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لقد رأت هذه املطبوعة النور من خالل مساهمة كل من مؤسسة ديفيد ولوسيل باكارد ،و اإلدارة الوطنية للمحيط والغالف الجوي ،والصندوق
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إن معظم كوكبنا يتألف من النظام المائي ،وبالتالي فإن تأثير اإلنسان على البحار يجب أن يدار
بطريقة فاعلة تتناسب مع كون المحميات البحرية مناطق حيوية.

استهالل
إن إدارة املوارد واملوائل املوجودة يف املحيطات العاملية تدخل مرحلة جديدة؛ فقد كان
االلتزام بتأسيس « ...محميات بحرية تتامىش مع القوانني الدولية ومبنية عىل الحقائق
العلمية وتتضمن شبكات ممثلة بحلول عام  »2012من املخرجات الرئيسية يف القمة
العاملية حول التنمية املستدامة التي عُ قدت عام  .2002وهذا املخرج يرتجم هدفاً طويل
األمد للجنة الدولية لإلتحاد الدويل لصون الطبيعة و املوارد الطبيعية ـ من خالل برنامجه
الخاص بالبيئة البحرية ( )WCPA Marineـ إىل رضورة عىل مستوى السياسات .إن التحدي
يف تأسيس نظام ميثل املحميات البحرية تحدياً آخر هو إدارة تلك املحميات بطريقة فعالة
مع األيام .وال زالت الطريق طويلة يف سبيل تحقيق هذا الهدف عندما نعلم أن أقل من %1
من املحيطات العاملية تم إعالنها محميات بحرية ،وأيضاً عندما تكون اقل من  %10من هذه
املحميات املوجودة حالياً قادرة عىل تحقيق أهدافها وغاياتها (.)Kelleher et al., 1995
ويف النهاية ميكن القول أن املحميات البحرية تساهم يف األهداف الطموحة لحامية التنوع
البيولوجي ويف حامية املوارد البحرية ويف تحسني نوعية الحياة للمجتمعات القاطنة حول
الشواطئ من خالل اإلدارة الفاعلة لهذه املحميات.
يتم تأسيس املحميات البحرية ألهداف متعددة تشمل حامية األنواع واملوائل البحرية،
وحامية التنوع البيولوجي البحري ،وإعادة مخزون الصيد إىل ما كانت عليه ،وإدارة
النشاطات السياحية ،وتخفيض الرصاع بني مختلف املستخدمني للموارد البحرية إىل الحد
األدىن .ومن أجل تحقيق هذه األهداف فإنه يجب تحديد أهداف عملية قابلة للقياس فيام
يتعلق باملردود والنتائج املرجوة .وهذا يف املقابل يتطلب تطوير خطط إدارية واضحة،
وإجراءات واضحة لقياس نجاح املحمية البحرية ،ومتابعة وتقييم ألثر الخطط اإلدارية ،مع
استعامل نتائج هذه النشاطات عند التخطيط ومراجعة األهداف العملية والخطط والنتائج.
بعبارة أخرى ميكن القول أنه ينبغي إدارة املحميات البحرية بطريقة متك ّيفة .إنه فقط من
خالل إدخال املتابعة والتقييم بطريقة متأنية ومدروسة يف كامل عملية إدارة املحميات
البحرية ميكن تحقيق هذه األهداف من خالل اإلدارة املتكيفة.
فيام مىض كانت ُتقاس إدارة املحميات البحرية عىل أساس ما يتم رصفه من أموال ،وعىل
أساس عدد التصاريح التي تم إصدارها ،وعدد إجراءات تطبيق القانون التي تم اتخاذها،
أو عىل أساس عدد القوانني والترشيعات التي تم إعتامدها .ولكن ميكن القول أن هذه
املؤرشات ال تعطي بالرضورة صورة حقيقية عن تقدم اإلدارة.
إن التقييم يتوقف عىل تقدير ما إذا كانت اإلجراءات التي تم اتخاذها قد حققت النتائج
املرجوة (النتائج واملخرجات) أم ال وذلك بغض النظر عن الطريقة التي متت بها .وهو أمر
يقوم به العديد من املدراء عندما يكون هناك رابط ميكن مراقبته بسهولة بني اإلجراءات
واملخرجات املرتتبة عليها.
ولكن الرابط بني اإلجراءات واملخرجات ال يكون يف العادة واضحاً .ومبواجهة متطلبات
عملهم اليومية فإن العديد من املدراء ال يتمكنون من مراجعة نتائج جهودهم .ويف غياب
هكذا مراجعة فإنه ميكن هدر األموال واملوارد عىل الربامج التي ال تحقق أهدافها العملية.
ويف مناخ يسود فيه التأكيد عىل األداء وعىل قيمة األموال فإنه عىل املدراء أن يتوقعوا أن
يرزحوا تحت عبء أكرب يف إيجاد أنظمة املتابعة والتقييم التي:


تمُ كنهم من الوصول إىل إدارة متكيفة يستطيع املدراء من خاللها التعلم من
نجاحاتهم وإخفاقاتهم أو من نجاحات اآلخرين وإخفاقاتهم.

ز



يوجد فيها توثيق للتغريات املتتالية يف األهداف العملية لإلدارة ليتمكن الناس من
فهم كيف وملاذا تم تنفيذ اإلدارة بهذه الطريقة أو تلك.

إن الحكومات واملنظامت املمولة والرشكاء الذين يستفيدون من املحميات البحرية باتوا
ـ وبصورة متزايدة ـ يطلبون املعلومات حول فعالية اإلدارة التي متكنهم من معرفة ما إذا
كانت النتائج متوافقة مع الجهود واملوارد التي تم رصفها وما إذا كانت عىل نفس الخط من
أهداف السياسات واإلدارة.
وميكن القول أن املدراء سيحصلون عىل دعم وثقة أكرب عندما يقدمون املعلومات حول ما
يقومون به وعام يحققونه .وبالتايل ميكن النظر إلدارتهم كإدارة مفتوحة وميكن االعتامد
عليها.
من خالل النتائج التي يتم التوصل إليها من عملية تقييم فعالية اإلدارة ميكن للمدراء تقديم
مقرتحات مقنعة للحصول عىل املزيد من املوارد .وعىل األرجح أن هذه املقرتحات ستحصل
عىل الدعم املطلوب عندما يتم تربيرها عىل أساس نتائج التقييم.
وعىل أرض الواقع فإنه يف العادة يتم استخدام نتائج التقييم بأكرث من طريقة .وميكن للمدراء
استخدام هذه املعلومات يف تطوير أدائهم الشخيص (اإلدارة املتكيفة) كام ميكن استخدامها
لإلبالغ (املسؤولية) ،أو االستفادة من تجارب اآلخرين يف تحسني الخطط املستقبلية.
وبغض النظر عن السبب وراء تحريك العملية فإنه يجب النظر إىل التقييم بصورة أساسية
عىل أنه وسيلة تساعد املدراء عىل أداء عملهم ،ال عىل أنه نظام ملعاقبة املدراء عىل أدائهم
غري املريض.
إن هذه املبادرة لتحسني عملية تقييم أداء اإلدارة يف املحميات البحرية تم تحقيقها من
خالل عمل تعاون أوسع حول فعالية املحميات اللجنة الدولية لإلتحاد الدويل لصون
الطبيعة و املوارد الطبيعية ـ من خالل برنامجه الخاص بالبيئة البحرية ()IUCN/WCPA
حول فعالية إدارة املحميات البحرية يف جميع املسطحات املائية .إن هذا الدليل هو نتيجة
لرشاكة برنامج االتحاد الدويل لحامية الطبيعة للمسطحات املائية يف لجنة االتحاد الدويل
للمناطق املحمية والصندوق الدويل لدعم الطبيعة ( )WWFواإلدارة الوطنية للمحيط
والغالف الجوي ( )NOAAيف الواليات املتحدة األمريكية.

تشارلز «باد» ن .إيلر
رئيس مساعد
اللجنة الدولية للمناطق املحمية البحرية
( )WCPA marineومدير برنامج اإلدارة
الوطنية للمحيط والغالف الجوي (NOAA-
)NOS
رئييس مبادرة فعالية إدارة املحميات البحرية

ح

ساميون كريبس
مدير
برنامج البحار املهددة  -الصندوق
الدويل لدعم الطبيعة ()WWF

تمهيد
تحية ،إن هذه املطبوعة هي نتاج عمل العرشات من األشخاص حول العامل عىل مدار أكرث
من ثالث سنوات ،والعديد منهم ـ كام هو حالك أنت ـ هم مدراء محميات بحرية أو عاملني
يف مجال الحامية .وكلنا أمل يف أنك ستجد هذا الدليل مفيداً يف مواجهة التحديات التي
تصادفك كمدير أو كعامل حامية.

كيف مت تطوير هذا الدليل
John Parks

لقد تم تطوير هذا الدليل ملساعدة مدراء املحميات البحرية والعاملني يف برامج الحامية
عىل تحقيق األهداف التي تم إنشاء محمياتهم البحرية ألجلها .إن اللجنة الدولية للمناطق
املحمية البحرية التابعة لالتحاد الدويل لصون الطبيعة و املوارد الطبيعية ()WCPA marine
والصندوق الدويل لدعم الطبيعة ( )WWFيعمالن معاً يف العديد من املناطق يف العامل من
أجل دعم املحميات البحرية ،مدرائها ومربرات إنشائها .ويف سبيل تحقيق مهمتهام فقد
قامت املنظمتان بإيجاد مبادرة فعالية إدارة املحميات البحرية ( )MPA MEIيف عام 2000
وذلك بغرض تحقيق أربعة أهداف رئيسية .1 :تطوير مجموعة من املؤرشات الطبيعية
واالجتامعية املرتبطة بالبحار لتقييم فعالية إدارة املحميات البحرية ،ومبشاركة خرباء من
حول العامل .2 ،تطوير آلية إلجراء هذا التقييم عىل صورة دليل سهل االستخدام مدمج فيه
خربة ورؤية األقران من حول العامل .3 ،تجربة الدليل من حيث آلية العمل واملؤرشات يف
محميات بحرية حول العامل تعمل يف ظروف مختلفة .4 ،تشجيع ودعم املدراء والعاملني
يف مجال الحامية عىل استخدام الدليل ومنهجية التقييم التي تم مراجعتها وتبنيها يف إدارة
محمياتهم البحرية وزيادة الفعالية.
ولتحقيق هذه األهداف فقد تم القيام بعدد من الفعاليات خالل األعوام  2003-2001وذلك
من أجل إيجاد ُمنتج له أرضية راسخة يف مجايل العلوم البحرية واالجتامعية ،وأن يتضمن
خربات من الحياة العملية والواقع إضافة إىل تضمينه مالحظات العاملني يف مجال املحميات
البحرية من باحثني أومعتاشني منها .وقد تضمنت هذه الفعاليات:










إجراء مسح حول أهداف املحميات البحرية حول العامل ،يركز عىل ثالث نواحي
أساسية :الحيوية-الفزيائية ،واالجتامعية-االقتصادية ،والحكومية (نيسان – متوز
.)2001
أبحاث حول أكرث من  130مؤرشاً تم استخدامها لقياس مفاهيم مختلفة من البيئة
البحرية واملجتمعات الشاطئية ،مع ربط املؤرشات بأهداف املحمية البحرية،
ومراجعة األقران ملسودات مجموعات األهداف واملؤرشات (آب – أيلول .)2001
عقد ورشة عمل لحوايل  35خبرياً من  17دولة ،قاموا مبراجعة وتقييم وتحديد
أولوية كل واحد من املؤرشات املحتملة ،مام نتج عنه مجموعة من  52مؤرشاً
ومعلومات حول كل مؤرش (فنزويال ،ترشين أول .)2001
إعادة تنقيح  44مؤرشاً وجعلها عاملة من خالل وصف تعريفها ومنهجيتها يف
القياس ،وأيضاً من خالل اإلرشاد حول تحليل النتائج .تال ذلك جلستني ملراجعة
األقران (ترشين ثاين  -2001حزيران .)2002
تحديد واختيار محميات بحرية متطوعة كمواقع تجريب الختبار الدليل عليها
(شباط – أيار .)2002

ط





إعداد املسودة األوىل من الكتاب ،وتوزيعها عىل خرباء خارجيني ومواقع تجريبية
من أجل مراجعة األقران لها (متوز – آب .)2002
مراجعة مسودة الدليل بناءاً عىل املراجعة الخارجية التي متت له ومن ثم إعداد
املسودة الثانية للمواقع التجريبية (آب – أيلول .)2002



عقد ورشة عمل تدريبية مع ممثلني لعرشين محمية بحرية تجريبية من أجل
تعلم كيفية استخدام الدليل وكيفية اختبار املؤرشات يف امليدان (هاواي ،أيلول
.)2002



اختبار ميداين للدليل يف مواقع تجريبية (ترشين ثاين  – 2002نيسان .)2003



مراجعة الدليل وإعداد مسودة ثالثة وتوزيعها عىل األقران للمراجعة النهائية
(ترشين ثاين  – 2002آذار .)2003

Tony Eckersley





إنهاء املراجعة النهائية للكتاب بناءاً عىل تقارير املحميات البحرية التي تم
اختيارها كمواقع تجريبية (نيسان – متوز .)2003
عقد جلسة يف املؤمتر الخامس للمتنزهات الدولية يف ديربن يف جنوب إفريقيا،
وذلك لعرض الدليل والحاالت التي تم دراستها يف امليدان (أيلول .)2003

كام ترى من هذا امللخص فإن أهم خطوات إعداد هذا الدليل كانت من خالل البيانات
التي تم جمعها يف امليدان وذلك من خالل التجربة العملية لعملية التقييم واملؤرشات
يف مواقع تجريبية يف محميات بحرية مختلفة حول العامل (أنظر امللحق ملعرفة املزيد
عن هذه املواقع) .إن القيام بذلك ساعد عىل ضامن أن تكون مسودة الدليل واقعية
وقابلة للتطبيق يف امليدان يف مختلف ظروف املحميات البحرية .كام أن تجربة ومراجعة
مسودة الدليل كانت طريقة إلرشاك العديد من أولئك الذين يعملون يف املحميات البحرية
والذين يتعرضون للضغوطات اليومية يف إدارة هذه املحميات .هؤالء الزمالء زودونا بآرائهم
ومالحظاتهم حول املسودة لجعل الدليل عملياً ومفيداً ملختلف ظروف وأنواع املحميات
البحرية .ومن أجل إبراز هذه املعرفة والخربة فقد قمنا بتضمني نتائج حقيقية وأمثلة من
املواقع التجريبية.

الشركاء والداعمون
اللجنة الدولية للمناطق املحمية هي واحدة من ست لجان تابعة لالتحاد الدويل لصون
الطبيعة و املوارد الطبيعية وتضم شبكة رائدة من الخرباء يف مجال املناطق املحمية .تضم
اللجنة أكرث من  1200عضواً من  140دولة .ويتم تنسيق العمل فيها من خالل لجنة توجيهية
ومنظمة يف  16إقلي ًام ،ومجتمعني حيويني (مبا فيها البحري) ،وست مواضيع حسب الصفة
العامة (مبا يشمل فعالية اإلدارة) وتسعة فرق مهمة .إن عمل اللجنة الدولية للمناطق
املحمية يتم القيام به بدعم ورشاكة العديد من املنظامت .لقد تم تأسيس برنامج اللجنة
الدولية للمناطق املحمية البحرية ( )WCPA Marineيف العام  1986بهدف حامية ،وإعادة
تأهيل واالستخدام الحكيم وفهم واالستمتاع باإلرث البحري العاملي بطريقة مستدامة من
خالل إنشاء محميات ممثلة لألنظمة البحرية ومن خالل بناء القدرات إلدارة هذه املحميات.
إن نشاطات برنامج اللجنة الدولية للمناطق املحمية البحرية ( )WCPA Marineتتم عىل
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املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي من أجل تعزيز قدرة إدارة املؤسسات واملامرسني لعمل
الحامية بينام يستمر العمل عىل بناء شبكة فاعلة من املحميات البحرية املمثلة عاملي ُا.
الصندوق الدويل لصون الطبيعة ( )WWFيعترب أكرب منظامت الحامية املستقلة وأكرثها
خربة ،حيث يوجد لديها حوايل خمسة ماليني داعم وشبكة من املكاتب حول العامل يف أكرث
من  90دولة .إن مهمة الصندوق الدويل لدعم الطبيعة ( )WWFهي وقف وعكس عملية
الرتاجع املتسارعة للبيئة الطبيعية عىل كوكبنا ،واملساعدة عىل إيجاد مستقبل يعيش فيه
اإلنسان بتناغم مع الطبيعة .ولتحقيق هذا الهدف الطموح فإن الصندوق الدويل لدعم
الطبيعة ( )WWFيعمل عىل حامية العمليات الطبيعية والبيئية من خالل الحفاظ عىل
أنواع جينية وتنوع األنظمة البيئية ،وذلك لضامن أن استخدام املوارد الطبيعية املتجددة يتم
بطريقة مستدامة يف الوقت الحايل وعىل املدى الطويل ،وذلك ملصلحة الحياة عىل األرض،
وأيضاً يدعو الصندوق إىل تخفيض التلوث واملخلفات السامة واستهالك املوارد والطاقة
إىل الحد األدىن .إن مقر الصندوق الدويل لدعم الطبيعة العاملي ()WWF-International
الرئييس يف غالند يف سويرسا وهو يقود وينسق عمل شبكة الصندوق الدويل لدعم الطبيعة،
كام يقوم بتطوير سياسات ومعايري مشرتكة ،ويدعم الرشاكات العاملية كام أنه يتبنى تطبيق
جزء من برنامج الصندوق الدويل للحامية.

Tony Eckersley

مصلحة املحيطات الوطنية ،اإلدارة الوطنية للمحيط والغالف الجوي ( .)NOS/NOAAإن
مصلحة املحيطات الوطنية ( )NOSهي جزء من اإلدارة الوطنية للمحيط والغالف الجوي
( ،)NOAAومديرية التجارة يف الواليات املتحدة األمريكية ( .)DOCإن مصلحة املحيطات
الوطنية (ُ )NOSتربز دورها كاملدافع الوطني املسؤول عن الشاطئ والساحل .وهي تعمل
عىل القيام بهذا الدور من خالل األبحاث العلمية واملتابعة واملالحظة والتنبؤ بالظواهر
العلمية وحامية وإعادة تأهيل املحيط واملناطق الساحلية ومن خالل تأسيس وتحسني
عمل املديريات يف الواليات والحكومات املحلية إلدارة املوارد الساحلية ،وضع الخرائط
والتعامل مع البقع وترسبات املواد الخطرية .إن مكتب الربنامج الدويل ( )IPOلدى مصلحة
املحيطات الوطنية ( )NOSيعمل كحلقة اتصال مركزية لنشاطات مصلحة املحيطات
الوطنية الدولية مع التعاون مع الوكاالت الحكومية األجنبية واملحلية ،ومع املنظامت غري
الحكومية واملؤسسات األكادميية وغريها .إن النشاطات الدولية تركز عىل اإلدارة املتكاملة
للشواطئ ،وإدارة املحميات البحرية ،وتخفيف األثر الناتج عن التغري املناخي ،ويركز أيضاً
عىل إيجاد مالحة بحرية آمنة وفاعلة ورفيقة بالبيئة ،وتخفيف اآلثار الناتجة عن الكوارث
الطبيعية ،وبناء القدرات .وباإلضافة إىل ما يقوم به مكتب الربنامج الدويل ( )IPOفإن
برنامج مصلحة املحيطات الوطنية ( )NOSللمناطق الساحلية وبرنامج منح املرجان لإلدارة
الوطنية للمحيط والغالف الجوي ( )NOAAملنح املرجان قاما برعاية عدة مواقع تجريبية
الختبار هذا الدليل.
مؤسسة ديفيد ولوسيل باكارد التي دعمت تطوير مبادرة فعالية اإلدارة للمحميات البحرية،
والتي جعلت إصدار هذا الدليل أمراً ممكناً ليستفيد منه مدراء املحميات البحرية والعاملني
يف مجال الحامية يف مختلف املناطق.

املؤلفون
روبرت س .بومريوي :اقتصادي يف املوارد البحرية ،وهو أيضاً خبري عاملي يف إدارة املوارد
الساحلية والبحرية واإلدارة التعاونية .وهو أستاذ مشارك يف كلية الزراعة واقتصاد املوارد
وخبري يف عمليات الصيد مع برنامج كلية كونيكتكت يس غرانت يف جامعة كونيكتكت-

ك

آفريي بوينت .كام أنه عمل كباحث مشارك يف مجال الحامية مع شبكة الحامية املجتمعية.
وشغر بعض الوظائف اإلدارية يف قسم االقتصاد الزراعي التطبيقي يف جامعة كليمسون.
وعمل كعامل أول يف املركز العاملي إلدارة املوارد املائية ،ومساعد أول للشواطئ والبحار يف
برنامج املوارد الحيوية يف معهد املوارد العاملية .لقد قام الدكتور بومريوي بقيادة العديد من
األبحاث العاملية حول إدارة الصيد وتربية األحياء املائية.
Parks Canada

جون إ .باركس :باحث تطبيقي عمل يف مجايل العلوم البيولوجية والسلوكية من أجل
فهم أفضل وتحسني مامرسات الحامية البحرية .كام أنه باحث مشارك يف شبكة الحامية
املجتمعية يف هونولولو  -هاواي .ويف برنامج القيادة البيئي .وسابقاً عمل كباحث مشارك
مع برنامج املوارد الحيوية يف معهد املوارد العاملية ،وعمل كمدير برنامج أول لربنامج دعم
التنوع الحيوي مع الصندوق الدويل للحياة الربية .إن جون يركز بصورة أساسية عىل اإلدارة
املتكيفة للمحميات البحرية .واختبار واالستخدام املناسب للحامية التي تقودها املجتمعات
يف مناطق املحيط الهادي ،واستكشاف دور علم النفس يف الحامية.

Parks Canada

الين م .واتسن :مختصة يف البيئة البحرية ويف إدارة وحامية البيئة البحرية .وهي أيضاً
مختصة يف الشؤون الدولية يف مصلحة املحيطات الوطنية ( )NOSلإلدارة الوطنية للمحيط
والغالف الجوي ( )NOAAحيث بدأت كعضوة مع منحة بحر كنوس يف السياسة البحرية.
وعملت أيضاً عىل السياسات البحرية املحلية والدولية ،وإدارة وشؤون املناطق املحمية،
تقدم االستشارة يف تطبيق تقييم فعالية اإلدارة واملؤرشات يف الربامج البحرية .كام أن الين
تعمل كمديرة ملبادرة فعالية اإلدارة.

شكر وتقدير
إن هذا الدليل هو نتاج جهود مجموعة رائعة .كل واحدة من املسودات الثالث تم تطويرها
من خالل تعاون عرشات الخرباء والعاملني يف العديد من املنظامت العاملة يف مجال العلوم
الطبيعية واالجتامعية والعاملة يف مجال إدارة املحميات البحرية .إن الجهود السخية والدعم
الذي قدمه هؤالء الزمالء ساعد بصورة كبرية يف كتابتنا ومراجعتنا لهذا الدليل ،ولذلك فإننا
نود شكر عدداً من األفراد عىل مساهامتهم.
إن هذا الدليل هو منتج ( WCPA Marineو  )WWFملبادرة فعالية اإلدارة للمحميات
البحرية التي قادها تشارلز باد ايهلر مدير الربنامج الدويل لدى  NOS/NOAAونائب
مدير  ،WCPA Marineوساميون كريبس مدير برنامج البحار املهددة يف  .WWFإضافة إىل
املؤلفني وقادة املبادرة فإن فريقاً أساسياً من موظفي  NOAAو  WWFخصصوا وقتهم
الثمني ومهاراتهم يف تصميم وتطوير جميع مجاالت املبادرة ،مبا فيها تطوير هذا الدليل
وهم :ميغيل جورج ( )WWFالذي قدم اإلرشاد لتصميم وتطوير املبادرة إضافة إىل التنسيق
بني املواقع التجريبية لـ ( )WWFوتقدميه املساعدة الفنية يف االختبار امليداين لهذا الدليل.
ليا بانس ( )NOAAالتي قدمت خربتها يف مراجعة املؤرشات االجتامعية االقتصادية ،ويسرّ ت
عمل مجموعة من الخرباء ملراجعة هذه املؤرشات ،وقامت بالتدريب يف املواقع التجريبية
عليها .غونزالو سيد ( )NOAAقدم املساعدة يف اختيار املواقع التجريبية سواء يف تركيب
أو تحليل مراجعات األقران أو التقارير من املواقع التجريبية ،مع تسخري مواهبه الفنية
لتصميم مسودة الدليل .ستيف موريسون ( )NOAAوأليسون هامر ( )NOAAاللذان طورا
املوقع االلكرتوين للمبادرة ( )http://effectiveMPA.noaa.govوالذي شمل إيجاد ملحة
عن املواقع التجريبية وضامن أن يكون هناك روابط ضمن الدليل عىل االنرتنت .ليزا ماكس
( )NOAAساعدت يف البحث األويل حول األهداف واملؤرشات الحيوية الفزيائية.
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كام أرشنا سابقاً ،فإن اختبار هذا الدليل يف امليدان كان خطوة حرجة يف جعله مرناً مبا
فيه الكفاية ليتسنى تطبيقه يف عدد أكرب من املحميات البحرية .األشخاص الذين عملوا
كقادة مرشوع وم ّثلوا املواقع التجريبية يف املحميات البحرية ،ك ّرسوا حامسهم ومساهمتهم
وخرباتهم الفنية يف تطبيق اآلليات والنظريات الواردة يف مسودة الدليل يف مواقعهم .إن
النتائج التي توصلوا إليها ومالحظاتهم وخرباتهم انعكست يف هذه النسخة املطبوعة .يرسنا
أن نعرب عن عميق تقديرنا ملمثيل املواقع التجريبية التالية ملساهمتهم يف هذا الدليل :ثورين
أبوت ،محمية جزيرة الطيور ( .)CNMIأنتونيو أروجو ،املنتزه الوطني بانك دارجوين يف
موريتانيا .ميغيل االميال ،محمية هول تشان البحرية .سيلفان ارتشامبولت ،منتزه ساجويني
لورينس البحري – كندا .محمد ولد بوسيف ،منتزه بانك ديارغن الوطني-موريتانيا .جوزي
كامبوي ،محمية املحيط الحيوي ألعىل خليج نهر كاليفورنيا وكولورادو .غرييكا كوترشين،
محمية جزيرة الطيور ( .)CNMIماركو كوستانتيني ،محمية مريامار البحرية – إيطاليا.
نانيس دال-تاكوين ،منتزه بانوكن الوطني ومحمية سيبييس البحرية -اندونيسيا .مرييفيل
ديجيكو ،منتزه الحيد املرجاين توباتاها الوطني – الفلبني .ساميون اليس ،محمية جزيرة
لينغر البحرية-ميكرونيسيا .مينانغ غولبو ،نيميليس و نريوميكاول – باول .بابلو غوريرو،
محمية جزيرة غاالباغوس البحرية – اإلكوادور .جاي غوترييز ،محمية الحيد املرجاين أتشانغ.
محمية بيتي بومب هولز ومحمية تومن باي البحرية – جوام .يوجني جوزيف ،محمية
جزيرة لينغر البحرية .سيلفيسرت كازميوتو ،منتزه جزيرة مافيا البحري – تنزانيا .روزا ماريا
لوريتو ،محمية بانكو تشنتشريو للمحيط الحيوي – املكسيك .أندريه ماليوتن ،محمية
الرشق األقىص البحرية – روسيا .جايسون روبنز ،منتزه جزيرة مافيا البحري – تنزانيا .موراي
رود ،محمية الحيد املرجاين أتشانغ .محمية بيتي بومب هولز ومحمية تومن باي البحرية
– جوام .إيليانا سوالريس-ليل ،محمية سيان كان للمحيط الحيوي – املكسيك .جورج توري،
منتزه لوريتو باي الوطني – املكسيك .مارك توبر ،محمية الحيد املرجاين أتشانغ .محمية
بيتي بومب هولز ومحمية تومن باي البحرية – جوام .آن والتون ،محمية جزيرة تشانل
البحرية الوطنية – الواليات املتحدة األمريكية.
وعميق التقدير ألولئك الذين ساعدوا يف دعم املشاريع التجريبية يف تدريبهم واستخدامهم
ملسودة الدليل وهم :إيلني اليشيا ،وبريند كورديس ،ومارسيا كوتا ،وهانز هريمان ،وويل نويف
هيلديسيل ،وجوناثان كيليس ،وسريجيو كينيبل ،وفيفيكا سولومون ماي ،وليان مريسفيلدر
لويس ،و ويلسام ميلهاوزر ،وفاطمه تايلور ،وتارا ويلكنسون.
باإلضافة إىل ذلك فقد كنا محظوظني بحصولنا عىل اإلرشاد واملالحظات من عدد من الخرباء
الدوليني .األشخاص التالية أسامءهم كانت لهم مساهمتهم الرئيسية من خالل اختيار وتطوير
املؤرشات وحضور الجلسات الخاصة مبراجعة مسودات الدليل ،ونحن نتقدم بالشكر لهؤالء
الزمالء عىل وقتهم ومالحظاتهم البناءة ،وهم :توندي أغاردي ،وإيرنيستو ايرياس غونزاليس،
وسيلفان ارتشمبولت ،وانتونيو اروجو ،وتشارلز ف .باربر ،ومات بروكهارت ،وليا بونيس،
وجورجينا بوستامانتي ،وراتانا تشونباغدي ،واثلني كالرك ،وتوم كوليتون ،وغاري ديفس،
وغريي ديفيس ،تشارلوت دي فونتوبريت ،وجوزي رامون ديلغادو ،وتريي دونالدسون ،وتريي
دون ،وزابيري الغوزابال ،وليان فرناندز ،وكارلوس غارسيا-سيز ،وبيرت غراهام ،وتيم غودسبيد،
ومارك هوكينز ،وجانيس هوغ ،وسيلفسرت كوزميوتو ،وغرميي كيليهر ،وريتشارد كينتشنغتون،
وويليام كوستكا ،مايكل ماسيا ،وديلفن ماالرت-كينج ،وريتشارد مارغوليوس ،وتايلور ماكآدم،
وباتريك ماكنوي ،وشيال ماكينا ،غليندا ميدينا ،وميالين مكفيلد ،وجون مونرو ،جون أوغدن،
وآرثر باتريسون ،وجون بيتريسون ،وريتشارد بولناك ،وروبرت رانغييل ،وتشريي ريتشيا،
وكارلوس ريفريو بالنكو ،وجايسون روبنز ،وايرنيك ساال ،ورودين سامل ،وليونيد شاباد ،ليندا
شيا فالندرز ،وفاسييل سبرييدينوف ،وجاك سوبيل ،وإد تونغسون ،ومارك توبر ،واندريه

م

جون اوتشياكو ،وكارلوس فايل ،وايسرتيال فيالميزار ،وكوبريان فيسواناثان ،وجون وو ،سو
ويلس ،وأالن وايت ،ومرييويذر ويلسون ،ودوغ يوريك .ونود أن نتقدم بالشكر الخاص إىل
تريي دون ،ومايكل ماشيا ،وشيال ماكينا ،وريتشارد بولناك الذين قضوا ساعات طويلة يف
مراجعة مسودات هذا الدليل ويف العمل مع املؤلفني.
JimThorsell/IUCN

مل يكن إنتاج هذا الدليل ممكناً لوال وحدة املطبوعات يف االتحاد الدويل لصون الطبيعة
و املوارد الطبيعية والزمالء الذين كان من دواعي رسورنا العمل معهم .إيلني شوغنييس
الذين كان يقدم اإلرشاد خالل عملية اإلنتاج ،وكاثرين مان وتينا راجاميتس اللتان قامتا
مبراجعة املحتوى .كام نتقدم بالشكر إىل توين إيكريسيل عىل التصميم الذي جعل الدليل
سهل االستخدام .وكل الشكر إىل توين باراس التي ساهمت بصورها الجميلة.
اآلراء املطروحة يف الدليل توضح رأي كتابها ،أي أخطاء أو حذف يف النص هو مسؤولية
املؤلفني ويجب أن يتم إخطارهم تبعاً لذلك.

بعض النقاط لتبقيها في حسبانك
من األفضل أن تنظر إىل هذا الدليل عىل أنه خارطة الهدف منها بيان الطريق الذي من
خالله ميكنك تقييم محميتك البحرية .ولكنه يف نفس الوقت ال يعني أنه سيتنبأ بكل خطوة،
ونحن ننصحك باستخدام موارد وآليات أخرى ملساعدتك إىل جانب هذا الدليل ،تلك املوارد
التي تقدم لك طرق بديلة أو طرق مخترصة الحتياجاتك الخاصة .وإننا نأمل أن يقدم هذا
الدليل مصادر تكميلية تساعد الناس يف الوصول إىل وجهتهم النهائية وهو التقييم الكامل
مع النتائج التي متكنهم من إدارة وتطوير محمياتهم البحرية.
إن الهدف من هذا الدليل هو أن يكون عملياً وقاب ًال للتطبيق ما أمكن ،وبالتايل استخدامه
من قبل مدراء املحميات البحرية املختلفة ومن العاملني يف مختلف أنواع املحميات البحرية.
ولذلك فإن اآلليات املوجودة يف هذا الدليل تم اختيارها لتعكس تلك اآلليات التي ميكن
تحقيقها أكرث من النظريات املتقدمة والعلمية .ولذلك فإن عملية جمع البيانات وآليات
تحليلها متيل إىل البساطة ال إىل التعقيد .وقد تعمدنا القيام بذلك ليكون هذا الدليل هو
نقطة االنطالق يف مساعدة مدراء املحميات البحرية والعاملني يف مجال الحامية عىل قياس
فعالية اإلدارة .ونحن نأمل أنه يف يوم ما سيحقق هذا الدليل التوازن لكل الذين يطبقونه
تبعاً الحتياجاتهم ومواردهم.
أما تحذيرنا األخري واملهم فهو أن هذا الدليل ليس معداً ليتم استخدامه لوضع عالمات
ليتم املقارنة بني محمية بحرية وأخرى أو بني مجموعة من املحميات البحرية ومجموعة
أخرى .لقد تم وضع عملية التقييم واملؤرشات ليتم استخدامها بطريقة إيجابية ملساعدة
مدراء املحميات البحرية والعاملني يف مجال الحامية عىل تحسني إدارة املحميات البحرية
من خالل تحقيق أهداف املحمية البحرية بطريقة أكرث فعالية .املؤرشات يجب أن تبني
النجاحات أو التحديات ،واملعلومات ال يجب أن يتم استخدامها ضد املحمية البحرية بحيث
تؤثر بصورة سلبية عىل الدعم املمنوح للمحمية البحرية.
ويف الختام فإننا نأمل أن تكون اآللية املوضحة يف هذا الدليل مجزية لكل من يستخدمه.
وعىل الرغم من أن إجراء عملية التقييم قد يبدو أمراً محبطاً ومثبطاً للهمة إال أننا اكتشفنا
نحن واآلخرين أن إجراء عملية التقييم ميكن أن يكون أمراً مشجعاً عىل التعلم كام أنه من
املمكن أن يكون أمراً مسلياً .إن عملية التقييم ميكن أن تربز ك ًال من النجاح والفشل إال
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تمهيد

أن وضوح الرؤية الذي ميكن تحقيقه ميكن اعتباره حافزاً عىل االستمرار يف إجراء هذا العمل املهم يف مجال الحامية واإلدارة
البحرية .نتمنى لكم الفائدة يف رحلتكم يف هذا الدليل.
الين م .واتسن

الصندوق 1

هذا الدليل

مرن بحيث يمكن إدماجه فيما تقوم به أنت اآلن.
نقطة بداية أساسية وعامة حول الكيفية التي
يمكن بها تقييم محميتك البحرية.
تشكيلة من المؤشرات التي يمكنك االختيار
منها.
شيء يجب استخدامه مع غيره من أدلة
المحميات البحرية.
يمكنك تطبيقه كما هو أو أن تزيد عليه أو
أن تحسنه بحسب الحاجة.
تمت كتابته للمدراء والعاملين في المحميات
البحرية.
يتم استخدامه مع مالحظات من علماء
وخبراء في مجال المحميات البحرية.
مقدمة مختصرة للتحليل والفهم.

