصة بها يمكن أن 
تلبي معايير وضع اليونسكو بموجب اتفاقية التراث العالمي و / أو شبكة مواقع الجيوبارك العالمية.
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أرشادات أفضل الممارسات رقم 11: ضع في اعتبارك كيف يمكن أن يكون التنوع الجيولوجي والتراث الجيولوجي في محميات المحيط الحيوي 
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1.1 الغرض من اإلرشادات

تهدف هذه اإلرشادات إلى مساعدة المهنيين العاملين في المناطق 
المحمية، واالمناء على المناطق المحمية لدمج وادارة الحفاظ 
على التراث الجيولوجي و التنوع الجيولوجي في عملهم على 

جميع المستويات من مستوى النظام إلى مستوى الموقع. نوصي 
باستخدام تعريف بسيط الحماية الجيولوجية وهو »الحفاظ على 
التنوع الجيولوجي من أجل القيمة الجوهرية، والبيئية، والتراث 

الجيولوجي »)شاربلز، 2002(.

توفر هذه اإلرشادات روابط لإلرشادات ذات الصلة على وجه 
الخصوص في اللجنة العالمية للمناطق المحمية )WCPA( في 
سلسلة إرشادات أفضل الممارسات ودراسات حالة من جميع 

أنحاء العالم توضح أفضل الممارسات في الحماية الجيولوجية. 

العديد من المهنيين واألمناء في المناطق المحمية ليسوا 
علماء جيولوجيا وقد يجدوا لغة ومفاهيم علوم األرض صعبة 
لفهمها ودمجها في عملهم. هذه المصطلحات يمكن فهمها ألن 

المصطلحات غالًبا ما تكون معقدة، وهذه المفاهيم مختلفة تماًما 
عن تلك الخاصة بحماية التنوع البيولوجي )الذي تم من أجله 
انشاء العديد من المناطق المحمية( وغالًبا ما يتم الشعور بأن 
المظاهر الجيولوجية موجودة ثابتة نسبًيا وتحتاج إلى القليل 
من االهتمام )كروفت، 2014(. لهذه األسباب، فان التراث 

الجيولوجي والتنوع الجيولوجي )كما هو محدد في القسم 2.2( 
غالًبا ما يتم تجاهل حمايته وادارته في المناطق المحمية ولكن قد 
يكون له قيمة عالية، ويكون جزء ال يتجزأ من الطبيعة ويحتاج 
إلى الفهم واالهتمام به. عاوة على ذلك، فإن الصحة الوظيفية 
للعديد من المحميات تعتمد على فهم العمليات غير البيولوجية 

التي خلقت المنطقة، وتتفاعل معها في الوقت الحاضر، وقد تكون 
مؤثرة في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك، فان المنطقة المحمية قد 
تضم مظاهر جيولوجية كبيرة، و قد تثير اهتمام الزائرين، والتي 
قد تمثل أيًضا ذات أهمية كبيرة من ناحية األخطار الطبيعية )مثل 
النشاط البركاني(، وعند ذلك يجب أن تعالج بصورة صحيحة من 

قبل موظفو االدارة. 

تهدف هذه اإلرشادات إلى المساعدة في تحسين الحماية وإدارة 
التراث الجيولوجي والتنوع الجيولوجي في المناطق المحمية 

والمحفوظة واالعتراف بالعاقات المتبادلة والتفاعات مع 
المظاهر والعمليات البيولوجية. هذه االرشادات ليست كتاًبا 

مدرسًيا عن ممارسة إدارة الحماية الجيولوجية بل لتحدد الخلفية 
األساسية، والسياق والمبادئ، و تلخيص المواد ذات الصلة 
لجعلها أكثر سهولة للوصول إليها من قبل المستخدمين في 

مجلد واحد؛ وتقديم روابط لمفتاح المؤلفات والمصادر اإلضافية 
التي تشمل اإلرشاد العملي التفصيلي. استخدام امثلة ألفضل 

الممارسات من جميع أنحاء العالم ويمكن أن تمنح المستخدمين 

ثقة متجددة لاهتمام بالتراث الجيولوجي وربط الحماية 
الجيولوجية مع حماية التنوع البيولوجي. 

1. 2 استخدام االرشادات

من غير المحتمل أن يحتاج معظم المستخدمين إلى قراءة هذه 
اإلرشادات من الغاف إلى الغاف، ولكن سوف يتم استخدمها 
كمصدر مرجعي الحتياجاتهم الخاصة والظروف المتعلقة في 

إنشاء وادارة الحماية الجيولوجية. 

تم تنظيم هذه اإلرشادات في تسعة أقسام )الجدول 1.1( باتباع 
سياقيين رئيسيين، وإنها توفر خطوات سير العمل إلنشاء نظام 

الحماية الجيولوجية على المستوى الوطني أو اإلقليمي، و 
انشاء الحماية الجيولوجية بصورة فردية، أو إضافة الحماية 
الجيولوجية للمناطق المحمية الموجودة بالفعل، بما في ذلك 

اإلدارة، والمراقبة، والترتيبات الخاصة بـتوعية الجمهور )الشكل 
1.1(. ويمكن لمديري المناطق المحمية والمحفوظة الموجودة ان 
يبدأون مباشرة من القسم 5. نحن ومع ذلك، نوصي بشدة أن يقرأ 
الجميع األقسام 2 و 3 ، حيث انهما يوفران مادة سياقية الحماية 
الجيولوجية. يوفر الجدول 1.1 والشكل 1.1 دلياً سريعاً لتحديد 

مواضيع معينة ضمن الوثيقة.

1. 3 مصادر إضافية رئيسية

ــة  ــة عام ــية لمح ــة الرئيس ــن المصــادر اإلضافي ــد م تعطــي العدي
ويوفــر  المحميــة.  المناطــق  فــي  الجيولوجيــة  الحمايــة  عــن 
 )Crofts & Gordon, 2014, 2015( جــوردون  و  كروفتــس 
مقدمــة للمفاهيــم والمصطلحــات والروابــط بيــن الحفــاظ علــى 
المحميــات الجيولوجيــة والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي، وهــي 

ــا.  ــة مجاًن متاح

كمــا تتوفــر معالجــات أكثــر شــموالً للتنــوع الجيولوجــي والتــراث 
 Gray,( ــي كــري الجيولوجــي، وتقييمهــا، وحمايتهــا، وإدارتهــا ف
.وتعــد   )Reynard & Brilha, 2018( وبرلهــا  ورينــارد    )2013
المصــدر  هــي   )Geoheritage( الجيولوجــي  التــراث  مجلــة 
التــراث  جوانــب  جميــع  حــول  للمقــاالت  الرئيســي  الدولــي 
الجيولوجــي. ومعظــم المقــاالت المنشــورة فيهــا متاحــة كمصــدر 
 مفتــوح أو يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال بوابــة البحــث 

.)ResearchGate(

 يوفر هذا القسم:
■ ملخص لغرض ومحتوى االرشادات )1.1(. 

 ■ دليل سريع الستخدام اإلرشادات وتحديد موضوعات معينة )1.2(.  

 ■ مصادر إضافية رئيسية للمعلومات )1.3(
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الشــكل 1.1. الخطــوات الرئيســية فــي إنشــاء وإدارة مناطــق المحميــة الحمايــة الجيولوجيــة والموضوعــات الرئيســية التــي يتــم تناولهــا فــي 
هــذه اإلرشــادات.

1. الغرض من االرشادات، ومحتواها، واستخدامها

مفاھیم وتعاریف ومبادئ الحفظ الجیولوجي (القسمان 2 و 3)

تحدید الغرض واألھداف والمقیاس (4. 1)

جرد الموقع وتوثیقھ (4. 2)

معاییر تقییم واختیار الموقع (4. 3)

 دمج التراث الجیولوجي في خطط العمل الوطنیة والمحلیة (4. 5)

 آلیات الحمایة (4. 6) أنواع الحوكمة (4. 7)
متطلبات الخبرة (4. 8) المناھج الدولیة (4. 9)
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دمج الحمایة الجیولوجیة في خطط اإلدارة المحمیة (5. 1)

عملیات الحفظ الجیولوجي والحمایة (5. 2)
 تطبیق فئات إدارة المناطق المحمیة لالتحاد العالمي لحمایة الطبیعة (5. 3)

 دمج القیم الروحیة والثقافیة للتراث الجیولوجي (5. 4)
مواقع المراقبة والتقییم (5. 5)

التعامل مع التھدیدات
 طبیعة التھدیدات (6. 1)

 الحساسیة والضعف (6. 2)
 تقییم المخاطر واآلثار (6. 3)

 التعامل مع التھدیدات من مصادر معینة (6. 4)
 التعامل مع التفاعل بین الحفاظ على التنوع الجیولوجي والتنوع البیولوجي (6. 5)

 أمثلة على الحفظ الجیولوجي في بیئات مختارة (7. 1 – 7. 4)
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تنفیذ الترتیبات للزوار
 المشاركین والمتواصلین (8. 1 - 8. 5)















◆ التوثیق
◆ تحلیل التھدید

◆ إدارة تقسیم المناطق

◆ أھداف اإلدارة
◆ مراقبة حالة الموقع

◆ إمكانیة التفسیر
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تحديد سياق الحماية الجيولوجية في 
المناطق المحمية والمحفوظة :

مفتاح المفاهيم والتعاريف

2

نقطة سيكار )Siccar Point( في اسكتلندا هي موقع رئيسي لاكتشاف العلمي عن تشكيل األرض. هذا الموقع ذو األهمية العلمية الخاصة لحماية التكوينات 
الصخرية التي اكتشفها جيمس هوتون في عام 1788، وذكرها في أطروحته عن نظرية األرض عام 1795. وهذا التقاطع بين الصخور االقدم عمراً، السفلية، 
شديدة االنحدار؛ وبين الصخور االحدث عمراً، العلوية، ذات االنحدار البسيط؛ الذي يمثل فجوة واسعة في سجل الصخور مع العديد من دورات التعرية والترسب 

بينهما، وكذلك يشير إلى امتداد واسع للزمن الجيولوجي. األشخاص الموجودون في الصورة هم غرايم ل. ووربويز )على اليمين( وجون جوردون )على اليسار(؛ 
كاهما من مؤلفي هذه االرشادات. © روجر كروفتس
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2. 1 لماذا الحاجة إلى الحماية الجيولوجية 

هناك وجهة نظر شائعة مفادها أن الصخور واألشكال األرضية 
موجودة بحالة صلبة وقوية الى درجة، اذ ال يمكن ان تتعرض 

الى التغيير او التلف بتاثير األنشطة البشرية وبالتالي ال 
تحتاج إلى تدابير خاصة لحفظها او حمايتها. وهذه الفكرة 

غير صحيحة، ألن الصخور واألشكال األرضية تخضع الى 
التهديدات الطبيعية والتدخات البشرية. ان التنوع الجيولوجي 

والتراث الجيولوجي هما با شك جزء من تراث طبيعة األرض، 
ولكن بالمقارنة مع التنوع البيولوجي فان حفظهما وادارتهما لم 
يبدأ إال مؤخًرا في النظر اليهما بطريقة أكثر تنظيما. هناك عدد 
من األسباب لهذا الخلل )كروفتس ، 2014 ، 2018(. ال يوجد 

ما يعادل اتفاقية حماية التنوع البيولوجي فيما يخص الحماية 
الجيولوجية او التنوع الجيولوجي، على الرغم من وجود العديد 

من اتفاقيات المنظمات الدولية أو اتفاقيات اخرى، مثل اتفاقية 
منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي، وبرنامج اليونسكو 

للمتنزهات الجيولوجية العالمي الذي يشمل الحماية الجيولوجية. 
ولكن هناك قلة وعي داخل المجتمع حول أهمية حماية الظواهر 

والعمليات الجيولوجية والجيومورفولوجية الرئيسية التي تضم 
قيم التراث الجيولوجي الخاصة بهم، وكذلك حول دور التنوع 

الجيولوجي في دعم وظائف وخدمات التنوع البيولوجي والنظام 
اإليكولوجي.

2. 2 تعاريف التنوع الجيولوجي والتراث الجيولوجي 
والحماية الجيولوجية 

مع تطور ممارسة المحيات الجيولوجية ، فقد تم ادخال 
مصطلحات وتعاريف مختلفة. ألسباب تتعلق بالوضوح، 

واالتساق، والبساطة، وللمساعدة في التواصل، وعليه فإن 
 المصطلحات االتية يوصى باستخدامها كروفتس وجوردون 

 .)Crofts & Gordon, 2014; 2015(

التنوع الجيولوجي هو تنوع الصخور، والمعادن، والمتحجرات 
)االحفوريات(، والتضاريس، والرسوبيات، والتربة باإلضافة 

إلى العمليات الطبيعية التي تشكلها وتغيرها. يتضمن التنوع 
الجيولوجي المظاهر والعمليات الجيولوجية والجيومورفولوجية 
في الماضي والحاضرالتي تسجل تاريخ األرض وتطور أشكال 

الحياة الموجودة في السجل الجيولوجي، بما في ذلك النباتات 
والحيوانات وموائلها. توفر عناصرالتنوع الجيولوجي أساس 

الحياة على األرض، الى جانب الحفاظ على رأس المال الطبيعي 
وخدمات النظام البيئي.

التراث الجيولوجي يضم تلك العناصر والمظاهر الخاصة بالتنوع 

الجيولوجي لألرض، سواء منفردة أو مجتمعة، التي تعتبر ذات 
قيمة كبيرة السباب جوهرية، او علمية، او تربوية، او ثقافية، 
او روحية، او جمالية، او بيئية، تتعلق بالنظام البيئي، وبالتالي 

تستحق الحفظ. يشكل التراث الجيولوجي تراثاً من الماضي، تتم 
صيانته في الحاضر، وتستمر صيانته لمنفعة األجيال القادمة. 

يسجل التراث الجيولوجي القصة التراكمية او المتواصلة لألرض 
المحفوظة في صخورها وأشكالها، كما هو الحال في صفحات 

كتاب، وإن كانت مجزأة مع بعض الصفحات المفقودة. ويتم 
تمثيله في أماكن خاصة )المواقع الجيولوجية ؛ انظر التعريف 
أدناه( واألشياء )التي تمثل العينات الموجودة في الموقع وفي 

مجموعات المتحف( والتي تعتبر أساسية لتقديرنا لتاريخ األرض 
وتطور الحياة. تم تحديد األساس الفلسفي األساسي في إعان 

 دنيي )Digne( بشأن حقوق ذاكرة األرض 
)الصندوق 2. 1(، الذي يحدد نهًجا قائًما على الحقوق للتراث 

الجيولوجي وهو أساس مواقع الجيوبارك العالمية لليونسكو.

مــن الضــروري تقييــم مجموعــة المظاهــر التــي يضمهــا التــراث 
الجيولوجــي فــي نفــس الموقــع، وتشــمل: 

■   الصخــور المنكشــفة التــي تكــون فريــدة مــن نوعهــا، أو تمثــل 
عمليــات جيولوجيــة معينــة، أو مراحــل تطــور األرض، ســواء 

علــى مســتوى العالــم أو فــي مناطــق معينــة؛
■   أشــكال التضاريــس الفريــدة أو الكاســيكية أو التــي نشــأت 
ــي الماضــي  ــت الحاضــر أو ف ــي الوق ــة ف ــات معين عــن عملي

ــد(؛ ــل الجلي )مث
واألنهــار  والصحــاري،  األنهــار،  )مثــل  نشــطة  ■   أنظمــة 

أو والتربــة(؛  الجليديــة، 
■  كل المظاهر المذكورة اعاه.

التراث الجيولوجي في المناطق المحمية، يمكن أن يوجد ضمن 
سلسلة متصلة من المقاييس من الظواهر الفردية الصغيرة، مثل 
المكاشف الصخرية أو الجاميد )الصخور الكبيرة( التي تنتقل 

لمسافات طويلة بواسطة األنهار الجليدية )مثل بيير دزو، مونثي 
، سويسرا(، الى مناظر طبيعية شاملة، مثل أنظمة الجبال التي 
تضم تجمعات الصخو، والتضاريس، والتربة )مثل متنزه لوس 

جاسياريس الوطني، األرجنتين(، أو األنظمة البركانية التي 
تستضيف الموائل الدقيقة المتنوعة للغاية )مثل فوهة بركان 

يلوستون، الواليات المتحدة األمريكية، ونظام يلوستون البيئي 
الكبير المرتبط بها، بما في ذلك الحيوانات الضخمة الجذابة 

واألنواع التي تعيش في الينابيع الساخنة(. يتم تعيين الحد الوحيد 
لحجم الموقع من قبل وحدة اإلدارة ومخطط اإلدارة.

2.  تحديد سياق الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية: المفاهيم 
األساسية والتعاريف

يقدم هذا القسم مادة سياقية الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية، واهمها هي:

■  لماذا هناك حاجة الحماية الجيولوجية )2. 1.(  

■  تعاريف المصطلحات الرئيسية )2. 2.( 

■  القيم األساسية الحماية الجيولوجية )2. 3.( 

■  دور االتحاد العالمي لحماية الطبيعة )IUCN( في الحماية الجيولوجية )2. 4.( 

■  تعريف الحماية الجيولوجية ضمن االتحاد العالمي لحماية الطبيعة )IUCN( في المنطقة المحمية )2. 5.( 
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من السهل الخلط او عدم فهم ما هي منطقة الحماية الجيولوجية 
المحمية. يمكن أن تشتمل بالكامل على ظاهرة واحدة ذات قيمة 

أو تمثيل لعملية طبيعية قديمة أو حالية، وال تتطلب مجموعة 
متنوعة من المظاهر أو األشكال. على سبيل المثال، ملف سلسلة 

من األحجار الجيرية الرتيبة على ما يبدو في المياه العميقة قد 
تبدو موحدة نسبًيا، لكنها قد تمثل مع ذلك جزء مهم من التطور 

الجيولوجي لمنطقة معينة أو تطور الحياة. وبالمثل، قد تضم 
طبقة معينة من الصخور تنوًعا غنًيا من أشكال الحياة المتحجرة 

)األحفورية( التي ال ترى بسهولة بالعين المجردة، ولكنها قد 
تكون ظاهرة مهمة ذات اهمية دولية أو موقع مرجعي لمرحلة 

تطورية معينة أو تغيير. 

بــدال مــن ذلــك، قــد تشــتمل المنطقــة المحميــة علــى بعــض مظاهــر 
التــراث الجيولوجــي، ولكــن تــم تخصيصهــا فــي المقــام األول 
ألســباب أخــرى غيــر متعلقــة بالحمايــة الجيولوجيــة. مــن ناحيــة 
أخــرى، قــد تضــم المناطــق المحميــة مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة 
مــن المظاهــر، واألشــكال، والعمليــات ذات األهميــة بالحمايــة 
ــروري  ــن الض ــة، وم ــات صالح ــذه االختاف ــة. كل ه الجيولوجي
ــة  ــة الحماي ــة محمي ــار منطق ــر اختي ــن أن معايي ــد م ــي التأك بالتال

الجيولوجيــة أو إدارة التــراث الجيولوجــي فــي المناطــق المحميــة 
ــي  ــة ف ــادئ التوجيهي ــر المب ــم توفي ــد ت ــة. لق ــة او صريح واضح
القســم 3، الــى جانــب إرشــادات أكثــر تفصيــاً حــول معاييــر 

ــي القســم 4. ــار ف االختي

من المهم التأكيد على أن مظاهر التراث الجيولوجي يجب أن تكون 
 لها قيمة جيولوجية أو جيومورفولوجية خاصة 

)قسم 2. 3(. وهناك حاالت أخرى، تكون فيها المظاهرالجيولوجية 
أو الجيومورفولوجية ليست استثنائية في حد ذاتها، لكنها مهمة من 
ناحية التراث الثقافي أو األثاري )على سبيل المثال، موقع الكهف 

مع نقوش او رسوم أو عظام أساف اإلنسان(.

قــد توجــد مواقــع أو مناطــق ذات قيمــة عاليــة للتــراث الجيولوجــي 
عبــر مجموعــة كاملــة مــن فئــات المناطــق المحميــة لاتحــاد 
العالمــي لحمايــة الطبيعــة )IUCN(، إمــا ذو اهميــة اساســية أو 
كمكونــات ضمــن مجموعــة أوســع مــن الخصائــص الطبيعيــة 

ــم 5.4(. ــر القس )انظ

الحماية الجيولوجية )Geoconservation( تعرف على أنها 
»حماية التنوع الجيولوجي لقيمه الجوهرية، او البيئية، او 

المربع 2. 1  
 )The Digne Declaration( إعان دنيي

إعان حقوق ذاكرة األرض
1.  للكواكب، مثل البشر، تاريخ حياتها الخاص- فهي تولد وتنضج وتموت. وللكواكب، كما للناس، لها تاريخ حياة

فريد من نوعه: لقد حان الوقت للتعرف على تفرد األرض.
2.  كوكبنا، األرض، هو الرابط الوحيد الذي يوحد جميع البشر. نحن، وكل واحد منا، مرتبطون باألرض، و

إن االرض هي الرابط بيننا، وفي الواقع هي اساس كل الحياة. 
3.  عمر األرض 4.5 مليون سنة وهي مهد الحياة التي مرت بالعديد من التحوالت والتجديدات عبر الزمن الجيولوجي. تطور 

االرض الطويل ونضجها البطيء شكا البيئة التي نعيش فيها.
4.  ال يمكن الفصل بين تاريخنا وتاريخ األرض. أصولها هي أصولنا، تاريخها هو تاريخنا، ومستقبلها سيكون مستقبلنا.

5.  سطح األرض هو بيئتنا. هذه البيئة مختلفة، ليس فقط عن الماضي، ولكن أيًضا عن بيئة المستقبل. نحن رفقاء األرض في 
الوقت الحاضر، لكننا عابرون فقط، ومع مرور الوقت سوف نمر.

6.  مثلما تحتفظ شجرة قديمة بسجل حياتها ونموها، تحتفظ األرض بذكريات الماضي المنقوشة في كل من أعماقها وعلى 
سطحها، في الصخور وفي المناظر الطبيعية، وهو سجل يمكن قراءته وترجمته.

7.  كنا ندرك دائًما الحاجة إلى الحفاظ على ذاكرتنا- تراثنا الثقافي. حان الوقت اآلن لحماية تراثنا الطبيعي. ماضي األرض ال يقل 
أهمية عن ماضي اإلنسان. حان الوقت لكي نتعلم حماية تراث األرض هذا، وبذلك نتعلم عن ماضي األرض، ونتعلم قراءة هذا 

»الكتاب«، السجل في الصخور والمنظر الطبيعي الذي كتب في الغالب قبل ظهورنا.
8.  يشترك اإلنسان واألرض في تراث مشترك، نحن وحكوماتنا، ما نحن إال أوصياء عليه. يجب على كل إنسان أن يفهم أن أدنى 

ضرر يمكن أن يؤدي إلى خسائر ال رجعة فيها في المستقبل. عند القيام بأي شكل من أشكال التنمية ، يجب أن نحترم تفرد هذا 
التراث.

9.  يطلب المشاركون في الندوة الدولية األولى لحماية التراث الجيولوجي، بمن فيهم أكثر من 100 متخصص من أكثر من 30 
دولة، بشكل عاجل من جميع السلطات الوطنية والدولية مراعاة هذا التراث وحمايته من قبل جميع الجهات القانونية والمالية 

واتخاذ التدابير التنظيمية التي قد تكون ضرورية.

Source: http://www.progeo.ngo/downloads/DIGNE_DECLARATION.pdf

2.  تحديد سياق الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية: المفاهيم 
األساسية والتعاريف
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التراثية )الجيولوجية( » )شاربلز ، 2002(. في األساس، ان 
الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية هي ممارسة الحفظ، 

والتعزيز، ونشرالوعي بالتنوع الجيولوجي والتراث الجيولوجي. 
لذلك تهتم الحماية الجيولوجية في المقام األول بحماية المظاهر 

و / أو العناصر التي لها قيم جيولوجية أو جيومورفولوجية 
خاصة. وتساعد الحماية الجيولوجية في المحافظة على التنوع 
البيولوجي، ووظائف النظم البيئية الصحية، الى جانب حماية 

التراث الجيولوجي.

الموقع الجيولوجي )Geosite( يستخدم لإلشارة إلى أي موقع 
يحتوي على ظاهرة واحدة أو مجموعة متنوعة من المظاهر 

الجيولوجية أو الجيومورفولوجية وعمليات جديرة بالحماية بسبب 
طبيعتها العلمية القيمة )بريلها ، 2018 أ(. ان مصطلح المواقع 

الجيولوجية )geosites( هو اختصار للمواقع الجيولوجية أو 
المواقع الجيومورفولوجية.

للتلخيص ، يتم استخدام التسلسل الهرمي للمصطلحات من خال 
هذه االرشادات: التنوع الجيولوجي هو مجمل الطبيعة الاأحيائية 

، وهناك بعض العناصر لها قيمة كبيرة تتطلب الحماية ، 
ومصطلح التراث الجيولوجي ، والذي يضم المواقع الجيولوجية 
، أي انها إما مناطق محمية رسمًيا، أو »مناطق محمية« ، تحت 

التسمية العامة الحماية الجيولوجية .

المناطــق  فــي  الجيولوجيــة  الحمايــة  مــن  األساســي  الغــرض 
المحميــة والمحفوظــة هــو الحفــاظ علــى التــراث الجيولوجــي 
والتنــوع الجيولوجــي الموجــود فــي المواقــع الجيولوجيــة. النشــاط 
هــوإدارة الحمايــة الجيولوجيــة فــي المناطــق المحميــة أو كعنصــر 
مــن عناصــر إدارة المناطــق المحميــة فــي المواقــع ذات األغراض 

األخــرى أيًضــا.

ارشادات أفضل الممارسات رقم 1: لتجنب االلتباس، استخدم تعريفات 
التراث الجيولوجي، والتنوع الجيولوجي، والحماية الجيولوجية 

ومناطق الحماية الجيولوجية والمواقع الجيولوجية باستمرار.

2. 3 قيم التراث الجيولوجي والتنوع الجيولوجي

التراث الجيولوجي والتنوع الجيولوجي ليسا فقط أمور ملموسة، 
لكنها مدعومة بقيم مهمة. يتم وصف خمس قيم اساسية للمحميات 

الجيولوجية للتأكد من أن جميع جوانب الحماية الجيولوجية 
مفهومة ومعترف بها من خال التجربة.

أوال، التراث الجيولوجي مهم ألسباب أخاقية، أو ما يسمى 
بشكل عام القيمة الجوهرية. في كثير من األحيان في الماضي 

القريب، كان التركيز حصرًيا على فائدة التنوع في المجتمع. 
ومع ذلك ، هناك مبرر أخاقي كبير لحماية تراثنا الجيولوجي 
فقط ألنه موجود: من أجل مصلحة التراث. هذا السبب يتوافق 

مع مسؤولية المجتمع في اتجاه حماية الطبيعة. وهذا يدعم إعان 
.)Digne( دنيي

ثانًيا، من المهم حماية التراث الجيولوجي باعتباره من الموارد 
 العلمية والتعليمية التي تساهم في معرفة تطور
  األرض. على سبيل المثال، عدم توافق هاتون 

 ،)Siccar Point( في نقطة سيكار )Hutton’s Unconformity(
في بيرويكشاير، اسكتلندا ، الذي يعد أحد المفاتيح الرئيسية 

للعالم جيمس هاتون، »مؤسس الجيولوجيا الحديثة” ، الذي قدم 
نظريته عن األرض مغلفة في نظريته الخالدة »ال نرى اثراً 

للبداية- وال أمل في النهاية » )انظر الصورة األمامية(. وبالمثل، 
فإن المتحجرات )االحفوريات( الموجودة في بورغيس شيل في 

متنزهات يوهو وكوتيناي الوطنية، في كولومبيا البريطانية، وفي 
كندا، تقدم رؤى استثنائية حول تطور أشكال الحياة المعقدة على 

األرض على مدى 500 مليون سنة مضت.

ثالًثا، يمكن أن يكون التراث الجيولوجي في المناطق المحمية 
مهًما لقيم التراث الجمالي، والثقافي، والروحي )فيرشورين 

واخرون . ، تحت الطبع( )Verschuuren et al., in press(. قد 
يشمل هذا المجتمعات التي تحدد بالكامل مع تراثهم الجيولوجي 

المحلي، مثل جبل تريغاف، في الحديقة الوطنية التي تحمل 
االسم نفسه في سلوفينيا والذي يتم تمثيله على العلم الوطني؛ أو 

جبل فوجي، وهو رمز ثقافي لليابان. بعض المواقع ذات المظاهر 
الجيولوجية الهامة، مثل متنزهات يوسمايت ويلوستون الوطنية 
في الواليات المتحدة األمريكية لها أهمية ثقافية وتعليمية بسبب 

دورها في تنمية فكر وعمل المحميات الطبيعية، في حين أن 
العديد من المحميات لديها قيمة كبيرة من الناحية الجمالية لغرض 

نشاطات االستجمام والسياحة. بصورة مماثلة، هناك العديد من 
المواقع المقدسة، مثل األديرة المسيحية ميتيورا، في اليونان، 
والعديد من مواقع التاريخ الثقافي، مثل الكهوف مع الرسوم 

القديمة في كوازولو ناتال، في جنوب أفريقيا، وهذا يظهر العاقة 
الوثيقة بين التراث الجيولوجي، والتراث الثقافي، والروحي.

يمكن الربط بين التراث الجيولوجي والتراث الثقافي أيًضا في 
طرق أخرى كثيرة؛ على سبيل المثال، وجود التكوينات الصخرية 
»الهشة” ساهم في إعداد وبناء »مدن الكهوف« في مواقع التراث 

العالمي في البتراء في األردن، وفاردزيا في جورجيا.

رابًعا، للتنوع الجيولوجي قيمة بيئية مهمة في دعم التنوع 
البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي. ان تنوع الطبقات تحت 

سطح االرض، واالشكال األرضية، وتشكيات التربة، الى 
جانب بعض العمليات مثل أنظمة تدفق المياه، وتجهيز الرواسب، 
والتعرية والترسيب. توفر هذه العناصر الجيولوجية االطار العام 
للموائل، واألنواع، ووظائف النظام البيئي. في كثير من البيئات 

توفر اشكال التضاريس المعقدة الصغيرة والكبيرة المقياس، 
والتربة، والعمليات الجيومورفولوجية، وأنظمة االضطراب؛ 

ظروًفا جيدة الغناء تنوع االنواع و تنوع الموائل.

تعد العاقة بين عناصر التنوع الجيولوجي والبيولوجي ضرورية 
لمفهوم النظم البيئية. مؤخراً، تمت صياغة مصطلح »مرحلة 
الحفاظ على الطبيعة« الذي يعتمد على النباتات والحيوانات 

كونها »االطراف الفاعلة« مع وجود التنوع الجيولوجي باعتباره 
»المسرح« الذي ينمون ويزدهرون عليه. كنهج مرشح كبير ، 
فإن الحفاظ على التنوع البيولوجي يعتبر أفضل ما يمكن تحقيقه 
من خال الحفاظ على المرحلة، خاصة في أوقات تغير المناخ 

عند وجود مجموعة من موائل النباتات والحيوانات التي قد يكون 
 االنتقال إليها أمًرا بالغ األهمية لبقائها على قيد الحياة 

 .)Anderson & Ferree, 2010; Gross et al., 2016(

2.  تحديد سياق الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية: المفاهيم 
األساسية والتعاريف
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الصورة 2. 1 فوهة نجورونجورو، منطقة نجورونجورو المحمية، جمهورية تنزانيا المتحدة، هي مثال على القيمة الجوهرية: إنها فوهة بركان خامد بحجم 
كبير وأيًضا موطن العديد من الحيوانات المحلية. © روجر كروفتس

الصورة 2.2. يعتبر بورغيس شيل في متنزهات يوهو الوطنية، كولومبيا البريطانية، في كندا مثاالً على موقع أتاح فيه البحث معرفة جديدة حول تطور 
الحياة على األرض منذ حوالي 500 مليون سنة، خال فترة »االنفجار الكمبري«. يحتوي دليل تفسير متنزهات كندا على عينة متحجرات )عينة أحفورية( 

كبيرة في مقلع والكوت، في متنزه يوهو الوطني، كندا © باركس كندا ريان كريري. 
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الصورة 2. 3. الفن الصخري من متنزه رويال ناتال الوطني، كوازولو ناتال، جنوب أفريقيا، يوضح استخدام المواقع الطبيعية المحمية للتواصل رمزًيا في 
األوقات الماضية. © سو ستولتون

الصورة 2. 4. يتجلى استخدام المواد الطبيعية في موقع متنزه البتراء األثاري وموقع التراث العالمي في األردن.
تم نحت صخور الحجر الرملي متعددة األلوان في العديد من أنواع المباني )خاصة المعابد، والمقابر، والمباني المدنية( لعدة قرون من الوجود النبطي 

والهلنستي. © خوسيه بريلها
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خامسا، التنوع الجيولوجي هو عنصر حاسم في النظم البيئية، 
وعلى وجه التحديد يوفر العديد من السلع البيئية و خدمات 

النظام البيئي، وهي المنافع المباشرة وغير المباشرة التي يتلقاها 
اإلنسان من البيئة الطبيعية الى جانب  وظيفة النظم البيئية 

)الشكل 2. 1 ؛ الجدول 2. 1( من أجل دعم توفير هذه الخدمات، 
ويجب على المديرين العمل مع الطبيعة، وليس ضدها، ويسعون 

للحفاظ على النظم والعمليات الطبيعية، ودورهم  األساسي هو 
حماية المناطق. وهذا يعني أيًضا أن جميع عناصر النظم البيئية 

يجب أن ينظر إليها ككل، بدالً من النظر اليها بشكل منفرد 
فقط، على سبيل المثال: االهتمام بالتنوع البيولوجي أو بالتنوع 

الجيولوجي فقط. بعبارة أخرى، يجب أن نفكر بخدمات الطبيعة 
و مساهمة الطبيعة في

خدمات الناس )Díaz et al., 2018( ليس هناك شك في النهج 
المتكامل إلى النظم اإليكولوجية على النحو المحدد في المادة 
2 من اتفاقية التنوع البيولوجي: »النظام البيئي، يعني معقًدا 
ديناميكًيا للمجتمعات النباتية، والحيوانية، والكائنات الدقيقة، 
وكذلك البيئة غير الحية التي تتفاعل كوحدة وظيفية “. يقدم 
 ) Neugarten, et al., 2018 ( الباحث نيوجارتن وآخرون

خاصة وافية ومفيدة.

ــي  ــة )IUCN( ف ــة الطبيع ــي لحماي ــاد العالم 2. 4 دور االتح
ــظ الجيولجــي الحف

لقد لعب )IUCN( دوًرا رائًدا في الحفظ الجيولجي للكثيرمن 
العقود ، ال سيما من خال دوره كهيئة استشارية قانونية

حول التراث الطبيعي في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو. 
تعترف اتفاقية التراث العالمي بالتراث الجيولوجي باعتباره جزء 

ال يتجزأ من القيمة العالمية االستثنائية لمواقع التراث العالمي، 
وال سيما من خال معيار التراث العالمي )viii(، الذي يرتبط 

.)i( 8 .4 صراحًة بالتراث الجيولوجي )انظر القسم

في السنوات األخيرة، كان تفويض االتحاد العالمي لحماية 
الطبيعة ألنشاء الحفظ الجيولجي بطريقتين. أوالً، إرشادات اللجنة 

العالمية للمناطق المحمية )WCPA( في االتحاد العالمي لحماية 
الطبيعة لتطبيق حالة فئات إدارة المناطق المحمية التي تشير الى 
انه من الواضح أن جميع المناطق المحمية يجب أن تهدف عند 
االقتضاء إلى »الحفاظ على مظاهر المناظر الطبيعية المهمة، 
والجيومورفولوجيا، و الجيولوجيا )Dudley, 2008(. والثانية، 

الموافقة على القرارات في ثاثة مؤتمرات حماية عالمية لاتحاد 
العالمي لحماية الطبيعة لكي تضع الحماية الجيولوجية في 

برنامج االتحاد )IUCN, 2008, 2012, 2016a( . ينص القرار 
4.040 لعام 2008 والقرار 5,048 لعام 2012 على ان التنوع 

الجيولوجي جزء من التنوع الطبيعي، والتراث الجيولوجي جزء 
من التراث الطبيعي. يعزز القرار 6.083 لعام 2016 ويدعم 
المبادرات الوطنية والدولية الموجهة نحوالحماية واالستخدام 

المستدام للتراث الجيولوجي المتحرك )مثل المتحجرات(، 
والنيازك، والمقذوفات البركانية(. تمثل القرارات معياًرا في 

التعرف على دور التكامل وأهمية التراث الجيولوجي والتنوع 
الجيولوجي، والتي يجب أن تكون أيضا في التخطيط والتصميم 

والحوكمة وإدارة المناطق المحمية.

العالمــي  االتحــاد  وتعريــف  الجيولوجيــة  الحمايــة   .5  .2

ــة و »مناطــق الحمايــة” ــة الطبيعــة للمنطقــة المحمي لحماي
يعــّرف االتحــاد العالمــي لحمايــة الطبيعــة المنطقــة المحميــة علــى 

النحــو التالــي:

ومكرســة  بهــا،  ومعتــرف  بوضــوح،  محــددة  جغرافيــة  مســاحة 
ومــدارة، مــن خــال تعليمــات قانونيــة أو غيرهــا مــن االســاليب 
الطويــل  المــدى  علــى  الطبيعــة  حمايــة  لتحقيــق  الفعالــة، 
بهــا  المرتبطــة  الثقافيــة  والقيــم  البيئــي  النظــام   وحمايــة خدمــات 

 .)Dudley, 2008(

النقاط الرئيسية الحماية الجيولوجية هي:

■   حماية على الطبيعة على المدى الطويل« يتضمن الحماية 
الجيولوجية.

■   تتضمن الصخور تحت السطحية والمعادن، وكذلك المظاهر 
السطحية. 

■   يجب على مديري المحميات التأكيد على عدم االضرار 
بمظاهر التراث الجيولوجي ، وعدم االضرار بالعمليات 

الطبيعية التي تشكل هذه المظاهر. 

■   يجب على المديرين التأكد من أن مظاهر التراث الجيولوجي 
هي ال تتضرر والعمليات التي تشكلها كذلك ليست ضعيفة.  

■   يجب على المديرين االهتمام في استدامة الحماية الجيولوجية 
والتنوع البيولوجي جنبا الى جنب. 

ــود  ــا بوج ــة )IUCN( أيًض ــة الطبيع ــي لحماي ــاد العالم ــر االتح يق
»مناطــق حفــظ” ، وهــي المناطــق التــي ليســت مناطــق محميــة، 
ــة هــي هــو الهــدف األساســي، ولكــن  ــد ال تكــون الحماي ــي ق والت
مــع ذلــك يكــون الحفــاظ علــى الطبيعــة علــى المــدى الطويــل مهمــا

)IUCN-WCPA Task Force on OECMs(. وتعــرف اتفاقيــة 
ــظ  ــر الحف ــا »تدابي ــى انه ــظ عل ــوع البيولوجــي، مناطــق الحف التن
الفعالــة األخــرى القائمــة علــى المنطقــة” أو )OECMs( علــى أنها: 
»منطقــة محــددة جغرافًيــا تختلــف عــن المنطقــة المحميــة، والتــي 
يتــم التحكــم فيهــا وإدارتهــا بطــرق تحقــق نتائــج إيجابية ومســتدامة 
علــى المــدى الطويــل لمخرجــات الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي 
ــد  ــي، وعن ــام البيئ ــات النظ ــف وخدم ــط وظائ ــع تراب ــا، م موقعي
ــة،  ــة، واالجتماعي ــة، والروحي ــم الثقافي ــى القي ــاظ عل الحاجــة الحف
ــة  ــة )اتفاقي ــة ذات الصل ــم المحلي ــن القي ــا م ــة وغيره واالقتصادي

التنــوع البيولوجــي، القــرار 14/ 8(. 

 )OECMs( وتجدر اإلشارة إلى أن معظم المناطق المؤهلة لتكون
لم يتم تحديدها وإدراجها في قواعد بيانات على المستوى الوطني 

أو الدولي. عاوة على ذلك، كما يتم تعريف )OECMs( في 
سياق اتفاقية التنوع البيولوجي، قد يتم حماية هذه المناطق التي 
تحكمها سلطات الحكم الذاتي )المجتمعات المحلية، والشعوب 

األصلية، والشعوب األولى وما إلى ذلك( الذين ال يرغبون 
في االعتراف بها بموجب شروط اتفاقية التنوع البيولوجي، 

في الدول التي قد ال تمنحهم هذا االعتراف. مع ذلك، فان هذه 
المناطق المحفوظة تساهم في المدى الطويل في اتجاه نتائج 

2.  تحديد سياق الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية: المفاهيم 
األساسية والتعاريف
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 الحفظ على التنوع البيولوجي الموقعي 
)Borrini- Feyerabend and Hill, 2015( ويجب أن يندرج في 

حماية الفائدة من هذه اإلرشادات.

وبالتالي يمكن تطبيق هذه االرشادات فيما يتعلق بالمناطق 
المحمية، )OECMs( وغيرها من »مناطق الحماية »، مثل 

قد توجد العديد من مواقع التراث الجيولوجي عبر هذه المواقع 
المختلفة األشكال لسيطرة الطبيعة. في الواقع، العديد من المناطق 

و المناطق المحفوظة من قبل الشعوب األصلية والمجتمعات 
المحلية قد يتم تأسيسها على قيم التراث الجيولوجي التي لها 

اهمية ثقافية و روحية.

ارشادات أفضل الممارسات رقم 2: يجب تطبيق هذه اإلرشادات 
على آليات الحفظ الفعالة األخرى و«مناطق الحفظ« األخرى، وكذلك 

المناطق المحمية. 

الشكل 2. 1. خدمات النظام البيئي من منظور التنوع الجيولوجي.

Source: Gray, 2018

2.  تحديد سياق الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية: المفاهيم 
األساسية والتعاريف

التنظيم
1.  عمليات الغاف الجوي والمحيطات )مثل، الدوران الديناميكي؛ 
وكيمياء الغاف الجوي؛ وجودة الهواء وتنظيم المناخ؛ والدورة 

الهيدرولوجية(.
2.  العمليات األرضية )مثل، دورة الصخور؛ ودورة الكربون 
والمواد البيوجيوكيميائية األخرى؛ وعزل الكربون وتنظيم 

المناخ؛ والعمليات الجيومورفولوجية وتنظيم المخاطر 
الطبيعية؛ والسيطرة على تآكل التربة(.

3.  تنظيم الفيضانات )مثل الترشيح، والجزر الحاجزة، وسداد 
األنهار الطبيعية، والكثبان الرملية؛ والسهول الفيضية(

4.  تنظيم جودة المياه )مثل التربة، والرواسب والصخور على أنها 
مرشحات طبيعية(.

ثقافي
16.  جودة البيئة )مثل طبيعة المناظر الطبيعية المحلية؛ 

والمناظر الطبيعية العاجية للصحة والرفاهية؛ وإطالة 
على البحر.

17.  السياحة الجيولوجية والترفيه )مثل المناظر الجبلية 
وتسلق الصخور؛ وجمع المتحجرات )األحافير(.

18.  التجمعات الثقافية والروحية والتاريخية )مثل الفولكلور؛ 
والمواقع المقدسة؛ والمباني الحجرية التاريخية؛ والشعور 

بالمكان(.
19.  اإللهام الفني )مثل المواد الجيولوجية في النحت؛ واإللهام 

للفن، والموسيقى، واألدب، والشعر(.
20.  التنمية االجتماعية )مثل الجمعيات البيئية المحلية؛ 

الرحات الميدانية(.

دعم
5.  عمليات التربة )مثل التجوية؛ وتطوير خصائص التربة( 

والتربة كوسط للنمو.
6.  توفير الموائل )مثل الموائل الديناميكية، والكهوف، 

والمنحدرات، والمستنقعات المالحة(.
7.  األرض والمياه كمنصات للنشاط البشري )مثل اراضي 

البناء؛ والتنقل؛ وركوب االمواج(.
8.  الدفن والتخزين )مثل دفن اإلنسان والحيوان؛ ومكب 

نفايات البلدية؛ وتخزين النفايات المشعة؛ وخزانات النفط 
والغاز؛ وجمع وتخزين الكربون؛ وتخزين المياه في 
طبقات المياه الجوفية، والبحيرات، وخزانات األنهار 

الجليدية (.

التزويد
9.  الطعام والشراب )مثل المياه العذبة؛ والمياه المعدنية؛  

والملح؛ والبيرة؛ وإنتاج الويسكي(.
10. المغذيات والمعادن للنمو الصحي.

11.  الطاقة )مثل الفحم، والغاز، والنفط، واليورانيوم ؛ 
والطاقة الحرارية األرضية ؛ والطاقة الكهرومائية ، 

والمد والجزر، واألمواج؛ وطاقة الرياح(.
12.  مواد البناء )مثل الحج، والطابوق، والحصى، والرمل، 

والصلب، واالسمنت، والخرسانة، والقار، والزجاج(.

معرفة
21.  تاريخ األرض )مثل تطور الحياة؛ واالنقراض؛ وأصل 

التضاريس؛ والبيئات القديمة(.
22.  تاريخ البحث )مثل التحديد المبكر للصخور النارية(.

23.  الرصد والتنبؤ البيئي )مثل الدراسات األساسية ألبحاث 
المناخ والتلوث؛  ولب الجليد؛ وتغير مستوى سطح 

البحر.
24.  الطب الشرعي الجيولوجي.

25.  التعليم والوظائف )مثل مواقع التدريب الحقلي لطلبة 
الجامعة والتدريب المهني؛ التوظيف في الصناعة 

ومواقع الجيوبارك. 

خدمات 
 النظام البيئي 

الا حيوي

التنوع الجيولوجي
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الجدول 2. 1. مثال على السلع والخدمات التي يقدمها التنوع الجيولوجي في المنطقة الساحلية لوالية ساو باولو، البرازيل.

النظام 
البيئي

  المعرفةالثقافيالتزويد  الدعم التنظيم

جرف 
جنوب 

البرازيل

■  تعزيز الدورة المحيطية 
عن طريق التضاريس البحرية

■  تنظيم المناخ العالمي
وتخزين الكربون

في الرواسب البحرية

■ جزء من الدورة 
الهيدرولوجية

■  توفير الموائل 
لانواع الحيوانية 

والنباتية

■  توفير الغذاء عن 
طريق تقديم

موائل البحرلانواع 
البحرية الصالحة 

لألكل
■  تزويد النفط والغاز

 

■  االستجمام و
السياحة في الجزر 
الساحلية، والجزر 

الصخرية، والشواطئ 
الصخرية، وشواطئ 

السباحة ، والممرات، 
والشاالت

■  الشعور بالمكان و
القيم الروحية،

خاصة بالنسبة للمجتمعات 
التقليدية

■  الترويج للعمل التطوعي 
على

حفظ الطبيعة ، بالتعاون مع
المنظمات غير الحكومية 

وغيرها من
المؤسسات المتعاملة

مع بيئات الغابات والبيئات 
البحرية األطلسية

■  الترويج  للصحة 
والرفاهية

من خال الجمال الخاب و 
الظروف

البيئية الجيدة

■  البحث العلمي في
فروع علوم األرض 

المتعددة، والعلوم 
الساحلية، و الموضوعات 

البحرية
■  الموارد الميدانية

لطاب علوم األرض
■  سجات المناخ القديم
■  تعليم علوم األرض

شاطئ 
صخري

■  دورة الكربون طويلة المدى 
تنظمها التجوية الكيميائية 

لصخور السيليكات

■  موائل ألنواع 
مختلفة

■  أماكن للرسو
■  أساسات المباني

■  ماجئ 
المستوطنات القديمة

■  إنتاج الغذاء 
الطبيعي والمزروع

■  تسرب المياه وإعادة شحنها الكثيب
الى خزانات المياه الجوفية، 

وكجزء من الدورة الهيدرولوجية
■  التحكم في جودة المياه

■  التحكم وتخزين 
المياه

■  نموأنواع 
نباتية معينة متعلقة 
بالرواسب الرملية

■  تخزين الكربون األزرقالمنغروف
■  التحكم في المياه وتخزينها

■  تبديد طاقة الموجة

■  جزء من الدورة 
الهيدرولوجية

■  موائل ألنواع 
مختلفة

■  مأوى أو حاضن 
أرضي أو انتقالي
■  إنتاج الغذاء 

الطبيعي والمزروع

■  السيطرة على التعريةشاطئ بحر
■  تبديد طاقة الموجة

وحماية الشواطئ

■  االحتفاظ الطبيعي 
ونقل الرواسب
■  تنقية المياه

■ صيد السمك

الخور 
والخليج 

■  تنظيم المخاطر الطبيعية من 
قبل بالسيطرة على التعرية 

■  جزء من الدورة 
الهيدرولوجية

■  ملجأ و / أو 
حاضن بحري

■  إنتاج الغذاء 
الطبيعي والمزروع

سهل 
ساحلي

■  التحكم في التعرية
■  إعادة شحن خزانات المياه 

الجوفية

■  نباتات استراحة 
نموذجية

■  ملجأ أو حاضن 
أرضي أو انتقالي

■  تنظيم جريان المياه النهر 
والفيضانات

■  التصريف
■  المشاركة في دورات المياه 

ودوران المياه في المحيطات

■  جزء من الدورة 
الهيدرولوجية

■  الممرات المائية 
للنقل

■  تزويد المياه من 
قبل عدة

أحواض نهرية الى 
جانب المصادر

في سيرا دو مار وفي
هضبة األطلسي

■  تعدين الرمال
■  تزويد  الطاقة 

من مشاريع الطاقة 
الكهرومائية

سيرا دو 
مار

■  تنظيم المناخ المحلي من قبل 
سلسلة جبال سيرا دو مار

■  تكوين التربة لدعم
الغابة النباتية األطلسية 

و زراعة  الموز

■  الصخور، 
وسابروليت،  و

رمال الزينة، التي 
تستخدم في مواد 

الديكور ومواد البناء

 .)Garcia et al., 2018( المصدر: معدل من جارسيا وآخرون

2.  تحديد سياق الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية: المفاهيم 
األساسية والتعاريف



تطبيق المبادئ العامة الحماية 
الجيولوجية في إدارة المناطق 

المحمية والمحفوظة

3

رقاب االوز،  وتقنًيا ناحظ االلتواءات النهرية المقطوعة أو المحفورة في المناظر الطبيعية ، في سان خوان متنزه نهر يوتا الحكومي، الواليات المتحدة 
األمريكية. © خوسيه بريلها
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3. 1. مبادئ عامة
يجب أن تساهم عدد من مبادئ الحماية الجيولوجية العامة في 

 دعم إدارة المناطق المحمية والمحفوظة جميعها 
)الجدول 3. 1.(. يجب دمج هذه المبادئ في خطط عمل التنوع 
الجيولوجي الوطنية، واالقليمية والمحلية، حيثما وجدت، وفي 

نظام المناطق المحمية وخطط اإلدارة بشكل عام. يجب أن 
تتوافق التطبيقات المحددة في خطط إدارة مناطق الحماية 

الجيولوجية مع الظروف المحلية، والتشريعات، وأنظمة اإلدارة. 
وتنطبق المبادئ أيًضا على إدارة المناطق المحمية في جميع 
فئات إدارة المناطق المحمية التابعة لـ )IUCN(، حتى عندما 

ال يكون التراث الجيولوجي هو السبب الرئيسي للتعيين. يجب 
أن تكون الحماية الجيولوجية جزًءا ال يتجزأ من خطة اإلدارة 

)األقسام 5. 1. و 5. 2. و 5. 3.(.

المبدأ 1. يجب التعرف على قيم التراث الجيولوجي والتنوع 
الجيولوجي المتعددة.

 يجب أن يكون الحفاظ على جميع قيم التنوع الجيولوجي 
والتراث الجيولوجي المحدد في القسم 2. 3. جزًءا ال يتجزأ من 

إدارة المناطق المحمية.

المبدأ 2. تتطلب الحماية الجيولوجية الفعالة اتباع نهج صارم ومنتظم 
لجميع جوانب تحديد الموقع، وتقييمه، وإدارته، ومراقبته.

مطلوب قوائم جرد لعناصر التراث الجيولوجي ذات االهمية، 
وتقييم قيمها، متبوعة بإدارة فعالة للحماية، والرصد، وعند 

االقتضاء، استخدام التفسير والتواصل مع أصحاب المصلحة 
لتعزيز الوعي والتعليم. يجب تصميم أهداف اإلدارة الواضحة 

بشكل مناسب لفئات مختلفة من مناطق الحماية الجيولوجية 
المحمية، مع التعرف على المتطلبات المختلفة لمواقع 

»المكاشف« و »السامة« و »المحدودية« )القسم 5. 2.(. عادة 
ما تكون حماية عناصر التراث الجيولوجي المهمة هي الهدف 
األساسي، ولكن يمكن تضمين األهداف التكميلية مثل السياحة 

الجيولوجية والحفاظ على التنوع البيولوجي عندما ال تتعارض. 
يعد الرصد الدوري لحالة مناطق الحماية الجيولوجية أمًرا 

ضرورًيا لتحديد ظروف وحالة المظاهر موضع االهتمام؛ ما إذا 
كانت هذه تتغير، وإذا كان األمر كذلك، فكيف؛ يتم الوفاء بأهداف 

الحفظ )القسم 5. 5.(.

المبدأ 3. يجب أن تتوافق إدارة النظم الطبيعية مع مبدأ »العمل مع 
الطبيعة«، مما يسمح للعمليات الطبيعية بالعمل على مدى تنوعها 

الكامل.

هناك تركيز متزايد على قيمة الحلول القائمة على الطبيعة 
والترويج من قبل )IUCN( وآخرين لدور النظم البيئية الصحية 

في مواجهة التحديات العالمية الحالية والناشئة، مثل تغير المناخ، 
والحد من مخاطر الكوارث، واألمن الغذائي والمائي، وصحة 

 Cohen-Shacham et al., 2016; Griscom( اإلنسان ورفاهيته
et al., 2017; IUCN, 2020(. بقدر اإلمكان، يجب السماح 

لألنظمة والعمليات الطبيعية )مثل أنظمة الجريان في الجداول( 
بالحفاظ على المعدالت الطبيعية، ومقادير التغيير، وقدرتها 

على التطور، دون انقطاع عبر معظم أو كل جوانب تنوعها. 
إذا كان التدخل ضرورًيا، فإن الحلول التي تعمل بالتوافق مع 

العمليات الطبيعية تكون أكثر استدامة وفعالية من الناحية البيئية؛ 
من محاولة فرض حلول هندسية تسعى إلى التحكم في العمليات 

الطبيعية أو إيقافها. على سبيل المثال، قد يؤدي بناء الهياكل 
الثابتة على طول السواحل للحد من فقدان الرواسب إلى تجويع 

الشواطئ المجاورة، والكثبان الرملية، والمستنقعات المالحة، 
والموائل المرتبطة بها. بدًل من ذلك، يوصى بمقاربات بديلة، 

بما في ذلك تغذية الشواطئ، أو ادارة إعادة التنظيم، أو استخدام 
»البنية التحتية الخضراء« لتعزيز دفاع األشكال الطبيعية، مثل 

الكثبان الرملية أو المستنقعات المالحة أو غابات المانغروف 
 .)Temmerman et al., 2013; Pontee et al., 2016(

المبدأ 4. ينبغي أن تستند النظم والعمليات الطبيعية إلى فهم سليم، 
وأن ُتدار بطريقة متكاملة مكانياً.

يجب أن تستند إدارة الحماية األنظمة النشطة إلى فهم سليم 
للعمليات الاأحيائية األساسية. وهذا يشمل، على سبيل المثال، 
فهم ديناميكيات دوران او حركة الرواسب الساحلية )التعرية 
والترسب، بما في ذلك مصادر الرواسب، ومسارات النقل، 

واألحواض( داخل الوحدات الساحلية الفردية )الخايا الساحلية( 
في إعداد خطط إدارة السواحل؛ دمج عمليات األنهار والتربة 

والمنحدرات في خطط إدارة مستجمعات المياه؛ ومراقبة 
العمليات النشطة.

3.  تطبيق المبادئ العامة الحماية الجيولوجية في إدارة المناطق 
المحمية والمحفوظة

يصف هذا القسم تسعة مبادئ عامة يجب أن نستفيد منها في إنشاء مناطق الحفظ والحماية الجيولوجية الجديدة وإدارة المناطق الموجودة. 
تنطبق المبادئ على حماية التنوع الجيولوجي والتراث الجيولوجي عبر النطاق الكامل لفئات إدارة المناطق المحمية IUCN، بما في ذلك 

تلك التي ال يكون فيها التراث الجيولوجي هو الهدف الرئيسي لانشاء.

1. يجب التعرف على القيم المتعددة للتنوع الجيولوجي والتراث الجيولوجي.
2. تتطلب الحماية الجيولوجية الفعالة نهًجا صارًما ومنظًما لجميع جوانب تحديد الموقع، وتقييمه، وإدارته، ومراقبته.

3. يجب أن تعمل إدارة النظم الطبيعية مع الطبيعة، مما يسمح للعمليات الطبيعية بالعمل على مدى تنوعها الكامل.
4. يجب أن تستند النظم والعمليات الطبيعية إلى فهم سليم، وأن تدار بطريقة متكاملة مكانياً.

5. يجب أن تتضمن استراتيجيات الحماية الجيولوجية تقييم الضعف والمخاطر.
6. يجب االعتراف بحتمية التغيير الطبيعي.

7. يجب تقييم آثار تغير المناخ العالمي والعمل على أساسها بقدر ما يمكن تحقيقه.
8. يجب إدارة األنظمة الطبيعية في حدود قدرتها على استيعاب التغيير.

9. ينبغي االعتراف بالتفاعل واالعتماد المتبادل بين التنوع الجيولوجي، والتنوع البيولوجي، والتراث الثقافي.

الجدول 3. 1. االرشادات الرئيسية الحماية الجيولوجية في إدارة المناطق المحمية.
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الصورة 3. 1. تشكل غابة شيلين ستون، في مقاطعة يوننان، جزًءا من موقع التراث العالمي لجنوب الصين وهي جيوبارك عالمي تابع لليونسكو. تتميز 
القمة الكارستية الرائعة والتضاريس ذات الصلة بقيم جمالية وثقافية مهمة، يتم االحتفال بها في الشعر والرسم والفولكلور والعادات والتقاليد المحلية، 

وتمثل رصيًدا مهًما للسياحة الجيولوجية. © جون جوردون

الصورة 3. 2. كيب مونديجو، البرتغال، هو موقع جيولوجي ذو قيمة للتعليم والسياحة الجيولوجية داخل نصب تذكاري طبيعي. © خوسيه بريلها

3.  تطبيق المبادئ العامة الحماية الجيولوجية في إدارة المناطق 
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 الصورة 3.3. إزالة أشجار المانغروف للزراعة تجعل المناطق الساحلية أكثر عرضة للتآكل، كما هو الحال في هذه المنطقة شمال غواياكيل، اإلكوادور. 
© روجر كروفتس

الصورة 3. 4. تهدف استعادة أشجار المنغروف في جزيرة كات با، قبالة سواحل فيتنام، إلى استعادة الغطاء النباتي الطبيعي، والذي يوفر بدوره الحماية 
للموائل واألرض من التآكل بفعل البحر. © نايجل دادلي
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 P & A © .الصورة 3. 5. أدى استخراج الرمال والحصى من رواسب العصر الجليدي المحمي في اسكتلندا إلى تدمير تكامل التضاريس بشكل دائم
Macdonald / SNH

الصورة 3. 6. تم تعيين موريش مور، في دورنوك فيرث، اسكتلندا، كموقع ذي أهمية علمية خاصة ومنطقة حماية خاصة تابعة لاتحاد األوروبي. تطورت 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من التضاريس الساحلية في بيئة ديناميكية للغاية على مدار السبعة آالف عام الماضية، وتدعم مجموعة متنوعة من الموائل 

الساحلية الغنية باألنواع، بما في ذلك السهول الرملية المزروعة، ومسطحات المد والجزر، والمستنقعات المالحة، والكثبان الرملية، والبرك المالحة 
 )P & A Macdonald/SNH( © .والصحية

3.  تطبيق المبادئ العامة الحماية الجيولوجية في إدارة المناطق 
المحمية والمحفوظة



 ارشادات الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية والمحفوظة19 | 

يجب تجنب إدارة جزء من النظام الطبيعي بمعزل عن العناصر 
األخرى للنظام. على سبيل المثال، على طول الخط الساحلي، 
أو في منطقة جبلية، أو حوض نهر، يجب أن تتعرف اإلدارة 

على تأثيرات االتصال والتبعيات بين أجزاء مختلفة من النظام 
على نطاق المناظر الطبيعية )على سبيل المثال، اعتماد السواحل 
والرواسب الرملية على إمداد الرواسب من األنهار، على طول 

الساحل أو على المصادر البحرية البعيدة عن الساحل، أو حصيلة 
ذلك على الموائل الواقعة في اتجاه مجرى النهر الناتجة عن 

التغيرات في نقل الرواسب بين منحدرات التال وقنوات األنهار 
عند المنبع( )Bruneau et al., 2011(. بشكل عام ، يجب أن 

تدرك اإلدارة المرتبطة مكانًيا أنماط التنوع الجيولوجي والترابط 
او العاقة مع التنوع البيولوجي، وخدمات النظام البيئي كجزء 

 Anderson et al.,( من الحفاظ على نطاق المناظر الطبيعية
 2014; Theobald et al., 2015; Zarnetske et al., 2019;

 .)Hilty et al., 2020

المبدأ 5: ينبغي أن تتضمن استراتيجيات الحماية الجيولوجية تقييًما 
للمخاطر والضعف.

يجب أن تشمل إدارة الحماية الجيولوجية تقييم المخاطر، بما في 
ذلك تقييم قابلية تعرض الموقع والمرونة لمجموعة من الضغوط 
البشرية والتغيرات الطبيعية، وكذلك المخاطر الجيولوجية على 
البشر مثل النشاط البركاني. تختلف مظاهر التراث الجيولوجي 

في درجات حساسيتها ألنواع مختلفة من النشاط البشري 
والتغيرات الطبيعية )القسم 6. 1.(. قد يكون بعضها قوًيا نسبًيا 

)أي الدرجة التي يمكن أن يتحمل بها االضطراب( وبالتالي 

يتطلب تدخًا إدارًيا قليًا نسبًيا. ومع ذلك، فإن البعض اآلخر 
حساس للغاية )أي عرضة للضرر أو التدهور من األنشطة 

البشرية التي قد يتعافون منها فقط على مدى فترة طويلة جًدا، إن 
وجدت )القسمان 5. 2. و 6. 1.( باستثناء حالة األنظمة الجليدية 
والنهرية والبركانية النشطة، على سبيل المثال ، فإن المظاهر 

في معظم المواقع الجيولوجية هي بقايا، بحيث ال يمكن إصاح 
الضرر أو التدمير.

المبدأ 6: ينبغي االعتراف بحتمية التغيير الطبيعي.
يجب االعتراف بحتمية التغيير الطبيعي. ال يوجد عنصر في 

النظام الطبيعي ثابًتا وستحدث التغييرات بشكل طبيعي.

قد يكون النهج المشترك المتمثل في الحفاظ على االوضاع 
الحالية أو تحسينها للحفاظ على المظاهر صالًحا حيث من غير 

المحتمل أن تتأثر بشكل كبير بالتغيرات الطبيعية. على سبيل 
المثال، في الجبال المميزة ومظاهر الصخور الصلبة المقاومة، 

أو في حالة بعض المواقع الصغيرة ذات القيمة العالية حيث يمكن 
تنفيذ تدابير الحماية بفعالية. ومع ذلك ، في العديد من الظروف، 

حيث تكون العمليات الطبيعية عنصًرا أساسًيا في الحفاظ على 
المظاهر موضع االهتمام أو حمايتها ، قد يكون العمل مع 

التغييرات الطبيعية للسماح للعمليات الجيومورفولوجية بالتكيف 
مع الظروف المتغيرة هو االستراتيجية الفعالة الوحيدة. قد يعني 
هذا فقدان بعض المظاهر، أو تغييرات في مواقعها )ربما خارج 
حدود المنطقة المحمية(، أو إعادة تنظيمها. عندما تعتبر الحماية 

ضرورية )على سبيل المثال لحماية البنية التحتية القيمة(، فقد 

الصورة 3. 7. من المرجح أن يؤدي تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر إلى تغييرات في العمليات الجيومورفولوجية، وتوزيعات التضاريس، 
والموائل واألنواع، مع تحرك الحافة الساحلية نحو اليابسة، حتى لو تم استخدام حلول هندسية »صلبة«، كما هو الحال هنا في محمية سانت كيلدا الطبيعية 

الوطنية وموقع التراث العالمي، اسكتلندا. © روجر كروفتس

3.  تطبيق المبادئ العامة الحماية الجيولوجية في إدارة المناطق 
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تتطلب شكاً من أشكال النهج المصطنع الذي يحاكي الطبيعة قدر 
اإلمكان، بدالً من السعي إلى تعديل جوهري أو تدمير خاصية 

التراث الجيولوجي. 

المبدأ 7: ينبغي تقييم آثار تغير المناخ العالمي والعمل على أساسها 
بقدر ما يمكن تحقيقه.

سوف تتحدى آثار تغير المناخ حتما أهداف إدارة المناطق 
المحمية )Groves et al., 2012; Gross et al., 2016(. ستكون 
هناك حاجة إلى دراسة متأنية على سبيل المثال، يتم فقد المظاهر 

و / أو تقليص العمليات أو تكثيفها، وبالتالي تغيير أساس 
الحماية. قد يعني ذلك أنه لم يعد من الممكن تبرير حالة حماية 
المنطقة على اإلطاق أو أن المظاهر في أماكن أخرى تستحق 
اآلن الحماية. قد تحتاج أيًضا إلى تغيير حدود الموقع لمراعاة 

تآكل السواحل أو التحوالت في موقع المظاهر الديناميكية ذات 
األهمية. يجب أن يساعد النهج القائم على المخاطر في تحديد 

 أولويات المواقع و المظاهر للرصد 
 .)Wignall et al., 2018(

المبدأ 8: يجب إدارة النظم الطبيعية في حدود قدرتها على استيعاب 
التغيير.

 يجب التعرف على حساسية األنظمة الطبيعية، ويجب إدارتها 
في حدود قدرتها على استيعاب التغيير )انظر القسم 6. 1. 