هذا الدليل ليس

ملخصاً لكل طرق المسح المتاحة
مصدراً لآلليات العلمية المتقدمة
ال للتطبيق في كافة المحميات البحرية
قاب ً
مجموعة محددة من المؤشرات والوصفات
التي ينبغي استخدامها في المحميات البحرية
يحاول أن يكون كل شيء لكل المحميات
البحرية ولمختلف مستويات اإلدارة
مكتوباً للخبراء والباحثين المتقدمين
يتطلب معرفة عالية بالتحليل اإلحصائي
ال لتحليل البيانات
ال كام ً
دلي ً

Tony Eckersley

س
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إن التعامل مع الصيد هو في أساس العديد من استراتيجيات المحميات البحرية ،مع العلم أن إغالق الصيد يمكن أن يؤدي إلى عكس عملية تراجع
ال على أهميتها في الحماية.
مخزون السمك وتحسين مردود الصيد في المناطق المجاورة .ولذلك فإن مراقبة أثر هذه اإلغالقات يمكن أن يقدم دلي ً

ع

المقدمة
الغاية من هذا الدليل
إن هذا الدليل يقدم للمدراء وغريهم من العاملني يف املحميات البحرية 1آلية ونظريات
لقياس فعالية املحميات البحرية بهدف الوصول إىل اإلدارة املتكيفة .إن التقييم مبني
عىل مؤرشات تقيس فعالية أعامل اإلدارة يف سعيها لتحقيق األهداف ( )Goalsوالغايات
( )Objectivesاملحددة للمحميات البحرية ،وللبيئة البحرية وللمجتمعات املحلية الشاطئية.
وهو ميثل مقاربة مرنة ميكن استخدامه يف العديد من أنواع املحميات البحرية مثل «مناطق
االستخدام املتعدد» أو مناطق «غري قابلة لألستغالل» حيث قد نجد لكل واحدة من هذه
املناطق أهدافها املختلفة .كام أن الدليل يقدم تنوعاً يف املؤرشات التي تعكس تنوعاً يف
أهداف املحميات البحرية .والتي ميكن اختيار ما هو مناسب منها مع محميتكم البحرية
بناءاً عىل االحتياجات واملوارد يف موقعكم.
هناك إجامع كبري ،وعدد متزايد من الدالئل العلمية التي تبني الحاجة إىل املحميات
البحرية وإىل القيم التي تقدمها .تتوفر إرشادات تبني أفضل طريقة ميكن بها تصميم
وإدارة املحميات البحرية (عىل سبيل املثالSalm et al., 2000, Kelleher, 1999; :
 .)Kelleher and Kenchington, 1992إذا كنت مطلع ًا عىل ذلك أو كنت تدير أو
تعمل مع محمية بحرية بطريقة فعالة ـ فإن هذا الدليل قد وضع لك .فهو سيساعدك
عىل تقييم ما إذا كانت محميتك البحرية تحقق أهدافها أم ال.2
هناك عدد من النظريات املتوفرة يف مجال متابعة وتقييم املحميات البحرية .ولغاية اليوم مل
يتم إيجاد طريقة شاملة إلجراء املتابعة والتقييم لفعالية إدارة املحميات البحرية .ومن أجل
ملء هذه الفجوة فقد تم إصدار هذا الدليل الذي يحتوي عىل مؤرشات تستهدف مفاهيم
متنوعة يف فعالية اإلدارة :الحيوية الفزيائية ،واالجتامعية-االقتصادية ،والحكومية .وغالبية
هذه املؤرشات تقيس نتائج ( )outputsومخرجات ( )outcomesإدارة املحمية البحرية.
إن النتائج واملخرجات متثل فائدة ملموسة مرتبطة باملحمية البحرية .كام إن دراسة نتائج
املؤرشات تساعد يف تحسني إدارة املحمية البحرية وتأمني املوارد والدعم.
إن هذا الدليل ال يحتوي عىل كل يشء يتعلق بإدارة املحميات البحرية أو يف مجال
التقييم .ولكن يجب استخدامه بالتزامن مع غريها من املصادر املتوفرة للعاملني (أنظر
املراجع) .عىل سبيل املثال أعامل أخرى تركز عىل السياق ،والتخطيط ،والعمليات
واملدخالت للمحميات البحرية (Hockings et al., 2000, Mangubhai and Wells,
. )2004, in draft

الصندوق 2

ما هي احملمية البحرية؟
إن هذا الدليل يتبع تعريف االتحاد
الدولي لصون الطبيعة والموارد
الطبيعية ( )1999كما يلي:
"أية منطقة ضمن المناطق الواقعة
بين المد والجزر ( )intertidalاو تحت
مستوى الجزر مع الماء الذي يغمرها و
الكائنات الحيوانية والنباتية المرتبطة
بها ،ومعالمها التاريخية والحضارية،
التي تم حفظها بالقانون أو بأية وسائل
فعالة أخرى لحماية جزء أو كل البيئة
التي تحتويها".
في العديد من الحاالت فإن اإلدارة
الفعالة للمحمية البحرية ينبغي أن
تعكس العالقة بين البحر واليابسة
واالستخدام البشري .على سبيل المثال،
ال فإنه
لتكون مدير محمية بحرية فعا ً
ينبغي عليك أخذ األعمال التي تجري
على اليابسة في الحسبان.

«إن هذا الدليل يقدم للمدراء وغيرهم من العاملين في
المحميات البحرية آلية ونظريات لقياس فعالية المحميات
البحرية بهدف الوصول إلى اإلدارة المتكيفة».
 - 1الكلامت الغامقة املبينة بهذه الطريقة تم تعريفها يف امللحق.
 - 2لقد تم إبراز النقاط التي يرغب املؤلف يف التأكيد عليها بهذا الخط العمودي.

1

مبادئ أساسية
إن عملية التقييم في هذا الدليل ترتكز
على خمسة مبادئ أساسية .ويجب أن
تكون:
مفيدة للمدراء والمعنيين لتحسين
إدارة المحمية البحرية.
عملية من ناحية التطبيق والتكلفة.
متوازنة في طلب وتضمين
المدخالت العلمية ومساهمة
الشركاء.
مرنة عند استخدامها في مختلف
المواقع وفي ظروف مختلفة.
شاملة من خالل التركيز على
الجانبين الطبيعي واإلنساني.

ملاذا نقيس فعالية اإلدارة؟
إن إدارة املوارد البحرية والشاطئية تحولت إىل مامرسة مهنية احرتافية .هناك اعرتاف
بالحاجة إىل مدراء بحريني وشاطئيني ليكونوا أكرث نظامية يف استخدام املحميات
البحرية لتحسني عملية تعلم الحامية البحرية وإيجاد مجموعة من أفضل املامرسات
اإلدارية .ولتلبية هذه الحاجة هناك إجامع عام بني العاملني يف مجال الحامية أن تقييم
حسن نشاطات املحمية البحرية .وهي ذات صلة اآلن بصورة
فعالية اإلدارة سوف ُي ّ
خاصة نظرا للرتكيز املنصوب عىل إنشاء املحميات البحرية وزيادة أعدادها.
اإلدارة الفعالة للمحميات البحرية تتطلب تغذية راجعة مستمرة من املعلومات
لتحقيق األهداف .عملية اإلدارة تتضمن التخطيط ،والتصميم ،والتطبيق ،واملتابعة،
والتقييم ،واالتصال ،والتأقلم .التقييم يتضمن مراجعة نتائج ما تم عمله ،وتقدير ما
إذا كانت هذه األعامل تنتج املخرجات املرجوة أم ال .إن التقييم هو جزء روتيني من
عملية اإلدارة ،وهو أمر يقوم به غالبية املدراء .وبالتايل فإن تقييم فعالية اإلدارة مبني
عىل هذا الروتني املوجود أص ًال.
إن العالقة بني األعامل والنتائج غالباً ما تكون غري واضحة ،وبالتايل فإن العديد من
املدراء وبسبب متطلبات عملهم اليومية ـ ال يتمكنون من العودة إىل الوراء بصورة
منتظمة ورسمية لريوا انعكاس النتائج املرتاكمة لجهودهم .ويف غياب ذلك فإنه رمبا
يتم هدر املوارد ورمبا ال يتم تحقيق األهداف .يف حني أن تقييم فعالية اإلدارة يقدم طريقة
رسمية للتعلم من النجاح أو الفشل ويف جعل الناس يفهمون السبب وراء تبني مامرسات
إدارية ما.
اإلدارة املتكيفة هي مفهوم رئييس تم تـأسيس هذا الدليل عليه .اإلدارة املتكيفة هي العملية
الدورية النظامية يف اختبار الفرضيات ،وتوليد التعلم من تقييم نتائج هذا االختبار ،ومن ثم
مراجعة وتحسني املامرسات اإلدارية .نتائج اإلدارة املتكيفة يف سياق املناطق املحمية هي
تحسني الفعالية وزيادة التقدم يف طريق تحقيق األهداف.
يف العادة يتم النظر إىل التقييم عىل أنه صعوبة ،وعملية تقنية زائدة عن الحد ،تتطلب
مشاركة «خرباء» من الخارج .وللبعض فإن كلمة «تقييم» تعني اإلرشاف ،واالنضباط،
وعقوبات محتملة .ولذلك نجد أنه من املهم توضيح السبب والفوائد وراء إجراء تقييم
فعالية اإلدارة للعاملني داخل املحمية وللرشكاء املعنيني خارج املحمية .مام سيساعدك يف
الرتكيز عىل تحسني جهود الحامية.

"إن دراسة نتائج المؤشرات تساعد في تحسين إدارة
المحمية البحرية وتأمين الموارد والدعم"
هناك الكثري من املطبوعات التي تتحدث عن استخدام اإلدارة املتكيفة يف مجال الحامية (أنظر املراجع).
إن ملحة عامة عن تقييم نتائج اإلدارة املتكيفة للمحميات البحرية متضمنة يف الفصل  ،4كام ميكنكم
مشاركة النتائج وتطبيق اإلدارة .وميكنكم اإلطالع عىل مواد عن اإلدارة املتكيفة عىل املوقع اإللكرتوين:
http://effectiveMPA.noaa.gov
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المقدمة

"إن هذا الدليل يقدم تنوع ًا في المؤشرات التي تعكس
تنوع ًا في أهداف المحميات البحرية والتي يمكن اختيار
ما هو مناسب منها مع محميتكم البحرية ً
بناءا على
االحتياجات والموارد في موقعكم".

ما هي «فعالية اإلدارة»؟
هذا الدليل مبني عىل إطار عمل اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة و املوارد الطبيعية لفعالية
اإلدارة ( ; Hockings et al., 2000راجع الصندوق رقم  ,3إطار عمل اإلتحاد الدويل لصون
الطبيعة و املوارد الطبيعية لفعالية اإلدارة) .إن فعالية اإلدارة تعني إىل أي درجة تحقق
اإلدارة أهداف املنطقة املحمية .وهذا يسمح بتحسني إدارة املنطقة املحمية من خالل
التعلم ،والتطبيق ،ومن خالل تشخيص أمور محددة تؤثر عىل تحقيق األهداف .كام أنها
تعترب طريقة تبني مسؤولية اإلدارة يف املحمية البحرية.
إن تقييم فعالية اإلدارة للمناطق املحمية ليس مهمة سهلة .عىل سبيل املثال فإنه وعىل
الرغم من الجهود التي تبذلها اإلدارة إال أن الكوارث الطبيعية ميكن أن تغري األنظمة البيئية
بصورة جوهرية بغض النظر عن الطريقة التي تدار بها املنطقة املحمية .ولذلك يجب أن
يكون التقييم مناسباً ودقيقاً يف تقدير درجة اإلنجاز املرتبط مبارشة باإلدارة.
يف العام  1997أوجدت اللجنة الدولية للمناطق املحمية ( )WCPAالتابعة اإلتحاد
الدويل لصون الطبيعة و املوارد الطبيعية ـ فريق عمل من الخرباء يف إدارة املناطق
املحمية من دول مختلفة لتطوير إرشادات لقياس وتقييم فعالية اإلدارة ولتقديم
أدوات من أجل فهم أفضل وتحسني إدارة املناطق املحمية حول العامل .تال ذلك إجراء
أبحاث مكثفة وعمل واختبارات قام عىل أساسها فريق العمل بإيجاد إطار عمل تحت
عنوان «تقييم الفعالية :إطار عمل لتقييم إدارة املناطق املحمية» (Hockings et al.,
 .)2000أنظر الصندوق رقم .3

سمك من مي هول تشان ،بيليز ،أحد المواقع
التجريبية لمبادرة فعالية اإلدارة.
© WWF/Hol Chan Marine Reserve
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الصندوق 3

إطار عمل اإلحتاد الدولي لصون الطبيعة و املوارد الطبيعية لفعالية اإلدارة
إطار عمل اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة
و الموارد الطبيعية لفعالية اإلدارة
( )Hockings et al., 2000يوضح دورة
مكررة إلدارة المناطق المحمية من حيث
التصميم واإلدارة والمتابعة والتقييم
والتطبيق.
من خالل هذه العملية يتم تعزيز قدرات
المدراء في مجال تشخيص وتحسين
إداراتهم .وللبدء بعملية التقييم في
دورة اإلدارة هذه يجب اإلجابة على ثالث
مجموعات من األسئلة البسيطة:

١ .١فيما يتعلق بتصميم
المنطقة المحمية:
ما هو السياق الذي تم
إختيار المنطقة المحمية
على أساسه؟
ما هي النتيجة المرغوبة،
وكيف سيعمل التخطيط
على تحقيقها؟

٢ .٢فيما يتعلق بمدى مالءمة
نظام اإلدارة والعمليات:
ما هي المدخالت المطلوبة
لتعيين المنطقة المحمية؟
ما هي العملية المتبعة في
تعيينها؟

هذه األسئلة تبين ست فئات من المؤشرات المحتملة
لقياس فعالية اإلدارة:
مؤشرات السياق
مؤشرات التخطيط
مؤشرات المدخالت
مؤشرات العمليات
مؤشرات النتائج
مؤشرات المخرجات
إن استخدام إطار العمل هذا يتيح لمدراء المحميات
الطبيعية تخصيص مجموعة من المؤشرات ليتم

٣ .٣فيما يتعلق بتحقيق
النتائج المرغوبة:
ما هي الخطوات التي
تم القيام بها وما هي
نتائجها؟
ما هي المخرجات (اآلثار)
التي تحققت بناءاً على
النتائج وتطبيقاتها؟

استخدامها على مقاييس ذات الصلة .وهي تخدم
كأساس يمكن منها إجراء المزيد من البحث لفئة
محددة من المؤشرات (المخرجات على سبيل
المثال) أو لتحديد أي من المؤشرات أكثر مالءمة
بناءاً على استخدام أدوات محددة للمنطقة المحمية.
ال مهماً يمكن
يوفر إطار العمل لغة مشتركة وهيك ً
من خالله تحسين التعلم ،والفعالية واإلنجازات.
وكأداة لتصميم مقاربة للتقييم ،عوضا عن تقديم
مجموعة من المؤشرات والمنهجيات لقياسها ،هي
تساعد على بيان التغير في السياق والموارد المتاحة
والغرض التقييمي وأهداف إدارية محددة ضمن
المنطقة المحمية.

ملعرفة املزيد عن كيفية ارتباط املؤرشات يف هذا الدليل بإطار عمل اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبييعية لفعالية اإلدارة قوموا بزيارة
املوقع اإللكرتوينhttp://effectiveMPA.noaa.gov/IUCNframework.html :
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المقدمة

أمور يجب أن تأخذها بعني االعتبار عند استخدام
هذا الدليل
إلجراء تقييم لفعالية اإلدارة ،فإنه ُينصح أن تحقق محميتك البحرية متطلبات الحد األدىن
التالية:





أن تكون محميتك البحرية موجودة بصورة رسمية (بالترشيع).
أن يكون هناك تخطيط إداري جاري.
أن تكون هناك خطة إدارية مكتوبة موضح فيها األهداف (أنظر الصندوق ،4
أهداف املحمية البحرية).
أن تكون عاملة عىل األقل منذ سنتني.

إذا كانت محميتكم البحرية ال تحقق هذه الرشوط فإن التقييم يبقى ممكنا إذا كان هناك
أهداف واضحة.
كام ينصح أن تشكلوا فريق تقييم من األفراد الذين تناسب خرباتهم ملستوى ونوع التقييم
الذي ترغبون يف إجرائه يف محميتكم البحرية( .أنظر الفصل  ،2الخطوات  3-2حول تشكيل
فريق التقييم).
أخرياً ُينصح بأن يحقق فريق التقييم املتطلبات الدنيا التالية:




أن يكون ألعضاء فريق التقييم مستوى تعليمي أو خربة ما يساوي شهادة جامعية
يف مجال العلوم الطبيعية ،أو العلوم االجتامعية ،أو أي دراسات الترصف واإلدارة
يف مجال البيئة أو املصادر الطبيعية.
أن يكون أعضاء الفريق ملمني بأساسيات ومبادئ العلوم الطبيعية واالجتامعية.

«إن التقييم هو جزء روتيني
من عملية اإلدارة ،وهي أمر
يقوم به غالبية المدراء.
وبالتالي فإن تقييم فعالية
اإلدارة مبني على هذا الروتين
الموجود أص ًال».

إذا كنت أنت أو أي موظفني آخرين من طاقم محميتكم البحرية ال يحققون هذه الرشوط
فيمكنكم البحث عن املساعدة والبحث يف املراجع.

Tony Eckersley
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الصندوق 4

أهداف و غايات احملمية البحرية
المنطقة المحمية هي مثال على استراتيجيات الحماية
التي يمكن اتباعها إلدارة الموارد الطبيعية .عندما يتم
اتخاذ قرار باتباع استرتيجية ما في محمية بحرية فإن
أول خطوة يجب اتخاذها هي وضع خطة إدارة مناسبة
لهذه االستراتيجية (Salm et al., 2000; kenchengton,
 .)1990إن خطة اإلدارة توثق وتوضح مجموعة من الغايات
العامة واألهداف والنشاطات التي سيتم القيام بها في مكان
ووقت محددان .وتوضح كيف أن استراتيجية الحماية
تم تصميمها لمواجهة التهديدات الموجودة (لمزيد من
المعلومات .)Margolius and Salafsky, 1998 :بينما ال
تحتاج جميع المحميات البحرية خطة إدارة كاملة لتبدأ
العمل إال أنها في النهاية ستحتاج خطة شاملة تمكن على
المدى الطويل من توجيه الغايات العامة وتطوير المنطقة
(.)Salm et al., 2000
الغاية ( )Goalهي عنوان عريض حول ما تحاول المحمية
البحرية في النهاية أن تحققه ،والغاية المفيدة هي التي
تكون:
مختصرة و تبين بوضوح الرؤية طويلة األجل و\أو
الحالة التي ستنتج عن اإلدارة الفعالة للمحمية البحرية.
في العادة تكون مصاغ ًة بطريقة مشابهة كمهمة عامة.
سهلة الفهم وقابلة لإلبالغ.
أما الهدف ( )objectifفيكون أكثر تحديداً وقابلية
للقياس ويبين ما يجب فعله لتحقيق الغاية المرتبطة
بها .إن تحقيق الغاية يكون في العادة مرتبطاً بتحقيق
هدفين عمليين ذوا صلة أو أكثر .إن الهدف المفيد هو
( )Margolius and Salafsky, 1998الذي يكون:
محدداً ويمكن فهمه بسهولة.
مكتوب بطريقة ما الذي سيتحقق ال كيف سيتحقق.
واقعي ويمكن تحقيقه.
ملزيد من املعلومات حول الكيفية التي ميكن من خاللها صياغة
أهداف عامة وموضوعية جيدة قم بزيارة:

http://effectiveMPA.noaa.gov/ guidebook/MPA goals.html
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محدد بإطار زمني.
يمكن قياسه و إقراره.
من المفضل تصميم الغايات واألهداف بطريقة تشاركية
لتعكس توازناً في احتياجات ورغبات كافة الشركاء
المساهمين في إدارة المحمية البحرية وفي استخدام
الموارد البحرية.
إن الغايات واألهداف التي تُصاغ بطريقة ضعيفة يمكن
أن تسبب مشكلة لمدراء المحمية البحرية .في حين أن
مجموعة الغايات واألهداف التي تُصاغ بطريقة مناسبة
والمفيدة إلدارة المحمية (كما هو موضح في المعايير
الواردة) فإنها تزيد من احتمالية إدارة المحمية البحرية
بفعالية.
إليجاد أهدافنا العامة والموضوعية وللتحضير للتقييم:
 ِجد قائمة من الغايات واالهداف من خطة اإلدارة أو من
التشريعات ذات الصلة.
إذا لم تكن هذه القائمة موجودة في خطة اإلدارة قم
بصياغتها بعملية تشاركية.
قم بمراجعة ما إذا كانت الغايات واألهداف مطابقة
للمعايير المذكورة أعاله والتي تجعلها مفيدة إلجراء
التقييم.
ربما تحتاج الغايات واألهداف إلى أن يتم توضيحها أو
أن تتم صياغتها اللفظية بطريقة مناسبة لالستخدام
في عملية التقييم.
أحد التطبيقات المهمة من نتائج عملية التقييم هو
تحسين جودة الغايات واألهداف التي ترشد اإلدارة .ومن
المهم فحص الغايات واألهداف بطريقة دورية لتحديد ما
إذا كانت مناسبة أو بحاجة إلى مراجعة لجعلها أكثر
وضوحاً وقابلية للقياس ومفيدة لألغراض المستقبلية
إلدارة المحمية.

المقدمة

كيف تستخدم هذا الدليل
هذا الدليل يتألف من جزأين :الجزء األول يوضح اإلطار العام إلجراء عملية التقييم .أما
الجزء الثاين فيصف املؤرشات التي ينبغي قياسها يف التقييم.
الجزء األول مبني حول مجموعة من الخطوات املنطقية والتي ميكنك إتباعها عندما تقوم
بإجراء تقييم لفعالية اإلدارة .هذه الخطوات مبينة يف أربعة فصول متثل عملية التقييم
الكلية.
الفصل األول :إختيار مجموعة مناسبة من املؤرشات لقياسها
الفصل الثاين :تخطيط للكيفية التي سيتم بها تقييم املؤرشات التي تم اختيارها
الفصل الثالث :تطبيق عملية التقييم من خالل جمع وتحليل البيانات
الفصل الرابع :إبالغ النتائج وإستخدامها لإلدارة املتكيفة
كل فصل يحتوي عىل:
 مجموعة من الخطوات لتحقيق كل مرحلة.
 مجموعة من املهامت واألسئلة إلنهاء كل مرحلة.
 إرشادات ومعلومات تكميلية ومراجع لتساعدك عىل القيام بالعملية.
كل ذلك موضح يف رسم (الشكل  )1حتى تتمكن من استخدام الدليل بسهولة .باإلضافة إىل
ذلك هناك ورقة عمل (ورقة عمل  )1التي متكنك من تتبع تقدمك يف الكتاب .و ُينصح بأن
تطلع عىل كل فصل مقدماً ومن ثم تقوم باتباع عملية التقييم خطوة بخطوة.
الجزء الثاين يحتوي عىل:
 مقدمة حول مؤرشات فعالية املحميات البحرية.
 جداول تلخص الغايات واألهداف واملؤرشات.
 بيان املؤرشات الحيوية الفزيائية واملؤرشات االجتامعية االقتصادية واملؤرشات
الحكومية.
وأخرياً ،فإن هذه العملية تتطلب وقتاً وماالً وقوى برشية .ولذلك قم بقراءة الدليل بصورة
معمقة لتطلع عىل كامل العملية واملؤرشات ولتفهم ما هو املطلوب إلجراء التقييم.

NOAA Photo Library
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خطوة خطوة الستخدام هذا الدليل
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ورقة عمل 1
الجزء األول

اختيار املؤرشات

الجزء الثاين

تخطيط عملية التقييم

حدد الغايات و األهداف ملحميتك البحرية
1-1
حدد خطة اإلدارة واملعلومات األخرى ذات الصلة
		
1-1أ
راجع الوثائق وحدد الغايات و األهداف (أنظر صندوق  ،4الغايات و األهداف 		
1-1ب
للمحمية البحرية).
		
قم بإدراج الغايات و األهداف يف محميتك البحرية يف ورقة العمل املرفقة
1-1ج
(ورقة عمل .)2
		
حدد األهداف و الغايات املرتبطة بها ملحميتك البحرية والتي تتداخل مع تلك
		
1-1د
املدرجة يف الجداول امللخصة للغايات و األهداف(أنظر الشكل  2و 3و 4يف الفصل)2
		
أدرج الغايات و األهداف املتداخلة يف ورقة العمل (مستخدماً األرقام واألسامء يف 		
1-1هـ
الجداول امللخصة).
		
قارن املؤرشات ذات الصلة بالغايات و األهداف ملحميتك البحرية.
2-1
حدد املؤرشات التي تتطابق مع قامئتك من الغايات و األهداف (أنظر الشكل  2و3
		
2-1أ
و 4يف الفصل .)2
		
أدرج املؤرشات ذات الصلة يف ورقة العمل (استخدم األرقام واألسامء يف الجداول 		
2-1ب
امللخصة).
		
قم مبراجعة املؤرشات وحدد أولوياتها.
3-1
قم مبراجعة كل مؤرش تم تحديده حسب الوصف يف امللحق .1
		
3-1أ
حدد إمكانية قياس املؤرشات التي تم اختيارها.
-3-1ب
إذا مل يكن ممكناً قياس كل املؤرشات ،فحدد األولويات منها.
3-1ج
أكمل قامئة املؤرشات ا ُملختارة.
		
3-1د
حدد كيف ترتبط املؤرشات التي تم اختيارها مع بعضها البعض.
4-1

حدد املوارد املطلوبة لقياس مؤرشاتك.
1-2
حدد املوارد البرشية املطلوبة لقياس وتحليل املؤرشات التي تم اختيارها.
		
1-2أ
حدد املعدات املطلوبة لقياس وتحليل املؤرشات التي تم اختيارها.
1-2ب
حدد امليزانية املطلوبة إلجراء عملية التقييم.
1-2ج
قم بتقدير املوارد البرشية واملعدات واملوازنات املتوفرة .ويف حال مل تكن كافية فقم
		
1-2د
بوضع خطة لتوفري الدعم املطلوب .وقم بتوفري املوارد اإلضافية حيثام كان ذلك 		
		
		
رضورياً.
حدد الجمهور الذي ستصله نتائج التقييم.
2-2
حدد الجمهور املستهدف.
		
2-2أ
حدد ورتب الجمهور املستهدف حسب األولوية.
2-2ب
حدد الجهات التي يجب أن تشارك يف التقييم.
3-2
حدد مستوى الخربات املطلوبة إلجراء التقييم.
		
3-2أ
حدد من ِمن موظفني املحمية أو من غري املوظفني سيقوم بإجراء التقييم.
3-2ب
حدد متى وكيف ستشارك الجهات املعنية.
3-2ج
شكل فريق التقييم وحدد األشخاص املسؤولني عن كل مهمة.
		
3-2د
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انجزت

ضع جدو ًال زمنياً وخطة عمل إلجراء التقييم.
4-2
حدد الوقت االزم لكل نشاط.
		
4-2أ
حدد متى يجب جمع البيانات.
4-2ب
قم بوضع خطة عمل إلجراء التقييم.
4-2ج

الجزء الثالث

انجزت

إجراء التقييم

(قد تبقى قامئة التحقق ( )checklistمفتوحة يف هذه املرحلة ألشهر عديدة يف وقت يتم فيه تقييم املؤرشات التي
تم اختيارها ،والدراسات جارية ،واالنتهاء من التقارير وفقا لتقنيات التقييم املقرتحة يف الجزء )2
نفذ خطة التقييم.
1-3
إجمع البيانات.
2-3
قم بدراسة وفهم طريقة جمع البيانات.
		
2-3أ
تعرف عىل أفضل املامرسات واملبادئ املتعلقة بجمع البيانات يف امليدان.
2-3ب
حدد منهجية جمع العينات.
2-3ج
تأكد من أن كل يشء جاهز للقيام بجمع البيانات.
		
2-3د
قم بإدارة البيانات التي تم جمعها.
3-3
حدد من سيكون "مدير البيانات".
		
3-3أ
حدد اآللية التي سيتم من خاللها إرسال البيانات إىل مدير البيانات.
3-3ب
ترميز البيانات.
3-3ج
طور نظاماً لتخزين وإدخال البيانات.
		
3-3د
قارن و راجع مجموعة البيانات.
3-3هـ
حدد اآللية التي ستكون البيانات فيها متاحة للتحليل واملشاركة.
		
3-3و
حلل البيانات التي تم جمعها.
4-3
راجع األسئلة التي سيتم طرحها يف التقييم.
		
4-3أ
أنجز التحليل التمهيدي.
4-3ب
حدد وجهز التحاليل.
4-3ج
إعداد النتائج.
		
4-3د
شجع عىل مراجعة الخرباء والتقييم املستقل للنتائج.
5-3

الجزء الرابع

مشاركة النتائج وتكييف إدارة املحمية.

شارك النتائج مع الجمهور املستهدف.
1-4
حدد الشكل الذي ينبغي استخدامه لنتائج التقييم لتصل إىل الجمهور املستهدف بصورة فاعلة.
		
1-4أ
ضع اسرتاتيجية وجدول زمني لتسليم النتائج.
1-4ب
أحيك قصتك! شارك نتائجك مع الرشكاء.
1-4ج
 2-4استخدم النتائج لتعديل إسرتاتيجيات إدارة املحمية.
(هذه الخطوة ال يجب أن تنتهي ألن اإلدارة املتكيفة هي أداة ليس لها نهاية)
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الجزء

عملية التقييم
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Gerry Ellis/Minden/FLPA

في الطبيعة فإن اليابسة والبحر وثيقا الصلة ببعضهما .عملية التقييم يجب أن تُبرز أهمية حماية
اليابسة ،والمنطقة الساحلية والبحر بشكل مترابط.

الفصل

اختيار المؤشرات

فلنبدأ
إن اختيار املؤرشات املناسبة ملحميتك البحرية هي الخطوة األوىل يف تنفيذ تقييم فعالية
اإلدارة .وهذا يتضمن الخطوات التالية:





الخطوة 1-1
الخطوة 2-1
		
الخطوة 3-1
الخطوة 4-1
		

حدد الغايات و األهداف ملحميتك البحرية
قارن املؤرشات ذات الصلة بالغايات و األهداف ملحميتك
البحرية
قم مبراجعة املؤرشات وحدد أولوياتها
حدد كيف ترتبط املؤرشات التي تم اختيارها مع بعضها
البعض

يعترب اختيار أكرث املؤرشات مالمئة ملحميتك البحرية واحداً من أهم العنارص يف استخدام هذا
الدليل .وقبل اختيار املؤرشات إليك بعض النقاط املهمة لتأخذها يف الحسبان:






الغايات الواضحة واألهداف القابلة للقياس ميكن اعتبارها أساساً مه ًام يف تحديد
واختيار املؤرشات األكرث مالمئة ملحميتك البحرية (أنظر الصندوق  ،4الغايات
واألهداف للمحمية البحرية).
عملية تحديد املؤرشات يجب أن تكون مرنة لتحقق احتياجات محميتك
البحرية.
إذا قمت بتحديد العديد من املؤرشات فهذا ال يعني أنه عليك قياسها جميعها.
إذا كانت غاياتك و أهدافك تربط بني الجوانب الحيوية الفزيائية واالجتامعية
االقتصادية واإلدارة ( )Gouvernanceفإنه يجب أن تكون مؤرشاتك كذلك.

اخلطوة  1-1حدد الغايات و األهداف حملميتك
البحرية
ميكنك تحديد الغايات واألهداف ملحميتك البحرية من خالل تنفيذ املهام التالية:
املهمة (أ) حدد خطة اإلدارة واملعلومات األخرى ذات الصلة (الترشيعات املرافقة ،وثائق
إعالن املحمية مث ًال) املتعلقة مبحميتك البحرية.
املهمة (ب) راجع الوثائق وحدد الغايات واألهداف (أنظر الصندوق  ،4الغايات واألهداف
للمحمية البحرية).
املهمة (ج) قم بإدراج غايات وأهداف محميتك البحرية يف ورقة العمل املرفقة (ورقة
عمل  .)2لبعض املحميات البحرية الكثري من الغايات واألهداف ويف هذه
الحالة من املفيد أن تقوم بتحديد األولويات بالنسبة لألهداف ومن ثم
اختيار املؤرشات تبعاً لذلك.

الفصل  .2التخطيط إلجراء التقييم

لتعلم بعض الطرق حول ترتيب أولويات الغايات و األهداف ميكنك زيارة املوقع:
http://effectiveMPA.noaa.gov/guidebook/prioritize.html

وإذا قررت ترتيب األولويات فيجب القيام بذلك مع أخذ احتياجات الجهات املعنية بعني االعتبار  .هذه الغايات و
األهداف التي تم ترتيبها ميكن تسجيلها يف الخطوة 1-1ج.
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ورقة عمل  :2منوذج إدراج الغايات واألهداف واملؤشرات

الغايات المرتبطة بمحميتك البحرية

الغايات المتقاطعة في
الجداول الملخصة (أنظر
الشكل  2و 3و 4في
الفصل.)2

األهداف العملية المرتبطة بمحميتك البحرية

األهداف المتقاطعة في
الجداول الملخصة (أنظر
الشكل  2و 3و 4في
الفصل.)2

المؤشرات ذات الصلة
في الجداول الملخصة
(أنظر الشكل  2و 3و4
في الفصل.)2
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الغايات و األهداف املشمولة يف هذا الدليل مبنية عىل غايات وأهداف حقيقية للمحميات البحرية .تم
القيام مبسح ملحميات بحرية حول العامل ـ الغايات و األهداف ميكن إدراجها تحت ثالث قطاعات رئيسية
هي :الحيوية الحسية ،واالجتامعية-االقتصادية ،واإلدارة ( .)Gouvernanceملعرفة املزيد:

http://effectiveMPA.noaa.gov/guidebook/survey.html

اخلطوة  2 -1قارن املؤشرات ذات الصلة بالغايات و
األهداف حملميتك البحرية

الفصل  1اختيار المؤشرات

املهمة (د) حدد األهداف و الغايات املرتبطة بها ملحميتك البحرية والتي تتداخل مع
تلك املدرجة يف الجداول امللخصة للغايات و األهداف (أنظر الشكل  2و 3و4
يف الفصل.)2
املهمة (ه) أدرج الغايات و األهداف املتداخلة يف ورقة العمل (مستخدماً األرقام واألسامء
يف الجداول امللخصة).

ميكنك تحديد ومقارنة املؤرشات ذات الصلة من خالل تنفيذ املهامت التالية:
املهمة (أ) أنظر إىل قامئة املقارنة التابعة لألهداف والغايات من الخطوة  .1-1حدد
املؤرشات التي تتطابق مع قامئتك من الغايات و األهداف (أنظر الشكل  2و3
و 4يف الفصل .)2
املهمة (ب) أدرج املؤرشات ذات الصلة يف ورقة العمل (استخدم األرقام واألسامء يف
الجداول امللخصة).
هناك عدد كبري من املؤرشات مدرجة يف الفصل  2والتي ميكنك االختيار منها ما يناسب محميتك
البحرية (أنظر الصندوق  ،5التعرف عىل املؤرشات ،ملخصاً عن كيفية وضع املؤرشات) .وليس
كل مؤرش يكون بالرضورة مرتبطاً مبحميتك البحرية.

ليس املقصود من هذا الدليل أن يكون وصفة جاهزة لكل املحميات البحرية .فكل
محمية بحرية فريدة من نوعها ،وبالتايل فإن املؤرشات الواردة هنا ليست قابلة للتطبيق
يف كل مكان يف العامل وليست مناسبة لكافة املحميات البحرية .وكذلك ال ميكن القول
أنه توجد مجموعة معينة من املؤرشات التي يجب استخدامها.

اخلطوة  3-1قم مبراجعة املؤشرات وحدد األولوياتها
Toni Parras

ميكنك مراجعة وتحديد أولويات املؤرشات التي حددتها من خالل القيام مبا ييل:
املهمة (أ) قم مبراجعة كل مؤرش تم تحديده حسب الوصف يف امللحق .1
املهمة (ب) حدد إمكانية قياس املؤرشات التي تم اختيارها.
املهمة (ج) إذا مل يكن ممكناً قياس كل املؤرشات ،فحدد األولويات منها.