لمزيد من التفاصيل حول الحساسية(. نادًرا ما تكون األنظمة 
الطبيعية قوية جًدا بحيث يمكنها استيعاب أي تغيير ُيفرض 

عليها. سيكون بعضها أكثر مقاومة للتغيير )مثل نتوء صخري 
على منحدر تل(، في حين أن البعض اآلخر سيكون هًشا للغاية 
مع اقل مقاومة للتغيير )مثل الغطاء النباتي على الكثبان الرملية 

الساحلية، والتي يمكن أن تضيع بسبب المشي او الوقوف عليها 
مما يؤدي إلى التعرية(. إذا تم تجاوز الحدود الدنيا، فسيتم إبطال 

جهود الحماية، حيث سيتم تغيير المظاهر والعمليات األصلية 
بشكل ال رجعة فيه. على سبيل المثال، قد يؤدي تركيب دفاعات 

السواحل »الصلبة« إلى قطع إمداد الرواسب إلى السواحل 
والكثبان الرملية، وجرف المستنقعات المالحة، مما يؤدي إلى 

التحول من الترسيب إلى التعرية وما يترتب على ذلك من خسارة 
في التضاريس والموائل.

المبدأ 9: ينبغي االعتراف بالتفاعل واالعتماد المتبادل بين التنوع 
الجيولوجي والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي.

يجب االعتراف بالتفاعل واالعتماد المتبادل بين التنوع 
الجيولوجي والتنوع البيولوجي في إدارة الحماية. سيكون 

للعديد من المواقع المحمية من أجل التنوع البيولوجي اعتماد 
كبير على التنوع الجيولوجي، وفي مواقع أخرى سيكون هناك 
عاقة متبادلة كبيرة بين العناصر الحيوية وغير الحيوية )مثل 

الكثبان الرملية( )القسم 6. 5.(. يجب على المديرين مراعاة 
هذه الترابطات في إدارة المواقع، باإلضافة إلى قضايا التراث 

الثقافي.

ارشادات أفضل الممارسات رقم 3: استخدم المبادئ التسعة للحماية 
الجيولوجية في الجرد، والتخطيط، وتحديد األهداف، وإدارة، ومراقبة 

مظاهر وعمليات التراث الجيولوجي.

الصورة 3. 8. نظام نهري ُمدار بكثافة: نهر اليانغتسي فوق سد الخوانق الثاثة، الصين، ُيظهر تأثير تقلب الخط الساحلي على التربة وإزالة الغطاء النباتي، 
انكشاف التراكيب الصخرية. © روجر كروفتس
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الصورة 3.9. من المهم فهم التفاعل بين نمو الغطاء النباتي وإبراز المظاهر الجيولوجية، كما هو موضح هنا يشم حديقة التنين الوطنية، مقاطعة يونان، 
الصين. © روجر كروفتس
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أهمية العمليات الطبيعية الحديثة ، على سبيل المثال التضاريس البركانية الجديدة الناتجة عن نشاط حافات الصفائح التكتونية ، في سان بارتولومي، ومتنزه 
غاالباغوس الوطني، وموقع التراث العالمي ، اإلكوادور. © روجر كروفتس
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تشمل الخطوات الرئيسية في تطوير استراتيجية الحماية 
الجيولوجية للمنطقة المحمية جرد الموقع، والتقييم، واإلدارة 

والحماية، والمراقبة، والتفسير والترويج. اإلرشادات التالية تتناول 
دور كل موضوع. يتبع هذا النهج على نطاق واسع نهج اإلدارة 

التكيفية المنصوص عليها في المعايير المفتوحة لممارسة الحماية 
والمستخدمة من قبل العديد من منظمات الحماية في جميع أنحاء 
العالم للحفاظ على التنوع البيولوجي من خال المناطق المحمية 

 Conservation Measures Partnership,( والوسائل األخرى
2013(. يقدم هذا القسم إرشادات حول جرد الموقع وتقييمه. إنه 
يعالج كاً من إنشاء شبكة من المواقع الجيولوجية وتقييم التراث 

الجيولوجي داخل المناطق المحمية القائمة. يقدم القسم 5 إرشادات 
حول الصيانة والرصد. يقدم القسم 6 إرشادات محددة حول 

التهديدات التي يتعرض لها الحماية الجيولوجية وكيفية التعامل 
معها. يقدم القسم 7 أمثلة على الحماية الجيولوجية في بيئات 

مختلفة. يركز القسم 8 على التفسير والترويج.

في البداية، يعد إنشاء إطار عمل منهجي أمًرا ضرورًيا لتحديد، 
وتصنيف، وتقييم، واختيار المواقع الجيولوجية التي تستحق الحماية 

على جميع المستويات من المستوى الدولي إلى المستوى المحلي. 
وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي اتباع نهج من ثاث خطوات: )1( 
تحديد الغرض والنطاق التشغيلي؛ )2( تطبيق أنسب طريقة جرد 

بطريقة صارمة؛ و )3( تحديد معايير تقييم الموقع.

4. 1. تحديد الغرض والنطاق التشغيلي للموقع الجيولوجي 
أو نظام المواقع الجيولوجية

 يتم تحديد المواقع الجيولوجية في المقام األول على أساس قيمتها 
العلمية الخاصة. قد توفر القيم التربوية، والروحية، والثقافية، 

والجمالية، والقيم دعماً إضافياً، كما يمكن للقيم العلمية االخرى 
ان تقدم الدعم ايضاً )لغير قيم التنوع الجيولوجية( مثل القيم 

البيئية. تنطبق المبادئ التالية في كل من إنشاء نظام موقع التراث 
الجيولوجي، وتقييم التراث الجيولوجي ذات االهمية، أو المواقع 

الجيولوجية داخل المناطق المحمية الحالية. 

يتمثل أحد القرارات الرئيسية في البداية في تخطيط الحماية 
الجيولوجية في المناطق المحمية في تحديد حجم العملية. هل 
ان شرط إنشاء نظام منطقة محمية الحماية الجيولوجية على 

نطاق واسع )على سبيل المثال، على مستوى وطني، أو مستوى 

منطقة، أو منطقة أصغر ولكنها ال تزال واسعة النطاق(، أم 
لتحديد اهتمامات وقيم التراث الجيولوجي داخل منطقة محمية 
فردية ؟ كاهما من المتطلبات األساسية الحماية الجيولوجية 

الفعالة ويمكن تطبيق االرشادات االتية على كلتا الحالتين.

سيتم تحديد الغرض من الموقع الجيولوجي أو نظام الموقع 
الجيولوجى من خال قيم التراث الجيولوجي المراد تقييمها. قد 
يكون لبعض المواقع الجيولوجية غرض ضيق نسبًيا – للحماية 

مثاً، فيكون االهتمام بميزاتها ذات األهمية العلمية الخاصة 
)الجدول 4. 1.(. وقد يكون البعض اآلخر من المواقع الجيولوجية 

متعدد األغراض، بناًء على القيمة العلمية ولكن مع دعم القيم 
التعليمية، أو الجمالية، أو الثقافية، أو السياحة الجيولوجية، أو 

القيمة البيئية.

وبشكل عام، تنقسم اهتمامات التراث الجيولوجي في الجدول 
4. 1. إلى ثاث فئات رئيسية: نوع المواقع والمواقع 

المرجعية الرئيسية، والمواقع ذات األمثلة الفريدة أو البارزة 
لمظاهر جيولوجية معينة، والمواقع التي تمثل الجيولوجيا أو 

الجيومورفولوجيا لمساحة، أو منطقة، أو دولة.

نوع المواقع والمواقع المرجعية الرئيسية
 اذ يعتبر علم الطبقات مكوًنا أساسًيا لعلم األرض. إلنه ينطوي 
على التقسيم الفرعي لسجل الصخور، واالرتباط او المضاهات 

بين وحدات الصخور القابلة للرسم على الخرائط، وإنشاء عاقات 
زمنية لتفسير تعاقب األحداث عبر الزمن. تعمل اللجنة الدولية 

The International Commission on Stra-(  لطبقات األرض
tigraphy( ومختصرها )ICS(، وهي لجنة تابعة لاتحاد الدولي 
للعلوم الجيولوجية )IUGS(، على التوصل إلى اتفاق دولي بشأن 

التعريف، واالشارة الى المقاطع والنقاط لحدود الطبقات المرجعية 
 )Global Boundary Stratotype Section and Point( العالمية
 Cohen et al., 2013; Smith( استناداً الى )GSSP( ومختصرها

 .)et al., 2015; Finney & Hilario, 2018

ــان اســتمرار الوصــول  ــًرا أساســًيا لضم ــة أم ــة الجيولوجي ــد الحماي يتع
ــى الرغــم مــن  ــة فــي المســتقبل. عل ــى هــذه المواقــع كمواقــع مرجعي إل
Grad-( للحفــظ والحمايــة )GSSP(  شــرط المعاييــر التــي وضعتهــا ال
stein & Ogg, 2012(، اال انــه ال توجــد تشــريعات دوليــة أو تدابيــر 

حمايــة لضمــان حمايــة هــذه المواقــع. 

4. إنشاء مناطق الحماية الجيولوجية المحمية والمحفوظة   

يحــدد هــذا القســم الخطــوات والبروتوكــوالت الرئيســية إلنشــاء مناطــق الحمايــة الجيولوجيــة المحميــة والمحفوظــة علــى 
ــة. يمكــن أيًضــا  ــم إنشــاؤه بطريقــة منهجي ــم يت ــة، حيــث ال يوجــد أي منهــا، أو ل ــة، أو المحلي ــة، أو اإلقليمي المســتويات الوطني
ــي  ــي ف ــراث الجيولوج ــم الت ــة وقي ــر المهم ــد المظاه ــة لتحدي ــة الفردي ــق المحمي ــري المناط ــل مدي ــن قب ــادات م اســتخدام اإلرش

ــي: ــا يل ــادات م ــاول اإلرش ــة. وتتن ــم المحمي مناطقه
■  تحديد الغرض ومقياس التشغيل )4. 1.(

■  إجراء جرد )4. 2.( 
■  تحديد معايير تقييم الموقع )4. 3.( 

■  أمثلة على قوائم جرد وتقييمات التراث الجيولوجي )4. 4.( 
■  دمج التراث الجيولوجي في خطط العمل الوطنية واإلقليمية والمحلية )4. 5.( 

■  آليات الحماية )4. 6.(
■  أنواع الحوكمة )4. 7.(
■  متطلبات الخبرة )4. 8(

■  المعاهدات الدولية )4. 9.(
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الجدول 4. 1. االهتمامات الرئيسية للتراث الجيولوجي التي يجب مراعاتها لمناطق الحماية الجيولوجية المحمية

اهتمامات التراث 
الجيولوجي

امثلة على مناطق الحماية أهمية المواقع والمظاهر
الجيولوجية

الصورة 

المراحل الرئيسية في 
تاريخ األرض

وتشمل هذه المدة الزمنية أو الحدود 
الرئيسية في تاريخ األرض، مثل مواقع 

النقاط والطبقات المرجعية العالمية 
المتفق عليها دولًيا )GSSP( ، والتي 
تحدد الحدود الدنيا لمرحلة جيولوجية 

في النطاق الزمني الجيولوجي. يتم 
تمييز بعض هذه )GSSPs( بعامة 

“مسمار ذهبي”.

يقع موقع )GSSP( للحد االسفل لفترة 
ما قبل الكمبري اإلدياكاران في انوراما 
كريك، في متنزه فلندر رينج الوطني، 

جنوب أستراليا. هذا هو »المسمار 
الذهبي« الوحيد لبرنامج )GSSP( في 

نصف الكرة الجنوبي.

http://www.ediacaran.org/flinders- © 
 ranges-south-australia.html

المظاهر التركيبية 
والتكتونية الرئيسية

قد تشمل هذه المظاهر المرتبطة بتصادم 
الصفائح التكتونية، مثل ساسل الجبال 

المصحوبة بزحف، وطي، وضغط 
طبقات الصخور. وقد تشمل أيًضا تكوين 

أقواس الجزر، ومجماميع البراكين 
المركزية، وتدفقات الحمم البركانية.

تساعد متنزهات بانف، وجاسب، 
وكوتيناي، ويوهو الوطنية، وألبرتا، 

وكولومبيا البريطانية، كندا، في حماية 
الجزء الجنوبي المطوي بشدة من جبال 

روكي الكندية، وهي منطقة جبلية تم 
© Roger Croftsرفعها نتيجة تصادم الصفائح التكتونية.

أنواع المعادن وانتشارها 
ونشوءها

تشتمل بعض المواقع على رواسب 
معدنية نادرة وبلورات مهمة، ربما تم 
تحديدها على أنها الموقع المثالي لهذه 

المعادن.

المعادن القائمة على اليورانيوم 
الموجودة في رواسب المياه الجوفية 

الثانوية والمركزة في جبل بينتر 
في منطقة محمية اركاكوال، جنوب 

أستراليا، أسفرت عن أبحاث متميزة 
© Mindat.orgوعينات عرض متحفية.

أنواع الصخور النادرة 
والتراكيب الصخرية

مهما كانت عملية تكوينها، يمكن تحديد 
أنواع الصخور النادرة والتراكيب 

الصخرية باعتبارها تراًثا جيولوجًيا 
لقيمها الخاصة. يعتمد تحديد الندرة على 

النطاق المكاني للمخزون )على سبيل 
المثال، “نادر” على المستوى المحلي، 

وقد ال يكون “نادًرا” على المستوى 
الدولي(.

جبل جي، »الجبل البلوري«، الذي 
يقع داخل منطقة محمية اركا كوال 

في جنوب أستراليا، هو نتاج للنشاط 
البركاني. الهياكل الصخرية الغنية 

بالسيليكا هي المكان الذي تتدفق فيه 
الصخور المنصهرة داخل النظام وتشمل 

الكهوف والتجاويف التي تحتوي على 
© Mindat.orgبلورات نادرة دولًيا.

بعض المواقع تضم المتحجرات تطور الحياة
ومجاميع المتحجرات التي تمثل مراحل 

تطور الحياة على األرض. ويمكن أن 
تشمل التعاقب واالنقطاعات في تسلسل 

الحياة في سجل المتحجرات الذي 
يعكس االتجاهات التطورية واألحداث 

الكارثية، مثل تأثيرات النيازك وثورات 
البراكين العماقة.

تضم منطقة مضيق بلترباخ المحمية 
في شمال إيطاليا، تسلسًا صخرًيا يمثل 

حدث االنقراض في العصر البرمي، 
وهو أكبر انقراض جماعي للحياة في 

تاريخ األرض.

Geopark Bletterbach ©

عمليات األرض 
المعاصرة

تشمل هذه المواقع عمليات األرض 
الحديثة، مثل البراكين، وعمليات 

االراضي الجافة، والعمليات الساحلية، 
والعمليات النهرية، والنشاط الجليدي 

والمناطق المجاورة لها.

حديقة براكين هاواي الوطنية بالواليات 
المتحدة األمريكية، تستضيف بركاًنا 
نشًطا بشكل مستمر مع نوعين من 

البازلت هما )pahoehoe( والثاني 
.)aa( الحمم البركانية نوع

José Brilha ©

المظاهر السطحية 
والجوفية الممثلة

تمثل هذه المواقع مراحل معينة من 
تاريخ األرض، أو لتكوينات صخرية 
معينة أو عمليات األرض، أو تحتوي 

على مظاهر مميزة أو غير عادية ، مثل 
الكهوف.

كهف الغزالن في متنزه جونونج مولو 
الوطني في ماليزيا، وهو أحد مواقع 
التراث العالمي التي تحمي الموارد 

الكارستية البارزة وتوفر للزوار 
© John Gunnالوصول إلى مجموعة من الكهوف.

سجات الظروف البيئية 
القديمة

تسجل هذه المواقع الظروف البيئية 
القديمة، مثل المراحل الجليدية 

للعصر الرباعي، وتشمل التضاريس، 
والرسوبيات، وتعاقب الصخور لجميع 

مراحل تاريخ األرض.

تتميز حديقة كوسيوسكو الوطنية في 
أستراليا بأعلى جبل في البر الرئيسي 

األسترالي ودليل نادر على تجلد العصر 
البليستوسيني في نصف الكرة الجنوبي، 

مع خمس بحيرات جليدية، وحفر 
جليدية، وأحواض جليدية.

Roger Crofts ©

4. إنشاء مناطق الحماية الجيولوجية المحمية والمحفوظة   

http://www.ediacaran.org/flinders-ranges-south-australia.html
http://www.ediacaran.org/flinders-ranges-south-australia.html
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لذلك، هناك حالة قوية مفادها أنه ينبغي اعتبار )GSSPs( ثالث 
شبكة مواقع الحماية الجيولوجية معترف بها دولًيا تعمل بالتوازي 

 Gray,( مع مواقع التراث العالمي، ومواقع الجيوبارك العالمية
2011(. ومن شأن هذا االعتراف أن يساعد في زيادة الوعي بين 

الحكومات الوطنية بشأن الحاجة إلى حماية )GSSPs(. بغض 
النظر عن هذا الهدف طويل المدى، يجب أن تكون حماية مثل 

هذه المواقع أولوية عالية لمديري المناطق المحمية. 

كما تم إنشاء أنظمة وطنية للمواقع المرجعية لعلوم األرض في 
معظم البلدان. وأنواع هذه المواقع هي لمراحل زمنية معينة، أو 

أحداث معينة في تاريخ األرض، أيًضا ذات أولوية عالية الحماية 
الجيولوجية. لمزيد من المعلومات، يجب على مديري المناطق 
المحمية التشاور مع الخبراء المناسبين في المسح الجيولوجي 

الوطني، أو الجمعيات الجيولوجية، أو معاهد البحث.

المواقع ذات األمثلة الفريدة أو البارزة لمظاهر جيولوجية معينة
 تتضمن بعض المواقع أمثلة فريدة، أو نادرة، أو بارزة، لطبقات 

صخرية معينة، أو رواسب، أو أشكال أرضية، أو عمليات 
جيومورفولوجية. وتشمل هذه األمثلة المعروفة عالمًيا: مثل، 

جراند كانيون )متنزه جراند كانيون الوطني، الواليات المتحدة 
األمريكية(؛ وأولورو )متنزه أولورو- كاتا تجوتا الوطني، 

 أستراليا(؛ ومقطع عدم التطابق لهوتون في نقطة سيكار 
)Siccar Point( وشواطئ بحيرة جلين روي الجليدية )كاهما 

في اسكتلندا(.

المواقع التي تمثل الجيولوجيا أوجيومورفولوجيا في مساحة، أو 
منطقة، أو بلد

ستكون غالبية المواقع التي تعتبر ذات قيمة جيولوجية تراثية 
تمثل التاريخ الجيولوجي لمنطقة أو دولة. وهي تشمل المواقع 

الرئيسية وأفضل األمثلة التي تعتبر أساسية لفهم العمليات 
واألحداث الماضية والحالية المحفوظة في سجل الصخور والتي 

شكلت المشهد الطبيعي. عادًة ما تشكل هذه المواقع جزًءا من 
شبكة متماسكة من المواقع ذات الصلة التي تمثل مجتمعة مرحلة 
زمنية معينة أو حدًثا أو مجموعة من العمليات الجيومورفولوجية 

وأشكال التضاريس )مثل المواقع التي تمثل الجوانب الرئيسية 
للفترة الجيولوجية الديفونية أو الجيومورفولوجيا الساحلية لدولة 

ما(.

ارشادات أفضل الممارسات رقم 4: استخدم األنواع الثمانية ذات 
االهمية للتراث الجيولوجي )الجدول 4. 1.( للمساعدة في تحديد 

أغراض منطقة محمية الحماية الجيولوجية أو شبكة المواقع 
الجيولوجية.

4. 2. إجراء قائمة الجرد

تم إنشاء الغالبية العظمى من المناطق المحمية في العالم للحفاظ 
على التنوع البيولوجي، و / أو المناظر الطبيعية، والمناظر 

البحرية الشهيرة. يعني عدم وجود معلومات حول وجود التراث 
الجيولوجي داخل المناطق المحمية، وهذا يعني أن المظاهر 

الطبيعية المهمة ال يتم تضمينها دائًما في استراتيجيات اإلدارة. 
لذلك، فإن إجراء قوائم جرد التراث الجيولوجي في المناطق 

المحمية له أهمية قصوى. وهي ذات أهمية متساوية كخطوة تالية 
في تطوير نظام وطني أو إقليمي الحماية الجيولوجية في المناطق 

المحمية.

حيثما أمكن، يجب إجراء جرد شامل لجميع عناصر التراث 
الجيولوجي: الجيولوجيا، والجيومورفولوجيا، والتربة، للمنطقة 

المحمية أو المنطقة أو البلد، اعتماًدا على حجم العملية قيد 
الدراسة. ينبغي تقييم القضايا العملية، مثل الحساسية للضرر، 

واالرتباط بمناطق الموائل الرئيسية، إذا سمحت الموارد 
والمعلومات بذلك. يمكن أن يتم جرد المواقع بتقييم قيمتها 

المحتملة للعلم، والتعليم، والترفيه، و / أو السياحة الجيولوجية، 
باإلضافة إلى مخاطر تدهورها )Brilha, 2016(. تساعد هذه 

المعلومات في تحديد أولويات وفرص اإلدارة.

يجب أن تزود قوائم جرد التراث الجيولوجي الى مديري المناطق 
المحمية بالمعلومات والبيانات الهامة إلدراجها في خطط اإلدارة، 

ولإلجابة على أسئلة بسيطة، مثل: 

■   كم عدد المواقع الجيولوجية الموجودة في المنطقة المحمية وأين 
تقع ؟

■   ما هي قيمتها الرئيسية )علمية، جمالية، ثقافية، تعليمية(، وهل 
هي ذات اهمية )دولية، وطنية، محلية( ؟

■   هل ان هذه المواقع معرضة لخطر التلف أو الخسارة بفعل 
عوامل بشرية و / أو طبيعية، سواء اآلن أو في المستقبل ؟

يجب اتخاذ قرار حاسم بشأن المواقع والمظاهر التي يجب 
تحديدها، ولماذا. من األفضل استخدام الطرق المجربة، 

والمختبرة على النحو المبين في الجدول 4. 1. وهذا يتطلب 
مساعدة الخبراء. الحل األكثر شيوًعا لمديري المناطق المحمية 

هو الحصول على الدعم الخارجي لتطوير جرد التراث 

الصورة 4. 1. مقطع طباقي مرجعي عالمي في بلدة لوييكسي، مقاطعة 
غوزانغ ، مقاطعة هونان، الصين: موقع من النوع المعترف به دولًيا، 
وموقع مرجعي محمي، ويشكل جزًءا من موقع شيانغشي الجيولوجي 

العالمي لليونسكو © جون كون
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الجيولوجي، والذي يمكن إجراؤه عن طريق المسوحات 
الجيولوجية، أو الجامعات، أو الشركات الخاصة، أو الخبراء 

الفرديين. 

هناك عدد من الخطوات التي تضمها قائمة جرد التراث 
الجيولوجي )الشكل 4. 1. ؛ المربع 4. 1.(. األولى هي تحديد 
الهدف من الجرد، بناًء على نوع التراث الجيولوجي، وقيمته، 

واستخدامه.

في بعض األحيان يمكن إجراء عمليات جرد جزئية، مثل تلك 
الخاصة بعلم المتحجرات )االحفوريات(، أو الجيومورفولوجيا 

)التضاريس ومناظرها الطبيعية(، أو علم المعادن )المعادن(، أو 
علم الصخور )الصخور(. ومع ذلك ، عادة ما تكون هناك حاجة 

إلى قائمة جرد كاملة لضمان تحديد جميع العناصر الرئيسية 
للتراث الجيولوجي وحمايتها. سيتم تحديد قيم المواقع الجيولوجية 

ونوع االستخدام المسموح به هناك.

يجــب أن يوصــف كل موقــع تــم اختيــاره أثنــاء الجــرد، بالتفاصيــل 
 :)Brilha, 2016( التاليــة، اســتناداً الــى برلهــا

1.  االسم ؛
2.   الموقع الجغرافي، بما في ذلك إحداثيات نظام المواقع 

.)GPS( الجغرافية
3.  ملكية االرض، بما في ذلك ملكية المواد الجوفية؛

4.  الحماية القانونية الحالية؛
5.  سهولة الوصول؛

6.  الهشاشة والضعف في الموقع؛

7.   مراقبــة ومتابعــة حالــة مظاهــر وعمليــات التنــوع الجيولوجــي 
الرئيسية؛

8.  الوصف الجيولوجي؛ 
9.  أبرز المظاهر التي تبرر تحديد الموقع الجيولوجي؛

10.  المظاهر ذات االستخدامات التعليمية و / أو السياحة 
الجيولوجية المحتملة؛

11.  الصات مع العناصر البيئية )االيكولوجية( والثقافية؛

12.  التحديدات والقيود على الوصول واالستخدام العلمي؛

13.  قيود على أعداد الزوار، إن وجدت؛ و

14.  شروط السامة لجميع أنواع المستخدمين.

هــذه المعلومــات ضروريــة إلنشــاء خطــة عمــل مناســبة للتــراث 
الجيولوجــي ودمــج نتائــج الجــرد فــي خطــط إدارة المناطــق 
ــة  ــة ذات األهمي ــع الجيولوجي ــرد المواق ــمل الج ــد يش ــة. ق المحمي
الدوليــة أو الوطنيــة أو المناطقيــة أو حتــى المحليــة. وهــذا لــه آثــار 
ــق  ــا الفري ــب أن يحدده ــة اإلدارة ويج ــات خط ــد أولوي ــي تحدي ف

ــي المســؤول عــن الجــرد. الفن

األرض  علــوم  طــاب  مشــاركة  علــى  الجيــدة  األمثلــة  مــن 
ــج  ــتخدام برنام ــو اس ــة، ه ــق المحمي ــي المناط ــن ف والمتخصصي
فــي  الجيولوجيــا  »علمــاء  األمريكيــة  الجيولوجيــة  الجمعيــة 
المتنزهــات«. وهــذا يوفــر للمشــاركين فرصــة فريــدة للمســاهمة 
فــي الحفــاظ علــى المتنزهــات الوطنيــة األمريكيــة، وتمكيــن دائــرة 
المتنزهــات القوميــة األمريكيــة مــن فهــم وإدارة مواردهــا الطبيعية 
 .)Geological Society of America, 2019( أفضــل  بشــكل 

الشكل 4. 1. جرد التراث الجيولوجي وعملية اإلدارة في المناطق المحمية

جرد التراث الجیولوجي في المناطق المحمیة

قائمة المواقع مع التوصیف الكامل

ادارة المواقع

الحمایة القانونیة
الحفاظ على

التفسیر
المراقبة

االستخدام في السیاحة الجیولوجیة

منظر طبیعى
القدرة التفسیریة
إمكانیة الوصول

أمان

االستخدام التعلیمي  االستخدام العلمي

اإلمكانات التعلیمیة
التنوع الجیولوجي
إمكانیة الوصول

األمان

التمثیل
التكامل
الندرة

المعرفة العلمیة

النوع
القیمة

االستخدام

معاییر اختیار الموقع

طریقة التطبیق في الجرد
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صورة 4. 2. مثال على التمثيل - صخور رسوبية مطوية تشكل ساسل جبلية بعد تصادم الصفائح التكتونية، كما هو الحال في جبال األنديز، وجبال 
الهيمااليا، وجبال روكي، وجبال األلب األوروبية، وهذا األخير موضح هنا في متنزه إكرينز الوطني بفرنسا. © روجر كروفتس

 الصورة 4. 3. مثال على الندرة:   سبريجيت،  معدن أصفر نادر سمي على اسم الجيولوجي ريج سبريج. والموقع المثالي له في جبل الرسام 
)Mount Painter(  في حدود المنطقة المحمية اركارووال، فلندرز رينجرز، جنوب أستراليا. © جويل بروجر
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ارشادات أفضل الممارسات رقم 5: إجراءات جرد المواقع 
الجيولوجية باستخدام المخطط في الشكل 4. 1.

4. 3. تحديد معايير تقييم الموقع

من الممارسات المتبعة في تقييم المواقع الجيولوجية، وفًقا ألنواع 
االستخدام الرئيسية الثاثة – العلمية، والتعليمية، والسياحة 

الجيولوجية / الترفيهية .

يوصى بأربعة معايير الختيار المواقع الجيولوجية المهمة 
للدراسة العلمية:

1. التمثيل: كيف يوضح الموقع الجيولوجي عملية أو مظهر من 
األرض بشكل جيد ويساهم بشكل هادف في فهم الموضوع، أو 

العملية، أو المظهر، أو اإلطار )الصورة 4. 2.(. 
2. التكامل: حالة الحفظ الحالية للموقع الجيولوجي، مع مراعاة كل من 

العمليات الطبيعية والعوامل البشرية )الصورة 4. 6.(؛

3. الندرة: عدد المواقع الجيولوجية التي تمثل مظاهر جيولوجية 
متشابهة )الصورة 4. 3.(؛ و

4. المعرفة العلمية: مدى المعلومات العلمية المنشورة بالفعل 
حول الموقع الجيولوجي )الصورة 4. 4.(.

يوصى بخمسة معايير الختيار المواقع لاستخدام التعليمي:

1. اإلمكانات التعليمية: القدرة على فهم الظاهرة بسهولة من قبل 
الطاب من مختلف المستويات التعليمية )المدارس االبتدائية، 

والثانوية، والجامعات( )الصورة 4. 5.(؛

2. التنوع الجيولوجي: عدد األنواع المختلفة من مظاهر وعمليات 
التنوع الجيولوجي الموجودة في الموقع )الصورة 4. 6.(؛

3. إمكانية الوصول: شروط الوصول إلى الموقع من حيث 

الصعوبة واألمان، ومقدار الوقت الذي يحتاجه الطاب والزائرون 
سيًرا على األقدام للتعرف على الموقع )الصورة 4. 7.(؛

4. السامة: تتعلق بشروط الزيارة، مع األخذ بعين االعتبار الحد 
األدنى من المخاطر للطاب والزوار )الصورة 4. 8.(؛ و

5. االرتباط الثقافي والروحي: ارتباط القيم الثقافية والروحية التي 
تعتنقها المجتمعات األصلية )انظر الصور 5. 12. إلى 5. 16.(.

الصورة 4. 4. مثال لتطور المعرفة العلمية من دراسة التكوينات الصخرية وأصولها: رواسب جليدية قديمة من التجلد العالمي منذ حوالي 700 مليون سنة، 
تسمى غالًبا » كرة ثلج األرض”. في مضيق تيليت، منطقة اركارووال المحمية، جنوب أستراليا. © جرايم ل. ووربويس

الصورة 4. 5. ومنطقة الطاقة الحرارية األرضية،  في متنزه يلوستون ا 
الوطني،  وموقع تراث عالمي . © جرايم ل. ووربويس
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الصورة 4. 8. مثال على السامة: منظر الشال من الممشى الخشبي ومن 
منصة المشاهدة. متنزه فولوفجاليتس الوطني، السويد. © روجر كروفتس

الصورة 4. 6. مثال على موقع تنوع جيولوجي: يمثل شقوق شد على 
هامش الصفائح التكتونية األوراسية / أمريكا الشمالية، ووادي صدع 
صغير، وبحيرة عميقة مع فتحات بركانية في قاع البحيرة في متنزه 

ثينجفيلير الوطني، أيسلندا. تتمتع المنطقة باهتمام كبير بالتراث الثقافي 
 كموقع لبرلمان أيسلندا األول وهي أحد مواقع التراث العالمي. 

© روجر كروفتس

الصورة 4. 9. مثال على الترابط بين التنوع الجيولوجي وقيمة المشهد 
الخاب: يوفر تجاور الصخور الرسوبية المطوية، والثلج والجليد، ونباتات 

 جبال األلب، تبريًرا رائًعا للحماية. متنزه فانواز الوطني، فرنسا. 
© روجر كروفتس

الصورة 4. 7. مثال على إمكانية الوصول: الوصول على جانب الطريق 
لمشاهدة األكوام البحرية في متنزه الرسل البحرية االثني عشر الوطني، 

فيكتوريا، أستراليا. © روجر كروفتس



 ارشادات الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية والمحفوظة  | 30

الصورة 4. 10. مثال على اإلمكانات التفسيرية: تشكيل صخري غير عادي 
في صخرة الفيل، متنزه توبس دي كوالنتس الطبيعي ، كوبا. © روجر 

كروفتس

يوصى بثاثة معايير الختيار مواقع السياحة الجيولوجية / االستخدام 
الترفيهي :

1.  المشهد: الجمال البصري للمناظر الطبيعية أو الظاهرة 
)الصورة 4. 9.(؛

2.  القدرة التفسيرية: القدرة على فهم الظاهرة بسهولة من قبل 
غير الخبراء )الصورة 4. 10.(؛ و

3.  إمكانية الوصول: شروط الوصول إلى الموقع من حيث 
الصعوبة واألمان، ومقدار الوقت الذي سيحتاجه الجمهور 

للمشي في الموقع )الصورة 4. 7.(.

بمجرد تحديد هذه المعايير، يمكن تحديد المستوى الجغرافي 
 Brocx & Semeniuk, 2007; Crofts( لألهمية استنادا الى
 Brocx &( واضاف بروك و سيمنيوك .)& Gordon, 2015

Semeniuk, 2007, 2015( طريقة مقارنة عالمية لتمكين 
التحديد والتصنيف المنتظمين للمناطق، أو المساحات، أو المواقع 

الجيولوجية، أو المظاهر ذات األهمية في التراث الجيولوجي 
على جميع المستويات؛ وقاما ايضا بتخصيص فئة مفاهيم للتراث 

 الجيولوجي، ومقياس مرجعي، وتقييم مستوى أهميتها 
)الشكل 4. 2.(.

يجب على مديري المناطق المحمية استخدام مخرجات تقييم 
الموقع إلباغ إدارة الحماية  لمواقع جيولوجية معينة واستخداماتها 
المحتملة. على سبيل المثال، من المحتمل أن تتطلب المواقع المهمة 

دولًيا مستوى أعلى من اإلدارة والحماية من المواقع األخرى.

4. 4. أمثلة على قوائم جرد التراث الجيولوجي وتقييمات 

الموقع
لمساعدة مديري المناطق المحمية، هناك العديد من األمثلة في 

األدبيات المنشورة عن قوائم جرد التراث الجيولوجي وتقييمات 

المواقع على المستويات الوطنية، واإلقليمية، والمحلية، وللمناطق 
المحمية الفردية. وتشمل االمثلة على المستوى الوطني، من 
 ،)Santucci & Koch, 2003( الواليات المتحدة األمريكية

ومن إسبانيا )Carcavilla Urquí et al., 2007(، ومن البرتغال 
 Ellis, 2008( ومن بريطانيا العظمى ،)Pereira et al., 2009(

and 2011(. وتشمل بعض األمثلة على مناطق محمية معينة، مثل 
 Santangelo et( متنزه سيلينتو فالو دي ديانو الوطني في إيطاليا

 Pereira( ومنتزه مونتيسينو الطبيعي في البرتغال ،)al., 2005
et al., 2007(، والمتنزه اإلقليمي لبيكوس دي يوروبا في إسبانيا 

 ،)Fuertes-Gutiérrez & Fernández-Martínez, 2012(
 ،)Feuillet & Sourp, 2011( ومتنزه بيرينيه الوطني في فرنسا

 Gogin & Vdovets,( ومتنزه لينا بيارز الوطني في روسيا
2014(. وتم توضيح العديد من األمثلة في المربعات )4. 1.، 4. 

2.، 4. 3.(. وتساعد قوائم الجرد أيًضا في تحديد المواقع الرئيسية 
 الحماية الجيولوجية داخل المناطق البحرية المحمية، مثل 

 .)Gordon et al., 2016(

ارشادات أفضل الممارسات رقم 6: التأكد من استخدام معايير تقييم 
المواقع الجيولوجية التي تكون واضحة لكي تغطي الدراسة العلمية، 
واالستخدام التعليمي، والسياحة الجيولوجية، واالستخدام الترفيهي.

4. 5. دمــج الحمايــة الجيولوجيــة فــي خطــط العمــل الوطنيــة، 
واإلقليميــة، والمحلية

سيتم تعزيز الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية بشكل كبير 
إذا اشتملت الخطط على المستويات الوطنية، واالقليمية والمحلية، 

عن الحماية الجيولوجية انظر )Crofts, 2018(. على سبيل 
المثال، يمكن أن يساعد إطار العمل الوطني أو خطة العمل في 
تقديم نهج استراتيجي واسع النطاق الحماية الجيولوجية وتحديد 

 األهداف واإلجراءات عالية المستوى 
.)Gordon & Barron, 2011(

 Martín-Duque et al.,( لقد وضح مارتن- دوكي وآخرون 
2012( كيف يمكن لقوائم الجرد ورسم خرائط التراث الجيولوجي 

أن تساعد في التخطيط المحلي الستخدام األراضي. ويمكن 
استخدامها لقياس التقدم المحرز واإلباغ عنه، والمساعدة في 

تجنيد الشركاء وتنسيق أنشطتهم، وتعزيز الحماية الجيولوجية على 
المستوى الوطني وفي السياسات واالستراتيجيات دون الوطنية.

مثال على اإلطار الوطني هو خطة عمل التنوع الجيولوجي في 
المملكة المتحدة. وتشمل األمثلة دون الوطنية استراتيجية التنوع 

الجيولوجي لبلد الباسك، وكذلك استراتيجية األندلس إلدارة التنوع 
 )CBD’s( الجيولوجي. ويمكن أن توفر المذكرة الموجزة لل

الصادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن اإلستراتيجية الوطنية 
للتنوع البيولوجي وخطط العمل، نموذًجا مفيًدا.

تعتمد خطة عمل التنوع الجيولوجي على قائمة جرد لتحديد 
متطلبات اإلدارة للعناصر المختلفة. وكذلك تحدد خطة العمل 

أهداًفا وغايات واضحة طويلة األجل، وتحدد أهداًفا وإجراءات 
قصيرة المدى قابلة للقياس للحفاظ على التنوع الجيولوجي 

والتراث الجيولوجي لمنطقة معينة وتعزيزهما، وتحدد الموارد 
البشرية والمالية الازمة لتحقيقها. يمكن أن تساعد هذه الخطط 

أيًضا في دمج التنوع الجيولوجي والتراث الجيولوجي في إدارة 
الحماية لمختلف فئات المناطق المحمية.

4. إنشاء مناطق الحماية الجيولوجية المحمية والمحفوظة   



 ارشادات الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية والمحفوظة31 | 

4. إنشاء مناطق الحماية الجيولوجية المحمية والمحفوظة   

الشكل 4. 2. تمثيل مستويات األهمية المطبقة على مظاهر التراث الجيولوجي

أ: دولي؛ ب: وطني؛ ج: على المستوى االقليمي و د: محلي. يمكن استخدام هذا النهج لتطوير مناطق محمية جديدة وإضافة اهتمامات 
التراث الجيولوجي إلى المناطق المحمية الحالية.

 .)Brocx & Semeniuk, 2007( :المصدر
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المربع 4. 1.
مجموعة أدوات التراث الجيولوجي 

يلخص الرسم البياني التوضيحي التالي الخطوات المستخدمة لتحديد وتقييم المواقع ذات األهمية للتراث الجيولوجي بالنسبة إلدارتها و / أو 
حالة الحفاظ عليها. يتم تقييم مظاهر التراث الجيولوجي داخل الموقع حسب الفئة )أ(، والنطاق والمقياس )ب(، ومستوى األهمية )ج(. يمكن 

استخدام هذا النهج لتطوير مناطق محمية جديدة وإضافة اهتمامات التراث الجيولوجي إلى المناطق المحمية الحالية. تم تطبيق مجموعة 
 ،)Brocx & Semeniuk, 2011; Brocx et al., 2019( التي تم تصميمها في غرب أستراليا، بنجاح ،).األدوات الجيولوجية )المربع 4. 1

.)Errami et al., 2015( وفي المغرب

.)Brocx & Semeniuk, 2011( خطوات استخدام مجموعة أدوات التراث الجيولوجي المستخدمة لتحديد وتقييم المواقع ذات األهمية للتراث الجيولوجي، من

المساهم: مارجريت بروكس

في إيطاليا، اطلق برنامج )PROGEO- Piemonte( المتعدد 
التخصصات، ويقوم هذا البرنامج )اإلدارة االستباقية للتراث 

الجيولوجي في منطقة بيمونتي( بتطوير تخطيط عمل الحماية 
الجيولوجية في منطقة بيمونتي لتلبية احتياجات المجتمعات 
المحلية فيما يتعلق بالسياحة، والتنمية المستدامة، والتعليم، 

.)Ferrero et al., 2012( والوعي باألخطار الجيولوجية

يعتمد البرنامج على مراجعة منهجية للمواقع الجيولوجية 
وتقييم قيمة التراث الجيولوجي لها من وجهات النظر العلمية، 

والتعليمية، والثقافية، والجمالية. وهو ينطوي على مشاركة 
شركاء محليين وال يأخذ في االعتبار المظاهر الجيولوجية 

للمنطقة فحسب، بل مكوناتها الفيزيائية، والجغرافية، والسياسية، 
واالقتصادية، والتاريخية، والثقافية. وتشمل األمثلة األخرى 

للشبكات اإلقليمية للمواقع الجيولوجية تلك الموجودة في إسبانيا 
)Fuertes-Gutiérrez & Fernández-Martínez, 2010(، و 

في سويسرا والبرتغال.

في بريطانيا العظمى، وضعت خطط عمل التنوع الجيولوجي 

المحلي )LGAPs( إطاًرا، ومبادئ توجيهية، وأولويات لضمان 
الحفاظ على التراث الجيولوجي وشبكات المواقع الجيولوجية 

 English Nature, 2004; Dunlop et al.,( على نطاق إقليمي
2018(. تضع خطط العمل )LGAPs( أغراضاً وأهداًفا واضحة، 

مع أهداف قابلة للقياس، للحماية الجيولوجية المحلية عادًة ما 
تتضمن العناصر التالية:

■   جرد لموارد التنوع الجيولوجي داخل المنطقة؛

■   االتصال العام والتعليم؛

■   تشجيع حماية التنوع الجيولوجي من خال خطط الحكومة 
المحلية وإرشاداتها؛

■   توجه أهداف اإلدارة ووالحماية للمواقع الجيولوجية، 
والعمليات الطبيعية، والتنوع الجيولوجي للمناظر الطبيعية؛ و

■   تكون األهداف واضحة لتوفير الموارد لعملية تخطيط العمل 
من أجل الحفاظ على الزخم في المستقبل.
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بمجرد االنتهاء، يجب دمج خطط عمل التنوع الجيولوجي في 
خطط إدارة المناطق المحمية على مقياس مناسب، أي على 

المستوى الوطني، أو اإلقليمي، أو لمنطقة محمية فردية. وبعد 
ذلك، ينبغي إدخال هذه الخطط في نظام األمة لصنع القرار بشأن 
التنمية واستخدام األراضي. يمكن القيام بذلك إما بشكل مستقل أو 
من خال التكامل مع خطط التنوع البيولوجي المحلية. وهذا يمّكن 
سياسات خطة التنمية وقرارات تخطيط التحكم في التنمية من أن 

تستند إلى معلومات محدثة حول التنوع الجيولوجي لمنطقة ما.

يجب أن تساعد عمليات المراجعة وخطط العمل في دعم العمل 
في التخطيط التنموي، والتقييم البيئي االستراتيجي

 )SEA( ، وتقييم األثر البيئي )EIA( ، وخطة التنوع البيولوجي 
المحلي، واألنشطة السياحية. باإلضافة إلى الحفاظ على األمثلة 

 )LGAPs( المهمة للتراث الجيولوجي المحلي، ويمكن أن تساهم
في جودة البيئات المحلية، وتوفر فرًصا للترفيه غير الرسمي، 

وتساهم في أجندة الصحة العامة. ستساعد مشاركة المجتمع في 
الرعاية والتمتع بالمواقع الجيولوجية المحلية، وكذلك في تعزيز 

الشعور بالفخر بالتراث الجيولوجي المحلي وبالتالي المساعدة في 
الحفاظ عليه.

ارشادات أفضل الممارسات رقم 7: تشجيع تطوير خطط العمل على 
المستويات الوطنية، االقليمية والمحلية لضمان تضمين الحماية 

الجيولوجية في وثائق القرار الرئيسية.

4. 6. آليات الحماية: قانونية أو غيرها من الوسائل الفعالة

يجب أن تكون جميع المناطق المحمية، بما في ذلك المواقع 
الجيولوجية، »منشورة في الجريدة الرسمية« )معترف بها بموجب 

القانون المدني القانوني(، أو معترف بها من خال اتفاقية أو 
معاهدة دولية، أو تدار من خال وسائل فعالة أخرى. من الناحية 

العملية، يمكن أن تحكم وتدار المناطق المحمية من قبل الحكومات، 
والمنظمات الخاصة، والشعوب األصلية، والمجتمعات المحلية، 

أو بالشراكة بين هذه المجموعات )تسمى »اإلدارة المشتركة«(. 
ولكن، هناك أيًضا » مناطق حماية » أخرى ليست مناطق محمية 

حيث تكون الحماية هدًفا أساسًيا، والتي يمكن اإلشراف عليها 
بطرق أخرى، والتي تؤدي مع ذلك إلى حماية الطبيعة على المدى 

الطويل. وتشمل »تدابير الحماية الفعالة األخرى المستندة إلى 
المنطقة )OECMs(« التي حددتها اتفاقية التنوع البيولوجي )قرار 

اتفاقية التنوع البيولوجي 8/14(. ونشر االتحاد العالمي لحماية 
الطبيعة )IUCN WCPA( إرشادات لتحديد إجراءات الحماية 

الفعالة األخرى واإلباغ عنها. قد تكون هذه المناطق المحفوظة و 
)OECMs( فعالة أيًضا في تحقيق الحماية الجيولوجية.

 )WCPA( ارشادات أفضل الممارسات رقم 8: استخدم إرشادات
بشأن المناطق المحمية وتدابير الحماية الفعالة األخرى القائمة على 

المنطقة لضمان آلية الحماية األكثر فعالية للموقع الجيولوجي.

4. 7. أنواع الحوكمة

يوجد مثاالن لحاالت الحوكمة المختلفة المتعلقة بالحماية 
الجيولوجية في المناطق المحمية في المربعين )4. 2. و 4. 3.(. 
ويمكن االطاع على المزيد من اإلرشادات العامة حول إدارة 
 .)Borrini-Feyerabend et al., 2013( المناطق المحمية في

4. 8. متطلبات الخبرة

يجب أن تحدد احتياجات إدارة الحماية الجيولوجية نوع ومستوى 

الخبرة المطلوبة، إما في المنطقة المحمية نفسها، أو في وكالة 
االدارة، أو من خال ترتيبات خاصة مع هيئات خارجية 

متخصصة مثل معاهد البحث. من الناحية المثالية، بالنسبة ألقسام 
المواقع التي يوجد بها مكون قوي لعلوم األرض، أو موقع تكون 

فيه الحماية الجيولوجية هدًفا رئيسًيا، فمن األفضل توظيف 
مجموعة من الخبراء ذوي الصلة داخل وكالة إدارة المناطق 

المحمية. ومع ذلك، لن تسمح الموارد دائًما بهذا النهج، وبالتالي 
يجب إجراء ترتيبات غير رسمية مع خبراء من المؤسسات 

األكاديمية أو مع األفراد الذين يمكنهم العمل كمتطوعين. يجب 
أن يكون دورهم كمستشارين متخصصين لمديري المناطق 

المحمية في تحديد األهداف وتطوير أنظمة اإلدارة والبرامج 
التعليمية. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتوقع منهم إيصال أفضل 

الممارسات من مواقف مماثلة في أجزاء أخرى من العالم.

يعتمد اختيار الخبرة على اهمية الموقع )على سبيل المثال علم 
المتحجرات، وعلم المعادن، والطبقات، والجيومورفولوجيا(. 

من األفضل عموًما إشراك األشخاص الذين لديهم المعرفة 
المحددة المطلوبة، باإلضافة إلى معرفة أكثر عمومية بالتنوع 

الجيولوجي، والتدريب الخاص على التراث الجيولوجي 
ووالحماية الجيولوجية. تعد القدرة على التواصل مع الزماء 

وغير المتخصصين وعامة الناس أمًرا ضرورًيا إذا كان هناك 
تركيز تعليمي عام قوي على التراث الجيولوجي ووالحماية 

الجيولوجية.

بدالً من ذلك، سيكون لبعض المناطق المحمية تركيز بحثي 
وعلمي قوي. وهنا ، ينبغي تطوير برنامج منسق للنشاط العلمي 

بين مديري المناطق المحمية واألوساط العلمية، مع برنامج عمل 
متفق عليه. قد تجد وكالة إدارة المناطق المحمية أنه من األكثر 
فاعلية التعامل مع العلماء في الجامعات ومعاهد البحث بدالً من 
توظيف خبرتها العلمية الخاصة. ومع ذلك، فمن الضروري أن 

يكون هناك اتفاق واضح على أن نتائج البحث متاحة لمديري 
المناطق المحمية وعامة الناس بطريقة مفهومة وقابلة لاستخدام.

غالًبا ما يستخدم علم المواطن )المشاركة العامة )الناس( في البحث 
العلمي( لزيادة قدرة المعرفة وجمع المعلومات. إنه نهج قيم بشرط 

وجود بروتوكوالت الستخدامه وتجنيد وتدريب المتطوعين، 
 .)Irwin, 2018( ويوضح ايروين اإليجابيات والسلبيات

مع احتمال توظيف موظفين جدد وانتقال الموظفين من منطقة 
محمية إلى أخرى خال حياتهم المهنية ، فمن الضروري إجراء 

التعريف بالتراث الجيولوجي والحماية الجيولوجية )الجدول 4. 
.).2

ارشادات أفضل الممارسات رقم 9: االستعانة بالخبراء لضمان 
المدخات الفنية لتخطيط وإدارة وتواصل الحماية الجيولوجية.

4. 9. المناهج الدولية الحماية الجيولوجية
من المهم التعرف على االساليب الدولية المحددة الموجودة لدعم 

الحماية الجيولوجية.

تركز اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي على 
مفهوم »القيمة العالمية االستثنائية« كأساس لاعتراف بمواقع التراث 

العالمي. وتعترف االتفاقية بالتنوع الجيولوجي كجزء من الطبيعة 
من خال معيارها )8(، والذي ينص على أن المواقع تشكل » تمثل 
أمثلة بارزة للمراحل الرئيسية من تاريخ األرض، بما في ذلك سجل 
الحياة، والعمليات الجيولوجية الجارية الهامة في تطوير التضاريس، 
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أو الخصائص الجيومورفولوجية أو الفيزيوجرافية » التي قد تكون مؤهلة لحالة التراث العالمي )اليونسكو ، 1972(.

المربع 4. 2. 
إدارة الحماية الجيولوجية المستندة إلى المجتمع المحلي في غونونغ سيو المتنزه الجيولوجي العالمي لليونسكو، إندونيسيا

تم تصنيف جيوبارك جونونج سيو على أنه جيوبارك عالمي لليونسكو في أكتوبر 2015. وتبلغ مساحة الجيوبارك 1802 كيلومتًرا مربًعا 
وتشمل 33 موقًعا جيولوجًيا ضمن مشهد طبيعي كارستي استوائي كاسيكي )الشكل 4. 5.(، ثمانية منها انشأت من قبل المجتمعات المحلية. 

تخضع إدارة الجيوبارك التفاق مشترك بين ثاث إدارات إقليمية ويتم التناوب فيما بينها. تتم إدارة معظم المواقع الجيولوجية من قبل 
المجتمعات المحلية، التي انشأها ونظمها السكان المحليون تحت مظلة مجموعة إدارة السياحة المجتمعية.

تقوم إدارة الحماية الجيولوجية المستندة إلى المجتمع، بحماية المواقع الجيولوجية للجيوبارك وتدر دخاً للسكان المحليين، وللتنمية اإلقليمية 
من خال السياحة البيئية، على سبيل المثال، توضح إدارة الحماية الجيولوجية التي تنفذها قرية نجانغيران وجهات، ومنتجات، وسلوكيات 

سياحية مسؤولة وشاملة ومستدامة. تم االعتراف بأفضل ممارسات الحماية الجيولوجية المستندة إلى المجتمع في نجانغيران من خال الجوائز 
الوطنية واإلقليمية.

المساهم : إيكو هاريونو

الجدول 4. 2. اعتبارات موجزة لتحفيز موظفي المناطق المحمية.

رسم الخرائط 
الجيولوجية

موجزعن جيولوجيا المنطقة المحمية وتوفيرالخرائط الجيولوجية ذات امتداد مناسب ووضوح جيد. 

تحديد موقع وطبيعة المواقع الجيولوجية وأي عمليات إدارية خاصة مطبقة لحماية هذا التراث. يجب توفير مواد تراث جيولوجي خاص
بحثية مكتوبة حول المظاهر.

توفيرالمعلومات عن أي مخاطر أو ظواهر جيولوجية من شأنها أن تسبب مشكلة تتعلق بالسامة للزوار. يجب تقديم سامة الزوار
تاريخ حوادث السامة في المنطقة المحمية، بما في ذلك اإلجراءات المتخذة لتعزيز السامة.

وصف المواد الجيولوجية المستخدمة لمساعدة العمليات )مثل مواد الطرق( ومصدرها ومدى ماءمة استخدامها.المواد 

الخطوط العريضة للظواهر الجيولوجية التي يتم رصدها، وأسس المراقبة، واللوجستيات المرتبطة بها. يجب تضمين المراقبة
تكاليف المراقبة وكيفية استخدام هذه المعلومات.

التخطيط الجيولوجي 
للحوادث

الخطوط العريضة ألي تخطيط يتم تنفيذه للتعامل مع الحوادث الجيولوجية المحتملة. يجب أن يشمل ذلك حالة تخطيط 
مستندات االستجابة، وتداولها، وجداول المراجعة الخاصة بها.
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المربع 4. 3.
موقع غابة متحجرات بريمبو ذات األهمية العلمية الخاصة، ريكسهام، المملكة المتحدة

موقع غابة متحجرات بريمبو، هو موقع مهم للنباتات القديمة، ويقع بالقرب من ريكسهام، شمال شرق ويلز في المملكة المتحدة. تم اكتشاف 
مظاهر المتحجرات النباتية ذات األهمية العلمية في عام 2005 أثناء استصاح موقع مهجور ألعمال الصلب ويتكون من تتابع بسمك 14 

متًرا من رواسب الفحم. إن المجاميع الغنية بالمتحجرات النباتية، التي يوجد العديد منها في وضع الحياة، مما يعطي الموقع قيمة علمية عالية 
للتراث الجيولوجي.

الموقع حاليا مملوك من قبل ادارة بريمبو للتنمية المحدودة، وفي النية نقل األرض إلى ادارة تراث بريمبو. ركزت االدارة والشركاء 
الرئيسيون على إعداد خطة رئيسية لتطوير الموقع إلى منطقة جذب للزوار على مستوى عالمي. ستسمح األموال المؤمنة بتثبيت أعمال 

التراث الصناعي والحفاظ على الغابات المتحجرة.

تحديات الحماية
على الرغم من أن االعان عن موقع ذي أهمية علمية خاصة )SSSI( يوفر الحماية القانونية، إال أن الحفاظ على المظاهر الهشة وإدارتها 

ال يزال يمثل تحدًيا. الن الهدف هو تطوير مرافق في الموقع لحماية وعرض العديد من المتحجرات في الموقع، مع تشييد مبنى لتغطية جزء 
من غابة المتحجرات. سيقود منسق المتحجرات المتفرغ أعمال التنقيب، وكذلك يقوم بتدريب المتطوعين الستعادة، وإعداد، وتصنيف العديد 
من العينات المخزنة خال مرحلة » إنقاذ المتحجرات » األولية. تعتبر غابة متحجرات بريمبو نموذًجا مثالًيا للشراكة التي تعمل على حماية 

وإدارة مورد جيولوجي هش ومحدود، وكذلك تعزيز الروابط بين التراث الجيولوجي والتراث الصناعي. سيضم المبنى مرافق للبحث العلمي، 
وسيكون مفتوًحا للجمهو، وسيشكل محور جذب أكبر للزوار الذين سينظرون ويتابعون قرون من التراث الصناعي.

 .)Roberts et al., 2016( و )Appleton et al., 2015( لمزيد من المعلومات، انظر 

أ. منظر جوي مائل لغابة متحجرات بريمبو )SSSI( )موضح ضمن الخطوط البيضاء(. يوجد بجوارها مباشرة مجموعة المباني الصناعية 
التي امضت اكثر من 200 عام في صناعة الحديد والصلب في بريمبو 

)Brymbo Heritage Trust( ادارة تراث بريمبو © 
 )Peter Appleton( ب. شجرة ليكوفايت العماقة في الموقع © بيتر أبليتون

ج. تم إنقاذ الليكوفايت الموجود في )ب( من الموقع، وتنظيفه، وإعادة بنائه في وضعه الطبيعي، لعرضه في متحف ريكسهام 
)Nigel Larkin( نايجل الركن © 

)Peter Appleton( د. عينة من نيوروبتريس نصف شبكية © بيتر أبليتون
)Raymond Roberts( المساهم: ريموند روبرتس

a

b c d

4. إنشاء مناطق الحماية الجيولوجية المحمية والمحفوظة   



 ارشادات الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية والمحفوظة  | 36

الصورة 4. 11. توجد بعض المواقع الجيولوجية المهمة دولًيا تحت ادارة ملكية خاصة، مثل موقع السخان الطبيعي العالمي الشهير للطاقة الحرارية في 
آيسلندا حتى وقت قريب. تحدث توترات ادارية، ولكن بشكل عام، فإن المقاومة النسبية للموقع ضد تلف عناصر التراث الجيولوجي المهم، تعني أن سامته 

ال تزال سليمة، وأن وصول الزائر تتم إدارته بشكل جيد. © راجنار ث. سيجوردسون

الصورة 4. 12. تؤدي العقول الجديدة ذات األفكار الجديدة، إلى معرفة جديدة، يمكن تطبيقها على تقييم المناطق المحمية وإدارتها
ُتظهر الصورة مواقع المشاريع البحثية المتتالية في بورغيس شيلز، حديقة يوهو الوطنية، كندا. © روجر كروفتس
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الصورة 4. 13.  يعد السخان الطبيعي أليتش، من اول المواقع التي تم تسجيلها وفًقا لمعيار التراث العالمي )viii( في يونغفر- أليتش، موقع التراث 
العالمي، سويسرا. © روجر كروفتس

الصورة 4. 14. بحيرة المرآة )Mirror Lake( التي تحمل اسًما مناسًبا، حديقة جيوتشايقو الوطنية في الصين. قال كيشور راو، من مركز التراث العالمي 
لليونسكو، عن تقييم هذا الموقع: »إنها حديقة وطنية رائعة حًقا، وتستحق تماًما مكانة التراث العالمي. إنني معجب جًدا بالمناظر الخابة، والجمال الطبيعي 
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للمنطقة، فضاً عن الدرجة العالية من اهتمام اإلدارة والتزام الموظفين«. © 
روجر كروفتس

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول تطبيق المعيار )8( 
 في اإلطار الموضوعي لاتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

)Dingwall et al., 2005(، الذي يحلل الجوانب المختلفة للتنوع 
الجيولوجي التي يشملها المعيار، ويضع 13 موضوًعا يميز 

كيف أن العوامل الجيولوجية والجيومورفولوجية الرئيسية تترجم 
األفكار إلى تحديد المواقع. لقد تم العثور على مزيد من التفاصيل 

حول الصحاري في )Goudie and Seely, 2011(، وفي 
الكهوف والكارست في )Williams, 2008(، وعلى البراكين في 
 Casadevall et al.,( التي تم تحديثها بواسطة )Wood, 2009(

2019(. ويقدم )Migoń, 2018( نظرة عامة مفيدة على مواقع 
التراث العالمي والتراث الجيولوجي. 

في عام 2015، صادقت 195 دولة عضو في اليونسكو على 
إنشاء مواقع جيوبارك عالمية لليونسكو للتعبير عن االعتراف 

الدولي بأهمية إدارة المواقع الجيولوجية المتميزة. الحدائق 
الجيولوجية العالمية لليونسكو هي مناطق جغرافية واحدة وموحدة 

حيث تدار المواقع والمناظر الطبيعية ذات األهمية الجيولوجية 
الدولية بمفهوم شامل للحماية والتعليم والتنمية المستدامة. وهناك 

أربعة شروط أساسية لكي تصبح منطقة ما مواقع جيوبارك 
عالمية لليونسكو هي: 

■   التراث الجيولوجي ذو القيمة الدولية.
■   هيئة إدارة معترف بها قانوًنا وخطة إدارة شاملة؛

ــتدامة، ال  ــة المس ــة المحلي ــة االقتصادي ــز التنمي ــة لتعزي ■   الرؤي
ــة؛ و ــياحة الجيولوجي ــال الس ــن خ ــيما م س

ــة  ــن يعيشــون فــي منطق ــن الذي ■   التواصــل مــع الســكان المحليي
مواقــع  مــع  والتعــاون  العالميــة   )Geopark( الجيوبــارك 
الجيوبــارك العالميــة األخــرى مــن خــال شــبكة اليونســكو 

.)GGN( العالميــة  الجيوبــارك  لمواقــع 

ــا إذا  ــارك م ــي اعتب ــع ف ــم 10: ض ــات رق ــل الممارس ــادات أفض ارش
ــي  ــراث الجيولوج ــات الت ــر، وعملي ــة، ومظاه ــة المحمي ــت المنطق كان
الخاصــة بهــا يمكــن أن تفــي بمعاييــر وضــع اليونســكو بموجــب اتفاقيــة 

ــة.    ــارك العالمي ــراث العالمــي و / أو شــبكة الجيوب الت

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن اتفاقيــة رامســار بشــأن األراضــي 
والمحيــط  اإلنســان  وبرنامــج  الدوليــة  األهميــة  ذات  الرطبــة 
عالميــة  أنظمــة  يؤسســان  لليونســكو كاهمــا  التابــع  الحيــوي 
واعتــراف عالمــي بالمناطــق ذات األهميــة للتنــوع البيولوجــي 
ــي(  ــى التوال ــوي ، عل ــط الحي ــات المحي ــار ومحمي ــع رامس )مواق

حيــث توجــد روابــط مــع الحمايــة الجيولوجيــة.

ارشــادات أفضــل الممارســات رقــم 11: النظــر فــي كيفيــة إدارة التنــوع 
الجيولوجــي والتــراث الجيولوجــي فــي محميــات المحيــط الحيــوي 
ومواقــع رامســار لتحقيــق الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي واألراضــي 

الرطبــة، علــى التوالــي، وكذلــك التــراث الجيولوجــي.

الصورة: 4. 15. التأكد من تطبيق جميع الجهات او االطراف الدولية ذات الصلة بمنطقة التراث الجيولوجي. حديقة هوانلونج الوطنية، الصين. © روجر 
كروفتس
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الصورة 4. 16. موقع رامسار محمي بسبب اهمية التراث الجيولوجي باعتباره بحيرة موسمية في منطقة كارست الكاسيكية العالمية في سلوفينيا. 
سيركنسك جيزيرو. © جون كون

الصورة 4. 17. ربط التراث العالمي، ورامسار، والتراث الجيولوجي في متنزه مشهد نويزيدلر الوطني، النمسا. © روجر كروفتس
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ادارة صعبة في جبال متنزه ريا الوطني، في بلغاريا بسبب مآخذ إمدادات المياه الطويلة األمد، تؤثر البنية التحتية الزائدة عن الحاجة وتطوير التزلج سلًبا على 
قيمة التراث الجيولوجي للمنطقة. التقييمات المستقلة بواسطة الخبراء الدوليون ساعد اإلدارة على التركيز على اإلجراءات الازمة . © روجر كروفتس
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يركز هذا القسم على إدارة التراث الجيولوجي، التي تعتمد على 
أربع وظائف: التخطيط، والتنظيم، والقيادة، والتقييم وكلها ذات 
صلة بالحماية الجيولوجية المنطقة المحمية. شجعت القراء على 

استشارة وور بوي واخرون )Worboys et al., 2015( في 
الفصل 8، الذي يوضح هذه النقاط بمزيد من التفصيل.

5. 1. دمــج المحميــات الجيولوجيــة فــي خطــط إدارة المنطقــة 

لمحمية ا
يوفر بروسر وآخرون )Prosser et al., 2018( إطاًرا عاًما 
مفيًدا الحماية الجيولوجية. بعد جرد الحماية واالختيار، تعتمد 

خطة االدارة على مرحلتين: )1( تحليل احتياجات الحفظ، والتي 
يتطلب تقييم استخدام الموقع، وشخصيته، والتهديدات /حساسية؛ 

و )2( تخطيط الحماية وتسليمه.

بشكل أساسي ، تتضمن هاتان المرحلتان ستة متطلبات رئيسية 
لتناولها في دمج الحماية الجيولوجية في التحضيرلخطط اإلدارة 

الشاملة للموقع الجيولوجي ودمجها في خطة إدارة المناطق 
المحمية في الحاالت التي يتداخل الموقع الجيولوجي معها. هذا 
يتبع على نطاق واسع النهج الذي اشار اليه ويمبلدون وآخرون 

)Wimbledon et al., 2004(. ويجب مراجعة إدارة الخطط 

وتحديثها بانتظام على أن يتم دمج ذلك في المناطق المحمية أو 
خطط إدارة )OECM(، حسب االقتضاء.