Toni Parras

مالحظة :يوجد تصنيف لصعوبات كل مؤرش وميكن أن يساعد يف تقدير الوقت والجهد الالزمان
لقياس كل مؤرش.
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املهمة (د) أكمل قامئة املؤرشات ا ُملختارة.
ال يجب أن تكون عملية االختيار هذه معقدة أكرث من الالزم .يف بعض الحاالت وإىل حد ما
يجب أن تتمكن من تحديد املؤرشات املناسبة للغايات و األهداف ملحميتك البحرية من
خالل الحدس.
ملعرفة طرق ترتيب أولويات املؤرشات قم بزيارة املوقع:

http://effectiveMPA.noaa.gov/guidebook/prioretize.html

هذه املؤرشات التي تم ترتيبها ميكن تسجيلها يف الخطوة  3-1د.

اخلطوة  4-1حدد كيف ترتبط املؤشرات التي مت
اختيارها مع بعضها البعض
واآلن ،وبعد أن قمت باختيار مؤرشاتك ،خذ بعني االعتبار كيف ترتبط مع بعضها البعض
من خالل اعتبار املؤرشات الطبيعية واالجتامعية ملحميتك البحرية .من املفيد رسم هذه
العالقة يف شكل توضيحي.
عىل سبيل املثال ،من املمكن أن تؤثر الترشيعات التي أقرت ملحميتك البحرية عىل نشاطات
العيش املسموح بها يف املنطقة .ويف املقابل فإن هذه النشاطات تؤثر عىل كل من الجهود
املبذولة يف الصيد وعىل حجم مجموعة نوع من األنواع املستهدفة املوجودة .كام أن حالة
هذه األنواع تؤثر إىل درجة ما يف تحقيق الغايات و األهداف املتعلقة بالجانب الحيوي
الفزيايئ للمحمية البحرية.

الصندوق 5

تقدمي املؤشرات

ما هو المؤشر وكيف يتم استخدامه؟
إن المؤشر هو وحدة من المعلومات يتم قياسها مع الزمن
والتي تمكنك من توثيق التغيرات في خصائص محميتك
البحرية .المؤشر يمكنك من قياس المفاهيم التي ال
يمكن قياسها بصورة مباشرة أو التي يصعب قياسها مثل
"الفعالية" .ألن "الفعالية" هي مفهوم متعدد األبعاد،
وبالتالي ال بد من استخدام مجموعة من المؤشرات
المختلفة لمعرفة حال محميتك البحرية .هذه المؤشرات
ال ما إذا كانت محميتك البحرية
يمكن أن تقدم لك دلي ً
ال كافياً.
تحقق أم ال .والمؤشرات لوحدها ال تعتبر دلي ً
المؤشرات تعطي نتائج صالحة لعدة استعماالت:
يمكن استخدام نتائج المؤشرات في تغذية عملية تقييم
المحمية البحرية لقياس فعالية اإلدارة .لقد تم تصميم
المؤشرات في هذا الدليل لتتيح لك تشخيص حالة
محميتك البحرية بصورة دورية.
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قياس وتحليل وإبالغ المؤشرات يساعد على التعلم
ويساعد على مشاركة المعرفة وفهم أفضل لنقاط قوة
أو ضعف المحمية البحرية.
الساهرون على إدارة المحميات البحرية والعاملين فيها
يمكن أن يستخدموا نتائج المؤشرات لتبيان التغير
المطلوب في الخطط والممارسات اإلدارية لتعديل
وتحسين المحمية البحرية .إذا كانت التغييرات في
عمليات إدارة المحمية مبنية على نتائج التقييم ،فإن
المؤشرات يمكن أن تساعد الناس على فهم كيف ولماذا
حصل التغيير.
إن المؤشرات الموجودة هنا ستساعدك لتتعلم أكثر
عن محميتك البحرية وللتعلم عن الناس والموارد الذين
يتأثرون بها.
اذهب إلى بداية القسم  2لتتعلم أكثر عن كيفية وضع
المؤشرات وعن كيفية استخدامها.

الفصل  1اختيار المؤشرات

مثال آخر  ،وهو أن العوامل االجتامعية-االقتصادية ـ مثل معرفة الجهات املعنية بالتاريخ
الطبيعي ،وعدد وطبيعة األسواق ـ مرتبطة بصورة مبارشة باستخدام املوارد البحرية التي
تؤثر عىل النظام البيئي ملحميتك البحرية .وقياساً عىل ذلك ميكن القول أن التغري يف توزيع
املوائل وتركيبة املجتمعات يف املنظومة البيئية تؤثر عىل الرتكيبة املهنية للبيوت وعىل
إجراءات تطبيق القانون .كام أن املعتقدات والقيم املحلية بشأن املوارد البحرية ميكن أن
تؤثر عىل مستوى مشاركة الجهات املعنية يف عمليات إدارة املحمية البحرية.
ملعرفة املزيد عن الكيفية التي ترتبط بها هذه املؤرشات مع بعضها البعض مفاهيمياً قم بزيارة املوقع:

http://effectiveMPA.noaa.gov/conceptualmodel

الصندوق 6

الدروس املستفادة من التجربة امليدانية للعملية
خالل التجربة الميدانية لهذا الدليل،
أفادت غالبية الفرق العاملة في المواقع
التجريبية ( )%82بأن اختيار المؤشرات
كان مفيداً .وقلة قالوا بأنه من غير
الضروري إتباع العملية خطوة بخطوة
وكانوا قادرين على تحديد المؤشرات
بحسب ارتباطها بالغايات و االهداف
لمحميتهم البحرية بناءاً على أولوياتهم
أو منهجياتهم المناسبة لوضعهم.

يمكننا القول أيضاً أنه خالل العمل في
هذه المراحل أخبرنا من بعض المواقع
أن محمياتهم البحرية ال يوجد لها
غايات و أهداف أو أن الموجودة منها
ليست واضحة وغير قابلة للقياس.
وقد أخبرنا هؤالء أن عملية اختيار
المؤشرات كانت مفيدة لهم ألنها
ساعدتهم في مراجعة وتقوية غاياتهم
و أهدافهم.

ملعرفة املزيد عن نتائج اختبار املواقع التجريبية قم بزيارة املوقع:

http://effectiveMPA.noaa.gov

نصف المواقع التجريبية التي
جربت مسودة الدليل أبلغوا أن
الدليل بحاجة للتبسيط .وجميعهم
أبلغوا أنهم سيستخدمونه في
المستقبل.

NOAA Photo Library
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Peter Scoones/naturepl.com

هناك تزايد في استخدام المحميات البحرية بعيداً عن السواحل وفي المياه العميقة وحتى خارج نطاق المناطق االقتصادية الخاصة (.)EEZs
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الفصل

تخطيط عملية التقييم

إن إجراء تقييم متعمق باستخدام املؤرشات التي قمت باختيارها سيتطلب تخطيطاً (أنظر
الشكل  ،1جزء  .)2هذا الجزء من الدليل يتضمن الخطوات التالية:





الخطوة 1-2
الخطوة 2-2
الخطوة 3-2
الخطوة 4-2

الفصل 1

حدد املوارد املطلوبة إلجراء عملية التقييم
حدد الجمهور الذي ستصله نتائج التقييم
حدد الجهات التي يجب أن تشارك يف التقييم
ضع جدو ًال زمنياً وخطة عمل إلجراء التقييم

يجب توثيق عملية التخطيط يف خطة عمل التقييم وذلك من أجل ضامن وجود سجل
وهيكلية ميكن إتباعها خالل عملية التقييم (أنظر الصندوق رقم  ،7وضع خطة عمل
التقييم).

اخلطوة  1-2حدد املوارد املطلوبة لقياس مؤشراتك
بإنهائك الفصل األول ( )1فإنك تكون قد قمت باختيار مجموعة من املؤرشات وأصبحت
عىل دراية بها وبكيفية قياسها .وبالتايل فاملطلوب منك اآلن هو تقدير املوارد الالزمة لقياس
املؤرشات وذلك من خالل القيام مبا ييل:
املهمة (أ) حدد املوارد البرشية املطلوبة لقياس وتحليل املؤرشات التي تم اختيارها.
عىل سبيل املثال:
 ما هو عدد األشخاص املطلوبيني لجمع البيانات لكل مؤرش؟
 ما هو حجم املنطقة أو املجموعة التي ستدرسها؟
 كم ستستغرق عملية التقييم؟ وكم هو الوقت الالزم لكل مؤرش؟
 ما هو مستوى املهارات والتدريب املطلوب؟
 هل ألعضاء فريق التقييم ماهو مطلوب من مهارات وتدريب؟
 هل سيكون من الرضوري الحصول عىل دعم فني خارجي؟
 ما هي املؤرشات ـ إن وجدت ـ التي تتشابه يف منهجيات جمع البيانات والتي
ميكن بالتايل قياسها بالتزامن؟

الفصل  .3إجراء عملية التقييم

املهمة (ب) حدد املعدات املطلوبة لقياس وتحليل املؤرشات التي تم اختيارها.
عىل سبيل املثال:
 ما هي املعدات (مثل عدة الغوص ،أو أجهزة تحديد املوقع الجغرايف GPS
اليدوية) ووسائل النقل (مثل القوارب وسيارات النقل والوقود) الالزمة لقياس
املؤرشات؟
 ما هو نوع أدوات التحليل (مثل برمجيات التحليل اإلحصايئ وقواعد البيانات
أو معدات نظم املعلومات الجغرافية )GIS-الالزمة للحصول عىل النتائج
وتحليلها؟
 ما هو نوع البنية التحتية (مثل الكهرباء الالزمة لتشغيل أجهزة الكمبيوتر) الالزمة
يف املوقع الذي سيعمل فيه فريق التقييم؟
من أجل مساعدتك ،تم وضع قامئة بكافة متطلبات قياس املؤرشات ضمن وصف املؤرشات
املوجود يف القسم الثاين  .2يف بعض الحاالت يعترب قياس مؤرش ما عملية كثرية املتطلبات الفنية
واملوارد .وحيثام كان مناسباً فقد تم وضع بدائل أقل تطلباً.
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املهمة (ج) حدد امليزانية املطلوبة إلجراء التقييم.
عىل سبيل املثال:
 ما هي تكلفة وقت فريق التقييم؟
 ما تكلفة االستشارات والتدريب؟
 ما هي تكلفة املعدات واملواد األساسية األخرى؟
املهمة (د) قم بتقدير املوارد البرشية واملعدات واملوازنات املتوفرة .ويف حال مل تكن
كافية فقم بوضع خطة لتوفري الدعم املطلوب .وقم بتوفري املوارد اإلضافية
حيثام كان ذلك رضورياً.
يف حال كانت املوارد البرشية واملالية واملعدات متوفرة يف محميتك البحرية فبإمكانك املرور
إىل الخطوة التالية.
Tony Eckersley

يف حال مل تكن املوارد البرشية واملالية واملعدات متوفرة يف محميتك البحرية فقم بتحديد ما
إذا كانت هناك خطة لتوفري هذه املوارد .ويف حال كانت هناك خطة لذلك فيمكنك املرور
إىل الخطوة التالية بعد أن تقوم بتنفيذ هذه الخطة.
إذا مل تكن مستعداً للقيام بهذا املستوى من التقييم فيمكنك القيام ببعض الخطوات يف اتجاه اإلدارة
املتكيفة .اطلع عىل املراجع أو قم بزيارة املوقع اإللكرتوين  http://effectiveMPA.noaa.govملزيد من
املعلومات واملراجع.

الصندوق 7

وضع خطة عمل إلجراء التقييم
من خالل اطالعك على فصول الجزء األول ستتاح لك
فرصة الحصول على المعلومات حول كافة جوانب
إجراء التقييم .وهذه المعلومات ستتيح لك وضع خطة
بما تريد أن تقوم به من البداية إلى النهاية.
إن خطة عمل إجراء التقييم يجب أن تجيب بإيجاز على
األسئلة الثمانية التالية:
لماذا يتم القيام بعملية التقييم؟
من هو الجمهور الذي سيتلقى نتائج التقييم؟
من الذين ينبغي أن يشاركوا في التقييم؟
ما هي المنهجيات التي سيتم إتباعها لقياس
المؤشرات؟
ما هي الموارد (البشرية والمالية) الالزمة لقياس
هذه المؤشرات؟
ما هو اإلطار الزمني إلجراء عملية التقييم؟
كيف ستتم معالجة البيانات وتحليلها؟
كيف سيتم إبالغ نتائج التقييم واستخدامها في
اتخاذ القرارات؟
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يتم وضع إجابات هذه األسئلة في خطة عمل
ملخصة أو في جدول .خطة العمل هذه ستساعد
أعضاء فريق عمل التقييم في فهم لماذا وكيف
ومتى ومن الذي سيقوم بإجراء التقييم .يمكنك
اعتبارها كخريطة ستتيح لفريق التقييم في
تحقيق هدفهم النهائي وهو تقييم كامل لفعالية
إدارة محميتك البحرية.

تأكد من قراءة كامل الدليل لمعرفة كافة
المعلومات األساسية حول التخطيط مثل جمع
البيانات وتحليل البيانات ومشاركتها.
هناك عدة أشياء يجب أخذها بعين االعتبار عند
التخطيط لعملية التقييم:
المقياس ـ إن هذا الدليل يركز فقط على إجراء
عملية التقييم على مستوى الموقع الواحد في
المحمية البحرية بما يشمل المناطق المحيطة الحالية.
النظام ـ إن التقييم سيحدد أثر محميتك البحرية
على كل من البيئة الطبيعية والعوامل البشرية في
الموقع.

حاملا تقوم بتقدير ما هو املطلوب لتنفيذ عملية التقييم ضع يف بالك ما ييل:




املوارد املطلوبة ستختلف من موقع إىل آخر بنا ًء عىل عدة عوامل منها عىل سبيل
املثال عدد املؤرشات ومهارات الفريق والحاجة إىل املساعدة الخارجية وحجم
املنطقة.
الكثري من املوارد يجب تخصيصها لجمع البيانات وتحليلها.

اخلطوة  2-2حدد اجلمهور الذي ستصله نتائج التقييم

الفصل  2تخطيط عملية التقييم

إذا مل يكن لديك املوارد املالية الالزمة أو مل يكن لديك خطة لتوفريها فإنه ينبغي عليك وضع
خطة وتطبيقها .وحاملا تتوفر لديك املوارد الالزمة فإنه ميكنك العودة إىل هذا الدليل.

قبل أن تبدأ بإجراء عملية التقييم فكر جيداً بالجمهور الذي ترغب يف مشاركة نتائج التقييم
معه وقم بنا ًء عىل ذلك بوضع خطة ملشاركة وإبالغ النتائج .إذا قمت بذلك رمبا ستكتشف
أن هناك العديد من الفئات املختلفة من الجمهور.
عىل سبيل املثال فإن جمهورك األسايس قد يكون ذلك الذي طلب التقييم مثل الوكاالت
املحلية أو مدير الربنامج أو املمول .وضع يف حسبانك أن هناك آخرين قد يستفيدون من
نتائج التقييم والذين قد يساعدون يف اإلدارة.
ميكنك تحديد الجمهور املناسب لتل ّقي النتائج من خالل القيام مبا ييل:
املهمة (أ) حدد الجمهور املستهدف.
من أجل تحديد الجمهور املستهدف لنتائج التقييم قم باإلجابة عىل األسئلة التالية:







John Parks



من هم الذين ميكن أن يستفيدوا من نتائج تقييم محميتك البحرية؟
من منهم يعتربون رشكاء داخليني يف إدارة املحمية البحرية؟ و َمن منهم يعتربون
رشكاء خارجيني يف إدارة املحمية البحرية؟
ولكل جمهور ـ ما هو مستوى اهتاممهم وتأثريهم عىل إدارة املحمية البحرية؟ ما
مدى أهمية أن تبقى عىل اتصال مع كل جمهور؟
ولكل جمهور ـ ما هي طريقتهم املفضلة يف استقبال النتائج؟ قد يكون هذا
ذو ارتباط وثيق بقدراتهم الفنية .عىل سبيل املثال هل يفضلون قراءة النتائج
أم االستامع لها عرب الراديو أو التلفزيون؟ هل قدراتهم الحاسوبية مناسبة
ويستخدمون اإلنرتنت بصورة دامئة؟ هل يجتمعون بصورة دورية يف اجتامعات أو
مؤمترات؟ إذا كانوا كذلك فام هو برنامج اجتامعاتهم؟
ما هي اللغة التي يتحدث بها كل جمهور؟ ما هو املستوى العلمي؟ ما هو شكل
االتصال الذي يفضلونه ـ فني وأكادميي أم غري رسمي ومن خالل الحوار؟ أين
وكيف يتم االتصال بصورة شفهية؟
بصورة محددة ،ماذا تتوقع من الجمهور أن يفعل بالنتائج التي تقوم بتزويده بها؟
ماذا تريد منهم أن يفعلوا بعد أن تصلهم النتائج؟ كيف ترتبط هذه التوقعات مع
الغايات و األهداف ملحميتك البحرية؟
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الجمهور يتنوع بصورة كبيرة بحسب موقع
ونوع المحمية البحرية .ومعروف أن الجمهور
(الذي يمكن أن يكون داخلي ًا أو خارجي ًا بحسب
المحمية) يشمل:
جماعات حشد الدعم
المجتمعات الساحلية
الممولون
الشخصيات الرسمية المنتخبة
المدرسون
عامة الناس
رؤساء الدوائر الحكومية
القادة من أصيلي المنطقة
الصحفيين
الصيادين
الغواصين وراكبي األمواج ()surfers
مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية
مدراء المحميات البحرية األخرى والعاملين
في مجال الحماية
مدراء المشاريع والطاقم المرتبط بالمحمية
البحرية
الباحثين والعلماء

الصندوق 8

ملاذا نفكر في االتصاالت منذ
البداية؟
لعديد من مديري المناطق المحمية البحرية
اتصاالت وتقارير ال تأخذ غالبا بعين االعتبار
فالوقت المناسب لبدء التفكير في التخطيط
لالتصال هو في بداية تقييم مشروع المحمية
البحرية والساحلية وليس في نهايته.
على سبيل المثال ،إذا كنت تعرف كيف يتقبل
جمهورك األول المعلومة يمكنك تبليغ نتائج التقييم
وجعلها أكثر فائدة وكذلك علمك بمتطلبات
االتصاالت في بداية التقييم سيساعدك في تحديد
ميزانية األنشطة الالزمة والوقت والموارد.

املهمة (ب) حدد ورتب الجمهور املستهدف حسب األولوية.
ميكنك تحديد أولوياتك بالنسبة للجمهور األسايس املستهدف بناءاً عىل
الحاجة للتواصل معهم وعىل الكيفية التي سيستخدمون النتائج بها وعىل
ما ميكن أن يقوموا به.
إن مصفوفة تحليل الجمهور تقدم لكم منهجية لتحديد أولوياتك من الجمهور
األسايس املستهدف والذي ميكن أن يكون مهت ًام بنتائج التقييم .ملعرفة املزيد عن
هذه املنهجية يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين:
http://effectiveMPA.noaa.gov/guidebook/aam.html

اخلطوة  3-2حدد اجلهات التي يجب أن
تشارك في التقييم
إن فريق التقييم مسؤول عن التخطيط والتنفيذ والتحليل األويل .وهذا قد
يشمل وقد ال يشمل مدير املحمية البحرية ،و ُينصح بأن يكون هناك شخص
يقود عملية وفريق التقييم.
املهامت التالية ستساعدك يف تحديد من يجب أن يشارك يف إجراء
التقييم:
املهمة (أ) حدد مستوى الخربات املطلوبة إلجراء التقييم.
مدير املحمية البحرية والعاملني فيها وداريس علوم األحياء وعلامء االجتامع
ميكنهم القيام بتقييم بسيط .ولكن إجراء تقييم أكرث تعقيداً فسيحتاج
أشخاص آخرين يتمتعون بتنوع واسع يف املهارات يف مجال علوم األحياء
البحرية والدراسات البحرية والجغرافيا البحرية واالقتصاد وعلم االجتامع
وعلوم اآلثار والقانون والعلوم السياسية.
املهمة (ب) حدد َمن من موظفي املحمية أو من غري املوظفني سيقوم
بإجراء التقييم.
بعض املحميات ال يوجد فيها طاقم يتمتع بالخربات املطلوبة .ويف هذه
الحالة فإنه يجب االستعانة مبستشارين خارجيني أو مؤسسات لديها
الخربات املطلوبة .لهذا الغرض قم بتحديد أي جزء من التقييم ستقوم
بإجرائه داخلياً وما ستقوم بإجرائه خارجياً.
هناك فوائد وقيود بالنسبة ملن يشارك يف التقييم سواء كان من الداخليني
والخارجيني .الجدول رقم  1يلخص بعض الجوانب التي ينبغي عليك أخذها
بعني االعتبار عندما تقرر من يجب أن يشارك يف عملية التقييم.
املهمة (ج) حدد متى وكيف ستشارك الجهات املعنية.

طرق تطوير مخطط االتصاالت متت مناقشتها
يف الباب الرابع

24

عملية التقييم يجب أن تكون تشاركية يف جميع املراحل من أجل التمكن
من جميع الجوانب املتعلقة بإدارة املحمية البحرية .املدراء والجهات
املعنية قد يكون لهم وجهات نظر مختلفة حول هذه الجوانب.

Jurgen Freund /naturepl.com

الفصل  2تخطيط عملية التقييم

يعترب إرشاك الجهات املعنية يف تصميم عملية التقييم أمراً حاس ًام فرمبا يكون لديهم
تساؤالت واهتاممات مختلفة عن اهتاممات الجهات الحكومية والعلامء .كام أن الجهات
املعنية ميكن أن تساعد عملية جمع البيانات وتحليلها خالل عملية التقييم.

محمية بحرية كبيرة الحجم
مثل متنزه الحاجز المرجاني العظيم
في استراليا لها احتياجات وموارد
مختلفة عن محمية بحرية صغيرة.

عىل سبيل املثال :مشاركة الجهات املعنية املحلية ميكن أن تقدم فرصاً لتعميق العالقات بني
موظفي املحمية البحرية واملجتمع املحيل .كام أن السكان املحليني لديهم وعي أكرب فيام
يتعلق باالختالفات والتعقيدات الحضارية ولديهم حس وترابط طبيعي مع غريهم من أبناء
املجتمع املحيل .إن تدريب أبناء املجتمعات املحلية ليكونوا جزءاً من فريق التقييم يبني
قدراتهم ويزيد من فرص استمرار عملية التقييم مع الوقت .ومن ناحية أخرى فإن استخدام
املجتمعات املحلية ميكن أن يخلق تحديات مثل صعوبة أن يسألوا بعض األسئلة لجريانهم.
املهمة (د) شكل فريق التقييم وحدد األشخاص املسؤولني عن كل مهمة.
حدد من سيقود عملية التقييم ومسؤوليات كل عضو يف الفريق بناءاً عىل مهاراتهم
وخرباتهم .وتأكد من أن كل فرد من فريق التقييم ميكنه القيام بكل ما هو مطلوب منه
ضمن الفرتة الزمنية املحددة.
بعض من األبحاث التشاركية واملراجع العملية متوفرة عىل اإلنرتنت للمساعدة يف التخطيط ملشاركة
الجهات املعنية يف عملية التقييم .ملزيد من املعلومات قم بزيارة املوقع اإللكرتوين:

http://effectiveMPA.noaa.gov/Bunce.html

جدول 1

أمور يجب أخذها بعني االعتبار بالنسبة ملن يقوم بالتقييم من الداخليني واخلارجيني

بالنسبة للداخليين

بالنسبة للخارجيين

قد يكون عندهم تحيّز أو محاباة للمجتمع المحلي
لديهم فهم لتاريخ المنطقة ولتجاربها وتفاصيل
الموقع
في الغالب يعيشون قرب الموقع أو به
يميلون للتركيز على األمور المرتبطة بالمدراء
(كفاءة وفعالية العمل)
ربما ال يملكون كافة الخبرات المطلوبة
ويحتاجون المساعدة الخارجية
لديهم إمكانية تطبيق النتائج والعمل المستقبلي

في العادة يكونون حياديين ويقدمون وجهات نظر جديدة
ولهم مصداقية
ربما لديهم فهم محدود للمجتمع المحلي والتعلم بالتالي
هو عبأ في المال والوقت
في العادة يقومون بزيارات قصيرة للموقع
يميلون في العادة للتركيز على األسئلة المرتبطة
بالجماعات الخارجية (الجهات المعنية والممولون)
يجلبون الخبرات الفنية ووجهات النظر من مواقع أخرى
ينقلون المعلومات والمعرفة ووجهات النظر والمهارات.
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إذا مل يكن أعضاء فريق التقييم من أبناء املجتمع املحيل فمن املهم أن يتم تعريفهم بالعادات والتقاليد
املحلية والترصفات وآداب املخالطة مام سيتيح لهم فرصة فهم أكرب للحضارة املحلية وذلك قبل عملية
جمع البيانات (أنظر املوقع اإللكرتوين)http://effectiveMPA.noaa.gov/Bunce.html :

اخلطوة  4-2ضع جدو ًال زمني ًا وخطة عمل إلجراء التقييم
يجب أن يتم وضع جدول زمني للتقييم ،بحيث يحدد نشاطات معينة ووقت زمني لبدء
تنفيذ هذه النشاطات ووقت انتهائها .كام أن الجدول الزمني ميكن أن يقدم وسيلة لوضع
تسلس ًال زمنياً لألهداف املرغوبة مبرور الوقت .مدراء املحميات البحرية وموظفوها يقومون
ببعض النشاطات ويعترب التقييم جزءاً من هذه النشاطات ـ خذ بعني االعتبار تخصيص %10
من وقت املوظفني للتقييم السنوي .إن اإلجابة عىل األسئلة التالية سيساعدك عىل وضع
الجدول الزمني:
املهمة (أ) حدد الوقت الالزم لكل نشاط.
هذا يعتمد عىل عدد املؤرشات التي تم اختيارها وحجم املحمية البحرية واملنهجية املتبعة.
خذ بعني االعتبار املؤرشات التي لها نفس املنهجيات ،مثل املسوحات التي ميكن استخدامها
لبعض املؤرشات .وأيضاً خذ بعني االعتبار أي من هذه املنهجيات متضمنة يف برامج املراقبة
يف محميتك البحرية.
ملعرفة أي من املؤرشات تتشارك يف منهجيات الجمع أنظر الصندوق رقم  11يف الجزء الثاين حول
كيف أن بعض املؤرشات ميكن تجميعها (عنقودية).

خذ بعني االعتبار حجم البيانات التي ينبغي جمعها .وهذا يعتمد جزئياً عىل احتياجات
الجهات املهتمة الداخلية والخارجية وعىل نوع البيانات التي يتم جمعها.
املهمة (ب) حدد متى يجب جمع البيانات.
خذ بعني االعتبار بعض العوامل مثل املوسمية والرتدد .عىل سبيل املثال الصيد يعترب موسمياً
و كذلك تزويد السوق بحاجته من األسامك لالستهالك .كام ميكن أن يكون هناك بعض
األوقات التي يكون من الصعوبة مبكان خاللها أن يتم إجراء مسوحات يف بعض املجتمعات
املحلية لكونهم مشغولني أو غري متواجدين يف تلك املواسم .كام يجب أن يتم جمع البيانات
خالل نفس الفرتة من السنة لضامن أن تكون املقارنة بني البيانات صحيحة.

Tony Eckersley

إن طريقة قياس املؤرشات املبينة يف هذا الدليل هي تلك الطريقة التي تتطلب جمع ًا
دوري ًا للبيانات ولكن بصورة مستمرة .بعض املؤرشات رمبا تحتاج للقياس مرة كل بضع
سنوات ،يف حني أن بعض املؤرشات تحتاج إىل قياسها مرة ورمبا مرتني سنوي ًا .ويف كل
الحاالت فإنه يتوجب التخطيط مسبق ًا للوقت الذي ينبغي فيه جمع البيانات وذلك
من خالل مراجعة مدى التوصية بقياس هذه املؤرشات (أنظر الجزء الثاين).
املهمة (ج) قم بوضع خطة عمل إلجراء التقييم.
قم بوضع جميع العنارص يف خطة عمل (أنظر الصندوق رقم  ،7وضع خطة عمل إلجراء
التقييم) .وتأكد من تضمني عنارص التخطيط التي متت مناقشتها يف الفصل الثالث والرابع.
قم بتوزيع خطة عمل التقييم عىل فريق التقييم.
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الفصل

إجراء التقييم

هذا الفصل يصف الكيفية التي ينبغي بها جمع البيانات الالزمة إلجراء التقييم وإدارتها
وتحليلها .الخطوات الالزمة كام هو مبني يف الشكل  1والتي تشمل:
الخطوة 1-3
الخطوة 2-3
الخطوة 3-3
الخطوة 4-3
الخطوة 5-3

الفصل 2

نفذ خطة التقييم
قم بجمع البيانات
قم بإدارة البيانات التي تم جمعها
حلل البيانات التي تم جمعها
شجع عىل مراجعة الخرباء والتقييم املستقل للنتائج

اخلطوة  1-3نفذ خطة التقييم
بوصولك إىل هذه املرحلة تكون قد انتهيت من وضع خطة التقييم ومن توفري املوارد
الالزمة .وأنت اآلن جاهز للرشوع يف إجراء التقييم ملحميتك البحرية .والقيام بهذا يحتاج إىل
أكرث من مجرد جمع البيانات ،فهو يتطلب أخذ بعض االعتبارات املهمة بعني االعتبار مثل
التوقيت والدعم اللوجستي ،وعملية جمع البيانات وإدارتها وتحليلها.
عند تطبيقك لخطة التقييم يجب أن يكون الفريق املكلف بذلك متذكرا لألسئلة التالية
ومستعدا لإلجابة عنها:




هل هناك قيود بالنسبة للوقت؟ يف حني أن خطة عملك يجب أن تأخذ بعني
اإلعتبار بعض األحداث الطبيعية (مثل املواسم وحركة املد والجزر والدورة
البيولوجية) أو ببعض القيود االجتامعية (مثل األعياد الوطنية أو اإللتزامات التي
سنها مسبقا املجتمع املحيل) ـ فعىل الفريق يف هذه الحاالت أن يكون مرناً
يف برمجة عمله وذلك أخذا بعني اإلعتبار األحداث غري املتوقعة التي قد تطرأ
مثل األعاصري أو الظروف الصعبة أو األمور الطارئة التي ميكن أن تحدث داخل
املجتمعات املحلية أو إلغاء رحالت الطريان.
هل هناك حاجة لدعم لوجيستي جديد أو تغري يف دعم لوجيستي؟ تأكد مسبقاً
من القيام برتتيبات الدعم اللوجيستي املطلوب تم اتخاذها ووتنسيقها بالنسبة
للفريق خالل عملية إجراء التقييم .هذه الرتتيبات ليست مرتبطة بالعمل امليداين
وجمع البيانات فقط ،ولكن أيضاً بالحاجات اليومية مثل التنقل املحيل واإلقامة
والطعام والرشاب والحصول عىل تلفون وفاكس والربيد اإللكرتوين والحواسيب.
ويف بعض الحاالت وخصوصاً يف حالة التعامل مع فريق تقييم كبري مكلف بقياس
الكثري من املؤرشات يتعني تخصيص عون للمسائل اللوجيستيه كامل الوقت.



هل تم توفري املوارد الرضورية؟ خالل كامل فرتة إجراء التقييم ،يحتاج الفريق إىل
الحصول عىل املعدات واملوارد املالية الالزمة لجمع البيانات (والتي تم تأمينها
مسبقاً – أنظر الفصل الثاين  .)2عىل سبيل املثال فإن املؤرشات البيولوجية
والفزيائة ( )biophysicalتتطلب توفراً مستمرا للقوارب ،وطاقم بحري ،ومعدات
جمع العينات والوقود .كام أنه من الرضوري توفري معدات السالمة وتوفري الدعم
املايل للمعالجة الطبية .وكام أن وجود شخص يسهر بصفة مستمرة عىل توفر
املوارد من شأنه أن يتيح للفريق الرتكيز عىل عمله.



هل تم الحصول عىل التصاريح الالزمة للفريق؟ تأكد من أن الرخص و املوافقات
للتصاريح الالزمة جاهزة للفريق للقيام بكل ما يتطلبه إجراء التقييم خالل كامل

الفصل  .4مشاركة النتائج وتبني خطة إدارة
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املدة  .إن عدم توفر الرخص والتصاريح الرضورية للبحث واملراقبة من املمكن أن
يؤدي إىل تأخري أو إلغاء العمل املطلوب للتقييم.


هل أنت جاهز للحصول عىل البيانات التي تم جمعها؟ تأكد من أن نظام جمع
البيانات وإدارتها وتحليلها جاهز وأنه تم فحصه وتنقيحه .ملزيد من املعلومات
حول بعض الجوانب الالزمة أنظر الخطوة  3-3و .4-3

اخلطوة  2-3قم بجمع البيانات
املهام التالية ستساعدك يف التخطيط ويف جمع البيانات
Robert Pomeroy

املهام الواردة يف الخطوة  2-3يجب أخذها بعني االعتبار عند التخطيط للتقييم .يجب أخذ
االحتياجات األساسية لجمع البيانات بعني االعتبار عند وضع خطة العمل .وهذا سيساعد بالتايل
فريق التقييم يف عملية جمع البيانات.

املهمة (أ) قم بدراسة وفهم طريقة جمع البيانات.
البيانات التي يتم جمعها ستستخدم لإلجابة عىل أسئلة محددة مرتبطة بعملية التقييم،
ولذلك فإنه من األهمية مبكان جمع هذه البيانات بدقة .كام أن التدريب عىل جمع البيانات
واملعرفة الجيدة ملنهجيات جمع املعطيات وتجربتها سوف يزيد من دقة قياس املؤرشات.
وهذا سوف يزود إدارة املحمية البحرية وموظفيها مبجموعة من البيانات الدقيقة والقابلة
للمقارنة ميكن إستغاللها وتحليلها وإستعاملها كمرجعا مبرور الوقت.
لقد تم تلخيص وتبسيط منهجيات قياس املؤرشات الواردة يف الجزء  .2قد تكون بصدد
القيام مبراقبة بعض املؤرشات مبحميتك البحرية وبالتايل تكون لك دراية مبا يتطلبه قياس
مؤرش ما .لكن إعلم أنه بالنسبة للذين ليس لديهم خربة أو تدريب يف املجال فإن منهجية
جمع البيانات ميكن أن تبدو صعبة يف البداية .ومن املفروض فإن فريق التقييم سيشمل
من بني أعضائه عىل األقل عىل واحد أو اثنني من الخرباء يف مجال العلوم األحيائية أو العلوم
االجتامعية وذلك لتنفيذ منهجية جمع البيانات املطلوبة.
كام متت مناقشته يف الخطوة  2-2فإن االستعانة بخرباء خارجيني سيسهم يف تعزيز قدرة
فريق التقييم .وعليك أن تتذكر أن تعزيز قدرات التقييم الداخيل سيمكن من تسهيل
مواصلة مسار التقييم يف املستقبل .كام انه من الرضوري القيام بالتكوين عدة أشهر قبل
بدء التقييم.
كام متت اإلشارة إىل ذلك يف الفقرة الخاصة باملؤرشات ،إن العديد من املنهجيات
الحيوية واالجتامعية تتطلب الخربة والوقت و األعوان .وعىل فريق التقييم مراجعة
املؤرشات التي تم اختيارها واملنهجيات بإعتبار متطلباتها ودرجة صعوبتها ومستلزمات
التحديد واالستجابة بإستمرار لإلحتياجات املتعلقة بالقدرات وطلب املساعدة من
املختصني قبل البدء بإجراء التقييم.
املهمة (ب) تعرف عىل أفضل املامرسات واملبادئ املتعلقة بجمع البيانات يف امليدان.
إن نجاح مجهودات جمع البيانات مرتبط بحد كبري باملهارات ومرونة وإبداع فريق التقييم،
وعىل طريقة عملهم وعىل العالقة التي يقيمونها مع األطراف املعنية .عىل سبيل املثال بعض
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املهمة (ج) حدد منهجية جمع العينات.
إن تحديد طريقة جمع العينات بكيفية جيدة سيضمن أن تكون البيانات دقيقة وذات
جدوى ،وستمنح الفريق مقدرة أكرب عىل التحليل وثقة أعىل يف اتخاذ القرارات.