1. جرد الموقع وتوثيق االهتمامات الرئيسية
 هناك مجموعة متنوعة من مظاهر التراث الجيولوجي بما في 
ذلك مكاشف الصخور، واالشكال األرضية والتربة، ويمتد إلى 

مجموعة متنوعة من المقاييس الجغرافية من المكاشف الصخرية 
الصغيرة إلى المناظر الطبيعية التي تضم تجمعات من الصخور، 
واالشكال االرضية، والتربة. وهذه المظاهر يجب تحديد موقعها 
بدقة وتوثيقها داخل الموقع الجيولوجي. اعتماًدا على حجم الموقع 

الجيولوجي، سيتم تحقيق ذلك عادًة من خال المزج بين المسح 
الميداني والتصوير التوضيحي الذي سيقوم به المتخصصون. ومع 

ذلك ، يجب أن تكون النواتج مقدمة في نموذج يمكن الوصول 
إليه من قبل الموظفين غير المتخصصين )مربع 5. 1.(. يجب 

أن تكون عملية جرد الموقع الجيولوجي والتوثيق قد تم إجراؤها 
بالتفصيل الكافي لفهرسة ورسم خريطة دقيقة لمواقع كل المظاهر 
داخل الموقع الجيولوجي ، وتقديم التفاصيل من مكاشف الرواسب 

والصور التوضيحية إلظهارها لمديرو حماية المنطقة بالضبط 
من ناحية االهتمام وموقعها داخل الموقع الجيولوجي. في بعض 

الحاالت، قد تكون هذه عملية من مرحلتين: جرد أولي لجميع 
 المواقع المرشحة داخل منطقة ما وبيان االهمية ودالالتها 

يقدم هذا القسم إرشادات مفصلة حول جميع جوانب إدارة التراث الجيولوجي، بما في ذلك اإلدارة، 
والتخطيط، والجوانب التشغيلية، ودمج القيم الروحية والثقافية، والرصد والتقييم، والبحث. أنه يعالج:

■  التخطيط اإلداري )5. 1.(  
■  عمليات الحماية الجيولوجية والمناطق المحمية )5. 2.(  

■  تطبيق فئات إدارة  االتحاد العالمي لحماية الطبيعة )IUCN( على التراث الجيولوجي )5. 3.(  
■  دمج القيم الروحية والثقافية للتراث الجيولوجي )5. 4.( 

■  تطوير نظام مراقبة وتقييم الموقع )5. 5.(
■  أمثلة على إدارة الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية والمحفوظة )5. 6.(  

5. إدارة التراث الجيولوجي في المناطق المحمية والمحفوظة

المربع 5. 1. 
تقارير توثيق الموقع وخطط اإلدارة 

تم دعم جميع المواقع الجيولوجية البالغ عددها 900 التي تم تحديدها على أنها ذات أهمية وطنية ودولية في اسكتلندا من خال تقييم مفصل 
لقيمتها العلمية موثقة في مجلة الحماية الجيولوجية )Ellis, 2011(. باإلضافة إلى ذلك، مساعدة مديري المواقع، وماك األراضي، والشاغلين، 

 .)SNH( ويحتوي كل موقع على تقرير موثق وبيان إدارة الموقع الذي تم إنشاؤه بواسطة التراث الطبيعي االسكتلندي

ــم يســتهدفون كال مــن   ــا. إنه ــد موقعه ــع وتحدي ــد المظاهــر الرئيســية المهمــة داخــل المواق ــى تحدي ــع عل ــق الموق ــر توثي تعمــل تقاري
موظفــو علــوم األرض )SNH( المكلفــون بتقديــم مشــورة إداريــة مفصلــة، باإلضافــة إلــى الموظفيــن غيــر المتخصصيــن فــي علــوم األرض 
ــة  ــات الفني ــرح المصطلح ــة ش ــة أو بلغ ــر فني ــة غي ــة بلغ ــي مكتوب ــة وه ــوحات الميداني ــى المس ــر إل ــتند التقاري ــع. تس ــة إلدارة المواق المطلوب
بوضــوح. عــادًة مــا تتضمــن التقاريــر تفســيرات مبســطة ولكنهــا دقيقــة للمختصيــن بعلــم األرض، وهــي خريطــة جيولوجيــة أو جيومورفولوجيــة 
ــات  توضــح مواقــع المظاهــر محــل االهتمــام، واالشــارة لهــا بالصــور وكذلــك مواقعهــا داخــل المواقــع. تحتــوي التقاريــر أيضــا علــى توصي
اإلدارة. وهــي متاحــة لمالكــي، ومديــري، ومســتأجري األراضــي، وكذلــك للمصالــح األخــرى، ولكــن ال يتــم نشــرها علــى اإلنترنــت. عندمــا 
 تكــون المواقــع كبيــرة ومعقــدة، يتــم إنتــاج تقاريــر أكثــر تفصيــاً كجــزء مــن سلســلة التقاريــر المفوضــة مــن )SNH( ، علــى ســبيل المثــال 

.)Gemmell et al., 2001(

بيانات إدارة الموقع هي بيانات عامة أعدتها  )SNH( ألصحاب ومديري ومستأجري أراضي )SSSI(. وهي توضح أسباب تصنيف الموقع 
على أنه )SSSI( ويقدمون إرشادات حول الكيفية التي ينبغي أن تكون بها ميزاته الطبيعية الخاصة محفوظة أو محّسنة. وهي تتضمن وصًفا 
موجًزا   للمظاهر المهمة في اللغة اإلنجليزية البسيطة، وتقييًما للحالة، ومخطط لإلدارة الماضية والحالية ومجموعة من أهداف اإلدارة. على 

سبيل المثال، قد يكون األخير للحفاظ على المكاشف الجيولوجية في حالة مواتية بحيث تكون مرئية بوضوح ويمكن الوصول إليها ألغراض 
البحث والتعليم، وتشجيع وصول الزائر المسؤول إلى الموقع ألغراض الترفيه، والتعليم، و التفسير. تتوفر بيانات إدارة الموقع عبر اإلنترنت 

.)SNH( من خال رابط موقع
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 Prosser et al.,( الجدول 5. 1. تصنيف أنواع مواقع التراث الجيولوجي، والتهديدات النموذجية، وأهداف الحماية )بروسر واخرون
2018( مستنسخة باذن. 

المكاشف 
أو 

االمتدادات 

رمز نوع الموقع
الموقع

الحماية واهداف اإلدارة التهديدات النموذجية

المقالع )المحاجر( 
النشطة والحفر

EAالوصول اآلمن للتسجيل والتجميعردم واجهات المقلع
استعادة آمنة وصديقة الحماية مع االحتفاظ

بالوجوه المكشوفة للمقلع

المقالع )المحاجر( 
المهجورة والحفر

ED الترميم من خال تعبئة الوجوه
التدهور نتيجة التجوية وزحف الغطاء 

النباتي

المحافظة على وجوه المقلع المكشوفة
السيطرة على زحف الغطاء النباتي

المنحدرات الساحلية و
الشاطئ

ECمخططات حماية السواحل
إعادة تنميط الجرف

المراسي أو تطوير الشاطئ األمامي

المحافظة على العمليات الطبيعية
عدم تشجيع التطوير أمام أو فوق

المكاشف الجيولوجية  في المنحدرات

إدارة النهر واستقرار الضفةEWالنهر و أقسام الجداول
سد النهر

زحف الغطاء النباتي

المحافظة على العمليات الطبيعية
السيطرة على زحف الغطاء النباتي

زحف الغطاء النباتيEOالمكاشف االرضية
نشاط ترفيهي غير مناسب

عدم تشجيع التطور على المكاشف
السيطرة على زحف الغطاء النباتي

مكاشف المناجم واالنفاق 
تحت االرض

EUال يمكن الوصول إلى المظاهر
الفيضانات واالنهيار

الوصول اآلمن للتسجيل والتجميع
البحث عن حلول طويلة األمد للفيضانات وانهيار المناجم

التطوير فوق المظاهر المدفونةEBامتدادات مدفونة مهمة 
الممارسة الزراعية التي تضرالمعالم 
المدفونة ، على سبيل المثال الحرث 

العميق

التأكد من عدم وجود عوائق مادية لتقييد حفر المعالم عند 
الحاجة

الطرق والسكك الحديدية 
وتقاطعات القناة 

ERحجب المكاشف من خال اعمال التثبيت
باستخدام الخرسانة أو شبكة الصخور

تدهور المكاشف من خال التجوية 
وزحف الغطاء النباتي

التأكد من االحتفاظ بالمكاشف إذا تم توسيع الطريق 
السيطرة على زحف الغطاء النباتي

التكامل

الجيومورفولوجية 
المستقرة )المتحجرة(

ISاستخراج المعادن
زحف الغطاء النباتي أو غرس األشجار

الحفاظ على تكامل المظهر
عدم تشجع المقالع أو غرس األشجار

عملية جيومورفولوجية 
نشطة

IAمخططات حماية السواحل
مخططات إدارة األنهار

أعمال المقالع  والتجريف

المحافظة على العمليات الطبيعية
عدم تشجيع التنمية  في المناطق التي يحتمل أن تتأثر

في المستقبل بعمليات الهجرة

المقالع والتعدينICالكهوف
التلوث

جمع العينات بطريقة غير مسؤولة

الحفاظ على النظم الهيدرولوجية
تعزيز الممارسة الجيدة مع مجموعات الكهوف

المقالعIKالخسفة 
زحف الغطاء النباتي

الحفاظ على سامة المظاهر
السيطرة على زحف الغطاء النباتي

محدود

معدن محدود، متحجر، 
او عنصر جيولوجي  

اخر

FMالمقالع والتعدين
جمع العينات بطريقة غير مسؤولة

إدارة التجميع لضمان أقصى قدر من المكاسب العلمية

إعادة التنميط أو التسويةFDمقالب المناجم
جمع العينات بطريقة غير مسؤولة

زحف الغطاء النباتي

إدارة التجميع لضمان أقصى قدر من المكاسب العلمية
السيطرة على زحف الغطاء النباتي

محدودية المناجم 
واالنفاق تحت االرض 

FUالفيضانات واالنهيار
جمع العينات بطريقة غير مسؤولة

الوصول اآلمن للتسجيل والتجميع
البحث عن حلول طويلة األمد للفيضانات وانهيار المناجم

مظاهر مهمة مدفونة 
محدودة 

FBالمقالع أو التعدين
التطوير فوق المظاهر المدفونة
الممارسة الزراعية التي تضر

المظاهر المدفونة ، على سبيل المثال 
الحرث العميق

التأكد من عدم وجود عوائق مادية لتقييد
الوصول إلى المظاهر عند الحاجة

إدارة التجميع لضمان أقصى قدر من المكاسب العلمية
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)القسم 4. 2. (؛ و توثيق مفصل اكثرللمواقع الجيولوجية المؤكدة 
المبنية على قائمة جرد الموقع األولي.

2. تحديد أهداف اإلدارة العامة ومؤشرات األداء
الحماية الجيولوجية مثل أي منطقة محمية أو مشروع الحماية 
يتطلب أهداف إدارة واضحة تعكس أنواع مختلفة من االهتمام 

بالتراث الجيولوجي واستخداماتها المحتملة، وتم تحديدها للتأكد 
من أن اإلدارة تركز على تحقيق االهداف. يجب وضع أهداف 

محددة لكل موقع تعكس اإلرشادات العامة، ولكنها تستهدف 
تفاصيل الموقع الجيولوجي كما يتضح من ويمبلدون وآخرون 

)Wimbledon et al., 2004(. هذه يجب أن تحدد رؤية الظروف 
المائمة للموقع )على سبيل المثال، سيكون 50٪ على األقل من 

الموقع نظيًفا ويمكن الوصول إلى المكاشف لتسلسل صخري 
معين، ومظاهره الرئيسية(. العوامل التي قد تؤثر على حالة 

الموقع )مثل الركام المتجمع، نمو الغطاء النباتي، إلقاء النفايات، 
االضرار التي تنتج من وصول الزوار غير المقيد. باإلضافة إلى 

ذلك، فان السمات القابلة للقياس التي سيتم استخدامها لتحريك 
ملف استجابة اإلدارة، يجب ان يحدد )على سبيل المثال إذا 

كانت أقل من 70٪ لم يعد األفق الرئيسي مرئًيا بسبب تدهور 
المكشف(.

في بريطانيا العظمى، تم تطوير مبادئ إدارة الحماية العامة 
لفئات مختلفة من المواقع، باستخدام تمييز مهم بين »المكشف« 
)أو »االمتدادات« ، مواقع »التكامل« و«المحدود » )الجدول 
 .)Prosser et al., 2006, 2018( في بروسر واخرون ).5. 1

ويستند المخطط على فرضية أن فئات مختلفة من الموقع له 
متطلبات صيانة مختلفة؛ على سبيل المثال، تختلف قضايا اإلدارة 

في المقالع المهجورة عن تلك للمواقع الساحلية. يجب أن يكون 

 Prosser( لهذا النهج قابلية تطبيق أوسع. قدم بروسر وآخرون
et al., 2006( دراسات حالة محددة تحت كل من هذه الفئات.

مواقع المكاشف
تحتوي مواقع المكاشف على مظاهر جيولوجية )وحدات صخرية 
أو الرواسب( الواسعة مكانًيا تحت مستوى األرض، أنه في حالة 
فقد موقع أو مكشف، فمن المحتمل أن يكون موقع آخر تم حفره 
في مكان قريب. وهذه تشمل حاالت المكشف في المقالع النشطة 

والمهجورة، والمنحدرات الساحلية والنهرية، وتقاطع الطرق 
والسكك الحديدية، و مكاشف الصخور الطبيعية.

مبدأ الحماية األساسية هي أن ال تؤدي إزالة المواد بالضرورة 
إلى اإلضرار بالمورد حيث سيتم مشاهدة مكاشف جديدة من نفس 

النوع. الهدف اإلداري الرئيسي لهذه المواقع هو انجاز وحفاظ 
على مستوى مقبول لمكاشف المظاهر المهمة، لكن الموقع الدقيق 

للمكشف ليس بالغ األهمية. ال تتضرر المكاشف عادة بسبب المقالع 
أو التعرية ، لكن المكشف يمكن حجبه عن طريق طمر النفايات، 

وإغراقه بالقمامة، أو التدهور من خال االنهيار، ونمو الغطاء 
النباتي. ومع ذلك، فقد يتم تعويض فقدان المكشف بواسطة الحفر 
الميكانيكي لمكاشف جديدة للحماية لمواقع مناسبة في مكان آخر.

تكامل المواقع 
ــن  ــمل كل م ــة تش ــع جيومورفولوجي ــي مواق ــع، ه ــل المواق تكام
المظاهــر الثابتــة )غيــر النشــطة( )مثــل التضاريــس الجليديــة فــي 
ــكلها  ــي يش ــك الت ــل تل ــطة مث ــر النش ــدي( والمظاه العصــر الجلي
النهــر، والســاحل، والخســفة، و العمليــات الجليديــة المعاصــرة. قــد 
تكــون هــذه المواقــع كبيــرة و تتضمــن مجموعــات مــن المظاهــر 

ــة والنشــطة.  الثابت

الصورة 5. 1. مثال على موقع مكشف يرى من البحر، شبه جزيرة ديل، متنزه ساحل بيمبروكشاير الوطني، ويلز. © روجر كروفتس
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 الصورة 5. 2. مثال على مكشف موقع مع االنهيار الطبيعي لوجوه الجرف التي تكشف عن مكشف صخري جديد. متنزه جاسموند الوطني ، ألمانيا.
© روجر كروفتس

الصورة 5. 3. مثال على موقع تكامل نشط حيث يوجد نهر يوكولسا فجولوم الجليدي يخرج من جليد دنجوجوكول. متنزه فاتناجوكول الوطني، أيسلندا. © 
روجر كروفتس
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صورة 5. 4. مثال على موقع تكامل غير نشط. رصيف من الحجر الجيري بالقرب من دولن في بورين ومنحدرات موهير الذي يمثل المتنزه الجيولوجي 
العالمي لليونسكو ومتنزه بورين الوطني، أيرلندا. © جون كون

صورة 5. 5. مثال لموقع محدود. موقع نادر للغاية، بسبب ظهور متحجرات )أحافير( نباتية مدفونة تحت الحمم البركانية الحديثة في يتريتونجا تجورنس، 
آيسلندا. © روجر كروفتس
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الصورة 5. 6. توثيق التغيير الطبيعي عنصر مهم لتخطيط وإدارة المناطق 
المحمية. تراجع خرائط نهر جليدي آيسلندي في متنزه فاتناجوكول الوطني. 

© روجر كروفتس

من المحتمل أن يؤثر الضرر الذي يلحق بجزء واحد من موقع 
التكامل على قيمة الموقع بأكمله. ان هدف اإلدارة الرئيسي 
للمظاهر الثابتة هو لحماية سامة المورد: في حالة تلفها أو 
تدميرها، فان المظاهر ال يمكن استعادتها أو استبدالها إلنها 

فريدة من نوعها والعمليات التي شكلتها لم تعد نشطة. وكذلك 
سوف تتعرض للتلف الجزئي و التجزئة المثيرة لانتباه، بحيث 
يكون التكامل مهما الى درجة انه قد تفقد العاقات المكانية بين 
التضاريس الفردية. عادة ما تكون هناك خيارات قليلة للتوفيق 
بين الحفظ و التطوير من خال اإلدارة أو الموازنة. اذ يعتمد 
التخفيف على الظروف المحلية وقد يشمل إعادة تحديد موقع 

أجزاء من التنمية لتجنب االشكال االرضية الرئيسية. احيانا، قد 
يكون من الممكن إعادة بناء التضاريس أو التكرار ألغراض 

جمالية أو تعليمية، على الرغم من فقدان التكامل. وفي حاالت 
أخرى، يمكن فرض قيود على وصول الجمهور، أو حتى رفض 

اإلعان عن وجود الموقع، ويمكن تبرير ذلك، لهشاشته.

يتمثل الهدف الرئيسي إلدارة الحفظ لمواقع التكامل في الحفاظ 
على قدرة العمليات النشطة على التطور بشكل طبيعي، مما 

يسمح لها بالعمل عبر معظم أو كل تنوعها الطبيعي، وبالتالي 
الحفاظ على المعدالت والمقادير الطبيعية للتغيير والتواصل 

بين مختلف المظاهر )على سبيل المثال بين األنهار وسهولها 
الفيضية(. والنتيجة هي أن األشكال األرضية التي تنتجها قد 
تتغير بمرور الوقت، وبعضها قد يكون مؤقًتا. ويمكنها أيًضا 

إعادة التشكيل في مواقع مختلفة. على سبيل المثال، قد يتم 
تدمير رواسب الحصى في قاع النهر في فيضان كبير ولكن 

يمكن إعادة تشكيلها حيث يتكيف نقل التصريف والرواسب مع 
ظروف التدفق »العادية«. مواقع العمليات النشطة هي أيًضا 

عرضة للتغييرات خارج حدود موقع الحماية )على سبيل المثال 

من خال التغييرات في المنبع التي تؤثر على تصريف النهر 
ومدخات الرواسب(. من المرجح أن يحدث هذا في المواقع 

ذات العمليات النهرية، أو الساحلية، أو الكهوف، أو المنحدرات، 
والمظاهر المرتبطة بها. قد تحتوي بعض المواقع النشطة أيًضا 

على أشكال أرضية غير نشطة تشكل جزًءا من إجمالي مجموعة 
التضاريس.

)Finite sites( مواقع محدودة
تشتمل المواقع المحدودة على مظاهر ذات مدى محدود سيتم 

استنفادها وتلفها في حالة إزالة أي مورد أو فقدانه. تشمل 
األمثلة على ذلك، المواقع الجيولوجية ذات الصخور الحاملة 
للمتحجرات. قد تحدث في مجموعة من المواقع، بما في ذلك 

المقالع )المحاجر( النشطة وغير المستخدمة، والمقاطع الساحلية 
والنهرية. في بعض الحاالت، قد يتم دفن العناصر الجاذبة 

بسبب الصعوبات العملية في الحفاظ على المكشف في الرواسب 
الرخوة، أو عن قصد كإجراء عملي لحماية عنصر مهم معرض 

للخطر بشكل خاص. تتطلب المواقع المحدودة تحكًما وثيًقا 
في إزالة المواد أو فقدانها. وهي تشمل العديد من الرواسب 

المعدنية والمتحجرات )األحفوريات(، ومقالب المناجم، والمناجم 
تحت األرض والعناصر المهمة المدفونة )حيث من المعروف 
أن العناصر المهمة الموجودة تحت األرض ال يمكن الكشف 

عنها إال عن طريق التنقيب(. بشكل عام، نادًرا ما تكون تدابير 
التخفيف أو التعويض ممكنة. عندما يتم استخدام موقع ما بشكل 
أساسي ألغراض البحث، فقد ال يكون من العملي أو الضروري 
الحفاظ على المكشف. في مثل هذه الحاالت، يجب الحفاظ على 

الوصول للحفر مثلما هو مطلوب للدراسة. بشكل عام، يجب 
أن يكون هناك افتراض ضد التنمية في منطقة محمية اذا كان 

من شأنه أن يضر بها ويقوض أسباب حمايتها. عندما ينتج عن 
التطوير ضرر كبير لمنطقة محمية الحماية الجيولوجية وال يمكن 

منعه أو تخفيفه بشكل مناسب، يجب البحث عن مواقع بديلة 
مناسبة للتنمية. في حالة عدم وجود أي من هذه البدائل، يجب 

السماح بالتطوير الذي من شأنه أن يؤثر سلًبا على الموقع فقط 
في حالة وجود أسباب مهيمنة لاستدامة أو األهمية الوطنية. في 

مثل هذه الحاالت، ينبغي السعي إلى تدابير التعويض، بما في 
ذلك إنشاء المكشف أو تحسين الموقع في مكان آخر إذا كان ذلك 

عملًيا، للحفاظ على قيمة التراث الجيولوجي للموقع أو المنطقة 
واستعادتها وحيثما أمكن ذلك. يوفر القسم 6 إرشادات أكثر 

تفصياً حول تهديدات محددة وكيفية التعامل معها.

3. تحليل التهديد )Threat analysis(: تقييم المخاطر وقابلية 
التعرض للضغوط والتهديدات

للمساعدة في تحديد أولويات إجراءات اإلدارة، وتحليل 
التهديدات، وتقييم المخاطر من أنواع مختلفة من النشاط البشري 

وضرورة إجراء تغييرات طبيعية )انظر القسم 6 للحصول 
على التفاصيل(. ان مبادئ ومنهجية استراتيجية التقييم البيئي، 

وتقييم األثر البيئي، وتطبيق مبدأ االحتياط يوفر تقديم قوالب قيمة 
.)Cooney, 2004; Cooney & Dickson, 2005(

)Site condition monitoring( 4. مراقبة حالة الموقع
يعد الرصد الدوري لمناطق الحماية الجيولوجية أمًرا ضرورًيا 
لتحديد حالة وظروف المظاهر موضع االهتمام، وما إذا كانت 

تتغير وكيف يتم ذلك، وما إذا كان يتم الوفاء بأهداف الحماية. ال 
يتم إنجاز هذا العنصر بسهولة وغالًبا ما يتم تجاهله ، خاصًة إذا 
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كانت الموارد محدودة. 

يتعامــل هــذا القســم مــع مراقبــة حالــة الموقــع البســيطة والســريعة 
نســبًيا التــي يمكــن أن تفيــد إدارة الحمايــة. أكثــر المناهــج التفصيلية 
لرصــد ومراقبــة المناطــق المحميــة ذات الصلــة بقضايــا الســامة 

تــم أخذهــا فــي االعتبــار فــي القســم 5. 5. 

توجد عدة مخططات مقترحة لرصد المواقع، على سبيل المثال 
 ، )Werritty et al., 1998; Ellis, 2004( في بريطانيا العظمى
وفي إسبانيا ) Garcia-Cortes et al., 2012( ، وفي تسمانيا، 

استراليا )RPDC, 2013(. وبشكل أكثر تحديًدا ، أنشأت 
خدمات المتنزهات القومية األمريكية ارشادات لرصد الموارد 

 الجيولوجية وعلم المتحجرات )األحفوريات( 
)Santucci & Koch, 2003; Santucci et al., 2009(. يجب 
وضع بروتوكوالت للمراقبة، بما في ذلك إنشاء خط األساس، 

وقائمة المعالم الرئيسية المقاسة واألهداف )الجدول 5. 2.(. 
تنطبق مؤشرات تكامل الموقع على المواقع ذات األهمية الخاصة 

الحماية الجيولوجية حيث تم تحديد درجة التكامل الفيزيائي 
أو تدهور المواقع والمظاهر على أنها قضية تتعلق بالحماية 

الجيولوجية؛ تم القيام بذلك في المثال التسماني المذكور أعاه. 
مؤشرات سامة العملية لقياس درجة تكامل أو تدهور العمليات 

الجيومورفولوجية والتربة: هذه العمليات تحكم سامة المواقع 
على المدى الطويل، وخصائص وأنظمة الحماية الجيولوجية 

واألهمية )العامة(. توفر مؤشرات سامة العملية مقياًسا الستدامة 
 RPDC,( العمليات، واالشكال االرضية الطبيعية، والتربة

2013(. كما تم تطوير مجموعة من المؤشرات الجيولوجية 
.)Welch, 2004( للمتنزهات الوطنية في كندا

يتم تحديد وتيرة المراقبة من خال التدهور المتوقع للموقع. يجب 
أن تتبع المراقبة المناسبة إجراء عاجي بالشراكة مع مالكي المواقع 

 Wimbledon et al.,( والمديرين كجزء من مراجعة خطة اإلدارة
2004(. على ان يكون التصوير الفوتوغرافي أداة مهمة. على سبيل 

المثال، خمس سنوات من المحتمل أن يكون هناك ما يبرره لدورة 
مراقبة للمعالم الهشة، مثل حجر الترافيرتين الجيري، مع دورة أطول 

بكثير ألكثر من عشر سنوات للصخور الصلبة.

في إسبانيا، نفذ نهج جديد لمراقبة الموقع واإلشراف عليه. هذا 
يتضمن برنامج وطني )Apadrina Una Roca( تبني الصخرة 

)‘Adopt a Rock’( ، حيث ينضم المتطوعون لزيارة المواقع 
بشكل سنوي وتقديم تقرير إلى هيئة المساحة الجيولوجية من إسبانيا 

http://www.igme.es/patrimono/( بشأن أي تهديدات أو حوادث
ApadrinaUnaRoca.htm(  بينما ال يحل محل مراقبة حالة الموقع 
الرسمي، يمكن أن يوفر مثل هذا النهج في وقت مبكر تحذير من 

التهديدات أو تدهور حالة الموقع بشكل كبير.

مثال آخر على برنامج ناجح هو حالة مراقبة الموقع التي إجريت 
للمناطق المحمية في بريطانيا العظمى. بناًء على مجموعة من 
المعايير المشتركة )JNCC, 2019(. قدم وكنال )Wignall( في 

عام )2019( تفاصيل المنهجية المطبقة على مظاهر التراث 
الجيولوجي في )SSSIs( في اسكتلندا خال الفترة )1999- 

2019(. رصد 666 مظهر من مظاهر التراث الجيولوجي، فكان 
3٪ منها ضرر ال يمكن الرجوع اليه، و 10٪ بحاجة الى إجراًء 

عاجًيا ل إلعادتهم إلى حالة مائمة.

 Identification of zones to( 5. تحديد المناطق لتسهيل اإلدارة
)facilitate management

كل جزء من المنطقة المحمية لن يكون بنفس قيمة الحماية، 
وبالتالي قد يحتاج البعض نظم إدارة مختلفة، شريطة أن يكون 
الهدف هو الحماية العامة نوصي باستخدام فئات إدارة المناطق 
المحمية ل )IUCN( )القسم 5. 4.( باعتبارها أداة مناسبة لتقسيم 

المناطق. 

صورة 5. 8. إيصال رسالة حول األخطار بطريقة بسيطة للجميع. فيلم 
 فكاهي من إنتاج شركة متنزه كوتوباكسي الوطني، اإلكوادور.

© روجر كروفتس

 الصورة 5. 7.  رسم التغييرات التاريخية في مصب النهر أمر ضروري لتطوير اإلدارة المستقبلية للمنطقة المحمية. متنزه سكجيرن الوطني، الدنمارك. 
© روجر كروفتس
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على سبيل المثال، منطقة محمية قد يكون موقع الحماية 
الجيولوجية من الفئة الثالثة محاًطا بالكثيرمن مناطق أكبر من 
الفئة الثانية أو الخامسة. في الواقع، ستكون هناك حاالت حيث 

يوجد عدد من عناصر التراث الجيولوجي المهمة تتطلب الحماية 
داخل منطقة محمية، وانطقة مركزية )core zones( متعددة 

وانطقة عازلة )buffer zones( محيطة هي النهج المائم. 
ان تحديد وإدارة االنطقة المركزية والعازلة لمناطق الحماية 

الجيولوجية تعتمد على سبب محدد للتعيين وبالتالي نوع المنطقة 
كونها محمية. من المحتمل أن يكون هناك اختاف جوهري بين 
تعريف االنطقة المركزية والعازلة للمناطق الصغيرة المنفصلة 
- على سبيل المثال، لحماية مظهرتراث جيولوجي معين، مثل 

نصب تذكاري وطني - والمواقع الجيولوجية الكبيرة التي تجمع 
العديد من المظاهر وحيث المحافظة على وظيفة أداء عمليات 

األرض أمر بالغ األهمية. تتطلب الحالة األخيرة النظر في 
العمليات الاأحيائية على مقياس اكبر نظام بيئي. على سبيل 
المثال، الحفاظ على معالم وادي النهر وبسبب عدم امكانية 

استدامة التنوع البيولوجي والتنوع الجيولوجي المهم دون ضمان 
أن نظام المياه أعلى المنبع من المنطقة المحمية قد تغيرجذرياُ 

بصورة غير طبيعية أو تضرر بشكل كبير من النشاط البشري. 
وبالمثل ، في حالة المظاهر الجيومورفولوجية مثل الكهوف فان 
إدارة األنشطة البشرية في مستجمعات المياه األوسع ربما تكون 
ضرورية لحماية المظاهر ذات األهمية في أنظمة الكهوف في 

اتجاه اسفل مجرى النهر.

6. تقييم الفرص المحتملة للتفسير، والترويج، والسياحة الجيولوجية
كجزء من الترويج، والتفسير، والتعليم، يجب أن يتضمن توفير 

إدارة الزوار في المواقع الحساسة تقييًما مناسًبا للمخاطر والقدرة 
على التحمل )انظر القسم 8 لمزيد من التفاصيل(. ليست كل 
المواقع الجيولوجية مناسبة للسياحة الجيولوجية، على سبيل 
المثال بسبب حساسية االهتمام أو المخاطر الخاصة أو قيود 
اإلدارة األخرى. ستكون بعض المواقع حساسة للغاية. على 
سبيل المثال، تحتاج مواقع المتحجرات )األحافير( والمعادن 

النادرة إلى الحماية من أنشطة الجامعين التجاريين والجمع غير 
المسؤول للمتحجرات )لألحافير(،مما قد يضر بالمصلحة العلمية 

ويقلل من فرص المزيد من البحث. قد تكون المواقع األخرى 
عرضة للتهديد بسبب المشي عليها، األمر الذي من شأنه أن 

يلحق الضرر وربما حطام المواد الهشة ألشكال الحمم الجديدة. 
إدارة الوصول من خال أنظمة التصاريح أو من خال الزيارات 
المصاحبة هي طرق واضحة التعامل مع الحساسية التي سيكون 
عليها مديرو المناطق المحمية على دراية جيدة. اذا يوجد اهتمام 

ثقافي و / أو روحي بموقع ما، يجب االهتمام أيًضا بصيانة 
الوصول التقليدي. في حالة المواقع، عندما يكون االهتمام في 

العمليات النشطة، أو ان التخفيف من المخاطر التي يتعرض لها 
الزوار غير عملي، سيكون تقييم المخاطر المعززة ضرورية، 

وكذلك تنفيذ اإلجراءات المناسبة، بما في ذلك االستبعاد أو إعادة 
 توجيه وصول الزائر وإدارة توقعات الزائرين 

)انظر األقسام 5. 3. و 5. 4. و 5. 6.(.

الجدول 5. 2. الظروف الموصى بها لرصد حالة الموقع واألهداف العامة، مقتبس من  
.)Ellis, 2004; RPDC, 2013; Wignal, 2019(

الهدف العام لظروف مائمةالوصفالصفات
تكامل 

الموقع: 
الصفات 
الفيزيائية

تشير هذه الصفة إلى الظروف الفيزيائية للمظاهر التي تشكل أساس اختيار الموقع، بما 
في ذلك عدم وجود اضطراب، أو ضرر فيزيائي، أو تجزئة العناصر المهمة. الصفات 
الفيزيائية للمظاهر الرئيسية تشمل: المدى، والتكوين، وهيكل المظاهر، وعند ما يكون 

مائما تضاف الكمية والتشكيل. لمواقع العمليات النشطة، تشمل الصفات الفيزيائية أيًضا 
وجود التضاريس وغيرها من الخصائص الفيزيائية )مثل التعرية أو الترسيب(، مما يشير 

إلى أن العمليات ال تزال نشيطة.

الصفات المادية للمظاهرالرئيسية 

وبقاء السامة المادية للموقع

سليمة وغير مظطربة.

تكامل 
الموقع: 

الرؤيا

تشير هذه الصفة إلى عدم وجود إخفاء )على سبيل المثال من الغطاء النباتي، وانهيار 
المنشأ، والمنشآت الهندسية أو المباني( للمظاهر الرئيسية التي تشكل أساس اختيار الموقع 

وما إذا كان قريب نسبياً  و / أو مناظر بعيدة متاحة و يمكن الوصول اليها بأمان.

تظل المظاهر الرئيسية للموقع 
مرئية في المناظر القريبة 
والبعيدة، حسب االقتضاء.

تكامل 
العملية:

حركية 
العملية

تتم مراقبة هذه الصفة لمظاهرالعملية الجيومورفولوجية النشطة فقط. مما يشير إلى قدرة 
العمليات الجيومورفولوجية التي تشكل أساس اختيار الموقع ليتطور بشكل طبيعي ودون 

عوائق. يجب أال تكون هناك قيود مصطنعة )على سبيل المثال من الدفاعات الساحلية 
أو حماية ضفة النهر(. أنشطة مثل استخراج الرمل والحصى قد يعطل أيًضا العمليات 

الطبيعية. وتكون ذات صلة بهذه الصفة وكذلك للصفات الفيزيائية. باإلضافة إلى العوامل 
الخارجية التي قد تؤثر أيًضا على ديناميكيات العملية داخل الموقع )على سبيل المثال، 

تركيب السدود على النهر(. 

العمليات الجيومورفولوجية 
الطبيعية

التي تمثل المظاهر الرئيسية 
للموقع، تشمل 

مستوى النشاط واالمتداد المكاني، 
ال يتم تعطيلها أو إعاقتها.

المؤشرات 
السلبية

تشير هذه الصفة إلى وجود أي عوامل، وأنشطة، أوالتغييرات التي قد تحدث في محيط 
الموقع والتي تؤثر سلًبا عليها في المستقبل )مثل رمي النفايات ، من المحتمل نمو األشجار 

المزروعة ذاتًيا أو التعرية المتزايدة مما يتطلب الدفاعات الساحلية(. يمكن استخدام 
المؤشرات السلبية لتحديد ما إذا كان مراجعة ادارة الموقع مطلوبة. القضايا التي تؤثر 
بالفعل على الصفات األخرى المذكورة أعاه ذات صلة هنا أيًضا إذا كانت كذلك من 

المحتمل أن تتطلب مراجعة إلدارة الموقع لمنعها أصبحت قضايا مستمرة.

ال توجد أنشطة أو تغييرات 
واضحة على مقربة من الموقع 
التي قد تؤثر في المستقبل على 

واحد أو أكثر من الصفات الواردة 
أعاه.  
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الجدول 5. 3. عمليات المناطق المحمية التي تستفيد من خبرة علوم األرض.

تشغيل المناطق 
المحمية 

مساهمات خبرة علوم األرضطبيعة العمل

 بناء وصيانة الطرق 
والمداخل

اختيار أنواع المواد 
للطرق والمسارات

.يجب تقييم المواد ذات المصادر الخارجية من حيث التوافق البيئي و الجيولوجي داخل المنطقة المحمية 
ومدى ماءمة هندستها كمادة للطرق وفعاليتها من حيث التكلفة. والمواد ذات المصادر الداخلية بحاجة 

إلى تقييم على حد سواء لتأثير المقالع )المحاجر( المحتملة في المنطقة المحمية والماءمة الهندسية 
للمواد.

معرفة حساسية سطح األرض للتلف )على سبيل المثال، الرواسب البركانية الهشة، التندرا مع ذوبان اختيار المسار بناء مسار المشي
السطح في الصيف( المطلوب، هل هناك حاجة إلى سطح طبيعي أو مواد اصطناعية )مثل الممشى 

الخشبي( و ما إذا كانت طرق أحادية االتجاه أو مسارات العودة مناسبة.

اختيار أنواع المواد  بناء مسار المشي
لمسارات المشي

يجب تحديد تقييم المواد األصلية لمسار المشي لتتائم مع تقنيات البناء المناسبة وطبيعة الصيانة 
المستقبلية إلدارة المسار. في المناظر الطبيعية البركانية، قد تكون تدفقات الحمم المتتالية متغيرة 

كيميائياً، فتقدم أنواع مواد للمسار بماءمة مختلفة.

اختيار واستخدام الصخورمواد بناء

مواد البناء
يجب المباشرة بتقييم التوافق، والمائمة الهندسية، والبيئية، لمواد البناء الصخرية المنقولة من مصادر 

خارجية لاستخدام داخل المحمية. يجب النظر بعناية في المنطقة واخضاعها لتقييم االثرالبيئي في حالة 
أي استخراج صخري من داخل المحمية. 

بناء المياه داخل الحديقةسدود المياه

السدود لعمليات الحريق أو 
نقاط ري الحياة البرية

يجب المباشرة بتقييم ماءمة المادة الجيولوجية االصلية الستضافة مياه السد 

توفير فتحات مائية تجاويف المياه
الستهاك اإلنسان أو 

الحياة البرية أو لعمليات 
مكافحة الحرائق

يجب القيام بتقييم الموضع األمثل لحفر المياه على أساس الطبقات تحت السطحية               

هياكل التحكم في 
التعرية )التآكل(

بناء هياكل السيطرة على 
التعرية 

يجب تقديم مساهمات فنية للتصميم، وتحديد مستوى هياكل التحكم في التعرية المثبتة لترميم المناظر 
الطبيعية و اعمال اخرى.

األمان: مراقبة 
استقرار الصخور

يجب إكمال المراقبة الروتينية للتراكيب الطبيعية التي لديها قضايا السامة، مثل احتمال االنهيار. يمكن مراقبة استقرار الصخور
أن تشمل هذه المنحدرات المعلقة، أو الكهوف، أو الصخور غير المستقرة في الجبال شديدة االنحدار.

األمان: البراكين 
الخطرة

تسهيل مراقبة 

البراكين النشطة او 
الخاملة

يجب استكمال بيانات المراقبة الروتينية للبراكين بالتعاون مع منظمات المسح الجيولوجي، بما في ذلك 
احتمال حدوث ثوران. 

السامة: البيئات 
الحرارية

تسهيل مراقبة السخان 
الطبيعي

وحقول المياه الجوفية 
شديدة السخونة

يجب إكمال المراقبة الروتينية لهذه البيئات القاسية إلدارة سامة الزوار. يجب تحديد المسؤوليات 
المحددة لحماية األنواع المتطرفة.

السامة: تدفقات 
الهار

المراقبة لتوفير التحذير

لهذه األحداث الخطيرة

المراقبة الروتينية لتحديد التحذير من األحداث السريعة الحركة ضرورية لحماية الجمهور. 

السامة: غازات 

- البراكين الخطرة

تسهيل مراقبة مستويات 
الغازات الخطرة مثل 

ثاني أكسيد الكبريت في 
المناظر الطبيعية البركانية

يجب إكمال المراقبة الروتينية لهذه البيئات البركانية الشديدة إلدارة سامة الزوار، ويفضل أن يكون ذلك 
مع منظمات المسح الجيولوجي.

األمان: الغازات 
الخطرة - الكهوف

مراقبة الغازات داخل 
الكهوف مثل ثاني أكسيد 

الكربون والرادون

يتم إجراء مراقبة للجو داخل الكهف لضمان سامة المستخدمين. تشكل تراكيز ثنائي أوكسيد الكربون 
العالية خطًرا على الصحة وقد تصل في حاالت استثنائية إلى مستويات مميتة. قد يتعرض الموظفون 

الى تراكم جرعة إشعاعية من غاز الرادون.

األمان: مستجمعات 
مياه الخسفات

هطول األمطار الغزيرة 
في خسفات مستجمعات 

المياه

يتم تتبع أحوال الطقس المحلية لمنع أي آثار على الزوار، بما في ذلك علماء الكهوف، بسبب الظواهر 
المناخية المتطرفة، واألمطار الغزيرة وتدفقات المياه تحت السطحية الشديدة.

األمان: النشاط 
الزلزالي والتسونامي

التعاون في رصد النشاط 
الزلزالى

يتم جمع معلومات النشاط الزلزالي لتوفير البيانات لمديري المناطق المحمية للتنبؤ بالتأثير المحتمل 
لموجات التسونامي على الزوار والموظفين. يجب مراعاة إمكانية حدوث تسونامي في التخطيط، 

والتصميم، وموقع مسارات المشي الساحلية التي يحتمل أن تكون معرضة للخطر.

5. إدارة التراث الجيولوجي في المناطق المحمية والمحفوظة
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تشغيل المناطق 
المحمية 

مساهمات خبرة علوم األرضطبيعة العمل

رصد موسم تجميد وذوبان تغير المناخ: الجليد
البحيرات

يجب أن يتم تتبع “التجميد األول” السنوي و “الذوبان األول” للجليد على البحيرات الجبلية لتحديد أي 
تغيرات طويلة األجل بسبب تغير المناخ.

تغير المناخ: األنهار 
الجليدية

مراقبة االنخفاض في

حجم األنهار الجليدية 
الجبلية

يجب تتبع امتداد وسرعة ركود األنهار الجليدية الجبلية، وتراكم المياه الذائبة في البحيرات الجليدية، 
وإمكانية حدوث فيضانات في البحيرة بسبب تغير المناخ.

ينبغي إجراء تقييم لمخاطر زيادة األخطار الناجمة عن تساقط الصخور والرواسب غير المستقرة عقب 
انحسار األنهار الجليدية وذوبان جليد التربة.

تغير المناخ: 
تغييرات العملية 

الساحلية

مراقبة التغيير في حالة

المظاهر الساحلية

يجب إجراء تقييم لتأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر وتوغل المياه المالحة في الداخل، وتوقع 
العواصف المتزايدة على المظاهر الساحلية، بما في ذلك المخاطر المتزايدة من االنهيارات الصخرية أو 

االنزالقات األرضية على السواحل شديدة االنحدار كأساس الستجابات اإلدارة المحتملة.

تغير المناخ: 
تغييرات العملية 

النهرية

مراقبة التغيير في حالة 
أنظمة األنهار

يجب إجراء رصد لتأثيرات العواصف األكثر شدة في مستجمعات المياه وفي اتجاه اسفل مجرى النهر 
للمساعدة في تحديد أي استجابة إدارية لتغيير أشكال األرض أو معدالت التعرية أو غيرها من اآلثار.

تغير المناخ: 
تغييرات جليد التربة 

مراقبة التغيير في حالة 
مناطق جليد التربة 

يجب أن يتم تتبع ذوبان جليد التربة والتأثيرات على المناظر الطبيعية للمنطقة المحمية، وأنظمة الوصول 
والمنشأت ، بما في ذلك تقييم المخاطر المتزايدة من الصخور أو االنهيارات األرضية واآلثار على 

السامة العامة.

ــون  ــام المك ــار الع ــع اإلط ــم 12: اتب ــات رق ــادات أفضــل الممارس ارش
مــن مرحلتيــن لتحليــل احتياجــات وتخطيــط الحمايــة، والتســليم لدمــج 

ــة. ــي خطــط إدارة المناطــق المحمي ــة ف ــة الجيولوجي الحماي

5. 2. الحماية الجيولوجية و عمليات المناطق المحمية

تم وصف عمليات اإلدارة للمنطقة المحمية بالتفصيل في 
)Jacobs et al., 2015.(. وهذا يشمل إرشادات حول برمجة، 
وتخطيط، وتوصيل العمليات. توصف العمليات بأنها »التنفيذ 
التكتيكي للمشاريع المرتبطة بالبرامج المركزة استراتيجًيا »، 

والتي بشكل أساسي تغطي معظم اإلجراءات في منطقة المحمية. 
يعد فهم اهتمامات علوم األرض أمًرا مهًما بشكل خاص خال 
مراحل التخطيط للعملية. تلقى معظم موظفي المستوى الثالث، 

في المناطق المحمية، الحاصلين على بعض التدريب في الخلفية 
في علوم األرض، إما في المدرسة الثانوية أو كموضوع جامعي. 

قد يتم تدريب بعض الحراس كعلماء في األرض والعمل جنًبا 
إلى جنب مع علماء النبات، وعلماء الحيوان، واألنثروبولوجيا، 

و الزماء المتخصصين اآلخرين في المناطق المحمية. هناك 
الكثير من مجاالت العمل الستخدام خبراتهم الجيولوجية 

والتدريب )الجدول 5. 3.(.

ارشادات أفضل الممارسات رقم 13: استخدام نهج منظم لتوجيه 
عمليات اإلدارة، بما في ذلك مدى ماءمة المواد للممرات والمباني، 

واستعراضات السامة للمخاطر الكبرى، وتأثيرات تغير المناخ.

فــي  الجيولوجيــة  الحمايــة  اإلدارة  فئــات  تطبيــق   .3  .5
)IUCN( المحميــة  المنطقــة 

حدد )IUCN( ست فئات من المناطق المحمية )واحدة مع 
تقسيم فرعي( ، اعتماًدا على كيفية إدارة المنطقة ؛ قدم دودلي 
)Dudley, 2008( األساس المنطقي، ,اضاف ستوتلن واخرون 

)Stolton et al., 2013( تفاصيل أكثر. قد تكون، مظاهر 
وعمليات التراث الجيولوجي المهمة موجودة في جميع فئات 

المناطق المحمية )الجدول 5. 4.(. 

توجد مناطق محمية مهمة للتنوع الجيولوجي والتراث 
الجيولوجي في جميع الفئات، على الرغم من أن بعض فئات 

اإلدارة من المرجح أن يتم تطبيقها على المناطق المنفردة 
أو الموضوعة جانباً بشكل أساسي ألهميتها الجيولوجية أو 

الجيومورفولوجية. الفئة 1 أ، هي الحفاظ على الطبيعة الصارمة، 
قد يكون خياًرا مهًما للمواقع ذات التراث الجيولوجي الهش 

للغاية. الصخور والتضاريس في بعض األحيان أكثر هشاشة 
من النباتات الحية، ألنه ال يمكنها ان تحل محل المتدهورة 

منها. االحتياطات الواجب اتخاذها لحماية طبقات المتحجرات 
)األحافير( التي تعتبر مهمة في رسم تاريخ األرض أن يكون من 
الفئة 1 أ ، حيث ال يمكن للزوار الوصول اليها إال على ممرات 

محددة أو ممرات خشبية. بعض المتنزهات الوطنية الكبيرة 
من الفئة الثانية )II( تم تصميمها بشكل أساسي لمظاهر التراث 

الجيولوجي الخاصة بهم. الفئة الثالثة )III(، النصب الوطني، من 
المحتمل أن يكون مفيًدا للمواقع الجيولوجية بسبب تعيينه، بشكل 

عام، في األماكن التي تحتوي على مظهر معين ، مثل كهف، 
أو تكوين صخري، أو مكشف معادن. الفئة الرابعة )IV( ، التي 

تهدف إلى حماية األنواع والموائل، لن تكون كذلك في العادة 
مناسبة للمواقع الجيولوجية، ولكنها قد تتضمن مع ذلك مواقع بها 

المكاشف الصخرية، أو المنحدرات، أو المظاهر األخرى التي 
توفر الموائل؛ مناطق لمعادن معينة، أو أنواع التربة أو الصخور 

وتخطيط الحماية، االرضية و العمليات الجيومورفولوجية التي 
تدعم تنوع الموائل واالنواع و اضطراب األنظمة. المناظر 

 VI و V الطبيعية المحمية ومناطق االستخدام المستدام )الفئتان
على التوالي( أقل احتمااًل الستخدامها في المواقع المخصصة 

أساًسا الحماية الجيولوجية على الرغم من أنها قد تكون مناسبة 
في الحاالت التي تساهم فيها الجيولوجيا أو االستخدام التقليدي 

للصخور أو المعادن، على سبيل المثال، في تطوير مشهد ثقافي.

5. إدارة التراث الجيولوجي في المناطق المحمية والمحفوظة
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.)IUCN( الجدول 5. 4. التراث الجيولوجي وفئات إدارة المناطق المحمية حسب
رقم الفئة؛ ت

االسم 
الصورة مثال التراث الجيولوجيالوصف 

)1أ( محمية 1أ
طبيعية 
صارمة 

محمية بشكل صارم للتنوع البيولوجي وربما أيًضا 
للمظاهر الجيولوجية والجيومورفولوجية، حيث يتم 
التحكم، ومحدودية الزيارات البشرية، واالستخدام، 

والتأثيرات، لضمان توفير قيم الحماية

سرتسي، أيسلندا: الجزيرة البركانية 
التي ظهرت عام 1963، مع 

وصول صارم يقتصر على البحث 
العلمي

 © Roger Crofts

)1ب(1ب
منطقة برية

عادة ما تكون كبيرة غير معدلة أو طفيفة التعديل، 
مع االحتفاظ بطبيعتها الخاصة والمؤثرة، بدون سكن 

بشري دائم أو مهم، محمية ومدارة للحفاظ على 
حالتها الطبيعية

منطقة الغابة المتحجرة البرية، 
الواليات المتحدة األمريكية: مساحة 

كبيرة ألشجار متحجرة

© José Brilha

II)II(
متنزه وطني

مناطق طبيعية كبيرة أو شبه طبيعية لحماية العمليات 
البيئية على نطاق واسع مع األنواع المميزة والنظم 

البيئية ، والتي أيًضا تقدم توافقاً بيئيا وثقافيا
مع القيم الروحية، والعلمية،

والتعليمية، والترفيهية، وفرص الزيارة

حديقة كليمنجارو الوطنية، تنزانيا: 
بركان مركزي كبير

في شرق إفريقيا،
الوادي المتصدع

© Roger Crofts

III نصب )III(
أومظهر 
طبيعي 

مناطق لحماية نصب طبيعي معين الذي يمكن أن 
يكون شكل ارضي،جبل بحري، كهف بحري، 

مظهر جيولوجي مثل كهف، أو مظاهر حية مثل 
البستان القديمة

جينوالن، حماية خسفة، أستراليا: 
كهوف مهمة تضم متحجرات 

بحرية سيلورية 

© Anne Musser

IV )IV(
الموئل /

منطقة إدارة 
األنواع

مناطق لحماية أنواع معينة
أو الموائل، واإلدارة تحدد هذه األولوية؛ سيحتاج 

الكثيرمن
التدخات المنتظمة والفعالة للوفاء باحتياجات أنواع 

معينة أو
الموائل، ولكن هذا ليس شرطا

من هذه الفئة

جزيرة رم، اسكتلندا، المملكة 
المتحدة: التشكيات البركانية
والتضاريس المحيطة بالجليد

© Roger Crofts

V )V(
المناظر 

الطبيعية أو
المناظر 
البحرية 
المحمية

المناطق التي يتفاعل فيها
الناس مع الطبيعة على مر الزمن، مما أنتج صفة 

مميزة، مع قيمة بيئية، وبيولوجية، وثقافية، ومناظر 
طبيعية هامة، حيث الحفاظ على سامة التفاعل 

أمر حيوي لحماية واستدامة المنطقة و الحفاظ على 
ترابط الطبيعة مع القيم األخرى

الهييرو جيوبارك، جزرالكناري، 
إسبانيا: جزيرة حديثة جيولوجيا،

مع مظاهربركانية محفوظة جيًدا، 
وتضم العديد من المناطق المحمية 

 )V( من الفئة
© http://c0.thejournal.ie/media/2014/04/el-hier-
ro-390x285.jpg

VI )VI(
المناطق 

المحمية ذات 
استخدام
مستدام 

للمصادر
الطبيعية

المناطق التي تحافظ على النظم البيئية ، جنبا إلى 
جنب مع القيم الثقافية المرتبطة بها وأنظمة إدارة 

الموارد الطبيعية التقليدية؛ عموماً وبشكل رئيسي في 
الظروف الطبيعية، مع نسبة إدارة للموارد الطبيعية 

المستدامة، وحيث المستوى المنخفض
الستخدام الموارد الطبيعية غير الصناعية المتوافق 
مع الحفاظ على الطبيعة، فُينظر إليه على أنه أحد 

األهداف الرئيسية.

متنزه الحاجز المرجاني العظيم 
الوطني، كوينزالند، أستراليا: نطاق 

استخدام عام 
موقع جروس مورن للتراث 

العالمي 
ومتنزه وطني، كندا: 

مساحة المجتمع )يمتد ألكثر من 
180.000 هكتار؛ منزل األجداد

fairfaxstatic.co.au ©من شعب ميكماج(
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على نطاق أوسع، المناطق المحمية ذات العديد من القيم التي 
تضم أيضا، من قبيل الصدفة، التراث الجيولوجي يمكن العثور 
عليها في أي فئة. يشير متنزه ثينجفيلير الوطني، أيسلندا )الفئة 

II(، على أنه المنطقة التي تتباعد فيها الصفائح التكتونية ألمريكا 
الشمالية وأوراسيا، ولكن لها أيًضا قيمة ثقافية هائلة في أيسلندا 

لتنظيم البرلمان األول، الثنك، وبسبب ذلك ادرجت في قائمة 
التراث العالمي )انظر الصورة 4. 6.(. تم شراء جزيرة رم، 

اسكتلندا )الفئة IV( في البداية كمحمية طبيعية لقيم التراث 
الجيولوجي الفريد من نوعه، ولكنها كذلك أيضا مستعمرة تكاثر 

 Puffinus( ،)مهمة للغاية لمانكس شير ووتر )بوفينوس بوفينوس
puffinus(، وله قطيع مهم ومدروس كثيًرا من األيل األحمر 

البري )سيرفس ايافوس( )Cervus elaphus(. تتمتع إسبانيا 
 )V الفئة( ،)de la Garrotxa( بنطاق براكين دي ال كاروتكسا
بمناظر طبيعية فريدة من البراكين المنقرضة إلى جانب دورها 
المهم في الحفاظ على الثقافة التقليدية للمناظر الطبيعية والحياة 

البرية المرتبطة بها.

بعض من أروع المناظر الطبيعية على هذا الكوكب تهيمن عليها 
التكوينات الجيولوجية الرائعة أو الظواهر الجيومورفولوجية 

والعديد منها مناطق محمية. على سبيل المثال ، متنزه توريس 
ديل باين الوطني )Torres Del Paine( المذهل الذي تبلغ 

مساحته 180 ألف هكتار في جنوب تشيلي هو نموذج مثالي 
للمناظر الطبيعية الجليدية التي كشفت عن الكوليت الجرانيت 

األبيض الدراماتيكي المتوج بصخرة رسوبية متحولة. المناطق 
المحمية االخرى ذات الخصائص الجيولوجية الرائعة، مثل متنزه 
أولورو- كاتا تجوتا الوطني )Uluru– Kata Tjuta( في أستراليا 

 Sagarmatha( الوطني )متنزه ساغارماثا )جبل ايفرست ،
Ton-( في النيبال، ومتنزه تونكاريرو الوطني )Mount Everest
 Los( في نيوزيلندا، ومتنزه لوس جاسياريس الوطني )gariro

Glaciares( في األرجنتين المدرج في قائمة التراث العالمي.

من منظور الحماية الجيولوجية والنظر في فئات ال )IUCN( الست 
إلدارة المناطق المحمية، فانها توفر طريقة مختصرة للتفكير في 
أفضل السبل إلدارة موقع معين لتعظيم إمكاناته دون تدمير القيم 

التي تم تعيينها من أجله. في المواقع ذات القيم المختلطة، فإنه يمكن 
أن يكون وسيلة لتذكير المديرين بالنطاق الكامل للقيم. 

ارشادات أفضل الممارسات رقم 14: تقييم أهمية كل فئة من فئات 
إدارة المناطق المحمية لل )IUCN( في إنشاء مناطق محمية الحماية 

الجيولوجية الجديدة أو في تحسين إدارة الموجود منها الحماية 
الجيولوجية.

5. 4. دمج القيم الروحية والثقافية للتراث الجيولوجي

القيم الثقافية والروحية الموجودة في العديد من الثقافات ال يمكن 
تمييزها، وقد ارتبطت بشكل كبير بالمظاهر الجيولوجية في 

جميع أنحاء العالم )انظر فيرشورين، تحت الطبع، للتفاصيل( 
)Verschuuren et al., in press(. بالنسبة للكثير من تاريخ 

البشرية، فان القيم السائدة تنسب إلى ما يعتبر حالًيا موقًعا للتراث 
الجيولوجي والتي كانت في األساس ثقافية وروحية. هذا هو 

الحال أيًضا مع استخدام القيم المتعلقة بالمواد المستخرجة، مثل 
الصخور ، أو المعادن ، أو األحجار الكريمة. 

ان الرمزية الثقافية والروحية للصخور واألحجار- مثل أحجار 

مونوليث، وميغاليث ، واألحجار المضيئة - بشكل غير عادي 
غنية ومتنوعة في جميع أنحاء األرض. عاوة على ذلك، هناك 
مجموعة واسعة من ملفات األحجار الثمينة واألحجار الكريمة 

المستخدمة في العديد من الطقوس و االحتفاالت. لكل هذه 
األسباب، العديد من المظاهر الجيولوجية كانت، وال تزال في 

كثير من الحاالت، مهمة للغاية في الثقافات في جميع أنحاء العالم 
)Chevalier, 1969(. ان االستقرار و متانة معظم المظاهر 

الجيولوجية يجعلها رمًزا لـما يكمن وراء دورات الطبيعة 
القصيرة؛ وما هو أبعد من التجربة اإلنسانية مع مرور الزمن، أو 
يعكس الدهور األخرى، أو األبدية. في العديد من الثقافات، ترتبط 

الحجارة أيًضا برمز الحكمة. ويضيف الجليد بأشكاله المتنوعة 
إلى هذه المعاني رمزية النقاء والصرامة.

تنسب القداسة ، والقوة الروحية ، أو األهمية إلى العديد من 
الجبال ، والكهوف ، واآلبار ، واألنهار ، والصخور ، وغيرها 

من المظاهر. على سبيل المثال، في فنلندا وحدها، يوجد على 
األقل 76 تًا، و 74 بحيرة، و 38 جبًا، و 36 خليًجا، و 22 

شبه جزيرة، و 18 بركة مائية، و 16 جزيرة، و 15 نهًرا، و 12 
 )»hiiden« أو »hiisi« أو ”pyhä“( مضيًقا. وعند اضافة المقاطع

 Lounema,( »فهي تعني  »مقدس« أو »ذو اهمية روحية
.)2003

تقدم الفقرات التالية بعض األمثلة عن المظاهر، والقيم الثقافية، 
والروحية المتعلقة بالتراث الجيولوجي، والمختارة من جميع 

أنحاء العالم وكذلك التقاليد الروحية المتنوعة. ويمكن العثور على 
 مزيد من التفاصيل في مركز توثيق سيلين 

 .)Silene Documentation Centre(

 توجد بعض الجبال المقدسة، التي غالًبا ما تكون ذات غطاء 
نباتي وحيواني محدود، في جميع القارات المأهولة بالسكان 
)Bernbaum, 1997(. وهي تشمل معظم البراكين األعلى، 

واألكثر أناقة )على سبيل المثال، ماونا كيا، هاواي، في 
الواليات المتحدة األمريكية؛ و أول دوينيو لينجاي / سابوك، 

في تنزانيا ؛ وفوجي سان، في اليابان(. وتعتبر المنصة الكبيرة 
في أولورو، في أستراليا، مقدسة لدى السكان األصليين. وكذلك 

مون كاياس، التبت، في الصين، يحظى بالتبجيل من قبل 
البوذيين والهندوس وغيرهم. تعتبر سلسلة جبال سييرا نيفادا 

دي سانتا مارتا، في كولومبيا، »قلب العالم« من قبل حراسها 
التقليديين. وسلسلة جبال ماشابوشار أنابورنا، في النيبال، 

المكرسة لشيفا، التي لم ُيسمح بالتسلق عليها مطلًقا. وكذلك 
سري بادا )قمة آدم(، في سريانكا، تستقبل الحجاج البوذيين، 

والهندوس، والمسيحيين، والمسلمين. جبل الرحمة، في المملكة 
العربية السعودية، هو جزء من مراسم الحج العظيمة لدى 

المسلمين. وطور سينا / جبل موسى )جبل سيناء(، في مصر، 
هو جبل مقدس لليهودية، والمسيحية، واإلسام، ومرتبط بنزول 
الوحي على النبي موسى. أجيوس أوروس / جبل آثوس، جزء 
من جمهورية رهبانية مسيحية فريدة من نوعها داخل اليونان، 

ويسكن منحدراتها النساك والرهبان المكرسون للصاة والتأمل. 
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الصورة 5. 11. مناظر طبيعية خابة توضح حركة األنهار الجليدية فوق الصخور النارية والمتحولة. متنزه توريس ديل باين الوطني، تشيلي © جرايم ل. 
ووربويس

الصورة 5. 12. جبل أولورو المقدس في وسط أستراليا. © جون جوردون
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الصورة 5. 13. تصوير السكان األصليين للمناظر الطبيعية للجبال الثلجية، 
نيو ساوث ويلز. © روجر كروفتس

استخدام العديد من الكهوف والظواهر الخسفية )الكارستية( 
الهامة كماذات طبيعية تحافظ، في بعض الحاالت، على أقدم 

اللوحات والمنحوتات البشرية وأكثرها إثارة لإلعجاب ، مثل بونت 
دʹارك )Pont d’Arc(، في فرنسا، التي يعود تاريخها إلى حوالي 

30000 قبل المياد. واستخدمت حضارة المايا العديد من الكهوف 
واآلبار للطقوس، مثل )أكتون تونيكيل موكنال )الذي يعني كهف 
القبر الحجري، في بليز. وفي سريانكا، تستقبل كهوف دامبوال، 

وهي مجمع من خمسة أضرحة في الكهوف البوذية، الحجاج 
منذ أكثر من ألفي عام. وهناك العديد من الهندوس، والبوذيين، 

والمسيحيين النساك والرهبان كانوا يعيشون في الكهوف الكتساب 
الحكمة في األماكن الطبيعة البعيدة في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

المعابد واألضرحة الكهفية المنحوتة في التكوينات الصخرية، 
هي ميزة أخرى مدهشة موجودة في جميع أنحاء العالم. 

ومن األمثلة المهمة على الحضارات البائدة هي حضارات 
األنباط )على سبيل المثال في البتراء، األردن(، أو من الملوك 
األخمينيين )نقش رستم، في إيران(. وال تزال المعابد الكهفية 
الرائعة قيد االستخدام )على سبيل المثال الكنائس الموحدة في 

الليبيا، في إثيوبيا(. تقع في سفوح تال شيانكشان، و لونكمين 
شان، و فوق نهر يي في الصين، التي تضم خزينة رائعة من 

المنحوتات البوذية ألكثر من 2300 كهف، ومنافذ، و 43 معبدا، 
وتاريخ اقدمها يعود إلى القرن الخامس الميادي، وهي نفس 

الفترة لكهوف إليفانتا في جزيرة غرابوري بالهند.

تعتبر الصخور ذات األشكال الخاصة ذات أهمية روحية و /او 
ثقافية في العديد من الثقافات والتقاليد. أمثلة تتراوح بين المظاهر 

الصخرية الكبيرة، مثل تلك الموجودة في وادي النصب، يوتا- 

أريزونا في الواليات المتحدة األمريكية، و بعض الهضاب 
)مثل تلك المرتبطة بـبعض األمريكيين األصليين بويبلوس، 
نيو مكسيكو في الواليات المتحدة األمريكية(، و المنحدرات 

مثل جرف باندياجارا، بلد دوجون في مالي. وفي شمال الدول 
االسكندنافية وروسيا، تتمتع العديد من التكوينات الصخرية 

وأحجار معينة بتاريخ طويل من القداسة وال تزال ذات مغزى 
واهتمام عند الشعوب األصلية.

 أنحاء العالم. مثل شاالت إجوازو في البرازيل - األرجنتين؛ 
شاالت الغانج المقدسة في الهند؛ المضائق الثاثة لنهر 

اليانغتسي في الصين؛ شاالت الماك في متنزه كانيما الوطني، 
األمازونيا الفنزويلية؛ وشاالت فيكتوريا في زيمبابوي، بعض 

األمثلة القليلة البارزة.

تعتبر المضايق )الخوانق( والشاالت ذات اهمية روحية في 
جميع انحاء العالم األحجار الكريمة أو شبه الكريمة والمعادن 

الرتباطاتها الثقافية و / أو الروحية منذ عصور ما قبل التاريخ، 
وخاصة لألغراض الدينية، والطبية، والسحرية، في ثقافات متنوعة 

Ayurve-( للغاية ال يزال العاج باألحجار الكريمة االيورفيد.
dic( يستخدم على نطاق واسع في الهند. لكل هذه األسباب، تم 

توثيق أدلة على النقل لمسافات طويلة لألحجار الكريمة، والزجاج 
البركاني، والذهب، والفضة، وما إلى ذلك في جميع أنحاء العالم 

 .)Piccardi & Masse, 2007( منذ عصور ما قبل التاريخ

 في العديد من الكتب المقدسة، التي تؤثر على أكثر من ٪85 
من البشرية، تلعب بعض العناصر الجيولوجية أدواًرا بارزة. 

لقد تمت كتابة كل من الكتاب المقدس والقرآن في النظم البيئية 
القاحلة أو الصحراوية، حيث تهيمن المظاهر الجيولوجية على 

المناظر الطبيعية. ال عجب أن الرموز الجيولوجية واالستعارات 
غالًبا ما تستخدم. في الكتاب المقدس، ُتستخدم كلمة »صخرة« 

حوالي 150 مرة، وهي في كثير من األحيان إشارة إلى هللا أكثر 
من أي شيء آخر )Wellman, 2015(. يظهر »هللا الصخرة« 

في المزامير والتثنية والعديد من األسفار النبوية. في العهد الجديد 
وردت إشارات إلى »الشرب من صخرة روحية« و »الصخرة 
كانت المسيح« )1 كورنثوس 10: 4 (. الكعبة هي الحرم المكعب 

الشكل المنسوب للنبي إبراهيم، وتقع في وسط المسجد الحرام 
في مكة المكرمة، أقدس مدن اإلسام. يقع في الركن الشرقي 

من الكعبة، الحجر األسود الشهير، الذي ربما يكون نيزًكا، 
»سقط من السماء« وظل يحظى بوقار وقدسية من قبل الحجاج 

المسلمين لعدة قرون. يقال إن نزول القرآن قد بدأ في كهف 
صغير في جبل النور، حيث اعتاد النبي محمد )ص( الوجود 
فيه. النقاوة المنسوبة إلى الحجارة والرمال النظيفة في التقليد 
اإلسامي تشهد على ذلك من خال حقيقة أنه يمكن استخدام 

كليهما في الوضوء )التطهير الطقسي عند نقص المياه(.

بشكل عام، توفر مجموعة واسعة من القيم الثقافية والروحية، 
أهمية إضافية إلى العديد من المظاهر الجيولوجية، من أحجار 

كريمة أو أحجار معينة، إلى جميع المراعي الطبيعية، وهذه 
المظاهر اما على سطح األرض أو تحته. ترتبط هذه القيم في 

الثقافات والمجتمعات الحالية بمعنى ورمزية معظم المامح 
الدائمة لبيوتنا األرضية، ومن خالها إلى األجيال الماضية 

والمستقبلية. الروابط الثقافية والروحية بين المجتمعات والثقافات 
المحلية وتراثها الجيولوجي لها أهمية عميقة، والتي ال ينبغي أن 

يتجاهلها دعاة الحفاظ على البيئة.
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الصورة 5. 14. مزار بوذي في كهف في وات ثام سري ويلي، تاياند. © جون جون

صورة 5. 15. دير القديس رئيس المائكة ميخائيل روك، بلغاريا. © روجر كروفتس
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الصورة 5. 16. رموز الحياة، بما في ذلك مشاهد الصيد ومسيج الماشية، منحوتة في حجر األساس في موقع التراث العالمي في ألتا، فينمارك، النرويج. © 
روجر كروفتس

الصورة 5. 17. استلهم الموسيقيون اإللهام من الظواهر الطبيعية، مثل كهف فينغال، ستافا في اسكتلندا التي ألهمت مندلسون في تاليف مقدمة هبريدس. © 
روجر كروفتس
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المربع 5.2
موقع جيوآثاري لمقبرة سان جوليانو إتروسكان، إيطاليا

تعتبــر المقابــر األتروســكانية المحفــورة فــي الصخــر فــي منطقــة باربارانــو رومانــو، علــى بعــد 60 كــم 
شــمال رومــا، مثــااًل جيــًدا للعاقــة المتبادلــة بيــن التــراث الجيولوجــي والتــراث األثــري. كانــت الصخــور 
البركانيــة ذات طبقــات هشــة نســبًيا وحفــرت بســهولة لقطــع المســارات وحفــر المقابــر. يعــود تاريــخ العديــد 

مــن مقابــر إتروســكان المعروفــة باســم »ســان جوليانــو« إلــى القــرن الســادس قبــل الميــاد.
ــي تمــت  ــى الت ــن المظاهــر األول ة« مــن بي ــرَّ ــات« و »األِس ــر المســماة »العرب ــو والمقاب ــور كايول تعــد قب
مواجهتهــا مــن خــال اتبــاع المســار الــذي ينــزل إلــى الــوادي العميــق، قبــل الوصــول إلــى »قبــر الملكــة« 
الــذي يبلــغ ارتفــاع واجهتــه 10 أمتــار. يوجــد فــوق الــدرج الجانبــي فــي “قبــر الغــزالن” تمثــال فريــد مــن 
النحــت البــارز، يمثــل معركــة بيــن غــزال وذئــب. جميــع المقابــر والمســارات محميــة كمحميــة مارتورانــوم 
ــه. يجمــع  ــة ب ــة والعناي ــراث األثــري للمنطق ــى الت ــاظ عل ــة خاصــة للحف ــة حكومي ــل وكال ــة مــن قب الطبيعي

هــدف اإلدارة بيــن حمايــة البيئــة والحفــاظ علــى البقايــا األثريــة.
تتــآكل البقايــا االثريــة بســبب جريــان الميــاه وجــذور النباتــات. لذلــك، يجــب أن يكــون أي تدخــل متوازًنــا 
بيــن حمايــة النظــام العــام والعناصــر االثريــة. يجعــل المكــون األثــري الموقــع أكثــر ســهولة للجمهــور، ممــا 
يحســن فهــم الموقــع الجيولوجــي كأصــل ثقافــي. كمــا أدى وجــود المواقــع الجيواثريــة إلــى تحســين تنميــة 

الســياحة الجيولوجيــة.
المساهم: داريو مانسينيا

هناك العديد من آليات اإلدارة لضمان حماية القيم الثقافية 
والروحية في المواقع بشكل مائم. وتشمل استخدام حراس في 
الموقع من المجتمع المحلي لحراسة الموقع والعمل كمفسرين 

للمصالح الثقافية والروحية للزوار، على سبيل المثال في متنزه 
غواي هاناس الوطني مع ما لديها من موقع التراث العالمي في 
سكانك غواي، كولومبيا البريطانية في كندا، والقيود المفروضة 
على الوصول لحماية القيم الروحية للموقع، ومثال أولورو في 
أستراليا. لمزيد من التفاصيل في )فيرشورين وآخرون، تحت 

 .)Verschuuren et al )in press( )الطبع

ارشادات أفضل الممارسات رقم 15: تضمين الثقافة و القيم الروحية 
في أغراض وإدارة المناطق المحمية الحماية الجيولوجية وعند 

االقتضاء، تضمين التراث الجيولوجي في المناطق المحمية المصممة 
للروحانيات والقيم الثقافية.

5. 5. مراقبة وتقييم المواقع الجيولوجية

قد تكون مراقبة المواقع الجيولوجية أو مظاهر التراث الجيولوجي 
أجريت لعدد من االستخدامات المقصودة، بما في ذلك:

■   تقييم وتقديم تقرير االتجاهات عن الوضع الحالي وعلى المدى 
الطويل لمواقع جيولوجية محددة، أو لمظاهر وعمليات محددة 

)انظر القسم 5. 1.(؛
■   تقييم فعالية إدارة موقع أو مظاهر وعمليات تراث جيولوجي 

محددة ؛ و
■   توفير معلومات إدارية عن المراقبة، وحماية وسامة الموقع، 

ومظاهر وعمليات محددة.
■   بيانات الرصد ومعلومات التقييم الاحقة يمكن بعد ذلك 

استخدامها من قبل اإلدارة من أجل:
■   إعداد تقارير المسؤولية الرسمية مقابل خطة اإلدارة وتقديم 
التقارير إلى الممولين واإلدارة، وكذلك علنًيا، في التقارير 

السنوية والوثائق األخرى؛

■  اإلباغ عن السامة وإدارة الوصول؛ و

■   مراجعة فاعلية اإلدارة أو بشكل محدد خصائص الموقع 
الجيولوجي.

تم تطوير العديد من أنواع »استخدام« المراقبة بواسطة منظمات 
المنطقة المحمية الجدوالن ) 5. 5. و 5. 6.(. يتم تقديم هذه هنا 

كاعتبارات عامة للرصد والتقييم، مع توفير األمثلة المحددة.

 وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من المظاهر والعمليات 
الجيولوجية التي تتم مراقبتها من قبل المنظمات المتخصصة 

)مثل هيئة المسح الجيوفيزيائي الحكومية أو فريق علم البراكين( 
الذين لديهم شراكات عمل مع منظمات المناطق المحمية. من 

غير المحتمل أن يكون لدى منظمات المناطق المحمية الموارد 
أو القدرة التقنية على تولي هؤالء عمليات المراقبة المتخصصة 
نفسها؛ وبدالً عن ذلك، سوف يعتمدون على مساهمة طوعية من 
قبل خبراء من مصادر معتمدة. فضا عن ذلك، لقد كتب الكثير 
عن المراقبة والتقييم فيما يتعلق بمشاريع ومبادرات الحفاظ على 

الطبيعة، بما في ذلك األغراض المختلفة للرصد وعاقته بالتكيف 
والتحديات التي تواجه القيام ببرامج الرصد حماية. الكثير مما 

كتب، ينطبق على مراقبة مظاهر التراث الجيولوجي. وللحصول 
على ملخص للرصد والتقييم المتعلق بالمحافظة على الطبيعة، 

.)Groves & Game, 2016( انظر الفصل 10 في

 ان الطرق المستخدمة لرصد المواقع الجيولوجية وخصائصها 
وعملياتها بحاجة إلى التفكير بعناية والتخطيط لها. وعادة 

ما تكون مدعومة بخطة مراقبة تحدد الغرض من المراقبة، 
والبروتوكوالت، واإلجراءات التي سيتم استخدامها وكيفية 

استخدام معلومات المراقبة. سيتم اختيار المؤشرات لتناسب جمع 
المعلومات ليتم استخدامها من قبل منظمة )أي التقييم القائم على 
االستخدام(. الفخ الشائع لألشخاص الذين يفكرون في التقييم هو 

أنهم يبدأون العملية بمحاولة اختيار المؤشرات. عادًة ما تكون 
المؤشرات المختارة »ذكية« )SMART(: محددة، وقابلة للقياس، 
وقابلة للتحقيق، وذات صلة، وفي الوقت المناسب. والفخ اآلخر 
هو أن خطة المراقبة يتم إعدادها بشكل جيد بعد بدء المشروع. 
ويجب أن تكون جزًءا ال يتجزأ من التخطيط األولي للمشروع.
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الصورة 5. 18. يمكن أن يساعد ربط التراث الجيولوجي بالعملة الوطنية في تعزيز االعتراف بالحماية. خسفة قويلين، 
خسفة جنوب الصين، موقع تراث عالمي. © روجر كروفتس

توفيردعم إداري عالي المستوى في المنطقة المحمية، الن هناك 
حاجة إلى التنظيم لضمان النجاح المستمر لـمراقبة فعالة. 

تشمل اعتبارات دعم الحوكمة لمشاريع المراقبة الصغيرة 
والكبيرة ما يلي:

■  تاييد المنظمات بشكل كامل المراقبة وخطة التقييم.
■  يتم االلتزام بالتمويل المستمر.

■   يتم توظيف األفراد ذوي المهارات المناسبة إلدارة وإجراء 
المراقبة.

■  يتم وضع أنظمة لاستفادة من المراقبة معلومة.
■  يتم توفير التوجيه والتدريب للموظفين المسؤولين عن النظام.

هذا النهج يؤكد العاقة الوظيفية بين المسؤوليات القانونية 
للمنظمة والمراقبة، مثل الحماية المستمرة للموقع الجيولوجي، 

وكل ما له من أهمية، وكذلك سامة الزوار.

ارشادات أفضل الممارسات رقم 16: تطوير مخططات المراقبة لتقييم 
المظاهر الحرجة والعمليات الطبيعية ، وتعديل الخطط وفًقا لذلك )في 

إطار تكيف اإلدارة( لضمان تحقيق أهداف الحماية الجيولوجية.

5. 6. أمثلــة علــى إدارة الحمايــة الجيولوجيــة فــي المناطــق 
المحميــة والمحفوظــة

تقــدم المربعــات 5. 3. و 5. 4. و 5. 5. أمثلــة علــى إدارة الحمايــة 
ــن  ــي أماك ــة المنشــورة ف ــن األمثل ــد م ــاك العدي ــة. وهن الجيولوجي
 Reynard &( أخــرى ؛ انظــر الفصــول مــن 19 إلــى 24 مــن
ــل،  ــا، والبرازي ــة مــن إثيوبي ــى أمثل Brilha, 2018( للحصــول عل

وجمهوريــة كوريــا، وتســمانيا )أســتراليا( ، وكولــورادو )الواليات 
المتحــدة األمريكيــة(، وإســبانيا.

نشــرت مجلــة التــراث الجيولوجــي )Geoheritage( الصــادرة 
مــع  باالشــتراك  اصدارهــا  وتــم   )Springer( ســبرنكر  عــن 
Pro-(  الجمعيــة األوروبيــة للحفــاظ علــى التــراث الجيولوجــي

GEO( واالتحــاد الدولــي للعلــوم الجيولوجيــة )IUGS( ، عــدد مــن 
ــم. ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــة م ــات الحال ــول دراس ــاالت ح المق
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الجدول 5. 5. أنواع المراقبة واالستفادة منها.
المنطق عرض االسباب؟ التقييم واالستفادة  جمع معلومات المراقبةنوع استخدام المراقبة

ــرة السياق  ــع أو ظاه ــة موق ــي حال ــا ه م
هــي  ومــا  الجيولوجــي  التــراث 

حالتهــا؟ هــل هــي مهــددة؟

تســتخدم لتحديــد مــا إذا كان التدخل اإلداري 
ــي أو  ــع الجيولوج ــة الموق ــا لحماي ضرورًي

الظواهــر الحاليــة.

مطلوب لجميع المواقع الجيولوجية 
ومظاهر وعمليات محددة.

يحدد الغايات واألهدافالتخطيط
وكيفية تحقيقها.

تستخدم لتحديد وتقييم أهداف اإلدارة 
اإلستراتيجية وما يرتبط بها من اإلجراءات 

الازمة لحماية الموقع الجيولوجي أو 
الظاهرة الحالية.

تقييم فعالية أهداف التخطيط التي 
يجب أن تكون تقييم إداري روتيني، 

وربما يحدث كل 5 إلى 10 
سنوات.

تحتاج إجراءات الحماية المدخات 
الجيولوجية مدخات الموارد 

التي عادة ما تشمل األشخاص، 
واألموال، والمواد.

يستخدم التقييم لضمان أن االستثمارات
المالية الصحيحة والموارد البشرية توجه 

إلى المواقع الصحيحة والمواد المناسبة 
للمهمة المراد تسليمها في الوقت المناسب 

و طريقة التكلفة الفعالة. 

مثل هذه التقييمات تضمن
الحق البشري والموارد المالية

التي تم تخصيصها 
لضمان مراقبة ناجحة وكذلك 

تضمن ان التخصيص كان فعاالً.

تقييم نظم اإلدارة واإلجراءات، العملية 
التي هي جزء مهم من الحماية 

الجيولوجية.

قد ينطبق هذا على إدارة إجراءات 
حوادث الطوارئ، مثل التعامل مع ثورات 

البراكين، واالنفجارات، والزالزل.

مراقبة إجراءات الماءمة
وأنظمة إدارة الفعاليات

والحوادث على المواقع الجيولوجية 
النها تمثل جزءاً مهماً من اإلدارة.

اعطاء تخطيط وتنظيمالنواتج
المدخات والعمليات ،

لكي تكون مخرجات تقييم التراث 
الجيولوجي فعالة.

ما تم فعله وما هي المنتجات والخدمات
المتحققــة للجهــد والتقييــم الممكــن للمدخات 

المعنية.

مراقبة االحداث الفردية
تقدم الماحظات الهامة

للمديرين، على وجه الخصوص 
عند االنتهاء من المهمة. إنه يوفر 

أساًسا لإلدارة التكيفية.

يتم قياس النتائج بشكل طبيعيالمخرجات
مقابل أهداف التخطيط األصلي

، و يجب أن يؤخذ في االعتبار 
»الصورة الكبيرة”

لوضع تقييمات كيفية تطوير 
الحماية الجيولوجية من خال 

إجراءات اإلدارة المتخذة.

قــد يكــون قيــاس النتائــج كمًيــا ، وعلــى 
ــدر  ــر معلومــات ال تق ــه يوف هــذا النحــو فإن
ــك  ــات النجــاح وكذل بثمــن للمؤسســات إلثب
تدقيــق  عمليــات  خــال  مــن  لاســتخدام 
مســتقلة لفعاليــة اإلدارة المطلوبــة مــن قبــل 

الحكومــة أو مجلــس اإلدارة.

ــة إلدارة  ــدم الحماي ــد تق ــن تحدي يمك
أو  الجيولوجــي  التــراث  موقــع 
ــر  ــن التقري ــرها ضم ــر ونش المظاه
اســتخدامها  أو  للمؤسســة  الســنوي 
لمتطلبــات إعــداد التقاريــر القانونيــة 

األخــرى.

المربع 5. 3
استراتيجيات الحماية الجيولوجية واإلدارة: مكونات النجاح من اثنين من مواقع الجيوبارك العالمية التابعة لليونسكو اإلسبانية

ان فحــص اســتراتيجيات الحمايــة الجيولوجيــة واإلدارة فــي اثنيــن مــن مواقــع الجيوبــارك العالميــة التابعــة لليونســكو اإلســبانية ، الس لــوراس 
ومولينــا دي أراغون-ألتــو تاجــو، يســلط الضــوء علــى ســتة مكونــات حاســمة لنجــاح أي جيوبــارك. أوالً ، إنشــاء قاعــدة بيانات لجميــع اإلجراءات 
واألنشــطة المنظمــة فــي المنطقــة الجيولوجيــة، مــن قبــل اإلدارة والشــركاء. ثانًيــا، يســاعد وجــود خبــراء الحمايــة الجيولوجيــة داخــل فريــق عمــل 
الجيوبــارك علــى رفــع صــورة التــراث الجيولوجــي وإعــام الموظفيــن اآلخريــن بشــكل أفضــل. ثالًثــا، يوفــر إنشــاء وتنفيــذ خطــة عمــل الحمايــة 
ــم  ــدة. خامســاً ، ت ــا، يخلــق وجــود فريــق عمــل متعــدد التخصصــات ديناميكيــة جدي ــدة لتخطيــط اإلدارة والعمــل. رابًع الجيولوجيــة قاعــدة جدي
االنتهــاء مــن الخطــط اإلداريــة واالســتراتيجية التــي تغطــي األنشــطة الرئيســية للجيوبــارك - وهــي التعليــم، والســياحة، واالتصــاالت، والتنميــة 

المســتدامة. سادســاً، يوفــر تعزيــز اإلدارة التشــاركية بيــن أصحــاب المصلحــة والســكان المحلييــن أداة لتنميــة اإلقليــم بأكملــه.

.)Canesin et al., 2020( لمزيد من المعلومات ، انظر

المساهمون: ثايس دي سيكويرا كانسين ، خوسيه بريلها ، إنريكي دياز مارتينيز.

الجدول 5. 6. أمثلة على مراقبة وتقييم التراث الجيولوجي وإعداد التقارير.
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األمثلةاالستخدام معلومات المراقبةالفئة
يستخدم ل: البحث، وتحديد تكرار وشدة النشاط الزلزالينشاط زلزالى

وصول الزائر أو اإلغاق، 
واالستجابة للطوارئ.

المتنزه الوطني في نقطة رييس شاطئ البحر 
، و براكين هاواي )الواليات المتحدة األمريكية(، 

هيئة المسح الجيولوجي األمريكية

االنفجارات البركانية: البراكين 
الحمضية

نشاط زلزالى؛ تغيير في السلوك 
الحراري. محتوى انبعاثات 

الغازات؛ ارتفاع أو هبوط االرض

يستخدم ل: البحث، وتحديد 
وصول الزائر أو اإلغاق، 

واالستجابة للطوارئ.

متنزه يلوستون الوطني )الواليات المتحدة 
األمريكية(، هيئة المسح الجيولوجي األمريكية

االنفجارات البركانية: البراكين 
القاعدية

نشاط زلزالى؛ حركية الحمم نشاط 
الثوران

يستخدم ل: البحث، وتحديد 
وصول الزائر أو اإلغاق، 

واالستجابة للطوارئ.

متنزه براكين هاواي الوطني )الواليات المتحدة 
األمريكية( ، هيئة المسح الجيولوجي األمريكية

معلومات رصد األقمار الصناعية حالة األنهار الجليدية
لاستشعار عن بعد لخصائص 

وحالة األنهار الجليدية

ُتستخدم في: الجرد، والبحث، 
وتأثير تغير المناخ، واإلباغ 

التحوطي عن السدود الجليدية، 
واحتمال االنهيار

يقوم المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة 
)ICIMOD( بتقييم كامل لمنطقة الهيمااليا، بما 

في ذلك العديد من المناطق المحمية

تسونامي: تقوم بها منظمات 
متخصصة ولكنها مرتبطة 
بمنظمات المناطق المحمية

تستخدم ل: سامة الزائر زلزال شديد في بيئة بحرية
وإجراءات االستجابة للطوارئ

المتنزهات الساحلية في هاواي )الواليات المتحدة 
األمريكية( التي تتعرض لموجات تسونامي 

متكررة

يستخدم ل: البحث، وتحديد محتوى الغاز وتراكيزهانبعاثات الغازات البركانية
وصول الزائر أو اإلغاق

حديقة براكين هاواي الوطنية )الواليات المتحدة 
األمريكية( ، هيئة المسح الجيولوجي األمريكية

تعريف جريان الركام الصخري 
البركاني 

رصد األحداث النشطة بعد اندالع 
البركان

تستخدم ل: إجراءات اإلخاء في 
حاالت الطوارئ وإغاق الطرق

متنزه تونجاريرو الوطني )نيوزيلندا(

رصد المنحدرات غير المستقرة استقرار المنحدر
بما في ذلك الجروف والشقوق في 

التكوينات الصخرية

تستخدم ل: إجراءات سامة 
الزائر وإغاق المتنزه

مواقع التراث العالمي المتسلسل للدولوميت، 
)جبال األلب األوروبية( تراقب سامة المتسلقين 

في بيئة تغير المناخ ذات درجات الحرارة 
المرتفعة التي تؤثر على واجهات المنحدرات 

المرتفعة

يستخدم ل: سامة الزائر مراقبة استقرار سقف الكهفاستقرار سقف الكهف
وقرارات إغاق الكهوف

كهف مانجانجول ألنبوب الحمم البركانية 
)جمهورية كوريا(. تمت مراقبة سقوط الصخور 

باستخدام معدات عالية الدقة أو لوحة زجاجية

تحديد أي تغيير في اشكال اشكال الرواسب الكهفية
الرواسب الكهفية من خط األساس 

المعروف

يستخدم ل: البحث والحماية من 
خطر التخريب

كهف بيجنيونج )جمهورية كوريا(، حيث يتم 
الرصد بالتصوير الفوتوغرافي قبل وبعد تحديد 

التغيير

مراقبة مستوى ثنائي أكسيد جو الكهف
الكربون داخل كهف يستخدمه 

الزوار

يستخدم من أجل: سامة الزوار 
وخاصة في كهوف العرض

تستخدم المنطقة المحمية لكهوف الدودة المتوهجة 
في وايتومو)الجزيرة الشمالية، نيوزيلندا( نظاًما 

آلًيا ومستمًرا لمراقبة جودة الهواء.

مراقبة مستوى غاز الرادون النشاط اإلشعاعي في الكهوف
المشع داخل الكهوف

تستخدم لسامة عمال الكهوف ، 
وخاصة مرشدي الكهوف

متنزه كهوف كارلسباد الوطني
)الواليات المتحدة األمريكية(

ممتلك نقطة مستيكن للتراث 
العالمي، الذي يضم طبقة 

متحجرات )أحافير( مورفولوجيا 
الساحل

رصد ليدار )قمر صناعي( لحالة 
واتجاه حالة طبقة المتحجرات 

الساحلية

يتم إجراؤه كل 10 سنوات لرصد 
تآكل الموقع على المدى الطويل

ملكية التراث العالمي مستيكن )نيوفاوندالند 
والبرادور، كندا(

نقطة مستيكن والتعرية من 
حركة األقدام على طبقة 

المتحجرات

التصوير بنقطة ثابتة وموضع 
ثابت لتقييم تعرية حركة السير 

على األقدام

تجرى كل شهرين وبعد عواصف 
شديدة.

ممتلك التراث العالمي لنقطة مستيكن 
)نيوفاوندالند والبرادور، كندا(

حالة واتجاه الحاجز المرجاني 
العظيم 

مراقبة الحالة المادية للحاجز 
المرجاني العظيم

يتم إجراؤه بعد األحداث الكبرى 
مثل األعاصير المدارية، وأحداث 
التبييض الشديدة بسبب الحرارة، 

من قبل الجامعات والمؤسسات 
البحثية. يقدم تقارير عامة عن 

حالة الشعاب المرجانية.

متنزه الحاجز المرجاني البحري العظيم 
)كوينزالند ، أستراليا(
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المربع 5. 4. 
أعمال الحماية في المناظر الطبيعية البركانية

البراكين النشطة هي مظاهر جيولوجية وجيومورفولوجية مذهلة. يقع العديد منها داخل المناطق المحمية وقد تم إدراج بعضها في قائمة التراث 
العالمي، مثل متنزه هاواي البركاني الوطني )الواليات المتحدة األمريكية(. يقّدر مديرو المناطق المحمية، المسؤولون عن المظاهر البركانية، 

التمييز بين البراكين الحمضية والبركانية القاعدية، وهم على دراية بالبراكين الصخرية الحمضية شديدة التقلب والخطيرة التي تتميز بوجود 
حمم تضم الريوليت، والتراخايت، واالنديسايت ويمكن أن ترافق أحداث الحمم البركانية السحب المشتعلة. وقد غطت هذه السحب السريعة 

المنحدرة الحاوية شظايا المواد البركانية شديدة الحرارة مدينة بومبي القديمة وقتلت العديد من سكانها. يدير المديرون المسؤولون عن المناطق 
المحمية البركانية باستمرار سامة الزوار في البيئة البركانية الديناميكية )الجدول 5. 7.(.

الجدول 5. 7. سامة الزوار في المناظر الطبيعية البركانية.

ثوران البراكين يكون رائعاً وملهماً ويمكن أن يكون عامل جذب رئيسي للزوار. البراكين ذات الحمم القاعدية، مثل بركان ثوران البركان 
كيلويا في هاواي )الواليات المتحدة األمريكية(، آمنة نسبًيا وقد تندلع بشكل ثابت بين االنفجارات األكثر قوة. تعد البراكين 

النشطة ذات الحمم عالية اللزوجة والغنية بالسيليكا شديدة الخطورة وال ُيسمح للزوار عادًة بالتقرب منهما. يتم إغاق 
المناطق المحمية عندما تكون الظروف غير آمنة أو محتملة بالفعل. عادة، هناك شراكة عمل وثيقة بين علماء البراكين 

ومديري المناطق المحمية.
)الهار( جريان 
الطين البركاني

يعتبر مزيج مواد الثوران البركانية والمياه في أعالي البركان أمًرا خطيًرا للغاية ويمكن أن يؤدي إلى حركة منحدر سريع 
لهذه المادة الموحلة، المعروفة باسم الهار. في حديقة تونجاريرو الوطنية، نيوزيلندا، انبثقت الاهار تاريخياً من بحيرة 

فوهة جبل روابيهو. تتم مراقبة البركان، وتم إنشاء أنظمة تحذير للسامة منحدر حيث يمكن أن يتأثر الجمهور.

عادة ما ترتبط الزالزل متفاوتة الشدة باالنفجارات البركانية. قد يعني ذلك أن بعض مواقع المناطق المحمية بحاجة إلى الزالزل
اإلغاق ألن طرق الوصول أو المنحدرات الشديدة أصبحت غير آمنة من الصخور غير المستقرة وحركات المنحدرات 

والطرق المنهارة أو المتصدعة.
قد تحدث االنفجارات غير المتوقعة أثناء االنفجارات البركانية كأحداث ثوران أولية أو حتى كتفاعل بين المياه الجوفية االنفجارات

والصهارة الساخنة. هذا هو سبب إغاق العديد من المناطق المحمية أثناء الثوران. يحتاج المديرون إلى العمل عن كثب 
مع علماء البراكين لضمان سامة الجمهور والموظفين.

قد يتواجد ثنائي أكسيد الكربون، وثنائي أكسيد الكبريت، والميثان، والغازات األخرى في البراكين سواء كانت تنفجر أم ال. الغازات
يمثل تركيز هذه الغازات ومداها مشكلة تتعلق بسامة الزوار وقد تحتاج المناطق إلى المراقبة، مع حدوث عمليات إغاق 

عند الضرورة.
ُتستخدم أحجار الكيرنز )ركام الحجارة( لمساعدة الزائرين في التنقل على مسارات المشي في متنزه براكين هاواي التنقل

الوطني، بالنظر إلى المشكلة المزدوجة المتمثلة في حدوث ضباب جبلي كثيف بشكل منتظم ومجاالت مغناطيسية مرتبطة 
بالحمم البازلتية الحديثة والحمم المنصهرة الجوفية ، والتي تجعل البوصلة عديمة الفائدة. توفر الهيئة خرائط جيدة، ويتم 

تحديد مسارات الطرق، ويتم تحذير الزوار بشأن مشكات الماحة. 
العامات 

والممرات األمنة 
واالسيجة

يحتاج المديرون إلى مراعاة الطبيعة المسببة للتآكل لمجموعة من الغازات البركانية مثل ثنائي أكسيد الكبريت والمطر 
عند تركيب الافتات وممرات األمان والسياج. يعد اختيار المواد أمًرا بالغ األهمية ، نظًرا ألن العديد من المعادن لها عمر 
قصير في هذه الظروف القاسية، ويمكن أن تصبح حواجز األمان التي انشأت من مواد من النوع السيئ، غير آمنة بمرور 

الوقت.
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5. إدارة التراث الجيولوجي في المناطق المحمية والمحفوظة

المربع 5. 5. 
محمية خسفة جينوالن )Jenolan Karst Conservation Reserve(، نيو ساوث ويلز، أستراليا

محميــة خســفة جينــوالن )JKCR( ، الواقعــة علــى الجانــب الشــرقي لسلســلة جبــال غريــت ديفايدينــغ بأســتراليا، هــي منطقــة محميــة بمســاحة 
3085 هكتــار، ومحميــة للحيــاة البريــة ونشــاطات ســياحية. يتميــز )JKCR( بنظــام كهــف شــامل مــن الحجــر الجيــري الســيلوري الــذي يــزوره 

أكثــر مــن 200000 شــخص ســنوًيا.

تتــم إدارة  )JKCR( بشــكل مشــترك مــن قبــل ادارة محميــة كهــوف جينــوالن، ومتنــزه نيــو ســاوث ويلــز الوطنــي، وخدمــات الحيــاة البريــة 
)NPWS(. إنهــا جــزء مــن منطقــة الجبــال الزرقــاء الكبــرى للتــراث العالمــي )GBMWHA(، المدرجــة لتفردهــا بتنــوع الافقاريــات التــي 
تعيــش فــي الكهــوف )خاصــة فــي JKCR(. ولديهــا أكبــر الكهــوف الســياحية فــي أســتراليا، وتوفــر موطًنــا حرًجــا لألنــواع النــادرة والمهــددة 

باالنقــراض، والحيوانــات الفريــدة أو المســتوطنة، والتــي تعيــش فــي الكهــوف.

 قضايا الحماية 
هنــاك ظاهرتــان لهمــا أهميــة حاســمة. أوالً، تعتبــر الافقاريــات التــي تعيــش فــي الكهــوف ذات قيمــة خاصــة للحمايــة وتشــمل الحيوانــات كهفيــة 
ــا علــى بيئــة الكهــف وتتكيــف مــع الظــروف الحاليــة داخــل الكهــوف؛ وبالتالــي، فــإن التغييــرات الضــارة فــي بيئــة  المعيشــة التــي تعتمــد كلًي
الكهــف لديهــا القــدرة علــى التأثيــر بشــكل خطيــر علــى هــذه الحيوانــات. ثانًيــا، يعــد وادي ماكيونــز )وادي نهرجينــوالن( مثــااًل مهًمــا عالمًيــا 

لحفــر الوديــان عبــر الخســفات بواســطة األنهــار الســطحية.

ــاه  ــى الخســفات )الكارســت( والمي ــوث عل ــر التل ــة تأثي ــوع البيولوجــي إمكاني ــوع الجيولوجــي والتن ــا التن ــي يتعــرض له ــدات الت تشــمل التهدي
ــاخ. ــر المن ــة عــن تغي ــة، والمخاطــر الناجم ــوط التنمي ــة، وضغ ــرات الهيدرولوجي ــق، والتغي ــة، والحرائ الجوفي

تشــمل التهديــدات الخاصــة بالكهــوف اإلضــاءة االصطناعيــة، والتغيــرات فــي درجــة الحــرارة والرطوبــة، والضوضــاء، والبوابــة، والتدخــل 
العــام، وفــي حالــة الخفافيــش، احتمــال ظهــور متازمــة األنــف األبيــض.  وهنــاك تحديــات اخــرى مثــل تشــكل البنيــة التحتيــة المتقادمــة، وتراكــم 

الطمــي والحصــى فــي البحيــرة الزرقــاء التــي يصنعهــا اإلنســان، وصيانــة مرافــق معالجــة الميــاه، ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي.

أهداف اإلدارة واالبتكارات
استفادت خطة اإلدارة الحالية )مكتب البيئة والتراث في نيو ساوث ويلز ، 2019( من معلومات المسح الجديدة ، باإلضافة إلى الموارد 

اإلضافية، مما يتيح التغلب على العديد من التهديدات. لغرض إدارة التهديدات الخاصة بالكهوف، تم تحديث أنظمة اإلضاءة لتقليل تأثيرات 
الضوء ودرجة الحرارة؛ » افضل تمرين« يتبع للبنية التحتية الكهفية )بما في ذلك تركيب ممرات من الفوالذ المقاوم للصدأ غير الحديدية(؛ 

يتم مراقبة تصاريح الوصول إلى الكهوف بشكل صارم )يتم الوصول إلى الكهوف عن طريق تصريح )NPWS(  الخاص بالموقع والتاريخ 
لمنظمات الكهوف المعتمدة فقط(؛ وقد تم وضع خطط لمنع دخول متازمة األنف األبيض في الخفافيش المهمة /مواقع والبي.

مساهم: آن إم موسر
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سمحت إزالة سد على نهر إلوها، المتنزه األولمبي الوطني، واشنطن، في الواليات المتحدة األمريكية، بإعادة النهر إلى حالته الطبيعية مع تكوين المظاهر 
الرسوبية وإعادة العمليات الطبيعية. © خدمات المتنزه الوطني االمريكي 

التعامل مع التهديدات التي يتعرض
 لها التراث الجيولوجي في المناطق 

المحمية والمحفوظة
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ــى ســطح األرض.  ــر عل ــا تأثي ــن األنشــطة البشــرية له ــد م العدي
لقــد اســتخدم هــوك )Hooke(عــام )1994( بيانــات عــن نقــل 
الرواســب الطبيعيــة التــي يســببها اإلنســان الســتنتاج أن »البشــر 
هائلــة  كميــات  بنقــل  يقومــون  هــم عوامــل جيومورفولوجيــة 
مــن التربــة والصخــور، ولهــا تأثيــر واضــح علــى المناظــر 
الطبيعيــة…. ويمكــن القــول بــإن البشــر هــم العامــل الجيومورفــي 
األكثــر أهميــة حالًيــا فــي تشــكيل ســطح األرض ». فــي هــذا 
القســم، يتــم وصــف التهديــدات البشــرية الرئيســية لخصائــص 
ــح حــول  ــد النصائ ــم تحدي ــراث الجيولوجــي، كمــا ت ــات الت وعملي
كيفيــة التعامــل معهــا. يعــد تحليــل التهديــدات عنصــًرا رئيســًيا فــي 

ــم 5. ــي القس ــة ف ــط اإلداري الموضح ــة التخطي عملي

6. 1. مفاهيم الحساسية والضعف

من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول العالم الطبيعي هوأن النباتات 
والحيوانات معرضة للخطر بشكل متكرر ومعرضة للعديد من 

التهديدات، وإن الصخور والتشكيات األرضية صلبة وقوية 
ووفيرة وبالتالي ليست بحاجة إلى الحماية. هذا أبعد ما يكون 

عن هذه القضية. هناك العديد من المظاهر المادية الهشة للغاية 
والمعرضة لاضطرابات البشرية ، ومن األمثلة على ذلك السهولة 

التي يمكن بها التقاط الهوابط الكهفية الرقيقة، إما عن قصد أو 
بدون قصد، بواسطة سواح الجيولوجيا في كهوف العرض. 
يعتمد الكثير هنا على مفهومين - الحساسية والضعف. تشير 

»الحساسية« إلى قابلية المظهر للتعرض للضرر ودرجة تأثره 
أو استجابته، بينما يشير »الضعف او القابلية للتأثر « إلى احتمال 
حدوث ضرر بسبب تدخل بشري فعلي أو محتمل. بعض المواقع 
حساسة للغاية ولكنها ليست معرضة للخطر بسبب موقعها البعيد 

أو الحماية المادية. يعتبر تقييم حساسية المظاهر المرصودة )أي 
تلك الناتجة عن العمليات السابقة التي توقفت اآلن( مباشًرا نسبًيا، 

بناًء على تقييم بسيط للمقياس المحتمل للتأثير وفقدان ميزة االهتمام 
)الجدول 6. 1.(. بالنسبة لألنظمة الجيومورفولوجية النشطة، 

فإن العوامل اإلضافية التي يجب أخذها في االعتبار هي مرونة 
النظام واستجابته الديناميكية المحتملة، بما في ذلك التعديل المطول 

)الذي قد أو قد ال يؤدي إلى التعافي( أو تغيير في الحالة )على 
سبيل المثال، من نهر ضفائري إلى نهر متعرج( حسب كيركبرايد 

 .)Kirkbride & Gordon, 2010( وجوردون

 يوضح )الجدول 6. 1.( مقياس الحساسية األرضية لتسمانيا 
المكون من 10 نقاط والذي يتراوح من 1 )شديد الحساسية( إلى 

10 )شديد القوة(. قد يكون لألنشطة التي تسبب ضرًرا شديًدا 
للمواقع الحساسة تأثير ضئيل على المواقع األكثر قوة. بعض 

األنظمة قادرة على إصاح نفسها )مثل آثار األقدام على الشاطئ 
التي تآكلت بسبب المد العالي الاحق(، في حين أن التغييرات 

األخرى ال رجوع فيها ألن العمليات التي خلقتها لم تعد تعمل في 
تلك المنطقة )على سبيل المثال، التضاريس الجليدية في المناطق 

التي لم تعد فيها األنهار الجليدية موجودة(. بشكل عام، فإن 
الحاجة األكبر هي إلدارة وحماية المواقع الحساسة والمعرضة 
لاضطرابات البشرية. تعمل العديد من العمليات الطبيعية على 

سطح األرض، مما يؤدي إلى تعرية، ونقل، وترسيب الرواسب. 
غالًبا ما تحتاج هذه العمليات الفيزيائية الطبيعية إلى الحماية 

ألن الحماية الجيولوجية ال يتعلق فقط بحماية المواقع الثابتة: إنه 
يتعلق أيًضا بتوفير مساحة للعمليات الديناميكية لاستمرار في 

العمل ضمن النطاق الطبيعي لتقلباتها. 

يركز هذا القسم على التهديدات التي يتعرض لها التراث الجيولوجي في المناطق المحمية والمحفوظة وكيفية التعامل معها. 
يتم تناول الموضوعات التالية:

■  مفاهيم الحساسية والضعف )6. 1.(
■  التهديدات الرئيسية )6. 2.(

■  إرشادات بشأن تقييم المخاطر واآلثار )6. 3.(
■  إرشادات عامة إلدارة الموقع للتعامل مع التهديدات من تسعة مصادر معينة )6. 4.(

■  التفاعل بين التنوع الجيولوجي والحفاظ على التنوع البيولوجي )6. 5.(.

الجدول 6. 1. مقياس حساسية األرض التسماني المكون من 10 نقاط، تم تعديله بعد كيرنان شاربلز
.)Kiernan, 1996; Sharples, 2002(

قيم حساسة للضرر غير المقصود ببساطة عن طريق ممر مشاة منتشر وحر الحركة ، مع بعض الحذر )مثل األسطح الهشة التي قد 1.
يتم سحقها تحت األقدام(.

قيم حساسة لتأثيرات وصول المشاة في المناطق األكثر زدحاما )مثل تآكل ممر المشاة(.2.

قيم حساسة للضرر الناجم عن الجمع العلمي، أو الهواية، أو التخريب المتعمد، أو السرقة )مثل، بعض المتحجرات أو جمع المعادن(.3.

قيم حساسة للضرر الناجم عن العمليات البعيدة )مثل التغيرات الهيدرولوجية في المنبع(.4.

 قيم حساسة للضرر من خال التأثيرات الخطية عالية الشدة )مثل مسارات المركبات(.5.

قيم حساسة لاضطراب الشديد الكثافة ولكن الضحل في الموقع )مثل تآكل التربة بسبب سوء إدارة األراضي(.6.

قيم حساسة للحفر الضحل المتعمد أو الخطي )مثل إزالة جذوع األشجار وإنشاء سدود صغيرة(.7.

قيمة حساسة لإلزالة الرئيسية أو إضافة المواد الجيولوجية )مثل المقالع(.8.

قيم حساسة فقط للتغيير على نطاق واسع )مثل الخزانات أو مخططات قنوات األنهار الرئيسية(.9.

قيم حساسة فقط لألحداث الكارثية )مثل االنهيارات األرضية الكبرى أو التسونامي(.10.

6.  التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها التراث الجيولوجي في 
المناطق المحمية والمحفوظة
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الجدول 6. 2. التهديدات الرئيسية التي يسببها اإلنسان للتراث الجيولوجي في المناطق المحمية.
)adapted from Gordon & Barron,2011 ; Brooks, 2013; Gray, 2013; Crofts & Gordon, 2015( 

 أمثلة على التأثيرات على التراث الجيولوجي في المناطق المحميةالتهديدات
التحضر والبناء )تشمل التطورات التجارية 

والصناعية في داخل االراضي وعلى الساحل( 
والبنية التحتية ومنشآت الطاقة المتجددة

■  تدمير التضاريس ومكاشف الرسوبيات والصخور
■  تجزئة سامة الموقع وفقدان العاقات بين المظاهر

■  تعطيل العمليات الجيومورفولوجية
■  تدمير التربة وتركيب التربة

■  تغييرات في أنظمة التربة والمياه

التعدين واستخراج المعادن )يشمل االستخراج من 
المناجم المكشوفة، والحفر، والمقالع، والكثبان، 

والشواطئ، وأحواض األنهار، واالستخراج الكلي 
البحري، والتعدين في أعماق البحار(

■  تدمير التضاريس والمكاشف للرواسب والصخور
■  تجزئة سامة الموقع وفقدان العاقات بين المظاهر

■  تعطيل العمليات الجيومورفولوجية
■  تدمير التربة وتركيب التربة

■ تغييرات في أنظمة التربة والمياه

التغييرات في استخدام األراضي وإدارتها )بما في 
ذلك الزراعة والغابات(

■  األضرار الناتجة عن تشكيل األرض من خال الحرث وتسوية األرض والصرف
■  فقدان شكل األرض ورؤية الصخوروالوصول إلى ظهور المكاشف

■  تثبيت التضاريس الديناميكية )مثل الكثبان الرملية(
■  تآكل التربة

■  تغييرات في كيمياء التربة وأنظمة مياه التربة
■ انضغاط التربة وفقدان المواد العضوية

حماية السواحل وإدارة األنهار وهندستها )بما في 
ذلك السدود واستخراج المياه(

■  األضرار التي لحقت باالشكال األرضية ومكاشف الرواسب والصخور
■  فقدان الوصول إلى المكاشف

■  تعطيل العمليات الجيومورفولوجية
■  تثبيط التعرية يسمح  بتدهور المكاشف

األنشطة البحرية )بما في ذلك التجريف، والصيد 
بشباك الجر، وتطوير الطاقة المتجددة، واستغال 

الهيدروكربونات والتخلص من النفايات(

■  األضرار المادية التي لحقت بأشكال قاع البحر والرواسب
■  تعطل العمليات الجيومورفولوجية القريبة من الشاطئ وفي البحر

■  األضرار المادية التي لحقت باالشكال األرضية والمكاشف الصخرية والعمليات والتربة )الضغط( االستجمام والسياحة الجيولوجية
من خال ضغط الزائر

■  تجزئة سامة الموقع
■  تآكل ممر المشاة وتعرية التربة الموضعية األخرى وفقدان المواد العضوية للتربة

■  التغييرات في عمليات النظام النشطةتغير المناخ
■  تغييرات في حالة النظام )االستقرار أو االنتقال إلى حالة نشطة(

■  فقدان المظاهر، مثل القمم الجليدية واألنهار الجليدية والعمليات المحيطة بالجليد

■ فقدان الرؤية والوصول إلى التضاريس الساحلية والمكاشف من خال الغمرارتفاع مستوى سطح البحر )ألسباب بشرية(
■  فقدان المكاشف من خال التعرية المتزايدة

■  التغيرات في التضاريس الساحلية
■  فقدان كل أو أجزاء كبيرة من المناطق المحمية

■  تطوير مظاهر جديدة )على سبيل المثال من هبوب العواصف(

■  فقدان المكاشف واالشكال الطبيعيةترميم الحفر والمقالع )بما في ذلك مدافن النفايات(

تثبيت األسطح الصخرية )مثل قطع الطرق( بالشبك 
والخرسانة

■  فقدان المكاشف

الجمع غير المسؤول للمتحجرات )لألحفوريات(،  
والمعادن،

ولباب الصخور

■  األضرار المادية لمكاشف الصخور وفقدان سجات المتحجرات والسياق 

6.  التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها التراث الجيولوجي في 
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ومع ذلك، يمكن أن يكون لألنشطة البشرية تأثير على معدالت 
هذه العمليات، على سبيل المثال عن طريق إزالة الغطاء النباتي 

وبالتالي زيادة معدالت الجريان السطحي في األنهار وزيادة تآكل 
التربة. في هذه الحاالت، يجب أن تسعى الحماية الجيولوجية 
إلعادة العمليات إلى نطاقها الطبيعي للتنوع من خال اإلدارة 

المستدامة لألراضي والمياه )القسم 6. 3.(.

ارشادات أفضل الممارسات رقم 17: استخدم مفاهيم الحساسية 
والضعف لتوجيه تقييمات التهديدات وتأثيراتها المحتملة على مظاهر 

وعمليات التراث الجيولوجي.

6. 2. التهديدات الرئيسية

يمكــن أن تــؤدي العمليــات الطبيعيــة إلى فقــدان التنــوع الجيولوجي 
ــار كومــة بحريــة أو  ــآكل الســواحل ممــا يــؤدي إلــى انهي )مثــل ت
قــوس طبيعــي(. يجــب قبــول هــذا كجــزء مــن التطــور الطبيعــي 
للمناظــر الطبيعيــة- ســيؤدي اســتمرار العمليــات إلــى إنشــاء أكــوام 
أو أقــواس جديــدة. مــن األمــور التــي تثيــر قلــق المديريــن بشــكل 
أكبــر التأثيــرات التــي يســببها اإلنســان والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى 

واحــد أو أكثــر مــن التأثيــرات العامــة التاليــة:
■  تدمير كامل للموقع الجيولوجي؛

■  خسارة جزئية أو ضرر مادي لموقع جيولوجي؛
■  تجزئة مظاهر مهمة.

■  فقدان الرؤية )على سبيل المثال من خال نمو النباتات(؛
■  فقدان الوصول؛

■  اعاقة العمليات الطبيعية وتأثيراتها خارج الموقع؛
■  التلوث؛

■  فقدان الطبيعة؛ و
■  تأثيرات بصرية )مثل الكتابة على الجدران(.

يقدم الجدول 6. 2. قائمة بالتهديدات المحددة، مع أمثلة على 
التأثيرات على التراث الجيولوجي في المناطق المحمية. يوضح 
الجزء المتبقي من هذا الفصل التهديدات والضغوط والتأثيرات، 
ويقدم ُنهج اإلدارة الموصى بها ومصادر التوجيه العملي. لمزيد 

 .)Gray, 2013( من التفاصيل انظر

6. 3. التعامل مع التهديدات: تقييم المخاطر واآلثار

سيكون للمواقع والمظاهر درجات متفاوتة من الحساسية ألنواع 
مختلفة من النشاط البشري. يعد تحديد التأثير المحتمل وخيارات 

االستجابة للتهديدات المحتملة مكوًنا مهًما إلدارة الموقع. يجب 
إجراء تقييمات للمخاطر وتحديد أولويات إجراءات اإلدارة لتحديد 

االحتمالية واآلثار المحتملة ألنواع مختلفة من النشاط البشري 
والتغيرات الطبيعية. هنا، يجب تطبيق مبادئ ومنهجية التقييم البيئي 

االستراتيجي وتحليل األثر البيئي. الحظ أنه في حالة األنظمة 
الديناميكية، قد تؤثر األنشطة خارج المنطقة المحمية عليها.

6. 4. التعامــل مــع التهديــدات: إرشــادات أفضــل الممارســات 
حــول الموضوعــات الرئيســية

تم تحديد تأثيرات تهديدات محددة على المواقع الجيولوجية أدناه، جنًبا 
إلى جنب مع المشورة بشأن مبادئ ونهج اإلدارة. للحصول على 

إرشادات عملية وأمثلة عمل، راجع )Prosser et al., 2006(، الذي 
وضع إرشادات شاملة حول إدارة المواقع بناًء على أهداف الحماية 

للفئات الرئيسية الثاث للمواقع الجيولوجية: المكاشف / واسعة 

النطاق، التكامل، والمحدود )القسم 5. 2. والجدول 5. 1.(. أمثلة 
على تطبيق هذا الكتاب اإلرشادي على المناطق المحمية للكهوف 

والخسفات، واألنهار الجليدية وما حولها )أي تلك التي تشكلت عن 
طريق عمليات التجميد / الذوبان(، والمتحجرات والمعادن المهمة، 
والمناطق البركانية موضحة في القسم 7. في النص أدناه مصادر 
التوجيه اإلضافية، التي يتم أيًضا استخدامها، حيثما وجدت )على 

سبيل المثال إلدارة األنهار والسواحل(. باإلضافة إلى ذلك، تم 
تضمين العديد من دراسات الحالة )المربعات 6. 1. - 6. 7. ؛ وانظر 

أيًضا المربع 4. 5.(. يجب دائًما إياء االعتبار للحلول القائمة على 
الطبيعة )أي أولئك الذين يسعون إلى محاكاة الطبيعة أو استعادتها 

حيثما كان ذلك مناسًبا وممكًنا(. نشر االتحاد العالمي لحماية الطبيعة 
)IUCN( اإلصدار األول من المعيار العالمي للحلول القائمة على 

.)2020 ، IUCN( الطبيعة

استخراج المعادن وترميم المقالع
يمكن أن تسبب المناجم القديمة داخل المناطق المحمية مشاكل تتعلق 

بالسامة والبيئة. غالًبا ما ُتترك األعمدة الرأسية ومداخل المناجم 
مكشوفة وتحتاج هذه المظاهر التاريخية الخطيرة إلى سياج أمان أو 
أغطية أمان لحماية الزوار من الحوادث. استغلت العديد من المناجم 
خامات الكبريتيد المعدنية، مثل الرصاص والنحاس والزنك، وعادة 

ما يكون جريان المياه الجوفية من هذه األعمال القديمة حمضًيا 
وساًما لمسار الحياة والحياة الحيوانية. تشكل الكبريتيدات الغنية 

بالزرنيخ مشكلة خاصة بسبب سميتها. عادة، قد تشارك سلطات 
المناطق المحمية مع منظمات أخرى، مثل إدارة المناجم أو سلطة 

حماية البيئة، لتنظيف تلوث المياه السام. تشكل مقالب نفايات المناجم 
القديمة الغنية بالكبريتيدات مشكلة تلوث مماثلة. 

هناك حاجة إلى المعادن في المجتمع الحديث وغالًبا ما يؤدي 
استخراجها إلى مكاشف مهمة لطبقات الصخور. هناك مشكلة 
صغيرة حيث تكون المادة التي يتم استخراجها واسعة النطاق 

وحيث يكون تأثير المناظر الطبيعية للمقالع محدوًدا. إن أخطر 
المواقف عندما يتم تدمير التربة النادرة، أو التضاريس المهمة، 

أو المواقع الحاملة للمتحجرات ذات المدى المحدود بواسطة 
المقالع السطحية. لسوء الحظ ، يحدث الحفر غير القانوني أو 

غير المنضبط أيًضا في بعض أجزاء العالم، مما يترك المناظر 
الطبيعية مدمرة وغير قابلة لاستعادة.

باإلضافة إلى اآلثار المباشرة للتراث الجيولوجي والمناظر 
الطبيعية ، تشمل اآلثار المحتملة األخرى للمقالع إنتاج مواد 

النفايات / أكوام التالف، والتلوث عن طريق مخلفات المناجم ، 
وتصريف المناجم الحامضية أو فشل السدود حيث يتم تخزين 

مواد النفايات، والضوضاء، واالهتزاز أو حركة المرور / 
الوصول، تأثيرات الطرق والتأثيرات المرئية للمصنع واآلالت.

في معظم الدول، يتم استبعاد التعدين من المناطق المحمية. هذا 
يشمل جميع أشكال التنقيب عن المناجم مثل الحفر والمسوحات 

الجيوفيزيائية. يمتد هذا الحظر إلى مركز األرض للمناطق 
المحمية التي تم تشريعها بهذه الطريقة، أو قد يكون مقيًدا بالعمق. 

بعض المناطق المحمية، بما في ذلك مناطق مستجمعات المياه 
فوق طبقات الفحم قليلة الميل بالقرب من سيدني، في أستراليا، 

كانت مقيدة بعمق عند إعانها، مما يعني أنه يمكن استخراج 
الفحم من اعماق محددة. يعاني موظفو المنطقة المحمية من 

مشاكل إدارة السطح، مثل اختفاء الجداول وتسرب غاز الميثان، 
وهي مشاكل استدعت استجابة الحكومة.

6.  التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها التراث الجيولوجي في 
المناطق المحمية والمحفوظة



 ارشادات الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية والمحفوظة  | 68

الصورة 6. 1. توفر المحاجر مكاشف جديدة للجيولوجيين للبحث، وخاصة صخور الجبة )mantle( المحيطية النادرة، كما يظهر في منتزه ترودوس 
الوطني، في قبرص التركية. يمكن أن يكون مخلفات المقلع خطيًرا ويجب إدارة وصول الزوار. © روجر كروفتس

صورة 6. 2. صورة توضح أن المقالع المعتمدة قبل منح الموقع حالة المنطقة المحمية يمكن إيقافها أو رفض االمتدادات إذا كان موقع التراث الجيولوجي 
مهماً بدرجة كافية. مقلع إلدون هيل في متنزه بيك ديستريكت الوطني، وموقع كاسلتون ذي األهمية العلمية الخاصة، في إنجلترا. بعد إغاق المقلع في عام 

 1999، تم منح اجازة الوصول إلى اختصاصيو الكهوف الذين اكتشفوا اشكال الرواسب الكهفية ورواسب مهمة )انظر الشخص عند مدخل الكهف(.
 © جون كون
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المربع 6. 1.
موقع مقلع هورن بارك ذو األهمية العلمية الخاصة والمحمية الطبيعية الوطنية، المملكة المتحدة

 يعد هورن بارك كواري، وهو مقلع مهجور بالقرب من بيمينستر، دورست، المملكة المتحدة، مثاالً على االحتفاظ باهتمام الزوار والعلماء 
بالحماية والدراسة بعد اكتمال استخراج الحجارة والموافقة على استخدام جديد للمقلع. 

مقلع هورن بارك )SSSI( والمحمية الطبيعية الوطنية هي واحدة من أكثر المواقع شهرة وغنى بالمتحجرات )االحفوريات( في تكوين 
األواواليت )Oolite( السفلي ، الجوراسي االوسط في جنوب غرب إنجلترا، وهي مشهورة بشكل خاص بالطبقة الفلزية الفريدة والحيوانات 

الافقارية المتحجرة المتنوعة والمحفوظة جيًدا، وال سيما األمونيت.
قضايا الحماية واإلجراءات المتخذة

غطاء شبكي ملحوم لحماية طبقات 
المتحجرات المكشوفة © جوناثان الروود

 يقدم متنزه هورن كواري تحديين مهمين في الحفاظ على البيئة 
)Larwood & Chandler, 2016(. أوالً، نظًرا ألنه تم استخراج الحجر الجيري إلى حد كبير، 

فإن موارد المتحجرات المتبقية محدودة ومعرضة بشكل خاص للجمع المفرط وغير القانوني. 
ثانًيا، تطلب تطوير مجمع األعمال تخطيًطا دقيًقا وحساًسا لاحتفاظ بالمكاشف التمثيلية التي يمكن 

الوصول إليها من خال الطبقات ذات الصلة.

بعد إجراء مسح تفصيلي، تم إعادة عرض الوجوه الرئيسية في المقلع العلوي وخطها، مما يتيح 
االحتفاظ بتسلسل طباقي كامل. تم تسييج هذه المنطقة بشكل آمن لتقييد الوصول، وبالتالي حماية 

كل من موارد المتحجرات وتحديد المنطقة األكثر حساسية في الموقع أثناء إنشاء الوحدات 
الصناعية. الوصول إلى الموقع بإذن مسبق فقط.

من خال العمل مع المتطوعين وادارة الساحل الجوراسي، تم تمديد الجزء السفلي من التتابع 
الصخري وإعادة الكشف عن الجزء العلوي، بما في ذلك المتحجرات. تم وضع صندوق آمن 

)بغطاء شبكي ملحوم( فوق هذه المنطقة. يسمح هذا للزوار بمشاهدة الحيوانات المتحجرة 
المتنوعة بالتفصيل دون العبث بها أو فقدان المتحجرات.

ُتركت مواد التحري الفائضة وأعمال التطهير في الموقع ليجمعها الزوار. وتم التبرع بالعينات 
لمتحف بيمنستر القريب، حيث تم جمعها في معرض جيولوجي وصناديق تعليمية عن 

المتحجرات للتعاون مع المدارس المحلية

أدى التعاون بين االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمجلس الدولي 
 .)2003 ، ICMM( للتعدين والمعادن إلى وضع قواعد ممارسة

ان االلتزام الرئيسي هو: »احترام المناطق المحمية المعينة قانوًنا 
والتأكد من أن أي عمليات جديدة أو تغييرات على العمليات 

الحالية ال تتعارض مع القيمة التي تم تخصيصها من أجلها« 
)ICMM، 2003(. يؤكد االتحاد الدولي لحماية الطبيعة على أنه 

 ،IUCN( ال ينبغي إجراء أي أنشطة تعدين في منطقة محمية
.)2016b

من األمثلة على القلق بشأن عمليات التعدين في المناطق المحمية 
أو بالقرب منها منجم لوس فرايليس في أزنالكوالر، بالقرب من 
إشبيلية، في إسبانيا. في عام 1998، انفجر سد نفايات، وتدفقت 
5 مايين متر مكعب من المخلفات السامة في نهر جواديامار، 

وتم ابعادها بصعوبة من األراضي الرطبة الهامة في متنزه 
دونيانا الوطني، أحد مواقع التراث العالمي. كانت هناك حاجة 

لعملية تنظيف بقيمة 240 مليون يورو. ونتيجة لذلك، تم إغاق 
المنجم، ولكن ُسمح بإعادة فتحه في عام 2015، مع حظر بناء 
سد جديد للمخلفات. تعاني بعض المناطق المحمية من التعدين 
غير القانوني، مثل تعدين الذهب. منتزه كوركوفادو الوطني 

في كوستاريكا هو أحد األمثلة على الذهب الحرفي على ضفاف 
النهر ودفع هذا النشاط المكثف السلطات إلى التحرك. عادة 

ما تحتاج إجراءات االستجابة هذه الى تدخل الشرطة. مع فهم 
مديري المناطق المحمية للتراث الجيولوجي لمنطقتهم على 

مستوى مفصل، هناك إمكانية لتوقع النشاط غير القانوني ووضع 
تدابير وقائية مسبًقا. ستتطلب أضرار التعدين غير القانونية، 

بمجرد توقفها، إجراءات تنظيف وترميم يمكن أن تستفيد من 
استعادة الخبرة الجيولوجية.

في متنزه كاكادو الوطني في أستراليا، بدأ تعدين اليورانيوم 
في عام 1980، ولكن عندما تم إنشاء المتنزه الوطني في العام 
التالي، تم استبعاد مناجم رينجر وجابيلوكا من المتنزه ولكنهما 

محاطان بها تماًما. تشمل المخاوف هنا تسرب 100000 لتر من 
المياه الملوثة كل يوم من سد نفايات المناجم إلى شقوق الصخور 

تحت منجم رينجر مؤخًرا في عام 2009.

تتطلب ظروف التخطيط عادة تأهيل المناظر الطبيعية، وغالًبا 
ما تتضمن مدافن النفايات. والنتيجة هي فقدان المكاشف 

الجيولوجية. يعد الحوار المبكر بين أصحاب المصلحة )مثل 
مشغلي المحاجر، والسلطات المحلية، واألكاديميين، وهيئات 

الحماية الجيولوجية(، ضرورًيا لضمان دمج اهتمامات التراث 
الجيولوجي، حيثما كان ذلك عملًيا، في مخططات االستعادة من 

خال إنشاء األماكن حيث يمكن حماية المظاهر الجيولوجية 
ومكاشفها وتفسيرها للبحث والتعليم والسياحة الجيولوجية 

)المربعان 4. 5. و 6. 1.( قد تشمل هذه أقسام الحماية، أو األكوام 
التالفة التي تحتوي على عينات معدنية مهمة. عند االقتضاء، 
يجب دمج استعادة التراث الجيولوجي مع أعمال التعدين من 

أجل التنوع البيولوجي واكتساب الموائل )مثل، برنامج الطبيعة 
بعد المعادن في إنجلترا، الذي تديره شركة انكلترا الطبيعية، 

والجمعية الملكية لحماية الطيور جنًبا إلى جنب مع مجتمع 
التعدين(.
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في غياب التشريع، يسلط بروسر )Prosser, 2016( الضوء 
على قيمة »تطوير شراكات متبادلة المنفعة تحتفل بالمساهمة 

اإليجابية لصناعة استخراج المعادن في علوم األرض، والتعليم، 
والحماية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المظاهر الجيولوجية، 

والعينات، والبيانات التي قد تنشأ من عملياتهم ».

توصيات إلدارة المقالع واستعادتها:
■   ضمان الحوار المبكر بين أصحاب المصلحة بحيث يتم دمج 

اهتمامات التراث الجيولوجي في خطط االستعادة؛
■   وصول آمن للتسجيل والتجميع في مقالع العمل؛

■  تكامل التراث الجيولوجي واستعادة التنوع البيولوجي؛
■   تأمين وحماية  المكاشف الرئيسية أو أكوام المخلفات كمناطق 

حماية، باستخدام التقنيات المناسبة؛
■  السيطرة على زحف الغطاء النباتي؛ و

■ تطوير فرص التفسير.

تطوير األراضي والتحضر
يمكــن أن يكــون لتطويــر األراضــي عنــد بنــاء الطــرق، والمنــازل، 
والصناعــة، واالســتخدامات األخــرى تأثيــرات هائلــة علــى التراث 
الجيولوجــي مــن خــال إعــادة تشــكيل التضاريــس الطبيعيــة، 
ــة،  ــات الجيومورفولوجي ــف العملي ــة، ووق ــب الترب ــاف تركي وإت
ــن  ــال ع ــبيل المث ــى س ــة، عل ــي المنطق ــا ف ــر الهيدرولوجي وتغيي

ــييد  ــم تش ــا يت ــطحية. عندم ــة الس ــض النفاذي ــب خف ــق تركي طري
المبانــي الجديــدة فــي المناطــق المحميــة، يجــب االنتبــاه بعنايــة إلى 
مواقعهــا وتصميمهــا بحيــث تتــاءم بشــكل متناغــم مــع المناظــر 
الطبيعيــة المحليــة. عندمــا يتــم إنشــاء الطــرق، يجــب أن تتوافــق 
ــات  ــب عملي ــة لتجن ــون مصمم ــة وأن تك ــس الحالي ــع التضاري م
ــات القطــع  ــا تكــون عملي القطــع والســدود الواســعة. ولكــن عندم
ــوفة  ــة مكش ــات الجيولوجي ــض الطبق ــرك بع ــب ت ــة، يج ضروري
للبحــث والدراســة فــي المســتقبل، باتبــاع اإلرشــادات الــواردة فــي 
بروســر )Prosser et al., 2006(. فــي بعــض الحــاالت، قــد 
تكــون االســتعادة الجزئيــة ممكنــة بعــد التلــف الناتــج عــن التطــور.

توصيات لإلدارة واالستعادة:
■   ضمان الحوار المبكر بين أصحاب المصلحة بحيث يتم دمج 

اهتمامات التراث الجيولوجي في خطط التنمية واالستعادة؛
■   تكامل الحفاظ على التراث الجيولوجي مع استعادة المناظر 

الطبيعية؛
■   تأمين وصيانة المكاشف الرئيسية أو التضاريس كأقسام أو 

مواقع للحماية باستخدام التقنيات المناسبة؛ و
■  تطوير فرص التفسير.

اإلدارة والهندسة الساحلية
أن تركيب دفاعات ساحلية صلبة عدة له تأثيرات مهمة على 
التنوع الجيولوجي. أوالً، تم تصميمها لمنع التطور الطبيعي 

الصورة 6. 3. اقامة الطريق للوصول األسهل للسياح إلى منطقة نجورونجورو المحمية، في تنزانيا والى الحياة البرية المهمة فيها، ولكنها تخلق ضغوًطا 
أكبر على إدارة الحماية في المنطقة. © روجر كروفتس
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للساحل. ثانًيا ، ويمكن أن تحجب المكاشف الجيولوجية الساحلية 
الهامة وبالتالي تجعلها غير قابلة للوصول للدراسة المستقبلية.

ثالًثا، يمكن أن تؤدي إلى استقرار التضاريس الساحلية النشطة، 
مثل أنظمة الكثبان الرملية. ومنع تبادل الرواسب بين الشواطئ 
والكثبان الرملية. في بورني، في تسمانيا، أستراليا، على سبيل 
المثال، تمت تغطية نصب جيولوجي محمي )يتألف من حواجز 

صخور دوليرايت ما قبل الكمبري( خال مخطط استصاح 
ساحلي )C. Sharples, pers. comm.(.عندما تكون حماية 

السواحل ضرورية ، يوصى باستخدام األساليب الهندسية 
»اللينة«، مثل تجديد رمال الشواطئ.

يتم اعتماد المزيد من المناهج االستراتيجية بشكل متزايد، 
بناًء على فهم العمليات على مستوى النظم الساحلية اإلقليمية 
أو الخايا الساحلية. وهذا يمّكن من النظر في اآلثار الضارة 
المحتملة على نطاق أوسع، وتحديد مناطق الصراع وحلها، 

وإحراز تقدم في اإلدارة األكثر تكاماً من خال خطط إدارة 
السواحل. في حين أنه من المرجح أن تستمر الحاجة إلى الحماية 

القوية لتأمين البنية التحتية األساسية، فإن المزيد من الحلول 
الطبيعية تتم مناقشتها ونشرها بشكل متزايد في أماكن أخرى، 
 Spalding et al.,( سواء على أسس بيئية أو  متعلقة بالتكلفة

 2014; Cohen-Shacham et al., 2016; Williams et al.,
Morris et al., 2019 ;2018(؛ انظر أيًضا القسم 5، وموقع 

)IUCN / WCPA Natural Solutions( الشبكة )الويب(. من 
األمثلة الجيدة على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه 
 Gross et ( في مستنقعات المنغروف دراسة الحالة 1. 1. في
al. 2016(. يمتلك فريق شراكة العلم للطبيعة والناس المعني 

بالدفاعات الساحلية مادة ممتازة لمساعدة مديري المناطق 
المحمية.

يتم أيًضا استخدام تغذية الشواطئ عن طريق جلب الرمال من 
المواقع المنحدرة أو من البحر ووضعها على الشاطئ )غالًبا 
باالشتراك مع األساليب األخرى(. هناك مؤلفات واسعة حول 

 الحلول المستدامة لإلدارة الساحلية ؛ يقدم وليامز وآخرون 
)Williams et al. 2018( مراجعة محدثة.

قد يكون لألنشطة القريبة من الشاطئ والبحر تأثير ضار على 
مظاهر التراث الجيولوجي الساحلية، وكذلك البحرية، من 

خال األضرار التي لحقت بأشكال األرض أو تعطيل العمليات 
 Spalding et al., 2014 and Pontee et al.,( الطبيعية. راجع

2016( للحصول على مزيد من النصائح. 