الفصل  3إجراء التقييم

املؤرشات تتطلب القدرة عىل إستعامل قارب وإجراء مسوحات تحت املاء تحتاج بدورها إىل
استخدام هواء مضغوط أو خليطاً من الغاز .يف هذه الحاالت ينبغي إتباع مواصفات السالمة
يف مجال املالحة والغوص و املتفق عليها عامليا .وهو ما يستدعي أن يكون أعضاء الفريق
حاصلني عىل تراخيص أو مدربني للقيام بذلك قبل البدء بإجراء التقييم.

أوالً ،يجب عىل أعضاء فريق التقييم تحديد وحدات العينة للبيانات البيئية واالجتامعية.
عىل سبيل املثال :وحدة العينة للمؤرشات االجتامعية و االقتصادية ميكن أن تكون الفرد أو
العائلة أو مجموعة من الجهات املعنية .وبالتايل فإنه إنطالقا من وحدة العينة ميكن تحديد
أفضل الطرق لجمع البيانات.
يجب أخذ ما ييل بعني االعتبار عند تحديد طرق جمع العينة:



حدد نوع جمع العينة .عىل سبيل املثال :عينات عشوائية أم غري عشوائية.



عند القيام بدراسات حيوية قم بأخذ ثالث عينات مكررة عىل األقل وبصفة
عشوائية يف املوقع املعني .حافظ عىل أصناف املوئل املامثلة وقم مبطابقة النتائج
عىل طول عمق/وخطوط كنتورية متناسقة .عىل سبيل املثال إذا تضمن املسح
البيولوجي تخصيص موقعني للعينة ضمن املحمية البحرية وموقعني خارجها
(إجاميل أربعة مواقع) فالحد األدىن هو إجراء ثالث تكرارات عىل األقل يف مواقع
عشوائية يف كل من هذه املناطق ( 12تكرار) .إن استخدام التكرارات مطلوب
لتقليل املتغريات وزيادة مستوى الثقة يف أن نتائج العينات تعكس الظروف
الفعلية .إن استعامل وأهمية التكرارات يف املسوحات البيولوجية موضحة أكرث يف
(.)English et al. 1997

Tony Eckersley



حدد موقع أو مواقع العينة .هذا سوف يحدد املوقع الجغرايف واملكاين ضمن
املحمية البحرية أو املجتمعات املحلية املجاورة حيث سيتم قياسها .ويف إطار
منهجية االختبار واملراقبة ميكن ضم مواقع خارج املحمية البحرية أو املجتمعات
املحلية.

ملزيد من املعلومات واإلرشادات حول طرق جمع العينات قم بزيارة املوقع اإللكرتوين:

http://effectiveMPA.noaa.gov/guidebook/sampling.html

Tony Eckersley

إذا مل تكن مطلعاً عىل طرق جمع العينات أو إذا كنت تنوي إجراء تحليل إحصايئ للبيانات التي تم جمعها
فيجب عليك استشارة خرباء مؤهلني قبل البدء بالتقييم.
قامئة بأفضل اإلجراءات واملبادئ حول كيفية القيام بإجراء املسوحات واملقابالت متوفرة عىل املوقع
اإللكرتوينhttp://effectiveMPA.noaa.gov/guidebook/Bunce.html :
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املهمة (د) تأكد من أن كل يشء جاهز للقيام بجمع البيانات.


تشكيل فريق التقييم وضامن أن يكون كل عضو يف الفريق ملماّ ً باملهام املوكولة
إليه ومدرب عىل القيام بها.



أن عملية التقييم وجمع البيانات موجودة ضمن برنامج العمل الذي تم وضعه.



الوسائل اللوجستية واألدوات و وسائل الدعم متوفرة وجاهزة لالستعامل.



تم تحديد وحدة ومكان العينة.



تم اختبار آليات وتقنيات القياس (مثل االستبيانات).



وجود نظام إلدخال البيانات من أجل إدارة البيانات وتخزينها وتحليلها.

اخلطوة  3-3قم بإدارة البيانات التي مت جمعها
حاملا يتم قياس املؤرشات التي تم اختيارها فإنه يتوجب القيام مبعالجة النتائج وهذه
العملية ُيشار لها بعبارة إدارة البيانات .وتعترب هذه املرحلة مهمة جداً يف يف مسار جمع
البيانات وتحليلها ويف العادة يتم إهامل هذه املرحلة.
كافة النقاط يف الخطوة  3-3يجب تضمينها يف خطة عمل التقييم .وهذا بالتايل سيتيح
لفريق التقييم فهم ما يحصل للبيانات حاملا يتم جمعها .إذا كانت بيانات التخطيط مفصلة
وغري قابلة لإلختصار فإنه باإلمكان إدراج ملف منفصل حول "إدارة البيانات" يف إطار ملحق
لخطة العمل.
املهام التالية تقدم ملحة عامة حول جوانب إدارة البيانات:
املهمة (أ) حدد من سيكون "مدير البيانات".
حدد عضواً من فريق التقييم ليكون "مدير البيانات" والذي سيستقبل كل البيانات التي
يتم جمعها لكل مؤرش .يف بعض الحاالت يكون ها الشخص هو قائد فريق التقييم ،أو نفس
الشخص الذي يقوم بجمع البيانات املهمة (خبري الجوانب االجتامعية ـ االقتصادية مثال).
ويف حاالت أخرى ميكن أن يكون هذا الشخص هو املسؤول عن استقبال البيانات والتعامل
معها مثل محلل البيانات أو أخصايئ حاسوب.
Tony Eckersley

املهمة (ب) حدد اآللية التي سيتم من خاللها إرسال البيانات إىل مدير البيانات.
وهذا سوف يوفر فه ًام واضحاً ومشرتكاً لكل من الشخص الذي يرسل البيانات (جامع
البيانات) والشخص الذي يستقبلها (مدير البيانات) بنوع البيانات وبطريقة تراسلها .وهذا
بالتايل سيؤدي إىل تحسني دقة وفعالية التقييم.
نوع البيانات التي يتم جمعها يعتمد عىل طبيعة املؤرش الذي يتم قياسه .وأنواع البيانات
تتضمن:
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نصية (نوعية) ،مثل الكلمة أو عدة جمل أو رسد.



تخطيطية ،مثل الخرائط أو الصور.

الفصل  3إجراء التقييم



رقمية (كمية) ،مثل إعطائها رتباً أو عدد املرات التي متت بها مشاهدة الكائن
الحي أو جدوالً من األرقام أو مساحة كلية (كم .)2

الشكل الذي سيتم به إرسال البيانات يعتمد عىل نوع البيانات.
Tony Eckersley

جميع البيانات الرقمية ميكن إرسالها ملدير البيانات عىل شكل جدول ويقوم مدير البيانات
بتزويد جامع البيانات به قبل البدء بعملية جمع البيانات .أما املساحات الكاملة فيمكن
إرسالها مرفقة بالخرائط األصلية للمنطقة التي تم احتسابها.
البيانات النصية ميكن إرسالها عىل صيغة أرشطة مسجلة ،أو يف صيغة نص إلكرتوين (مكتوب).
وبالنسبة ألجوبة العائالت عىل االستبيانات فيمكن أن تكون مكتوبة يدوياً ومسجلة عىل
مناذج البيانات أو مالحظات مدونة عىل أوراق (هذا بافرتاض أن مدير البيانات يتمتع مبقدرة
جيدة عىل متييز الخط اليدوي).
املهمة (ج) ترميز البيانات.
ترميز البيانات هي عملية ترجمة كل وحدة بيانات لتجهيزها للتحليل .وهذه الرتجمة
تتطلب ورقة رموز حيث يتوفر فيها ملدير البيانات معنى البيانات التي تم جمعها والرموز
التي تقابلها .حدد شخصاً من فريق التقييم ليقوم برتميز البيانات.
يف بعض الحاالت ميكن ترميز كلمتني أو ثالثة تم جمعها كإجابات عىل االستبيان يف زمر
واحد مامثل .عىل سبيل املثال "يف بعض األحيان" و"غالبا" و "دامئا" رمزها " "1يف حني
"أبدا" رمزها " "0قي حاالت أخرى النقطة املرجعية األصلية و الرمز تكون نفسها عىل سبيل
املثال عدد (" )"3"،"2"، "1أو إختيار كلمة يف عملية السرب ("نعم"" ،ال") ميكن استعاملها
كرمز.
كقاعدة عامة يجب تذكر الرتميز عند جمع البيانات وذلك من أجل التقليل من الرتميز
من قبل مدير البيانات والتقليل من وقت إدارة البيانات .إن ترميز البيانات يجب أن
يعتمد بصورة أساسية عىل الكيفية التي سيتم بها تحليل البيانات واستخدامها .ويجب
أن يكون ترميز البيانات مبسطا ومتامسكا قدر اإلمكان.
املهمة (د) طور نظاماً لتخزين وإدخال البيانات.
حاملا يتم ترميز كل وحدة بيانات فإنه يتوجب إدخالها .إدخال البيانات ميثل عملية طويلة
وشاقة تتمثل يف نقل البيانات املرمزة إىل موقع تخزين دائم ميكن منه إرسالها للتحليل.
وهذا املوقع الدائم للتخزين ُيشار له بعبارة قاعدة البيانات.
الكيفية التي يتم بها إدخال البيانات تعتمد عىل نوع قاعدة البيانات التي يتم استخدامها
وعىل املوارد واملهارات والبنية التحتية املتوفرة لفريق التقييم ومدير البيانات .يف غالبية
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الحاالت يقوم مدير البيانات بإدخال البيانات املرمزة التي تم الحصول عليها من التقييم
يف قاعدة بيانات ألكرتونية خاصة "فعالية إدارة املحمية البحرية" باستخدام الحاسوب
والربمجيات الخاصة بذلك .يف هذه الحاالت يتم إدخال البيانات الكمية املرمزة يف ملف
أو برنامج قاعدة بيانات ،أما البيانات النوعية والتخطيطية فيتم إدخالها يف برامج معالجة
النصوص .يف بعض املواقع ميكن أن تكون قاعدة البيانات عبارة عن نظام أرشيف من األوراق
وامللفات أو صندوق جذاذات ومحفوظ يف مكان آمن كافية.
© WWF-Canon/Jürgen Freund

يجب مالحظة أن واحدة من ميزات قواعد البيانات اإللكرتونية أنه ميكن نسخها بسهولة
(مثل النسخة االحتياطية) وال تحتاج إىل مكان واسع لتخزينها (غري الحاسوب).
حاملا يتم تطوير نظام إلدخال البيانات فابدأ بإدخال البيانات.
املهمة (ه) قارن و راجع مجموعة البيانات.
حاملا يتم إدخال البيانات فإن مدير البيانات مسؤول عن البيانات املجموعة وعن إدارتها.
في حالة عملية التقييم المبينة في هذا الدليل
فإنه يجب إنشاء قاعدة بيانات "فعالية إدارة
المحمية البحرية" من قبل فريق التقييم وذلك من
أجل تخزين البيانات المنقحة والمرمزة بصورة
نهائية لقياس المؤشرات المختارة.

مدير البيانات يقوم باملقارنة بني مجموعة البيانات ومراجعتها من أجل التأكد من اكتاملها
وصحتها ،وهذا ُيعرف مبفهوم تنقية البيانات .إذا وجدت األخطاء (الدقة) أو "الفراغات"
(وحدات بيانات مفقودة) يف مجموعة البيانات فإنه يتعني عىل مدير البيانات العمل مع
جامعي البيانات لتصحيح أو لفهم املشكلة .يف بعض الحاالت يسبب نقص البيانات عدم
القدرة عىل جمع وحدة بيانات محددة وبالتايل ال ميكن ملؤها الحقاً.
املهمة (و) حدد اآللية التي ستكون البيانات فيها متاحة للتحليل واملشاركة.
إن الهدف من إدارة البيانات هو جعل عملية استخراج البيانات أمراً سه ًال وموثوقاً .إن قيمة
البيانات املرمزة واملخزنة يتم تحديدها حسب السهولة التي ميكن استخدامها بها للتحليل
وللمشاركة.
ضع آلية ملعرفة الشخص الذي يجب اإلتصال به أو طلب الحصول عىل ترصيح دخول
للبيانات أو الستقبال البيانات التي تم تخزينها من مدير البيانات أو من قاعدة البيانات.
وبني من هو املرصح له ومن هو غري مرصح له بدخول قاعدة البيانات .وبني أيضاً ما هي
مسؤولية األشخاص املرصح لهم بالدخول.
يف بعض الحاالت تكون البيانات متاحة للجميع كتلك البيانات املتوفرة عىل شبكة اإلنرتنت.
ويف بعض الحاالت تكون البيانات متوفرة لشخص أو شخصني من فريق التقييم.
بني يف برنامج عملك الطرق يف جعل البيانات متوفرة ألعضاء فريق التقييم.

Tony Eckersley

اخلطوة  4-3حلل البيانات التي مت جمعها
إن التحليل هو العملية التي يتم فيها دراسة البيانات بدقة ومقارنتها ومواجهتها بقصد
توضيح األمور غري املؤكدة أو بقصد رشح اإلجابات لبعض األسئلة املطروحة .يف حالة هذا
الدليل إن تحليل البيانات خالل عملية تقييم محميتك البحرية سيساعدك عىل اإلجابة عىل
األسئلة التي ُتطرح حول املحمية البحرية.
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ميكن استعراض النتائج بعدة طرق و ُينصح بأن يتم تفسري النتائج من قبل عدة أشخاص
مختلفني وأن يتم االستعانة بأشخاص خارجيني وخرباء أيضاً.

املهام التالية ستساعدك يف إعداد وإجراء التحليل:
املهمة (أ) راجع األسئلة التي سيتم طرحها يف التقييم.

© WWF-Canon/Edward Parker

يجب أن تصف خطة عمل التقييم أي نوع من التحاليل سيتم وألي نوع من البيانات ومن
الذي سيقوم به .وبني السبب وراء إجراء نوع ما من التحليل ومدى ارتباطه بأسئلة محددة
حول األهداف والغايات للمحمية البحرية وفعالية اإلدارة.

الفصل  3إجراء التقييم

ترتبط العمليات التحليلية للبيانات التي تم جمعها بطبيعة البيانات وباملؤرش املحدد لكل
مؤرش مبني يف الجزء  2هناك عدة طرق تحليل مقرتحة للمساعدة يف تنظيم وتلخيص
النتائج.

هناك نقطة بداية مفيدة يف التحليل تتمثل يف العودة إىل السبب األسايس من وراء إجراء
التقييم .ما هي األسئلة األساسية التي يريد فريق التقييم االهتامم بها أو اإلجابة عنها بصورة
وافية؟ حرض قامئة كاملة بهذه األسئلة وحدد األسئلة ذات األولوية التي تريد استهدافها .أي
من هذه األسئلة ميكن استهدافه يف نتائج التقييم وألي مؤرش؟ يف معظم الحاالت سيتم ربط
كل سؤال باألهداف العامة واألهداف العملية للمحمية البحرية.
املهمة (ب) أنجز التحليل التمهيدي.
بعد أن يتم ترميز البيانات التي تم جمعها وإدخالها يف قاعدة البيانات يجب القيام بتحليل
تفسريي للبيانات وذلك للتأكد من "قوة" وموثوقية البيانات .وهناك عدة طرق للقيام بذلك،
والطرق التالية تعترب أكرثها انتشاراً:




تحليل وصفي بسيط ملقاييس النزعة املركزية (الوسيط واملنوال) واالختالف (املدى
واملنوال) للبيانات.
تقنيات إحصائية مثل املتغري املستقل ( )t-testوتحليالت االختالف لتحديد كيفية
اختالف مجموعات البيانات بني بعضها البعض يف التسلسل الزمني أو بحسب
املواقع.

النتائج التفسريية تستهدف ما ييل:


ما هو اإلختالف بني مجموعات البيانات ويف املجموعة الواحدة نفسها داخل
وخارج املحمية البحرية؟



كيف تتم املقارنة بني مجموعة البيانات ويف فرتات زمنية مختلفة؟



كيف ميكن أن نفرس بطريقة موثوقة من خالل البيانات تغريات وميوالت منت
مالحظتها؟

إذا تم اكتشاف خطأ يف البيانات فال يجب أن يتم استخدامها .عالج أي مصادر ممكنة
لألخطاء قبل البدء بالتحليل .ومن أهم املصادر األخطاء البرشية وأخطاء أخذ العينات.
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املهمة (ج) حدد وجهز التحاليل.
قم بجمع كل املعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها خالل التقييم .وهذا رمبا يشمل
بيانات من قاعدة البيانات أو مالحظات مكتوبة من فريق التقييم أو نتائج من التحليل
التمهيدي.
بناءاً عىل التحليل املبديئ ميكنك أن تحدد أنسب تحليل ممكن للبيانات .عىل سبيل املثال
رمبا تكون بحاجة إىل إجراء بعض الحسابات البسيطة مثل املجموع والنسبة املئوية .أو
ميكنك إجراء عمليات إحصائية وصفية متقدمة إذا كانت العينة إحصائيا ممثلة ،مثل
االنحراف املعياري والوسيط واملنوال واملتغري املستقل (.)t-test
قارن نتائج التحليل الكمية بغريها من املصادر األخرى وحدد ما إذا كان هناك تناقض بينها
وحدد ملاذا حدث هذا التناقض .إذا مل يتم تفسري التناقض فرمبا تكون بحاجة إىل جمع
بيانات إضافية.
يجب أن تبدأ بأخذ فكرة عن النتائج األساسية والرسائل التي ميكن استنباطها من التحليل.
وهذا من شأنه أن يساعد يف اإلجابة عن األسئلة واإلهتامم بأهداف عملية التقييم.
املهمة (د) إعداد النتائج.
عند تحضري النتائج واالستنتاجات للنرش حدد كيف تعرض النتائج شفاهياً وبرصياً للجمهور
املستهدف وكيف توزع التقارير املكتوبة (مبا فيها الرسومات التوضيحية والجداول) .عىل
سبيل املثال ،بالنسبة للبيانات املتصلة حدد بالرسم مجموعة املعطيات محور صادي
(س،ص) .هل هناك عالقة ظاهرة بني مجموعة البيانات؟
قم بتضمني حكايات وطرائف الرشكاء أو فريق التقييم إذا كانت ستساعد يف تبيان
النتائج.
(ordinal

قد يتعني عىل فريق التقييم يف بعض الحاالت أن يقوم بتضمني مقياس رتب
 )scaleمن أجل تفسري نتائج أحد املؤرشات .عىل سبيل املثال استخدام مقياس من 5-1
لجعل النتائج الصعبة أكرث قابلية للفهم وملراقبة االتجاهات العامة .هذه املنهجية تتطلب
عادة بطاقات تدوين لتقديم اإلستنتاجات حسب هذا القياس  .هناك بعض السلبيات يف
استعامل املقياس ألن هذه الطريقة ميكن تعترب إعتباطية وساذجة؛ وميكن أن تدير اإلنتباه
عن التفسري الحقيقي للبيانات الطبيعية يجعل من الصعوبة مبكان استخدام املقياس.
ملزيد من املعلومات واإلرشادات حول إختيار و إجراء عملية التقييم قم بزيارة املوقع اإللكرتوين:

http://effectiveMPA.noaa.gov/guidebook/analyses.html

ُينصح باللجوء إىل رشاكة خارجية مع جهات أكادميية وبحثية من أجل تأييد أو رفض موثق
ومستقل لنتائج واستنتاجات تحاليل فريق التقييم.

34

Tony Eckersley

اخلطوة  5-3شجع على مراجعة اآلخرين والتقييم
املستقل للنتائج

باإلضافة إىل ما سبق من األفضل أن تقوم بإجراء مراجعة للنتائج واالستنتاجات من قبل
جهات أخرى وذلك قبل عرض النتائج عىل اإلدارة العليا أو الجمهور املستهدف .وبصفة
عامة تعترب هذه خطوة رسمية تبدأ مبراجعة النظراء ممن هم من داخل عملية التقييم
وهم إما مرتبطني بالتقييم وعمليات التقييم و/أو عىل صلة قريبة (مثل املوظفني أو الهيئة
اإلدارية) بفريق إدارة املحمية البحرية الذي راقب عملية التقييم .أطلب منهم أن يقوموا
مبراجعة منهجيات التقييم ونتائجه ومدك بنقد بنّاء بهدف حل اإلشكاالت املحتملة ،أو
تأييد تفسري النتائج أو رفضها .يف بعض الحاالت ،وبعد مراجعة الردود ( )feedbackقد
يتطلب أن يقوم فريق التقييم بإهامل أو إعادة اعتبار نتائج معينة و/أو أن يقوم بإعادة
التخطيط وإعادة قياس مؤرشات معينة.
حاملا يتم إجراء املراجعة الداخلية ،قم بتوزيع نسخة منقحة من تقرير التقييم للمراجعة
الخارجية .قم باختيار خرباء موثوقني ومعرتف بهم (البحث العلمي والسيايس) ومن
الجمهور املستهدف .قم بدعوتهم ملراجعة تقرير التقييم املنقح والتعليق عليه خالل فرتة
مناسبة من الزمن .يف بعض الحاالت قد ال يتمكن املراجعون من القيام بعملية املراجعة
ولذلك قم بتحضري قامئة ثانوية من املراجعني .ومن املفيد أن تضع يف حسبانك أن عملية
التقييم الخارجي ستأخذ وقتاً أطول من عملية التقييم الداخيل .وحاملا تصلك التعليقات
قم بعرضها عىل اإلدارة العليا وعىل فريق التقييم وأدرج التعديالت الرضورية بالتقرير.
والنتيجة املتوقعة لتقرير متت مراجعته داخلياً وخارجياً بصورة ناجحة هي تقرير قوي ذو
مصداقية أكرب .وهذا سوف ميكنك من تزويد الجمهور املستهدف بتقرير موثوق مبني عىل
نتائج صحيحة (أنظر الفصل .)4
إن املراجعة املعمقة من قبل النظراء قد تحتاج وقت ًا يصل من أربعة إىل ستة أشهر
إلنجازها ،وذلك دون احتساب وقت املراجعة أو إعادة عملية السرب .ومن املهم أن
تكون هذه العملية مدرجة يف الجدول الزمني وخطة العمل.

David Hall/naturepl.com
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Nelson Boisvert

نشر النتائج قد يساهم في مضاعفة عدد األصدقاء والحلفاء بالمحمية البحرية بما في ذلك
ضمن األجيال القادمة وهو ما يعتبر أمراً حيوي ًا لبقاء المحميات البحرية في ظل غموض
المستقبل.
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الفصل

مشاركة النتائج وتكييف إدارة المحمية

هذا الفصل سيقودك لتأخذ النتائج من التقييم ولتضع اسرتاتيجية إدارة مرنة تتضمن
اإلسرتاتيجية مشاركة النتائج والتحليالت مع الجمهور املستهدف وتحديد طرق لتبني
مامرسات إدارية بغرض تطوير إدارة املحمية البحرية .هذان النشاطان سوف يجعالن من
عملية جمع البيانات وتحليلها أمراً مجدياً ويعطيانها بعداً عملياً.

الفصل 3

الخطوة املتخذة ملشاركة النتائج ولتبني مامرسات إدارية للمحمية البحرية موضحة يف
الشكل  2كام ييل:
الخطوة 1-4
الخطوة 2-4

شارك النتائج مع الجمهور املستهدف
استخدم النتائج لتعديل إسرتاتيجيات إدارة املحمية

اخلطوة  1-4شارك النتائج مع اجلمهور املستهدف
ملشاركة النتائج مع الجمهور املستهدف قم باملهام التالية:
املهمة (أ) حدد الشكل الذي ينبغي استخدامه لنتائج التقييم لتصل إىل الجمهور
املستهدف بصورة فاعلة.
أضبط قامئة الجمهور املستهدف ذا األولوية وحدد خصائصه التي قمت بتحضريها يف الفصل
الثاين  ،2الخطوة  .2-2ستساعدك نتائج املسح الذي حرضته واملتعلق بالشكل الذي يفضله
الجمهور املستهدف يف اإلطالع عىل النتائج عىل عرض تقدميي مناسب (اتصال يف اتجاه
واحد أو يف اتجاهني) ملشاركة نتائج التقييم مع الجمهور املستهدف.
هناك عدة طرق يف إرسال املعلومات إىل األشخاص .وهذه تشمل االتصال يف اتجاه واحد ويف
اتجاهني ،كام هو موضح يف الجدول .2

اكتملت الدورة

جدول 2

أنواع االتصال في اجتاه واحد وفي اجتاهني التي ميكن للعاملني في احملميات الطبيعية
استخدامها لعرض نتائج تقييم فعالية محمياتهم البحرية.
االتصال في اتجاه واحد

االتصال في اتجاهين

المواد المكتوبة (التقارير والوثائق)
المواد المرئية (الملصقات والصور)
التقديم الشفهي (الشخصي)
وسائل اإلعالم :الجرائد والمجالت واإلذاعات
والتلفزيون واألشرطة.
اإلنترنت :الشبكة العنكبوتية ()www

المناقشات الجماعية (الشخصية)
المناقشة شخص لشخص (شخصية)
لوحات اإلعالنات اإللكترونية والعادية.
االتصال عن بعد :التلفون واالتصال المرئي وكاميرات
االنترنت.
االنترنت :البريد اإللكتروني وغرف الدردشة.

يجب أن تتضمن خطة عمل التقييم النقاط واملفاهيم الرئيسية فيام يتعلق بخطة االتصال (أنظر الصندوق رقم ،9
ترتيب األمور لتحضري خطة اتصال) .وهذا سوف يضمن أن يكون التخطيط الرضوري فيام يتعلق بالتنسيق والتوقيت
ملشاركة النتائج مع الجمهور املستهدف قد حصل .رمبا ترغب بإضافة خطة اتصال كملحق يف خطة عمل التقييم
وذلك كمرجع لفريق التقييم.
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يف بعض الحاالت رمبا تحتاج مساعدة من خبري اتصال مثل
محرر أو مصمم غرافييك أو مصمم مطبوعات أو صحفي
أو وكاالت األنباء أو قادة املجتمع املنشطني املحرتفني أو
اإلحصائيني أو فنيي اإلنرتنت واألمور الرقمية للمساعدة
عىل تحديد عىل أفضل طريقة عرض.
NOAA Photo Library

حاملا تقرر أي شكل من األشكال سوف ترسل النتائج
لكل واحد من الجمهور املستهدف ـ قم بإدراج هذه األشكال يف جدول تحليل الجمهور
املستهدف.
املهمة (ب) ضع اسرتاتيجية وجدول زمني لتسليم النتائج.
إن اسرتاتيجية نرش النتائج تحدد بدقة كيفية شكل العرض بالنسبة لكل نوع من الجمهور
املستهدف .ضع جدوالً زمنياً تحدد فيه متى ستقوم بإرسال أو تسليم هذه الرسائل باستخدام
أشكال العرض املختلفة .هذا الجدول الزمني يعتمد عىل نوع الشكل واألسلوب الذي سيتم
إيصال النتائج به.
لخص كيف ميكنك أن تجعل شكل العرض أكرث تعبرياً وأن يكون محفزاً لتفكري الجمهور
املستهدف وقم بتضمني ذلك يف اسرتاتيجية إيصال النتائج .عىل سبيل املثال :بأي لغة ونربة
وأسلوب للنص والخطاب (مبني للمجهول أم مبني للمعلوم) سيكون لها أكرث صدى لدى
الجمهور املستهدف؟
اسرتاتيجية إيصال النتائج يجب أن تحدد مضمون الرسالة وشكلها للتواصل مع الجمهور
املستهدف .استخدم مصفوفة تحليل الجمهور املستهدف لتحديد فرص االتصال.
عىل سبيل املثال:




هل هناك شكل معني ميكن استخدامه ملشاركة النتائج مع أكرث من جهة من
الجمهور املستهدف؟
أي من أشكال االتصال ُيعترب أولوية؟ ما هو الوقت املناسب ملشاركة النتائج داخلياً
وخارجياً؟
هل هناك أشكال اتصال ميكن عرضها معاً أو ضمن جدول زمني؟

املهمة (ج) أحيك قصتك! شارك نتائجك مع الرشكاء.
ُيشار إىل هذه العملية بعبارة إرسال الرسائل ـ بعبارة أخرى ما هي القصة التي تريد
مشاركتها مع الجمهور املستهدف؟ ألن املحتوى املحدد لهذه الرسائل لن يكون معروفاً إال
بعد انتهاء التقييم ،إرسال الرسائل يتطلب نشاطني وجدولني زمنيني مختلفني.
ميكن للعاملني يف مجال الحامية اإلطالع عىل معلومات مفيدة حول شكل النتائج يف كتاب
(.)Margolius and Salafsky 1998
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إرسال الرسائل يتيح لفريق التقييم وملدراء املحميات البحرية أن يضعوا يف اعتبارهم
املعلومات املهمة التي سيبحث عنها الجمهور املستهدف أثناء التقييم وعند استخالص
النتائج .عىل سبيل املثال ابحث عن القصص املثرية لالهتامم أو القصص التوضيحية التي
ميكن استخدامها بعد التقييم لتأكيد النتائج أو نفيها .وأيضاً قم بإبراز النتائج أو القصص
التي ترتبط بحاالت واقعية من امليدان فهذه من املمكن أن تكون أداة فعالة يف جذب
االهتامم للنتائج وتعزز من قدرة مدراء املحميات البحرية يف إيصال الرسائل إىل بعض
الجمهور املستهدف.
عىل سبيل املثال ميكن القول أن إحدى الرسائل املهمة التي ميكن إيصالها ألحد فئات
الجمهور املستهدف يف مجال الصيد التجاري هي أن املحمية البحرية تساعد عىل إعادة
مخزون السمك إىل ما كان عليه .ولذلك فإن وجود قصة من أحد الصيادين تبني أنه أصبح
اآلن يتصيد كميات أكرب من األسامك يف املحمية البحرية أو بالقرب منها أو منذ تأسيسها
ميكن أن يدعم املعطيات الكمية التي تربز مضاعفة أرساب األسامك ثاللث مرات داخل
املحمية مقارنة مع الوضع خارجها .وهذا سيوصل رسالة أقوى بكثري مام لو كان األمر
استعراضاً لألرقام فحسب.

الفصل  4مشاركة النتائج وتكييف إدارة المحمية



يف بداية التقييم وقبل الحصول عىل النتائج ـ حدد املواضيع واملفاهيم البيئة
البحرية وكيف ُتدار ألن الجمهور املستهدف يريد أن يتعرف عىل ذلك ويريد أن
يعلم متى ميكن الحصول عىل النتائج .قم باختيار الرسائل التي تريد مشاركتها
للجمهور املستهدف.
بعد الحصول عىل النتائج ـ حدد تلك التي ترتبط مع الرسائل ذات األولوية (التي
تم تحديدها سابقاً) وكيف أنها تستهدف املواضيع واملفاهيم التي يريد الجمهور
املستهدف معرفتها.

الصندوق 9

ترتيب األمور لتحضير خطة اتصال
المعلومات المستخلصة من الخطوات المختلفة التي
تم إعتمادها من أجل إيصال النتائج يمكن استخدامها
إلنشاء خطة اتصال .وهذا سوف يبين بوضوح الكيفية
التي يمكن بها مشاركة النتائج وتنظيمها بطريقة
استراتيجية ومنطقية.
فكر في خطة االتصال على أنها تدلك على أفضل
طريقة يمكنك بها عرض نتائجك .إن خطة االتصال
الكاملة ستحتوي على العناصر التالية:
نسيج تحليل الجمهور المستهدف (أنظر الفصل )2
تحدد مجال الجمهور المستهدف داخلياً وخارجياً،
وتحدد خصائصهم ومن هم ذات أولوية.
استراتيجية تبين كيف وأين سيتم إيصال النتائج
من خالل تحديد شكل وطريقة التواصل ـ سواء
باتجاه واحد أو باتجاهين والتي سيتم استخدامها

مع كل مجموعة من الجمهور المستهدف،
كما تحدد طريقة وأسلوب اإليصال التي سيتم
استخدامها.
مجموعة من الرسائل المهمة مع أمثلة وقصص
توضيحية تشرح النتائج وتساعد على جذب اهتمام
فئة محددة من الجمهور المستهدف.
ال زمنياً يبين متى سيتم إعالن النتائج
جدو ً
وإيصالها للجمهور المستهدف.
حالما يتم عمل كل ذلك سيكون من الممكن تقدير
الوقت والموارد المالية والبشرية الالزمة إلستكمال
إعداد الخطة .وبناءاً على هذا التقدير يجب تخصيص
موارد وميزانية كافية وينبغي أن تكون الموارد
متوفرة إذا كان قد تم تأمينها في بداية التقييم (أنظر
الفصل .)2

39

أحد اسرتاتيجيات إرسال الرسائل تتمثل يف مشاركة النتائج بطريقة تشجع عىل القيام بفعل
أو عىل ترصف ما يرتقبه مدراء املحميات البحرية .والدليل عىل أن الرسالة قد وصلت
بطريقة ناجحة هي اإلجراءات التي يتخذها الجمهور املستهدف بعد أن تصلهم الرسالة.
قم بتنظيم كافة الجوانب معاً يف خطة اتصال (أنظر الصندوق رقم  .)9وقم بتنفيذها.

اخلطوة  2-4استخدم النتائج لتعديل إستراتيجيات
إدارة احملمية
Toni Parras

اإلدارة املتكيفة ميكن تعريفها عىل أنها مسار دوري يتمثل يف دمج التصميم واإلدارة واملراقبة
الختبار كل الفرضيات والتعلم والتكيف ( .)Salafsky et al., 2001الفكرة أنه من خالل طرح
أسئلة محددة (مع إختبار الفرضيات) فإنك تتعلم وتحصل عىل نتائج تساعدك عىل اتخاذ
قرارات مبنية عىل معلومات وتساعدك عىل تكييف أعاملك ،مام يؤدي إىل تحسني األداء.
عملية طرح األسئلة وجمع املعلومات لإلجابة عنها والتعلم من النتائج وتعديل الترصفات
واملامرسات هي عملية دورية والتي ـ نظرياً ـ ينبغي أن تتيح للشخص أو املجموعة االعتامد
عليها وصقل قدراتها و أن يكون لها تأثري يف كل دورة الحقة من خالل دورة اإلدارة املتكيفة.
وهذا يخلق حلقة تفاعل إيجابية تعمل عىل تحسني نفسها مع اقرتابها من تحقيق هدفها
النهايئ وتعمل عىل استدامة نفسها تبعاً لذلك .إن مبدأ اإلدارة املتكيفة مقبول بشكل واسع
وغالباً ما ُيشاد بها ـ ليس يف مجال إدارة املوارد الطبيعية أو حامية الطبيعة فحسب ـ ولكن
أيضاً يف مجال األعامل والصحة والخدمات اإلنسانية والخدمات العامة والتطوير.
والهدف من هذا الدليل ،إجراء تقييم فعالية اإلدارة حتى يتمكن موظفو املحمية البحرية
وصناع القرار من استخدام املعلومات التي تم الحصول عليها للتكيف وتحسني إدارة
املحميات البحرية والتخطيط واملسؤولية واألثر العام عليها .حاملا يتم مشاركة النتائج مع
الجمهور املستهدف فإنه ميكن دمجها مع مصادر معلومات أخرى ومتطلبات صنع القرار
لخطة إدارة املحمية البحرية واملسائل املتصلة بذلك ويتم القيام بهذا التكامل من أجل
تحسني قوة ونجاعة القرارات التي يتم اتخاذها مستقب ًال وتحسني اسرتاتيجيات اإلدارة.
إن الطريقة التي يتم فيها استعامل املعلومات واالستخالصات التي أفضت إليها عملية
التقييم من قبل الجمهور املستهدف لتكييف اإلدارة يجب أن يتم دراستها يف إطار التقييم
املتكرر .املالحظات حول الكيفية التي يتم بها استخدام النتائج سيساعد يف تصميم أي تقييم
مستقب ًال.