توصيات إلدارة واستعادة السواحل:
■  اعتماد نهج إدارة الخايا الساحلية؛

■  اعتماد تقنيات إدارة الفيضانات الطبيعية وحماية السواحل؛
■   العمل مع العمليات الطبيعية باستخدام الحد األدنى من التدخل 
)مثل، إعادة تنظيم االدارة، وإعادة شحن الشواطئ، واستعادة 

االتصال بين مصادر الرواسب والمصارف( ، بدالً من 
»اإلصاح والتحكم«؛

■  تكامل أهداف التنوع الجيولوجي والتنوع البيولوجي؛ و

■   تحديد موقع البنية التحتية أو إعادة تحديد موقعها بعيًدا عن 

الحافات الساحلية النشطة.

إدارة وهندسة النهر 
مثل الهندسة الساحلية ، تؤثر هندسة األنهار أيًضا على المظاهر 

والعمليات الطبيعية. تم »توجيه قنوات العديد من األنهار، 
وتقويمها، وسداد ضفافها، وتحويلها، وقلبها، وجرفها، وعزلها، 
عن سهولها الفيضية« )Gray, 2013(. في أي من هذه الحاالت 

أو مجتمعة، تتغير ديناميكيات النهر وتتأثر موائل قناة النهر 
الطبيعية، أو الضفة، أو السهول الفيضية بشكل سلبي.

ان عملية بناء السد هي أخطر إجراء في تغيير نظام تدفق المياه 
اسفل مجرى النهر والتأثير على المناظر الطبيعية. ومن أكثر 

السدود إثارة للجدل في منطقة محمية هو سد أوشونسي، الذي تم 
بناؤه عام 1913 عبر وادي هيتش هيتشي في متنزه يوسمايت 

الوطني، كاليفورنيا، في الواليات المتحدة األمريكية، لتوفير 
المياه لسان فرانسيسكو. كان بناءه مثيرا للجدل، وال يزال الجدل 

محتدما. والمثال األكثر إيجابية هو اإلجراء المعاكس - إزالة 
السدود - كما حدث في المتنزه الوطني األولمبي، واشنطن، في 
El-(  الواليات المتحدة األمريكية. اذ تمت إزالة سدين هما، الوها

wha(، و كلينز كانيون )Glines Canyon(. تم بناؤهما في أوائل 
القرن العشرين لتوفير الطاقة المائية لصناعة األخشاب والمدن 

المحلية. ومع ذلك، فقد أدى بناء السدود أيًضا إلى منع هجرة 
السلمون إلى أعلى مجرى النهر، وعطل تدفق الرواسب في 

اتجاه مجرى النهر وغمر األراضي التاريخية والمواقع الثقافية 
لقبيلة إلوها كاكام السفلى. في عام 1992، تغيرت قصة النهر 

عندما أقر الكونجرس األمريكي قانون استعادة النظام البيئي 
لنهر إلوها ومصايد األسماك، الذي يسمح بإزالة السدود. بعد 

عقدين من التخطيط، بدأت أكبر عملية إزالة للسدود في تاريخ 
الواليات المتحدة في عام 2011 التي بدأت مع سد إلوها، وأعقب 

ذلك إزالة سد غلينز كانيون في عام 2014. اليوم، يجري نهر 
إلوها وحمله الرسوبي مرة أخرى بحرية من منابعه في الجبال 
األولمبية إلى مضيق خوان دي فوكا )انظر الصورة األمامية 

لهذا القسم(.

عادة ما تتضمن األساليب التقليدية إلدارة النهر هندسة صلبة من 
خال استخدام الدروع الصخرية أو الكتل الطينية لتثبيت هوامش 
القناة. ال تقيد مثل هذه األساليب الديناميكيات الطبيعية لنظام النهر 

فحسب، بل يمكنها أيًضا إتاف ضفة النهر والموائل واألنواع 
داخل القناة، وقد تؤدي إلى نقل المشكات في اتجاه مجرى 

اسفل النهر. من وجهة نظر الحفظ ، يجب أن تقتصر الهندسة 
الصلبة على حماية المرافق األساسية والمباني والبنية التحتية. 

تدرك المناهج الجديدة بشكل متزايد أهمية إدارة مستجمعات 
المياه وقيمة الحلول المستندة إلى الطبيعة التي تتضمن العمل مع 
الطبيعة من خال تدابير إلعادة إنشاء أنظمة الجريان الطبيعي، 

مثل إبطاء تدفق المياه إلى األنهار وتشجيع تخزين السهول 
 Poff et al., 1997; Poff, 2018;( الفيضية لمياه الفيضانات

Palmer & Ruhi, 2019( تتوفر إرشادات محددة حول الحلول 
الطبيعية جنًبا إلى جنب مع األمثلة من مجموعة من المصادر، 

 )River Restoration Centre(بما في ذلك مركز استعادة النهر
وموقع )IUCN / WCPA Natural Solutions( على الشبكة 

)الويب(. يقدم المربع 6. 2. مثاالً محدًدا.

6.  التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها التراث الجيولوجي في 
المناطق المحمية والمحفوظة
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الصورة 6. 4. قد تكون الهندسة الصلبة بجدار بحري لوقف تعرية المنحدرات وأخدود الجرف اللتقاط الرمال ضرورية في بعض األماكن، ولكن يجب تجربة 
أساليب الهندسة اللينة البديلة أوالً. فولكستون، إنجلترا. © روجر كروفتس

الصورة 6. 5. يعتبر تثبيت الرمال عن طريق زراعة األعشاب المحلية طريقة ممتازة. موقع كثبان دووالو الطبيعية، مايو، أيرلندا. © روجر كروفتس
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صورة 6. 6. سد اوشاكنيسي المثير للجدل إلى حد كبير، عبر وادي هيتش هيتشي في متنزه يوسمايت الوطني، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية. يعد 
 بناء السدود وإغراق األراضي مشكلة طويلة األمد في العديد من المناطق الجبلية المحمية. التخفيف محدود للغاية ما لم يكن باإلمكان إزالة الهياكل. 

© موراي جراي

الصورة 6. 7. بعض من أفضل األمثلة على مستوى العالم من المدرجات التي شكلتها المياه الذائبة الجليدية، مغمورة اآلن تحت مياه خزان هالسلون، 
أيسلندا مما يؤثر على حركة المياه في اعلى التيار، واسفل التيار، وحركة الرواسب. كانت هناك معارضة شديدة لبناء السد. الموقع اآلن مستبعد من متنزه 

فاتناجوكول الوطني، أيسلندا، على الرغم من المعارضة الشديدة. © روجر كروفتس
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الصورة 6. 8. تم تعديل نهر دوناو والقناة في اتجاه اسفل مجرى النهر من فيينا، النمسا لتحسين الماحة. تم اتخاذ تدابير جديدة الستعادة قنوات الفيضان 
الطبيعية للنهر في متنزه دوناو أويرن الوطني. © روجر كروفتس

شهد متنزه يوسمايت الوطني، كاليفورنيا، الواليات المتحدة 
األمريكية، أكبر فيضان منذ 100 عام على األقل في يناير 

1997. وبقدر ما كان الفيضان مدمًرا على المستوى البشري، 
فقد وفر فرصة الستعادة إيجابية. التزمت سلطة المناطق المحمية 

بنقل أكبر عدد ممكن من المرافق خارج السهول الفيضية لنهر 
ميرسيد أو خارج وادي يوسمايت بالكامل. تقع المرافق الجديدة 
خارج السهول الفيضية وبعيًدا عن األراضي الرطبة الحساسة 

ر أن مشاريع التعافي من  والمروج والغابات وقاع النهر نفسه. قُدِّ
الفيضانات قد اكتملت في غضون أربع إلى خمس سنوات ، ولكن 
سلسلة من الدعاوى القضائية واجهت بعض المشاريع المحددة ، 
فأمرت المحكمة بأوامر قضائية ، كما أدى إعداد وثائق تخطيط 
المتنزهات إلى توسيع اإلطار الزمني لاستعادة إلى 15 عاًما. 

 التقرير النهائي لنشاط االستعادة متاح عبر اإلنترنت 
.)2013 ، US National Park Service(

توصيات إلدارة النهر واستعادته:
■  اعتماد نهج إدارة مستجمعات المياه؛

■   تبني تقنيات إدارة الفيضانات الطبيعية )مثل استعادة األنهار 
والسهول الفيضية(؛

■  إعادة إنشاء أنظمة التدفق الطبيعي؛

■   العمل مع العمليات الطبيعية باستخدام الحد األدنى من التدخل ، 
بدالً من »اإلصاح والتحكم« ، مما يوفر مساحة إلعادة توصيل 

األنهار وسهولها الفيضية واستعادة اتصال المنبع والمصب؛

■   السعي للحصول على اتفاق إلزالة العوائق التي تحول دون التدفق 
الطبيعي ونقل الرواسب، مثل السدود؛

■  تكامل أهداف التنوع الجيولوجي والتنوع البيولوجي؛ و

■   تحديد موقع البنية التحتية أو إعادة تحديد موقعها خارج السهول 
الفيضية النشطة.

الغابات والنباتات
تتمثل اآلثار الرئيسية للغابات والغطاء النباتي في قدرتها على 
حجب مكاشف الصخور، أو تضاريس محددة، أو ارتباطات 
األشكال األرضية في منطقة ما، مما يقلل من االستمرارية 

البصرية وتعتيم وجهات النظر. في حالة عمليات الزراعة، يمكن 
أن يؤدي استخدام المعدات الميكانيكية الكبيرة إلى ضغط التربة، 
وتغيير هيدرولوجيا التربة، وتدمير التضاريس الدقيقة. وينطبق 

الشيء نفسه على عمليات قطع األشجار، والتي يجب تنفيذها 
بأكبر قدر ممكن من الحساسية البيئية. يمكن أن تؤدي إزالة 

األشجار أيًضا إلى زيادة سرعة الجريان على سطح االرض، 
وتعرية التربة، وزيادة الرواسب في األنهار. 

ال يتوافق التشجير على نطاق واسع بشكل عام مع أهداف إدارة 
الحماية للمواقع الجيومورفولوجية الكبيرة. في سبعينيات القرن 

الماضي، كان لدى لجنة الغابات في بريطانيا العظمى خطط 
لمزارع صنوبرية في محمية غلين روي الطبيعية الوطنية حيث 

تظهر الطرق الموازية الشهيرة في غلين روي باستمرار على 
مدى عدة كيلومترات. كان من الممكن أن يتم حجب شواطئ 

البحيرة الجليدية هذه تماًما من خال هذه الزراعة ، ولكن 
لحسن الحظ تم التخلي عن المخطط عندما أشار مجتمع علوم 
األرض إلى التأثيرات. عندما تكون المواقع مزروعة بالفعل 

ألغراض الغابات التجارية، قد توجد فرص من خال الحوار 
مع مشغلي الغابات لتوضيح أشكال أو وجهات نظر محددة. في 

حالة التضاريس الصغيرة ومواقع مكاشف الصخور، فإن مطلب 
اإلدارة الرئيسي هو ترك المظاهر غير مزروعة والحفاظ على 

الوصول، و المشاهدة البصرية. 
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الصورة 6. 10. ال يمكن لمعظم الزائرين رؤية األشكال األرضية لتراجع نهر جليدي من العصر الجليدي حيث تحجبهم غابات المزارع التي تظهر في الجزء 
العلوي من الصورة. يتعين على المشاهدين تسلق تل شديد االنحدار للحصول على المنظر في الصورة. من الواضح أن مزارعي األشجار لم يفكروا في 

اهمية مشاهدة التراث الجيولوجي. محمية كويرفي الطبيعية الوطنية، اسكتلندا. © روجر كروفتس

من المحتمل أن يكون التجديد الطبيعي ألراضي الغابات في 
المواقع الجيومورفولوجية الكبيرة أكثر صعوبة. بينما لن يكون 

من الممكن االحتفاظ به، لذا يجب تحديد جميع األشكال االرضية 
كمنطقة مفتوحة، والمواقع األكثر تمثيا، وقيمة وإبقائها مرئية 

ويمكن الوصول إليها من خال تدخل اإلدارة، مع األخذ في 
االعتبار القضايا التي تمت مناقشتها في القسم 6. 5. )انظر 

اإلطار 6. 3.(.

على نطاق جيد، غالًبا ما يكون زحف الغطاء النباتي مصدر 
قلق في إدارة التضاريس الصغيرة ومواقع مكاشف الصخور. 

قد يكون تدخل اإلدارة إلزالة الغطاء النباتي مطلوًبا على النحو 
المحدد في خطة وأهداف إدارة الموقع )على سبيل المثال، إذا 
تمت تغطية أكثر من 50٪ من المكشف ؛ انظر القسم 5. 2.(. 
سيعتمد هذا على طبيعة المظاهر محل االهتمام )على سبيل 

المثال، قد تؤدي عملية ازالة النباتات المتكررة من المكاشف 
الرخوة للرواسب إلى إتاف االهمية تدريجًيا(، ونوع، وتكرار 

االستخدام )على سبيل المثال، قد يتطلب موقع البحث إزالة 
عرضية او مؤقتة عند إجراء دراسات جديدة، في حين قد يتطلب 

الموقع الصلب، والمتميز بكثافة الزوار، والمستخدم للسياحة 
الجيولوجية مسًحا منتظًما(.

تتوفر المعلومات واإلرشادات حول التعامل مع االختاف بين 
التنوع البيولوجي والحفاظ على التنوع الجيولوجي في القسم 6. 5.

توصيات إلدارة زحف الغابات والغطاء النباتي:
■   تجنب التشجير على نطاق واسع للمواقع التي تحجب 

المظاهر الرئيسية؛

■   الحفاظ على إمكانية الوصول إلى المكاشف الرئيسية، 
والتضاريس، ومشاهدتها؛

■   إجراء مراقبة حالة الموقع إلباغ القرارات بشأن الحاجة 
إلى إزالة الغطاء النباتي في الموقع بما يتماشى مع أهداف 

اإلدارة؛ و
■   تكامل أهداف إدارة التنوع الجيولوجي والتنوع البيولوجي قدر 

اإلمكان.

الزراعة
يــؤدي  ممــا  التربــة،  تحويــل  علــى  القــدرة  الزراعــة  تمتلــك 
إلــى التعريــة، والضغــط، والتلــوث، والتملــح، وتغيــرات فــي 
هيدرولوجيــا التربــة، وبيئتهــا. يمكــن أن يــؤدي حــرث المنحــدرات 
ــار ضــارة  ــه آث ــة ول ــآكل الترب ــان الســطحي وت ــادة الجري ــى زي إل
علــى المظاهــر المحميــة فــي اتجــاه اســفل مجــرى النهــر. يمكــن 
أن يــؤدي الحــرث أيًضــا إلــى تدميــر التضاريــس الحساســة، مثــل 
ــد )أي تلــك التــي تشــكلت عــن طريــق  المظاهــر المحيطــة بالجلي
عمليــات التجميــد / الذوبــان(، أو الكثبــان الرمليــة المنخفضــة، أو 
ــة  ــة معين ــر. تنشــأ قضي ــى مدرجــات النه ــوات المهجــورة عل القن
عندمــا تمــارس الزراعــة فــي مناطــق الخســفات )كارســت(، حيــث 
ــوف،  ــيب الكه ــة ترس ــوث، أو أنظم ــا التل ــمل آثاره ــن أن تش يمك
ــراط  ــة، أو اإلف ــي المزرع ــاه ف ــان المي ــال جري ــن خ ــاه م والمي
فــي اســتخدام الكيماويــات الزراعيــة، والتغيــرات فــي هيدرولوجيــا 
الخســفات مــن خــال عمليــات الزراعــة الســطحية، أو قلــب نفايات 
المزرعــة فــي تجاويــف الخســفات و مداخــل الكهــف. فــي بعــض 
المناظــر الطبيعيــة، تغيــرت ســفوح التــال بأكملهــا وتربتهــا مــن 

ــاء مصاطــب لزراعــة األرز أو العنــب. خــال بن
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المربع 6. 2.
تحسين جودة مياه نهر ريكا، متنزه شكوتشيانسكي جيم اإلقليمي، سلوفينيا

يقــع منتــزه شكوتشيانســكي جيــم اإلقليمــي فــي هضبــة كــراس فــي جنــوب غــرب ســلوفينيا. تحافــظ المنطقــة المحميــة التــي تبلــغ مســاحتها 413 
هكتــاًرا علــى نظــام كهــوف اســتثنائي مــن الحجــر الجيــري والــذي يضــم واحــًدا مــن أكبــر األخاديــد النهريــة المعروفــة فــي العالــم ، والتــي تــم 

تقطيعهــا فــي صخــر الحجــر الجيــري علــى ضفــاف نهــر ريــكا. تغطــي المنطقــة العازلــة 45000 هكتــار وتشــمل حــوض نهــر ريــكا بأكملــه.

تمت حماية شكوتشيانسكي جيم كنصب تذكاري طبيعي منذ عام 1980 وأدرجت في قائمة التراث العالمي في عام 1986.

في عام 1996 انشأ متنزه شكوتشيانسكي جيم االقليمي  وكالة خدمة عامة إلدارة المنطقة المحمية. تم إدراج الكهوف في قائمة رامسار 
لألراضي الرطبة ذات األهمية الدولية في عام 1999. منذ عام 2004 ، تم االعتراف بالمتنزه أيًضا من قبل برنامج اإلنسان والمحيط 

الحيوي التابع لليونسكو كخسفة محمية للمحيط الحيوي.

صورة 6. 9. نهر ريكا الذي يجري عبر كهف شكوتشيانسكي جيم. © بوروت لوزيج

بــدأ تلــوث نهــر ريــكا مــع بدايــة التصنيــع فــي عــام 1960. وكانــت أكبــر العوامــل المســببة للتلــوث هــي مصانــع معالجــة األخشــاب المحليــة،  
ــات الهضــم  ــل أو عملي ــاه بســبب التحل ــي جــودة المي ــك تدن ــج عــن ذل ــا. ونت ــات المصاحــب له ــة، ومكــب النفاي ــع األحمــاض العضوي ومصان
الاهوائيــة المكثفــة، التــي تقــوم بهــا الكائنــات الحيــة الدقيقــة نتيجــة اســتهاك المــادة العضويــة التــي كانــت بمثابــة مصــدر للتغذيــة والطاقــة، 
وتنتــج علــى وجــه الخصــوص الكتلــة الحيويــة المتبقيــة، والمنتجــات الغازيــة، أوالمــواد المتطايــرة. وغالبــاً مــا تكــون هــذه المــواد العضويــة 
الدقيقــة )مثــل الصمــغ والطحالــب والبكتيريــا الخيطيــة( أن تكــون ملتصقــة بقــاع مجــرى النهــر والضفــاف خــال أوقــات الجريــان المنخفــض 
للتيــار ، وبعــد ذلــك يــؤدي ارتفــاع معــدل الجريــان إلــى غســلها بعيــًدا. حملــت موجــة الفيضــان الجســيمات الرســوبية والمركبــات المتحللــة أثنــاء 
عمليــات الهضــم والكتلــة الحيويــة فــي اتجــاه مجــرى اســفل النهــر، حيــث ترســبت. فــي الخســفة الموجــودة تحــت ســطح األرض، كانــت المــواد 

العضويــة تخضــع لعمليــة الهضــم الاهوائــي، والتــي انتقلــت بالتالــي مــن قســم مــن نهــر ريــكا إلــى اماكــن آخــرى.

تحســنت جــودة النهــر بعــد عــام 1990 عندمــا أغلــق أحــد المصانــع. و قبــل ذلــك، تــم إدخــال بعــض إجــراءات المعالجــة المســبقة فــي منشــأة 
إنتــاج األلــواح الخشــبية المحليــة، مثــل إغــاق دائــرة ميــاه الصــرف الصحــي، واســتصاح جــزء مــن كتلــة الخشــب إلعــادة اســتخدامه فــي 

اإلنتــاج، وإنشــاء محطــة معالجــة الميــاه داخــل المرفــق.

ــاه  ــوث المي ــن آلخــر، يظهــر تل ــد. مــن حي ــة جي ــة العازل ــي المنطق ــاه ف ــي للمي ــي والكيميائ ــإن الوضــع البيئ ــة الســلوفينية، ف ــة البيئ ــا لوكال وفًق
ــم. ــى كهــف شكوتشيانســكي جي ــكا ال ــر ري ــل أن يدخــل نه ــار الســطحي قب ــى التي والرغــوة عل

فــي عــام 2017، بــدأت وزارة البيئــة والتخطيــط المكانــي، جنًبــا إلــى جنــب مــع متنــزه كهــوف شكوتشيانســكي وبلديــة إليرســكا بيستريتشــا، فــي 
إصــاح مكــب النفايــات الصناعيــة. وتــم االنتهــاء حاليــاً مــن دراســة توثــق بدقــة حالــة المكــب، وهيــكل، وكميــة النفايــات، وتحليــل العصــارة، 

وتمثــل الخطــوة األولــى علــى طريــق بــدء المعالجــة.

كمــا تشــارك وكالــة البيئــة الســلوفينية بنشــاط فــي العديــد مــن األنشــطة التعليميــة والتوعويــة داخــل المنطقــة العازلــة، وتشــجع علــى حــل القضايــا 
البيئيــة القديمــة واإلجــراءات لمنــع التلــوث الجديد.

المساهم: روزانا سيركفينيك
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المربع 6. 3. 
القمم الصخرية )Tors( وإدارة الغطاء النباتي

ــًرا فــوق قمــم المرتفعــات أو التــال  تعتبــر القمــم الصخريــة مــن التضاريــس الصخريــة البــارزة المتميــزة، حيــث ترتفــع بمقــدار 20- 30 مت
الجبليــة. توجــد القمــم الصخريــة عــادًة علــى صخــور الجرانيــت، ولكــن توجــد أنــواع أخــرى مــن الصخــور المتبلــورة )النيــس والكوارتزيــت، 
علــى وجــه الخصــوص( ؛ توجــد القمــم الصخريــة ايضــاً فــوق بعــض أنــواع الحجــر الرملــي. ال تتمتــع القمــم الصخريــة بقيمــة علميــة كبيــرة 
لتفســير التطــور الجيومورفولوجــي لمنطقــة مــا فحســب، بــل لهــا أيًضــا قيمــة ثقافيــة، حيــث ترتبــط بالمســتوطنات القديمــة، والحكايــات الشــعبية، 

 .)Migoń, 2006( والفــن، والســياحة المبكــرة، وتفســير المناظــر الطبيعيــة
مــن القضايــا المهمــة إلدارة الحمايــة الجيولوجيــة فــي المناطــق الواقعــة تحــت خــط األشــجار، هــو نمــو الشــجيرات واألشــجار، ممــا يحجــب 
القمــم الصخريــة. وتوضــح التجربــة المســتمدة مــن بلــدان مثــل النمســا وجمهوريــة التشــيك وألمانيــا والمجــر وبولنــدا، حيــث تقــع معظمهــا ضمــن 

حــدود نمــو الغابــات، مناهــج مختلفــة لهــذه القضيــة والسياســات المختلفــة ألصحــاب المصلحــة.
تقــع مناطــق القمــم الصخريــة فــي كوجلســتين، فــي النمســا، ضمــن تضاريــس خاليــة مــن األشــجار إلــى حــد كبيــر، مــع شــجيرات متناثــرة، 
وأســطح عشــبية مــع نباتــات الســهوب وكــروم العنــب فــي المناطــق المحيطــة التــي تتمتــع بجاذبيــة جماليــة كبيــرة. فــي عــام 2009، تــم إنشــاء 
محميــة طبيعيــة تغطــي 2.5 هكتــار لحمايــة مجتمعــات الســهوب النباتيــة القيمــة. تشــمل إدارة الحمايــة إزالــة األنــواع الغازيــة، مثــل األكاســيا، 
وإدخــال الرعــي. وبالتالــي، فــإن الدافــع األساســي لإلزالــة الدوريــة للغطــاء النباتــي هــو الحفــاظ علــى جفــاف األراضــي العشــبية، ولكــن هــذه 
ــراث  ــي والت ــوع البيولوج ــات إدارة التن ــف أن متطلب ــال كي ــذا المث ــي. يوضــح ه ــراث الجيولوج ــراز الت ــدة إلب ــا مفي ــا أنه ــت أيًض اإلدارة أثبت

الجيولوجــي ال تتعــارض بالضــرورة، ولكنهــا قــد تــؤدي بــدالً مــن ذلــك إلــى منافــع متبادلــة.
فــي أماكــن أخــرى، يكــون الدافــع األساســي هــو إبقــاء العناصــر الجيولوجيــة مكشــوفة ومرئيــة، ويرجــع ذلــك فــي الغالــب إلــى أهميتهــا الثقافيــة. 
فــي منطقــة تيوفلســيماور فــي هارتــس بألمانيــا، حيــث بقيــت صخــرة مــن الحجــر الرملــي فــي منطقــة مفتوحــة منــذ القــرن التاســع عشــر، كمعلــم 
ــر  ــوي وغي ــطء عــن األنظــار بســبب التشــجير العف ــل بب ــي والدفيرت ــت األخــرى ف ــت أجــزاء الجراني ــك، اختف ــى النقيــض مــن ذل إقليمــي. عل
المتحكــم فيــه أو المخطــط لــه. تشــتمل منطقــة ســتينغارتن بالقــرب مــن ليتشــاو علــى قمــم صخريــة ذات أشــكال تجويــة طفيفــة مذهلــة )حفــر، 
وابــواق، وتافونــي( وصخــور مــع أمثلــة كاســيكية مــن المنحــدرات، ممــا يــدل علــى ظهورهــا التدريجــي مــن اســفل التربــة. ومــع ذلــك ، لــم 
يتــم تطبيــق أي تدابيــر الحمايــة وجــزء كبيــر مــن المنطقــة تحــت الغابــات المزروعــة حديًثــا. بعــض القمــم الصخريــة مخبــأة بالفعــل فــي الغابــة 
وعــدد مــن الصخــور ســوف يتضخــم بالكامــل قريًبــا. فــي حيــن أنــه مــن غيــر الممكــن االحتفــاظ بجميــع القمــم الصخريــة فــي ظــروف المناطــق 
المفتوحــة، يجــب أن يتــم جــرد األشــكال األرضيــة والتقييــم الشــامل للتــراث الجيولوجــي، وتوجيــه سياســات الغابــات مــن أجــل إبقــاء المواقــع 

األكثــر قيمــة مرئيــة ويمكــن الوصــول إليهــا.
المساهم: بيوتر ميجو

توصيات إلدارة التهديدات والضغوط من الزراعة:
■   مراجعة نوع الزراعة المجاورة للمنطقة المحمية لتقييم 

التهديدات لخصائص التراث الجيولوجي والعمليات داخلها؛
ــري األراضــي لضمــان  ــن ومدي ــر االرشــادات للمزارعي ■   توفي
فهمهــم للحاجــة إلــى تغييــرات فــي الممارســة لحمايــة مظاهــر 

وعمليــات التــراث الجيولوجــي؛ و
■   اتفاقيــات إدارة آمنــة عنــد االقتضــاء لتقييــد األنشــطة الزراعيــة 
الضــارة وتأميــن إدارة األراضــي الزراعيــة بمــا يعــود بالفائــدة 

علــى الحمايــة الجيولوجيــة. 

االستجمام والسياحة
بعض البيئات معرضة بشكل خاص لتأثيرات الزائر. وتشمل 

هذه مناطق الكثبان الرملية، حيث يمكن أن يتأثر استقرار الكثبان 
الرملية بحركة المركبات أو المشاة، وكذلك الرواسب البركانية 
أو الحمم الهشة، حيث تترك القيادة على الطرق الوعرة ودوس 

الزائر اثاراً طويلة األمد عبر المناظر الطبيعية. في نصب 
ومحمية فوهات القمر الوطنية في والية أيداهو بالواليات المتحدة 

األمريكية، تكون الحمم البركانية هشة ويمكن سحقها بسهولة 
باألقدام ولذلك يطلب من الزوار البقاء في المسارات المحددة. 

يتمثل أحد الحلول في توفير وسائل وصول بديلة تقلل الضرر. 
على سبيل المثال، الوصول إلى البركان في متنزه تيد الوطني، 
أحد مواقع التراث العالمي في تينيريفي، جزر الكناري، إسبانيا، 
يتم إلى حد كبير عن طريق الجندول ويقع مركز الزوار خارج 

حدود المتنزه مباشرة. وفي كهوف الحجر الجيري، يمكن أن 

تتلف اشكال الرواسب الكهفية الهشة )الرواسب التي تشكلت في 
الكهوف عن طريق محلول الصخور والترسيب الاحق( بسهولة 

وحتى اللمس والتنفس والضوء يمكن أن يشجع نمو الطحالب. 
تحتاج مثل هذه المناطق إلى إدارة دقيقة للغاية. وفي البيئات 

الجبلية، يمكن أن تشمل التأثيرات على التنوع الجيولوجي استخدام 
البراغي في ماعب تسلق الصخور، وممر المشاة، وتآكل التربة 
من المشي على التال وركوب الدراجات في الجبال، وانضغاط 

التربة من المخيمات، والتخلص غير الكافي من النفايات البشرية، 
وسواد األرض من حرائق المعسكرات، وتحريك الصخور لبناء 
المواقد ومصدات الرياح أو الركام. في متنزه يلوستون الوطني 

بالواليات المتحدة األمريكية، تم العثور على زوار يلقون العمات 
المعدنية، واألحجار، وفروع االشجار، والمابس، وأشياء أخرى 

في السخانات. من ناحية أخرى ، في فومارولس )فتحات حرارية( 
في بعض الجزر البرتغالية ألرخبيل األزور في المحيط األطلسي، 
لدى العائات عادة الحفر في األرض، ووضع أواني كبيرة )قدور( 

من اللحوم والخضروات هناك والسماح للحرارة الجوفية في 
حفر األرض لطهي المحتويات. في النصب التذكاري اإلقليمي 

الطبيعي فورناس دو إنكسوفر في جزيرة تيرسيرا، األزور، 
تحظر التشريعات هذا االضطراب في األرض. ليست كل المواقع 
الجيولوجية مناسبة للسياحة الجيولوجية بسبب حساسية مظاهرها 

المهمة )على سبيل المثال، وجود متحجرات )أحفوريات( ومعادن 
نادرة تتطلب الحماية من أنشطة هواة جمع المتحجرات التجارية 

والجمع غير المسؤول(، أو مخاطر طبيعية معينة )مثل االنفجارات 
البركانية(. هناك عدد من الطرق للتحكم في الوصول، مثل تقسيم 

المناطق 
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صورة 6. 11. القمم الصخرية في منطقة جبال مورن ذات جمال طبيعي أخاذ، التي يظهر هيكلها وشكلها عندما ال تحجبها النباتات في أيرلندا. © بوب 
آيتكين

الصورة 6. 12. مثال على التأثير الدراماتيكي الستصاح األراضي ألغراض الزراعة على وظيفة الوحل المرتفع عن طريق إزالة طبقة الخث )البتموس( 
السطحي، وتصريف األرض، وزراعة األشجار. أصبح من الممكن اآلن إدارة الطبيعة المهمة المتبقية فقط عن طريق رفع منسوب المياه الجوفية. محمية 

فاندرز موس الطبيعية، اسكتلندا. © روجر كروفتس
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الصورة 6. 13. اشكال الرواسب الكهفية، وهي رواسب الكهوف المعرضة 
للخطر بشكل خاص. في هذا الكهف اإلثيوبي، كسر القرويون المحليون 

ستارة صخرية من الحجر الناعم لبيعها كتذكارات. إن إقناع الزائرين بعدم 
شراء اشكال الرواسب الكهفية وإقناع السكان المحليين بأن حماية كهوفهم 

وفرض رسوم على الزوار لرؤيتهم هو ممارسة أكثر استدامة. © جون كون

مناطق معينة محظورة على الزوار، أو السماح بالدخول فقط 
بتصريح، أو برفقة دليل معتمد. في حالة المواقع الحساسة 

األخرى، قد يكون من الضروري إجراء تقييم للقدرة االستيعابية 
للزوار، وذلك لحماية المظاهر الهشة والحفاظ على جودة تجربة 

الزائر. ُيعد تقييد الوصول إلى أجزاء من نظام الكهوف حيث 
توجد تضاريس هشة والسماح للزوار فقط مع مرشد او دليل 

هي ممارسة جيدة، على سبيل المثال، في أفين دي أورغناك في 
منطقة أرديش بفرنسا.

يجب أن تكون السياحة الجيولوجية أيًضا حساسة لقيم وثقافات 
المجتمعات المحلية، مع االعتراف بأن هذه المجتمعات قد تحمل 

معايير، وقيم، وتفسيرات مختلفة للمناظر الطبيعية، باإلضافة إلى 
دمج المعرفة المحلية األساسية لإلدارة المستدامة ألصول السياحة 
الجيولوجية. على سبيل المثال، عندما يكون للمواقع الجيولوجية 

مظاهر ثقافية و / أو روحية ذات أهمية، ينبغي النظر في 
الحساسيات الخاصة والحفاظ على الوصول التقليدي. يمكن أيًضا 
النظر في تقسيم المناطق أو توظيف المرشدين المحليين، في كل 
من المناطق الحساسة ولتقديم تفسيرات محلية للمناظر الطبيعية.

يجب أن يؤخذ تقييم المخاطر للمخاطر الفعلية والمحتملة في 
الحسبان بشكل كامل عند تقييم االستخدام واإلدارة المحتملين 

لمواقع السياحة. تعد إرشادات )IUCN WCPA( أفضل 
الممارسات بشأن السياحة وإدارة الزوار في المناطق المحمية 

مصدًرا قيًما )Leung et al. ، 2018(. قد يتعرض زوار 
المواقع الطبيعية الديناميكية للمخاطر، مع خطر اإلصابة أو 

الوفاة. قد تزداد بعض هذه المخاطر بسبب تغير المناخ؛ على 
سبيل المثال، زيادة عدم استقرار المنحدرات بسبب االنهيارات 

األرضية، وانهيارات الصخور الناتجة عن المزيد من هطول 
أمطار غزيرة أو ذوبان جليد التربة. هناك عدد متزايد من 

دراسات الحالة فيما يتعلق برسم خرائط المخاطر على مسارات 
 Pelfini et al.,( السياحة الجيولوجية في بيئات مختلفة، مثل

.)2009; Brandolini & Pelfini, 2010; Bollatti et al., 2013
على سبيل المثال ، تتمتع بيئات األنهار الجليدية الجبلية باهتمام 
كبير بالتراث الجيولوجي من وجهات النظر العلمية، والثقافية، 

والجمالية، والمناظر الطبيعية، والتعليمية. يمكن الوصول 
إلى العديد من مناطق الجذب السياحي الشهيرة عبر مسارات 
المشي لمسافات طويلة أو المسارات الفورية. ومع ذلك، فهي 

بيئات طبيعية ديناميكية وغير مستقرة يمكن أن تشكل العديد من 
المخاطر للزوار، بما في ذلك تساقط الصخور من المنحدرات، 
والحطام المتساقط من الركام الجانبي المرتفع، والنهر الجليدي 

في البحيرات، وتعرية األنهار. تتفاقم بعض هذه المخاطر نتيجة 
لتغير المناخ. تم استخدام تقييمات المخاطر لإلباغ عن مدى 
ماءمة المستخدمين المختلفين للمسارات السياحية التي تربط 
المواقع الجيومورفولوجية بالقرب من نهرميجي الجليدي في 
جبال األلب اإليطالية )Bollati et al., 2013(. في نيوزيلندا، 

تم إغاق الوصول إلى جبهات األنهار الجليدية فوكس و فرانز 
جوزيف منذ أن أدى التراجع السريع لألنهار الجليدية إلى زيادة 

خطر سقوط الصخور بشكل كبير، بينما تشير النمذجة إلى خطر 
زيادة نفاذ حطام الصخور عبر السطح المنخفض للنهر الجليدي 

 فوكس الذي يؤثر على جوالت التنزه على الجبل الجليدي 
 .)Purdie et al., 2018(

تقدم المناطق البركانية مثاالً جيًدا على المخاطر التي يتعرض لها 
البشر في المناطق المحمية الحماية الجيولوجية. إذا لم يتم إنشاء 

منطقة محمية بركانية لخصائصها الجيولوجية، فهناك احتمال 
أال تتم معالجة مخاطر الظروف الخطرة )مثل االنفجارات، 

وانبعاثات الغاز، واالنهيارات األرضية، والمخاطر البركانية 
األخرى( بشكل كاٍف في خطة إدارة الموقع، أو تلك المحمية قد 
ال يتم تدريب موظفي المنطقة بشكل كاٍف على تحديد المخاطر، 

والتخفيف منها، واإلخاء. يحمل جذب الزوار إلى المناطق 
البركانية النشطة مسؤولية مراقبة النشاط البركاني ووضع 
خطط طوارئ للمخاطر كأجزاء أساسية من عملية اإلدارة، 

وربما يؤدي إلى قيود على الوصول. ومع ذلك، إذا لم يتم تحديد 
المظاهر الجيولوجية للموقع بشكل كاٍف، فقد ال تغطي خطة 

اإلدارة اعتبارات المخاطر هذه، وقد ال تتلقى الميزات البركانية 
الرئيسية للموقع تأكيًدا مناسًبا، أو حماية من قبل السلطة اإلدارية.

في حالة المواقع الجيومورفولوجية الديناميكية، حيث يكون 
االهتمام بالعمليات النشطة أو حيث يكون التخفيف من المخاطر 
على الزائرين غير عملي، سيكون تقييم المخاطر المتزايدة أمًرا 
ضرورًيا، وكذلك اإلجراءات المناسبة، بما في ذلك استبعاد أو 
إعادة توجيه وصول الزائر وإدارة توقعات الزوار. في الوقت 

نفسه، هناك حاجة إلى حمات تثقيفية لزيادة معرفة الزوار 
ومشغلي الموقع والعاملين بالمخاطر وتدابير االستجابة للطوارئ. 
يعد التواصل الجيد بين العلماء ومديري المخاطر أمًرا ضرورًيا 

التخاذ قرارات قوية ويمكن الدفاع عنها من قبل المديرين. 
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الصورة 6. 14. يمكن أن يتسبب تطوير التزلج على حدود المناطق المحمية في تآكل المنحدرات إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح، ويؤثر على سامة الموقع. 
حديقة كوسيوسكو الوطنية، أستراليا. © روجر كروفتس

 صورة 6. 15. يمكن ألعداد كبيرة من الزوار أن تنتقص من تجربة الزوار. البحيرات الخمس الملونة، في متنزه جيوتشايقو الوطني، في الصين
© روجر كروفتس
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الصورة 6. 16. يؤدي السماح للمركبات بالمرور عبر الكثبان الرملية الساحلية وعلى الشواطئ إلى حدوث تآكل يصعب إصاحه في األماكن التي تهب فيها 
الرمال. يجب حظر دخول المركبات. متنزه فاديهافت الوطني، في الدنمارك. © روجر كروفتس

توصيات إلدارة تهديدات وضغوط السياحة الجيولوجية:

■   إجراء تقييم للمخاطر لجميع التهديدات واألخطار التي 
يتعرض لها الزوار وتحديد اإلجراءات المطلوبة؛

■   تقييــم مســتوى ضغــط الزائــر الــذي يمكــن لمظاهــر أو عمليــات 
التــراث الجيولوجــي أن تمتصــه دون اإلضــرار بهــا، واتخــاذ 

اإلجــراءات لتقليــل الضــرر؛

■   تقييد الوصول جزئًيا أو كلًيا اعتماًدا على المخاطر التي 
تتعرض لها مصالح التراث الجيولوجي للموقع أو المخاطر 

التي يتعرض لها الزائرون؛ و
■   إنشاء اتصال فعال للزوار بشأن تدابير اإلدارة لحماية مظاهر 
 )Leung et al., 2018( وعمليات التراث الجيولوجي، انظر

للحصول على توصيات أكثر تفصياً.

جمع العينات بطريقة غير مسؤولة
غالًبا ما يحب الزوار جمع العينات الجيولوجية، سواء كانت 

أحجاًرا ملونة جذابة أو قطًعا من الهوابط أو المتحجرات 
)األحفوريات(. عندما يكون المورد الجيولوجي واسع النطاق، 
فقد ال تكون هناك مشاكل في أنشطة التجميع الخاضعة للرقابة، 

والتي يمكن حتى تشجيعها من أجل تحفيز التعليم الجيولوجي 
والحماس. يجب أيًضا تشجيع جمع األحافير عندما تكون المواد 

مهددة بسبب تآكل السواحل أو المحاجر أو أي خسائر أخرى 
ال يمكن تجنبها. تبرز المشكلة الرئيسية عندما يكون هناك كمية 

محدودة من المورد الجيولوجي أو عندما تكون هناك عينات 
نادرة جًدا أو ذات قيمة علمية. 

تنشأ مشكلة رئيسية عندما يستخدم هواة الجمع التجاريون أدوات 
كهربائية إلزالة المتحجرات )االحفوريات( بشكل غير قانوني 

من المواقع المحمية دون تسجيل مناسب الكتشافاتهم. يقوم 
الجيولوجيون أنفسهم على التجميع الزائد، كما حدث في محمية 
متحجرات إدياكارا في جنوب أستراليا. يمكن أن يؤدي تسمية 

هذه المناطق المحمية وغيرها إلى لفت االنتباه إلى أهمية مواقع 
المتحجرات هذه. تسبب الجيولوجيون أيًضا في إتاف المواقع 
عن طريق إزالة اللباب الصخرية ألبحاث المغناطيسية القديمة.

ــات اإلدارة،  ــة، وتوصي ــد مــن اإلرشــادات التفصيلي ــاك المزي وهن
والروابــط لمدونــات قواعــد الســلوك الموضحــة فــي القســم 7. 3. 

وخاصــة الجــدول 7. 4. 

الصورة 6. 17. جمع المتحجرات )االحفوريات( في موقع التراث العالمي 
لساحل الجوراسي، إنجلترا وتدار بواسطة حارس معين ومدونة قواعد 

الممارسة. © سام روز
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تغير المناخ وتغير مستوى سطح البحر
يحدث تغير المناخ بفعل اإلنسان ومن المحتمل أن يتسبب بالفعل 
في تغيرات كبيرة في أنماط الطقس وبالتالي التأثير على األنظمة 

المادية ومظاهر وعمليات التراث الجيولوجي. تم إبراز ذلك 
بوضوح في أحدث تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

المناخ )IPCC 2019a, 2019b(. على وجه الخصوص، من 
المرجح أن تؤدي الزيادة المتوقعة في وتيرة وحجم الظواهر 

المتطرفة إلى تغيرات سريعة، بما في ذلك تآكل التربة، 
والفيضانات الشديدة، وحركة الرواسب، وزيادة محلول الصخور 
الجيرية. من المحتمل أن تختفي األنهار الجليدية الجبلية الصغيرة 
مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، مما يؤدي إلى انخفاض تدفقات 
األنهار الصيفية في هذه المناطق. في المناطق المحيطة بالجليد 

المعرضة للتجميد والذوبان بالتناوب، قد يؤدي االحترار إلى 
تعطيل جليد التربة وما يترتب على ذلك من هبوط وتآكل 

في المناطق الذائبة وارتفاع معدل تساقط الصخور. قد تؤدي 
التغيرات في ظروف األمواج إلى تفاقم تآكل السواحل، في حين 
أن ارتفاع مستويات سطح البحر قد يؤدي إلى فيضانات ساحلية، 

وفقدان مناطق المستنقعات المالحة، وتسرب المياه المالحة. 

من المعترف به اآلن أن تغير المناخ قضية ناشئة الحماية 
الجيولوجية )Gross et al., 2016; Wignall et al., 2018(. على 

سبيل المثال، توصلت مراجعات تأثير تغير المناخ على المواقع 
الجيولوجية المحمية في بريطانيا العظمى و ستكون التأثيرات 

أكبر على المظاهر الساحلية والنهرية الرخوة النشطة، والمكاشف 
المحدودة لرواسب العصر الرباعي، والتضاريس في المواقع 

الساحلية والنهرية، ومظاهر االنهار الجليدية النشطة، وسجات 
مواقع البيئات القديمة، والمواقع ذات المكاشف المحدودة للصخور 

 .)Prosser et al. 2010; Wignall et al. 2018( والمتحجرات
وقام شاربلز )Sharples, 2011( بالتحقيق في آثار تغير المناخ 
على التنوع الجيولوجي لمنطقة تسمانيا البرية للتراث العالمي 

في أستراليا. وتشمل هذه تدهور التربة العضوية في االراضي 
العشبية، والخث )البيتموس(، والمستنقعات، والَرخاخ )اراضي 

رطبة تلين أو تهتز تحت األقدام(، وزيادة تآكل القنوات وترسبها، 
والمزيد من الفيضانات السريعة، والترسيب في الكهوف. مثل هذه 

التقييمات المنهجية للتأثيرات على التراث الجيولوجي من شأنها 
أن تسمح بتحديد األولويات على أساس المخاطر من أجل الرصد 

وإدارة العمل كجزء من خطة عمل تغير المناخ. سيكون الجزء 

الرئيسي من هذه العملية هو اإلعداد المسبق لعتبات التغيير، والتي، 
إذا تم تجاوزها، ستعمل على تنشيط التدخات اإلدارية لتخفيف 

التهديدات حيثما يكون ذلك عملًيا. 

من المحتمل أن تخضع النظم النشطة الجيومورفولوجية، 
والهيدرولوجية، والتربة، على وجه الخصوص، لتغييرات 

كبيرة استجابة لتغير المناخ. باإلضافة إلى التغيير في المظاهر 
الجيومورفولوجية بحد ذاتها، قد تؤدي هذه التغييرات إلى تآكل أو 

دفن ترسيبي لمظاهر التراث الجيولوجي األخرى )الجدول 6. 3.(. 
عاوة على ذلك، قد تنتقل المظاهر الجيومورفولوجية الديناميكية 

خارج حدود المناطق المحمية الحالية. قد تنشأ التهديدات ذات 
الصلة من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة العواصف 
في بعض أجزاء من العالم، وخاصة من االستجابات البشرية 

)على سبيل المثال، في حالة وجود حاجة لتركيب وسائل حماية 
» شديدة » من الفيضانات على طول األنهار وعلى الساحل( 

مما يؤدي الى اختفاء المكاشف وتعطيل العمليات الطبيعية. نظًرا 
ألنه من المحتمل اعتبار الحماية من الخسارة المحتملة للممتلكات 

أو البنية التحتية أكثر أهمية من فقدان التراث الجيولوجي، 
فإن هذه التهديدات تمثل تحديات إدارية معينة تتطلب التعاون 
بين الحكومات، والمخططين، وصناع القرار، والمجتمعات 

المحلية، لضمان اإلدارة المستدامة للتراث الجيولوجي كجزء من 
استراتيجيات تكيف أوسع وطويلة األجل لحماية خدمات النظام 

اإليكولوجي. ومع ذلك، في قضية قانونية بارزة في إنجلترا، أيدت 
محاكم المبادئ األساسية لتعيين الموقع والحفاظ عليها، بما في 

ذلك السماح للعمليات الطبيعية باكمال مسارها على ساحل متآكل 
حيث تعرضت الممتلكات للتهديد )Prosser, 2011(. في كثير من 

الحاالت، تتمتع الحلول المستندة إلى الطبيعة أو الحلول » اللينة 
» الوسيطة، مثل إعادة تنظيم االدارة، بفوائد إضافية تتمثل في 

تقليل المخاطر الناجمة عن األخطار الطبيعية مثل تآكل السواحل، 
والفيضانات، واالنهيارات األرضية، وتآكل التربة، وتأثيرات تغير 
المناخ. في حاالت أخرى، قد يكون نقل األنشطة أو البنية التحتية 
إلى الداخل من الساحل هو الخيار الوحيد الفعال من حيث التكلفة. 

عندما يكون شكل من أشكال الحماية مطلوًبا لحماية المصالح 
الرأسمالية )مثل البنية التحتية األساسية(، وحيث تسمح المساحة 

أو يمكن إنشاؤها، يجب أن يكون تدخل األشكال »الطبيعية« هي 
الخيار األول )انظر أعاه للحصول على أمثلة إلدارة األنهار 

والسواحل(. 

التأثيرات على مواقع العمليات النشطةالتأثيرات على المكشف، والتكامل، والمواقع المحدودة
)-( تســريع التجويــة، والتعريــة، ونمــو الغطــاء النباتــي ،تتطلــب 

زيــادة تواتــر تدخــل اإلدارة
)-( فقدان المظاهر من خال التآكل المستمر أو الدفن بواسطة

الترسيب المتزايد
)-( اغــاق المكاشــف عــن طريــق زيــادة متطلبــات دفاعــات صلبــة 

علــى الســاحل / النهــر
)-( غمر المكاشف

ــة  ــى الرؤي ــر عل ــي تؤث ــي الت ــتخدام األراض ــي اس ــرات ف )-( التغيي
والوصــول

)+( المكاشف الجديدة الناتجة عن التعرية واالنهيارات األرضية
)+/-( تغيير موضع المكشف بسبب تغيير أنماط التعرية

ــات  ــي تعطــل العملي ــدة الت )-( اســتجابات اإلنســان لألخطــار المتزاي
الطبيعــة

)-( التغيــرات فــي اســتخدام األراضــي التــي تؤثــر علــى الرواســب / 
تصريفــات الميــاه

)+(  زيادة معدالت نشاط العملية - ديناميكية أكبر و تنوع
)+/-( إعادة تحديد موضع المظاهر بسبب أنماط التعرية المتغيرة

)-( التأثير السلبي؛ )+( تأثير إيجابي ؛ 
)+/–( التأثيرات قد تكون إيجابية أو سلبية

الجدول 6. 3. آثار تغير المناخ على المواقع الجيولوجية.

6.  التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها التراث الجيولوجي في 
المناطق المحمية والمحفوظة
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الصورة 6. 18. سيكون لتغير مستوى سطح البحر تأثير عميق على وظائف النظم الساحلية مع تآكل السواحل وفقدان الحواجز الطبيعية، مثل الشواطئ 
والكثبان الرملية، مما يسمح للبحر بالتغلغل في الداخل وفقدان عناصرالتراث الجيولوجي المهمة. موقع الساحل الشرقي الرملي ذي األهمية العلمية الخاصة، 

أوركني، اسكتلندا. ال توفر الهندسة الصلبة حاً، وربما تكون ادارة التراجع للخط الساحلي هي اآللية الوحيدة الممكنة عملًيا. © روجر كروفتس

الصورة 6. 19. يستمر ارتفاع األرض بعد زوال ثقل األنهار الجليدية في أجزاء كثيرة من العالم وسيستمر في القيام بذلك، خاصة مع ذوبان الصفائح 
الجليدية. سيتم الكشف عن أرض جديدة كما في كفاركين خليج بوثنيا، موقع التراث العالمي الفنلندي. لذلك ستنشأ مواقع جديدة للحماية. وعلى العكس من 

ذلك، قد تغمر المياه بعض المواقع الساحلية نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر © اليونسكو
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المربع 6. 4.
استعادة المشهد الطبيعي بعد ثوران بركان جبل سانت هيلين، الواليات المتحدة األمريكية

لــم يكــن ثــوران جبــل ســانت هيليــن عــام 1980 - والــذي بــدأ بسلســلة مــن الــزالزل الصغيــرة فــي منتصــف مــارس وبلــغ ذروتــه بانهيــار كارثــي 
للجانــب الجبلــي، وانهيــار جليــدي، وانفجــار فــي 18 مايــو- أكبــر ثــوران بركانــي أو األطــول ثوراًنــا فــي العالــم فــي التاريــخ الحديــث للجبــل. 
ولكــن، باعتبــاره أول ثــوران بركانــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة خــال عصــر المراقبــة العلميــة الحديثــة، كان لــه أهميــة فريــدة. وقــد 
حلــت المناظــر الطبيعيــة الرماديــة الشاســعة محــل المنحــدرات الحرجيــة لجبــل ســانت هيلينــز. فــي عــام 1982 ، أنشــأ الرئيــس والكونغــرس 
النصــب البركانــي الوطنــي لجبــل ســانت هيليــن علــى مســاحة 110,000 فــدان للبحــث والترفيــه والتعليــم. داخــل المنطقــة المحميــة، ُتتــرك البيئــة 
لاســتجابة بشــكل طبيعــي لاضطــراب. فــي العقــود التــي انقضــت منــذ انــدالع البــركان، منــح جبــل ســانت هيليــن العلمــاء فرصــة غيــر مســبوقة 

 .)Brantley and Meyers, 2000( لمشــاهدة الخطــوات المعقــدة التــي مــن خالهــا تســتعيد الحيــاة المشــهد الطبيعــي المدمــر

المربع 6. 5. 
استعادة جبل ألتو فيز، جبل بينيدا، البرتغال 

يتألــف الموقــع الجيولوجــي لجبــل ألتــو فيــز مــن أحــد أكثــر حقــول الصخــور غيــر المنتظمــة للجرانيــت الجليــدي فــي البرتغــال. هــذه وغيرهــا 
مــن المظاهــر الجليديــة، مثــل الــوادي علــى شــكل حــرف U، والــركام الجليــدي، تبــرر إدراج جبــل ألتــو فيــز كأحــد أهــم المواقــع الجيولوجيــة 
فــي قائمــة جــرد التــراث الجيولوجــي البرتغالــي. علــى الرغــم مــن أهميتهــا العلميــة، فهــي تقــع خــارج متنــزه بينيــدا جيريــس الوطنــي المتاخــم، 
وهــي أهــم منطقــة محميــة فــي البرتغــال. تأســس هــذا المتنــزه الوطنــي فــي عــام 1971 وتــم تحديــد حــدوده قبــل اكتشــاف المعالــم الجليديــة. 
فــي عــام 2012، تــم إنشــاء مســار لســباق الخيــل فــي الموقــع الجيولوجــي مــن قبــل إدارة القريــة المحليــة، مــع إزالــة الصخــور غيــر المنتظمــة 
ــن، أدت اإلجــراءات  ــن أحــد المواطني ــه م ــد تنبي ــع الجيولوجــي. بع ــة وســامة الموق ــى المناظــر الطبيعي ــر عل ــا أث ــة، مم ــا األصلي ــن أماكنه م
القانونيــة واإلداريــة التــي اتخذهــا المعهــد البرتغالــي لحمايــة الطبيعــة والغابــات؛ والســلطات البلديــة إلــى إغــاق المســار وتقييــم التدهــور وتحديــد 
اســتراتيجية للتخفيــف مــن الضــرر. تــم تطويــر خطــة ترميــم فــي عــام 2017، باســتخدام الصــور الجويــة التــي تــم التقاطهــا بواســطة المركبــات 
الجويــة التلقائيــة، ونظــام تحديــد المواقــع ونظــام المعلومــات الجغرافيــة. تمــت اســتعادة التضاريــس األوليــة باســتخدام آالت تحريــك الصخــور 
وتــم تحديــد الصخــور غيــر المنتظمــة المدفونــة ونقلهــا بعنايــة إلــى مواقعهــا األصليــة. يتــم إعــداد خطــة إدارة الموقــع الجيولوجــي مــن أجــل 
حمايتهــا بشــكل أكثــر كفــاءة مــن خــال التعييــن القانونــي والترويــج الســتخدامها فــي الســياحة والتعليــم. ُتظهــر دراســة الحالــة هــذه أن المجتمــع 
ــر  ــم تدمي ــا ال يت ــة عندم ــي ممكن ــع الجيولوج ــتعادة الموق ــي وأن اس ــراث الجيولوج ــة الت ــى حماي ــلطات عل ــاعدة الس ــتنير ضــروري لمس المس

المظاهــر الرئيســية ذات األهميــة بشــكل كامــل.

المساهمون: باولو بيريرا، وخوسيه بريلها، وديامانتينو بيريرا، وريناتو هنريك.

سيكون من الممكن منع الخسارة أو التخفيف من تدهور بعض 
المواقع المحددة، ولكن في حاالت أخرى قد يكون من الضروري 

قبول فقدان أو تدهور المظاهر المهمة. في الحالة األخيرة، 
قد يكون من المناسب تنفيذ تسجيل مفصل لألجيال القادمة أو 

الستعادة مظاهر معينة، مثل المتحجرات )االحفوريات(، من أجل 
حفظها في مجموعات المتحف أو المحفوظات )ارشيف( خارج 

الموقع. قد تشمل تدابير التخفيف دفن بعض المواقع لحماية 
المواد المهمة المحدودة المعرضة للخطر. في حاالت استثنائية، 
قد ُيطلب بناء دفاعات صلبة لحماية بعض المظاهر الفريدة. في 

حالة مواقع المكاشف، قد يكون حفر أقسام بديلة مناسًبا.

على نطاق المناظر الطبيعية ، منع حدوث تغييرات واسعة النطاق 
في العمليات الجيومورفولوجية سيكون غير عملي. يجب أن يكون 
النهج األنسب واألكثر فعالية من حيث التكلفة هو السماح للعمليات 

الجيومورفولوجية النشطة بالتكيف بشكل طبيعي مع الظروف 
المناخية المتغيرة. قد يتطلب ذلك إنشاء مساحة )على سبيل المثال 

من خال إزالة ضفاف الفيضانات لتمكين األنهار من االستفادة 
الكاملة من سهولها الفيضية( وإدارة عواقب التغيير )مثل تكييف 
حدود الموقع( بدالً من محاولة تثبيت النظام النشط والتحكم فيه. 

تعد مراقبة التغييرات التي تطرأ على المواقع ومظاهرها ذات 
األهتمام جزًءا أساسًيا من عملية اإلدارة للمساعدة في تحديد 

نقطة التدخل المطلوبة ونوع التدخل المطلوب. تشمل اإلجراءات 
األكثر عمومية التواصل مع سلطات التخطيط والمجتمعات 

المحلية لدمج الحماية الجيولوجية في استراتيجيات وخطط 
التكيف مع تغير المناخ األوسع.

توصيات موجزة إلدارة آثار تغير المناخ:
■  إجراء تقييم لمخاطر المواقع المعرضة للخطر؛

■   اعتماد الحلول المستندة إلى الطبيعة والسماح للعمليات 
الجيومورفولوجية النشطة بالتكيف بشكل طبيعي مع الظروف 

المناخية المتغيرة؛
■  مراجعة حدود المناطق المحمية عند الضرورة؛

■   تحديد تدابير التخفيف أو المكاشف البديلة المحتملة للمواقع 
المعرضة لمخاطر عالية؛

■   ضمان حقوق األجيال القادمة، وعند االقتضاء، استعادة مظاهر 
معينة، مثل المتحجرات )األحفوريات(، لترتيبها في مجموعات 

المتحف؛
■  رصد التغييرات لتنوير عملية صنع القرار؛ و

■   التواصــل مــع ســلطات التخطيــط والمجتمعــات المحليــة لدمــج 
الحمايــة الجيولوجيــة فــي اســتراتيجيات وخطــط التكيــف مــع تغيــر 

ــع. ــى نطــاق أوس ــاخ عل المن

ارشــادات أفضــل الممارســات رقــم 18: اتخــاذ نهــج متعــدد الخطــوات 
لمعالجــة التهديــدات التــي يتعــرض لهــا التــراث الجيولوجــي، بمــا 
ــم  ــد، وتقيي ــع للتهدي ــد، وحساســية الموق ــوع التهدي ــد ن ــك تحدي ــي ذل ف

ــراءات اإلدارة. ــات إج ــد أولوي ــر، وتحدي المخاط

6.  التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها التراث الجيولوجي في 
المناطق المحمية والمحفوظة
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الشكل 6. 1. بوستر توضيحي »صيانة المسرح«.
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6. 5. التعامل مع التفاعل بين التنوع الجيولوجي والحفاظ 
على التنوع البيولوجي

يدعــم التنــوع الجيولوجــي مجموعــة متنوعــة مــن الموائــل عبــر 
نطــاق واســع مــن المقاييــس الزمانيــة والمكانيــة )الجــدول 6. 4.(. 
ــاث  ــير األبح ــال، تش ــبيل المث ــى س ــي، عل ــتوى العالم ــى المس عل
ــع المناطــق  ــن م ــة تتزام ــات الوعائي ــوع النبات ــز تن ــى أن مراك إل
ــتوائية ذات  ــبه االس ــة وش ــة الرطب ــق المداري ــي المناط ــة ف الجبلي
العالــي )Barthlott et al., 2005(. علــى  الجيولوجــي  التنــوع 
الجيولوجــي  التنــوع  يدعــم  والمحلــي،  المناطقــي  المســتويين 
تحــت  فيزيائيــة  خصائــص  عــن  الناشــئ  الموائــل  تبايــن 
الســطح، وخصائــص التربــة، واســتقرار التربــة، والعمليــات 
الجيومورفولوجيــة، والتضاريــس والتأثيــرات الطبوغرافيــة علــى 
المنــاخ المحلــي، وتوافــر الميــاه، و اضطرابــات األنظمــة الناشــئة 
عــن العمليــات المســتمرة والعرضيــة. وبالتالــي، غالًبــا مــا يكــون 
ــن  ــي المناطــق ذات التباي ــر ف ــواع أكب ــراء األن ــل وث ــوع الموائ تن
 الجيولوجــي والجيومورفولوجــي العالــي، علــى ســبيل المثــال 

 .)Tukiainen et al., 2019(

ــر  ــة أم ــي المناطــق المحمي ــة ف ــة الجيولوجي ــإن الحماي ــك، ف ولذل
بالــغ األهميــة الســتدامة األنــواع الحيــة والموائــل، ســواء للحفــاظ 
علــى البيئــة أو »المرحلــة« والعمليــات الطبيعيــة )مثــل الفيضانات 
والتعريــة والترســيب( الازمــة لتنــوع الموائــل والوظائــف البيئية. 
هــذا مهــم بشــكل خــاص لتصميــم المناطــق المحميــة وإدارتهــا فــي 
ــر  ــوع الجيولوجــي أن يوف ــن للتن ــث يمك ــاخ حي ــر المن ــياق تغي س
ــر  ــال تواف ــن خ ــواع م ــاء األن ــن بق ــة وتمكي ــن المرون ــة م درج
ــة  ــات المرتفع ــرات، والنطاق ــبة، والمم ــة المناس ــاء البيئي الفسيفس
ــر  ــرة. عندمــا يحتمــل أن تتغي ــرة وصغي ــي توفــر مــاذات كبي الت
ــة  ــة القوي ــق المحمي ــبكات المناط ــإن ش ــات، ف ــواع والمجتمع األن
التــي تأسســت علــى الحفــاظ علــى تبايــن التنــوع الجيولوجــي 
والمناظــر الطبيعيــة يجــب أن تســاعد في تحســين المرونــة والقدرة 
علــى التكيــف للتنــوع البيولوجــي وعمليــات النظــام اإليكولوجــي 

الرئيســية فــي ظــل المنــاخ الحالــي وفــي

 Anderson et al., 2014; Comer et al., 2015;( المســتقبل 
ــوع  ــة التن ــإن تكامــل حماي ــم، ف Knudson et al., 2018( ومــن ث
الجيولوجــي والتنــوع البيولوجــي أمــر حيــوي ليــس فقــط فــي 
تطويــر شــبكات المناطــق المحميــة التــي تمثــل النظــم اإليكولوجيــة 

التنــوع  إدارة  دعــم  فــي  أيًضــا  ولكــن  المختلفــة،  والموائــل 
الفرديــة. المحميــة  المناطــق  فــي  البيولوجــي 

ــاظ  ــي والحف ــوع الجيولوج ــن التن ــات بي ــون التفاع ــن أن تك يمك
 Crofts and Gordon,( علــى التنــوع البيولوجــي إيجابيــة وســلبية
ــة  ــات اإليجابي ــأ التفاع Crofts, 2019; Table 6.4 ;2015(، تنش
عندمــا يكــون هنــاك تقــارب بيــن اهتمامــات التنــوع الجيولوجــي 
البيولوجــي، كمــا هــو الحــال فــي النظــم الســاحلية  والتنــوع 
ــي  ــن الغطــاء النبات ــوي بي ــط الق ــة ذات التراب ــة الديناميكي والنهري
والعمليــات الجيومورفولوجيــة، أو حيــث يوفــر التنــوع الجيولوجي 
األســس للتنــوع البيولوجــي. قــد تحــدث التفاعــات الســلبية عندمــا 
يكــون هنــاك اهتمــام اضيــق بالتــراث الجيولوجــي بحيــث ال يعتمــد 
وظيفًيــا علــى التنــوع البيولوجــي مثــل المكشــف الصخــري الــذي 

يوضــح التاريــخ الجيولوجــي 

الصورة 6. 20. النباتات المتخصصة، التي يطلق عليها المتطرفة، تزدهر 
على الكوكتيات الكيميائية الساخنة المنبعثة من مناطق الطاقة الحرارية 

األرضية تحت األرض. متنزه بحيرة مانيارا الوطني، جمهورية تنزانيا 
المتحدة. © روجر كروفتس

األمثلةالترابط الجيولوجي / الحيوي
الربيع المنشوري العماق، متنزه يلوستون الوطني، الواليات المتحدة األمريكية؛ نباتات متخصصة تعكس كيمياء الصخور والمياه

وادي وايمانغو البركاني، روتوروا، نيوزيلندا.
محمية خسفة )كارست( جينوالن، في أستراليا؛ ومتنزه الصحراء البيضاء الوطني، في بيئات للحيوانات في الصخور

مصر؛ ومتنزه غاالباغوس الوطني، في اإلكوادور.
موائل جديدة بسبب ظهور األراضي من ذوبان 
األنهار الجليدية وما يرتبط بها من ارتفاع في 

األرض

موقع التراث العالمي كفاركين، في فنلندا؛
سكيداراساندور، متنزه فاتناجوكول الوطني في أيسلندا.

بورغيس شيل، متنزه يوهو الوطني، كولومبيا البريطانية، كندا؛ طبقات الصخور مهمة لتتبع التطور البيولوجي
منحدرات جوغينز للمتحجرات، نوفا سكوشا، كندا.

تعتمد النظم اإليكولوجية كلًيا على إمدادات كافية 
من المياه والمغذيات

محمية الشومري، في األردن، إلعادة إدخال المها العربي.
مواقع ذات أهمية علمية خاصة )SSSIs( لتشكيل الخث )البتموس( في اسكتلندا، الشامل 

للموائل وحماية الطيور.

الجدول 6. 4. أمثلة على الروابط بين التنوع الجيولوجي والتنوع البيولوجي.
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صورة 6. 21. العديد من أنواع الخفافيش تجثم في الكهوف. في المنطقة المعتدلة، ُتستخدم الكهوف بشكل شائع للسبات الشتوي. كهف جوفوجينفوشان، 
جزء من موقع التراث العالمي لخسفة في جنوب الصين. © جون جون

للمنطقة أو التكوينات الصخرية الدقيقة والتضاريس المرتبطة 
بمناطق الخسفات أواالنهار الجليدية. على الرغم من أن الصخور 
أو المظاهر قد توفر موطًنا ذا قيمة، إال أن نمو الغطاء النباتي قد 
يعيق الرؤية أو الوصول إلى المظاهر الجيولوجية في المواقف 
التي يكون فيها شرط الحماية الجيولوجية هو األساسي للحفاظ 
على رؤيتها. يجب التعرف على هذه التفاعات السلبية وإيجاد 
الحلول من قبل مديري المناطق المحمية )المربع 6. 3.(. يجب 

أن يكون جوهر القرار هو االعتراف بالترابط بين المظاهر 
الحيوية وغير الحيوية، والعمليات التي أوجدتها، وتلك التي 

تحافظ عليها.

األسئلة الرئيسية هي:
■   ما أساس التعارض بين قيم الحفاظ على التراث الجيولوجي 

والتنوع البيولوجي في المنطقة المحمية وحولها؟
■   هل الصراع قادر على الحل دون تقويض مجموعة واحدة من 

القيم أو كليهما، أم أنه أكثر جوهرية؟
■   إذا كانت األخيرة، فهل إحدى مجموعات القيم أكثر أهمية 

على المدى الطويل للحفاظ على الطبيعة، وبالتالي تحتاج إلى 
الحفاظ عليها والتضحية باألخرى؟

■   هل ينبغي إخراج االهتمام بالتنوع الجيولوجي خارج الموقع 
أو السماح بإخفائه من خال نمو الغطاء النباتي شريطة 

إمكانية إعادة عرضه دورًيا إلعادة الفحص في ضوء المعرفة 
الجديدة؟

■   هل القرار الوحيد المتاح هو خارج المنطقة المحمية وداخل 
المنطقة الحيوية؟

أخيًرا، من المهم تثبيط محاوالت تعظيم تنوع الموائل / األنواع 
من خال تعديات المناظر الطبيعية أو االستعادة التي تؤدي 

إلى إنشاء تضاريس / مناظر طبيعية غير متناسقة )على سبيل 
المثال، من خال رفع سطح األرض عن طريق ردم مناطق 
التضاريس المسطحة أو إنشاء أحواض بأشكال غير نمطية 

للمظاهر الطبيعية المحلية(.

ارشادات أفضل الممارسات رقم 19: التعرف على العاقات المتبادلة 
اإليجابية والسلبية بين التنوع البيولوجي وحماية التنوع الجيولوجي 

لتوفير أفضل نتيجة ممكنة لحماية الطبيعة.

6.  التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها التراث الجيولوجي في 
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إدارة الحماية الجيولوجية
في حاالت مختارة

7

مزيج فريد من نشاط الطاقة الحرارية األرضية والتجلد، وتعزيز الحماية في عام 2020 في محمية كيرلينجارفيول الطبيعية والمنطقة المحمية للمناظر الطبيعية، 
في أيسلندا. © روجر كروفتس
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يتم إعطاء إرشادات حول إدارة أنواع معينة من التراث 
الجيولوجي المهمة في المناطق المحمية والمحفوظة مع اإلشارة 

إلى المناظر الطبيعية للكهوف والخسفات والمعالم االخرى، 
والمظاهر الجليدية وشبه الجليدية، ومواقع المعادن والمتحجرات، 

والمواقع البركانية. لكل نوع من أنواع التراث الجيولوجي 
األربعة المذكورة اعاه، يتم توفير معلومات عن أشكال 

األرض، والعمليات، والمظاهر؛ والتهديدات، ومبادئ اإلدارة، 
واالرشادات. يتم اختيار البيئات األربع لتمثيل نطاق أنواع 

المواقع المعروضة في القسم 5. 3. ولتوضيح أنواع نهج اإلدارة 
المطلوب. توضح األقسام الخاصة باألنهار الجليدية وما حولها 
جميع أنواع المواقع الثاثة )المكشف، والتكامل، والمحدودية( 

، بينما توضح األقسام الموجودة في الكهوف والخسفة، وفي 
المعادن والمتحجرات، أنواًعا معينة من المواقع المتكاملة 

والمحدودة ، على التوالي.

للخســفات  والمحفوظــة  المحميــة  المناطــق  إدارة   .1  .7
والكهــوف

أشكال األرض، والعمليات، والمظاهر ذات القيمة
تقع بعض أكثر المناظر الطبيعية إثارة على األرض في مناطق 
الخسفات حيث تشتمل التضاريس عادًة على الجداول الغاطسة، 

والوديان العمياء والجافة، والمنخفضات المغلقة، والصرف 
الجوفي، والكهوف. إنها إلى حد كبير نتاج عملية تسمى االنحال 

)أي الذوبان( التي تعمل على الصخور التي لديها قابلية عالية 
للذوبان في المياه الطبيعية )انظر الصورة 3. 1.(. الذوبان وحده 

ال يضمن أن نظام الخسفات سوف يتطور. تساهم العمليات 
األخرى، وأبرزها التآكل واالنهيار الميكانيكي، في تطوير 

األشكال األرضية الخسفية، لكن االنحال هو البداية األساسية. 
هناك مجموعتان من الصخور المعروفة على نطاق واسع على 

أنها قابلة للتحلل: صخور الكربونات )الايمستون، والدولوستون 
والرخام( وصخور المتبخرات )الجبس واألنهيدريت والملح(. 

تحتل المكاشف السطحية والقريبة من السطح لهذه الصخور 
حوالي 20٪ من سطح األرض الخالية من الجليد. ينصب التركيز 

في هذا الحساب على خسفة الكربونات ، ولكن العديد من 
التهديدات ومبادئ اإلدارة واالرشادات تنطبق أيًضا على خسفة 

المتبخرات.

الكهف عبارة عن فراغ يتكون بشكل طبيعي في مادة أرضية 
كبيرة بما يكفي لدخول اإلنسان. يميز هذا التعريف الكهوف عن 
األنفاق االصطناعية والفراغات األخرى المشيدة تحت األرض 

والتي يشار إليها أحياًنا بشكل غير صحيح باسم »الكهوف«. 
تم العثور على الكهوف في العديد من الصخور والبيئات، 

ولكن يتم تشكيل الغالبية على مستوى العالم عن طريق إذابة 
صخور الكربونات. وتم العثور على الكهوف التي تشكلت 

عن طريق االنحال أيًضا في صخور المتبخرات، ونادًرا ما 

توجد في صخور السيليكات. يوجد أيًضا عدد كبير من الكهوف 
البركانية )التي تسمى أيًضا كهوف الحمم البركانية(. لذلك فان 

الكهوف التي تتشكل في البيئات الخسفية هي المقصودة في هذه 
االرشادات.

تعتمد المناظر الطبيعية السطحية الخسفية المتطورة على تطوير 
الصرف الجوفي. في صخور الكربونات ، تتدفق المياه الجوفية 
من خال ذوبان القنوات الكبيرة. عندما يصبح قطر القناة كبيًرا 
بما يكفي للتدفق المضطرب ، ُيشار إليه عادًة على أنه »قناة« 
؛ تسمى تلك القنوات التي تنمو بشكل كبير بما يكفي للوصول 

البشري »الكهوف«. 

إن تطور التضاريس الخسفية يعتمد على المياه المتدفقة فوق 
الصخور ذات القابلية العالية للذوبان في داخلها، اومن خالها، 

او من خارجها. ومن ثم ، فقد يتم تعيين التضاريس الخسفية 
على نطاق واسع ألدوار المدخات، واإلنتاجية، والمخرجات 
)Williams, 2008(. وتم تقديم المزيد من التفاصيل في كتب 

 Ford & Williams )2007(, Gillieson )1996(, Gunn( مثل
  2004(, Palmer )2007( and White & Culver )2012(

 .)2
ُتعد المنخفضات المغلقة التي تصرف مياهها داخلًيا )الخسفات 
والخسفات المسطحة األكبر حجًما( هي التضاريس السطحية 

التي تكون في الغالب خسفية. إنها تؤدي وظيفة مماثلة لحوض 
الصرف من حيث أنها تصرف المياه والمواد المذابة والرواسب 
إلى نقاط معينة أو نقاط خروج معينة ومن ثم الى تحت األرض. 

من المظاهر المميزة المهمة للخسفة أن تدفقات المياه تتم 
بسرعات اكبر عدة مرات مما هو شائع في أنظمة المياه الجوفية 

غير الخسفية. وهذا يعني أنه يمكن نقل الرواسب والملوثات 
لمسافات طويلة في وقت قصير. والمظهر المميز الثاني هو أن 

معظم المناطق الخسفية لديها منطقة ذوبان متزايد، وبالتالي زيادة 
النفاذية في طبقة الصخور العلوية. يعني ان مقياس وسرعة هذه 

العمليات في إدارة الكهوف والخسفات كمواقع محمية مختلفة 
تماًما عن أنواع التراث الجيولوجي األخرى.

تتشكل معظم الكهوف الخسفية من المياه المترشحة من سطح 
األرض، ولكن بعضها تشكل بسبب ارتفاع المياه الجوفية. قد 
تكون ممرات الكهف نشطة )تخضع لتوسيع عن طريق تدفق 

المياه( أو تظهر خاملة )ال يوجد تدفق دائم للمياه(. يزداد العدد 
العالمي للكهوف الخسفية، وطولها، وعمقها، وعدد المستكشفين 

عاًما بعد عام، وقد يكون لاكتشافات الجديدة خارج المناطق 
المحمية قيمة تراث جيولوجي أكبر من تلك الموجودة في 

المناطق المحددة سابًقا. واستجابة لذلك، قد يلزم تعيين مناطق 
محمية جديدة أو إعادة تقييم حدود المناطق القائمة.

 تقديم المشورة التفصيلية إلدارة المناطق المحمية والمحفوظة:
■ الكهوف ومناطق الخسفات )7. 1.(

■  المناطق الجليدية وما حولها )7. 2.(
■  مواقع المعادن والمتحجرات )7. 3.(

■  المناطق البركانية )7. 4.(.
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صورة 7. 1. مدخل كهف شنق سون دونج، متنزه فونج نها- كو بانج الوطني، فيتنام، الذي تم استكشافه ومسحه ألول مرة في عام 2009، واعتبر في عام 
2020 أكبر ممر كهف في العالم من حيث الحجم )5000 م × 145 م × 200 م(. © ديف بونيل

صورة 7. 2. اشكال رواسب كهفية سليمة )الهوابط، والصواعد، والرواسب الصفائحية( في كهف وايلد بور، متنزه مولو الوطني وموقع التراث العالمي، 
ساراواك، ماليزيا. © جون كون
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في بعض المناطق الخسفية، ال تصل أي من القنوات إلى الحجم 
الذي يمكن لإلنسان الوصول إليه. وبالتالي، يمكن أن يكون هناك 

تخسف سطحي مع تضاريس مميزة وتدفق سريع للمياه الجوفية عبر 
القنوات، ولكن ال يوجد كهوف. على النقيض من ذلك، في بعض 
المناطق التي ال تنكشف فيها الصخور القابلة للتخسف )وبالتالي ال 
توجد أشكال أرضية خسفية سطحية(، تشكل المياه الجوفية الجارية 

في العمق من خال صخور الكربونات أو المتبخرات قنوات 
وممرات وفي بعض الحاالت كهوف. لذلك، من الضروري إجراء 

مسح كامل للمنطقة قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الحماية.

التهديدات
نظًرا ألن حوالي 20-25 ٪ من سكان العالم يعتمدون على مياه 

الشرب من الخسفات، فهناك مؤلفات كبيرة حول التهديدات التي 
 تتعرض لها المياه الجوفية في هذه المناطق 

 )Drew & Hotzl, 1999; Kresic, 2013(. وان المياه 
الجوفية في الخسفات معرضة بشكل خاص النتقال البكتيريا، على 

سبيل المثال، من أنظمة الصرف الصحي سيئة التصميم، والملوثات، 
مثل مبيدات اآلفات، ومبيدات األعشاب من األراضي الزراعية، 
والهيدروكربونات من الطرق ومرافق تخزين الوقود، والرواسب 
من الزراعة، والصناعة االستخراجية، والتنمية. وهناك العديد من 

األمثلة على اإلفراط في استخراج المياه الجوفية من الخسفات، 
 .)Veni et al., 2001( والذي يؤدي عادًة إلى هبوط أو انهيار كارثي

هناك درجة عالية من االستيطان في العديد من مناطق الخسفات، 
وتهديدات التنوع البيولوجي للحجر الجيري، خاصة في المقالع، وقد 
 Vermeulen & Whitten, 1999; BirdLife( تمت مناقشتها بواسطة
et al., 2014(. يعد تكوين الفراغات تحت السطح عن طريق ذوبان 

الصخور، واالنتقال السريع للرواسب تحت األرض عن طريق المياه 
الجوفية، ووجود مظاهر مميزة لمناطق الخسفات، فقد تمت مناقشة 
التهديد الذي تشكله على البنية التحتية وتطوير السطح على نطاق 

واسع. قد يؤدي تطوير الكهوف والسماح بدخول الزوار إلى إلحاق 
ضرر كبير بالمظاهر المهمة بعلوم األرض، ولكن إذا تم القيام بها 

بحساسية فيجب أن توفر وصوالً جيداً للدراسات العلمية. على سبيل 
المثال، عندما تم تطوير كهف بول آن لونين )دولن( في أيرلندا، تم 
توسيع ممر الكهف الحالي بشكل انتقائي لاحتفاظ بأكبر قدر ممكن 

من التشكل وسمح الممر الجديد للعلماء بنقل معدات الحفر إلى غرفة 
بها رواسب عميقة كانت موجودة، وكان يمكن الوصول إليه سابًقا 

فقط عبر ممر منخفض وضيق.

باإلضافة إلى التأثيرات المباشرة، فإن أي تغييرات في تدفق 
المياه، أو الرواسب، أو ثاني أكسيد الكربون على الخسفة تمثل 

تهديًدا محتماً للتنوع الجيولوجي، على سبيل المثال، عن طريق 
مليء أو دفن المظاهر بواسطة الرواسب الحديثة أو التغييرات في 

كيمياء المياه المترشحة التي تؤدي إلى التوقف من ترسيب االشكال 
الكهفية. واألنشطة الرئيسية التي تنتج مثل هذه التغييرات هي 

الزراعة والغابات، والصناعات االستخراجية، واستغال المياه، 
والبناء / التحضر، والسياحة / الترفيه. تعد الزراعة ونشاط الغابات 

من أكثر األنشطة البشرية شيوًعا في المناطق المحمية للخسفات 
وعلى حدودها، ولكل منهما مجموعة من التأثيرات. عادة ما تؤدي 
التغييرات في الغطاء النباتي السطحي، نتيجة للحرائق على سبيل 

المثال، إلى تآكل التربة وفي الحاالت القصوى إلى التصحر، فضاً 
عن تقليل تركيزات ثنائي أكسيد الكربون في التربة. عادة ما يكون 

الستغال المياه تأثيرات غير مباشرة على التنوع الجيولوجي؛ على 

سبيل المثال، إما عن طريق استخراج المياه وخفض منسوب المياه 
الجوفية، أو إعادة شحن رواسب الغسيل إلى القنوات. انظر المربع 

6. 2. للحصول على مثال سلوفيني. 

مبادئ اإلدارة واالرشادات
تتلقى مناطق الخسفات الحماية على المستويات المحلية، 

والوطنية، والدولية لمجموعة متنوعة من األسباب التي عادة ما 
يكون التنوع الجيولوجي واحًدا منها ؛ في بعض الحاالت، لم 

يتم ذكره. على سبيل المثال، حدد وليامس خمسة من أصل 52 
 ).Williams, 2008 and pers. comm( موقًعا للتراث العالمي
باعتبارها تتمتع بخصائص خسفات ذات أهمية دولية )بما في 

ذلك اثنتان لها قيمة استثنائية عالمية، على النحو المحدد في 
اتفاقية حماية التراث العالمي( وقد تم إدراجها في قائمة التراث 

العالمي فقط بسبب اهميتها الثقافية؛ ليس من الواضح ما إذا 
كان التنوع الجيولوجي يتلقى أي حماية داخل هذه المواقع. 

وبالمثل، حدد كون )Gunn, 2020( 151 محمية من المحيط 
الحيوي في 62 دولة )إجمالي المساحة 42،181،357 هكتاًرا(، 
و 124 موقًعا من مواقع رامسار في 55 دولة )إجمالي المساحة 

4،766،652 هكتاًرا( تحتوي على مياه جوفية خسفية وعلى 
األرجح أيًضا تنوع جيولوجي خسفي مهم. حتى في المتنزهات 

الجيولوجية العالمية التي تحتوي على الخسفات، فإن التركيز 
على الحماية هو عادة في الكهوف السياحية التي يتم تشغيلها 
تجارًيا مع مراعاة قليلة أو معدومة لمتطلبات إدارة الكهوف 

األخرى، وكذلك احياناً، للتنوع الجيولوجي األوسع في الخسفات. 
ومن ثم، فإن أهم مبدأ في إدارة المناطق المحمية للخسفات هو 
اعتماد نهج شامل يأخذ في االعتبار نظام الخسفات بأكمله. هذا 
يشمل السطح واالشكال االرضية تحت السطحية، وشبكة المياه، 
والنباتات والحيوانات، وأي قيم روحية، ودينية، وثقافية أخرى.

صورة 7. 3. حفرة  داشيوي  تيانكينغ العماقة )دولين( بطول 600 متر، 
وعرض 42  متر، وعمق 613 متر، ليي- فنغشان، جيوبارك عالمي، 

الصين. © جون كون
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الصورة 7. 4. كهف غوف من كهوف شيدر موقع ذو أهمية علمية خاصة، وكهف سومرست، إنجلترا مفتوح للجمهور ألكثر من 100 عام. لسوء الحظ، 
شجع االستخدام السيئ لإلضاءة على نمو نبات زهرة المصباح في أجزاء كثيرة من الكهف. المسبح اصطناعي ويحتوي على االشكال الكهفية التي جلبت من 

أجزاء أخرى من الكهف، الى جانب العمات المعدنية التي رماها الزوار »لتحقيق أمنية«. © جون كون

تم نشر االرشادات الدولية لحماية الكهوف والخسفات من قبل 
 Watson et al., 1997 and( االتحاد العالمي لحماية الطبيعة

Veni et al., 2001(. وتتضمن أمثلة إرشادات أفضل الممارسات 
للحفاظ على الكهوف والخسفات على المستوى اإلقليمي أو 
الوطني عن إنجلترا )Prosser et al., 2006(؛ وكتيب إدارة 

الخسفات لعام 2003 لكولومبيا البريطانية، كندا، مع وحدة تدريب 
متصلة عبر اإلنترنت )British Columbia, 2003; 2020(؛ 

وارشادات حكومة تسمانيا في استراليا لحماية وإدارة الخسفات 
)حكومة تسمانيا، غير مؤرخة(. تنشر العديد من جمعيات 

الكهوف الوطنية إرشادات حول مسؤولية الكهوف؛ على سبيل 
المثال، جمعية الكهوف البريطانية )غير مؤرخة( والجمعية 

 الوطنية لعلم الكهوف في الواليات المتحدة األمريكية 
 )2016(. ويقدم اوو وكيم أمثلة من كوريا 

)Woo and Kim, 2018(. ويوضح الجدول 7. 1. بعض 
االعتبارات اإلدارية الرئيسية.

7. 2. إدارة المناطق المحمية والمحفوظة في األنهار 
الجليدية وما حولها

أشكال األرض والعمليات والمظاهر ذات القيمة
 تشمل المناطق المحمية الجليدية وما حولها )المناطق المعرضة 
للتجميد والذوبان بالتناوب على ارتفاعات عالية أو بالقرب من 
جوانب األنهار الجليدية( مجموعة واسعة من المظاهر النشطة 

)الحديثة( وغير النشطة )العصرالرباعي(. البيئات الجليدية 
الحديثة متوافقة مع، على سبيل المثال، بالصفائح الجليدية 
في أنتاركتيكا وغريناند؛ القمم الجليدية والحقول الجليدية 

في باتاغونيا وأالسكا )الواليات المتحدة األمريكية( وأيسلندا؛ 
واألنهار الجليدية الجبلية في جبال األلب، وجبال الهيمااليا، 

وجبال روكي، وجزر أنتاركتيكا الفرعية، وتتألف هذه البيئات 
من تجمعات مشتقة من توليفة متغيرة من العمليات الجليدية، 

والبحيرية، والنهرية، والبحرية. في هذه المناطق، توجد أيًضا 

تجمعات من التضاريس غير النشطة والرواسب التي تسجل 
تغيرات طويلة المدى في األنهار الجليدية بمرور الوقت من 

 Kiernan, 1996; Benn( عقود إلى مئات اآلالف من السنين
Evans, 2010 &(. غالًبا ما تكون المناطق المحمية التي تمثل 
هذه األنواع الجليدية كبيرة وتشمل العديد من المناظر الطبيعية 

األكثر روعة في العالم ومحميات التنوع البيولوجي الهامة 
)مثل: متنزه ساغارماثا )جبل إيفرست( الوطني، في نيبال؛ 

ومتنزه أوراكي / جبل كوك الوطني، في نيوزيلندا؛ ومتنزه لوس 
جاسياريس الوطني، في األرجنتين؛ ومتنزه توريس ديل باين 

الوطني، في تشيلي؛ والمتنزه الوطني الجليدي، في الواليات 
المتحدة األمريكية؛ ومتنزه شمال شرق جريناند الوطني، في 

الدنمارك؛ ومتنزه فاتناجوكول الوطني، في أيسلندا؛ ومتنزه 
جوتونهايمين الوطني، في النرويج؛ ومتنزه ساريك الوطني، في 
السويد(. وهي تتكون دائًما من مجاميع من التضاريس واألنظمة 

الجيومورفولوجية الديناميكية على مستويات مختلفة. تشتمل 
البيئات الجليدية غير النشطة على التضاريس والرواسب التي 

تشكلت أساًسا خال النشاطات الجليدية للعصر الرباعي خال 2.6 
مليون سنة الماضية. وهذه المناطق الجليدية موجودة على مساحة 
واسعة من خطوط العرض الوسطى في أمريكا الشمالية وأوراسيا 
وكذلك في المناطق األمامية والوديان المنخفضة للصفائح الجليدية 
 .)Ehlers et al., 2011( الحالية وأنظمة األنهار الجليدية الجبلية
تتراوح المناطق المحمية على نطاق واسع في الحجم من نطاق 

المناظر الطبيعية مع تنوع جيولوجي مرتفع )على سبيل المثال ، 
منطقة تسمانيا البرية للتراث العالمي في أستراليا؛ ومنطقة البحيرة 
ومتنزهات كيرنغورمز الوطنية، في المملكة المتحدة( إلى مواقع 

جيولوجية صغيرة )أقل من 1 كيلومتر مربع( تحتوي على سجات 
طباقية استثنائية أو تمثيل لانهار الجليدية في العصر الرباعي، 

والتغير البيئي، وغالًبا ما تتعرض للتآكل الساحلي أو النهري. عندما 
يكون المكشف الطبيعي نادًرا، غالًبا ما توفر المحاجر المستخدمة 
وغير المستخدمة مورًدا عالي القيمة لمكاشف سجات الرواسب. 
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الجدول 7. 1. االعتبارات الرئيسية في الحفاظ على األرض في الكهوف والخسفات.

إدارة الســطح فــي منطقــة الخســفات المحميــة، يجــب تقييــم أي نشــاط مخطــط لتحديــد التأثيــر المحتمــل علــى تدفــق المــاء والهــواء )خاصــة 
مســتويات ثنائــي أكســيد الكربــون( ، وهــو المحــرك للعمليــات الخســفية.

منطقة 
مستجمعات 

المياه

تتلقى العديد من مناطق الخسفات تدفًقا كبيًرا للمياه والرواسب من مستجمعات المياه غير الخسفية المجاورة، وتتحرك 
المياه الجوفية في الخسفة عادًة تحت مستجمعات المياه الطبوغرافية وقد تتبع مسارات متقاربة ومتباعدة. عادة ما تكون 
مستجمعات المياه الخسفية ديناميكية وتتوسع وتتقلص استجابة لهطول األمطار. ومن ثم، فمن الضروري أن يتم تحديد 
مستجمعات المياه الكاملة للمناطق المحمية الحالية أو المقترحة في الخسفة باستخدام تجارب تتبع المياه المتكررة ورسم 

خرائط الكهوف. في تلك المناطق التي تمتد فيها مستجمعات المياه إلى ما وراء المنطقة التي بها تراث جيولوجي 
لخسفة سطحية ، يجب أن تشكل األرض اإلضافية جزًءا من منطقة عازلة أو يجب أن تكون هناك خطة متكاملة إلدارة 

مستجمعات المياه لحماية معالم الخسفة المصب ذات األهمية.
الصناعات 

االستخراجية
يجب أن يكون هناك افتراض عام ضد الصناعة االستخراجية في المناطق المحمية الخسفية حيث توجد حتما خسارة في 
التنوع الجيولوجي وتحوير العملية. عندما تكون هناك حاجة إلى معدن ال يمكن الحصول عليه خارج المنطقة المحمية، 

يجب تقييم مواقع االستخراج المحتملة من حيث التضاريس السطحية والجوفية والترابط الهيدروجيولوجي لتحديد مناطق 
“الحد األدنى من التأثير”.

المنشأت على 
نطاق واسع

تم تطوير بروتوكوالت تقليل المخاطر التي تواجهها الخسفات عند تطوير الطرق السريعة والسكك الحديدية، لكن مخاطر 
هذا التطوير على الخسفات لم تحظ بنفس القدر من االهتمام. عندما يكون من الضروري عبور المناطق المحمية، فإن رسم 
خرائط التضاريس السطحية، والتحريات الكهفية، مع مسوحات الكهوف المفصلة، والتحقيقات الهيدروجيولوجية، ضرورية 

لتحديد المسار »األقل ضرًرا«. يجب أن تشمل التدابير الخاصة بالخسفات، منع الوصول المباشر لطرق المرور التي 
تحتوي على الهيدروكربونات والرواسب الى المياه الجوفية؛ والمحافظة على الفراغات الدقيقة الموجودة على السطح، بدالً 

من ملئها بمواد التحشية؛ وتوفير وصول بديل إلى أي كهوف اخرى.

المنشأت المحلية 
والوصول

تنطبق اعتبارات مماثلة على إنشاء الطرق المحلية ومسارات المشي داخل المناطق المحمية الخسفية، ولكن يجب أن 
يكون من الممكن التحكم بشكل أكبر في المسار. يعد رسم خرائط الكهوف المرتبط برسم خرائط التضاريس السطحية أمًرا 

ضرورًيا لتحديد الممرات األقل ضرًرا. بالنسبة للمشاريع األكبر، يجب إجراء المسوحات الجيوفيزيائية لتحديد الفراغات 
الكبيرة. ويجب توجيه مياه الصرف من الطرق والمسارات من خال مصائد الرواسب )والمواد الهيدروكربونية( التي 

تتلقى صيانة دورية.
تتطلب أي مباٍن جديدة في المناطق المحمية الخسفية )مثل مراكز الزوار( الى عمليات مسح سطحية وجوفية مسبقة لتجنب المنشأت

البناء فوق المظاهر الجوفية.
مواقف السيارات 

ونقل الزوار
حيثما أمكن، يجب أن تكون مواقف السيارات بعيدة جًدا عن التضاريس السطحية الهامة. وال ينبغي أبًدا أن تكون فوق 

الكهوف، وذلك لتجنب تسرب المياه، وألن مواقف السيارات تشكل “غطاًءا” منيًعا يحد من ترشح المياه ويمكن أن يتسبب 
في جفاف الكهوف. على نحو متزايد، ُتستخدم السيارات الكهربائية لنقل الزوار من مواقف السيارات الكبيرة المصممة 

جيًدا إلى المظاهرالمهمة.
توليد الطاقة 

وتخزين الوقود
في بعض مناطق الخسفات المحمية تكون مرافق الزوار بعيدة وخارج شبكة الكهرباء. حيثما أمكن، يجب توليد الكهرباء 
في الموقع باستخدام وحدات الرياح أو المياه أو الطاقة الشمسية. إذا كانت مولدات الطاقة التي تعمل بالديزل ضرورية، 
فيجب أن يكون الوقود الازم لها وألي استخدامات أساسية أخرى في خزانات محاطة بحواجز مبنية لهذا الغرض مع 

إجراءات لمنع االنسكاب.
نظًرا ألن مناطق الخسفات تتميز بنقص المياه السطحية، يتم استغال المياه الجوفية بشكل شائع للحصول على إمدادات إمدادات المياه

لاستخدام البشري. ومن المحتمل أن يكون تجميع مياه الترشيح التي تدخل الكهف تأثير ضئيل، ولكن قبل استخراج أي 
مياه من مجاري الكهوف، من الضروري تحديد مصدرها ومكان تصريفها )عن طريق تتبع المياه(. ويمكن بعد ذلك اتخاذ 

القرارات المناسبة بشأن التأثيرات المحتملة من استخراج المياه.
معالجة المياه 

الرمادية 
والصرف 

الصحي

ال ينبغي تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الخسفات، ألن هذا سيؤدي إلى تلوث يحتمل أن يؤثر على 
اشكال الرواسب الكهفية، واحياء الكهوف والينابيع. وقد يؤدي نقل المياه العادمة الى الخسفات إلى اإلخال بتوازن المياه، 

وأفضل الممارسات هي معالجة المياه إلى مستوى عاٍل قبل تصريفها في الخسفات عند نقطة يوجد فيها إعادة تغذية 
طبيعية. على سبيل المثال، في جيوبارك كهف ماربل آرك العالمي )أيرلندا(، تنقل مياه الصرف من مركز الزوار الى 

محطة معالجة صغيرة في الموقع ويتم تصريف المياه المعالجة عالية الجودة في مجرى الكهف.
النباتات 

والحيوانات
قد تفضل بعض األنواع النباتية، مناطق الحجر الجيري، مع تربتها الغنية بالكربونات، وتنتج نباتات مميزة. وقد تؤثر 

جيومورفولوجيا الخسفات أيًضا على التجمعات النباتية. على سبيل المثال، قد تشتمل الخسفات التي تعمل كأحواض للهواء 
البارد على نباتات أكثر تميًزا من االرتفاعات العالية أو المناخات األكثر برودة في الماضي.
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إدارة تحت السطح
منطقة 

مستجمعات المياه
من الضروري حماية المستجمع بأكمله، لكن الكهوف التي تمتد في العمق تحت التضاريس غير الخسفية تمثل صعوبة خاصة. إذا كان 

من الممكن إثبات عدم وجود اتصال بين السطح والكهف، فلن يتم كسب أي شيء من خال وجود منطقة محمية فوق أثر الكهف، ولكن 
في حالة وجود اتصال محدود، على سبيل المثال عبر صخورغطاء الحفرة، فمن المهم أن التضاريس السطحية محمية.

الغالبية العظمى من الكهوف غير مطورة، ولكن هذه الكهوف قد تستقبل العديد من الزوار للقيام بـ “مغامرة الكهوف” بدون ارشاد، بما وصول الزوار
في ذلك الغوص في الكهوف. وفي المناطق المحمية، قد يكون نظام التصاريح ضرورًيا لتقييد أعداد الزوار. تعتبر البوابات المقفلة 
ضرورية لحماية الكهوف ذات القيمة الجيولوجية، أو البيولوجية، أو األثارية العالية. يجب على جميع الزائرين التسجيل في مدونة 

قواعد سلوك الكهوف ذات التأثير الضئيل، وفي الكهوف المستخدمة بكثرة، يجب تحديد الطرق المفضلة بوضوح ولكن بشكل اليؤثر 
على المظاهرالمهمة.

مناطق داخل 
الكهف

يجب أن تتضمن مسوحات الكهوف في المناطق المحمية تفاصيل التراث الجيولوجي لتسهيل اإلدارة عن طريق تقسيم المناطق. يجب 
تحديد تلك األجزاء من الكهف األكثر ماءمة لوصول الزوار، إلى جانب المناطق التي يجب فيها تطبيق قيود الوصول بسبب وجود 

اشكال الرواسب الكهفية، أو رواسب صخرية، أو شواهد أثارية استثنائية، أو تلك التي تحتوي على تركيزات عالية من الغازات 
الضارة، مثل ثنائي أكسيد الكربون أو الرادون.

الكهوف السياحية 
الموجودة

تم تطوير العديد من الكهوف السياحية قبل تحديد المناطق المحمية، ولسوء الحظ، حدث في بعضها ضرر كبير على اهتمامات التراث 
الجيولوجي من تدمير الرواسب، واشكال الرواسب الكهفية بعد بناء الممرات، وإدخال المواد العضوية، ونمو النباتات )الطحالب، 

ونباتات اخرى، والنباتات التي تنمو في الضوء االصطناعي(. قد تؤدي أعداد الزوار الكبيرة أيًضا إلى زيادة تركيزات ثنائي أكسيد 
الكربون إلى المستويات التي تبدأ فيها اشكال الرواسب الكهفية في الذوبان. لذا يجب تقييم الكهوف السياحية في المناطق المحمية 

ووضع خطة إدارة الستعادة المظاهر ذات األهمية حيثما أمكن والحماية من األضرار المستقبلية. على سبيل المثال، يجب استبدال 
.)ISCA, 2014( الحديثة. لمزيد من التفاصيل انظر LED أنظمة اإلضاءة القديمة بأنظمة

تطوير كهوف 
سياحية جديدة

تعد الكهوف السياحية عادًة مصدًرا مهًما للدخل للمنطقة المحمية وقد يكون هناك ضغط لفتح كهوف جديدة. لذا يجب السماح بذلك فقط بعد 
توضيح الحاجة الضرورية وتحديد كهف مناسب. يجب وضع خطة التطوير بمشاركة خبراء الكهوف ذوي الخبرة لتقليل الضرر الذي 

يلحق بتضاريس الممر، واشكال الرواسب الكهفية، والرواسب. يجب تركيب أجهزة استشعار لمراقبة جودة الهواء في وقت ذروة الزوار.

تختلف الكهوف السياحية في عدد مرات التنظيف المطلوبة، وأكثر المتطلبات شيوًعا هي إزالة تراكمات المواد والمخلفات البشرية تنظيف الكهوف
الناتجة عن الزوار، والتحكم في النباتات الضوئية حيثما أمكن، ويجب استخدام الماء للتنظيف من داخل الكهف ويجب استخدام الماء 
الساخن عالي الضغط فقط في حالة فشل الخيارات األخرى. يتم التحكم في النباتات الضوئية بشكل أفضل عن طريق تقليل اإلضاءة 

واستخدام مصابيح LED، ولكن يمكن استخدام محلول 5٪ من هيبوكلوريت الصوديوم إلزالة النمو الحالي ، بشرط توخي الحذر 
لتجنب الجريان السطحي الذي يدخل تيارات الكهوف.

يجب إخطار الزائرين بوضوح بمكان توقفهم األخير للحمامات قبل دخول الكهف ويجب أن يكون هناك افتراض عدم وجود الحمامات حمامات الكهف
في الكهف، على الرغم من أنه قد تكون هناك حاجة إليها، لكن في الكهوف السياحية الواسعة حيث يكون الزوار تحت األرض ألكثر 

من ساعة. تعمل التصميمات الحديثة على تقليل النفايات، ولكن لتجنب التلوث، يلزم العناية في التفريغ والتنظيف.

تعد الكهوف مواقع معيشة شهيرة لمجموعة من أنواع الخفافيش المختلفة. مخلفات )ذرق( الخفافيش له أهمية خاصة ألنواع الافقاريات حيوانات الكهوف
المحللة التي تعيش في مثل هذا النظام البيئي للكهف. في الماضي ، كان يتم استخراج ذرق الطائر بشكل شائع لقيمته كسماد مما يترك 

بعض الكهوف في حاجة إلى الترميم. 

تعيش األنواع األخرى مثل الطيور، والثعابين، والثدييات، والبرمائيات، في مداخل الكهوف ومنطقة مدخلها المباشر وتحتاج إلى 
الحماية. توجد بعض أنواع حيوانات الكهوف في أعماق الكهف وتطورت في غياب الضوء.

.)Watson et al., 1997( المصدر: تم تجميعه من مجموعة متنوعة من المصادر ، وأبرزها واتسون واخرون

وبالمثل، تضم البيئات المجاورة لانهار الجليدية على كل من 
التضاريس النشطة وغير النشطة والرواسب التي تكونت بسبب 

 .)Ballantyne, 2018( المناخ البارد والعمليات غير الجليدية
فالتضاريس النشطة منتشرة على أرض خالية من األنهار 

الجليدية في المناطق القطبية والجبال المرتفعة، وكذلك على 
العديد من الجبال ذات االرتفاعات المنخفضة في خطوط العرض 

الوسطى والمنخفضة التي لم تعد تدعم األنهار الجليدية، أو 
الصغيرة فقط. وتوجد أيًضا مظاهر مجاورة لانهار الجليدية غير 

النشطة على ارتفاعات منخفضة في نفس المناطق وفي مناطق 
األراضي المنخفضة لخطوط العرض المتوسطة، وال سيما 

تلك الموجودة في نصف الكرة الشمالي التي تقع خارج حافات 
الصفائح الجليدية الرباعية. 

تتمتع المناطق المحمية الجليدية وشبه الجليدية بقيمة عالية من 
التراث الجيولوجي لعدد من األسباب. إنها مهمة للبحث العلمي 
وفهم ديناميكيات األنهار الجليدية، والتغيرات المناخية السابقة 
المسجلة في اللب الجليدي، والتضاريس، والرواسب الجليدية 

وشبه الجليدية، والبحيرات الجليدية، والرواسب البحرية. هذه 
المعرفة هي المفتاح لتمكين رؤى حول االستجابات الديناميكية 

المستقبلية المحتملة للصفائح الجليدية لاحترار العالمي في 
القطب الجنوبي وجريناند. توفر التضاريس والتربة الجليدية 

وشبه الجليدية األساس المادي، أو » المسرح ›‹، للتنوع 
البيولوجي على مناطق واسعة من خطوط العرض العليا 

والمتوسطة، وفي البيئات الجبلية في العالم على مقياس من 
نطاقات كاملة إلى فسيفساء الموائل على منحدرات جبلية 

معينة. العديد من المناطق المحمية الجليدية وشبه الجليدية، 
لها أيًضا قيمة كبيرة للسياحة، واألنشطة التعليمية والترفيهية، 

وجمعيات التراث الثقافي )على سبيل المثال من خال الفولكلور، 
واألساطير، ورموز وطنية(، وجماليات المناظر الطبيعية، 

 ومصادر إلهام للفن واألدب 
)Kiernan, 1996; Gordon, 2018(. باإلضافة إلى ذلك، فهي 

مصادر مهمة للمياه لمناطق األراضي المنخفضة المجاورة، 
وللطاقة الكهرومائية.
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صورة 7. 5. يمكن الوصول بسهولة إلى نهر نيجاردسبرين الجليدي والركام المترسب، وهو أحد روافد نهر جوستيدال الجليدي، وهو أكبر غطاء جليدي في 
أوروبا. يقع الموقع في محمية نيجاردسبرين الطبيعية، وهي جزء من متنزه  جوستيدالسبرين الوطني، في النرويج. © خوسيه بريلها

 الصورة 7. 6. المنطقة الذائبة حديًثا عن طريق تراجع نهر ستانلي الجليدي تخضع اآلن لعمليات الجليد المجاورة، متنزه كوتيناي الوطني، في كندا. 
© متنزه زويا لينش، في كندا
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التهديدات
 من المحتمل أن تنطبق جميع التهديدات الواردة في الجدول
6. 2. على اهتمامات التراث الجيولوجي للمناطق المحمية 

الجليدية وشبه الجليدية )الجدول 7.2(. واهم اآلثار الرئيسية هي:
■  التدمير الكلي أو الجزئي للتضاريس ومكاشف الرسوبيات ؛

ــن المظاهــر، ال ســيما  ــات بي ــدان العاق ــع وفق ــة تكامــل الموق ■   تجزئ
ــة ؛ ــي تجمعــات األشــكال األرضي ــث يكمــن المظهــر المهــم ف حي

■  تعطيل العمليات الجيومورفولوجية.

■  فقدان الوصول إلى التضاريس أو مكاشف الرسوبيات؛ و

■   فقــدان رؤيــة المظاهــر الرئيســية )علــى ســبيل المثــال مــن خــال نمو 
النباتــات أو تجمــع الــركام الصخري أمام مكاشــف الرســوبيات(.

تميل المناطق المحمية الكبيرة على نطاق المناظر الطبيعية 
)بشكل عام( إلى أن تكون قوية نسبًيا في مواجهة معظم 

التطورات والتهديدات صغيرة النطاق، على الرغم من أن 
المخاوف الخاصة ستكون فقدان التكامل والطبيعية، وخطر 

حدوث ضرر كبير أو تدمير مظاهر محددة ذات قيمة استثنائية 
 لتسهيل التطورات، مثل إنشاء البنية التحتية للتزلج 

)Reynard, 2009a( أو تسوية سطح نهر جليدي صخري 
إلنشاء مسارات للتزلج )Lambiel & Reynard, 2003(. ومن 

ثم ، فإن التوثيق الصحيح الهتمامات التراث الجيولوجي، وتقييم 
حساسيتها وتأثيرات أي تطورات، أمر ضروري. تميل المواقع 

الجيولوجية الصغيرة إلى أن تكون أكثر حساسية للتطورات 
والتهديدات، وغالًبا ما يكون لديها مجال أقل لتجنب أو تخفيف 

التأثيرات اعتماًدا على خصائص الموقع. مرة أخرى ، يعد 
التوثيق المناسب لمظاهر االهتمام وتقييم حساسيتها وتأثيرات أي 

تطورات أمًرا ضرورًيا.

مبادئ وإرشادات إدارة الموقع
تنطبق المبادئ العامة التالية ، بعد تصنيف الموقع في الجدول 5. 2:

■   مواقع تكامل / المظاهر الثابتة - حماية التكامل المادي 
للمورد ومنع التجزئة )على سبيل المثال من خال المقالع، 
وبناء المسار(، بحيث تكون العاقات بين المظاهر واضحة 
)على سبيل المثال بين المرتفعات الناتجة من اذابة الثاجات 

وقنوات المياه الذائبة(؛
■   المواقع الجيومورفولوجية النشطة / المظاهر - الحفاظ على 

العمليات الطبيعية وقدرة العمليات النشطة على التطور بشكل 
طبيعي 

■   مواقع المكاشف- مراقبة مكاشف الرسوبيات وإجراء الصيانة )مثل 
إزالة الغطاء النباتي(، إذا لزم األمر، اعتماًدا على مستوى ونوع 

االستخدام؛ و 

■   محدودة المظاهر/ فريدة - الحفاظ على حماية صارمة لمنع 
فقدان المظاهر المهمة الرئيسية )مثل الرواسب الجليدية(؛ في 
في الحاالت التي تكون فيها المظاهر المهمة ضعيفة بشكل خاص ، 

فقد تتطلب الدفن.

يمكن إدارة بعض المناطق المحمية الصغيرة ككيانات منفصلة، 
ولكن بشكل عام ستوجد المظاهر الجليدية وشبه الجليدية على 

 شكل تجمعات معقدة للتشكيل األرضي والعملية 
 )Kiernan, 1996; Reynard, 2009b(، وسوف تختلف 

المظاهر الفردية في حساسيتها لتهديدات معينة. لذلك فإن تأثيرات 
التجزئة وفقدان التكامل وسياق مجموعات األشكال األرضية 

هي اعتبارات مهمة. في البيئات الجليدية الحديثة، يجب أن تكون 
أهداف إدارة المناطق المحمية الحماية الجيولوجية هي الحفاظ 
على العمليات النشطة وحماية تكامل وسياق مجاميع االشكال 
األرضية غير النشطة الموجودة. يرجح أن تكون التهديدات 
الرئيسية من السياحة والترفيه، وتنمية الطاقة الكهرومائية، 
والحراجة. قد تنشأ التأثيرات بشكل مباشر من تحديد مواقع 
المباني والبنية التحتية المرتبطة بها وبشكل غير مباشر من 

تدابير التخفيف من المخاطر التي تعتبر ضرورية لحماية 
التطورات )مثل حماية ضفاف النهر(. يجب تقييم التأثيرات 

المباشرة وغير المباشرة لتحديد مواقع المنشآت الجديدة على 
مظاهر التراث الجيولوجي، وكذلك المخاطر التي يتعرض لها 
الجمهور، خاصة وأن التغير البيئي المتسارع يزيد من مخاطر 
األنهار الجليدية وجليد التربة )Kääb et al., 2005(. في بعض 
المناطق، مثل جبال الهيمااليا، يمثل الخطر المتزايد لفيضانات 

البحيرات الجليدية مصدر قلق خاص للمجتمعات المحلية 
والزائرين في اتجاه مجرى النهر، مما يستلزم وضع تدابير 

تحذير وخفًضا هندسًيا لمستويات البحيرة. تكون التضاريس غير 
النشطة والرواسب المحدودة معرضة بشكل خاص للتلف بتاثير 

 مجموعة من التهديدات )الجدول 
7. 2.( )انظر الصورة 3. 5.(. تتمثل أهداف اإلدارة الرئيسية 

لمثل هذه المظاهر في الحفاظ على تكامل التضاريس والوصول 
إلى المكاشف أو المواقع حيث يمكن إعادة مكاشف الرواسب 

بسهولة للبحث العلمي، و للتفسير عند الحاجة. في حالة 
التضاريس، فإن متطلب اإلدارة الرئيسي هو منع الضرر الناجم 
عن أنشطة مثل استخراج المعادن، والتنمية، والتشجير )الجدول 
7. 3.(. في حالة المقالع العاملة، هناك متطلبان رئيسيان: أوالً، 
ضمان السماح بالوصول للبحث العلمي )مع مراعاة اعتبارات 
الصحة والسامة المعقولة(، ال سيما عند فقدان المواد المهمة 

علمًيا )مثل الرواسب بين الجليدية( بشكل دائم؛ وثانًيا، االحتفاظ 
باألقسام التمثيلية وتعطيل االحتياطيات بعد توقف العمل، حيثما 

أمكن ذلك. يتطلب هذا األخير مفاوضات مبكرة مع مشغلي 
المقالع وسلطات التخطيط )Prosser, 2016(. .في والحفر حالة 
المقالع والحفر المهجورة، هناك متطلبان للترميم واإلدارة عند 

توقف العمل.

اوالً يجب الحفاظ على الوصول إلى األقسام ألغراض الدراسة 
والتنظيف )على سبيل المثال باليد أو الحفار الميكانيكي(. شريطة 
الحفاظ على إمكانية الوصول، يمكن عادًة استيعاب االستخدامات 

الاحقة مثل مدافن النفايات، أو تطوير المباني، أو تطوير 
األراضي الحرجية حول منطقة الحفظ من خال التصميم الفني 
أو التخطيطي المناسب؛ قد يكون من الممكن الجمع بين التراث 
الجيولوجي وأهداف التنوع البيولوجي. ثانًيا، في حالة عدم إبقاء 

األقسام مفتوحة، يجب الحماية على خيار إجراء الوصول المؤقت 
في المستقبل، مثل السماح باالجتماعات العلمية أو مشاريع 

البحث. بعد هذه األحداث، قد يتم ردم األقسام. يلخص الجدول 
7. 2. اإلرشادات الخاصة بالنهج وحلول الحماية لمجموعة من 
المواقف غير النشطة، مع مزيد من التفاصيل المقدمة بواسطة 

 Kiernan, 1996; Prosser et al., 2006; Kirkbride &(:
 .)Gordon, 2010
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صورة 7. 7.  دائرة من الحجارة ذات شكل مثالي تشكلت بواسطة الصقيع ، كفاديهوك سليتا متنزه نوردوست-سبيتسبيرجين الوطني، سفالبارد، في 
النرويج. هذه التضاريس هشة للغاية لمرور البشر. © روجر كروفتس

الصورة 7. 8. إن الفصوص المحيطة بالجليد والمدرجات الناتجة عن حركة المنحدر الناجم عن التجميد المتناوب وذوبان الجليد هي أشكال أرضية شديدة 
 الهشاشة ويمكن إتافها بسهولة بسبب الرعي الجائر أو المركبات ذات العجات. موقع فانيش هيلز ذو األهمية العلمية الخاصة، في اسكتلندا. 

© روجر كروفتس
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الصورة 7. 9. مجموعة من التضاريس الجليدية عند مقدمة نهر باتيبرين الجليدي في متنزه نوردري ايسفيوردين الوطني، سفالبارد، في النرويج. العزلة 
تعني أن التضاريس من المحتمل أن تظل غير مضطربة، على الرغم من أن ظهور الرحات االستكشافية الصغيرة واستخدام القوارب السريعة إلتاحة 

الوصول إلى األماكن النائية في مياه سفالبارد يمثل تهديًدا محتماً. © روجر كروفتس

المربع 7. 1.
دراسة حالة ترميم: موقع مقلع بتستون ذو األهمية العلمية الخاصة، باكينجهامشير، في المملكة المتحدة

يعد مقلع بتستون )SSSI( مثااًل جيًدا على تكامل التراث الجيولوجي والحفاظ على التنوع البيولوجي كجزء من االستعادة المخطط لها لموقع 
استخراج المعادن السابق. يعرض الموقع دلياً على مرحلتين بين الجليدية، ومرحلة باردة متداخلة، ومظاهر شيه جليدية مع بقايا نباتية وحيوانية 
تشير إلى البيئات والعمليات المتغيرة. الموقع عبارة عن مقلع طباشير سابق غمرته المياه جزئًيا وُتدار اآلن كمحمية طبيعية محلية من قبل منظمة 
غير حكومية بيئية محلية. بعض رواسب العصر الرباعي الرئيسية محجوبة في الوقت الحاضر بواسطة الغطاء النباتي وركام الصخور. كجزء 

من خطة إدارة الموقع المتكاملة ، سيتولى مالكو الموقع ، بالشراكة مع الجيولوجيين المحليين، إزالة الغطاء النباتي، والتنقيب عن مكشف توضيحي 
جديد في الرواسب المجاورة للجليد، وتطوير موارد تعليمية وتفسيرية جديدة للتراث الجيولوجي وتحسين الوصول للزوار والباحثين. سيتم استخدام 

التصوير الفوتوغرافي الثابت لمراقبة حالة الموقع، مما سيساعد في إعام إدارة الحماية الجيولوجية المستقبلية.

 الصورة 7. 10. تظهر رواسب العصر الرباعي الرئيسية في مقلع بتستون فوق مكشف الطباشير المتحلل على الجانب األيمن من الصورة. 
© إليانور براون، الطبيعي، انكلترا
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الجدول 7. 2. التهديدات الرئيسية ومتطلبات إدارة الحماية لفئات مختلفة من مواقع األنهار الجليدية والمجاورة. 
شفرة 

حماية علوم 
األرض

المظاهر نوع الموقع
النموذجية ذات 

االهمية

إدارة الحفظ اإلرشاديةالتهديدات الرئيسية

 مواقع 
المكاشف 

او المواقع 
واسعة 
النطاق

المقالع 
والحفر 
النشطة

المكاشف في 
الرواسب الجليدية 

والمجاورة 
وغيرها من 

رواسب العصر 
الرباعي

الوصول المقيد للدراسات العلمية 
؛ تخزين نفايات المقالع؛ ردم 

واجهات المكاشف؛ اإلفراط في 
االستخراج دون ترك أي احتياطي 

من الرواسب غير المستقرة 
لألبحاث المستقبلية ؛ ترميم و / أو 

تطوير ما بعد العمل

التشاور مع مشغل المقلع لتأمين الوصول للدراسة 
العلمية؛ التشاور مع سلطة التخطيط ومشغل المقلع 
لدمج متطلبات الحماية الجيولوجية أثناء وبعد حياة 

عمل المقلع )بما في ذلك مخططات المراقبة والتسجيل 
الجيولوجي، واالحتفاظ بأقسام الحماية والوصول 

كجزء من خطة االستعادة(

المقالع 
والحفر 

المهجورة

المكاشف في 
الرواسب الجليدية 

والمجاورة 
وغيرها من 

رواسب العصر 
الرباعي

مكب النفايات؛ استعادة غير 
مناسبة؛ تطوير غير مناسب؛ 

تدهور المكاشف؛ زحف الغطاء 
النباتي

التفاوض طويل األجل ألقسام الحماية والوصول 
اآلمن؛ قصر التنمية على المجاالت غير األساسية؛ 

إدارة زحف الغطاء النباتي؛ إعادة حفر األقسام 
للدراسات البحثية حيث تكون غير عملية أو غير 

ضرورية للحفاظ على المكاشف المستمر

المنحدرات 
الساحلية 

والمكاشف 
األمامية 
للشواطئ

مكاشف الرواسب 
الجليدية 

والمجاورة 
وغيرها من 

الرواسب الرباعية

الحماية الساحلية؛ التجريف؛ 
تدهور المكاشف التي ال يحافظ 

عليها تآكل السواحل؛ زحف 
الغطاء النباتي؛ تطوير الموانئ 

والمرافئ والمراسي

الحفاظ على العمليات الطبيعية )التعرية(؛ وصول 
آمن؛ تجنب تركيب الحماية الهندسية “الصلبة” 

للسواحل؛ تجنب التنمية أمام المنحدرات والى الداخل 
التي قد تتطلب حماية الساحل في المستقبل؛ على 

السواحل المتدهورة بشكل غير نشط، وإدارة زحف 
الغطاء النباتي وإعادة حفر األقسام للدراسات البحثية 

على النحو المطلوب
مكاشف 
األنهار 

والجداول

مكاشف الرواسب 
الجليدية 

والمجاورة 
وغيرها من 

الرواسب الرباعية

هندسة األنهار واستقرار الضفة؛ 
تدهور المكاشف التي ال يحافظ 

عليها تآكل األنهار؛ زحف الغطاء 
النباتي

الحفاظ على العمليات الطبيعية؛ وصول آمن؛ تجنب 
تثبيت حماية الضفة الهندسية “الصلبة” ؛ تجنب التنمية 

في السهول الفيضية المجاورة التي قد تتطلب حماية 
“قاسية” في المستقبل؛ على مكاشف التآكل غير 

النشطة، وإدارة زحف الغطاء النباتي، وإعادة حفر 
األقسام للدراسات البحثية على النحو المطلوب

اهتمام الدفن 
واسع النطاق

الرواسب الجليدية 
والمجاورة 

وغيرها من 
الرواسب الرباعية

الممارسات الزراعية واستخدام 
األراضي غير المائمة )مثل 
تصريف مستنقعات الخث( ؛ 

تشجير؛ التطوير فوق المظاهر 
المدفونة ؛ المقالع

تجنب األنشطة غير المائمة في المناطق الرئيسية 
حتى تظل سليمة ومتاحة للبحث العلمي

مكاشف 
قص الطرق 

والسكك 
الحديدية 
والقنوات

مكاشف الرواسب 
الجليدية 

والمجاورة 
وغيرها من 

الرواسب الرباعية

تثبيت وتدرج المكاشف؛ زحف 
الغطاء النباتي؛ غرس األشجار؛ 
توسيع الطريق؛ التطور في قص 

طرق مهجورة

تجنب الحلول الهندسية “ الصلبة “، مثل تغطية 
المكشف بالخرسانة؛ إدارة زحف الغطاء النباتي؛ 

وإعادة حفر أقسام للدراسات البحثية؛ التي تشمل أقسام 
الحفظ والوصول اآلمن كجزء من التصميم النهائي 

لقص الطرق الجديدة

7. إدارة الحماية الجيولوجية في حاالت مختارة



 ارشادات الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية والمحفوظة  | 100

شفرة 
حماية  
علوم 

األرض

المظاهر النموذجية نوع الموقع
ذات االهمية

إدارة الحفظ اإلرشاديةالتهديدات الرئيسية

مواقع 
التكامل

المظاهر 
الجيومورفولوجية 

المستقرة )غير 
النشطة(

التضاريس الجليدية 
والجليدية المجاورة 
ومجاميع االشكال 

األرضية

استخراج المعادن، التحضر، 
والتطورات التجارية 

والصناعية، السدود، التشجير، 
زحف الغطاء النباتي، األنشطة 

الترفيهية غير المناسبة )مثل 
إعادة تشكيل سطح األرض 

لماعب الجولف(، الممارسات 
الزراعية واستخدامات 

األراضي غير المائمة )مثل 
حفر آبار المياه الطبيعية ، وبناء 

المسارات( 

للمظاهر البعيدة عن الساحل: 
مزارع الرياح وتطوير إنتاج 

الطاقة والبنية التحتية المرتبطة 
بها، التجريف، الصيد بشباك 

الجر

الحفاظ على تكامل التضاريس ومجاميع االشكال 
االرضية، تجنب المقالع والتنمية، تجنب التشجير 

واإلغراق وردم المنخفضات، إدارة زحف الغطاء 
النباتي، تجنب األنشطة الترفيهية غير المناسبة

بالنسبة للعناصر البحرية: تجنب التطورات التي 
تزعج قاع البحر

انظمة العمليات 
الجيومورفولوجية 

النشطة

العمليات الجليدية 
والمجاورة وتشكيل 

التضاريس بنشاط

التنمية )مثل البنية التحتية 
للتزلج والمرافق(، االستجابات 
الهندسية “ الصلبة “ للتخفيف 

من المخاطر في مناطق 
السياحة والمستوطنات والبنية 

التحتية اسفل مجرى النهر، 
هندسة األنهار والسدود

الحفاظ على العمليات الطبيعية، تحديد مواقع 
التطورات بعيًدا عن العمليات النشطة وفي المناطق 

منخفضة المخاطر، إعادة توجيه ممرات المشاة 
ومسارات التفسير حسب الضرورة

الخسفة )الكارست( الخسفة )كارست(
الجليدية

استخراج المعادن، التطوير 
)مثل البنية التحتية للتزلج 

والمرافق( ، زحف الغطاء 
النباتي

الحفاظ على العمليات الطبيعية وتكامل التضاريس، 
تجنب المقالع والتنمية، إدارة زحف الغطاء النباتي

مواقع 
محدودة

مظاهر ذات 
مدى محدود في 

مجموعة من 
المواقف )مثل 
المقالع النشطة 

وغير المستخدمة، 
والمنحدرات 

الساحلية، 
والشواطئ 
األمامية، 

وضفاف األنهار 
والكهوف(

الرواسب الرباعية 
بين الجليدية وبين 

المناطق

استخراج المعادن، تطوير، 
ممارسات الزراعة واستخدام 
األراضي واألنشطة الترفيهية 
غير المائمة، تشجير، زحف 

الغطاء النباتي

تجنب المقالع، والتطوير، والتشجير، واإلغراق 
والحفر، والهندسة “ الصلبة “ لحماية السواحل 

واألنهار، واألنشطة الترفيهية غير المناسبة، والتنقيب 
غير المسؤول عن رواسب الكهوف ، وصول آمن، 

إدارة زحف الغطاء النباتي

)Prosser et al., 2006, 2018( المصدر: مقتبس من
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الصورة 7. 11. الحيوانات المتحجرة، ديكنسونيا؛ موقع متحجرات نيلبينا 560 مليون سنة؛ متنزه حفظ إدياكارا، جنوب أستراليا. كان من أوائل الحيوانات 
Graeme L. Worboys © .على األرض، يمكنه أن يتحرك ويتغذى على المجاميع البكتيرية

في حاالت استثنائية )على سبيل المثال، عندما تكون المواقع 
المهمة هشة للغاية و / أو مقيدة للغاية من الناحية المكانية(، قد 
تكون أنسب طريقة للحماية هي دفن المواقع الرئيسية وإعادة 

التنقيب عنها لغرض معين )على سبيل المثال، البحث العلمي أو 
زيارة منظمة من قبل هيئة مهنية( )Bridgland, 2013(. يمكن 
القيام بذلك عن طريق وضع نسيج أرضي على القسم وتغطيته 

بمواد تالفة، او انقاض. ُيسمح للمواد التالفة بإعادة الغطاء النباتي 
ولكن األنواع ذات الجذور العميقة غير قادرة على اختراق 

نسيج األرض. هذا يسهل إعادة المكشف مع حماية الرواسب في 
غضون ذلك.

في األماكن التي تضررت فيها التضاريس غير النشطة، يكون من 
المناسب اعادة النظر في االستعادة )انظر الصندوق 7. 1.(.

يعد مقلع بتستون )SSSI( مثااًل جيًدا على تكامل التراث 
الجيولوجي والحفاظ على التنوع البيولوجي كجزء من االستعادة 

المخطط لها لموقع استخراج المعادن السابق. يعرض الموقع 
دلياً على مرحلتين بين العصر الجليدي، ومرحلة باردة متداخلة، 
ومظاهر انهار جليدية مجاورة مع بقايا نباتية وحيوانية تشير إلى 
البيئات والعمليات المتغيرة. الموقع عبارة عن مقلع طباشير سابق 

غمرته المياه جزئًيا وتتم إدارته اآلن كمحمية طبيعية محلية من 
قبل منظمة غير حكومية )NGO( بيئية محلية. بعض الرواسب 

الرباعية الرئيسية يحجبها الغطاء النباتي والركام الصخري. 
كجزء من خطة إدارة الموقع المتكاملة، سيتولى مالكو الموقع، 

بالشراكة مع الجيولوجيين المحليين، إزالة الغطاء النباتي، 
والتنقيب عن مكشف توضيحي جديد في الرواسب المجاورة 

لانهارالجليدية، وتطوير موارد تعليمية وتفسيرية جديدة للتراث 
الجيولوجي وتحسين الوصول للزوار والباحثين . وسيتم استخدام 
التصوير الفوتوغرافي الثابت لمراقبة حالة الموقع ، مما سيساعد 

في إعام إدارة الحماية الجيولوجية المستقبلية. 

في بعض الحاالت ، قد يكون من الممكن تقليد او اعادة سطح 
األرض األصلي، مثل )Gray, 2013(، ومع ذلك ، فمن األفضل 

منع الضرر في المقام األول.

يجب أن يشكل التفسير جزًءا رئيسًيا من أهداف اإلدارة في المواقع 
المناسبة، باتباع إرشادات أفضل الممارسات الموضحة الحًقا 
في هذا القسم. تشمل األمثلة متنزه جاسير الوطني )الواليات 

 )https://www.nps.gov/glac/index.htm( )المتحدة األمريكية
 والمتحف النرويجي الجليدي 

.)http://www.bre.museum.no(

7. 3. إدارة مواقع المتحجرات والمعادن

مظاهر ذات قيمة
تعد المواقع التي تحتوي على متحجرات ومعادن ذات قيمة عالية 

من وجهة نظر التراث الجيولوجي. فالحفاظ عليها - في الواقع 
في بعض الحاالت يكون الحفاظ عليها بشكل صارم – ضروري 

جداً لكي ال تفقد األجيال الحالية والمستقبلية كاً من المواقع 
والعينات المهمة علمًيا للدراسة والتعلم واالستمتاع.

ان موارد المتحجرات )االحفوريات( هي بقايا ودليل الحياة 
الماضية المحفوظة في سياق جيولوجي؛ على هذا النحو، فهي 

مورد غير متجدد. وتحمل المتحجرات قيمة علمية وتعليمية 
من خال توفير بيانات مهمة تتعلق بتاريخ الحياة، وتطور 

النظام البيئي القديم، واألحداث الجيولوجية الماضية. يستمر علم 
المتحجرات في التوسع مع اكتشاف متحجرات جديدة.

وتقدم المعادن والمواقع المعدنية أدلة قيمة على التطور المادي 
لألرض. إلنها تساعدنا في فهم عملية الصفائح التكتونية، واندفاع 
الصخور النارية )الصخور المنصهرة المتحركة تحت السطح(، 

والثوران البركاني، والتحوالت في درجة الحرارة والضغط 

7. إدارة الحماية الجيولوجية في حاالت مختارة
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والتغيرات الكيميائية في الصخور األصلية. توفر المعادن أيًضا 
مصدًرا للمواد الخام الصناعية وهي من بين السلع األكثر قيمة 

لدينا. مثل المتحجرات، يتم جمع المعادن على نطاق واسع، 
وتستمر األبحاث، وال سيما بدعم من التقنيات التحليلية الحديثة، 

تطوير فهمنا لعلم المعادن.

يجب أن تستند إدارة موارد المتحجرات، والمعادن، والمناطق، 
إلى المبادئ العلمية، والممارسات الصارمة إلدارة الموارد 

والسلطة القانونية ، عند الضرورة. 

صورة 7. 12.  تجويف مبطن ببلورات الكوارتز ، جبل جي ، محمية منطقة 
اركارووال، جنوب أستراليا. كانت المنطقة ذات حرارة ظاهرة الى السطح  

 تشبه يلوستون الحديثة مع السخانات والبرك الساخنة. 
© كرايم ل. ووربويس 
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قد تؤثر العمليات الطبيعية واألنشطة البشرية على استقرار 
ووجود المتحجرات المكشوفة على سطح األرض. تعتبر التجوية 

الطبيعية والتآكل المادي، إلى جانب األنشطة البشرية، مثل 
المقالع، من بين أهم العوامل في الكشف عن كل من المتحجرات 

والمعادن؛ على سبيل المثال، فإن بعض المواقع الغنية جداً 
بالمتحجرات تتعرض للتلف بسبب تآكل السواحل اوفي المقالع 

النشطة. ومع ذلك ، عندما تكون هذه الموارد محدودة النطاق، قد 
تشكل نفس العمليات الطبيعية تهديًدا، مما يؤدي في النهاية إلى 
إزالة موارد المتحجرات أو المعادن. كل من األنشطة البشرية 
غير المقصودة والمتعمدة، مثل أنشطة البناء أو الجمع المكثف 
للعينات، يمكن أن تهدد الموارد ومواقع المتحجرات والمعادن 
 Santucci & Koch, 2003; Santucci et( ،).3 .7 الجدول(

al., 2009(. ومن الحاالت الملحوظة قيام الكونجرس األمريكي 
بتفكيك نصب متحجرات سيكاد التذكاري الوطني في ساوث 

داكوتا ألن الجامعين أزالوا جميع العينات السطحية وفقدت السمة 
 .)Santucci and Hughes, 1998( الرئيسية ذات األهمية

مبادئ اإلدارة واالرشادات
تم وضع إرشادات وقواعد سلوك مفيدة للحفاظ على مواقع المتحجرات 

والمعادن، وتعليمات الجمع المسؤول )ProGEO, 2011(، وُطبقت 
في بعض البلدان، على سبيل المثال من قبل خدمة المتنزهات القومية 

األمريكية )المربع 8. 5.(. تشمل األمثلة االخرى ارشادات لجمع 
العينات الجيولوجية )بما في ذلك كل من المتحجرات والمعادن(، 
ففي إنجلترا، جنًبا إلى جنب مع إرشادات إدارة األنواع المختلفة 
لمواقع المتحجرات والمعادن )Natural England, 2012(؛ تم 
اصدارمدونة قواعد السلوك الخاصة بجمع المتحجرات غرب 

دورست )موقع التراث العالمي في دورست وساحل ديفون 
الشرقي، 2011(؛ وهناك قانون المتحجرات االسكتلندي لجمع 

المتحجرات، وحفظها، وتخزينها )التراث الطبيعي االسكتلندي، 
 .)2008

ابتكرت خدمة المتنزهات القومية األمريكية مؤشرات الستقرار 
موارد علم المتحجرات تشمل معلومات عن المناخ، ومعدالت 

التعرية ، والمواقف والسلوك البشري، وفقدان أو اكتساب العينات 
على السطح )Santucci and Koch, 2003(. وقد تم تطويرها 

بشكل أكبر إلى نظام مراقبة العامات الجوهرية المكون من خمس 
خطوات، والذي يشمل معدالت التغير الطبيعي في المتغيرات 

الجيولوجية والمناخية، والعمليات الجيولوجية الكارثية، والهيدرولوجيا 
 .)Santucci et al., 2009( وقياس األعماق، والتأثيرات البشرية

يحدد الجدول 7. 4. المبادئ ويقدم المربع 7. 2. دراسة حالة.