خطة التقييم يجب أن تحتوي عىل الخطوط العريضة إلسرتاتيجية تطبيق النتائج لتحسني وتكييف اإلدارة
الجارية.
هناك العديد من املراجع املتوفرة حول اإلدارة املتكيفة ومنهاWalters, 1986; Hollings, :
1978; Hilborn and Walters, 1992; Gunderson, Hollings and Light, 1995; and
 ;Salafsky et al., 2001وهي مدرجة يف املراجع.
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النقاط التي يجب أن تأخذ بعني االعتبار عند إدماج نتائج التقييم يف التخطيط الجاري
ويف عملية اتخاذ القرار اإلدارية







أرفق نتائج التقييم باملعلومات األخرى عن املحمية البحرية يف عملية صنع
القرار.
حافظ عىل املرونة وكن مستعداً إلجراء التغيري .إذا أظهر التقييم أن شيئاً ما ال
يعمل فقم بإيجاد آليات إلحداث تغيري.
كن مستعداً للتعلم من النجاح ومن الفشل ألن ذلك سيساعدك يف تعزيز محميتك
البحرية.
استخدم حسك وخربتك السابقة واملعلومات املتوفرة التخاذ القرار.
أدوات للتفاوض والتوصل إىل اتفاقيات والتوصل إىل االلتزام بالقيام
استخدم
ٍ
باألعامل إلحداث التغيري املبني عىل نتائج التقييم.
حدد أفضل الطرق إلحداث التغيري بطريقة تشاركية ،مثل تنظيم ورشات عمل مع
مجموعات الرشكاء.
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إن اإلدارة املتكيفة بصورة أساسية هي مسألة متكررة .مبعنى أنها عبارة عن تكرار العمليات
أو الخطوات التي تجعلك أقرب إىل تحقيق النتائج املرغوب التوصل إليها .التكرار يتضمن
استخدام نتائج تقييمك لتحسني إدارة محميتك البحرية .وهي تساعد اإلدارة عىل التطبيق
والتحسني من خالل عملية التعلم .خالل تقييمك للمحمية البحرية قد تجد أنك تحقق
داع ألي تغيري .أو رمبا تجد أن األمور ال تجري كام
أهدافك و غاياتك بنجاح وأنه ليس هناك ٍ
يجب أن تكون وأنك يجب أن تجري ببعض التغيري.

ماذا لو كانت النتائج غري مفيدة؟
رمبا تكون هناك حاالت حيث تكون النتائج التي حصلت عليها من التقييم غري مفيدة .ماذا
ميكن أن نفعل يف هذه الحالة؟ هناك عدة طرق للترصف:







تحقق من البيانات التي تم جمعها واملنهجيات املتبعة للتأكد من أنها معقولة.
هل تم استخدام املنهجية الصحيحة بطريقة مالمئة لكل مؤرش؟ هل تم إدخال
البيانات بطريقة سليمة؟ هل متت مقابلة األشخاص املناسبني؟
قم مبراجعة أولويات الغايات و األهداف للتأكد من أنها بالفعل األهداف املهمة
ملحميتك البحرية وقم بتعديلها حسب الحاجة.
قم مبراجعة املؤرشات التي تم اختيارها للتأكد من أنها ترتبط بجل الغايات و
األهداف املهمة بالنسبة ملحميتك البحرية وقم بتعديلها حسب الحاجة.
عد إىل خطة التقييم وقم بتعديلها بناءاً عىل ما يتطلبه تعديل البيانات أو البيانات
الجديدة .تأكد من توفر املصادر لجمع هذه البيانات.
استأنف جمع البيانات باستخدام مجموعة جديدة معدلة من املؤرشات وخطة
تقييم معدلة.
Toni Parras

قياس وتقييم ومناقشة املؤرشات يف هذا الدليل سيساعدك عىل تعلم املزيد عن محميتك
البحرية وعن األشخاص واملوارد التي تتأثر بها .املؤرشات ميكن أن تقدم معلومات ميكن
استخدامها يف عملية صنع القرار ويف العمل مع الرشكاء لفهم التغيري الرضوري يف املامرسات
والخطط اإلدارية.
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إذا وجد فريق التقييم طرق ًا جديدة يف تطبيق املؤرشات املوجودة يف هذا الدليل عىل
املحمية البحرية سجل بدقة كيف تم ذلك وملاذا .ميكن مشاركة هذه العنارص مع
مدراء املحميات البحرية وفرق التقييم اآلخرى.

اعتبارات أخرى
استخدام هذا الدليل إلعالم املحميات البحرية الجديدة
نتائج التقييم والدروس املستخلصة ميكن مشاركتها مع أشخاص آخرين ومع محميات بحرية
أخرى ومع مجتمع الحامية والتطوير بشكل عام .العامل مهتم بك! سيتم إنشاء محميات
بحرية جديدة ،وكلام أمكنهم التعلم من تجربتك متكنوا من التخطيط بصورة أفضل ،وكلام
قلت التكلفة متكنوا من القيام بالعمل بأكرث رسعة .إنها تتطلب سنوات بل عقوداً ملالحظة
التغيري .ومع ذلك فإن التعلم املتواصل يعترب جزءاً من اإلدارة املتكيفة
وميكن أن أن ميثل مصدرا مهام للمعرفة الجديدة التي ميكن نقلها
لآلخرين .هناك خطأ شائع يحدث عند توضيح النتائج وهو الرتكيز فقط
عىل النجاح وتجاهل أو إخفاء الفشل .كل شخص ميكن أن يتعلم من
الصعوبات ورمبا يكون اآلخرون قد واجهوا نفس الصعوبات .مبشاركة
جميع الدروس املستخلصة فإن الجميع يستفيدون (Margolius and
.)Salafsky 1998
تطبيق تقييم فعالية اإلدارة لألنظمة ولشبكات املحميات البحرية

Toni Parras

يتم إيالء املزيد من االهتامم ملفهوم األنظمة وشبكات املحميات البحرية
يف منطقة ما أو إقليم أو دولة .أحد أسباب إحداث املحميات البحرية
املتعددة هو وجود عينة ممثلة ألنواع املوائل الطبيعية واألنواع التي
يجب حاميتها .كام يجب أن يتم تصميم الشبكة بطريقة ممكنة ومقبولة
اجتامعياً .يف حالة وجود شبكات فإن استخدام مؤرشات معيارية عرب
املحميات البحرية املتعددة يف نفس املنطقة سيشجع عىل مدخل شمويل
وتكاميل لتقييم الكيفية التي تتمكن فيها هذه املناطق يف الشبكة من
التفاعل مع بعضها البعض لتحقيق مجموعة مشرتكة من األهداف
والغاياتُ .ينصح مدراء املحميات البحرية الذين يعملون ضمن شبكة
باستخدام هذا الدليل كأساس مشرتك ميكنهم عىل أساسه مبادلة خرباتهم
ومشاركة املوارد والنتائج .والفائدة من هذا هي املساعدة عىل تقليل
النفقات والتحصل عىل أمثل النتائج وبناء القدرات من أجل زيادة التعلم
وتحسني إدارة املحميات البحرية لشبكة من املواقع.
التواصل بني أنظمة وشبكات املحميات البحرية
يجب أن يتم إدماج نتائج التقييم يف أنظمة املحميات البحرية الوطنية ويف أطر العمل أو
يف اسرتاتيجيات الحامية البحرية حيثام كان ذلك قاب ًال للتطبيق .وينبغي أن يتم مشاركة
املعلومات بطريقة فاعلة وذلك خالل شبكة املحميات أو مع محميات بحرية أخرى وطنية
ومع العاملني يف مجال الحامية.
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الجزء

مؤشرات فعالية إدارة المحميات البحرية
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Claudio Velasquez/naturepl.com

غابات المانغروف (شجر استوائي) كما تراه أعاله في أنتسيرانانا في مدغشقر ،تعتبر مناطق حيوية لتكاثر السمك وتساعد في منع
انجراف الشاطئ .ولكن وجود العديد من غابات المانغروف التي ال تتم حمايتها بطريقة مناسبة أدى إلى الحد من نجاح المحميات
البحرية.

مؤشرات فعالية إدارة المحمية البحرية
املقدمة
هناك  42مؤرشاً مبينة يف هذا الجزء 10 :منها مؤرشات فزياء-
حيوية ( )biophysiqueو  16مؤرشاً اجتامعية-اقتصادية
و 16مؤرشاً لها عالقة باإلدارة .لجعل هذه املؤرشات قابلة
للتطبيق يف مجال أكرب من األهداف و الغايات للمحميات
البحرية فقد تم تطوير املؤرشات خالل عملية جادة استمرت
سنتني من األبحاث ومراجعة الخرباء واالختبارات امليدانية
واملراجعة.
فقد تم إعداد املؤرشات لتستجيب لعدة خصائص لتكون
مفيدة وعملية .هذه الخصائص ميكن استخدامها الختيار
أكرث املؤرشات املناسبة ملوقعك ،خصوصاً عندما يكون هناك
أكرث من مؤرش لهدف عام أو هدف عميل .حسب أفضل
املامرسات يعترب املؤرش جيدا إذا تتوفر فيه خمس خصائص
(أنظر :)Margolius and Salafsky 1998
قابل للقياس:
		

ميكن تسجيله وتحليله بصيغة كمية
أو نوعية.

ملعرفة املزيد عن الكيفية التي تم وضع املؤرشات بها (مبا فيها
العمليات والجدول الزمني) قم بزيارة املوقع اإللكرتوين:
http://effectiveMPA.2.gov/guidebook/background.html

دقيقُ :يع ّرفه الجميع بطريقة واحدة.
ثابت :ال يتغري مبرور الوقت بحيث أنه يقيس نفس
اليشء دامئاً.
حساس :يتغري تناسبياً مع التغريات الفعلية املنسوبة إىل
العنرص الذي يتم قياسه.
بسيط :املؤرشات البسيطة مفضلة عىل تلك املعقدة.

حتديد مستوى الصعوبة
كل مؤرش له مستوى صعوبة .هذا يساعدك عىل فهم
السهولة النسبية التي ميكن من خاللها قياس مؤرش محدد
باستخدام املنهجيات األساسية املوىص بها (يف بعض الحاالت
تعكس املنهجيات األكرث تعقيداً نقطة أو نقطتني عىل مستوى
الصعوبة) .تحديد مستوى الصعوبة يأخذ بعني االعتبار كل
من الوقت واملهارات الفنية واملوارد املالية واملوارد األخرى
الالزمة لقياس املؤرش.
 -1املؤرش سهل القياس
 -2املؤرش نوعاً ما سهل القياس
 -3قياس املؤرش يتطلب جهوداً متوسطة
 -4املؤرش نوعاً ما صعب القياس
 -5املؤرش صعب القياس

الصندوق 10

استخدام املؤشرات
العنوان
				
االسم
الهدف العام والهدف العملي
				
مستوى الصعوبة		
		
ما هو "اسم المؤشر"؟
			
لماذا نقيسه؟
			
المتطلبات
		
كيف نجمع البيانات
كيف تحلل وتفسر النتائج
				
النتائج			
			
قوته ومحدداته
				
		
أمثلة من الميدان
مراجع ومواقع إلكترونية مفيدة

المعنى
رقم واسم المؤشر.
ما هي األهداف و الغايات التي تقابل هذا المؤشر(المرتبطة بالقائمة 		
العامة من األهداف و الغايات التي وضعها المشروع).
الرتبة التي تحدد مستوى صعوبة قياس المؤشر (أنظر أعاله).
وصف مختصر حول المؤشر.
الغرض من المؤشر وأساسه المنطقي.
الموارد (البشرية والمعدات) الالزمة لجمع البيانات وتحليلها.
األسلوب والنهج المستخدمان لجمع المعلومات حول المؤشر.
المنهجية واإلجراءات المتبعة لتحليل البيانات واالقتراحات حول كيفية
عرض النتائج.
ما هي النتائج وكيف يمكن استخدامها في المحمية البحرية.
ما هي الفائدة العامة المتحققة من المؤشر وما المشاكل التي يمكن أن
تحدث نتيجة استخدامه.
أمثلة على استخدامات المؤشر.
مصادر مقترحة للمعلومات حول المنهجية والشرح المستقبلي للمؤشر
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احلد األقصى من الوقت واملوارد
حسب املؤرشات التي قمت باختيارها ،بعضها ميكن جمعها
بالتزامن .هذا يتطلب :أ) نفس البيانات يتم جمعها ملؤرشين

أو أكرث ،أو ب) استخدام نفس املنهجية أو منهجية مشابهة
لجمع بيانات مختلفة ملؤرشين أو أكرث .الصندوق أدناه يبني
مجموعات املؤرشات التي ميكن قياسها أو جمعها معاً.

الصندوق 11

مجموعات املؤشرات
املجموعة الحيوية ـ الفزيائية
 – B1 ، B2نفس البيانات املجموعة لتعداد أو
أطوال نوع رئييس.
 – B1، B4نفس املنهجيات متبعة لقياس الوفرة النسبية.
 – B1، B4، B7معطيات متشابهة حول ضبط إنزال
الصيد ـ ( )Catch landingsولألنواع املستهدفة.
 – B2، B5استخدام منهجيات متشابهة لقياس
اإلمدادات (.)recruits
 – B1، B2، B3، B4، B5استخدام منهجيات
ومسوحات متشابهة.
 – B1، B3جمع بيانات متشابهة حول االنتفاع من
املوائل أو املآلف.
 – B4، B6كليهام يهتم برتكيب املجتمع.
– B10، B1 – B8، S1، S5، S10، G1، G4، G14
جميعها تهتم بالتأثري البرشي.
 – B10 ،B7كالهام يبحث عن امتداد اآلثار عىل
االنشطة البرشية.
 – B7، B4، B6جميعها تهتم باملستوى الغذايئ
(.)trophic

NOAA Photo Library
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 – B9، B10منهجيات متشابهة للقياسات املتعلقة
بالهواء.
مجموعة املؤرشات االجتامعية – االقتصادية
 – S2، S3، S6، S9، S10، S13، S14ميكن جمع
البيانات من املسوحات التي تجري للعائالت (أهل
البيت).
 – S8، S11ميكن جمع البيانات من مسوحات
البيانات األساسية.
مجموعة املؤرشات الحكومية
 – G2، G3، G6، G7، G9، G14، G15، G16يتم
جمع البيانات من املقابالت مع مدراء املحميات
البحرية و/أو موظفيها.
ُيرجى مالحظة أنه بينام تتطلب املؤرشات الحكومية
األخرى مقابالت مع الرشكاء ،إال أن هناك مجموعات
مختلفة من الرشكاء لكل مؤرش.

المؤشرات الحيوية ـ الفزيائية
املقدمة
بغض النظر عن املنافع االجتامعية واألهداف العديدة
للمحميات البحرية إال أنها يف نهاية األمر أداة لحامية
الظروف الفزياء-حيوية ملحيطاتنا وشواطئنا .ولذلك فإن
استخدام مؤرشات لقياس ذلك يعترب االهتامم األول للمدراء
الذين يرغبون يف قياس فعالية إدارة املحمية البحرية.
يف معظم الحاالت يعترب الرابط بني الحالة الحيوية
(البيولوجية) للبيئة البحرية وتوفري أسباب العيش والدخل
واألمن الغذايئ لألشخاص الذين يستخدمون ويعتمدون عىل
املصادر واضحاً وأساسياً .كام أنها تتعدى خصائص النظام
الطبيعي ألن املؤرشات الحيوية الفزيائية ميكن أن تكون
مفيدة إذا ما تم تناولها من زاوية الظروف االجتامعية
االقتصادية والظروف وطريقة إدارة املحمية وما حولها .عىل
سبيل املثال فإن املواد الحيوية (كالسمك) والخدمات البيئية
(مثل الدورة الغذائية) الناتجة عن اإلدارة الفاعلة للمحمية
البحرية  -نستعمل عادة أغذية عوضا عن مواد غذائية
 وميكن النظر لها بطريقة اقتصادية حيث ميكن اعتباراملحمية البحرية “كالحساب البنيك” الذي يحافظ عىل رأس
املال الطبيعي الذي يرتبط به مستقبل املجتمع .إذا تم ترك
رأس املال هذا لينمو لوحده مبرور الوقت فإن “الدخل”
الناتج عن “رأس املال” ميكن أن يكون قادراً عىل التزويد
بالبضائع والخدمات البيئية لالحتياجات اآلنية للناس آخذين
بعني االعتبار تأمني مستقبلهم .بدون املحميات البحرية فإنه
ميكن “رصف” رأس املال من قبل املجتمع واستنزاف “رأس
املال” مبرور الوقت .وبناءاً عىل هذا فإنه ميكن استخدام
ستة مؤرشات ( )B1, B2, B3, B4, B6, B8لقياس ما هي
كمية “رأس املال” التي تم الحفاظ عليها واملتوفرة ،يف حني
تقيس املؤرشات األربعة الباقية ( )B5، B7، B9، B10نسبة
“الدخل” التي ميكن أن تنتج عن املحمية البحرية.
إن كافة املؤرشات الفزياء حيوية الواردة يف هذا الدليل تقع
تحت واحد من ثالث مجموعات هي :املجموعة التي تتناول
األشياء الحية ( ،)Bioticواملجموعة التي تتناول األشياء غري
الحية ( )Abioticوالتي تتناول الهواء ( .)Aerialمجموعة
املؤرشات  B1-B6األوىل يتم استخدامها لتقييم وضع األشياء
الحية داخل املحمية البحرية وحولها .املؤرشان  B1و B2
يستخدمان الختبار وضع مجتمعات األصناف .ويعترب قياس
هذان املؤرشان متوسط الصعوبة وذلك باالعتامد عىل
مساحة العينة ومدى سهولة مراقبة أو اإلمساك باألصناف
التي سيتم مسحها .أما املؤرشات من  B3إىل  B6فإنه يتم
استخدامها لتشخيص الظروف البيئية ويف حني أنها غاية يف

األهمية إال أنها تعترب من أصعب املؤرشات التي ميكن قياسها
وباألخص املؤرشين  B5و  B6اللذان يحتاجان إىل مستوى
عايل من املوارد واملصادر كالوقت واملوارد البرشية التي من
املمكن أن ال تكون متوفرة للعديد من املحميات البحرية
حول العامل .وقد كان هناك نقاش معمق حول ما إذا كان
من األنسب إلغاء املؤرش  B6بسبب تعقيده وبسبب الشك
يف قدرته عىل متثيل فعالية اإلدارة يف العديد من املحميات
البحرية الواسعة واملحميات البحرية متعددة اإلستخدامات.
ويف النهاية تم اإلتفاق عىل أنه من األفضل إبقاء هذا املؤرش
ألنه من املهم معرفة العالقات يف السلسلة الغذائية من أجل
التصميم واإلستعامل األفضل للمحميات البحرية.
ُيرجى مالحظة أن املؤرشات التي تتناول األشياء الحية
(( )Bioticخاصة  B1و  B2و  )B3تعتمد بصورة قوية
عىل املقارنة بني البيانات املجموعة من املحمية البحرية
وخارجها .ومن املهم إيجاد مدخل مناسب لضامن أخذ
العينة من املنطقتني.
املؤرش  B7يعترب مؤرشاً شبه حيوي (بيولوجي) يقيس مستوى
بعض املواد الحية (البيولوجية) التي تنتج عن البيئة البحرية
(داخل املحمية البحرية وخارجها) .املؤرش  B7يقيس طرق
االستغالل واإلنتاجية واملجهود يف مجال الصيد البحري
وانعكاساتها عىل املخزون من حيث صحته واستغالله.
املؤرش  B8هو املؤرش الوحيد يف هذا الدليل الذي يقيس
األشياء غري الحية ( )Abioticللبيئة البحرية.
وأخرياً فإن املؤرشين  B9و  B10هام مقياسان لألمور
املكانية ملراقبة التغريات الحيوية الفزيائية .وإدخال هذين
املؤرشين من مقاييس الهواء ( )Aerialضمن املؤرشات
الحيوية الفزيائية متت مناقشتهام بعمق خالل عملية
إعدادهام واختبارهام .وعىل الرغم من كونهام من أكرث
املؤرشات ارتباطاً بإدارة املحمية البحرية وتطلبهام لجمع
بيانات متشابهة ـ ألن الهدف الواضح من هذين املؤرشين
هو تشخيص الوضع الحيوي الفزيايئ للمحمية البحرية ـ إال
أنه مل يتم نقلهام إىل مجموعة مؤرشات اإلدارة.
ال تعترب كل املؤرشات مناسبة لكافة املحميات البحرية.
بعض املؤرشات تتطلب مستوى أعىل من املهارات واملهنية
والتمويل والوقت لقياسها أكرث من غريها من املؤرشات .وقد
تم تقديم منهجيات أساسية قليلة الكلفة  -حيثام كان ذلك
ممكناً ـ حتى للمؤرشات األكرث تعقيداً ،عىل الرغم من أن
هذه املقاييس ميكن أن تكون وصفية وموضوعية لدرجة
كبرية ونتيجة لذلك ميكن أن تكون أقل دقة وموثوقية.
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جميعها .وبدالً من ذلك فإن وصف املؤرشات املوجودة هنا
تركز عمداً عىل تلخيص بعضاً من املنهجيات األساسية التي
تالقي قبوالً واسعاً واملطبقة بصورة فاعلة .كام تم استخدام
مدخل مشابه لتقديم االعتبارات التحليلية للبيانات التي
تم جمعها .القليل من التقنيات املتقدمة يف جمع البيانات
وتحليلها تم إدراجها يف املراجع ولكن مل يتم الرتكيز عليها يف
املواد امللخصة يف هذا الدليل.
© WWF-Canon/Edward Parker

كما هو الحال في  11موقع تجريبي في محميات بحرية ،فقد تم اختبار العديد
من المؤشرات الحيوية فزيائية خالل األعوام  2002و  2003في متنزه جزيرة مافيا
البحري في تنزانيا .هنا نرى خبير من  WWFيختبر شبكة جديدة في جزيرة مافيا.

جميع املؤرشات ما عدا املؤرشين  B6و  B9تم اختبارها
بنجاح يف مواقع تجريبية ملحميات بحرية .بالرغم من
أن العديد من مجموعة القياسات كانت تشكل تحدي ًا
إال أن نتائجها كانت مفيدة لفريق التقييم الذي اختربها
لقياس نجاعتها يف متابعة انجاز األهداف الحيوية-
فزيائية املحددة ملحاميتهم البحريية ويف اإلبالغ عن
ذلك.
الحظ أنه يف بعض الحاالت قد ال يعرب قياس األوضاع
الحيوية الفزيائية يف املحمية البحرية وخارجها عن
فعالية اإلدارة ألن التأثري قد يكون خارجي ًا وذلك حتى
يف املحميات البحرية التي ُتدار بطريقة مثالية ألن ذلك
خارج سيطرة مدرائها .يف هذه الحاالت ميكن إستعامل
هذه املؤرشات إلبراز هذه النقطة مام يتيح للمدراء
التواصل املفتوح مع صناع القرار والعامة واملمولني
الذين يؤثرون عىل بعض الظروف البيئية والتي رمبا
تكون خارج قدرة فريق إدارة املحمية البحرية.
إن محاولة التلخيص بطريقة مالمئة ومحكمة للعدد الكبري
من منهجيات املراقبة والتقييم املتوفرة لالستخدام من
ِقبل فريق التقييم لقياس العنارص الحيوية  -فزيائية مل
تكن أمراً سه ًال التنفيذ للمساهمني واملؤلفني .مبا أن أكرثية
هذه املنهجيات موثقة يف األدبيات العلمية ،فإن املؤرشات
الحيوية فزيائية ال تستطيع وال تحاول أن تستعرضها
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كام تم إيالء املزيد من االهتامم لخيار العمل أو عدم العمل
عىل وضع منهجيات قياسية لقياس املؤرشات الحيوية
فزيائية .وتبعاً لذلك عدم السامح بأن يقوم القارئ باختيار
املنهجية .ويف النهاية فقد أجمع معظم املراجعني واملواقع
التجريبية واملساهمني أن خيار القياسات املتعددة سيكون
الطريقة املرنة والشاملة إذا افرتضنا :أ) حقيقة أن لكل موقع
خصوصياته الحيوية فزيائية يف جل املحميات البحرية.
ب) فرق التقييم ليست لها نفس القدرات واملوارد ونتيجة
لذلك فإن هذا الدليل ال يروج الستخدام منهجية ما لقياس
املؤرش وال يفضلها عىل غريها .ومسؤولية اختيار املنهجية
املالمئة تقع عىل عاتق فريق التقييم املدعو إىل استخدام
خرباته وحكمه ومعرفته باملوقع ليقرر بالتايل ما هي املناسبة
للفحص الستخدامها يف محميتهم البحرية بإعتبار خصوصيات
الكائنات الحية واملجتمعات والبيئة التي يتم تقييمها.
الحظ أن املنهجيات األساسية التي تم تقدميها لقياس
املؤرشات هي نقطة بداية فقط .وقد ال تقدم دامئ ًا
دلي ًال موثوق ًا أو مالمئ ًا عىل مدى الفعالية التي تدار
بها محميتك البحرية .وبد ًال من ذلك فإن املنهجيات
املدرجة قد تم تقدميها كمحاولة أوىل لتقييم بعض
الظروف الحيوية الفزيائية األساسية داخل وحول
املحمية البحرية .وهكذا ال يجب أن يتم النظر إىل
هذه القامئة عىل أنها قامئة شاملة لكيفية قياس هذه
الظروف .بعض املنهجيات املقدمة ال زالت تحت
االختبار واملراجعة ويتم تطويرها بصورة مستمرة.
ال تبتهج أو تصاب بالذعر مبارشة بعد ظهور النتائج!
ألنه فقط من خالل املراقبة الحذرة واملستمرة عىل
مدار السنني ميكن للفريق أن يرى التأثريات البيئية عىل
املحمية البحرية عىل ضوء واقع التغريات الطبيعية.
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األهداف ،الغايات و املؤشرات احليوية الفزيائية

الشكل 2

األهداف احليوية الفزيائية ( )n=5والغايات ( )n=26املعروفة واملرتبطة
باستخدام احملمية البحرية
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املوارد البحرية مستدامة أو محمية
إعادة تأهيل مجتمعات األنواع املستهدفة أو إعادتها إىل نقطة مرجعية مرغوبة وذلك سواء كانت الستخدام
املشتقات املستخرجة ( )extractiveأو غري املستخرجة (.)non extractive
منع فقدان التنوع البيولوجي والحركية و تركيبة األنظمة البيئية.
حامية األنواع املستهدفة بالصيد سواء كانت لالستخدام باالستخراج أو غري االستخراج وذلك يف املوقع أو يف
مراحل حياتها عندما تكون حساسة ومعرضة للخطر.
تخفيف أو إعاقة أو منع االستغالل الجائر للموارد البحرية الحية أو غري الحية.
تحسني واستدامة املحصول الذي يتم إمساكه يف املناطق املجاورة للمحمية البحرية.
زيادة أو استدامة نسبة إعادة تزويد مخزون السمك يف املحمية البحرية.
حامية التنوع الحيوي
متثيل مناسب وحامية لألنظمة البيئية واملجتمعات واملوائل واألنواع وكافة الجينات املوجودة.
املحافظة عىل األنظمة البيئية العاملة.
حامية األنواع النادرة واملستوطنة واملحلية.
حامية املناطق الرضورية ملراحل حياة األنواع.
التخلص من املهددات غري الطبيعية أو التخفيف منها ومن آثار األنشطة البرشية داخل وخارج املحمية البحرية.
الخطورة الناتجة عن االضطراب الذي ال ميكن السيطرة عليه و ميكن أن ينترش يف املحمية البحرية.
إزالة أو عدم السامح لألنواع الدخيلة الغازية من االستيطان.
حامية األنواع
املحافظة أو زيادة تواجد األنواع الرئيسية.
إعادة تأهيل املوائل واألنظمة البيئية الالزمة لألنواع الرئيسية.
التخلص من املهددات غري الطبيعية أو التخفيف منها ومن آثار األنشطة البرشية داخل وخارج املحمية البحرية.
إزالة أو عدم السامح لألنواع الدخيلة و الغازية من االستيطان.
حامية املوئل
الحفاظ عىل نوعية وكمية املوائل وإعادة تأهيلها.
حامية التطورات اإليكولوجية الرضورية لوجود املوائل.
التخلص من املهددات غري الطبيعية أو التخفيف منها والحد من تأثري األنشطة البرشية داخل وخارج املحمية البحرية.
إزالة أو عدم السامح لألنواع الدخيلة و الغازية من االستيطان.
إعادة تأهيل املناطق التي تراجعت
إعادة تأهيل مجتمعات األنواع األصيلة إىل نقطة مرجعية محددة
إعادة تأهيل وظائف األنظمة البيئية.
الحفاظ عىل نوعية وكمية املوائل وإعادة تأهيلها.
التخلص من املهددات غري الطبيعية أو التخفيف منها والحد من تأثري األنشطة البرشية داخل وخارج املحمية البحرية.
إزالة أو عدم السامح لألنواع الدخيلة و الغازية من االستيطان.
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دلفين عنق الزجاجة ( )Tursipos truncatesيثب في البحر الكاريبي .تعتبر الثديات البحرية
رموزاً مفيدة في تقديم المحميات البحرية للعامة.

المؤشر الحيوي الفزيائي
ماذا تعني وفرة األنواع الرئيسية؟

ملاذا نقيسه؟

وفرة األنواع هي عدد األفراد من نوع معني التي تظهر
داخل وخارج املحمية البحرية .وفرة النوع يعترب مقياساً
شائعاً ملعرفة حجم املجتمع وهو يعكس حالة مجتمع هذا
النوع يف منطقة محددة؛ عىل سبيل املثال يحدد ما إذا كان
املجتمع يتزايد مع الوقت أم ال .وكثافة النوع ُتحدد من
خالل اختبار الوفرة يف منطقة محددة .وتعترب وفرة النوع
واحداً من املقاييس الحيوية فزيائية الناجحة وواسعة
االنتشار لقياس فعالية اإلدارة.

تعترب حامية وتحسني و/أو املحافظة عىل مجتمع النوع
الرئييس من األسباب الرئيسية الستخدام املحميات البحرية.
املحافظة عىل أعداد النوع الرئييس أو تحسينها يف املحمية
البحرية مع مرور الوقت ُيعترب مؤرشاً عىل االستخدام الفعال
للمحمية البحرية .ونتيجة لذلك فإن مراقبة وفرة األنواع
الرئيسية يعترب من النشاطات األساسية التي يقوم بها مدراء
املحميات البحرية .ولحسن الحظ فإن املنهجية الرئيسية
ملقارنة عدد األفراد للمجتمع الذي تتم مراقبته داخل
املحمية البحرية مقارنة مع خارجها تعترب نسبياً ليست
معقدة وميكن فهمها بسهولة.

النوع الرئييس هو كائن حي له أهمية بيئية أو انسانية
والذي تعترب إدارته يف املحمية البحرية أمراً ذو أولوية .هناك
أنواع مختلفة من األنواع الرئيسية والتي ميكن متييزها ملحمية
بحرية معينة (أنظر الصندوق  .)B1وبالنسبة للعديد من
املحميات البحرية ميكن القول أن أهدافها وغاياتها ترتبط
مبارشة بالحاجة إىل حامية نوع رئييس ما.
ميكن أيضاً تعريف وفرة النوع الرئييس بأنه مقدار تواجد
نوع محدد مقارنة باألنواع األخرى يف نفس املجتمع،
.B4

الهدف 1
1a 1c
1d 1e
1f
الهدف 2
2c 2g
الهدف 3
3a 3d

مجتمعات األنواع الرئيسية املقيمة داخل املحمية البحرية
محمية و ُيسمح لها بالنمو ،وبعض األفراد قد تهاجر أو قد
“تنترش” عىل املناطق املجاورة غري املحمية .هذه الزيادة
هي الكتلة الحيوية املتوفر لالستخدام البرشي .ونتيجة لذلك
فإن العديد من املدراء ليسوا فقط مسؤولني عن عرض املزيد
من األفراد من النوع الرئييس موجودة يف املحمية البحرية

الهدف 4
4d
الهدف 5
5a 5b
5d 5e

أمناط النوع "الرئيسي"
(تتبناه )1990 Noss

5–1
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أسماك القرش ،مثل القرش األبيض ( )Carcharodon carchariasتستخدم
عادة كأنواع رئيسية في المحميات البحرية .األنواع التي تكون على قمة
المفترسات ال تستخدم فقط كأنواع محورية ولكنها تستخدم أيض ًا كأنواع كثيرة
األهمية لتعزيز اهتمام العامة بنشاطات واحتياجات إدارة المحميات البحرية.
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األنواع المستوطنة ( – )Endimicsاألنواع التي
تتواجد بشكل طبيعي في المياه قرب المحمية
البحرية.
الدخيلة ( – )Exoticsاألنواع غير األصيلة في
المنطقة والتي يتم االهتمام بها بسبب أثرها السلبي
على البيئة المحلية .مثل الطحالب الدخيلة التي
تنتشر بسرعة والتي تخنق الموئل الطبيعي.
األنواع األكثر أهمية ( – )Flagshipsأنواع لها
خصائص مميزة ولها أهمية اجتماعية أو حضارية
ولذلك يستخدمها المدراء كرمز لجهود المحمية
البحرية لتشجيع العامة على االهتمام والدعم.
األنواع المؤشرة ( – )Indicatorsوهي األنواع التي
تبلغ عن مدى االضطراب الذي يمكن أن يؤثر على
الكائنات الحية األخرى في المجتمع .مثل ثعلب الماء
في غابات األعشاب المائية.
األنواع المحورية ( – )Keystonesوهي األنواع
التي تعتمد عليها باقي األنواع في المجتمع بصورة
مباشرة .على سبيل المثال األسماك الكبيرة المفترسة
التي تحافظ على السلسلة الغذائية الساحلية ،أو
ال لألنواع األخرى.
األرصفة المرجانية التي تقدم موئ ً

األنواع المستهدفة  -األنواع موضع االهتمام
بسبب استخدامها باإلستخراج أو دون استخراج
( .)extractive and non-extractiveمثل المحار
الذي يتم جمعه محلياً للطعام ،أو الحوت األحدب
الذي يستقطب السياح للمنطقة .وبما كل األنواع ال
تعتبر ذات أولوية بالنسبة للمدراء فإنها بالتالي لن
تكون جميعها أنواع رئيسية.
األنواع المعرضة للخطر – وهي األنواع األقل مرونة
للتغيرات البيئية من غيرها من األنواع في المجتمع
و/أو تحتاج إلى إدارة يقظة الستدامتها .مثل األحياء
التي تتمتع بنمو بطيء أو تلك التي لها معدل والدات
قليلة أو تلك التي تعاني من التهديد أو معرضة
للخطر أو األنواع النادرة (مثل األنواع المعرضة
للتهديدات والمدرجة على القائمة الحمراء لالتحاد
الدولي لصون الطبيعة).
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مبرور الوقت فقط ولكنهم مسؤولني أيضاً عن كيفية تزايد
األنواع الرئيسية يف املياه املحيطة باملحمية البحرية.
إن املحافظة عىل مجتمع سليم من األنواع املميزة مثل
الحيتان والسالحف رمبا ميكن استخدامها لرتفيه الزوار
واملستخدمني والعامة مام سيؤدي إىل زيادة عائدات السياحة
وزيادة واستمرار دعم العامة للمحمية البحرية .وأخرياً فإن
هذا سيجعل صناع القرار يدركون وبوضوح كيف أن املحمية
البحرية تعمل عىل زيادة أو املحافظة عىل أعداد األنواع
الرئيسية مام يساعد عىل تأمني الدعم املادي والسيايس
الالزم لإلبقاء و/أو تطوير جهود الحامية مستقب ًال.
كام أن املؤرش يعترب مقياساً مناسباً لوجود أو غياب األنواع
الغازية وإىل وفرتها (وفرتها).