ــى أن الجمــع المســؤول للمتحجــرات يمكــن أن  ــاك إجمــاع عل هن
يعــزز العلــم ويســاهم فــي البحــث، باإلضافــة إلــى تقديــم مســاهمة 
ــوع  ــرة عــن التن ــة والخب ــب الحماي ــى جان ــا، ال ــي فهمن ــة ف إيجابي

ــا  ــدة )كم ــات الجي ــة الممارس ــاع مدون ــريطة اتب ــي، ش الجيولوج
فــي المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي الجــدول 7. 4.(. ومــع ذلــك 
، فــإن الجمــع غيــر المســؤول لعينــات المتحجــرات والمعــادن 
النــادرة يمثــل خســارة كبيــرة للعلــم ويمكــن أن يتســبب أيًضــا فــي 
تلــف المكاشــف وفقــدان العينــات األخــرى. تــم اســتخدام الحفــارات 
الصخــور،  ومناشــير  والعتــات،  والمتفجــرات،  الميكانيكيــة، 
لجمــع المتحجــرات والمعــادن، وللبحــث عــن عينــات نــادرة، 
ــاء  ــة الجــودة. مــن المهــم العمــل بشــكل بن أو ذات قيمــة، أو عالي
ــي  ــال ، ف ــبيل المث ــى س ــة. عل ــع المختلف ــات التجمي ــع مجموع م
ــة المتحــدة(  ــراث العالمــي للســاحل الجوراســي )المملك ــع الت موق
، يتــم تشــجيع الجامعيــن المحلييــن )بمــا فــي ذلــك الجامعــون 
التجاريــون( مــن خــال متحجــرات غــرب دورســت جمــع مدونــة 
قواعــد الســلوك للعمــل مــع المتخصصيــن وأمنــاء المتاحــف 
لضمــان تســجيل المــواد ودراســتها وأن العينــات األكثــر قيمــة 
مــن الناحيــة العلميــة محفوظــة فــي المؤسســات العامــة لاســتخدام 
ــع المتحجــرات  ــا مواق ــي تتعــرض له ــول الت المشــترك. أحــد الحل
والمعــادن النــادرة جــًدا للتهديــد هــو جمــع العينــات و / أو مــوارد 
المتحجــرات أوالحاملــة للمعــادن مــن أجــل التنظيــم والعــرض 
ــك  ــث تكــون متاحــة للجمهــور لكــي يراهــا وكذل ــي متحــف بحي ف
للعلمــاء لغــرض دراســتها. وفــي المواقــع الجيولوجيــة التــي يصعب 
ــب  ــع قوال ــي صن ــة ف ــة البديل ــل الطريق ــات، تتمث ــع العين ــا جم فيه
Williams and Ed-( عاليــة الجــودة )moulds( وطبعــات )casts(
wards, 2013(. يوفــر هــذا نســًخا متماثلــة مفصلــة ومــورًدا يمكــن 
اســتخدامه خــارج الموقــع للبحــث والتعليــم، ممــا يقلل مــن الضغوط 
ــار المتحجــرات.  ــه ذو قيمــة خاصــة لتســجيل أث فــي الموقــع. إلن
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الجدول 7. 3. حماية مواقع المتحجرات من التهديدات 
مصادر التهديد 

المحتملة
عمل اإلدارة المفضل

هواة جمع 
المتحجرات

عادة ما يتم حظر جمع المتحجرات من منطقة محمية حيث يتم حماية جميع المظاهر الطبيعية. وهناك بعض االستثناءات من 
ذلك، ولكن فقط في ظل ضوابط صارمة وبعد أن تقرر السلطة اإلدارية أن فوائد السماح بالجمع )كطريقة لتعزيز االهتمام 

بعلم المتحجرات بين الجمهور( تفوق تكاليف إزالة الموارد. لذلك تسمح منطقة التراث العالمي للساحل الجوراسي بالقرب من 
 اليم ريجيس بإنجلترا، على سبيل المثال، بجمع المتحجرات المتآكلة من وجه منحدر عند عامة المد 

)انظر الصورة 6. 15.(.
لصوص 
محترفون

تشمل األساليب المستخدمة إلحباط سرقة المتحجرات النادرة من قبل لصوص محترفين: وجود حراس في الموقع، واستخدام 
المراقبة اإللكترونية، وبناء الهياكل الوقائية التي تحيط بالموقع، وكماذ أخير، يتم نقل المتحجرات الثمينة إلى مجموعات 

المتاحف .
جامعون 

الغراض 
البحوث

عادة ما تتم إدارة البحث العلمي في المناطق المحمية من خال نظام التصاريح، مع منح الباحثين اإلذن بالتنقيب عن 
المتحجرات بأقل تأثير كجزء من تحرياتهم. ستكون هناك العديد من الحاالت التي ال ُيسمح فيها للباحثين بتعكير صفو الموقع، 

مثل تلك التي تحتوي على مجموعة أصداف متحجرات ال تقدر بثمن. سيكون هناك أيًضا العديد من المواقع التي يتم فيها 
تشجيع العلماء بنشاط على إكمال جمع المتحجرات، مثل تلك التي تحتوي على متحجرات موجودة على مكشف منطقة ساحلية 

متآكلة. اما من الناحية العملية، يجب على مديري المناطق المحمية تطوير عاقة عمل قوية مع مجموعة الباحثين المسموح 
لهم بذلك، وأن يكون لديهم حراس اتصال / حراس اتصال يضمنون بنشاط تطبيق القواعد وتبادل المعلومات، وكذلك التأكد 

من تضمين المعرفة الجديدة المكتسبة في التاريخ الطبيعي و البرامج التفسيرية. 

غالًبا ما يتم تشجيع الزوار على زيارة مواقع المتحجرات وتقدير “ملخص عن تاريخ األرض” المعروض. واعتماًدا على إدارة الزوار
طبيعة المتحجرات، يتم تنظيم وصول الزائر إلى المكاشف في الهواء الطلق عادًة باستخدام طرق سير ثابتة. اما بالنسبة 

للمواقع الحساسة بشكل خاص، فيتم عادًة توفير الجوالت المصحوبة بمرشدين؛ وقد توجد العديد من المكاشف / العينات خلف 
الهياكل الواقية. وبعض العينات حساسة للغاية لدرجة أنه قد يتم نقلها من المكشف إلى مركز الزوار في الموقع.

بعض مواقع المتحجرات مثيرة للغاية لدرجة أنها تمت حمايتها داخل هياكل كبيرة شيدت لهذا الغرض تجمع بين مركز مراكز الزوار
الزوار والمتحف. على سبيل المثال، يضم مبنى مقلع نصب الديناصورات التذكاري الوطني )يوتا ، الواليات المتحدة 

األمريكية( متحجرات لخليط من عظام الديناصورات. وتعمل البناية بمثابة ورشة عمل، وموقع حفر لعلماء المتحجرات، 
وموقع عرض للجمهور.

الجدول 7. 4. ملخص المبادئ العملية للمحافظة على مواقع المتحجرات والمعادن.

■ قم دائًما بتشجيع ممارسة الجمع المسؤول من المناطق المحمية.
■ جعل تدابير إدارة الحماية متناسبة مع األهمية العلمية للمنطقة المحمية والمتحجرات /المعادن الموجودة.

■ تكييف إدارة الصيانة مع الظروف المحلية، مع مراعاة بعض القضايا مثل مدى جمع الموارد، ومعدل التجديد، والضغط المحتمل من 
التجميع ، وما إلى ذلك.

■ السماح بالبحث والدراسة بحسن نية على أساس الموقع من أجل تسهيل تطوير علوم األرض.
■ الحفــاظ علــى مــوارد المتحجــرات والمعــادن فــي الموقــع حيثمــا أمكــن ذلــك. امــا فــي الظــروف القصــوى، فيوضــع فــي االعتبــار عمليــات 

الجمــع والحفــظ فــي المتحــف، ولكــن مــع الحــرص علــى تســجيل جميــع المعلومــات الســياقية قبــل نقلهــا.
■ محدودية أي تجميع لعينات الموقع األقل عرضة للخطر، أو المواقع األقل أهمية، وتشجيع الجمع من المواد السائبة والنفايات.

ــى  ــاظ عل ــع الرئيســية للحف ــع( لبعــض المواق ــة أو التجمي ــة أو التعري ــن التجوي ــد م ــن إدارة التهدي ــث ال يمك ــن )حي ــارك الدف ــي اعتب ■ ضــع ف
ــون متاحــة للدراســة المســتقبلية. ــث تك ــياقها بحي ــي س ــادن ف المتحجــرات والمع

■ وضــع بروتوكــوالت للحفــاظ علــى مواقــع المتحجــرات والمعــادن، واالتفــاق علــى مدونــة ســلوك خاصــة بالتجميــع المســؤول والتــي تشــمل 
هــواة جمــع المتحجــرات، واألكاديمييــن، والمؤسســات، والتجارييــن.

■ تطوير مخططات تسجيل العينات للمواقع الرئيسية، وتشجيع الجامعين على مشاركة المعلومات.
■ تشجيع التواصل المنتظم بين ماك األراضي، والمديرين، والجامعين، والمتحفيين، والباحثين.

ــى نظــام إدارة  ــد عل ــا إذا كان الضــرر يحــدث، مــع التاكي ــة العامــة وم ــم الحال ــة منتظمــة لتقيي ــة ومراقب ــارات ميداني ■ التأكــد مــن إجــراء زي
مناســب.
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صورة 7. 13. متنزه الغابة المتحجرة الوطني، أريزونا. بقايا متحجرة من الغابة االستوائية من العصر الترياسي 225 مليون سنة. © خوسيه بريلها

 الصورة 7. 14. تعتبر حماية العينات النادرة في بيئة يتم التحكم فيها بعناية، طريقة مجربة ومدروسة. متحف برن للتاريخ الطبيعي ، سويسرا. 
© روجر كروفتس
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المربع 7. 2. 
دراسة حالة لمواقع المتحجرات في المتنزهات القومية األمريكية

ــرات  ــم المتحج ــوارد عل ــق م ــم توثي ــث ت ــزه حي ــدة متن ــن 242 وح ــل ع ــا ال يق ــة )USNPS( م ــة األمريكي ــات القومي ــة المتنزه ــر خدم تدي
ــية. ــرد األساس ــم الج ــال قوائ ــن خ ــات( م )الحفري

المبــدأ الســائد لمــوارد المتحجــرات غيــر المتجــددة فــي المتنزهــات الوطنيــة األمريكيــة، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القانــون الــذي أنشــأ 
)USNPS(، هــو الحفــاظ عليهــا وحمايتهــا »بالطريقــة والوســائل التــي تجعلهــا غيــر معوقــة للتمتــع لألجيــال القادمــة« . امــا قانــون الحفــاظ 
)USNPS( علــى مــوارد المتحجــرات لعــام 2009 فهــو الســلطة القانونيــة الرئيســية فــي الواليــات المتحــدة إلدارة وحمايــة المتحجــرات. وقامــت 
ــوارد  ــم لم ــى العل ــة عل ــم اإلدارة القائم ــة لدع ــادات إجرائي ــات وإرش ــح وسياس ــر لوائ ــرى بتطوي ــة األخ ــي الفيدرالي  ووكاالت إدارة األراض
المتحجــرات غيــر المتجــددة. و تشــمل أنشــطة اإلدارة المحــددة المرتبطــة بمواقــع المتحجــرات: الجــرد، والرصــد، والبحــث، وجمــع المتحجــرات، 
وإدارة المتاحــف، وإدارة البيانــات، والحفــاظ علــى الموقــع، والحمايــة، والتفســير، والتعليــم. وقــد لوحــظ فــي بعــض مواقــع المتحجــرات بانهــا 

تتطلــب تطويــر خطــة إدارة مــوارد علــم األحيــاء البحريــة لتوفيــر نهــج اســتراتيجي إلدارة مواقــع المتحجــرات.

تعد قوائم جرد موارد المتحجرات )يشار إليها أيًضا باسم »مسوحات المتحجرات »( أدوات إدارية مهمة لتحديد نطاق وأهمية وتوزيع موارد 
علم المتحجرات.  باالعتماد على األدبيات المنشورة وغير المنشورة، تم االنتهاء من جهد لمدة 10 سنوات لتجميع قوائم جرد موارد المتحجرات 

األساسية لكامل )USNPS( في عام 2011 )Santucci et al., 2012(. لقد ضاعفت عمليات الجرد المنتظمة هذه عدد المتنزهات التي تم 
تحديدها على أنها تحتوي على المتحجرات بأكثر من الضعف. وكشفت قوائم الجرد أيًضا عن معلومات علمية جديدة لم يتم التعرف عليها سابقاً، 

من قبل موظفي المتنزهات، مما أدى إلى زيادة اإلشراف على متنزهات المتحجرات وتوفير فرص جديدة للتعليم والبحث العام.

تم إنشاء أربعة عشر وحدة من وحدات المتنزهات القومية األمريكية كلًيا أو جزئًيا لموارد المتحجرات التي تضمها. ومن أشهر متنزهات 
المتحجرات هو نصب الديناصورات الوطني )كولورادو ويوتا(، الذي يحافظ على مقلع ديناصوردوغاس المشهور عالمًيا، الذي يمثل حياة حقيقية 
من » جوراسيك بارك » النه يضم هياكل عظمية للديناصورات غير موجودة في المتاحف حول العالم. وهناك متنزه الغابات المتحجرة الوطني، 
أريزونا، وهو متنزه متحجرات شهير آخر يوفر للزائرين فرصة للرجوع إلى الوراء 200 مليون سنة لمشاهدة بقايا النظام البيئي للعصرالترياسي 

األرضي. فباإلضافة إلى جذوع األشجار المتحجرة المحفوظة بشكل جميل، فهويضم بقايا الديناصورات المبكرة، جنًبا إلى جنب مع مجموعة 
متنوعة من الفقاريات، والافقاريات، والنباتات، و المتحجرات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. ويدعم المتنزه برنامًجا نشًطا ألبحاث 
الجيولوجيا وعلم المتحجرات، ويحافظ على مجموعات متحجرات مهمة وتوفر تجربة تعليمية شهيرة لزوار المتنزه من جميع أنحاء العالم.

بالنظر إلى الطبيعة غير المتجددة للمتحجرات، فإن اآلثار طويلة المدى ألنشطة جمع المتحجرات غير المصرح بها تمثل قضية مهمة إلدارة 
الموارد والحماية. وتتجلى هذه القضية بوضوح من خال التاريخ المؤسف لمتنزه متحجرات سيكاد الوطني، داكوتا الجنوبية، والذي كان 

موجوًدا في الفترة من 1952 إلى 1957. اال ان الجمع غير المصرح به من متحجرات السيكاسيات في المتنزه، ادى إلى اإلزالة الكاملة لجميع 
النباتات القديمة المكشوفة على السطح. وأدى فقدان المتحجرات في هذا الموقع إلى تفكيك متنزه متحجرات سيكاد الوطني ، والذي تم إلغاؤه 
كوحدة من )USNPS( في عام 1957. تساعد الدروس المستفادة من موقع متحجرات سيكاد في تشكيل ممارسات إدارة الموارد الحديثة في 

 .)Santucci and Hughes, 1998( مواقع المتحجرات على األراضي العامة

7. 4. إدارة المناطق البركانية المحمية والمحفوظة

أشكال األرض والعمليات والمظاهر ذات القيمة
توضح المناظر الطبيعية البركانية العمليات الجيولوجية 

والجيومورفولوجية األساسية لفهم كيفية عمل ديناميكية األرض، 
من النطاق العالمي إلى النطاق المحلي وربط العمليات في 

باطن األرض بتلك الموجودة على سطحها. باإلضافة إلى قيمها 
األساسية في علوم األرض، توفر البراكين واحدة من أكثر 

مراحل ديناميكية الطبيعة، والتي لها اهمية في التنوع البيولوجي 
العظيم الموجود في العديد من المناظر الطبيعية البركانية، 

والروابط الثقافية بين الناس وبيئتهم ، وكسجل للتطورات البشرية 
في كل قارة. تم استقاء توجيهات اإلدارة هذه بشكل أساسي من 

 .)Casadevall et al., 2019( واستكملها ، )Wood, 2009(

تختلف التضاريس البركانية اختاًفا كبيًرا في الشكل والحجم 
، بدًءا من مخاريط الجمرة )cinder( الصغيرة إلى البراكين 
الهائلة. قد تكون البراكين ظواهر طويلة العمر، تتكون من 

حلقات متكررة من النشاط البركاني التي ربما حدثت على مدى 
مئات اآلالف إلى مايين السنين )على سبيل المثال، ربما تكون 
جزيرة آيسلندا قد تشكلت على مدى فترة تقارب 20 مليون سنة؛ 

وقد يبلغ عمر فوهة بركان الس كاناداس، تينيريفي، في إسبانيا، 
أكثر من 3.5 مليون سنة؛ وبدأ النشاط الذي بنى جزيرة جيجو 

)جبل هاال( ، جمهورية كوريا، منذ حوالي 0.8 مليون سنة؛ 
في حين أن جزيرة سانت لوسيا في منطقة البحر الكاريبي هي 
مثال على االنهيارات المعقدة والمتداخلة المتفجرة(. وهذا يعني 

أن المراكز البركانية القديمة يمكن أن تكون تراكبات معقدة 
من أشكال مختلفة من األرض وتركيبات الحمم البركانية عبر 

الزمن، بما في ذلك االنهيارات. باإلضافة إلى العمليات البركانية 
المعاصرة والتضاريس، 

يهتم العلماء ببقايا البراكين القديمة المحفوظة على السطح. اذ 
يمكن العثور على أدلة على النشاط البركاني السابق في المقاطع 

الجيولوجية العمودية المكشوفة في أوجه المنحدر وجوانب الوادي، 
أو في األنماط التي تشكلها الهياكل الصخرية على سطح األرض.

قد تستضيف المناظر الطبيعية البركانية أيًضا ظواهر حرمائية، 
مثل الينابيع الساخنة، والسخانات، وأحواض الطين، ودخان 

البراكين )الفومارول(. تحدث الينابيع الساخنة عندما تنبثق المياه 
الجوفية الُمسخنة حرارًيا من القشرة األرضية. تم العثور عليها 

في جميع أنحاء الكوكب، بما في ذلك أرضيات المحيط.
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صورة 7. 15. بركان سيميرو، أعلى بركان في جاوة، في حالة ثوران في األفق. في المقدمة توجد فوهة بركان تنغرمع مخروط ما بعد فوهة البركان 
 Lee Siebert © .المضلع باتوك في وسط المقدمة ومخروط برومو البخاري في المقدمة اليسرى، المتنزه الوطني اإلندونيسي

الصورة 7. 16. تشكلت بحيرة فوهة البركان الضخمة بعد ثوران البركان في المنطقة المحمية العابرة للحدود لجبل تشانجبايشان / بركان جبل بايكدو، في 
الصين / جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. © كايا إياكافينو
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التهديدات
هنــاك العديد من التهديدات مــن التراث الجيولوجي البركاني 

علــى الناس، وتهديــدات الناس على التراث الجيولوجي 
البركانــي. ال يــدرك بعض مديــرو المناطق المحمية أن المظاهر 

البركانيــة الجميلــة قد تكون نشــطة. لذلك ، لذا يجب الحذر 
والوقايــة من الظــروف الخطرة المتوقعة )مثل االنفجارات، 
وانبعاثات الغاز، ودخان البراكين )الفوماروليك(، والنشــاط 

واالنهيارات األرضية، والمخاطر البركانية األخرى( بشــكل 
كاٍف فــي خطــة إدارة الموقــع. يحمل جذب الزوار إلى المناطق 

الجيوفيزيائية النشــطة مســؤولية مراقبة النشاط البركاني ووضع 
خطط طوارئ للمخاطر كأجزاء أساســية من عملية اإلدارة. 
وتضــم العديــد من المناطــق البركانية أنظمة مراقبة الموقع، 

واالتصاالت، واالســتجابة للطوارئ المصممة لســامة الزوار 
والنــاس. ومــع ذلك ، قــد ال تعالج هذه المخاطر المحددة في 
المناطــق المحميــة، وعليــه يجب توفير نظام تحذير للزوار 

وطريقــة منظمــة لإلخاء، أو الحمايــة. ويمكن للمناطق المحمية 
ان توفــر مكاًنــا جيًدا لتقديم مثــل هذه المعلومات، ولكن كثيًرا 

مــا يتــم حذفها من التخطيط اإلداري. هنــاك أيًضا قيمة تعليمية 
لزيــادة الوعي بالمخاطر البركانيــة بطريقة صحيحة علمًيا.

مــن األمثلــة الجيدة على مخطــط ناجح للحد من المخاطر في 
أحــد مواقع التراث العالمــي البركاني، هو متنزه تونغاريرو 

الوطنــي فــي نيوزيلنــدا. كان خطر االنهيارات الطينية او جريان 
الطيــن )lahars( الناجــم عن انســكاب المياه من بحيرة قمة جبل 
روابيهــو مصــدر قلق خاص لســامة المتزلجين والبنية التحتية 

للتزلــج على منحدراتــه، والطرق المحيطة واألراضي الزراعية 
والمســتوطنات. تــم تركيب أنظمــة متطورة لمراقبة بحيرة فوهة 
البــركان والتحذيــر مــن جريان الطين )الهار( ، وقد أثبتت هذه 

األنظمة أنها ذات أهمية فعالة في الحد من الخســائر في األرواح 
واألضــرار التي لحقــت بالممتلكات خال حدوث الجريان الطيني 

)الهار( األخير. 

باإلضافــة إلــى العمل مع العلمــاء لتوثيق التهديدات المحتملة 
مــن البــركان ، يجب علــى المديرين أيًضا التعاون و العمل مع 

الســلطات المدنية، والطــوارئ، والمجتمعات المحلية إلعداد 
خطــة طــوارئ في حالــة وقوع حادث خطير. من المعترف به 

اآلن أن التخطيــط للطــوارئ مهــم للغاية في حماية الجمهور 
من مجموعة واســعة من حاالت الخطر ، على الرغم من أنه 

باإلضافــة إلــى المخاطر العامة ، فــإن مديري المناطق المحمية 
البركانيــة ســيرغبون أيًضا فــي التدخل و فهم المخاطر التي 

تتعــرض لهــا المظاهر الطبيعيــة ذات قيمة الحفظ العالية. وتوجد 
مثــل هــذه الخطط اإلداريــة في جبل فوجي الياباني، الذي تم 

أجــراء تدريبــات اإلخاء فيــه. وتوجد خطط مماثلة في جنوب 
أيســلندا اســتعداًدا لثوران بركان كاتا وتم نشــرها في عام 2010 

عندمــا اندلــع بــركان مجاور. في إدارة تهديدات الناس للتراث 
الجيولوجــي البركانــي ، من المهم توفيــر خطط المناطق المحمية 
وإدارتهــا حمايــة كافية للنظــام البركاني الكامل، بما في ذلك دليل 
على أنماط ثورانه ومنتجاته وأشــكاله األرضية )الجدول 7. 5.(. 

فــي حيــن أن هناك اعتقاًدا عاًما بــأن الجيولوجيا البركانية عادة 
مــا تكــون صلبة جًدا، إال أن العديد مــن المظاهر البركانية الفتية، 

مثل الرواســب الحرمائية والمنتجات البركانية الحساســة، هشة 

تماًمــا. باإلضافــة إلى ذلك، هناك تهديدات من صنع اإلنســان للقيم 
الجيولوجيــة التــي قــد تتطلب تدخًا إدارًيا. في معظم الحاالت، 
تؤثــر هــذه التهديدات أيًضا على البيئــة والقيم الثقافية للموقع، 
وبمــا ان هــذه القيــم مهمة، لذا يجب إدارة هذه المواقع كنظم 

متكاملة.

مبادئ وإرشادات إدارة الموقع
المواقع البركانية لها قيم طبيعية أخرى تعتمد بشكل متكرر 

على العوامل الاأحيائية الخاصة بالمناطق البركانية. اذ ان بيئة 
البركان تتأثر بنوع الصخور، والتربة، والجيومورفولوجيا، أو 

تعتمد عليها في بعض الحاالت، وتتأثر بمظاهر اخرى مثل، 
التضاريس الدقيقة، والمظهر، واالرتفاع، والجفاف، وأحياًنا 

االضطرابات البركانية. وكثيرا ما يكون للبراكين أهمية ثقافية 
قوية.

بشــكل عام، نظًرا لحجمها الكبير، وعمرنشــاطها البركاني 
الطويل )التي تمتد عادًة لمئات اآلالف من الســنين(، واألخطار 
الكامنــة فيهــا، فإن األنظمة البركانية األكثر نشــاًطا ال تتعرض 

لاضطراب نســبًيا وتتأثر قلياً بالســلوك البشــري. في العديد من 
المناســبات، يكون التفاعل بين البشــر والبراكين هو عكس ذلك 
الــذي يؤثــر على النظــم الطبيعية األخرى، ألن البراكين يمكن 
أن تشــكل بالفعــل مخاطر كبيــرة على الحياة والممتلكات، وفي 

الواقــع تســاهم في الحفاظ على المظاهــر الجيولوجية والبيولوجية 
والثقافية الهامة. ومع ذلك، فإن النشــاط البشــري ال يشــكل 

تهديــدات للعديــد من المناطق المحمية البركانية. وتشــمل هذه 
التهديــدات دفــن النفايات غيــر القانوني، وتلوث المياه الجوفية، 
وتطوير الطرق الســريعة غير المناســبة، وتدهور جودة الحياة 

البريــة، والســياحة التجارية )بما في ذلك تطوير التزلج(، 
واإلفراط في الترفيه، والقيادة على الطرق الوعرة، واســتخراج 

المعادن.

التربية والتفسير
يمكــن أيًضــا تحقيــق أهداف اإلدارة من خال برامج التعليم 

والتفســير. تعد البراكين من أكثر الوجهات الســياحية زيارًة في 
العالــم. على ســبيل المثال، قــد يتلقى متنزه فوجي هاكوني إيزو 

الوطنــي فــي اليابان )أي المنطقــة المحيطة بجبل فوجي( ما 
يصــل إلــى 100 مليون زيارة ســنوًيا، بينما يصعد ما يقدر بنحو 

300000 زائر إلى قمة البركان كل عام. ويســجل متنزه تيد 
الوطنــي، تينيريفــي، في إســبانيا، وهو احد مواقع التراث العالمي 
البركانــي، اكثــر الزيارات للمواقــع البركانية في العالم ، اذ يصل 

عدد الزوار 3.2 مليون زيارة ســنوًيا. توفر جميع عناصر 
التــراث العالمــي البركاني امكانية الوصول للزوار. على 

ســبيل المثــال ، في كيلويــا ، متنزه براكين هاواي الوطني، في 
الواليات المتحدة األمريكية؛ وفي ســترومبولي، جزر إيواليان، 

في إيطاليا، يمكن للزوار غير النظاميين مشــاهدة النشــاط 
البركانــي بأمــان أثناء حدوثه. إن القيمة التعليمية لتجربة مشــاهدة 

بركان خامد أو نشــط هي قيمة هائلة، ألنها مثل أي مكان آخر 
علــى وجه األرض تظهر قوة وأهميــة الجيولوجيا والعمليات 

البركانية التي تشــكل من خالها كوكب االرض. 
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الصورة 7. 17. تدفق الحمم البركانية من شق هولوهراون في أكتوبر 2014، متنزه فاتناجوكول الوطني، في أيسلندا. الذي يعد أكبر تدفق للحمم البركانية 
منذ أكثر من 200 عام في أيسلندا. لقد تم تقليل الخطر على الزوار والمقيمين من خال إغاق المنطقة أمام حركة الركاب والمركبات، على الرغم من 

السماح للطائرات بالتحليق فوق الموقع كما في الصورة. © روجر كروفتس

الصورة 7. 18. مخروط الثوران البركاني عام 1910، جزء من بركان تيد )ظل القمة في المقدمة اليمنى(، متنزه تيد الوطني، تينيريفي، جزر الكناري، في 
إسبانيا. تتم اآلن إدارة الوصول إلى القمة الهشة والتي قد تكون غير آمنة من خال التلفريك ويلزم الحصول على تصريح لدخول الحفرة. © روجر كروفتس
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الجدول 7. 5. قضايا إدارة المخاطر التي يتعين النظر فيها في المناطق البركانية.

منطقة 
مستجمعات 

المياه

يمكن أن تمتد األخطار البركانية عشرات الكيلومترات من مركز النشاط عن طريق االنهيارات األرضية، والتدفقات الطينية، 
وجريان الطين البركاني )الهار(، وانهيار المنحدرات. لذا يجب تقييم المخاطر البركانية المحلية ودمج التوصيات في خطة 

اإلدارة.
الصناعات 

االستخراجية
يجب أن يكون هناك افتراض عام ضد الصناعة االستخراجية في المناطق المحمية حيث يوجد حتما خسارة في التنوع 

الجيولوجي وتغيير العمليات الطبيعية. وعندما تكون هناك حاجة إلى معدن ال يمكن تلبيته خارج المنطقة المحمية، فعند ذلك 
يجب تقييم مواقع االستخراج المحتملة من حيث آثارها المحتملة على المواقع الجيولوجية الرئيسية.

المظاهر 
البركانية 

الهشة

تتعرض العديد من المناطق الحرمائية، والمظاهر البركانية الصغيرة، والصخور البركانية الهشة للتلف والدمار إذا لم يتم 
إدارتها بشكل صحيح. لذلك يجب إجراء جرد لتحديد أولويات المناطق التي تحتاج إلى الحماية. وقد تكون هناك حاجة إلى 
تدابير إلبقاء الزوار بعيًدا عن هذه المظاهر. اما بالنسبة إلى المظاهر الهشة بشكل خاص، فيجب النظر في حظر الوصول 

اليها، أو عدم اإلعان عن موقعها.
الجمع غير 
المصرح به

يتم االهتمام وجمع العديد من المنتجات البركانية من قبل هواة الجمع، بما في ذلك الزجاج البركاني )obsidian( والقنابل 
البركانية )tephra( وغيرها من الرواسب. لذا يجب على المديرين التأكيد على أن هذه الموارد غير متجددة.

تتطلب أي مباٍن جديدة في المناطق المحمية البركانية، مثل مراكز الزوار، عمليات مسح سطحية وتحت سطحية مسبقة لتجنب البنايات
البناء فوق المظاهر الجوفية، مثل أنابيب الحمم البركانية، فضاً عن المناطق المعرضة لمخاطر استقرار المبنى.

مواقف 
السيارات 

ونقل الزوار

حيثما أمكن، يجب أن تكون مواقف السيارات بعيدة جًدا عن االشكال األرضية والمواقع الجيولوجية المهمة.

توليد الطاقة 
وتخزين 

الوقود

مرافق الزوار في بعض المناطق المحمية البركانية بعيدة وخارج شبكة الكهرباء. حيثما أمكن، يجب توليد الكهرباء في الموقع 
باستخدام وحدات طاقة الرياح، أو المياه، أو الطاقة الشمسية. وإذا كانت مولدات الطاقة التي تعمل بالديزل ضرورية، فيجب 

أن يكون الوقود الازم لها وألي استخدامات أساسية أخرى في تخزين محاط بحواجز مصممة لهذا الغرض مع إجراءات لمنع 
االنسكاب.

إدارة الزوار
وصول 
الزوار

 الغالبية العظمى من المناطق البركانية المحمية غير مطورة، ولكن ال يزال من الممكن أن تستقبل العديد من الزوار الذين 
يتنزهون ويحملون حقائب الظهر. في المناطق المحمية، قد يكون نظام التصاريح ضرورًيا لتقييد أعداد الزوار. يجب على 

جميع الزائرين االشتراك والقناعة في تعليمات الزيارة ذات التأثير القليل على المظاهر البركانية، ويجب تحديد مسارات الطرق 
المفضلة بشكل واضح ولكن بشكل رصين.

داخل 
المنطقة 
المحمية

يجب القيام بالمسوحات الجيولوجية للمناطق البركانية لحصر المواقع الجيولوجية الرئيسية وتفاصيل التراث الجيولوجي لتسهيل 
اإلدارة عن طريق تقسيم المناطق. ويجب تحديد تلك األجزاء من المنطقة األكثر ماءمة لوصول الزوار إلى جانب المناطق 

التي يجب فيها تطبيق قيود الوصول بسبب الهشاشة أو المخاطر االستثنائية.
المرافق 

القائمة
تم تطوير العديد من المناطق البركانية قبل تصنيفها كمناطق محمية، ولسوء الحظ ، كان هناك أضرار كبيرة في بعضها من 

تدمير المظاهر ووجهات النظر البركانية. قد تظل هذه األماكن تخدم أغراض المنطقة المحمية، ولكن يجب على المديرين 
التفكير فيما إذا كان من األفضل إزالة المظاهر ام استعادتها. في بعض الحاالت، بعد وقوع حدث بركاني، قد تتضرر هذه 

المرافق أو تدمر، مما يوفر فرصة لعدم إعادة البناء.
البحث 
العلمي

 عادة ما يكون للمناطق البركانية بحث علمي نشط بسبب السجل القيم للعمليات التي تساهم في نقل الصخور المنصهرة من 
باطن األرض إلى السطح. وقد يكون االهتمام بالبحث مكثفا، خاصة بعد األحداث البركانية.

بينما يتم تشجيع البحث، يجب على مديري المناطق المحمية أن يضعوا في اعتبارهم أن بعض أنواع األبحاث قد تتضمن حفر 
لب، أو إزالة كميات كبيرة نسبًيا من الصخور. بالنسبة لهذه األنواع من البحث، يوصى بنظام التصاريح، مع التركيز على 

حماية سامة المواقع الجيولوجية ومنطقة التراث الجيولوجي األكبر. اما في األماكن التي ادت عمليات البحث الى تدمير أو 
تشويه المظاهر ذات األهمية من ناحية التراث الجيولوجي، يجب تنفيذ االستعادة لتقليل الضرر طويل المدى.
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يتم اآلن تطوير مرافق تفسيرية ممتازة في العديد من مواقع 
التراث العالمي البركاني وفي العديد من المواقع األخرى في 
العالم المناطق المحمية البركانية، ومن اهم األمثلة هي متنزه 

ثينجفيلير الوطني، في أيسلندا؛ ومنطقة هيماي في جزر فيستمان 
قبالة الساحل الجنوبي أليسلندا؛ ومتنزه هاواي للبراكين الوطني، 

ومتنزه يلوستون الوطني، الواليات المتحدة األمريكية؛ ومتنزه 
تيد الوطني، تينيريفي، في إسبانيا؛ ومتنزه تونجاريرو الوطني، 

في نيوزيلندا. وفي متنزه ستون االبداعي للغاية في جزيرة 
جيجو، جمهورية كوريا، يتم شرح الجيولوجيا البركانية للجزيرة 

بالتفسير الفني للصخور البازلتية والفولكلور في الجزيرة، من 
خال معروضات رسومية رائعة، وثاثية األبعاد، وتفاعلية. مثل 

هذه المعارض، والمنشورات التفسيرية، والخدمات اإلرشادية 
المرتبطة بها، تلعب دوًرا أساسًيا في زيادة الوعي والفهم 

والتقدير لجمال البراكين واآلهتمام بها، وأهمية حماية هذا المورد 
الجيولوجي.

المراقبة
تعتبر الطرق المستخدمة لمراقبة سلوك البركان معقدة للغاية، 
وتتضمن كا من االستشعار عن بعد، والقياسات فوق البركان 

وحوله الكتشاف حركة الصهير في العمق. تقيس األجهزة النشاط 
الزلزالي تحت األرض، والمامح الجيوفيزيائية والحرارية، 

وتشوه األرض، و جيوكيمياء الغازات المنبعثة، والبيانات 
الهيدرولوجية، والكيمياء، والحرارة، ولزوجة الحمم البركانية. 

وفي معظم الحاالت، سيحتاج مديرو المناطق المحمية إلى 
التشاور مع علماء البراكين وخبراء جيولوجيين آخرين في 

تطوير طرق المراقبة هذه.

باإلضافة إلى ذلك، خضعت العديد من براكين الهولوسين 
اآلن لتقييم مخاطر البراكين، وهو ملخص وصفي للمخاطر 

المحتملة، مع استكمال خريطة توضح المناطق التي قد تتأثر 
بالنشاط البركاني في المستقبل. ان تقييم مخاطر البراكين مفيد 

جدا لمديري المواقع، والعلماء، والسلطات المدنية، واألشخاص 
الذين يعيشون على البركان أو بالقرب منه ليحكموا بأنفسهم 
على العاقة بين المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة وبين 

حياتهم اليومية. ان التقييمات ضرورية أيًضا للتخطيط الستخدام 
األراضي على المدى الطويل وتدابير االستجابة الفعالة 

للطوارئ.
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التعليم والتواصل
 من أجل الحماية الجيولوجية

8

ال يوجد بديل إلخراج الطاب إلى الميدان مع معلم مدرب، دان تورمي، أحد المؤلفين، كما هو الحال هنا في موقع  حفر قطران ال بريا المتحجر، وهو معلم طبيعي 
وطني، كاليفورنيا، في الواليات المتحدة األمريكية. © دان تورمي
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يصف هذا القسم عدة أنواع ومستويات للتواصل من اجل التراث 
الجيولوجي، مع رؤية أن مراكز الزوار المادية والرقمية ستكون 

محور هذا االتصال. يتم وصف االتصال لثاثة أغراض: 
الترجمة الفورية، والتعليم، والتواصل مع الجمهور. بعد ذلك، 
يتم تقديم أدوات االتصال، مقسمة إلى تقنيات الوسائط الرقمية 

الجديدة وتقنيات الوسائط التقليدية.

8. 1. التفسير

التفسير، هو وسيلة تواصل، تهدف إلى الكشف عن أهمية موارد 
المنطقة المحمية، بدالً من مجرد نقل معلومات واقعية. المبدأ 
التوجيهي للتفسير الفعال هو »من خال التفسير والفهم؛ من 

خال التفاهم والتقدير. من خال التقدير والحماية ». تستهدف 
البرامج التفسيرية تقليدًيا زوار المتنزهات، ولكن يمكن أن تحدث 

الترجمة الفورية اآلن في أي مكان، بما في ذلك برامج التوعية 
البيئية والتفسير المستند إلى الشبكة العالمية أو تطبيق الهاتف 

المحمول بمساعدة بعض التطبيقات. ومع ذلك، يمكن أن يكون 
التفسير في الموقع قوًيا بشكل خاص ألنه يمكن أن يكمل الخبرات 

العامة المباشرة مع قيم التراث الجيولوجي، وكيف أنها تدعم 
التنوع البيولوجي والقيم الثقافية. يمكن العثور على منظور جيد 
حول توصيل العاقة بين التنوع الجيولوجي والتنوع البيولوجي 

.)Santucci, 2005( في

يوجد دليل تقليدي شامل لتفسير التراث هو تفسير فريمان تيلدن 
لتراثنا )1957(. يعّرف تيلدن تفسير التراث بأنه نشاط تعليمي 
يهدف إلى الكشف عن المعاني والعاقات من خال استخدام 

األشياء األصلية، والخبرة المباشرة، والوسائط التوضيحية، بدالً 
من مجرد توصيل المعلومات الواقعية.

لدى خدمة المتنزهات القومية األمريكية »دورة مكثفة في 
 Smaldone, 2003;( الترجمة الفورية« بناًء على مبادئ تيلدن

Ham, 2013(. كما تمتلك الرابطة الوطنية للترجمة الشفوية 
ومقرها الواليات المتحدة وفرة من المعلومات واألدوات عبر 

 اإلنترنت مع أمثلة ممتازة للمواد التفسيرية الناجحة. يقدم 
)Bruno & Wallace, 2019( إرشادات عملية حول تصميم 

اللوحات التفسيرية للتراث الجيولوجي.

يلعب التفسير دوراً مهما في تعزيز االهتمام بموارد التراث 
الجيولوجي بعدة طرق، ال سيما من خال إبراز الروابط بين 
المشهد والجيولوجيا األساسية، وعن طريق تحديد العاقات 
بين الوحدات الصخرية الجيولوجية وبين نباتات وحيوانات 
المنطقة المحمية وتاريخ اإلنسان. باإلضافة إلى ذلك، يتيح 

عرض الصخور والمناظر الطبيعية من منظورات ومقاييس 
مختلفة فهم قيمة الموارد الجيولوجية كجزء ال يتجزأ من بيئات 

المتنزهات. من نواح كثيرة، يسمح االتصال الفعال، بما في ذلك 
البرامج التفسيرية، للجمهور بالتواصل مع أهمية قيم التراث 

الجيولوجي داخل المجتمعات بشكل كبير ويمكن أن يعزز تقديًرا 

أكبر ألهميته. وهذا بدوره يمكن أن يعزز أخاقيات الحماية تجاه 
التراث الجيولوجي.

يعد التخطيط التفسيري خطوة أولية في عملية التخطيط والتصميم 
للمواقع الجيولوجية والخصائص المماثلة حيث يتم استخدام 

التفسير لتوصيل الرسائل، والقصص، والمعلومات، والخبرات. 
إنها عملية صنع القرار التي تمزج بين احتياجات اإلدارة 

واعتبارات الموارد مع احتياجات الزائر ورغباته لتحديد الطريقة 
األكثر فاعلية إليصال رسالة إلى الجمهور المستهدف. و الهدف 
هو ربط المحتوى بطريقة مفيدة لتجربة الزائر الخاصة، وإثارة 
المشاعر، أو التفكير، أو المزيد من االستفسار في موضوع ما. 
تعتمد معظم الخطط التفسيرية على تحديد الموضوعات المهمة 

للتواصل مع مختلف الجماهير. قد يوجه التخطيط التفسيري أيًضا 
الى االرشادات عن كيفية تفاعل الجمهور مع موقع، أو معرض 

معين، والتعامل معه.

يحدد هذا التخطيط ويحلل أهداف وقضايا التفسير، والتعليم، 
وخبرة الزائر، ويوصي بالطرق األكثر فعالية وكفاءة وعملية 

لمعالجتها. ترشد الخطة إلى مزيد من تصميم وتطوير المشروع، 
لتصبح موردا لاتصال والتوعية وجمع األموال. تتوفر التفاصيل 

العامة في إرشادات أفضل الممارسات )IUCN WCPA( بشأن 
.)Leung, et al. 2018( السياحة وإدارة الزوار

قدم فانغ واخرون )Fang et al., 2013( مقارنة جيدة الستخدام 
السياحة الجيولوجية كنظام اتصال سياقي كامل في الصين والواليات 

المتحدة. وقارن أنظمة التفسير في اثنين من الحدائق الجيولوجية 
العالمية، االولى في الصين والثانية في متنزه زيون )Zion( الوطني 

في الواليات المتحدة األمريكية. من خال الدروس والتجارب، 
تقترح هذه المقارنة استخدام السياحة الجيولوجية كنظام اتصال سياقي 

كامل، حيث يقدم موظفو الموقع الجيولوجي )المصدر(، معلومات 
حول قيمها الثقافية والطبيعية الفريدة الستهداف السياح )المتلقين(، 

من خال األنشطة السياحية )القنوات( .

8. 2. التعليم

إن زيادة الوعي على نطاق أوسع وزيادة المشاركة من خال 
التعليم والتفسير هي أجزاء رئيسية من الحماية الجيولوجية. ان 

سرد القصة الجيولوجية لمنطقة محمية يشبه قصة و إخبار الناس 
عن جزء من تاريخ األرض. إنه أمر رائع عادًة، وقد يكون 

مقنًعا إذا تم إعداد القصة بطريقة شيقة. يتمثل أحد التحديات في 
جعل القصة مبتكرة وسهلة الفهم، حيث يمكن أن تكون بيانات 

التراث الجيولوجي معقدة جدا. يجب أن يكون الغرض هو 
اإلعام والترفيه وكذلك التعليم، كما هو معترف به في الطموح 
بعيد النظر لجيمس هاتون )James Hutton, 1795( أن دراسة 
األرض »قد توفر للعقل البشري كل من المعلومات والترفيه«.

يركز هذا القسم على التعليم والتواصل من أجل الحماية الجيولوجية التي تتناول الموضوعات التالية:
■  المبادئ والممارسات العامة للتفسير )8. 1.( 

■  التعليم )8. 2.( 
■  توعية الجمهور )8. 3.(

■  التواصل بوسائط رقمية جديدة )8. 4.(
■  التواصل عن طريق وسائل اإلعام التقليدية.

8. التعليم والتواصل من أجل الحماية الجيولوجية
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الصورة 8. 1. تفسير النمط التقليدي: يمكن الوصول إليه بسهولة مع رسومات واضحة وبيانات بسيطة حول
الصخور الطينية في بورغيس وتطور الحياة في العصر الكمبري. متنزه يوهو الوطني، كندا. © روجر كروفتس

 الصورة 8. 2. طريقة جيدة إلظهار العاقة بين الصخور األساسية والمناظر الطبيعية في نموذج ثاثي األبعاد. متحف برن للتاريخ الطبيعي، في سويسرا. 
© روجر كروفتس
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الصورة 8. 3. طريقة أخرى لتحسين الفهم للزائرين وهي إضافة تعليقات توضيحية لصور على وجوه الصخور بمعلومات يسهل فهمها، كما هو الحال هنا 
في جبال روكي الكندية. © روجر كروفتس

الصورة 8. 4. يمكن أن يساعد استخدام قصائد الشعر في إثارة االهتمام وإثارة ردود الفعل على المناظر الطبيعية. قصيدة في متنزه االثني عشر رسول 
البحري الوطني، فيكتوريا، في أستراليا. © روجر كروفتس
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ستعتمد الحماية الجيولوجية الفعالة، في نهاية المطاف، على تحسين 
الوعي العام، والفهم، والدعم.

تتمثل أحد أكبر التحديات هو في إيصال اتساع الزمن الجيولوجي 
إلى جمهور غير تقني. أعد متنزه توريس ديل باين الوطني في 

 تشيلي وصًفا مثيًرا لاهتمام عن جيولوجيتها غير العادية 
 .)http://www.parquetorresdelpaine.cl/en/patrimonio(

ويوفر مركز الزوار لوحات مع تفسيرات واضحة للغاية لجيولوجيا 
المتنزه ، مدعومة بعرض خارجي ألنواع الصخور الفعلية 

الموجودة في المتنزه، والتي يتم تركيبها وتقديمها للزوار، ويسمح 
لهم بالتجول واللمس. إنه نوع من انواع العرض الذي يوصل 

الجيولوجيا الخاصة لمتنزه خاص بصورة جيدة. 

إن تفسير التنوع الجيولوجي من خال السياحة الجيولوجية ليس 
جديًدا، كما يتضح من خال الجذب الطويل األمد واالهتمام الثقافي 
في عرض الكهوف، واألنهار الجليدية، والجبال المقدسة، وغيرها 
من العجائب الجيولوجية الطبيعية. في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر، انخرط الناس في المشهد الطبيعي بطريقة تجريبية، وألهمت 
المظاهر الطبيعية، واألماكن، واألحداث الماضية، شعوًرا بالتعجب 
من خال ترابطها مع المناظر الطبيعية، واألدب، والشعر، والفن، 

والسياحة. واليوم ، يمثل امتاك المعرفة أقل أهمية من القدرة 
على العثور عليها، واختيارها، وتطبيقها- والقيام بكل هذا بسرعة. 
ينصب التركيز على إيجاد واستخدام المعلومات لمعالجة القضايا 

 .)IUCN, 2015( واألسئلة ؛ مثل، تعليم الناس كيفية التفكير

أحد األمثلة الممتازة، ذات الصلة ببرنامج تعليم التراث الجيولوجي، 
هو أحد األمثلة التي تم تطويرها في الواليات المتحدة من 

قبل خدمة المتنزهات القومية األمريكية والتي تركز على علم 
المتحجرات- هو اقامة احتفالية بيوم المتحجرات الوطني في تشرين 

االول )أكتوبر( من كل عام. منذ االحتفال بهذا اليوم، كجزء من 
أسبوع علوم األرض في عام 2010، نمت الشراكة بشكل مطرد 
لتشمل أكثر من 360 شريًكا عبر الواليات المتحدة األمريكية في 

كل والية. هؤالء الشركاء قادرون على توفير التعليم المحلي لعلوم 
المتحجرات، والتوعية لألطفال واألسر والمدارس، والمجموعات 
األخرى ذات االهتمام بالمتحجرات. على الرغم من أن الكثير من 
الشراكة مكرسة لزيادة اهتمام األطفال بسجل المتحجرات، إال أن 
هناك أيًضا توعية للسكان المستهدفين اآلخرين، وتم توزيع أكثر 

من 100000 كتيب جديد من علماء المتحجرات.

8. 3. التوعية العامة

على الرغم من أنه يمكن اعتبار جميع االتصاالت والتعليم 
بمثابة » توعية عامة » ، فإن هذا المصطلح في هذا القسم 

يعني الوصول إلى المجتمعات، والشركات السياحية، وأصحاب 
المصلحة الذين قد يكون لهم تأثير أو مصالح خاصة في الحفاظ 
على الموقع، ولكن قد يكون لديهم فهم ضئيل أو معدوم للتنوع 

الجيولوجي. المناطق المحمية، بحكم تعريفها، تعني بأنه لن 
يسمح باالستخدامات التي ال تتفق مع أهداف الحفظ. لذلك، 

غالًبا ما تكون التوعية العامة بالمنطقة المحمية إلى المجتمعات 
المحلية وأصحاب المصلحة اإلقليميين اآلخرين أمًرا بالغ األهمية 
للحصول على دعم المسؤولين السياسيين والمصالح االقتصادية 

المحلية المتنافسة لتحقيق أهداف الحفظ.

من األمثلة الممتازة للتوعية العامة، على المستوى العالمي، هي 
مبادرات لجنة )IUCN( للتعليم والتواصل؛ التي تقدم العديد من 

برامجها كأمثلة قيمة للتوعية العامة المتعلقة بالتراث الجيولوجي. 
توفر هذه البرامج معلومات غالًبا ما تكون غائبة في البحث 

العلمي وسياسة الحفظ: وتشمل، ما هي أفضل طريقة للتواصل؟ 
وكيفية تحفيز العمل من خال العلوم السلوكية؟ وكيفية سماع 

رسالتك في عالم صاخب 

 )SGE( يتم تقديم مثال محلي من قبل الجمعية الجيولوجية اإلسبانية
التي تنظم نشاًطا للتوعية العامة على مستوى الباد في كل عام في 

يوم 5 حزيران )يونيو(: ويدعى جيولوديا )Geolodía(، أو يوم 
الجيولوجيا. وجيولوديا، هي مبادرة للتوعية العامة والتعليم البيئي، 

على أساس تفسير التراث الجيولوجي، وشرح العمليات الجيولوجية 
في الطبيعة. ولقد ولدت فكرة مشروع جيولوديا نتيجة لتحليل أظهر 

أن فهم الجمهور للجيولوجيا غير كاٍف. لذلك ازدادت المشاركة 
منذ المرة األولى التي تم فيها تنظيم الحدث في عام 2005. 

يتكون الحدث بشكل أساسي من رحات ميدانية يوجهها علماء 
 ،)SGE( الجيولوجيا. وقد قررت الجمعية الجيولوجية اإلسبانية

وهي عضو في )IUCN(، في عام 2010 جعل مشروع جيولوديا 
مبادرة وطنية بعد عدة سنوات من النجاح على المستوى المحلي.

ارشادات أفضل الممارسات رقم 20 : تحديد طبيعة وخصائص 
الجمهور المستهدف في تصميم التوعية العامة الفعالة بشأن 

الحفظ الجغرافي.

الصور 8. 5. و 8. 6. مراكز التفسير التفصيلية للتراث الجيولوجي عالية الكلفة، وليست ضرورية. من األرخص واألكثر فاعلية سرد القصة ببساطة في 
منشأة خارجية كما هو الحال في متنزه بوجونج الوطني، فيكتوريا، في أستراليا. © روجر كروفتس
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 الصورة 8. 7. حتى الخبراء يحتاجون إلى دليل خبير. متنزه يلوستون الوطني، في الواليات المتحدة األمريكية، أعضاء اللجنة التوجيهية العالمية لـ 
)IUCN WCPA( يتم إطاعهم من قبل دليل خبير جيولوجي من خدمة المتنزهات الوطنية األمريكية. © روجر كروفتس

الصورة 8.8 و 8 .9 ليس من السهل التغلب على اتساع الزمن الجيولوجي. يتم عرض طريقتين مستخدمتين في محمية نوكان كرانغ الوطنية الطبيعية، في 
اسكتلندا. ُتظهر الصورة العليا صخوًرا مقلوبة حيث توجد الصخور القديمة فوق الصخور األحدث عمرا. © روجر كروفتس. في الصورة السفلية ، يدير 
المستخدم المقبض إلظهار كيف تحرك جزء من قشرة األرض، بمرور الوقت من نصف الكرة الجنوبي إلى نصف الكرة الشمالي، في اسكتلندا. © روجر 

كروفتس
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المربع 8. 1.
جروف متحجرات جوغينز )Joggins Fossil Cliffs(،  كندا

دراسة حالة جيدة للتعليم والتفسير في موقع جروف متحجرات، وهو موقع تراث عالمي يقع على خليج فندي )Fundy( في نوفا 
سكوشا، كندا )انظر الصورة 1. 2.(. تم وصف جروف متحجرات جوغينز بأنها »عصر الفحم في غاالباغوس« نظًرا لثروتها 

من المتحجرات من العصر الكربوني )منذ 354 إلى 290 مليون سنة(. تعتبر صخور هذا الموقع رمًزا لهذه الفترة من تاريخ 
األرض وهي السجل األكثر سمًكا وشموالً في العالم لطبقات فترة بنسلفاني )التي يعود تاريخها إلى 318 إلى 303 مليون سنة(، 

مع سجل المتحجرات األكثر اكتماالً للحياة على األرض في ذلك الوقت.

الصورة 8. 10. يمكن أن يكون من المفيد االقتباس من مصادر ورموز علمية بارزة، التي زارت أحد المواقع في الماضي. مثل استخدام زيارات اليل 
Dar-( أحد أبرز علماء الجيولوجيا في منتصف القرن التاسع عشر الى جروف متحجرات جوغينز، احد مواقع التراث العالمي؛ وداروين  )Lyell(

win(، واستخدامها بشكل فعال في مركز الزوار. 
© روجر كروفتس

تعاونت جمعية التنمية االقتصادية المحلية، وثاثة مؤسسات من الحكومة إلنشاء معهد متحجرات جوغينز لتقديم وتعزيز وإدارة 
المنحدرات من خال أحدث مركز للبحوث والتفسير. لقد عالج المعهد التحديات في إيصال كميات من المعرفة العلمية المعقدة في 
كثير من األحيان إلى جماهير متنوعة في فترة زمنية قصيرة. بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة وبالتزامن مع طلب وضع 

موقع التراث العالمي، تم إجراء التخطيط والتصميم التفسيري لتحديد نهج سرد قصة التاريخ الطبيعي والثقافي في جوغينز.

ساهم التخطيط التفسيري في تعزيز التعلم الحر، من خال اختيار آليات تقديم متنوعة تدعم األفراد في تطوير استنتاجاتهم 
الخاصة. طور المعهد مواًدا تعليمية تسمح بتدريس العلوم بطريقة تهيئ الناس العاديين ليس فقط لفهم الجيولوجيا ولكن أيًضا 

للتعامل معها بشكل نقدي. تدعم األبحاث الجارية في مركز متحجرات جوغينز الجديد الزائرين في تقدير درجة عدم اليقين في 
علم المتحجرات وإشراكهم في المنهج العلمي.  قدم العلماء، والمعلمون، والمصممين، واألشخاص العاديين، فاعلية صحة الرسائل 

.)Boon and Calder, 2008( والنهج في توصيل أهمية جروف متحجرات جوغينز بطرق مبتكرة وجذابة وحتى ممتعة

صورة 8. 11. عرض سهل الفهم لتشكيل األشجار في جروف متحجرات جوغينز. © روجر كروفتس
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المربع 8. 2.
تعزيز التعليم والتدريب: دورة عبر اإلنترنت حول المتنزهات الجيولوجية العالمية

 تم تطوير دورة جديدة عبر اإلنترنت في جامعة مينهو في البرتغال، على الرابط: 
 )https://cursosonline.uminho.pt/EN/geoparquesed2(

لمساعدة موظفي المناطق المحمية في مواقع الجيوبارك العالمية لليونسكو لتلبية الحاجة إلى مزيد من التعليم حول المبادء واالستراتيجيات. إنه 
موجه لكل من أولئك الذين يعتزمون المشاركة في مشاريع جيوبارك والى جمهور أكثر عمومية. تتكون الدورة التي مدتها أربعة أسابيع من 

أربع وحدات: )1( مفاهيم الجيوبارك العامة. )2( هياكل واستراتيجيات الجيوبارك. )3( الجيوبارك كأدوات للتنمية المستدامة؛ و )4( برنامج 
اليونسكو الدولي لعلوم األرض والجيوبارك. تمنح الجامعة دبلوم لمن أنهى الدورة. ُعقدت النسخة األولى من الدورة باللغة البرتغالية في أبريل 

2016، بمشاركة 23 طالًبا من دول مختلفة )األرجنتين والبرازيل وتشيلي واإلكوادور وإيطاليا والمكسيك والبرتغال(. من أجل زيادة عدد 
الطاب المحتملين، بدأت إصدارات اللغة اإلنجليزية من الدورة في أكتوبر 2016. تعد الدورة التدريبية عبر اإلنترنت طريقة فعالة لضمان 

تعليم عالي الجودة لألشخاص المهتمين بالعمل في مواقع الجيوبارك العالمية وأيًضا لتعزيز التدريب مدى الحياة لموظفي الجيوبارك الحاليين، 
مع مرونة الدراسة من أي مكان وفي أي وقت عبر اإلنترنت.

8. 4. االتصال بوسائط رقمية جديدة

تتراوح جماهير التواصل من )1( عامة الناس، الذين يحتاجون 
إلى نهج شامل للتفسير؛ )2( لمجموعات المتعلمين على مستويات 

مختلفة، والذين يحتاجون إلى نهج أكثر تركيًزا مع أهداف 
تعليمية؛ إلى )3( المجتمع ومجموعات أصحاب المصلحة 

المستهدفة للتوعية العامة المذكورة أعاه )القسم 8. 3.(، والذين 
يستدعي اتباع نهج أكثر تركيًزا. يصف هذا القسم الفرعي حول 

الوسائط الرقمية والقسم الفرعي التالي حول الوسائط التقليدية 
بمزيد من التفصيل األدوات المتاحة للوصول إلى كل هؤالء 

الجماهير.

تطبيقات الموبايل
تطبيقات األجهزة المحمولة- تم تطويرتطبيقات البرامج خصيًصا 

لاستخدام على أجهزة الحوسبة الاسلكية الصغيرة – التي 
اصبحت فعالة بشكل خاص في توصيل التراث الجيولوجي. على 

سبيل المثال، طورت العديد من المتنزهات في نظام المتنزهات 
الوطنية األمريكية تطبيقات للهاتف المحمول لمساعدة وتثقيف 

 الزوار من خال مركز)USNPS( للوسائط التفسيرية 
)US National Park Service, 2019(. تلعب تطبيقات األجهزة 
المحمولة اآلن أيًضا دوًرا في توسيع نطاق المناطق المحمية من 

خال ربط الزوار االفتراضيين بالمواد التعليمية.

هناك مجال لألفكار الجديدة وامكانية تطوير فائدة تطبيقات األجهزة 
المحمولة المطبقة على قيم التراث الجيولوجي. على سبيل المثال، 

يمكن للتطبيق االرتباط بالمحتوى المطور، مثل تعليمات القيادة 
القصصية التي توجه الزائرين إلى المناطق ذات االهتمام. يمكن 

أن يؤدي التطبيق أيًضا إلى محتوى إضافي في مواقع معينة ذات 
أهمية في المنطقة المحمية. سيكون الهدف العام هو الحصول على 

دليل حارس افتراضي يتحدث إلى مستخدمي التطبيق وربطهم 
بمزيد من المحتوى إذا كانوا مهتمين بالمضي قدًما. 

أحدثت المناهج الرقمية األخرى ألدوات االتصال الرقمية، 
ثورة في العلوم، وهي تقود مناهج جديدة للتراث الجيولوجي 

والسياحة الجيولوجية. ولعبت المعلومات الجيولوجية، والتصوير 
الجيولوجي، والرصد الرقمي، وأنظمة المعلومات الجغرافية، 

دوًرا مهًما في تطوير طرق جديدة للتقييم ورسم الخرائط ، فضاً 
عن المساعدة في تطوير المواقع الجيولوجية للسياحة والتعليم. 
أحدثت الوسائط الرقمية ثورة في التفاعل المباشر بين المعاهد 

والمؤسسات وبين قاعدة المستخدمين في جميع أنحاء العالم. 
كان عدد حزيران )يونيو( الذي صدر في عام 2014 من مجلة 
التراث الجيولوجي )Geoheritage( عبارة عن إصدار خاص 

حول » التقنيات الرقمية الجديدة المطبقة على إدارة التراث 
 .)Cayla et al., 2014( « )Geoheritage( الجيولوجي

فيما يتعلق بالتصوير الرقمي، هناك اعتبار لإلسناد الجيولوجي 
ورسم الخرائط للتراث الجيولوجي، والتصوير الرقمي ثاثي 

األبعاد )بما في ذلك القياس التصويري والمسح الضوئي بالليزر( 
والتجارب في الترويج للتراث الجيولوجي باستخدام الواقع 

المعزز )عملية تثري االكتشاف من خال الوسائط الرقمية، أو 
توفر صورة افتراضية للواقع الذي يمكن للمرء أن يشارك فيه(. 
تستخدم أنظمة الكهوف الجبلية والخسفات )الكارست( كدراسات 
حالة. يتم تقديم أساليب وتقنيات رسم خرائط الويب لتقييم التراث 

الجيولوجي والترويج له ، باستخدام تطبيق خرائط الويب التي 
تعتمد على خرائط كوكل )API( لنشر قوائم الجرد الجيولوجي 
التي تم إنشاؤها في سويسرا على المستويين الوطني واإلقليمي.

في دراسة حالة أخرى، تم اختيار أربعة مواقع جيولوجية بركانية 
في جمهورية التشيك لعرض تقنيات جديدة لتوصيل نتائج البحث 
العلمي األخيرة إلى جمهور أوسع غير متخصص.  تم تلخيص 
نتائج كل موقع بركاني وتحويلها إلى صور مستخدمة للرسوم 
المتحركة ثاثية األبعاد. تم استخدام نفس المصادر المستخدمة 
للرسوم المتحركة ثاثية األبعاد أيًضا إلنشاء نماذج افتراضية 

للواقع المعزز. وتم اختبار النتائج على أطفال المدارس، واشارت 
النتائج إلى أن األساليب الحديثة المطبقة في تعميم التراث 

.)Rapprich et al., 2017( الجيولوجي البركاني جذابة للغاية

ُيعد التجّول االفتراضي اعتماداً على كوكل )Google( مصدًرا 
غنًيا الستكشاف التراث الجيولوجي، ألنه ينقلنا بصرًيا إلى العديد 
من المواقع الرائعة في جميع أنحاء الباد وحول العالم. يسمح لك 

التجّول االفتراضي باستكشاف موقع، حتى وإن كنت ال تعرفه 
جيًدا، مما قد يؤدي إلى رؤى مهمة. تكمن القوة والمتعة الحقيقية 

لميزة »التجّول االفتراضي« في أنها تتيح لك االستكشاف 
من خال تحريك منظورك المرئي حول الصورة؛ ويمكن 

العثور على إرشادات مفيدة جًدا لتطبيق هذه األداة على التراث 
الجيولوجي على: 

)www.earthsciweek.org/classroom-activities/geoheri-
tagegoogle-street-view(
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 الصورة 8. 12. غرفة التحكم في جيوبارك يونتيشان العالمي، حنان، الصين. تسجيل جميع األنشطة في المنطقة المحمية وغيرها من المعلومات. 
© دان تورمي

الصورة 8. 13. و 8. 14.  يوفر وضع الافتات عند وجهات النظر وعلى الممرات، بشرط أن يتم ذلك بشكل منفصل، فائدة إضافية للمستخدمين كما هو 
موضح في الصورتين. حديقة كوسيوسكو الوطنية، نيو ساوث ويلز، في أستراليا، ومتنزه ماونت بيكر الوطني ]داخل أعلى اليمين[، والية واشنطن، في 

الواليات المتحدة األمريكية )على اليمين(. © روجر كروفتس
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لقد أحدث ظهور وسائل التواصل االجتماعي واالتصاالت 
عبر اإلنترنت ومظاهرها السريعة ثورة في نشر المعلومات، 
بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتراث الجيولوجي والحماية 

الجيولوجية فضاً عن قدرة الناس على المراسلة واالتصال. لم 
يكن االتصال من شخص إلى آخر، بل من شخص إلى مجموعة، 
ومن مجموعة الى مجموعة واصبح االتصال أسهل من أي وقت 

مضى، ومن المقاييس المحلية الفائقة إلى النطاقات العالمية. لم 
يعد الجمهور يعتمد على تلقي األخبار والمعلومات من مصادر 

وسائل اإلعام التقليدية بل من وسائط االتصال الحديثة.

دليل أفضل الممارسات رقم 21: تضمين التخطيط التفسيري، وبرامج 
التوعية البيئية خارج الموقع، والتفسير المستند إلى الويب أو تطبيق 

الهاتف المحمول للمساعدة في مناطق الحماية الجيولوجية لجذب 
الزوار، وتحسين فهم الحماية الجيولوجية وتعزيز تجربة الزائر.