كيف جنمع البيانات
قبل أن تبدأ عملية جمع البيانات يجب عىل فريق التقييم
وضع قامئة بأي من األنواع الرئيسية املوجودة باملحمية
وباملناطق املحيطة بها يتعني مراقبتها خالل فرتة التقييم.
يف بعض الحاالت ال يكون فريق التقييم وال فريق إدارة
املحمية ميلكون فه ًام دقيقاً بأي األنواع هي هذه .ويف هذه

املتطلبات
قائمة في األنواع الرئيسية (تمت مراجعتها
والموافقة عليها من الشركاء).
تحديد مواقع المسح داخل المحمية البحرية.
عدداً مناسباً من الموظفين المدربين و/
أو المتطوعين وذلك لكل من المسوحات
والتصنيف.
قارب مع معدات سالمة ومحرك.
أدوات مسح (مثل أشرطة قياس ،وبوصلة ،وحبل
سحب ،وسجل يمكن الكتابة عليه تحت الماء).
معدات غطس أو السباحة تحت الماء.
نظام تحديد الموقع الجغرافي (.)GPS
كاميرا رقمية للتصوير تحت الماء من أجل
التعرف على األنواع.
وإذا أمكن :صور جوية ،وصور أقمار إصطناعية،
ونظام المعلومات الجغرافية ( ،)GISطائرة
صغيرة أو هيلوكبتر (لألحياء المنتشرة على
نطاق واسع) ،أدوات وضع عالمات ومراقبة عن
بعد ،وكاميرا فيديو رقمية.
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الحالة يتوجب وضع قامئة منفصلة باألنواع الرئيسية التي
تم التعرف عليها .استعراض األمناط املتشابهة من األنواع
الرئيسية (أنظر الصندوق  B1أعاله) ميكن أن يساعد عىل
القيام بذلك .هذه القامئة يجب أن تتم مراجعتها واملوافقة
عليها من قبل الرشكاء األساسيني املشاركني يف إدارة املحمية
قبل إجراء املسح.
الحظ أن هناك نقاش ًا جاري ًا بني العلامء حول ما هي
مقاييس تحديد مستوى التصنيف والوفرة األكرث
مالءمة .سيتم هنا اإلهتامم للتعداد الذي ميكن إجراؤه
عىل مستوى األنواع (مثل الجنس والعائلة) بالنسبة
للكائنات الحية الرئيسية داخل املحمية البحرية.
يف حني أن بعض املحميات البحرية ال يوجد فيها سوى عدد
قليل من األنواع الرئيسية ملراقبتها فإن مواقع أخرى فيها
العرشات من هذه األنواع ألخذها بعني االعتبار .إن عدد
األنواع الرئيسية التي ميكن مسحها بطريقة واقعية لتحديد
هذا املؤرش تعتمد بصورة كبرية عىل مقدرة فريق التقييم
واملصادر املتوفرة.
هناك عدد من التقنيات التي ميكن استخدامها لقياس وفرة
مجتمع النوع الرئييس يف منطقة محددة .وهي موثقة يف
املراجع ولذلك فهي ليست معادة هنا .يف نهاية هذا الجزء
يوجد قامئة بأكرث املامرسات الشائعة التي ميكن استخدامها
من قبل فريق التقييم .وبشكل عام ميكن القول أن هناك
ثالثة طرق شائعة لتقدير وفرة النوع الرئييس:
 .أتقدير عدد مشاهدات األفراد يف املوقع.
.بتقدير إىل أي مدى ميكن مشاهدة املجتمع بالنسبة
للمساحة (مثل املساحة الكلية كم 2من عشب البحر
املقدرة باستخدام نظام تحديد املوقع الجغرايف ()GPS
أو الكتلة الحيوية (( )biomassمثل منطقة تراكم أوراق
املانغروف األحمر) باستخدام تقنيات االستشعار عن
بعد داخل املنطقة (مثل الصور الجوية ،أو صور األقامر
األصطناعية).
 .جتقدير االنزال من النوع الرئييس التي تم صيدها من
املوقع املعني.
وعىل املستوى األسايس ،ينبغي عىل فريق التقييم تقدير
عدد األفراد التي يتم مشاهدتها يف املوقع يف منطقة املسح
وحسب درجة الوفرة .بالنسبة لبعض األنواع فإن املشاهدة
يف املوقع رمبا ال تتطلب أكرث من السباحة يف املياه أو أن يتم
السحب وراء قارب .وبالنسبة لألنواع التي تتحرك برسعة
رمبا يتطلب األمر املراقبة من قارب أو طائرة أو هيلوكبرت.
التعداد الكامل لألفراد يعترب مقياساً دقيقاً أكرث من الطبقات.

 .أاألنواع املقيمة ( ،)sedentaryمحدودة االنتشار،
والقاعية (( )benthic speciesمثل سمك البطلينوس أو
نجمة البحر) ميكن مشاهدتها من خالل أو عرب عملية
طويلة من تقسيم املنطقة املراد مسحها عرب مربعات
عشوائية أو خطوط ( )transectsأو مقاسم او نقاط غري
عشوائية أو يف طبقية منتظمة ومستمرة يف موقعني أو
أكرث يف املناطق املستهدفة باملسح داخل وخارج املحمية
البحرية.
.باألنواع كثرية التنقل (مثل السمك وثعلب املاء) واألنواع
واسعة االنتشار (مثل الكركند) ميكن متثيلها من خالل
إجراء تعداد برصي تحت املاء باستخدام نقاط تعداد
متعددة (محددة باستخدام  .)GPSأو التقسيم إىل
خطوط (وهي عملية تعداد يتم فيها تعداد األحياء
بني خطني وهميني نسبة إىل منطقة معينة) وخصوصاً
لالفقاريات املقيمة ،أو من خالل السباحة الدورية
ومبعدل ثابت (كل  15دقيقة مث ًال) ومن ثم التعداد
عىل جانبي خط وهمي ملسافة 10م وعىل عمق ثابت
للموائل ذات العالقة داخل املحمية البحرية وخارجها.
يتعني القيام بعملية املسح عىل مستوى خطوط عمق
متعددة (أكرث أو أقل عمق) وذلك حسب املوئل والقاع
إذا تم جمع المعطيات المتعلقة بالحجم أربطها
بالمؤشر  B2للتحصل على معلومات حول
معالجة وتحليل المعطيات

الخصائص املنهجية لهذه القواعد األربعة موثقة يف أماكن
أخرى ومدرجة يف قامئة املراجع يف نهاية فصل وصف هذا
املؤرش .يجب أن يتم إجراء عملية املسح عن طريق التوزيع
العشوايئ أو التوزيع يف مناطق العينية ويف أعامق مختلفة
(داخل املحمية البحرية) ومنطقة املرجع (خارج املحمية
البحرية).
حيثام كان مناسب ًا وقاب ًال للتحقيق يجب محاولة إجراء
تعداد ألنواع رئيسية أخرى خالل نفس املسح وذلك
للتوفري يف الوقت والجهد والتمويل.
وبعيداً عن التعداد البسيط لألفراد التي تتم مشاهدتها
فإنه ينبغي عىل فريق التقييم ـ كلام أمكن ـ محاولة جمع
البيانات عن حجم مجتمع النوع الرئييس .هذه املعلومات
متكن مدراء املحميات البحرية من االنتقال من مجرد التقدير
البسيط لعدد األفراد إىل فهم أفضل ملستوى الحجم (Class
 )sizeأي توزيع األحجام لألفراد التي متت مشاهدتها ،مبعنى
نسبة الصغار مقارنة بنسبة األفراد البالغة .انتشار األفراد
التي متت مشاهدتها بالتساوي بني درجات الحجم رمبا يشري
إىل وجود مخزون من التفريخ ،وبالتايل فإن وفرة املجتمع
سوف تزيد أو تستقر مستقب ًال .الطريقة املتبعة لجمع بيانات
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إن اختيار الطريقة املناسبة إلجراء التعداد داخل املوقع
لنوع محدد من األنواع الرئيسية سيعتمد بصورة كبرية عىل
كل فالطرق التالية تعترب هي
سلوكه وسلسلة حياته .وعىل ٍ
الطرق الرئيسية التي ميكن أخذها بعني االعتبار عند مناقشة
أي طريقة ستتبع:

املعني باملسح .السباحة الدورية رمبا تكون طريقة
مفضلة لتعداد األسامك الكبرية كثرية التنقل بينام تعترب
طريقة نقاط التعداد والتعداد بني الخطوط أفضل
لتعداد األسامك األصغر حج ًام.
 .جاألنواع واسعة االنتشار واألنواع كثرية الهجرة (الطيور
البحرية ( )seabirdوالسالحف والثديات) ميكن
مشاهدتها يف املوقع من خالل املشاهدة البرصية أو
باستخدام األمواج اإلشعاعية أو املراقبة عن بعد.
 .داألنواع الخفية أو الغامضة (( )Crypticالتي يصعب
التمييز بينها دون اللجوء إىل تحليل الحمض النووي
أو تحليل صويت) ،واألنواع النادرة رمبا تكون بحاجة إىل
مسحها بتقنيات مختلفة عن األنواع الرئيسية األخرى.

المؤشر الحيوي الفزيائي  1وفرة النوع الرئيسي

إذا كان لدى فريق التقييم الوقت واألعوان واملوارد للقيام
بذلك فإنه يفضل القيام بتعداد كامل وخصوصاً لتلك األنواع
التي تتامىش معها هذه الطريقة (مثل األنواع التي تتكرر
مشاهدتها والتي لها كثافة مجتمع قليلة أو تلك التي
تتواجد يف منطقة مسح صغرية) .اعتامداً عىل كثافة النوع
وعىل مساحة منطقة املسح فإن عملية التعداد الكامل قد
تستغرق وقتاً طوي ًال وعاملة إلجرائها بطريقة واقعية.

بالنسبة لألنواع األساسية كثيرة التنقل وذات الموائل
الشاسعة ،على غرار الحوت األحدب ،مقارنة البيانات حول الوفرة
داخل و خارج المحمية البحرية ليس بالضرورة مالئما حيث أن
األفراد يمكن أن ينتموا جميعا إلى نفس المجموعة.
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املشكوك فيها من مجموعات العمل اإلقليمية حول األنواع
الغازية.

NOAA Photo Library

في الشمال الغربي من جزر هاواي يوجد نوع مستوطن هو
الفقمة ( )Monachus schauinlandiتتم مراقبته عن كثب على
مدار العام وذلك في محاولة لفهم أثر المحميات البحرية المطلقة
الجديدة على المجتمع المقيم.

الحجم موضحة يف املؤرش  .B2ميكن تعريف مستوى الحجم
من خالل فرتات ثابتة أو متساوية ،عىل سبيل املثال :القطر
يعادل 10سم ،أو الطول يساوي 1م .رمبا يكون أسهل لو تم
جمع البيانات عن الالفقاريات املقيمة بدالً من الالفقاريات
املتنقلة ،ألنه ميكن إمساكها وقياسها .تقدير الطول بطريقة
شبه دقيقة ميكن تعلمه مع الالفقاريات املتنقلة باملامرسة
(ملراجع حول هذا املوضوع ،أنظر أدناه).
البيانات حول قياسات الوفرة (والحجم إذا كان ذا صلة)
لألنواع الرئيسية يجب أن تكون بصورة منتظمة اعتامداً عىل
دورة حياة وسلوك األنواع الحية موضع الدراسة .وعىل األقل
يجب جمع هذه البيانات بصورة سنوية أو مرة كل سنتني.
والصورة املثالية هي جمع هذه البيانات مرتني يف السنة
أو أربع مرات .يجب جمع البيانات من كل من منطقة
الداخلية (منطقة املعالجة) والخارجية (املنطقة املرجع)
للمحمية مبا فيها املناطق املتاخمة مبارشة لحدود املحمية
البحرية الكتشاف أثر “األنتشار” ( .)Spilloverدورة حياة
األنواع التي يتم مسحها وسلوكها املوسمي يجب أخذهام
بعني االعتبار عند بحث التوقيت املنطقي ومعدل تكرار
املسح خالل العام .إعادة تكرار املسح يجب أن يكون ـ ما
أمكن ـ يف نفس التاريخ من العام.
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حيثام كان قاب ًال للتطبيق ميكن استخدام تقنيات متقدمة
متكن من مراقبة األنواع الرئيسية .مثل الصور أو الفيديو
تحت املاء عىل مسافة ثابتة من منطقة ما ميكن تحليلها
فيام بعد بعناية ملعرفة معدل تكرار مشاهدات النوع
الرئييس .وهذا يكون مفيداً يف املياه العميقة عندما يكون
تنفس الهواء املضغوط لفرتات طويلة عند الغوص تحت
املاء يشكل خطراً .املراقبة الراديوية واملراقبة عن بعد تكون
رضورية لتتبع املجتمعات الكبرية أو الكائنات الحية كثرية
التنقل .املسوح الهوائية وتقنيات االستشعار عن ُبعد ميكن
أن تساعد املق ّيمني ملسح مجتمعات كبرية من الكائنات
الحية و/أو أخذ عينات مالمئة عرب املحميات البحرية
الواسعة .هذه التقنيات املتقدمة تتطلب املزيد من املصادر
والقدرات لتنفيذها أكرث من تلك التي يحتاجها التعداد يف
املوقع.

كيف نحلل ونفسر النتائج
افحص وأدخل وترصف يف البيانات التي تم جمعها يف قاعدة
بيانات تقييم املحمية البحرية .أنجز رسم بياين لتكرار
مشاهدات األنواع الرئيسية داخل وخارج املحمية البحرية
(املحور الصادي) مع الزمن (املحور السيني) .هل هناك أي
ميول (عالقة) ميكن مشاهدتها أو تغريات يف العالقة بني
األنواع الحية داخل املحمية مقابل خارجها مبرور الوقت؟ هل
تشري املناطق املتاخمة للمحمية إىل وجود أثر فائض (Spill
 .)overباستخدام التقنيات اإلحصائية (مثل تحليل t-test
للمتغريات) ما هو وجه املقارنة بني العينات التي تم جمعها
خارج املحمية لنفس النوع الرئييس بني واحد وآخر وبني
بعضها البعض مبرور الوقت؟ ما هو مقدار مصداقية التغريات
أو امليول التي متت مالحظتها داخل املحمية البحرية مع
املتغريات الحاصلة خارج املحمية البحرية؟ هل متت مشاهدة
أنواع غازية معروفة أو جديدة خالل إجراء املسح؟

إذا كان فريق التقييم يريد أن يقوم بتقدير وفرة األنواع
الدخيلة فإن تزويد فريق التقييم بقامئة محدثة لألنواع
الغازية والدخيلة املعروفة التي ميكن أن تستوطن املنطقة
التي يتم مسحها سوف يساعدهم يف التعرف عليها ورمبا
أيضاً يف االكتشاف املبكر باألنواع الجديدة عىل املنطقة.
ميكن الحصول عىل معلومات حول األنواع الدخيلة واألنواع

قم بإجراء حساب مبديئ لكثافة النوع الرئييس عن طريق
تقسيم العدد املجمل لألفراد التي متت مشاهدتها (التواتر)
عىل مساحة منطقة العينة .هل تغريت الكثافة داخل
املحمية مقارنة مع خارجها .قم بإنجاز رسم بياين لتوزيع
هذه الكثافات باملناطق التي تم مسحها .حاول أن تربز بعض
الخاصيات أنطالقاً من الكثافة التي متت مشاهدتها :هل

جمع البيانات حول الحجم ملجتمع النوع الرئييس سيتيح
للمق ّيمني قياس املؤرش .B2

إذا تم جمع بيانات الحجم أنظر املؤرش  B2لتدلك عىل
طرق تحليل وتفسري البيانات.

نتائج أخرى (إذا كانت قابلة للتطبيق)
ملف عن وفرة األفراد الصغيرة مقارنة باألفراد
كبيرة الحجم (من خالل حجم الطبقة)
لمجتمع النوع الرئيسي داخل وخارج المحمية
البحرية.
الوفرة النسبية لألنواع الرئيسية المختلفة داخل
المجتمع الذي تم مسحه.
معرفة وجود أو غياب ووفرة األنواع الغازية
ومجتمعاتها.

تتوزع األفراد بشكل منتظم عرب املنطقة التي يتم مسحها؟
أو أنها تتجمع يف مناطق محددة؟
أنجز رسم بياين لوفرة (املحور الصادي) املجتمع الذي متت
مشاهدته مقابل األنواع الرئيسية املختلفة (املحور السيني)
مقارنة مع بعضها البعض يف املجتمع .راقب التغري يف الوفرة
النسبية ملجتمعات النوع الرئييس مبرور الوقت .هل تظهر
عالقات تناسبية بني الوفرة النسبية للمجتمعات؟ هل الوفرة
النسبية لألنواع الرئيسية املختلفة التي متت مشاهدتها يف
املجتمع ـ تتغري أو تم الحفاظ عليها مبرور الوقت؟ هل متت
مشاهدة أية أنواع غازية معروفة أو جديدة خالل إجراء
املسح؟
حرض النتائج واالستنتاجات من أجل توزيعها .قم بعرض
النتائج للجمهور املستهدف بطريقة سمعية وبرصية،
وقم بتوزيع تقارير مكتوبة (تشمل رسوم بيانية وجداول
بالنتائج) .شجع عىل تأكيد النتائج واالستخالصات بطريقة
مستقلة من قبل الرشكاء واألطراف األخرى التي لها مامرسات
باملساحات املحمية التي تم مسحها لتأكيد أو نفي النتائج
وزيادة فهم إنعكاسات أنشطة اإلدارة عىل املساحة املحمية
البحرية .تأكد من تضمني أية قصص أو نوادر تبني النتائج
التي متت مشاهدتها من قبل الرشكاء.

 .أحجم املحمية البحرية التي سيتم مسحها.
.بعدد األنواع الرئيسية التي سيتم مسحها.
 .جالكثافة التي تتواجد بها األنواع الرئيسية.
 .دسلوك الهجرة وسعة املنطقة التي يتواجد فيها املجتمع
الذي سيتم مسحه.
 .هإىل أية درجة ميكن مشاهدة النوع بسهولة
 .والقدرة املحلية/الوطنية لتنفيذ املسح ومستوى مهارة
فريق التقييم
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ملف عن الوفرة (سواء عن الطبقة أو التعداد
المطلق أو المنطقة أو الكتلة الحيوية) داخل
وخارج المحمية البحرية.
كثافة مجتمع تقديرية سواء داخل أو خارج
المحمية البحرية.
فكرة حول ما إذا كان المجتمع الذي تم
مسحه منحصر في مناطق محددة أم أنه موزع
بالتساوي على كل منطقة المسح.

املدخل واملنهجيات العامة لقياس هذا املؤرش تعترب نسبياً
غري معقدة وشائعة االستخدام .ومع ذلك فإن درجة الصعوبة
الكلية يف قياس املؤرش فيها تفاوت كبري .يف بعض الحاالت
جمع بيانات حول الوفرة ميكن أن تتم بصورة رسيعة وغري
مكلفة وبالحد األدىن من املختصني .ويف حاالت أخرى قد
تحتاج عدة أشهر وفريقاً كبرياً إلمتامها .املوارد املالية والوقت
واملعدات ومهارات ا ُملق ّيم املطلوبة للقياس داخل املحمية
البحرية تعتمد جزئياً عىل:

عىل سبيل املثال سنجد أن قياس وفرة األنواع امللونة
املوجودة يف املناطق الضحلة يف محمية بحرية صغرية سوف
تحاج إىل قدرات أقل بكثري من قياس األنواع السطحية كثرية
الهجرة واملعروفة بزياراتها النادرة للمياه املوجودة داخل أو
خارج املحمية البحرية.
يصعب التقدم بفرضيات حول الوفرة للنوع الرئييس خارج
منطقة إجراء املسح .يجب بالنسبة للمحميات الكبرية واملياه
املحيطة بها القيام باملسح بصورة كافية لتحديد خصوصياتها.
وكون بعض املجتمعات ميكن أن تتواجد مبستوى عايل يف
مواسم وأماكن محددة فإنها رمبا تحتاج إىل مستوى عايل من
جهود التمثيل فيام يتعلق مبراقبة املنطقة والوقت.
وعىل املستوى األسايس يجب أن يكون لدى املق ّيمني القدرة
ليقوموا بإجراء تعداد الوفرة أو تحديد مستوى الطبقة وأن
يكونوا قادرين عىل تحديد األنواع الرئيسية يف املوقع بدقة .يف
بعض الحاالت رمبا تتطلب مسوحات الوفرة وقتاً طوي ًال وأعوانا
لتنفيذها .ستكون هناك حاجة ملهارات متقدمة للقيام بتقدير
الطول أو تقدير الكتلة الحيوية و/أو مسوحات اإلمساك.
وأخرياً فإن التعداد يكون محدوداً بالعمق الذي ميكن أن يصله
الغطاسون بأمان .لتحديد وفرة النوع الرئييس للمجتمعات
يف املياه العميقة يجب القيام مبسوحات اإلمساك للمياه
العميقة.
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مثال من امليدان
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الصندوق

في المحميات البحرية في الشرق األقصى التوقيت الذي يقوم
فيه فريق التقييم بقياس مجتمعات الفقمة المقيمة الكبيرة
) على شاطئ بيتر األكبر يمكن أنPhoca largha – right(
 شهر شباط هو يعتبر قمة موسم التكاثر الذي.ًيكون مخادعا
، المعرض للخطر،يأتي فيه معظم أفراد هذا النوع الرئيسي
) إلى الشاطئ وهذا يتطلب إجراءFlagship( واألكثر اهمية
 ولكن ولسوء الحظ فإن هذا الشهر.ًالتعداد في وقت محدد جدا
 ولذلك فقد.معروف أيضا بأسوء األحوال الجوية في العام
تعلم فريق التعداد كيف يقوموا بإجراء التعداد باستخدام
قوارب صغيرة في هذا الوقت من السنة بالرغم من متوسط
 واألوضاع البحرية-10ºC درجات الحرارة الذي يصل إلى
 والبيانات التي تم جمعها على مدار السنوات القليلة.الصعبة
 التي تمت حمايتها تساعدRokeries الماضية أن الروكري
النوع على القدوم من المناطق القريبة من بريموريا في
.جنوب روسيا

WWF Russia/Far Eastern Marine Reserve

MPA MEI website: useful discussion thread
between Tupper and Ellis regarding the
appropriate sampling and design for in situ
observation methods of focal species. [Online
URL: effectiveMPA.noaa.gov]
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بنية املجتمع هي االحتاملية التي من املمكن أن تتواجد
بها األفراد من أحجام وأعامر مختلفة ضمن مجتمع النوع
الرئييس .املجتمعات التي ال تعاين من أثر برشي أو التي
تعاين من أثر برشي قليل والتي تتأثر بصورة كبرية بالعوامل
الطبيعية فقط فإنها عىل األرجح تتضمن العدد الرضوري
من األفراد القادرين عىل التكاثر لتأمني تجددها واملحافظة
عىل بقائها عرب الزمن أكرث من تلك التي تم أخذ أفرادها
لالستعامل البرشي.

من بني العوامل املهمة التي تؤثر عىل توزيع الحجم والعمر
داخل املجتمع نجد تواتر عملية اإلبياض وتغري انتشار
الريقات وتواتر عمليات دخول األصناف للمحمية من حيث
اإلستمرارية والحجم واملوقع ودرجة النجاة وعدد الصغار
داخل املجتمع.

ملاذا نقيسه؟
ليك يضمن النوع استمراره وبقائه مبرور الوقت فال بد من
وجود عدد مالئم من األفراد البالغة القادرة عىل التكاثر.
الحظ أن شبكة من المحميات البحرية ربما تكون
ضروريا الستدامة مالئمة لبعض المجتمعات من
النوع الرئيسي التي تمتاز بانتشارها على مناطق
واسعة وبدورة حياة تمتاز بما يلي:
مرحلة يرقة طويلة.
مدى واسع ألماكن عيشها.
تتجمع من مناطق واسعة في مكان محدد في
بعض دورات حياتها.
كثيرة الهجرة بطبيعتها.

وعالوة عىل ذلك فإن املحافظة عىل املخزون القابل للتناسل
داخل املحميات البحرية التي ُتدار بفعالية ميكن أيضا من:

الهدف 2
2c 2d

 .أأن تكون كمصدر للبيض والريقات واألحداث التي تنتقل
إىل خارج املحمية البحرية.
.بزيادة عدد األفراد القادرين عىل التكاثر (املنتجني)
املوجودين خارج املحمية البحرية نتيجة للفائض
(هجرة األفراد).

الهدف 3
3a 3d

ونتيجة لذلك فإنه عادة ما ُيعهد إىل املدراء ليس فقط
مسؤولية عرض الكيفية التي يوجد فيها املجتمع يف املحمية
البحرية من حيث البنية والقدرة عىل االستمرار مع الوقت
ولكن أيضاً مهمة يف تبيان كيف أن األفراد األحداث والبالغني
الذين ينتقلون إىل املياه املجاورة للمحمية البحرية يساعدون
عىل استقرار بنية املجتمع وقدرته عىل الحياة هناك.

الهدف 5
5b 5c
س ال
ا
صع

4
5–1

يف العديد من األماكن هذه الظاهرة تعترب من أهم الفوائد
الناتجة عن استخدام املحمية البحرية .ولذلك ومن أجل
تأمني الدعم طويل األجل واملستدام لجهود املحمية البحرية
يجب تبيان هذه الفوائد بطريقة ال لبس فيها.

كيف جنمع البيانات
إن وجود مجتمع النوع الرئييس وقدرته عىل التكاثر وعىل
البقاء حياً ميكن تقدريها من خالل جمع بيانات حول حجم
وعمر والقدرة عىل التكاثر إنطالقا من مناطق العينة داخل
املحمية البحرية إىل خارجها .ألن العديد من األنواع الساحلية
تتواجد يف العديد من املوائل خالل مراحل حياتها فإنه عىل
األرجح يجب أن يتم أخذ عينات من موائل متعددة لبعض
األنواع الرئيسية .أحيانا تكون العالمات املميزة واأللوان
وسيلة تساعد فريق التقييم عىل التمييز بسهولة بني األفراد
األحداث واألفراد البالغة القادرة عىل التكاثر يف مجتمع
مبا أن عدد األفراد املوجودين يف مجتمع مرتبط بصورة
وثيقة ببنية حجمه وعمره فإن املؤرشين  B1و B2
مرتبطني ببعضهام تبعاً لذلك ميكن جمع البيانات لهام
معاً بالتزامن.
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و بة

يف سبيل قياس هذا املؤرش ميكن ان يتجاوز مجرد تقييم
عدد األفراد داخل مجتمع نوع رئييس يف زمن ما (املؤرش
 )B1وذلك من خالل تحديد خصائص أكرث من حيث الكيفية
التي تتواجد فيها األفراد يف املجتمع والحجم والعمر وأيضا
بتقدير احتاملية تكاثر املجتمع .ويف هذا الخصوص ميكن
استخدام هذا املؤرش من قبل املدراء من خالل “أخذ ملحة”
يف لحظة معينة من الزمن حول النسبة التي ميثلها األفراد
القادرون عىل التكاثر داخل مجتمع النوع الرئييس كام
ميكنهم من التنبؤ مبعدل منو املجتمع أو التنبؤ بالرتاجع الذي
ميكن أن يحصل للنوع الرئييس نتيجة للتغريات التي تحدث
للبنية من حيث الحجم والعمر.

الهدف 1
1a 1c
1d 1f

مق ي

ما هي “بنية املجتمع”

األساس املنطقي الستخدام ودعم املحميات البحرية هو
أنها ميكن أن تكون امللجأ اآلمن للمخزون من النوع الرئييس
القادر عىل التكاثر .ولذلك فإن املحمية البحرية التي متتاز
بإدارة فاعلة هي املحمية التي يكون فيها أفراد مجتمعات
النوع الرئييس موزعني بطريقة مالمئة من الصغار إىل األفراد
البالغة مام يسمح لها بإعادة بناء نفسها وتكون قابلة للحياة
(أن تبقى موجودة يف املنطقة مبرور الوقت).

االرتباط
باألهداف
والغايات

B2

المؤشر الحيوي الفزيائي

بنية مجتمع النوع الرئيسي

طريق املسح داخل املوقع املتمثلة يف املشاهدة وأخذ عينة
من األفراد لقياس حجمها هي نفسها املدرجة واملرشوحة
بالنسة للمؤرش  .B1يف معظم الحاالت ميكن جمع بيانات
الحجم للنوع الرئييس للمسح داخل املوقع من خالل:

املتطلبات
B2

نفس المتطلبات المدرجة للمؤشر .B1
شباك صيد وخيوط ومصائد.
معدات قياس الحجم ،مثل لوح قياس سمك،
شريط قياس مرن ،عصى قياس ،مقياس سماكة
ومجموعة موازين.
عالمات بالستيكية لتعليم األفراد التي يتم
إمساكها وإعادة إمساكها.
عالمات إمساك وتأشير وإمساك متقدمة يمكن
من خاللها المراقبة عن بعد.
العمر :معدات إمساك واحتفاظ بالنوع.
العمر :معدات مخبريه لتحليل النوع.
االحتياج :ألواح جمع ،وشباك ومصائد.

 .أمن خالل تقدير طول وحجم األفراد املتنقلة التي يتم
مشاهدتها من بعيد داخل منطقة العينة (تحت املاء أو
عىل املاء أو من الجو) مثل األسامك أو الثديات البحرية
أو طيور البحر.
.بمن خالل جمع وتناول وقياس الطول أو الحجم
الحقيقي لألفراد الحية.
 .جمن خالل قياس الطول أو الحجم الحقيقي لألفراد التي
تم صيدها.
بينام يتطلب جمع بيانات العمر لألفراد التي يتم مسحها
مستوى مهارات متقدم وخصوصاً مع األنواع الرئيسية التي
يكون معروفاً سن بلوغها الجنيس وعندما ال ميكن التنبؤ
من خالل حجمها باحتاملية تكاثرها .دراسات النمو التي
تستغرق وقتاً ميكن إجراؤها باستخدام طريقة اإلمساك –
التعليم – إعادة اإلمساك ( )CMRلألفراد الحية التي متت
إعادة اإلمساك بها بعد أن تم تعليمها وإطالقها .ميكن إجراء
هذا باستخدام رقع بالستيكية بسيطة وغري مكلفة ومبهارات

النوع الرئييس .رمبا هناك بعض املراجع العلمية التي تبني أو
تقرتح الحجم أو العمر لتحديد املقدرة عىل التكاثر للنوع
الرئييس املعني.

بيانات الطول أو الحجم الحقيقية أو التي تم
تقديرها يتم قياسها بصورة مختلفة اعتماداً على
نوع الكائن الحي الذي يتم مسحه ،على سبيل
المثال:
بالنسبة للسمك من خالل الطول الكامل أو طول
الذيل (سم أو م).
بالنسبة للثدييات البحرية من خالل الطول
الكامل أو احتساب عرض الذيل.
بالنسبة للصدفيات من خالل قياس المسافة بين
الظهر والبطن (سم).
بالنسبة للقشريات من خالل قياس طول الغطاء
الخارجي (الصدفة) (سم).
بالنسبة لشجر المانغروف من خالل قياس
محيط الجذع في مستوى قامة اإلنسان.
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في بحيرة موروفو في جزر سولومون يساعد صيادو السمك
المحليون المدراء على مراقبة المجتمعات الرئيسية لألسماك التي
تعيش في الرصيف المرجاني وذلك من خالل السماح لهم بقياس
طول الشوكة لألفراد التي يتم اإلمساك بها في المياه المحيطة
بالمحميات البحرية المُدارة محلياً.
John Parks

عىل املستوى األسايس يتوجب جمع املعلومات حول حجم
األفراد التي متت مشاهدتها يف مناطق املسح داخل املحمية
البحرية وخارجها .جمع بيانات الحجم لعينة مجتمع النوع
الرئييس تعترب مفيدة جداً عندما يكون الكائن الحي معروفاً
بأن له حج ًام ثابتاً بالنسبة لعمره وعندما يكون الحجم أو
العمر الذي يبدأ فيه بالتكاثر معروفاً أيضاً .يف هذه الحالة
ميكن التمييز بني األفراد األحداث واألفراد البالغة القادرة عىل
التكاثر بسهولة من خالل بيانات الحجم الدقيقة.

طريقة أخرى لتقدير الطاقة التناسلية بنية املجتمع هي من
خالل تقدير احتاملية التكاثر للمجتمع ،والتي ميكن متييزها
جزئياً من خالل:
 .أوجود مخزون التناسل.
.بكمية (الكتلة الحيوية ،العدد) األفراد القادرة عىل
التكاثر.
 .جتوقيت سلوك وضع البيض ومعدل تواتر عمليات
التناسل.
 .دالخصوبة املحتملة ملخزون التناسل ( ُتع ّرف بأنها عدد
البيض الذي أنتجه املجتمع خالل فرتة وضع البيض).
وأخرياً دراسات اإلمداد ( )recruitmentومعدالت النجاة
لألنواع الرئيسية ميكن إجراؤها للمساعدة يف تقدير قابلية
املجتمع عىل الحياة واالستمرار مبرور الوقت .بيانات اإلمداد
ميكن جمعها من خالل التعداد البرصي أو من خالل
إمساك األفراد وقياسها (الحظ أن هذا قد يؤدي إىل وفيات
لألفراد) .الشبكات والخيوط واملصائد تستخدم عادة ألخذ
عينات لألسامك األحداث وللمحار .ألواح الجمع والشباك
جمع البيانات من مستوطنات الريقات وإمدادات
األحداث ميكن جمعها بالتزامن مع املؤرش .B5
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الحظ أنه لبعض األحياء (مثل األسامك التي تعيش عىل
املرجان) فإن معدالت النمو ليست دامئ ًا ثابتة خالل
دورة حياة الفرد .كام أن العالقة بني الحجم والعمر
ليس بالرضورة ثابتة عىل مر الزمن .ولذلك فإن فهم
بنية حجم املجتمع يف لحظات معينة قد ال يتيح
للمق ّيمني بأن يكون لهم ً
فهام شامال ودقيقا ملعدل منو
املجتمع أو عمره أو قدرته عىل التكاثر.

مراقبة توقيت وتكرار عمليات التكاثر المعروفة ومواقع
األنواع الرئيسية يمكن أن تساعد فريق التقييم في تحديد خصائص
تركيب وقدرة المجتمع على االستمرار بطريقة أكثر دقة.

واملصائد ميكن استخدامها لإلمساك باألفراد الصغرية ذات
األجسام الصلبة أو اللينة من الالفقاريات مثل إمدادات
املرجان واألحداث من األنواع الرئيسية .املصائد مفيدة
لإلمساك برسطان البحر واملحار و  beche-de-merأو يرقات
الالفقاريات األخرى.
الحظ أنه بسبب جمع بيانات اإلمداد يف املحمية
البحرية قد يتطلب إمساك أو وفاة بعض األنواع قد ال
يتامىش مع األهداف العامة ملحميتك البحرية (مثال:
املناطق التي ال يجب األخذ منها).

المؤشر الحيوي الفزيائي  2بنية مجتمع النوع الرئيسي

يف الكثري من الحاالت يتطلب التحديد الدقيق لبنية العمر
للمجتمع طرقاً علمية معقدة مثل الترشيح وتحليل الحمض
النووي لألفراد املنتجة وتحليل عمر السمك ()otolith
ودراسة الخصائص البنيوية للنوع .بعض هذه الدراسات
ميكن أن تكون مفيدة جداً إذا كان العمر أو الحجم للنوع
الرئييس الذي يتم تقديره ألول إنتاج غري معروف.

املعلومات املستخدمة لتحديد خصائص بنية املجتمع (عىل
األقل بيانات الحجم) يجب أن يتم جمعها مرة أو مرتني سنوياً
وعىل األقل مرة كل سنتني (اعتامداً عىل األنواع الرئيسية).
التوقيت املثايل للقياس يعتمد عىل دورة حياة للكائن
والكائنات التي تتم دراستها .بيانات الحجم يجب جمعها
بالتزامن مع بيانات الوفرة (املؤرش  )B1لكل نوع رئييس.

كيف نحلل ونفسر النتائج
تحليل وتفسري البيانات التي تم جمعها لهذا املؤرش هي
نفسها املبينة للمؤرش  .B1قم بإدخال بيانات الحجم والعمر
إىل قاعدة البيانات الخاصة بتقييم املحمية البحرية حتى يتم
تنظيمها و/أو تصديرها إىل طبقات حجم أو عمر محددة
بفرتات ثابتة أو متساوية ،عىل سبيل املثال بزيادة مقدارها
10سم أو 0.5م يف الطول أو سنة واحدة .قم بإدخال تواتر
الحجم أو العمر لألفراد التي متت مشاهدة األفراد داخل
وخارج املحمية البحرية يف جدول .توزيع األفراد بحسب
الحجم والعمر ميكن متثيله يف شكل بياين من خالل وضع
تكرار مشاهدة األفراد عىل املحور الصادي مقابل الحجم
والعمر ذو الصلة (املحور السيني).
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B2

بسيطة ،كام ميكن إجراؤها باستخدام طرق أكرث تعقيداً مثل
استخدام أدوات البث الراديوي تحت املاء التي ميكن تعقبها
وهذا ال توفر معلومات مهمة حول معدل منو األفراد فقط
(مثل العالقة بني الحجم والعمر) ولكنها تساعد املدراء عىل
فهم الكيفية التي تتنقل بها املجتمع داخل وخارج املحمية
البحرية.

B2

الحظ أنه من أجل فهم صحيح لبنية املجتمع باستخدام
هذا املؤرش سيستغرق عدة سنوات .من الخطورة
محاولة تشخيص املجتمعات املقيمة و/أو اتخاذ
قرارات إدارية بناء ًا عىل مجموعة واحدة من البيانات
أو بيانات وقتها محدود.

نتائج (لكل نوع رئيسي)
ملف عن بنية الحجم للمجتمع الذي تم مسحه
(داخل وخارج المحمية البحرية) في وقت
محدد .هذا ربما يشمل فهماً لنسبة األفراد البالغة
جنسياً في المجتمع.
شكل توضيحي يبين توزيع الحجم/العمر لكل
نوع رئيسي تمت دراسته.
فهم أفضل لقدرة المجتمع على إعادة تكوين
نفسه بناءاً على توفر مخزون مالئم من
البيوض.

باستخدام بيانات اإلمساك قم بوضع ملف مبعدل تكرارات
الحجم (الطول) السنوي لألنواع التي تم صيدها مبرور
الوقت .ومنه قم بعمل منحنى توضيحي .واستخدم النتائج
لتقوم بتقدير معدل الوفيات يف الطبقات السائدة املتعاقبة.
قارن النتائج بغريها ملجتمعات من نفس النوع.

نتائج أخرى (إذا كانت قابلة للتطبيق)

قارن بنية الحجم/العمر للمجتمع داخل وخارج املحمية
البحرية عرب الزمن .بافرتاض أن عدداً مالمئاً ومستقراً من
NOAA Photo Library

سمكة الجندي ذات الخط األسود ( )Myripristus jacobusتسبح بين
الشعاب المرجانية.

األحداث ومن األفراد القادرة عىل التكاثر يبقى عىل قيد
الحياة ضمن املجتمع سيعمل عىل تحسني وجودها ويسمح
باستمرارها بالحياة طبيعياً (والذي قد يكون مرتفعاً يف بعض
الحاالت) حاول أن تجيب عىل األسئلة التالية .هل هناك
أي ميول ميكن مشاهدتها للتغري يف طبقة الحجم/العمر
لألفراد من النوع الرئييس داخل املحمية البحرية مقارنة
بخارجها؟ هل تشري القياسات التي أجريتها لألفراد خارج
املحمية البحرية ولكن يف املناطق املتاخمة لها ـ إىل ظاهر
الفائض ()spill over؟ إذا كان الحجم/العمر الذي تبدأ منه
األفراد بالتكاثر معروفاً هل هناك أي تغريات ميكن مالحظتها
بالنسبة لوفرة األحداث مقارنة باألفراد املنتجني (القادرين
عىل التكاثر) داخل املحمية البحرية مقارنة بخارجها؟ عند
تفسري نتائج الحجم تذكر أن بنية الحجم للعديد من األنواع
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بنية العمر في المجتمع الذي تم مسحه (داخل
وخارج المحمية البحرية).
فهم أفضل لعمر البلوغ الجنسي للنوع
المركزي.
تشخيص الحتمالية التكاثر (يشمل القدرة
على وضع البيوض والتكاثر) للنوع المركزي
مقارنة بدورة الحياة.
فهم أفضل لمقدرة المجتمع على البقاء حياً
وقدرته على االستمرار بناءاً على قدرته على
إعادة تكوين نفسه وعلى وجود مخزون مالئم
من البيوض.
منحنى يبين األطوال التي تم إمساكها
والمعدل التقديري للوفيات.

(مثل السمك الذي يعيش عىل الشعاب املرجانية) ال يعترب
مقياساً دقيقاً لتحديد عمرها أو مقياساً للوقت الذي تصري
فيه قادرة عىل التكاثر.
باستخدام التقنيات اإلحصائية (اختبار  t-testوتحليل التغري)
ما هي نتيجة املقارنة بني املجتمع الذي تم متثيله يف العينة
لنفس النوع الرئييس داخل وخارج املحمية البحرية وبني
بعضه البعض مبرور الوقت؟ ما هو مقدار مصداقية التغريات
أو امليول التي متت مالحظتها داخل املحمية البحرية مقارنة
بخارجها بالنسبة للمتغريات التي تحدث خارج املحمية
البحرية؟
هل بيانات الحجم/العمر التي تم جمعها تقدم فه ًام أفضل
الجراءات املعتمدة يف إدارة املحمية البحرية تؤدي إىل بنية
مجتمع متوازنة مقارنة مع الوضع خارج املحمية البحرية؟
بالنسبة للحجم/العمر هل ميكن مالحظة ما ميكن اعتباره
"عتبة" أو متطلباً ملقدرة املجتمع عىل االستدامة مبرور

العديد من مصادر القوة واملحددات لهذا املؤرش مشابهة
لتلك الخاصة باملؤرش  .B1املعلومات املتعلقة بالحجم
والعمر تعترب معايري مقبولة ومفهومة يف تشخيص وفهم
تركيبة املجتمع وقدرته اإلستمرار عىل الحياة .كام أن الجمع
املنتظم للمعلومات حول الحجم ميكن أن يكون مفيداً
يف فهم والتنبؤ باستدامة األنواع الرئيسية التي يستهدفها
الصيادون داخل وخارج املحمية البحرية .ويف هذا السياق
فإن هذا املؤرش سيخدم يف قياس فعالية املحمية البحرية
كام يساعد عىل تقديم فهم أفضل إلدارة الصيد يف املوقع
ويساعد عىل تحديد كميات الصيد.

حرض النتائج واالستنتاجات من أجل توزيعها .قم بعرض
النتائج للجمهور املستهدف بطريقة سمعية وبرصية،
وقم بتوزيع تقارير مكتوبة (تشمل رسوم بيانية وجداول
بالنتائج) .شجع عىل تأكيد النتائج واالستخالصات بطريقة
مستقلة من قبل الرشكاء واألطراف األخرى التي لها
مامرسات باملساحاة املحمية التي تم مسحها لتأكيد أو نفي
النتائح و مزيد فهم إنعكاسات أنشطة اإلدارة عىل املساحة
املحمية البحرية .تأكد من تضمني أية قصص أو نوادر تبني
النتائج التي متت مشاهدتها من قبل الرشكاء.

قياسات الحجم والعمر تتطلب مهارات أكرث من املشاهدة يف
املوقع فقط .التقدير الدقيق لحجم األفراد من خالل التقدير
عن بعد يتطلب مهارات وخربة وال يتم تنفيذه بسهولة من
قبل املبتدئني أو املدراء بدون تدريب .إجراء قياسات الحجم
للعينات الحية يتطلب أن يكون لدى للموظف الخربة
والتدريب املناسبني لإلمساك بالعينات وتناولها وقياسها
ومن ثم إعادتها ألنها عملية حساسة .التقدير العلمي للعمر
سيتطلب :أ) موظفاً يتمتع بأكرب مجموعة من املهارات
الفنية .ب) وقتاً أطول .ج) املزيد من املعدات والتمويل.

بسبب طبيعة جمع وتحليل املعلومات البيولوجية الصعبة
وبسبب تأثري املتغريات املكانية املؤقتة عىل تفسري النتائج
فإنه يوىص بشدة ،إذا مل يكن هناك أخصائيني أكفاء مدربني
عىل التعامل مع هذه املواضيع بني أعضاء فريق التقييم أو
موظفي املحمية ،برضورة اللجوء إىل خرباء خارجيني.
حرض ملفاً ( )profilعن املقدرة عىل التكاثر (إذا كان ممكناً)
ملجتمع النوع الرئييس وما هي نتيجة مقارنة هذا امللف مبا
هو معروف عن دورة حياة النوع .كيف يقوم هذا امللف

الصندوق

B3

مثال من امليدان

هدف رئيسي لشبكة محمية غوام البحرية وهو
إعادة تأهيل مجتمع أسماك الرصيف المرجاني
التي تراجعت .في محمية أرصفة اتشانغ تم إجراء
تقييم لبنية مجتمع سمك ببغاء البحر (Chlorurus
 )sordidusوهو أحد األنواع التي يتم صيدها في
العادة في حيد غوام القريب من الشاطئ .نتائج
التقييم (يساراً) تبين أن حجمه ووفرته أكثر
في محمية اشتانغ البحرية مقارنة بالمناطق غير
المحمية المتاخمة للمحمية .البيانات لتي تم جمعها
تبين أن مجتمعات هذا النوع تتعافى في المحمية،
وهذا هو الهدف األساسي للمحمية.
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األحجام التي تمت مشاهدتها لسمكة ببغاء البحر داخل محمية
اتشانغ البحرية (األعمدة األرجوانية) مقارنة بخارجها (األعمدة
الصفراء).
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B2

الوقت؟ إذا كان كذلك ،هل ميكن تطويره لتدقيق متطلبات
وطرق اإلدارة؟ بناءاً عىل النتائج الكلية الناتجة عن هذا
املؤرش ما هو مدى احتامل أن يكون املجتمع قادراً عىل
إعادة تكوين نفسه وأن يكون قادراً عىل االستمرار مبرور
الوقت؟ عند مشاركة النتائج مع الجمهور األسايس رمبا يكون
من املفيد لو قدمت جواباً لهذه األسئلة باستخدام مقاييس
نوعية (مثال :أقل ،تحت التغيري ،أعىل) و/أو مقاييس كمية
(مثال :احتامل القدرة عىل التكاثر أو الخصوبة).

بالتنبؤ مبقدرة املجتمع يف االستمرار مبرور الوقت؟ وأخريا
ـ إذا كان ممكناً ـ قم بعرض األعداد/الكثافة لإلمدادات
وأحجام األحداث الناتجة عن مسح اإلمداد وقم مبناقشة
ارتباطها بتوزيع األحجام التي متت مشاهدتها.
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املوئل ُيع ّرف بأنه مكان العيش للكائن الحي أو املجموعة
أو املجتمع حسب مميزاته وخصائصه الحيوية والفزيائية.
أنواع املوائل ميكن متييزها عن بعضها البعض من خالل
مكونات تركيبتها الحيوية وغري الحيوية ( bioticو )Abiotic
التي تشكل مكان العيش.
توزيع املوئل يف منطقة معينة أو نظام بيئي هو عبارة عن
الخصائص البنوية والفضائية لكل أنواع املوائل املمثلة وذلك
بناءاً عىل:




املوقع املكاين (يشمل العمق).
ترتيبه (وضعها بالنسبة لبعضها البعض).
االتساع مبعنى مساحة الكلية (كم.)2

امتداد املوئل يتفاوت بصورة كبرية لكل محمية بحرية.
عىل سبيل املثال حدود محمية بحرية صغرية جد ًا
ومتجانسة نسبي ًا سوف تشمل نوع ًا أو نوعني من
املوائل املختلفة ،ومن ناحية أخرى فإن األنظمة البيئية
الشاسعة تشتمل عىل العرشات من املوائل املختلفة.

توزيع الموئل وأنواع الموائل في محمية بحرية يعتمد على
الخصائص الفيزيائية والحيوية لمكان العيش .على سبيل المثال
هذه الجزيرة المرجانية في ياب في جنوب المحيط الهادئ تبين
نطاقات الموائل المرتبطة بالحيد المرجاني للمياه القريبة من
الشاطئ إلى المياه البعيدة عن الشاطئ حسب العمق ونوع الطبقة
السفلية .هذه الموائل يمكن أن تشمل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1المناطق الشاطئية الرملية.
2الطين الواقع في المنطقة بين أعلى وأخفض مد وجزر سنوي
ونطاق الحيد.
3رقعة المياه الضحلة في الحيد ومرج عشب البحر.
4مسطح الحيد القريب من الشاطئ وقمة الحيد المرجاني.
5قنوات النتوءات األخاديد في الحيد ومقدمة ميل الحيد المرجاني.
6المياه الشاطئية القريبة من الشاطئ.

سالمة (كامل) املجتمع ميكن تعريفها عىل أنها احتاملية
بقاء إمتداد وتعقيد موئل منطقة ما مبرور الوقت .ولذلك
فإن املوئل “الصحي” هو الذي يتمتع بسالمة (كامل) قوية
والذي يكون مرناً تجاه التغريات .سالمة املوئل متكن من
إسترشاف أكرث دينامكية لهذا املؤرش أكرث من تقدير “ملحة”
لبنية املوئل (يف لحظة معينة).

ملاذا نقيسه؟
مجتمعات الكائنات الحية تعتمد عىل مكان عيش مالئم
ميكنها من أن تستمر وأن تتكاثر .بروز عوامل إضطراب
داخل املجتمع تحدث تغريات يف تركيبة املوئل وتراجعا
عىل مستوى تعقيده .ويف املقابل فإن مثل هذه التغريات
ميكن أن تسبب تراجعاً لوفرة النوع الرئييس وتغرياً يف بنية
املجتمع وتركيبه.

الهدف 2
2d
الهدف 3
3a 3b
الهدف 4
4a 4b
4c 4d
الهدف 5
5c 5e
س ال
ا
صع

5
5–1

نهدف من وراء إحداث املحميات البحرية إىل منع أو الحد
من تواتر حدة اإلضطرابات الناجمة عن األنشطة البرشية يف
منطقة ما وذلك من أجل منع التحوالت السلبية التي تأثر
عىل املوائل .هذا يفرتض أن هذه النشاطات التي تسبب
االضطراب محلية ضمن أو حذو املحمية البحرية وليست
خارجة عن نطاق تأثري األعامل اإلدارية للمحمية البحرية.
االضطرابات الخارجية التي تكون خارج سيطرة املدراء
مثل ارتفاع حرارة سطح البحر أو الرتسبات التي تحدث
يف األعامق نتيجة النشاطات الداخلية ميكن أن تؤثر عىل
فعالية األعامل اإلدارية للمحمية البحرية .وليس مفاجئاً
أن املحافظة عىل تعقيد املوئل وعىل “صحته” (سالمته)
تعترب مقياساً أساسياً لنجاح العديد من املحميات البحرية،
وخصوصاً يف مستويات األنظمة البيئية الواسعة التي يتم
متثيلها يف العديد من املوائل .التوعية والفهم األفضل ملصادر
ومستويات التغري لبنية املوئل ال تتيح للمدراء تحديدها
واستهدافها فقط ولكن تتيح لهم إعادة تقييم وتعديل
حدود املحمية البحرية ونطاقات األنشطة بالحدس مبرور
الوقت لتتكيف مع هذه التغريات.
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و بة

املشاهد البحرية هي فسيفساء حيوية ديناميكية ،ترتكب
من عدة أمناط من املوائل ومن توزيع دقيق لخصوصياتها
نتيجة للتغريات الفضائية والزمنية .تركيبة بعض املوائل أكرث
تعقيداً من غريها .تعقيد املوئل ُيع ّرف عىل أنه االتساع
(املساحة كم )2والتنوع (العدد) ألنواع املوائل والنطاقات
الواضحة املوجودة يف منطقة محددة .إن وجود تعقيد
أكرب للموائل ال يعني بالرضورة نظاماً بيئياً أفضل أو صحياً
أكرث ،املستوى “الصحيح” من التعقيد يعتمد كلياً عىل ما
الذي سيحدث طبيعياً يف ظل غياب التأثري البرشي .مع ذلك
فإن تركيبة املوئل األكرث تعقيداً تشمل عدداً أكرب من أنواع
املوائل والنطاقات ضمن النظام البيئي مقارنة ببنية املوئل

الحظ أنه يف الظروف الطبيعية توزيع املوائل وتعقيدها
ال تبقى دون تغري مبرور الوقت واملكان .عىل سبيل
املثال متت مالحظة تراجع يف تعقيد املوئل يف محمية
بحرية نتيجة لزيادة هيمنة الطحالب رمبا نتيجة
املتغريات الطبيعية وليس نتيجة للنشاطات البرشية.

الهدف 1
1b

مق ي

ماذا نعني بتوزيع املوئل وتعقيده؟

التي تكون موزعة بانتظام .بنية املوئل األكرث تعقيداً تشمل
عدداً أكرب من األحياء ولذلك يعتربها املدراء ومجموعات
الحامية أولوية للحامية.

االرتباط
باألهداف
والغايات

B3

المؤشر الحيوي الفزيائي

توزيع الموئل وتعقيده
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العواصف والزوابع تعتبر أمثلة على األحداث الطبيعية التي تسبب اضطراب ًا للموائل والمعروفة بأنها تسبب اضطراب ًا المتداد الموئل
وتعقيده (الصورة على الزاوية) .استخدام شبكات األعماق والديناميت (الصورة الرئيسية) والسيانيد في الصيد تعتبر أمثلة على النشاطات
البشرية المحلية المعروفة بأنها تسبب تخفيض ًا لتعقيد المجتمع.

كيف جتمع البيانات
جمع البيانات لهذا املؤرش تتطلب مسحاً معمقاً وتحديد
الخصائص حول املحمية البحرية.
ميكن القيام بعملية ضبط كاملة للموائل املوجودة داخل
وحول املحمية البحرية إذا كان لدي فريق التقييم الوقت
هذا املؤرش يرتبط ارتباطاً وثيقاً باألهداف العامة
الحيوية الفزيائية التي تم تحديدها بالنسبة للمحميات
البحرية (أنظر الشكل  )B1وتحديداً األهداف ( 4حامية
املوئل) و ( 5إعادة تأهيل املناطق التي تراجعت).

املتطلبات

مواقع ألخذ العينات داخل وخارج المحمية البحرية.
عدداً كافياً من الموظفين المدربين أو من
المتطوعين.
قدرة فريق التقييم على التمييز بشكل واضح بين أنواع
ونطاقات الموائل والمناطق االنتقالية (مناطق التداخل
 ،ecotonesالمناطق التي تتقاطع فيها الموائل)
فريق تقييم له دراية بأنواع المهددات الناتجة عن
النشاطات البشرية ومداها ،بمعنى القدرة على تمييز
أثر االضطراب الذي يسببه اإلنسان.
مساهمة أو مساعدة خبراء مجتمعات بيئيين و/أو
خبراء مسوحات موائل وخرائط.
قارب مجهز بمعدات سالمة ومحرك.
معدات مسح (مثل :أشرطة قياس وبوصلة وحبل جر
وأدوات كتابة تحت الماء) من أجل تحديد تركيب
األشياء األرضية والكائنات الحية التي تشكل الموئل.
معدات غطس تحت الماء وأنابيب تنفس.
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الكايف واملوارد للقيام بذلك .وبخالف ذلك يجب أن يشمل
املسح العشوايئ والتشخيص عىل األقل  % 30-20من املساحة
الكلية داخل وخارج املحمية البحرية يف املسوحات املرتبة
حسب العمق وحسب نوع القاع .عىل األقل يجب عىل فريق
التقييم أن يجعل من بني أهدافه تحديد خصائص أنواع
املوائل “ذات األولوية”؛ مبعنى املوائل التي تشكل غالبية
املساحة الكلية التي تم متثيلها داخل املحمية البحرية أو
التي ُيعرف عنها أنها ذات أهمية كبرية لحامية وإدارة النوع
الرئييس ( )focal speciesاملوجود داخل املحمية البحرية
(عىل سبيل املثال يف املوائل التي تقع عند مصبات األنهر
حيث يتم إمداد األحداث وحيث تنمو) .والوضع املثايل هو
أن يتوفر ملعظم املحميات البحرية الوقت واملوارد للقيام

خرائط أساسية(يفضل أن تكون الكترونية) لكل
المنطقة التي يتم مسحها وذلك بدقة متباينة (من
األكثر إلى األقل دقة).
معدات قياس اإلحداثيات محمولة لتحديد الموقع
الجغرافي (.)GPS
برنامج لنظام المعلومات الجغرافية ( )GISإضافة
إلى المعدات الالزمة له (مثل أجهزة الكمبيوتر وآلة
تخطيط رقمية وآلة طباعة كبيرة الحجم).
وإذا كان ممكناً :وجود تقنيات التحسس عن بعد
(مثل صور األقمار الصناعية و/أو صور جوية
كاملة) ،حيث تقوم طائرة صغيرة أو هيلوكبتر
بالتقاط صور جوية ،أو استخدام كاميرا فيديو
رقمية للتصوير تحت الماء ،أو مركبة يمكن التحكم
فيها عن بعد ( )ROVأو أي روبوتات أخرى ،استخدام
أمواج السونار الكتشاف األعماق ،فريق تقييم له
دراية بأنماط استخدام الموئل.

بيانات تركيبة املوئل يتم جمعها من خالل مسح للخصائص
الحية (املتعلقة باألشياء الحية ( )bioticاألنواع وتركيبة
املجتمع) وخصائص األشياء غري الحية (املادية )abiotic
(الوسط الذي تعيش فيه األحياء وحالة املياه) للمنطقة التي
تم متثيلها .السامح بأن يتم التمييز بني أمناط الخصائص الحية
وغري الحية ( )biotic, abioticالتي متت مشاهدتها ،سيؤدي
إىل تحديد الفرق بني أمناط املوائل املوجودة ومناطق تداخلها
وتقاطعها .طرق املسح امليداين باملناطق الضحلة لتحديد
خصائص الوسط الذي تعيش فيه الكائنات الحية وتركيبات
الكائنات الحية حيدة أو متعددة األنواع ـ مرشوحة تحت
املؤرش  B1واملؤرش  .B2وطرق املسح املستخدمة لجمع
البيانات حول حالة املياه مرشوحة تحت املؤرش .B8

طرق جمع البيانات يف املوقع لهذا املؤرش مشابهة
للمؤرشات  B1و  B2و  B4و  .B5ولذلك ينبغي قياسها
معاً.

ثم يجب جمع بيانات عن حالة املوئل يف منطقة املسح.
حالة املوئل تقاس عىل أنها كمية ونوعية املوائل الحية يف
منطقة العينة .عادة ما يتم تقدير كمية املوئل عىل أنها
نسبة غطاء املوئل (حية أو غري ذلك ،مثال ،نسبة ( )%الغطاء
الحي للرصيف املرجاين ،نسبة ( )%الغطاء لحطام املرجان)
و/أو كثافة الكائنات الحية (مسطحات الطحالب البحرية)
التي متت مشاهدتها يف منطقة العينة (م 2أو كم .)2كام
ميكن أن يتم قياسها بوحدات الحجم (غرام  /م )2من الكتلة

NOAA Photo Library

عندما تكون طرق املسح امليداين غري ممكنة
فإنه ميكن القيام بتعميم نوعي ملختلف أمناط
األوساط ( )substrateالتي متت معاينها وتركيبة
األنواع داخل املحمية التي متت دراستها من
خالل القيام بسباحة مبنية عىل توقيت محدد أو
عشوائية باستخدام معدات غطس .بعض التقنيات
املتقدمة البديلة لتحديد خصائص املوائل يف املوقع
قد تكون متوفرة لبعض املحميات البحرية ،والتي
تشمل املسح باستخدام تصوير الفيديو ملناطق
املياه الضحلة ،تصوير الفيديو من خالل التحكم
عن بعد ،استخدام معدات تحت املاء التي تدار من قبل
اإلنسان ،استخدام املسح الجانبي والسفيل باستخدام األمواج
فوق الصوتية ،استخدام اإلشارات الالسلكية املتعددة لقياس
األعامق واخذ عينات منها .تعرب تقنيات املسح امليداين هذه
مجدية خاصة يف املياه العميقة.

يف بعض الحاالت قد يكون من الصعب تقدير تركيبة املوئل
من خالل طرق املسح داخل املوقع أو خارج املوقع .ويف هذه
الحاالت يجب القيام بتقدير لرتكيبة املوئل وحالته وامتداده
باستخدام أفضل املعلومات واملعرفة املتوفرة (عىل سبيل
املثال من خالل فحص ما متسكه شبكات الصيد ()trawl
خارج املحمية البحرية ومن خالل املقابالت مع الصيادين
الذين يستخدمون املنطقة).
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تحديد خصائص املوائل يتم القيام به من خالل إجراء
املسوحات داخل املوقع أو خارج املوقع يف املحمية البحرية
وحولها .يتم جمع ثالث فئات من البيانات عند إجراء
مسوحات للموائل )1 :بيانات تركيبة املوئل )2 .بيانات
حالة املوئل )3 .بيانات امتداد املوئل .طريقة جمع البيانات
للفئات الثالث ال مبينة أدناه.

داخل المناطق المحمية البحرية في المياه العميقة تشخيص
الموائل ميدانيا ال يمكن أن يكون ممكنا إال من خالل استخدام تقنيات
مثل الغواصات المأهولة أو الروبوتات المتحكم فيها عن بعد.

الحيوية الحية .عند أخذ العينات يف املوقع للمناطق التي
متثل املوائل القاعية عادة ما يتم ذلك من خالل التقسيم
إىل خطوط معاينة ( )transectأو مربعات ( )quadratsأو
نقاط ( )plotsأو التعداد يف مناطق محددة ()poit-counts
أو السباحة يف أوقات محددة ( .)timed swimsنوعية

69

B3

بضبط وتحديد خصائص كل املوائل يف املوقع (ليس املوائل
ذات األولوية فقط) واملوجودة يف املحمية البحرية وخارجها.
يف بعض الحاالت يتم النظر إىل جميع أنواع املوائل املوجودة
يف املحمية البحرية عىل أنها ذات أولوية ولذلك فإنه يجب
أن يتم إجراء مسح لها.

تحديد خصائص تركيبة املوئل ميكن إجراؤها من خارج
املوقع باستخدام تقنيات التحسس عن بعد ،مثل صور
األقامر الصناعية والصور الجوية .هذه الطرق مفيدة بشكل
خاص للمحميات البحرية الواسعة أو للمياه العميقة عندما
ال يكون أخذ العينات من املوقع ممكناً أو فعاالً .وينصح،
كلام كان ذلك ممكناً أن يتم إجراء الحد األدىن من املسوحات
يف املوقع من أجل دعم البيانات التي تم جمعها من خارج
املوقع.

B3

املوئل تعترب مقياساً ملتانة وحيوية املوئل الحي الذي متت
مشاهدته خالل إجراء املسح .ميكن عىل األقل القيام بتحديد
خصائص موضوعية للحيوية الظاهرة للموئل الحي الذي متت
مشاهدته خالل عملية املسح .تحديد مزيد من الخصائص
سيتطلب اعتامد مقاييس معرية لنوعية املوئل أكرث من ذلك
ستتطلب مقياس الرتب لنوعية املوئل ،عىل سبيل املثال
مقياس من  3نقاط من “مهدد باإلنقراض” (أقل رتبة) إىل
“يف مرحلة التدهور” و “صحي” (أعىل رتبة) .قد يكون من
املفيد تحضري قامئة مرجعية لتشخيص املؤرشات املعروفة
املرتبطة بصحة نوع املوئل الذي يتم تقييمه (مثل التلون
والشكل والتواتر والحجم) وذلك عندما يعرتضك موئ ًال حياً
يف املنطقة التي يتم مسحها .طرق تحديد حالة املوئل من
خارج املوقع ترتبط عادة بالتقدير من الجو لكمية املوئل
(املساحة الكلية كم )2التي يتم الحصول عليها من خالل
بيانات التحسس عن بعد.
وأخرياً فإن البيانات حول التوزيع الفيزيايئ للموئل الذي يتم
مراقبته يتم جمعها من خالل القياسات التي يتم اجراؤها
للموئل:




املوقع (العمق واملوضع) ضمن املنطقة التي يتم
مسحها.
البنية (االرتفاع عن قاع البحر والكثافة والحجم).
تكوين املوئل (مقارنة وضعيته بالنسبة للموائل
األخرى يف منطقة املسح).

بيانات البنية واإلعدادات التي يتم جمعها يتم قياسها
بوحدات القياس (سم 2أو م )2أو املساحة (م 2أو كم.)2
بيانات املوقع يتم قياسها إما بوحدات العمق (م أو كم) أو
كإحداثيات للموقع الجغرايف.
الموائل الترسبية العمودية مثل غابات األعشاب البحرية تحتاج إلى جهود مسح أكثر
من الموائل التي يمكن تحديد خصائصها بسهولة مثل الموائل التي توجد في قاع البحر.

وهذه البيانات يتم جمعها إما:




يف املوقع باستخدام نظام تحديد املوقع الجغرايف
اليدوي  GPSوالعالمات الطبيعية املرجعية يف الرب
والبحر.
أو من خارج املوقع باستخدام الصور الجوية أو
صور األقامر الصناعية.

البيانات ذات املرجعية الجغرافية ()Geo-referenced data

تسمح ببالتمييز بني أنواع املوائل التي متت مالحظتها يف
منطقة املسح .عندما ال يكون ممكناً استخدام نظام تحديد
املوقع الجغرايف اليدوي  ،GPSاستعامل الربكار انطالقا من
موقع عوامات طافية دامئة ميكن تحديد موقعها بسهولة
عىل الخرائط ميكن أن تساعد يف تعيني حدود املوائل.
وباملثل فإن استخدام العالمات الربية والبحرية ميكن أن
تقدم تقديراً أولياً بالنسبة لتوزيع ومدى اتساع أنواع املوائل
يف منطقة املحمية البحرية .بيانات توزيع املوائل تعكس
املوقع املكاين ملختلف أنواع املوائل ضمن املنطقة التي يتم
مسحها ،مبا يشمل بنيتها والنطاقات املوجودة فيها.
إعادة تقييم الدورية االحقة لرتكيب وموقع وكمية مختلف
أنواع املوائل ستساعد فريق التقييم عىل تحديد ما إذا
كانت هناك تغريات حاصلة لتوزيع ولتعقيد املجتمع ،وإذا
كانت كذلك فإىل أي مدى .الوضع املثايل هو أن يتم جمع
بيانات تحديد خصائص املوئل بصورة سنوية وعىل األقل
ألنواع املوائل التي تعترب أولوية .قد ال يكون هذا أمراً واقعياً
يف العديد من املحميات البحرية .يف هذه الحاالت ميكن
محاولة إعادة املسح كل سنتني أو ثالث سنوات ،وليس أكرث
إن تحديد ومراقبة أثر االضطراب الذي يسببه النشاط
البرشي ميكن توثيقه من خالل قياس املؤرش .B10
Brandon Cole/naturepl.com
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من خمس سنوات .مراقبة أنواع املوائل من خالل دورات
الحياة السنوية أو عىل مدى عدة سنوات قد تتطلب مراقبة
أكرث تواترا يف إعادة إجراء املسح .يجب أن تكون عمليات
املراقبة أكرث تكرارية يف حالة حصول اضطرابات سواء
طبيعية أو ناتجة عن النشاط البرشي والتي يعرف العاملون
يف املحمية البحرية والرشكاء أنها تؤثر عىل املحمية البحرية
وعىل املناطق التي حولها .تحديد الوقت الصحيح إلعادة
إجراء املسح خالل السنة رمبا يعتمد عىل فرتة النمو والعالقة
بني الظروف البيئية والدورة البيولوجية ()phenology
للكائنات الحية التي تشكل املوئل.

جدول

رسم الخرائط يتم من خالل نقل البيانات التي تم جمعها
حول خصائص املوائل يف خريطة مرجعية تحتوي عىل معايري
جغرافية تستخدم كمرجع للمكان  basemapوذلك بالدقة
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جدول توضيحي للبيانات املدخلة عن النسبة املئوية  %ملعدل الغطاء الكامل لقاع البحر
ألنواع املوائل التي متت مشاهدتها ضمن موئل الرصيف املرجاني داخل وخارج احملمية البحرية
نوع الموئل
المرجان الصلب
الطحالب المرجانية
الطحالب السميكة
المرجان اللين
االسفنج
الرمل
حطام المرجان والصخور الميتة

المحمية البحرية

منطقة

التحكم 1

منطقة التحكم
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13.21
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10.05
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4.38
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0.61
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2.15
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0.15
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إن التحدي املتعلق بتحليل هذا املؤرش هو تحديد ما إذا
كانت التغريات التي متت مشاهدتها بالنسبة ملوقع وتركيب
وكمية ونوعية املوئل داخل املحمية البحرية ناتج عن ظواهر
طبيعية (الدورات اإليكولوجية) أو ناتجة عن النشاطات
البرشية أو تحفيز اإلنسان لها .ومن أجل القيام بذلك
يجب رسم خرائط وتصنيف ومراقبة حول أنواع املوائل التي
تم تحديد خصائصها خالل املسح.
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استكمال خريطة موئل الرصيف المرجاني بالحديقة الوطنية
البحرية بـ  Tubbatahaإحدى المواقع النموذجية قي هذا الكتاب.

كيف نحلل النتائج ونفسرها
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املالمئة بالنسبة لكامل املوقع .يتم تعيني حدود املوائل التي
متت مشاهدتها يف الخريطة املرجعية من خالل استخدام
بيانات نظام تحديد املوقع الجغرايف التي تم جمعها خالل
مسح تحديد خصائص املوئل التي تم إجراؤها .رسم الحدود
يجب أن يتم مبقياس مناسب من أجل عمليات صنع القرار
للمحمية البحرية ،ويف بعض الحاالت ميكن أن يتطلب
ذلك دقة عالية تصل إىل بضعة أمتار .ويتوجه عىل األقل
وضع الخرائط وإجراء التصنيف املناسبني لحدود وتوزيع
والتقاطع لكل أنواع املوائل التي تعترب أولوية يف الخريطة
املرجعية .والوضع املثايل يتطلب استخدام خرائط مرجعية
ذات دقة عالية من أجل رسم الحدود ووضع العالمات بدقة
لكل املوائل التي تقع داخل وحول املحمية البحرية .يجب
مقارنة الحدود التي تم رسمها للموائل بالخرائط األخرى
املتوفرة ّإذا تطلب األمر ذلك .قم باستشارة موظفي املحمية
البحرية والرشكاء املحليني ملقارنة النتائج املستخلصة بخربتهم
ومعرفتهم من أجل اختبار دقة النتائج وحدد أية احتياجات
محتملة من أجل التحديد امليداين الدقيق بالنسبة للموائل
التي تبدو حدودها مشكوكا فيها .شجع عىل عملية اختبار
الحدود والحقائق لتكون شاملة وتشاركية.
يف بعض الحاالت ميكن أن تتوفر الخرائط املرجعية الرقمية.
ويف حاالت أخرى لن تتوفر سوى النسخة املطبوعة من
الخرائط املرجعية األساسية ورمبا يكون مصدرها املكاتب
الحكومية أو املساحني الخاصني .إذا أمكن يتعني ترقيم
( )scanالخرائط املرجعية املطبوعة الدراج البيانات التي
تم جمعها من قاعدة البيانات إىل الخرائط الرقمية من
خالل برامج معالجة الصور أو من خالل برمجيات نظام
املعلومات الجغرافية ( .)GISوحيثام أمكن يجب أن يتم
دعم نتائج وضع الخرائط من خالل استخدام البيانات التي
تم جمعها داخل وخارج املوقع من خالل الحوار والنقاش
مع الرشكاء .وباإلضافة إىل بيانات تحديد خصائص املوئل
يجب أن تحاول تحديد املدى املكاين لالضطرابات واألحداث
واملهددات املعروفة.
البيانات الجغرافية والبيولوجية واالجتامعية املرجعية
األخرى التي تم جمعها من خالل املؤرشات األخرى املبينة
يف هذا الدليل قد تكون مفيدة ملطابقتها بالبيانات التي
تم جمعها حول خصائص املوئل .ومتكن مطابقة لبيانات
املؤرشات املتعددة من تحديد التفاعالت بني العنارص
الحيوية والسلوك البرشي واالضطراب .وإن هذه املطابقة
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التغريات التي متت مالحظتها عىل توزيع املوئل وتعقيده
ميكن أن تكون مرتبطة بوفرة مجتمع النوع الرئييس ويف
كيفية استخدامه للموئل (مثل استخدامه للغذاء أو وضع
البيض) .معرفة هذا ـ يف ظل غياب وجود املعلومات املرجعية الكافية
ملجتمع النوع الرئييس وأمناط استخدامها للموئل ـ فإن هذا املؤرش رمبا
يكون بحاجة إىل قياسه بالتزامن مع املؤرش .B1

الواقعية و تحليل البيانات املتعلقة بعديد املؤرشات ال
تتطلب إستعامل أنظمة املعلومات الجغرافية فحسب بل
أيض مزيدا من الوقت واملهارات واملوارد.
عندما ال تتوفر الخرائط املرجعية أو تقنيات نظام املعلومات
الجغرايف ،فيجب عىل األقل رسم خرائط باليد عىل اوراق
الرسم البياين للبيانات الجغرافية التي تم جمعها من خالل
عالمات التأريم املرجعية أو البوصلة والعالمات البحرية
والربية .البيانات التي تم رسمها باليد ميكن الحقاً نسخها
وعرضها عىل فريق املحمية البحرية والرشكاء للتحقق منها.
حاملا يتم وضع هذه الخرائط قم باحتساب املدى أو النسبة
املئوية  %ملعدل الغطاء القاعي ألنواع املوائل التي متت
مشاهدتها ضمن املوائل التي تم مسحها .قم بتسجيل هذه
القيم لكل نوع من املوائل يف جدول (أنظر املثال يف الجدول
أعاله) وقم بتسجيل االنحراف املعياري الخاص بها مع عدد
تكرار املسوحات التي تم إنجازها يف منطقة العينة .قم
بتضمني البيانات لكل من املحمية البحرية ومناطق التحكم
التي متت دراستها .قم بتحيني بيانات الجدول دورياً عندما
يتم جمع بيانات مع مرور الوقت .تشخيص مدى االتساع
املكاين والتوزيع لكل موئل من أنواع املوائل بصورة دورية
(كلام تم جمع بيانات جديدة) سيساعد عىل مقارنة ومراقبة
التغريات الحاصلة إلمتداد املوئل مبرور الوقت.
قارن االتساع (املساحة الكلية) لكل نوع من أنواع املوائل
مبرور الوقت وحدد ما إذا كان هناك أي تغري ميكن مالحظته
عىل املوئل املوجود .هل هناك دليل عىل ميل إىل نقص
أو زيادة بالنسبة للمساحة الكلية لنوع املوئل؟ إذا كان
الجواب نعم ،فكيف ميكن تفسري هذا التغري (عىل سبيل
املثال كنتيجة إلعصار حدث مؤخراً)؟ يف بعض الحاالت قد
يستغرق األمر بضع سنوات لرصد أي تغري ملحوظ أو أي
ميول .ويف حاالت أخرى قد ال يستغرق األمر أكرث من بضعة
أشهر بعد حدوث االضطراب ملالحظة التغري .ما هي نتيجة
املقارنة بني املساحة الكلية للموئل داخل املحمية البحرية
مقابل خارجها؟
إضافة إىل مدى اتساع املوئل ،هل هناك أي تغري ملحوظ
بالنسبة للتوزيع املكاين واإلعدادات للموئل املوجود داخل
املحمية البحرية مقارنة بخارجها؟ إذا كان األمر كذلك ،ما
ميكن استنتاجه حول الحركات الظاهرة ألنواع املوائل هذه
ولحدودها؟ إذا متت مالحظة نقص ملدى اتساع نوع محدد
من أنواع املوائل ،فهل يتم استبدال املناطق التي ُفقدت
بأنواع موائل أخرى؟ إذا كان األمر كذلك ما هو تفسري ذلك؟
كيف تختلف معدالت التغري بني املوائل املوجودة داخل
املحمية البحرية وبني املوائل املوجودة خارجها؟

النتائج

نتائج أخرى (إذا كانت قابلة للتطبيق)
 قاعدة بيانات لنظام المعلومات الجغرافي ()GIS
للموقع والمتداد أنواع الموائل ونطاقاتها
وتركيبها من األشياء الحية وغير الحية
وبنيتها وكميتها ونوعيتها.
 مجموعة من الخرائط الرقمية التي تم إنشاؤها
باستخدام نظام المعلومات الجغرافي بمستويات
مختلفة من تحليل بيانات المؤشرات.