8. 5. التواصل عن طريق وسائل اإلعام التقليدية

ستكون وسائل اإلعام اإلخبارية التقليدية )المطبوعة واإلذاعية 
والتلفزيونية( حيوية في الوصول إلى جمهور أكبر، ولكن غالًبا 

ما يكون هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتوصيل 
التراث الجيولوجي للجمهور وأصحاب المصلحة الرئيسيين قبل 

تقديم أي معلومات إلى وسائل اإلعام )Cohen, 2015(. فيما 
يتعلق بوسائل اإلعام التقليدية، من المهم أوالً، إباغ هؤالء 

األشخاص أو المجموعات التي تشعر بأنها متأثرة بشكل مباشر 
بأي شيء يتم فعله أو قوله. هذا يعني أن أصحاب المصلحة 

الرئيسيين ال ينبغي أن يقرأوا عن الخطط ألول مرة في صحيفة 
دون معرفة مسبقة. وهذا يتطلب خطة اتصال أوسع تحدد 

األهداف وإجراءات االتصال، حيث تكون وسائل اإلعام مجرد 
عنصر واحد في عملية االتصال- وليست العنصر األول، 

وبالتأكيد ليس العنصر الوحيد. 

يستخدم مديرو المناطق المحمية، وسائل التواصل االجتماعي، 
للوصول إلى نطاق واسع من الجمهور الى جانب الرسائل 

والمعلومات التي تدعم أهداف اإلدارة إما عن طريق خلق الوعي 
و فهم األساس المنطقي وراء اإلجراءات، أو لتحقيق االمتثال 
والتعاون من الجمهور ألنهم مؤهلين لفهم ودعم األهداف. تعد 
وسائل اإلعام مهمة جًدا لكيفية إدارة رسائل الحماية وسمعة 

الوكالة وتلقيها في العالم األوسع. 

ستلعب وسائل اإلعام دوًرا مهًما في بناء القضية أو النقاش 
حول موضوع ذي أهمية إلدارة المناطق المحمية. قد يتعلق 
األمر بإدارة الحرائق أو اآلفات أو القضايا المتعلقة بوصول 
الزائرين، ولكن الخطة اإلعامية المدروسة بعناية يمكن أن 

تكون مفيدة للغاية في تأرجح الرأي العام في االتجاه المطلوب. 
والهدف هو العثور على المواقف والظروف المتعلقة مباشرة 

بالموضوع والترويج له في وسائل اإلعام على مدى فترة طويلة 
بطريقة تستمر في التحقق من صحة حجتك وتقويتها.

خذ على سبيل المثال االتصاالت حول المخاطر الجيولوجية 
وتقييد الوصول إلى المناطق المحمية. تؤدي العمليات الجيولوجية 
إلى الزالزل، واالنفجارات البركانية، وأمواج تسونامي، وغيرها 

من المخاطر الجيولوجية التي يمكن أن تؤثر على الوصول 
إلى المناطق المحمية. للتأكيد على التزام الوكالة بالتمتع اآلمن 

بالمنطقة والترويج لها ، يجب إعداد الرسائل الرئيسية مدعومة 
بحقائق وأرقام محدثة، ومقاطع فيديو، وصور، وحضور قوي 
على وسائل التواصل االجتماعي حيثما أمكن ذلك. هذا يحول 

الجانب السلبي للتقييد إلى جانب إيجابي للتفسير والتعليم وتقدير 
القوى الطبيعية المحمية كإرث جيولوجي.

ارشادات أفضل الممارسات رقم 22: استخدام مجموعة متنوعة من 
الوسائط التقليدية إلعام الجمهور بالحماية الجيولوجية.

بعض المبادئ العامة لتفسير التراث الجيولوجي والتعليم في 
الجدول 8.1.

بناء تخطيط تفسيري في تصميم مناطق الحماية الجيولوجية.1.

تجنب مصطلحات علوم األرض المعقدة ويفضل استخدام اللغة اليومية، وجعلها مفيدة، وممتعة، ومسلية.2.

تفسير التصميم حول قدرة المستخدم على فهم مدى تعقيد تاريخ األرض والعمليات التي يتم تمثيلها في منطقة محمية.3.

تعزيز الفهم والتفسير من خال ربط ما يراه الناس في الصخور والتراكيب األساسية.4.

قم بتحسين الفهم و الربط بين انواع الصخور والتربة في المنطقة المحمية بالغطاء السطحي للنباتات التي تعلوها.5.

تقديم أوصاف سهلة الفهم ألصول مظاهر التراث الجيولوجي في المنطقة المحمية.6.

تقديم معلومات توضح سياق تاريخ األرض للمنطقة لتعزيز فهم القوى الطبيعية التي كانت تساهم في تطورها.7.

تقديم منظورات بصرية للمناظر الطبيعية الموجودة على السطح وما تحت السطح بمقاييس مختلفة.8.

توفير المعلومات والربط بين التراث الجيولوجي في المنطقة المحمية والتاريخ الثقافي واالقتصادي لإلنسان.9. 

الجدول  8. 1. بعض المبادئ العامة لتفسير وتعليم التراث الجيولوجي.

8. التعليم والتواصل من أجل الحماية الجيولوجية



النهج المتكامل إلدارة المناطق المحمية، موضحاً في متنزه هوهي تاورن الوطني، في النمسا. مناظر خابة من جروس غلوكن ، أعلى جبل في النمسا، واالهتمام 
العلمي لمتابعة تراجع األنهار الجليدية بسبب تغير المناخ على نهر باستيرز الجليدي، الى جانب توفير مرافق للزوار لاستمتاع بالمنطقة والتعرف عليها، وفرصة 

للزوار لتسلق الجبل وزيارة النهر الجليدي. © جون جوردون. 

نظرة عامة
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9. نظرة عامة

تحدد ارشادات أفضل الممارسات هذه بشأن الحماية الجيولوجية 
في المناطق المحمية والمحفوظة أسباب الحماية، وكيفية إنشاء 

النظام، وكيفية تطوير اإلدارة، وكيفية التعامل مع التهديدات 
من األسباب الطبيعية والبشرية، وكيفية التواصل مع الجمهور. 
هذا هو أول دليل لل )IUCN( حول هذا الموضوع، بعد توسيع 
تعريف المنطقة المحمية في االرشادات المنقحة لتطبيق فئات 

إدارة المناطق المحمية )Dudley, 2008(، لتشمل كل الطبيعة من 
خال احتضان العناصر الاأحيائية.

لقد تم االعتراف بشكل متزايد بالحماية الجيولوجية كعنصر 
مهم في إنشاء وإدارة المناطق المحمية والمحفوظة، ال سيما من 
خال القرارات المتخذة في المؤتمرات العالمية المتتالية للحفظ 

التي اقامها )IUCN(، من خال تطوير برنامج اليونسكو العالمي 
لمواقع الجيوبارك والعمل على تطبيقه على أرض الواقع. 

على الرغم من عدم وجود اتفاقية دولية مماثلة التفاقية التنوع 
 )Digne( البيولوجي لمنحها اعتراًفا رسمًيا، فإن إعان دنيي
المقتبس في القسم )2( هو أقرب وافضل شيء. يوفر إنشاء 

 Geoheritage( وعمل مجموعة اختصاصيو التراث الجيولوجي
Specialist Group( التابعة ل )IUCN, WCPA( نقطة مرجعية 
مركزية ومجموعة من الخبرات لجميع المشاركين في المناطق 

المحمية الستخدامها. هذه الخبرة هي أساس المادة في هذا الدليل 
اإلرشادي. 

يقدم الدليل اإلرشادي مناهج قد تكون غير مألوفة لموظفي 
المناطق المحمية ومستشاريهم المتخصصين. لذلك قدمنا مقدمة 
سياقية مفصلة عن الحماية الجيولوجية في القسمين )2 و 3(، 

والتي نأمل أن تكون واضحة، وسهلة الفهم، وسيقرأها الجميع. 
وقدمنا أيًضا مسرًدا للمصطلحات لمساعدة القارئ على فهم 

المصطلحات والمفاهيم المعقدة غالًبا.

يجب أن تكون نقطة البداية الحماية الجيولوجية في المناطق 
المحمية والمحفوظة هي االعتراف بأنه بينما يبدو التراث 

الجيولوجي أبدًيا وغير قابل للتغيير، فإن هذا ليس هو الحال 
بالتأكيد. اذ يمكن أن يتلف التراث الجيولوجي بطرق عديدة بسبب 

اإلهمال البشري، كما هو موضح في القسم )6(، على سبيل 
المثال التخريب لجمع المتحجرات )األحافير(، أو المعادن المهمة، 
اوالمكونات األخرى القيمة؛ أو تدميره عن غير قصد عن طريق 
المقالع )المحاجر(، واقامة الطرق، و أو غيرها من اإلنشاءات. 

ويمكن أن يكون أيًضا هًشا بشكل طبيعي بسبب المواد التي 
يتكون منها، مثل التربة، والحمم القابلة للتآكل بسهولة، وتغيير 
مجاري األنهار، والتغيرات في مستوى سطح البحر، واآلثار 

الحالية المستمرة لتغير المناخ العالمي.

ان نتيجة هذه التغييرات والتهديدات، تعني أن التراث الجيولوجي 
يتطلب إدارة نشطة قائمة على المعرفة السليمة وفي سياق 

التخطيط اإلداري الفعال والمراقبة والتقييم.

كما نصف، هناك إطار عمل نظري وعملي قوي الحماية 
الجيولوجية في المناطق المحمية والمحفوظة. ولكن حتى اآلن، 

لم يتم التعرف عليه دائًما على أنه جزء أساسي من إنشاء وإدارة 
المناطق المحمية والمحفوظة. ويسعى هذا الدليل االرشادي 

إلى سد هذه الفجوة من خال مساعدة المديرين، والموظفين، 

ومستشاريهم على الوصول بسهولة إلى هذا الكم الكبير من العمل 
بطريقة منهجية خال جهود الحماية الخاصة بهم.

ان الحماية الجيولوجية مهمة في حد ذاتها. وهناك العديد من 
المواقع الجيولوجية الموجودة حول العالم، يمكن أن تكون 
االقتراح الوحيد أو األساسي لمنطقة محمية أو محفوظة. 
وربما تكتسب أهمية أكبر عندما يتم تحديد صاتها بحفظ 

التنوع البيولوجي والعمل على أساسها. هذا هو السبب في 
أننا نؤكد مراًرا وتكراًرا على تكامل تخطيط وإدارة حماية 
التنوع البيولوجي والتنوع الجيولوجي في المناطق المحمية 
والمحفوظة. سيساعد المفهوم المتطور للتنوع الجيولوجي 

باعتباره »مسرح الطبيعة« ، والذي يدعم العديد من العمليات، 
والوظائف البيولوجية، وتطبيقها في اإلدارة العملية، على 

الجمع بين عنصري الحفظ البيولوجي و الجيولوجية. وهذا هو 
الوضع الكاسيكي للكل، أي ان الطبيعة كلها في منطقة محمية 
أو محفوظة، كونها أكبر من مجموع أجزائها الفردية. وبعبارة 
أخرى، فإنها تؤكد على األهمية الحيوية لحماية وظائف النظام 

البيئي وإدارتها بالكامل.

بالنسبة للكثير من تاريخ البشرية، كانت القيم السائدة المنسوبة 
إلى ما يعرف حالًيا التراث الجيولوجي هي القيم الثقافية 

والروحية. هذا هو الحال أيًضا مع قيم االستخدام المتعلقة بالمواد 
المستخرجة، مثل الصخور، أو المعادن، أو األحجار الكريمة. 

ومن هنا تأتي األهمية التي نعلقها على هذا االرتباط في وصفنا 
للقيم وفي اإلدارة العملية في القسم 5.

هناك قدر كبير من الخبرة المتاحة في مجال الحماية 
الجيولوجية. اذ إنه يزداد بمرور الوقت، كما تشهد المقاالت 

 )Geoheritage( المنشورة في مجلة التراث الجيولوجي
واألهمية المتزايدة الحماية الجيولوجية في عمل الهيئات 

الجيولوجية والجيومورفولوجية المهنية، مثل االتحاد الدولي 
للعلوم الجيولوجية، والرابطة الدولية لعلماء الجيومورفولوجيا. 
ولوحظ ضمن )IUCN WCPA(، توسع حجم وخبرة مجموعة 
 Geoheritage Specialist( اختصاصيو التراث الجيولوجي

Group( كمصدر للمشورة والتوجيه للزماء داخل اللجنة، فضاً 
عن مصدر اتصاالت الحماية الجيولوجية لآلخرين العاملين 

.)IUCN( ضمن عائلة

تعتبر مناهج الحماية الجيولوجية نظامية في مبرراتها وتطبيقها، 
التي تم توضحها في األقسام السابقة من هذا الدليل اإلرشادي. 

وهذا يعني أن نهج اإلدارة النظامية ليس مطلوًبا فحسب، بل هو 
سهل التنفيذ نسبًيا. كما اقترحنا، وأنت عزيزي القارئ، لست 

وحيداً، نظًرا لوفرة الخبرات الموجودة حولك. ومن المرجح أن 
يكون معظم الخبراء على استعداد للمساعدة وتقديم المشورة، 

لذلك يجب أن يكون هذا االرتباط محايًدا من حيث التكلفة.

يختلف نهج الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية عن معيار 
الحفظ البيولوجي. على سبيل المثال، يمكن أن تكون النطاقات 
الزمنية الجيولوجية طويلة جًدا، وتتطلب اإلدارة الفعالة إدراك 

أن بعض المظاهر و / أو العمليات التي يرجع تاريخها إلى مئات 
المايين من السنين تعد مهمة في حد ذاتها. وبالتالي، فإن حماية 
المواقع الخاصة التي توضح كيف تطورت األرض هي عنصر 
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مهم الحماية الجيولوجية.

هناك عبارة مشهورة في علوم الجيولوجيا: هي ان »الماضي هو 
مفتاح الحاضر« ، وتعني أن التعلم من الماضي وثيق الصلة بفهم 

تطور المناظر الطبيعية واألنظمة البيئية اليوم. والفرق اآلخر 
هو أن المظاهر الهشة قد تحتاج إلى التغطية لحمايتها من التدخل 

البشري، مع الحفاظ على القدرة على استخراجها لألغراض 
العلمية في وقت مناسب في المستقبل. في عالم طبيعي سريع 

التغير، من المهم أيًضا حماية العمليات الحديثة والمظاهر التي 
تشكلها. يوفر هذا العنصر الديناميكي »مختبًرا حًيا« ويتطلب 
نهًجا نشًطا، وليس أسلوًبا وقائًيا صارًما، إلدارة المواقع. وقد 

يتطلب األمر إفساح المجال لتطور العمليات الطبيعية من خال 
توسيع حجم المواقع أو تعيين مواقع جديدة، بدالً من محاولة 

إصاحها والتحكم فيها. مع تغير المناخ، قد ال يكون الحفاظ على 
طبيعة غير حيوية وطبيعة حيوية محددة أمًرا ممكًنا، بحيث يكون 

النهج التكيفي ضرورًيا، مما يسمح بتطور النظام وبناء المرونة 
داخله.

إذا توقف مديرو المناطق المحمية عند مرحلة إدارة العملية، 
فإنهم يفوتون عنصًرا مهًما للغاية: هو، التواصل مع التراث 

الجيولوجي والحفاظ عليه. ونحن ندرك أن هذا يمثل تحدًيا كبيًرا 
ألن اللغة غالًبا ما تكون غامضة، وقد تكون المظاهر الجيولوجية 
ذات نطاق كبير جًدا لفهمها بسهولة، كما أن المتخصصين ليسوا 
دائًما متصلين جيًدا بعامة الناس وحتى بزماء المناطق المحمية. 

إن استخدام مناهج االتصاالت الحديثة، كما حددنا في القسم 8، 
هو االسلوب الصحيح والطريق إلى األمام. ومن األهمية بمكان 

أيًضا، استخدام متصلين قادرين ليكونوا مترجمين ورواة قصص 
للمناظر الطبيعية. وقد ال يكونون خبراء في الحماية الجيولوجية 
لكنهم سيكونون بارعين في إزالة الغموض عن عناصر التراث 

الجيولوجي، ووضع المستمع في المشهد.

خال هذا الكتاب وضعنا إرشادات أفضل الممارسات. وتمت 
صياغتها عمًدا على أنها »ال بد منها« وتم سردها في الملخص 

التنفيذي.

9. نظرة عامة
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قائمة المصطلحات

تشير الكلمات المائلة في التعريفات إلى عناصر أخرى في المتن.

العمليات النشطة )Active processes(: العمليات الاأحيائية الطبيعية التي تنشط في تكوين وتطور التضاريس والمواد، مثل ترسيب الرمال 
على طول الساحل، وترسيب الرمال والحصى على جوانب األنهار الجليدية والقمم الجليدية، واالنفجارات البركانية، واالنهيارات األرضية، 

والتعرية.

األنظمة النشطة )Active systems(: المظاهر واألشكال، مثل الكثبان الرملية، ووديان األنهار، وأشجار المانغروف، والتربة، التي ال تزال 
تتطور وتتغير بسبب العمليات الطبيعية. 

تغذية الشاطئ )Beach nourishment(: اإلمداد االصطناعي بالمواد، عادة الرمل، للشاطئ من مصدر آخر، غالًبا ما يكون بعيًدا عن الشاطئ، 
للمساعدة في الحفاظ على استقرار الشاطئ وتقليل تآكل الساحل.

االنفجار الكمبري )Cambrian Explosion(: فترة زمنية جيولوجية )انظر الجدول الزمني الجيولوجي( عندما تم تسجيل زيادة كبيرة في 
األنواع في صخور ذلك العصر.

الصخور الجيرية )الكربونات( )Carbonate rocks(: انظر الصخور.

منطقة تغذية )حوض( )Catchment(: المساحة الكاملة للنظام النهري، من منبعه إلى مصبه، بما في ذلك جميع روافده واألرض الواقعة بين 
مجاري المياه.

سيرك )Cirque(: شكل كبير يشبه المدرج على رأس وادي جبلي يتكون من التعرية الجليدية وتأثير الصقيع وما يترتب على ذلك من انهيار 
الجدران الصخرية المجاورة.

الخايا الساحلية )Coastal cells(: وحدة تقسيم فرعية للساحل حيث تدور الرواسب داخل حدود ثابتة، عادة ما يتم تحديدها بواسطة بروزات 
ارضية.

مسرح الحفاظ على الطبيعة )Conserving nature’s stage(: مفهوم حديث نسبًيا يعتمد على وجود النباتات والحيوانات كونها »الجهات 
الفاعلة« مع التنوع الجيولوجي باعتباره »المسرح« الذي تزدهر عليه. ويؤكد أهمية الترابط بين التنوع البيولوجي والتنوع الجيولوجي وحفظهما 

المنسق.

البلورات )Crystals(: مادة صلبة متجانسة ذات أوجه مستوية مشكلة بشكل طبيعي. قد تظهر المعادن على شكل بلورات بأحجام وأشكال هندسية 
مختلفة.

صخور بلورية )Crystalline rocks(: مصطلح قديم يشير إلى الصخور التي تتكون من البلورات التي تكونت عن طريق التبريد البطيء بعد 
التعرض للحرارة الشديدة و / أو الضغط. يمكن أن تكون إما صخوًرا متحولة، مثل النيس، أو صخور نارية، مثل الجرانيت )انظر تعريفات 

أنواع الصخور المحددة في هذا المسرد(.

الترسيب )Deposition(: )أ( سقوط الجسيمات بسبب الجاذبية التي تحملها المياه، أو الجليد، أو الرياح؛ )ب( ترسيب معدن من محلول.

الديفونية )Devonian(: انظر الجدول الزمني الجيولوجي.

الذوبان )Dissolution(: إذابة المعادن والصخور في المياه الطبيعية.

دولين )Doline(: منخفض مغلق ذي أبعاد معتدلة )أقل من 1 كيلومتر عرًضا أو عمًقا(، وهو الوحدة األساسية للتضاريس في العديد من االشكال 
االرضية الخسفية )الكارستية(، ويؤدي وظيفة هيدرولوجية مماثلة لتجميع المياه، ويستخدم مصطلح »الخسفة« بشكل شائع كمرادف لهذا 

المصطلح.

االشكال االرضية الديناميكية )Dynamic landforms(: تتطور االشكال االرضية و تتحرك باستمرار، مثل الكثبان الرملية في الصحاري وعلى 
طول سواحل البحر، أو بعض المظاهر مثل حواجز الرمل والحصى في قيعان األنهار، والمواد السطحية غير المستقرة من التربة والصخور 

على المنحدرات الجبلية شديدة االنحدار.

الزلزال )Earthquake(: هو االهتزاز العنيف المفاجئ لسطح األرض، وعادة ما يتسبب في دمار كبير، وتنتج الزالزل من التحركات داخل 
القشرة األرضية، أو بسبب عمليات االنفجار البركانية.
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Units of all ranks are in the process of being defined by Global Boundary 
Stratotype Section and Points (GSSP) for their lower boundaries, including 
those of the Archean and Proterozoic, long defined by Global Standard 
Stratigraphic Ages (GSSA). Italic fonts indicate informal units and 
placeholders for unnamed units. Versioned charts and detailed information 
on ratified GSSPs are available at the website http://www.stratigraphy.org. 
The URL to this chart is found below.   

Numerical ages are subject to revision and do not define units in the 
Phanerozoic and the Ediacaran; only GSSPs  do. For boundaries in the 
Phanerozoic without ratified GSSPs or without constrained numerical 
ages, an approximate numerical age (~) is provided.

Ratified Subseries/Subepochs are abbreviated as U/L (Upper/Late), M 
(Middle) and L/E (Lower/Early). Numerical ages for all systems except 
Quaternary, upper Paleogene, Cretaceous, Triassic, Permian and 
Precambrian are taken from ‘A Geologic Time Scale 2012’ by Gradstein 
et al. (2012), those for the Quaternary, upper Paleogene, Cretaceous, 
Triassic, Permian and Precambrian were provided by the relevant ICS 
subcommissions.
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النظم البيئية )Ecosystems(: مجمع ديناميكي من مجتمعات النبات، والحيوان، والكائنات الحية الدقيقة، وبيئتها غير الحية، التي تتفاعل كوحدة 
وظيفية. إنه مجموع جميع العمليات الاأحيائية واألحيائية الجارية، مثل الدورات البيوجيوكيميائية واإلنتاج األولي.

• وظيفة النظام البيئي )Ecosystem functioning(: أنشطة الحياة الجماعية للنباتات والحيوانات والجراثيم وتأثيرات هذه األنشطة )مثل، 
التغذية، والنمو، والحركة، وإخراج النفايات، وغير ذلك( على الظروف الفيزيائية والكيميائية للبيئة.

• خدمات النظام البيئي )Ecosystem services(: الفوائد التي يحصل عليها الناس من النظم البيئية. وتشمل هذه خدمات اإلمداد )مثل إنتاج 
الغذاء والمياه(؛ وخدمات التنظيم )مثل مكافحة الفيضانات واألمراض(؛ والخدمات الثقافية )مثل الفوائد الروحية والترفيهية والثقافية(؛ والخدمات 

 المساندة )مثل دورة المغذيات، التي تحافظ على ظروف الحياة على األرض(، استناداً الى تقييم األلفية للنظام اإليكولوجي 
)Millennium Ecosystem Assessment, 2005(. ويتم توفير خدمات النظام البيئي من قبل كل من التنوع الجيولوجي والتنوع البيولوجي.

• تركيب النظام اإليكولوجي )Ecosystem structure(: المعمارية الفيزيائية الحيوية للنظام اإليكولوجي. تكوين وترتيب كل األحياء والمادة 
الفيزيائية غير الحية في الموقع.

الفترة اإلدياكارية )Ediacaran period(: انظر الجداول الزمنية الجيولوجية.

تقييم األثر البيئي )Environmental Impact Assessment( )EIA(: عملية تحليلية يتم إجراؤها قبل اتخاذ القرارات بشأن مشاريع التنمية، في 
محاولة لتجنب العواقب السلبية غير المتوقعة. تتضمن العملية التحديد، والتنبؤ، والتقييم، والتخفيف من اآلثار الطبيعية واالجتماعية وغيرها من 

اآلثار البيئية ذات الصلة بمقترحات التنمية.

نشاط الحرارة تحت سطح االرض )Epithermal activity(: نشاط ذو عمق ضحل منخفض الحرارة والضغط، مما يؤدي إلى تكوين عروق 
معدنية ورواسب خامات.

التعرية )Erosion(: تآكل سطح األرض بفعل القوى الطبيعية، مثل الماء، أو الجليد، أو الرياح.

الصخور التبخرية )Evaporite rocks(: انظر الصخور.

المكشف )Exposure(: موقع أو مكان تظهر فيه الصخور أو الرواسب الهشة )غير الصلبة( على السطح ويدعى المكشف.

مواقع المكشف )Exposure sites(: المظاهر الجيولوجية ذات االمتداد المكاني الواسع تحت مستوى سطح األرض، والتي يتم تجديدها بشكل 
نشط عن طريق التعرية، أو في حالة فقدان موقع المكشف، فمن المحتمل أن يتم حفر موقع آخر في مكان قريب. وهي تشمل المكاشف في المقالع 

النشطة وغير المستخدمة، وفي المنحدرات الساحلية والنهرية، وعند قطع او قص الطرق والسكك الحديدية، والمكاشف الصخرية الطبيعية.

االنقراض )Extinction(: في السياق الجيولوجي، حدث االنقراض في الماضي البعيد عندما اختفت أعداد كبيرة من األنواع النباتية والحيوانية 
الموجودة ألسباب طبيعية.

الكائنات المتطرفة )Extremophiles(: األنواع التي يمكنها تحمل الظروف القاسية، مثل الظام في الكهوف أو درجات الحرارة العالية جًدا 
المرتبطة بالنشاط البركاني.

المواقع المحدودة )Finite sites(: المظاهر المحدودة المدى التي سوف تستنفذ وتتلف في حالة إزالة أي مورد أو فقدانه. وتشمل األمثلة، المواقع 
الجيولوجية ذات الصخور الحاملة للمتحجرات )األحافير( ذات المدى المحدود أو رواسب العروق المعدنية.

العمليات النهرية )Fluvial processes(: عمليات طبيعية تجري على سطح األرض، وتعتمد على حركة المياه، وخاصة في األنهار.

المتحجرات )االحفوريات( )Fossil(: بقايا عضوية أو بقايا مادة حية كانت تعيش سابقاً، ثم دفنت بواسطة عمليات طبيعية، وحفظت بشكل دائم 
في الصخور.

ينبوع بركاني )Fumaroles(: ينبوع ساخن في منطقة بركانية ينبعث منه ماء ساخن جًدا، وبخار، وغازات ضارة.

الحماية الجيولوجية )Geoconservation(: حماية على التراث الجيولوجي وإدارته.

التنوع الجيولوجي )Geodiversity(: تنوع الصخور والمعادن، والمتحجرات )االحفوريات(، واالشكال األرضية، والرسوبيات والتربة، إلى 
جانب العمليات الطبيعية التي تشكلها وتغيرها. ويشمل المظاهر، والعمليات الجيولوجية، والجيومورفولوجية الماضية والحالية التي تسجل تاريخ 

األرض، وتطور أشكال الحياة كما هو موضح في السجل الجيولوجي، بما في ذلك متحجرات النباتات والحيوانات وموائلها.

خطة عمل التنوع الجيولوجي )Geodiversity Action Plan(: وهي خطة تحدد أهداًفا وغايات واضحة طويلة األجل، وتحدد أهداًفا وإجراءات 
قصيرة األجل قابلة للقياس، لغرض حماية التنوع الجيولوجي والتراث الجيولوجي لمنطقة معينة وتعزيزهما. وكذلك تحدد هذه الخطة التوظيف 
والموارد المالية الازمة لتحقيقها. ويمكن أن تساعد هذه الخطط أيًضا في دمج التنوع الجيولوجي والتراث الجيولوجي في إدارة الحماية لفئات 

مختلفة من المناطق المحمية.
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التراث الجيولوجي )Geoheritage(: هو تلك العناصر، والمظاهر، والعمليات الخاصة بالتنوع الجيولوجي، سواء منفردة أو مجتمعة، والتي 
تعتبر ذات قيمة كبيرة ألسباب جوهرية، أو علمية، أو تعليمية، أو ثقافية، أو روحية، أو جمالية، أو بيئية، أو تتعلق بالنظام البيئي، وبالتالي فهي 
تستحق الحفظ. يشكل التراث الجيولوجي، تراثاً من الماضي يجب الحفاظ عليه في الوقت الحاضر، ونقله لصالح األجيال القادمة. يسجل التراث 
الجيولوجي القصة التراكمية لألرض المحفوظة في صخورها وأشكالها ، كما هو الحال في صفحات الكتاب. يتم تمثيله في أماكن خاصة )انظر 

الموقع الجيولوجي( واألشياء )العينات الجيولوجية في الموقع، وخارجه في مجموعات المتحف( التي تعتبر أساسية لتقديرنا لتاريخ األرض 
وتطور الحياة.

الجيولوجيا )Geology(: دراسة األرض ككل، أصلها، وتركيبها، وتكوينها، وتاريخها، وطبيعة العمليات التي أدت إلى حالتها السابقة والحالية.

الجدول الزمني الجيولوجي )Geological timescale(: نظام التأريخ الزمني لطبقات األرض الجيولوجية )علم الطبقات(. ويتم استخدامه من 
قبل علماء األرض لوصف توقيت وعاقات األحداث في تاريخ األرض، مقاسة بالمايين ومضاعفات مايين السنين.

© اللجنة الدولية للطبقية، نسخة مارس 2020، مستنسخة بإذن.

الجيومورفولوجيا )Geomorphology(: دراسة التضاريس والعمليات الطبيعية على سطح األرض وتحته مباشرة.

الجيوبارك )Geopark(: مصطلح عام يسميه السكان، أو يطلق على مساحة معينة ذات تراث جيولوجي متميز لغرض الحفاظ عليها وتعزيز 
استخدامها بطريقة مستدامة. ومعظم المواقع الجيولوجية ليست مناطق محمية ولكنها قد تحتوي على مناطق محمية. انظر أيًضا مواقع الجيوبارك 

العالمية لليونسكو.

علوم األرض )Geoscience(: دراسة تطور األرض والوضع الحالي لجوانبها الاأحيائية. ويشمل المصطلح الجيولوجيا، والجيومورفولوجيا، 
والجيوفيزياء، والهيدرولوجيا، والجغرافيا الفيزيائية، وغيرها.

الموقع الجيولوجي )Geosite(: أي موقع له خصائص أو عمليات جيولوجية أو جيومورفولوجية متعددة أو متنوعة تستحق الحماية بسبب قيمتها 
العلمية. وهذا يمثل اختصار لمصطلحات مثل »المواقع الجيولوجية« أو »المواقع الجيومورفولوجية«.

المراقبة الجيولوجية )أو مراقبة حالة الموقع( )Geomonitoring(: مراقبة مظاهر وعمليات معينة للتأكد من الحالة الصحية لعناصر جيولوجية 
مهمة في المكون في الموقع الجيولوجي أو لنظام كامل.

حساسية األرض )Geosensitivity(: انظر الحساسية.

السياحة الجيولوجية )Geotourism(: السياحة المستدامة القائمة على المظاهر والعمليات الجيولوجية والجيومورفولوجية للمنطقة. وتتراوح هذه 
في نطاق من موقع محدد، مثل كهف سياحي، إلى مناطق واسعة ذات مناظر خابة.

السخان )Geyser(: هو خروج الماء الشديد السخونة والبخار من مصادر تحت األرض في المناطق البركانية النشطة أو النشطة حديًثا.

التجلد )Glaciation(: وهي فترة مناخ بارد ينتج عنها انتشار واسع النطاق للصفائح الجليدية واألنهار الجليدية الجبلية. وتضم العصور الجليدية 
فترات شديدة البرودة )األنهار الجليدية( وتتناوب مع فترات أكثر دفًئا )بين الجليدية( عندما يكون هناك انخفاض في الغطاء الجليدي.

نهر جليدي )Glacier(: ثلج مضغوط ،على شكل جليد صلب، يتحرك مع الجاذبية ويأخذ أشكال مختلفة. القمم الجليدية والصفائح الجليدية تغطي 
مناطق واسعة مثل، القارة القطبية الجنوبية وجريناند، وكذلك توجد على نطاق أصغر كما هو الحال في أيسلندا وسفالبارد. تمأل األنهار الجليدية 

الوديان الموجودة مسبًقا، وتوسعها غالًبا وتسبب زيادة انحدار الجوانب، كما هو الحال في جبال األنديز، وجبال األلب األوروبية، على سبيل 
المثال.

النيس )Gneiss(: صخرة متحولة ناتجة بتاثير الحرارة الشديدة والضغط على الصخور الموجودة مسبًقا.

الجرانيت )Granite(: صخور نارية خشنة الحبيبات تكونت تحت سطح األرض بعد التبريد البطيء للصهارة )الماكما(، مكونة من المعادن التي 
يسودها الكوارتز والفلسبار.

المياه الجوفية )Groundwater(: المياه المخزونة والمتدفقة من خال الصخور والرواسب من تحت سطح األرض، والتي يتم تغذيتها عن 
طريق المياه المترشحة من سطح االرض أو من خال مجاري االنهار. خال فترات عدم هطول األمطار، يتم تغذية المياه السطحية بالمياه 

الجوفية.

قسم ونقطة الحدود الطباقية العالمية )GSSP( )Global Boundary Stratotype Section and Point(: وحدة قياسية تستخدم في تحديد 
أقسام النوع والنقاط المرجعية لتحديد حدود المراحل في الجدول الزمني الجيولوجي وفًقا للمعايير المتفق عليها دولًيا. تعمل اللجنة الدولية للطباقية 
األرضية ، وهي لجنة تابعة لاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية )IUGS( ، على التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تعريف وحدات قياسية عالمية. يتم 

.)Golden Spike( والموافقة عليه بعامة رمزية، هي المسمار الذهبي )GSSP( تمييز الموقع الذي يتم فيه تحديد

الهندسة »الصلبة« )Hard engineering(: استخدام أساليب وتقنيات هندسية ثقيلة وصلبة، اذ تتجاهل جزئًيا أو كلًيا العمليات الطبيعية التي 
تعمل في موقع أو منطقة ، وبالتالي تخلق حالة غير طبيعية. )راجع الهندسة »الناعمة”(. 
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التغيرات الهيدرولوجية )Hydrological changes(: التغيرات في سرعة وقوة جريان المياه في القنوات وفوق سطح األرض مما يسبب 
تغييرات في توزيع المواد غير المتصلبة في اتجاه مجرى النهر.

الظواهر الحرارية المائية )Hydrothermal phenomena(: هي الظاهرة التي تحدث عندما يصل النشاط الحراري األرضي إلى سطح األرض 
على شكل ماء شديد السخونة وبخار. وتتفاعل هذه المياه مع المواد البركانية لتشكيل مظاهر مثل الينابيع الساخنة، والسخانات، وبرك الطين، 

والينابيع البركانية.

الصخور النارية أو الصخور البركانية )Igneous rocks or Magmatic rocks(: انظر الصخور.

ترشيح المياه )Infiltration(: هي العملية التي يدخل بها الماء من سطح االرض، ويتحرك إلى األسفل عبر الصخور و التربة.

مواقع التكامل )Integrity sites(: المواقع الجيومورفولوجية التي تضم المظاهر الثابتة )غير النشطة(، مثل التضاريس الجليدية في العصر 
الجليدي، والمظاهر النشطة، مثل تلك التي تشكلت عن طريق األنهار، والسواحل، والكارست، والعمليات الجليدية المعاصرة.

الخسفة او الكارست )Karst(: مجموعة من التضاريس المرتبطة بالخسفات، بما في ذلك عادًة الجداول الغاطسة، والوديان العمياء والجافة، 
والمنخفضات المغلقة )التي تضم الحفر المغلقة الكبيرة والصغيرة ذات األرضية المسطحة الكبيرة(، والكهوف التي تشكلت إلى حد كبير كنتيجة 

لذوبان الصخور )التي لديها قابلية عالية للذوبان في المياه الطبيعية( .

الهار )Lahar(: وهو التدفق الطيني أو تدفق حطام يتكون من خليط مائع يتكون من مادة فتات بركاني، وحطام صخري، ومياه ناتجة عن ثوران 
بركاني. وتجري هذه المواد من البركان، عادة على وادي نهر.

المبينفلورا )Lampenflora(: وهي الطحالب، واالشنات، والنباتات الوعائية التي تنمو في الضوء االصطناعي في الكهوف السياحية.

االشكال االرضية )Landforms(: المظاهر السطحية أو الجوفية التي تشكلت بواسطة عمليات طبيعية معينة، مثل الركام الجليدي، و الكثبان 
الرملية، والكهوف.

مقياس المناظر الطبيعية )Landscape scale(: يكون هذا النهج على نوعين، فاما الحفاظ على مساحة واسعة تضم منظر طبيعي كامل، او 
على عكس ذلك اذ يكون الحفاظ على مستوى الموقع فقط.

الحمم البركانية )Lava(: هي الصخور المنصهرة التي تتدفق من باطن االرض وتجري على األرض او الى الماء من بركان أو من شقوق في 
سطح األرض. يتجمد الصهير عند التبريد إلى أشكال مختلفة، مثل االشكال الموصوفة في مصطلحات هاواي، مثل الشكل الكتلي )aa( ، والشكل 

.)pahoehoe( الحبلي

الحجر الجيري )Limestone(: صخور رسوبية تتكون أساًسا من الكالسيت و / أو الدولوميت التي تتكون من ترسيب المواد غير العضوية، 
وتراكم المواد العضوية في البيئات البحرية أو في بيئات المياه العذبة بشكل أقل تكراًرا. ويعد التوفا والترافرتين من اهم األمثلة على الحجر 

الجيري في المياه العذبة.

خطط عمل التنوع الجيولوجي المحلي )LGAPs( )Local Geodiversity Action Plans(: وهي الخطط التي تحدد إطار، ومبادئ توجيهية، 
واألولويات لضمان الحفاظ على التراث الجيولوجي وشبكات المواقع الجيولوجية على نطاق إقليمي أو محلي.

غرفة الصهارة )Magma chamber(: يمكن ان تشبه بمرجل من الصخور المنصهرة الموجودة تحت سطح األرض، ويحتوي على مواد 
قد تصل إلى السطح على شكل مواد منصهرة، أو صلبة، أو غازات.

ادارة إعادة التنظيم )Managed realignment(: تقنية ، ُتطبق عادًة على السواحل الرملية الناعمة وغيرها من المواد غير الصلبة، حيث ُيسمح 
للبحر باختراق المزيد من الشواطئ من خال إزالة الهياكل التي اضافها او صنعها اإلنسان، مثل الجدران أو السدود، وتمكين تكوين المستنقعات 

الملحية التي تمتص طاقة األمواج. ويتم استخدام هذه التقنية إلعادة الساحل إلى نظام أكثر طبيعية.

الصخور المتحولة )Metamorphic rocks(: انظر الصخور.

المعادن )Minerals(: مادة غير عضوية، ذات تركيب كيميائي مميز، وترتيب منظم للذرات، أو األيونات، أو الجزيئات التي تحدث بواسطة 
العمليات الجيولوجية الطبيعية.

علم المعادن )Mineralogy(: هو علم دراسة المعادن من ناحية أصلها، وشكلها، ومكوناتها.

الركام الصخري الجليدي )Moraines(: هو التضاريس المجاورة لألنهار الجليدية والصفائح الجليدية التي تشتمل على رواسب رديئة الفرز 
وتضم جميع األحجام، من الطين، والغرين، والرمل، والحصى، وقطع الصخور. يترسب الركام النهائي في الجزء األمامي من النهر الجليدي، 

والركام الجانبي على الجوانب.
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التراث الجيولوجي المتحرك )Moveable geoheritage(: وهو التراث الجيولوجي الذي يتم نقله، مثل، المتحجرات )االحفوريات(، والمعادن، 
والصخور ذات القيمة االستثنائية إلى موقع خارج الموقع، على سبيل المثال في مجموعات المتحف لتحسين حمايتها والحفاظ عليها.

 الحلول القائمة على الطبيعة )Nature-based Solutions(: وهي اإلجراءات المتبعة لحماية النظم البيئية الطبيعية وإدارتها على نحو مستدام و 
معالجة التحديات المجتمعية بشكل فعال وقابل للتكيف، مع توفير فوائد التنوع البيولوجي ورفاهية اإلنسان في نفس الوقت.

 تدابير الحماية الفعالة األخرى المستندة إلى المنطقة( )OECM( )Other Effective Area-Based Conservation Measures(: يتم تحديد 
منطقة جغرافًيا من غير المنطقة المحمية، والتي ُتحكم وُتدار بطرق تحقق نتائج إيجابية ومستدامة طويلة األجل في الموقع للحفاظ على التنوع 
البيولوجي وكذلك وظائف وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة به، وعند االقتضاء، الثقافية والروحية، كما يتم الحفاظ على القيم االجتماعية، 

واالقتصادية، وغيرها من القيم المحلية ذات الصلة.

 االوواليت )Oolite(: الحجر الجيري المكون من االوواليت؛ وهو نمو الجسيمات الكروية الجيرية بالتراكم حول نواة في المياه العميقة.

المكشف )Outcrop(: هو المكان الذي تنكشف فيه الصخور على سطح االرض، اذ يكون غير مغطى بالتربة، أو الغطاء النباتي، أو الهياكل 
المبنية.

 التدفق البري )Overland flow(: تدفق الماء المشتت فوق سطح األرض قبل أن يتركز في القناة.

علم المتحجرات )االحفوريات( )Palaeontology(: هو العلم الذي يهتم بدراسة متحجرات )أحافير( النباتات والحيوانات التي توفر المعرفة حول 
أصل، وتطور الحياة على األرض، وحول البيئات القديمة.

المادة األصلية )Parent material(: هي الصخور المصدر أو الرسوبيات التي ُتشتق منها المواد التي تعلوها، ال سيما التربة.

 االنهار الجليدية المجاورة )Periglacial(: يصف المناخ والعمليات الطبيعية والتضاريس في البيئات الباردة وغير الجليدية في المناطق الجبلية 
أو القطبية. وتتمثل العملية الرئيسية في تجميد وذوبان متكرر لمياه األرض، مما يؤدي إلى تكوين مضلعات إسفين جليدية وأرض منقوشة )دوائر 

وشرائط مرتبة(، وحركة انحدار بطيئة لحطام الصخور وانهيار أوجه الصخور.

 جليد التربة )Permafrost(: األرض المتجمدة بشكل دائم، والتي تحدث بشكل أساسي في المناطق القطبية والجبال العالية.

العصر البرمي )Permian(: انظر الجدول الزمني الجيولوجي.

علم الصخور )Petrology(: هو علم دراسة جميع جوانب الصخور، بما في ذلك المكونات المعدنية، والنسيج، والتركيب، واألصل.

الصفائح التكتونية )Plate tectonics(: نظرية موحدة تجمع بين زحزحة القارات، وانفتاح اوتوسع قاع البحر، والنشاط الزلزالي والبركاني، 
وتركيب القشرة األرضية. تتكون صفائح الصخور األرضية الموجودة على األرض وتحت سطح البحر من ثماني صفائح رئيسية، وعدة صفائح 
صلبة داخلية صغيرة، تتحرك بالنسبة إلى بعضها البعض. ويشير المصطلح أيًضا إلى دراسة حركة الصفائح النسبية بمرور الوقت ودورها في 

تكوين القارات والمحيطات. تأخذ حافات الصفائح الصخرية الفردية أشكااًل مختلفة؛ والمهم بالنسبة الحماية للحماية الجيولوجية االرضية  هو 
مكان تصادم الصفائح أو المكان الذي تتباعد فيه. ومن اهم األمثلة على تصادم الصفائح هي الحافات بين صفائح المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، 
و صفائح المحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية، والصفائح األفريقية واألوراسية، والصفائح الهندية واألوراسية، والتي لعبت جميعها دوًرا أساسًيا في 
تطور الصفائح الرئيسية لانظمة الجبلية والنشاط البركاني. وفي أماكن أخرى، تبتعد الصفائح بعضعها عن بعض؛ وتتجلى األمثلة بشكل أفضل 

على اليابسة في آيسلندا، وتحت سطح البحر على طول سلسلة جبال وسط المحيط األطلسي.

عصر البليستوسيني )Pleistocene(: انظر الجدول الزمني الجيولوجي.

ما قبل الكمبري )Pre-Cambrian(: انظر الجدول الزمني الجيولوجي.

منطقة محمية )Protected area(: مساحة جغرافية محددة بوضوح، ومعترف بها، ومخصصة ومدارة، من خال قانوني أو غير ذلك من 
الفعاليات، لغرض تحقيق الحفاظ على الطبيعة على المدى الطويل، وكذلك خدمات النظام البيئي والقيم الثقافية المرتبطة بها.

الركام البركاني )Pyroclasts(: مادة تقذف الى الغاف الجوي بسبب النشاط البركاني، التي تشمل قطع الصخور والرماد، ثم تنزل وتستقر في 
النهاية على سطح األرض.

الكوارتز )Quartz(: معدن سيليكا موجود في الصخور النارية، والمتحولة، والرسوبية. وهو أحد أكثر المعادن شيوًعا على األرض ويعد المكون 
الرئيسي للرمل في الصحاري وعلى طول السواحل.

الرباعي )Quaternary(: انظر الجدول الزمني الجيولوجي.

الرادون )Radon(: هو غاز مشع طبيعي، وخامل، وعديم اللون والرائحة، ينتج عن اضمحال الثوريوم ومعادن اليورانيوم في بعض الصخور.

الوادي المتصدع )Rift valley(: حوض ممدود يحده من الجانبين صدوع ، وتتسبب حركتهما في خفض سطح األرض مقارنة باألرض 
المحيطة. مثال في الوادي المتصدع شرق إفريقيا.

متين )Robust(: قدرة ظاهرة أو عملية التراث الجيولوجي على تحمل الضرر الناشئ عن أسباب طبيعية أو بشرية.
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الصخور )Rocks(: مواد صلبة مكونة من معادن أو من موادعضوية، وتشكل جزًءا من قشرة األرض. وهي مقسمة حسب أصولها إلى ثاثة 
أقسام رئيسية هي: رسوبية، ونارية، ومتحولة.

تتكون الصخور الرسوبية من صخور قديمة موجودة سابًقا، من رسوبيات او مواد ناعمة، بعد ان تترسب من الماء، أو من الجليد، أومن الرياح 
في األنهار، والبحيرات، والمحيطات، أو على سطح األرض، ثم تتصلب بعد ذلك لتشكيل الصخور الرسوبية. ان صخور الكربونات )مثل 
الايمستون والدولوستون(، وصخور المتبخرات )مثل الجبس واألنهيدريت والملح( هي من أنواع الصخور الرسوبية الموجودة في مناطق 

الخسفات )الكارست(. من األمثلة الشائعة للصخور الرسوبية هي، الحجر الجيري، والحجر الرملي، والحجر الطيني.

تنتج الصخور النارية والمتحولة عن التصلب البطيء للصهارة )الماكما( الموجودة تحت سطح األرض وتسمى الصخور النارية الجوفية )مثل 
الجرانيت(. ويمكن أيًضا أن تتشكل هذه الصخور على السطح بسبب تبريد الحمم البركانية المرافقة للنشاط البركاني و تسمى الصخور النارية 

السطحية )مثل البازلت(. 

الصخور المتحولة هي الصخور التي تتكون من صخور قديمة، اما رسوبية أو نارية والتي يتم تغييرها إلى صخور متحولة مختلفة في مكوناتها 
المعدنية والنسيجية نتيجة الحرارة و / أو الضغط المرتبط غالًبا بحركة الصفائح التكتونية أو االتصال مع الصهارة )الماكما(. على سبيل المثال، 

الرخام الذي هوعبارة عن حجر جيري متحول.

الرواسب )Sediment(: وهي مواد هشة غير متماسكة، والتي تتراوح عبر مجموعة متنوعة من األحجام التي تبدأ بأنواع الطين الناعم، 
والغرين، ومروراً بالرمال الخشنة والحصى، وإلى الصخور الخشنة.

الصخور الرسوبية )Sedimentary rocks(: انظر الصخور.

الحساسية )Sensitivity(: مقياس قابلية، أو متانة، أو هشاشة، مظاهر معينة لعملية التلف بصرف النظر عما إذا كان المسبب طبيعًيا أو من 
صنع اإلنسان، و ودرجة تأثره أو استجابته. 

النشاط الزلزالي )Seismic activity(: الحركات األرضية التي يتم ماحظتها على األرض، والناتجة عن األنشطة التكتونية والبركانية في 
القشرة األرضية.

األهمية )Significance(: تعبير مقارن يعتمد اما على التخصص، أو الندرة، أو أفضل مثال على ظاهرة أو عملية طبيعية.

.)SiO( هي المادة التي يكون المكون الرئيسي فيها هو السيليكا :)Siliceous( سيليكي

سيلوري )Silurian(: انظر الجدول الزمني الجيولوجي.

مراقبة حالة الموقع )Site Condition Monitoring(: انظر المراقبة الجيولوجية.

الهندسة »الناعمة« )Soft engineering(: استخدام األساليب الطبيعية، مثل تغذية الشواطئ أو تجديد الكثبان الرملية، وتجنب بناء الهياكل 
الثابتة )مثل التدريع الصخري(، وهي على العكس من الهندسة الصلبة.

الصخر الهش )Soft rock(: صخرة يسهل تجويتها وتعريتها بواسطة الماء، أو الجليد، أو الرياح. وبعض األحجار الرملية مثال جيد.

التربة )Soil(: مادة تتكون من جزيئات معدنية وبقايا عضوية تغطي صخرة األساس وتدعم نمو جذورالنباتات.

علم الكهوف )Speleology(: هو العلم الذي يهتم بالدراسة العلمية للكهوف، وطرق تكوينها، وعملياتها الطبيعية.

الرواسب الكهفية )Speleothems(: مصطلح عام لجميع الرواسب المعدنية المتكونة في الكهوف. تتكون معظم الرواسب الكهفية من الكالسيت 
وتكون عملية الترسيب عكس عملية انحال الحجر الجيري. تشمل األشكال الشائعة أحجار التنقيط )dripstones( )مثل الهوابط والصواعد( 

.)flowstones( وكذلك الرواسب الصفائحية

التقييم البيئي االستراتيجي ))Strategic Environmental Assessment )SEA(: عملية منهجية لدعم القرار، والهدف منها ضمان مراعاة 
القضايا البيئية بشكل فعال في صنع السياسات والخطط والبرامج.

علم طبقات األرض )Stratigraphy(: فرع من فروع الجيولوجيا، الذي يهتم بالشكل، والترتيب، والتوزيع الجغرافي، والتعاقب الزمني، 
واالرتباط بين طبقات الصخور، واألصل الرسوبي. 

تيراين )Terrane(: مساحة من األرض تكون فيها الصخور والتراكيب من نفس النوع، والعمر، ولها تاريخ جيولوجي مبكر متشابه.

قمم صخرية )Tor(: برج صخري قائم بذاته، يتكون في الموقع عن طريق التجوية للصخور األضعف المحيطة، وإزالته المنحدر االسفل.

تسونامي )Tsunami(: سلسلة من الموجات المائية الكبيرة، سريعة الحركة على سطح البحر، بسبب الزالزل المرتبطة بالحركة على حافات 
الصفائح التكتونية.

مواقع الجيوبارك العالمية لليونسكو )UNESCO Global Geopark(: هي منطقة معترف بها من قبل اليونسكو حيث يتم إدارة المواقع 
والمناظر الطبيعية ذات األهمية الجيولوجية الدولية ضمن مفهوم شامل للحماية، والتعليم، والتنمية المستدامة. ال تعتبر مواقع الجيوبارك مناطق 

محمية صارمة، ولكنها باألحرى أدوات إلشراك المجتمعات المحلية والمصالح التجارية.

قائمة المصطلحات



 ارشادات الحماية الجيولوجية في المناطق المحمية والمحفوظة  | 132

وادي على شكل حرف- U-shaped valley( U(: وادي جليدي ذو جوانب شديدة االنحدار وأرضية مسطحة تشكلت بسبب تآكل جوانب الوادي 
بتاثير نهر جليدي.

عدم التوافق )Unconformity(: هو انقطاع في الوحدات الطباقية الصخرية، مما يشير إلى وجود فاصل زمني )الذي يمكن أن يشمل عدة 
مايين من السنين( بين الطبقات السفلى والعليا.

القيمة )Value(: تحتوي قيمة التراث الجيولوجي لموقع أو عينة على عدد من المكونات. القيمة الجوهرية تعني األهمية الجيولوجية في حد ذاتها 
بصرف النظر عن التقدير البشري. تتعلق القيمة العلمية بقيمة البحث والتعليم. والقيم الجمالية، والثقافية، والروحية تشير إلى الروابط البشرية 

، من جانب تفاعله وتقديره للتراث الجيولوجي. اما القيمة البيئية فهي تتعلق بدعم التنوع البيولوجي وعمل النظام البيئي. ان تنوع الطبقات 
االساسية، والفسيفساء األرضية، وتكوين التربة الى جانب العمليات الطبيعية، مثل أنظمة جريان المياه، وإمدادات الرواسب، والتعرية والترسب، 

توفر االطار العام للموائل، واألنواع النباتية والحيوانية، وعمل النظام اإليكولوجي. اما السلع البيئية وقيم خدمات النظام اإليكولوجي، فهي 
مرتبطة يصورة مباشرة اوغير مباشرة بالفوائد التي يحصل عليها الناس من البيئة الطبيعية والنظم البيئية عندما تعمل بصورة صحيحة.

البركان )Volcano(: ظاهرة بنائية تتكون من مادة تصل إلى سطح األرض أو على قاع البحر من خال وجود الفتحات أو الكسور الطبيعية على 
سطح األرض، ويتم تجهيز المادة من أعماق األرض. ان المواد البركانية المتدفقة من خال الكسور أو الفتحات هي على عدة انواع: فإما ان 
تكون حمم منصهرة )أحياًنا مع بلورات متأصلة(، او صلبة –ركام بركاني )بايروكاست(، اوغازية - بخار ماء، اوغازات حامضية. تتراوح 

أنماط ثوران البراكين بين البطء واالندفاع، إلى المفاجئ واالنفجار. وغالًبا ما تسمى البراكين الكبيرة بالبراكين المركزية بسبب حجمها في 
النظام، أو براكين فائقة بسبب القوة البركانية و مادة الحمم البركانية المنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم من خال دوران الغاف 
الجوي. غالًبا ما ترتبط البراكين، ولكن ليس دائًما، بالحركات التكتونية التي تحدث على حافات الصفائح التكتونية. اما التركيب الكيميائي للمادة 

المتفجرة فهو متغير للغاية ويتراوح بين الحامضية و القلوية.

الضعف )Vulnerability(: مقياس احتمالية حدوث ضرر لظاهرة جيولوجية أو عملية ألسباب طبيعية أو من صنع اإلنسان. ويتم تحديد الضرر 
عادة من خال النظر في الحساسية للتغيير والقدرة على التكيف مع التغيير.
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المؤلفون

روجــر كروفتــس )Roger Crofts( : تــدرب روجــر كروفــت كجغرافــي ومتخصــص فــي التطــور الســاحلي وإدارة الطبيعــة للمناطــق المحميــة. 
ــة القانونيــة لحمايــة الطبيعــة  كان الرئيــس التنفيــذي المؤســس لشــركة التــراث الطبيعــي االســكتلندي )Scottish Natural Heritage(، والوكال
والمناظــر الطبيعيــة المســؤولة عــن تنفيــذ نظــام االتحــاد األوروبــي وإدارة نظــام المناطــق المحميــة المحليــة فــي اســكتلندا. وكذلــك تــرأس لجنــة 
)IUCN UK(، و اللجنــة العالميــة للمناطــق المحميــة )WCPA( فــي المنطقــة األوروبيــة ، ومجموعــة عمــل اتفــاق ديربــان وخطــة العمــل فــي 
ــد درس  ــي )IUCN(. لق ــة ف ــة المحمي ــف المنطق ــي تعري ــي إدخــال »الطبيعــة« ف ــًدا ف المؤتمــر العالمــي الخامــس للمتنزهــات ، ولعــب دوًرا رائ
الكثيــر مــن المناطــق المحميــة ونشــر عــن الحمايــة الجيولوجيــة. حصــل روجــر علــى جائــزة فريــد بــاكارد الدوليــة الســتحقاق المتنزهــات فــي عــام 
2016 وحصــل علــى العديــد مــن الجوائــز األخــرى فــي اســكتلندا والمملكــة المتحــدة وأيســلندا عــن إدارتــه البيئيــة وعملــه فــي المناطــق المحميــة.

ــو عضــو  ــال(. ه ــو )البرتغ ــة مينه ــوم األرض بجامع ــي قســم عل ــرغ ف ــتاذ متف ــا )José B.R. Brilha(: جيولوجــي وأس خوســيه ب. ر. برله
اللجنــة العالميــة للمناطــق المحميــة التابعــة لـــ )IUCN( ومجموعــة أخصائيــي التــراث الجيولوجــي التابعــة لهــا ، وعضــو فــي قائمــة المقيميــن فــي 
المتنزهــات الجيولوجيــة العالميــة لليونســكو. كان رئيــس )الرابطــة األوروبيــة للحفــاظ علــى التــراث الجيولوجــي( ، المؤســس المشــارك ورئيــس 
 )Geoparks( ــارك ــدى الجيوب ــة ومنت ــة )IGCP( البرتغالي ــي لجن ــو ف ــة وعض ــي )Geoheritage( العلمي ــراث الجيولوج ــة الت ــر المجل تحري
ــات  ــة ، والمتنزه ــق المحمي ــة ، والمناط ــة الجيولوجي ــي ، الحماي ــوع الجيولوج ــول التن ــة ح ــاث التطبيقي ــر األبح ــا بتطوي ــوم حالًي ــي. يق البرتغال

ــة. الجيولوجي

 جــون جــوردون )John Gordon(: عمــل جــون جــوردون لســنوات عديــدة مــع الــوكاالت القانونيــة لحمايــة الطبيعــة فــي بريطانيــا العظمــى 
، حيــث قــدم المشــورة بشــأن تقييــم وتوثيــق وإدارة الحفــاظ علــى المناطــق المحميــة للتــراث الجيولوجــي. وهــو أســتاذ فخــري فــي كليــة 
ــراث الجيولوجــي  ــس مجموعــة الت ــب رئي ــة ونائ ــة توجيهي ــو عضــو لجن ــدروز ، اســكتلندا. ه ــانت أن ــة س ــتدامة بجامع ــة المس ــا والتنمي  الجغرافي
ــن،  ــن األوروبيي ــي )IUCN( ، وعضــو اتحــاد الجيولوجيي ــة ف ــة للمناطــق المحمي ــة العالمي ــة للجن )Geoheritage Specialist Group( التابع

وخبيــر فــي التــراث الجيولوجــي، وعضــو فــي )ProGEO( الرابطــة األوروبيــة للحفــاظ علــى التــراث الجيولوجــي.
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 مــوري كــراي )Murray Gray(: أســتاذ فخــري بكليــة الجغرافيــا بجامعــة كويــن مــاري بلنــدن ، المملكــة المتحــدة ، وأســتاذ زائــر ، كليــة علــوم 
ــم جيومورفولوجــي جليــدي ، وقــد طــور خبرتــه فــي التنــوع الجيولوجــي وتطبيقاتــه  األرض ، جامعــة مينهــو ، البرتغــال. كان فــي األصــل عال
بمــا فــي ذلــك التــراث الجيولوجــي، والحمايــة الجيولوجيــة والســياحة الجيولوجيــة. وهــو مؤلــف الطبعتيــن مــن كتــاب التنــوع الجيولوجــي: تثميــن 
 Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature )Wiley-Blackwell, Chichester,( الطبيعــة الاأحيائيــة والحفــاظ عليهــا
and 2013 2004(. هــو عضــو فــي مجموعــة اختصاصيــي التــراث الجيولوجــي التابعــة ل )IUCN-WCPA(، وهيئــة تحريــر مجلــة التــراث 
الجيولوجــي العلميــة )Geoheritage(. لقــد قــام بالقــاء محاضــرات فــي موضــوع التنــوع الجيولوجــي بدعــوة مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

وكنــدا، والبرازيــل، والصيــن، واليابــان، وماليزيــا، وجنــوب إفريقيــا، وجميــع أنحــاء أوروبــا.

جــون كــون )John Gunn(: بكالوريــوس علــوم مــن جامعــة أبيريســتويث ؛ وحاصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة أوكانــد، أســتاذ فخــري 
ــى صخــرة واحــدة - الحجــر  ــدد التخصصــات يعمــل عل ــم متع ــام. هــو عال ــة برمنغه ــة ، جامع ــوم األرض والبيئي ــا، قســم عل ــة الجغرافي ــي كلي ف
الجيــري - وفــي بيئــات الخســفات )الكارســتية( التــي تتشــكل علــى الحجــر الجيــري. جــون هــو عالــم الكهــوف ، يشــارك بنشــاط فــي استكشــاف 
الكهــوف ، مــع فريــق البحــث فــي الحفــاظ علــى وإدارة الكهــوف، والتــراث الجيولوجــي، ومــوارد الخســفات )الكارســتية(؛ هيدرولوجيــا الخســفات 
 )IUCN WCPA( تطــور تجمعــات الخســفات ؛ ومناخــات الكهــوف. وهــو نائــب رئيــس مجموعــة اختصاصيــي التــراث الجيولوجــي التابعــة لـــ ،

و رئيــس مجموعــة اختصاصيــي الكهــوف و الخســفات.

جوناثــان الروود )Jonathan Larwood(: درس الجيولوجيــا فــي كليــة جامعــة لنــدن، وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي علــم األحيــاء الدقيقــة 
فــي أبيريســتويث ، مــن كليــة جامعــة ويلــز. تابــع جوناثــان مســيرته المهنيــة فــي مجــال الحمايــة الجيولوجيــة. يعمــل فــي طبيعــة انكلتــرا الحكوميــة 
كجيولوجــي وعالــم متحجــرات ، يقــدم المشــورة بشــأن الحمايــة الجيولوجيــة وعلــم المتحجــرات. شــارك فــي عــدد مــن المبــادرات ، بمــا فــي ذلــك 
تطويــر سياســة وممارســات الجمــع وإنشــاء تخطيــط عمــل التنــوع الجيولوجــي فــي المملكــة المتحــدة ، ويعمــل بشــكل وثيــق مــع القطــاع الجيولوجــي 

التطوعــي. جوناثــان هــو حاليــا مستشــار متطــوع للصنــدوق الوطنــي ، ووصــي علــى موقــع التــراث العالمــي للســاحل الجوراســي.
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ــوارد  ــم الم ــي قس ــرات ف ــم المتحج ــن وعال ــر الجيولوجيي ــي كبي ــينت ل. سانتوتش ــي )Vincent L. Santucci(: فينس ــينت ل. سانتوتش  فينس
ــة  ــة والتفســير والبحــث العلمــي ورعاي ــي اإلدارة والحماي ــة ف ــه المهني ــة. خصــص حيات ــة األمريكي ــع لخدمــة المتنزهــات القومي ــة التاب الجيولوجي
ــا. تتمثــل إحــدى وظائفــه المهمــة فــي  ــا وطنًي متحجــرات نظــام المتنزهــات القوميــة األمريكيــة ، والتــي تــم تحديدهــا فــي أكثــر مــن 260 متنزًه
تنســيق تخطيــط مــوارد المتحجــرات واألنشــطة داخــل خدمــة المتنزهــات القوميــة األمريكيــة ومــع مجموعــة مــن الشــركاء األكاديمييــن والمتحفييــن 
والتعليمييــن مــن أجــل تحقيــق اإلشــراف علــى المــوارد ومهــام التعليــم العــام. يتمثــل أحــد أكثــر الجوانــب المجزيــة لمنصبــه هــو العمــل مــع فريــق 

يــوم المتحجــرات الوطنــي لتعزيــز الوعــي المتزايــد بالقيــم العلميــة والتعليميــة للمتحجــرات.

ــارية  ــي شــركة استش ــاعدة )Catalyst Environmental Solutions(، وه ــة المس ــول البيئي ــس الحل ــو رئي ــي )Dan Tormey(: ه دان تورم
بيئيــة. حصــل علــى دكتــوراه فــي الجيولوجيــا والجيوكيميــاء مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، وبكالوريوس فــي الهندســة المدنيــة والجيولوجيا 
مــن جامعــة ســتانفورد. لقــد عمــل فــي )IUCN( علــى التــراث العالمــي منــذ عــام 2009 ، وراجــع 27 ملــف لقائمــة التــراث العالمــي مــن خــال  
ســطح المكتــب ، وقــام بمهمــة ميدانيــة واحــدة ، وشــارك فــي تأليــف دراســة مواضيــع البــركان ل )IUCN( لعــام 2019. تــم تعيينــه فــي المجالــس 
االستشــارية العلميــة فــي المناطــق المحميــة مــن قبــل األكاديميــة الوطنيــة للعلــوم ومجلــس كاليفورنيــا للعلــوم والتكنولوجيــا ، وهــو محاضــر متميــز 

فــي SPE وحاصــل علــى جائــزة المســؤولية البيئيــة واالجتماعيــة.

كرايــم ل. ووربويــس )Graeme L. Worboys(: كان أســتاًذا فخرًيــا مشــارًكا فــي مدرســة فينيــر )Fenner( بالجامعــة الوطنيــة األســترالية ، 
ومستشــاًرا تقنًيــا لحكومــة جنــوب أســتراليا لعمليــة ترشــيح نطاقــات فلنــدرز )Flinders Ranges( علــى الئحــة التــراث العالمــي حســب المعيــار 
)viii(. تــدرب فــي الجيولوجيــا ، وعمــل فــي المناطــق المحميــة لمــدة 46 عاًمــا وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي أطروحتــه حــول إدارة المناطــق 
المحميــة. أكمــل تقييمــات التــراث العالمــي الجيولوجــي ل)IUCN( فــي جنــوب إفريقيــا، وإيطاليــا، والهنــد، وفيتنــام، والصيــن. كان غرايــم محــرًرا 
ــاكارد  ــد م. واســتحق جائــزة ب ــة لعــام 2015 الصــادر عــن )IUCN( وحصــل علــى جائــزة فري رئيســًيا لكتــاب حوكمــة وإدارة المناطــق المحمي
الدوليــة للمتنزهــات عــن »الخدمــة المتميــزة فــي تعزيــز أهــداف المناطــق المحميــة للمجتمــع«. وحصــل علــى وســام أســتراليا )AM( فــي عــام 

2020 لخدمتــه المتميــزة للحمايــة والمجتمــع. توفــي فــي ســبتمبر 2020.
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