المؤشر الحيوي الفزيائي  3توزيع الموئل وتعقيده

ال بنسبة ( )%أنواع الموائل التي تمت
 جدو ً
مشاهدتها.
 تقرير في جرد الموائل :أ) يصف أنواع الموائل
ونطاقاتها التي تمت مشاهدتها داخل المحمية
البحرية وخارجها (بما فيها الموقع وامتدادها).
ب) ملفاً يبين التركيب والبنية والكمية
والنوعية لكل نوع من أنواع الموائل.
 خريطة مرجعية جغرافية لكافة الموائل التي
تمت مشاهدتها تبين حدودها وتوزيعها.
 وصفاً لتعقيد الموائل.
 فهماً أفضل لتكامل الموائل.
 بالنسبة للمسوحات المتكررة :تحليل مكاني
لمدى التغيرات التي تمت مالحظتها (إذا كان
هناك تغيرات) لتوزيع الموئل وتعقيده بمرور
الوقت.

ُيعترب التحديد املبارش لتكامل املوئل عملية معقدة جداً
ويف معظم الحاالت ليس من املنطقي قيام فريق التقييم
بذلك كجزء من عملية التقييم .إال أن تقدير نسق التغري يف
مدى اتساع املوئل وتعقيده ضمن املحمية البحرية مبرور
الوقت ميكن أن يستخدم كمعييار لتكامل املوئل .لتقدير
نسبة التغري قم بحساب نسبة التغري الذي متت مالحظته
يف مدى االتساع ،والنوعية (للغطاء الحي) ،والتعقيد
(التنوع) بني القياسات الحالية واملاضية وبني القياسات
الحالية والقياسات املرجعية .قم بقياس التغريات التي متت
مالحظتها عىل مؤرش قاعدي مائوي وقارنها مبعدل التغري
الهاميش السنوي .من الناحية النوعية ،قم بوصف ما هي
احتاملية استمرار نوع املوئل بناءاً عىل ميول التغري التي
الحظتها وعىل معدالت التغري ،وإذا أمكن قم بوصف الفرق
بني توزيع وتعقيد املوئل عىل وضعه الحايل مقارنة مبا كان
عليه سابقاً أو ما ميكن أن يكون عليه يف ظل الظروف
الطبيعية .إن معدالت التغري املنخفضة لتعقيد ومدى اتساع
املوئل ربنا تشري إىل تكام ًال قوياً للموئل .إن معدالً ثابتاً من
الرتاجع يف توزيع املوئل وتعقيده عىل مدار سنوات متتالية
رمبا يشري إىل اضطراب حصل سابقاً أو يحص حالياً للموئل.
مثل هكذا مالحظات ديناميكية رمبا تساعد عىل تفسري
إشارات التحذير املبكرة لتدهور املوئل .من ناحية أخرى فإن
توثيق التغريات الحدية فقط للتغري يف تركيب وتعقيد املوئل
مبرور الوقت داخل املحمية البحرية مقارنة مع خارجها رمبا
تشري إىل وجود إدارة فاعلة.

بعد ذلك قم بتقدير درجة تعقيد املوئل داخل وخارج
املحمية البحرية من خالل قسمة تنوع املوائل (عدد)
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كيف تتغري الخصائص األخرى لكل موئل مبرور الوقت؟
ما هي امليول التي ميكن مالحظتها فيام يتعلق مبكونات
(الرتكيب) كل نوع من أنواع املوائل؟ هل هناك اختالف
يف الرتكيب داخل املحمية البحرية مقارنة بخارجها؟ ماذا
ميكن أن تستنتج من وجود أو غياب نوع معني من األنواع
التي تساهم يف تركيب املوئل؟ هل متت مالحظة تغري يف
نوعية املوئل؟ كيف يتغري موقع وتوزيع املوئل يف البيئة؟
قم مبطابقة املعلومات والتقديرات حول اإلمتداد الفضايئ
للتهديدات والعوامل املهددة املعروفة (إنظر املؤرش
 .)B10ما هي العالقة بني موضع هذه التهديدات وتنقلها
والتغريات التي متت مالحظتها عىل مستوى امتداد ونوعية
املوئل .وعندما يكون النقص املالحظ يف إمتداد املوئل راجعا
لألنشطة البرشية الضارة  ،حدد بإعتبار نوعية وموقع هذه
األنشطة ،إذا ما كان فريق العمل موضوعيا قادرا عىل الحد
من هذه األنشطة.

واملناطق املميزة التي ُوجدت يف املنطقة التي تم مسحها
عىل مساحة املنطقة االجاملية (كم )2وجمع الطول الكيل
للحدود التي تفصل املناطق املحاذية أو مناطق التقاطع
ألنواع املوائل املختلفة .قم مبراقبة وتسجيل التغريات يف
هذين القياسني لتعقيد املوئل مبرور الوقت .بالنظر إىل
التوزيع املكاين ألنواع املوائل ومجموعات أنواع املوائل،
هل تظهر أي أمناط معينة أو مجموعات أو مناطق موائل
ذات خصوصية؟ وهل تطور النمط والتنوع لهذا الرتكيب
أو ّ
قل مبرور الوقت؟ هل أصبح التوزيع امللموس والتقاطع
ً
بني مجموعات املوائل أكرث انتظاما أو متغري الخواص؟ من
خالل تحليل بيانات الرتكيب ،ماذا ميكن أن يستخلص من
تحليل معطيات الرتكيب حول التطور يف الفضاء والوقت
للقياسات الفيزيائية (املوقع ،واالرتفاع ،واملساحة ،والحجم)
والبيولوجية (الرتكيب) وأبعاد كل نوع من أنواع املوائل ـ
مكانياً وزمانياً .هل أصبحت هذه األبعاد أكرث تجانساً أم أكرث
تعقيداً؟ هل تظهر أية عالقات اعتامدية داخلية بني األبعاد
األساسية لكل نوع من أنواع املوائل؟ إذا كان الجواب نعم،
فهل ميكن تعميم الرتابط مع أنواع أخرى من املوائل؟ ما
هي نتيجة املقارنة بني تعقيد املوئل داخل املحمية البحرية
وخارجها؟
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وإذا أردت أن تبحث أكرث يف تكامل املوئل فقم باستكشاف
النتائج املرتابطة بني املؤرش  B1والنتائج املتعلقة بكمية
املوئل ونوعيته .عىل سبيل املثال كيف ترتبط البيانات التي
تم جمعها حول وفرة النوع الرئييس واملعروفة بأنها مؤرش
عىل نوعية املوئل وتكامله ـ مع البيانات التي تم جمعها
حول نسبة التغطية الحية للموئل؟ نتائج تحديد خصائص
املوئل ووضع الخرائط الناتجة عن هذا املؤرش يجب
أن يتم تلخيصها يف تقرير جرد حول املوئل .هذا التقرير
يجب أن يبني ويحدد الخصائص البيولوجية والرتكيبية وأن
يصف املوقع بالنسبة لجميع أنواع املوائل املعروفة التي
تقع ضمن املحمية البحرية وخارجها .كام يجب أن يوثق
التقرير أية تغريات للتوزيع أو لتعقيد املوئل متت مالحظتها
مبرور الوقت ،وأن يناقش ويفرس النتائج التحليلية التي تم
الحصول عليها من تحليل هذا املؤرش .مع رضورة القيام
مبراجعة ومناقشة النتائج التي تم الحصول عليها من قياس
هذا املؤرش يف هذا التقرير مع خبري بيئي مطلع عىل املوائل
والتنوع الحيوي يف املنطقة وذلك قبل توزيع النتائج من
أجل عمليات اتخاذ القرار.

القوة واحملددات
هذا املؤرش يتطلب وقتاً طوي ًال ومجهودا ومواردا مالية
وخصوصاً يف حالة املحميات البحرية الشاسعة والتي تضم
أنظمة بيئية كاملة وتركيبة موائل معقدة .إن جمع البيانات
وتحليلها إذا تم عىل مقاييس عالية وواسعة سيكون مكلفاً
ومضنيا .إضافة إىل أن عملية التحليل وجمع البيانات املبنية
عىل معلومات نظام املعلومات الجغرايف ( )GISوعمليات
التحسس واالستشعار عن بعد تعترب مكلفة مادياً وتستغرق
وقتاً طوي ًال وهي تتطلب وجود موظفني بخربات مناسبة
ومعدات معقدة و عمليات صيانة لتكون جاهزة لالستخدام
من قبل فريق التقييم .ونتيجة لرتاكم القيود التي يتطلبها
هذا املؤرش من ناحية املوارد املالية والبرشية فإن هذا
املؤرش يعترب واحداً من أكرث املؤرشات املوجودة يف هذا
الدليل تكلفة وإرهاقاً وحاجة للموارد ورمبا ال تتمكن العديد
من املحميات البحرية من قياسه.
يجب أن يتم جمع البيانات عىل مساحة جغرافية تكون
كافية متاماً ملالحظة التغريات التي تحدث بدرجة خفيفة.
إذا مل يكن مقياس التحليل الذي يتم بناءاً عليه إجراء املسح
حساساً لالضطراب والتغري البيولوجي فإن نتائج املؤرش ميكن
أن تكون خاطئة يف اكتشاف التغري الحقيقي الحاصل .وحتى
لو تم استخدام مساحة كافية عند إجراء املسح فرمبا ال
تكون هناك الدقة والتغطية الكافيتني لتفسري التغريات التي
متت مشاهدتها.
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وبالرغم من هذه التحديات فإن فهم الحالة وامليول يف
توزيع وتعقيد املوئل داخل وحول املحمية البحرية تبقى
معلومات ذات أولوية ومتطلباً أساسياً لإلدارة الفاعلة
لألنظمة البيئية.
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مثال من امليدان

 لستة أنواع2002  إلى عام1997 نسبة ما تمت مشاهدته من الغطاء الحي من عام
.) بتوباتاهاbenthic( موائل تقع في قاع البحر

الصندوق

من أواسط تسعينات القرن الماضي وحتى
آخرها تمت مالحظة تراجعاً حاداً في نسبة
غطاء المرجان المتصلب الحي الموجود
.في الحديقة الوطنية البحرية بتوباتاها
وكان يُعتقد أن ذلك حاصل جزئياً بسبب
عملية ابيضاض المرجان التي كانت
 الذي ساهم في1998 حاصلة في العالم عام
الزيادة المفاجئة النتشار الطحالب البحرية
 ومنذ ذلك.1999 الذي تمت مالحظته عام
الحين أشارت المسوحات التي استمرت حتى
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الهدف 1
1b 1c
1d

تركيبة وبنية المجتمع

ما هي تركيبة وبنية املجتمع؟
إن املجتمع هو عبارة عن مجموعة الكائنات الحية ()biota
التي تعيش وتتفاعل مع بعضها البعض يف منطقة محددة
جغرافياً مبا يشمل الكائنات األصيلة والدخيلة .عل ًام بأن
بعض املحميات البحرية ميكن أن تستضيف مجموعات
متعددة من املجتمعات .هذا املؤرش ُيعنى باألنواع التي
تتألف منها أصناف املوائل والكائنات الحية التي تعيش
فيها والتي بدورها تشكل املجتمع .عىل سبيل املثال :ما هو
موجود يف املجتمع.
الحظ أن هذا املؤرش يستخدم بصورة أساسية لجمع
البيانات حول التجمعات املتعددة من األنواع يف
مجتمع العينة سواء التي يتم الرتكيز عليها أو غريها
من األنواع .ومن غري املتوقع أن يتمكن فريق التقدير
من قياس كافة التجمعات من الكائنات الحية بطريقة
حقيقية يف ذلك املجتمع.
إن تركيبة املجتمع هي عبارة عن التنوع يف كافة األنواع
املمثلة فيه وتوافرها النسبي (نسبتها لبعضها البعض).
فغنى األنواع ،وتنوعها ،وتوافرها النسبي تعترب جميعها من
خصائص تركيبة املجتمع.
بنية املجتمع هي وصف مخترص حول األعداد ووفرة األنواع
يف املجتمع ،وكيف تتواجد وتتوزع ميدانياً (الشكل) واملوائل
التي فيها أو عليها يتمكن أفراد ذلك املجتمع من العيش
(البنية) .وبناءاً عىل ذلك ميكن وصف تركيبة املجتمع بأنها
األعداد والوفرة النسبية لكافة األنواع يف املجتمع ،وكيفية
توزعها يف نطاقات أو مناطق يف أماكن عيشها .عىل سبيل
املثال ،ميكن اعتبار أن تركيبة املجتمع لألنظمة البيئية
الساحلية ميكن دراستها ضمن املناطق الواقعة بني املد
والجزر ( ،)intertidalواملناطق الشاطئية والقاعية .إن تنوع
املوائل ووفرتها النسبية يعتربان محددات مهمة لرتكيبة
املجتمع .كام أن العوامل غري الحيوية أو العوامل الفيزيائية
( )Abioticكالضوء والرتبة عىل سبيل املثال ـ تؤثر بشكل
كبري عىل تركيبة املجتمع.

ملاذا نقيسها؟
يعترب هذا واحداً من أكرث املؤرشات الحيوية فزيائية أهمية.
إن عملية اإلحياء الرئيسية لل ُبنية والرتكيب الحاصل طبيعياً
للمجتمع املتوطن تعترب عملية هامة من حني آلخر وذلك
لتساعد عىل سالمة األنظمة البيئية ،مبا يشمل صحة
النظام ،وفعاليته ،ومقاومته لعوامل االضطراب .كام أن فهم
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التغريات الواقعة عىل بنية وتركيب املجتمعات الواقعة
ضمن املحميات البحرية أو املتاخمة لها باإلضافة إىل فهم
آثارها وأصل منشأها (سواء الحاصلة ألسباب طبيعية أو تلك
الناشئة عن املخلفات الكمياوية والبيولوجية) تعترب أمراً
أساسياً يف تشخيص ومعالجة األنظمة البيئية غري السليمة.
إن قياس بنية وتركيب املجتمع مع الوقت تتيح للمدراء
إمكانية تقييم ما إذا كانت جهود الحامية (كاستخدام
املحميات البحرية يف حالتنا هذه) تعطي النتائج املرجوة
منها بالنسبة لألنظمة البيئية املستهدفة.
إضافة إىل ما سبق فإن فهم ماهية األنواع واألجناس التي
تشكل املجتمع ،والكيفية التي تتفاعل فيها هذه الكائنات
الحية مع بعضها البعض يف األوضاع الطبيعية تساعد املدراء
عىل تحديد األولويات يف مراقبة املناطق الساحلية التي
تحتاج إىل حامية .عىل سبيل املثال إذا متكن املدراء من
معرفة أي املناطق القريبة من الشاطئ تضم أكرب تجمع
لألنواع الحية من ناحية غناها وتعددها فإن ذلك سيمكنهم
من تحديد أولوياتهم يف الحامية ويف تخصيص املصادر تبعاً

املتطلبات
نفس المتطلبات المدرجة تحت المؤشرات  B1و
 B2و .B3
عينة ممثلة من مواقع الدراسة داخل وخارج
المحميات البحرية عبر أنواع الموائل المعروفة
ونطاقاتها.
عدد مناسب من طاقم العمل و\أو المتطوعين بما
يتناسب مع مساحة المنطقة التي سيتم دراستها.
ويجب أن يكونوا :أ) مدربين على عمليات التعداد
تحت الماء .ب) قادرين على تحديد األنواع التي
يتم تعدادها بطريقة صحيحة .ج) متطوعين
ومنتدبين بإجراء كل ما تتطلبه الدراسة.
ويمكن القول أن الحد األدنى هو أربعة أشخاص
للدراسة.
التجهيزات المناسبة للدراسة ،مثل قارب مزود
بمعدات السالمة ،ومعدات أخذ العينات ،ومعدات
الغوص ،وذلك بهدف مراقبة األنواع المختلفة
والموائل المتنوعة سواء داخل أو خارج المحمية
البحرية.
كما يجب أن يتمتع الطاقم بالمعرفة والخبرة
الضرورية التي تساعدهم على تفسير التغيرات
في بنية وتركيب المجتمع .وهذا ربما يتطلب
استشارة المختصين البيئيين الذين لديهم معرفة
جيدة بمنطقة الدراسة .علماً بأن هناك ندرة في
العالمات العالمية المرجعية التي يمكن أن تصف
التغيرات الحاصلة في كل مكان تحدث فيه.

مبا أن املنطقة التي سيتم مسحها لهذا املؤرش تحتضن
مجتمعات متعددة فإنه من املفيد لفريق التقييم العمل
مع إدارة املحمية الختيار مجموعة من املجتمعات ذات
األولوية (اثنان أو ثالثة) التي تضمن تقيي ًام للبنية وللرتكيب
لكافة النظام الحيوي بناءاً عىل دورها البيئي وأهميتها؛
عىل سبيل املثال املجتمعات التي تحتضن أنواعاً رئيسية،
واملجتمعات النادرة أو الهشة ،أو املجتمعات املعرضة ألثر
برشي شديد مثل مواقع الغوص السياحية أو مواقع الصيد
بالكركارة (.)Trawling
منهجيات جمع البيانات لهذا املؤرش مرشوحة تحت باب
منهجيات املشاهدة يف املوقع للمؤرشات  B1و  B2و
 .B3جمع البيانات لهذا املؤرش يجب أن تتم بالتزامن مع
املؤرشات  B1و/أو  B2وذلك من أجل االستفادة القصوى
من مجهود الفريق .مع ذلك فإنه خالفاً للمؤرشين  B1و
 B2هذا املؤرش يتطلب مالحظة الجميع (أو ما هو مريئ
هذا املؤرش مرتبط مبنهجيات وجمع البيانات للمؤرشين
 B1و  .B2وتحديداً فإن جمع البيانات عن الوفرة
النسبية للنوع الرئييس الذي تم اختياره واملوجود يف
مجتمع العينة ـ سيكون مفيداً لهذا املؤرش.

كخطوة أوىل سيكون من املهم تحديد أنواع املوائل املختلفة
و/أو النطاقات املوجودة ضمن املناطق التي تتم إدارتها يف
املحمية البحرية أو تكون محتواة فيها وذلك لكل مجتمع
(أو مجموعة املجتمعات ذات األولوية) والتي تتواجد ضمن
املحمية البحرية أو حولها .بعد ذلك ،يجب إعداد قامئة
لكل األنواع ووفرتها (تواترها) لألحياء التي متت مشاهدتها
يف كل مجتمع وذلك لكل نطاق أو نوع من أنواع املوائل.
تقنيات إجراء املسح الدقيقة املستخدمة يف مشاهدة
وإعداد القامئة لألحياء املوجودة ستعتمد عىل املوئل وعىل
خصائص املكان الذي يتم إجراء املسح فيه (أنظر املؤرشين
 B1و  B3ملعرفة التفاصيل) .وبصورة مثالية سيكون لدى
فريق التقييم قياساً للمنطقة التي تم مسحها .وبشكل عام
فإن عمليات السباحة العشوائية والتعداد يف نقاط محددة
عرب أنواع املوائل التي يتم مسحهاً سيفي بالغرض بدالً من
التعداد من خالل املشاهدة عرب النطاقات أو املربعات .هذه
املنهجيات قابلة للتطبيق وموثقة جيداً بالتفصيل يف مراجع
أخرى (أنظر املراجع أدناه).

المؤشر الحيوي الفزيائي  4تركيبة وبنية المجتمع

كيف جنمع البيانات

في الفلبين يقوم المدراء الحكوميون المحليون أحيانا بتدريب
سكان المناطق الساحلية على استخدام تقنيات التقدير البسيط
لمراقبة التغير في بنية وتركيب مجتمعات غابات المانغروف
واألعشاب البحيرية و الرصيف المرجاني بمرور الوقت.
Toni Parras
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لذلك حسبام تقتيض الظروف .وهذا بالتايل يزيد من قيمة
االستثامر يف الحامية مع مرور الوقت ويقلل من املخاطر.

وأعليتها) األحياء يف املجتمع الذي تم اعتامده واملواقع التي
تم تحديدها .ولذلك فإن املسح عىل األغلب سيتطلب جهداً
ووقتاً وموارد أكرث مام تحتاجها املؤرشات  B1و .B2

البيانات التي يتم جمعها ضمن منطقة العينة يجب أن
تعكس ما ييل:




B4




سج ًال لكل األنواع التي يتم مشاهدتها.
مذكرة حول أي نوع من األحياء املهددة أو الدخيلة
أو النادرة من بني األصناف لتي تم جردها.
العدد (التواتر) والحجم (حيثام كان ذا صلة
وممكناً) لكل فرد متت مشاهدته من كل نوع.
العمق واملوقع يف عمود املاء حيث متت مشاهدة
الفرد.
أنواع املوائل التي تم أخذ العينات منها ،مبا يشمل
األنواع التي تشكلها.

حيثام أمكن يجب أن يتم توثيق بنية وتركيب املوئل
من خالل تقدير نسبة الغطاء واملقاييس املناسبة للوفرة.
وتحديداً مكونات بنية األحياء ( )bioticيف املوئل (مثل
مسطحات عشب البحر ،ومجتمعات القاع الحساسة،
والحيود املرجانية ،واملانغروف) يجب متثيلها بصورة مناسبة
ليتم تحديد غطائها .التقنيات املستخدمة للقيام بذلك
تشمل الغطس باستخدام أنابيب التنفس والغوص (مثل
الجر وخطوط حرص النطاقات واملربعات) وأيضاً تقنيات
التحسس والقياس عن بعد (مثل التصوير الجوي ،صور
األقامر الصناعية ،تصوير النطاقات) (أنظر املؤرش .)B3
اختيار التكنولوجيا يعتمد بصورة أساسية عىل القدرات
واملوارد املتوفرة لفريق التقييم الذي ينفذ دراسة البنية وعىل
نوع املوئل الذي تتم دراسته .هذا رمبا يتطلب إجراء مسح
منفصل لقامئة األنواع املبينة أعاله .وحيثام أمكنُ ،ينصح أن
يتم إجراء مسح بنية املوئل بالتزامن مع املسوح األخرى
التي وضعت لجمع بيانات مؤرشات أخرى .عىل سبيل املثال
خالل مسح النطاقات يف منطقة الرصيف املرجاين التي يتم
مسحها ،مجموعة من الغواصني ميكن أن تجمع بيانات
وفرة النوع وبيانات الحجم (املؤرش  B1و  )B2بالتزامن مع
مجموعة ثانية تقوم بإجراء مقاطع خطية ()line intercept
عرب النطاق لتعريف مجتمع الرصيف املرجاين.
مسح مجتمعات املياه العميقة واألقيانوسية ستحتاج إىل
وقت أطول وجهود أكرث لتنفيذها .يف هذه الحاالت قد
يكون من املفيد استخدام منهجيات املسح خارج املوقع
ميكن ربط البيانات التي يتم جمعها لهذا املؤرش مع
بيانات املؤرش  .B6مبا أن هذا املؤرش مرتبط بالفهم
األفضل ألثر النشاط البرشي والنشاطات األخرى التي
يتم مامرستها عىل البيئة البحرية ـ فهو مرتبط أيضاً
للمؤرش  B10ومع عدة مؤرشات اجتامعية اقتصادية.
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(كام هي مبينة يف املؤرش  .)B3قامئة األنواع ملجتمعات املياه
العميقة توضع يف العادة من خالل فحص إمساكات شبكات
الصيد الضخمة أو شبكات الصيد بالكركارة .وحيث أن
هذه التقنيات مدمرة وليست مناسبة لالستخدام االعتيادي
داخل املحمية البحرية وال تعترب مستدامة ـ لذلك ال ُينصح
باستخدامها.
مسوحات قامئة األنواع وغطاء املوائل لكل مجتمع يف العينة
يجب إجراؤها مرة عىل األقل كل سنتني أو ثالث سنوات،
والصورة املثالية هي إجراؤها سنوياً ،خصوصاً إذا كان التغري
يف بنية املجتمع جلياً .عند تكرار املسوحات أخذ عدد من
العينات كايف لتمثيل املجتمعات ومواقع الدراسة وذلك
من أجل أن تكون النتائج موثوقة فيام يتعلق باملوجودات
وبالكمية النسبية .تحيني قامئة املوجودات التي تم وضعها
عىل مدار العام يجب تكراره يف نفس التوقيت وأخذ التواريخ
املعروفة مثل وضع البيوض والتكاثر والهجرة املوسمية ...الخ
بعني االعتبار.
الحظ أن هناك طرقاً أكرث تعقيداً وتقنية متوفرة
لفريق التقييم لقياس بنية املجتمع .ينبغي أن يتمتع
الفريق باملهارات والوقت الالزمان إلجراء هكذا دراسة
متقدمة ،أو أن يكون لديهم إمكانية الحصول عىل
خربات خارجية أو موارد للقيام بذلك.

كيف نحلل ونفسر النتائج
قم مبقارنة وإدخال وإدارة البيانات التي تم جمعها يف قاعدة
بيانات مراقبة فعالية املحمية البحري
ميكن إجراء بعض التحليالت البسيطة من خالل إجراء بعض
الحسابات لبنية املجتمع (مثل التنوع فيام يتعلق بالوفرة
واالنتظام) وتركيبه (مثل الوفرة النسبية والتوزيع املكاين)
وذلك باستخدام البيانات التي تم جمعها .وتحديداً ،عىل
األقل صفتني يجب حسابهام لقياس هذا املؤرش:



غنى النوع.
وفرة النوع النسبية.

كام ميكن حساب صفتني أخريني إضافيتني:



 َتساوي (تكافؤ) النوع (باستخدام مؤرش شانون
وسمبسون).
تنوع املوئل.

Peter Scoones/naturepl.com

قياس وفرة النوع هو العدد الكيل من النوع املوجود يف
املجتمع .ولتحديد ذلك قم بوضع قامئة بكل األنواع التي متت
مشاهدتها يف املنطقة التي تتم إدارتها وقم بوضع تصنيف
كل منها حسب نوع املوئل و النطاق الذي تم مسحه .إعداد
تعريف (جدول/شكل توضيحي) لبنية وتركيب املجتمع
املوجود داخل وخارج املحمية البحرية سيكون أمراً مفيداً
أيضاً .العدد الكيل من األنواع املوجودة يف هذه القامئة ميكن
مراقبته مع مرور الوقت ملعرفة التغريات وامليول .الحظ أنه
من الرضوري إبقاء أي تغريات تصنيفية جنباً إىل جنب أو
أي فهم جديد متعلق بتشكل أو تطور نوع جديد ،وتحديداً
لألحياء البحرية حيث يكون هناك معلومات جديدة تعمل
عىل تحديث العالقات مثل أسامك الرصيف املرجاين.
ثم قم بإنشاء شكل توضيحي يبني وفرة النوع النسبية (أو
قم بوضع ملحقاً للوفرة النسبية) من خالل غزارة (موزعة يف
مجموعات من األكرث إىل األقل عىل املحور السيني ومدرجة
حسب االسم) لألنواع املوجودة يف املجتمع مقابل تكرارها
أو ترددها الذي تم مشاهدته عىل املحور الصادي مقارنة
ببعضها .ميكن إجراء تحليل أعمق لذلك عىل مستوى
خصائص املوئل .قم بإبراز/تحديد األحياء الغازية والنادرة
واملهددة واألحياء املوجودة بشكل اعتيادي يف هذا الوصف.
قم بتحديد خصائص تركيب املجتمع من خالل تحديد
ووصف الوفرة النسبية لألنواع املختلفة املوجودة ضمن
املجتمع.
وأيضاً يف إطار هذا النطاق ميكن قياس انتظام النوع عىل
أنها نسبة أفراد النوع بناءاً عىل الوفرة النسبية ـ نسبة إىل
درجة سيطرة أو سيادة النوع يف املجتمع (رتبة السيادة) .قم
بحساب قياس السيادة (وهي تلك التي تسيطر عىل املجتمع
بيولوجياً ألنها األكرث تأثرياً عىل البيئة املحيطة) باستخدام
مؤرش سمبسون للرتكيز (أنظر املراجع املفيدة أدناه).
باستخدام هذا املؤرش قم بتحديد أي من األنواع أكرث سيادة
يف املجتمع .انتظام األنواع ميكن حسابه باستخدام مؤرش
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مثال لتركيبة المجتمع األفقي من البحر األحمر بمصر

باإلضافة إىل ذلك ميكن وضع ملف للموائل من خالل
مؤرش تنوع املوائل باستخدام حسابات شانون للمنطقة
التي تم مسحها .بناءاً عىل نتائج هذا التحليل ميكن تحضري
خريطة تحدد خصائص أنواع املوائل وتنوعها واملساحات
التي تغطيها يف املنطقة التي يتم إدارتها ويف املناطق داخل
املحمية البحرية .التغريات يف بنية املوئل التي تحدث مبرور
الوقت ميكن مراقبتها باستخدام هذه النتائج كام ميكن
مقارنة النتائج مع البيانات امليدانية األخرى (إذا أمكن
مقارنتها باستخدام نظام املعلومات الجغرايف) لتحديد املوقع
واالمتداد ودرجة التغري الحاصل.
فيام يتعلق بتجميع السمك ،هناك اختبار شائع ملقارنة
بنية املوائل ملجتمعات السمك مبرور الوقت وهو مقياس
زيكانوفسيك النسبي للتشابه (أنظر .)Schoener, 1968
تحديد خصائص الوفرة النسبية لألنواع ميكن أن يكون
لوغرمتي عادي ( )log-normalأو حسب خط مكرس
( )broken stickأو هيمنة بيئية .توزيع هذه األمناط للوفرة
النسبية ميكن متثيلها وتحليلها .هذه الطرق التحليلية موثقة
يف بعض املراجع (أنظر املراجع املهمة أدناه).
بناءاً عىل تركيب املجتمع (الوفرة النسبية وتغريات الهيمنة
والتوزيع املكاين) والبيانات التي يتم جمعها لكل مجتمع
يتم مسحه داخل وخارج املحمية البحرية والنتائج التي يتم
الحصول عليها ـ هل املجتمع الذي يتم دراسته داخل املحمية
البحرية التي متر بتغريات ملحوظة (تغريات بعيدة جدا ًعن
الرتكيب الطبيعي فيام يتعلق بالوفرة النسبية والسيادة)
بالنسبة إىل تركيبته؟ هل تبني البيانات أن املجتمع الذي يتم
دراسته داخل املحمية البحرية تحصل فيه زيادة ملحوظة
(ظهور أكرث من ثالثة أنواع كانت يف املايض غري موجودة و/
أو زيادة يف الوفرة النسبية لعدة أنواع) فيام يتعلق بالتنوع
الحيوي فيه.
قارن النتائج بني مؤرشات املوئل الذي يتم مسحه وبني
تركيبة املجتمهات .ما هي األمناط التي تظهر يف التنوع
الحيوي املحلية واإلقليمية؟ ما هي نتيجة املقارنة النسبية
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شانون للتنوع ،وهو حساب بسيط نوعاً ما موثق يف بعض
املراجع (أنظر املراجع املفيدة أدناه) .ميكن تحليل املقارنة
بني املؤرشات باستخدام اختبار ت ( )t-testمعدل ملقارنة
مالحق شانون (أنظر  .)Magurran 1988مؤرش موريستا
هورن ( )Morisita-Hornيسمح بإجراء مقارنة بني النتائج
املرجعية والنتائج التي تم الحصول عليها مبرور الوقت (أنظر
.)Magurran 1988

إن فه ًام مناسباً للتغريات يف بنية املوئل وتركيبه يعترب أمراً
حاس ًام للوصول إىل اإلدارة املثىل ومن أجل فهم مدى أثر
التدخالت اإلدارية يف البيئة املعينة .وضع حوادث تجريبية
بني تغريات بنية املجتمع و  /أو استقراره وتبنيها يف املحمية
البحرية يعترب تحدياً واضحاً .ومع ذلك فإن تكرار هذه
الحوادث يعترب مه ًام لتحسني استخدام املحمية البحرية.

النتائج
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قائمة باألنواع والموائل التي تشكل المجتمع.
وصفاُ للكيفية لتركيب هذه الموائل واألنواع
في المجتمع.
ملفاً عن الوفرة النسبية لألنواع المختارة.
ملفاً حول هيمنة األنواع.
ملفاً حول تنوع األنواع (الغنى والتكافؤ).
ملفاً حول تنوع الموائل.
خريطة تبين بنية الموائل وأنواعها.

يعترب هذا املؤرش واحداً من أكرث املؤرشات صعوبة لقياسه.
طرق املسح املعنية تعترب مبارشة نسبياً وميكن القيام بها من
خالل تدريب وخربة متوسطة .ومع ذلك فإنه ونتيجة لكثافة
البيانات لهذا املؤرش ،فإن فه ًام عميقاً وشام ًال لبنية وتركيب
املجتمع سيحتاج إىل وقت طويل وإىل جهود وموارد مالية
أكرث من تلك املطلوبة للمراقبة البسيطة لوفرة وتركيب
املجتمع للنوع الرئييس الذي تم تحديده .بعيداً عن جمع
البيانات فإن هذا املؤرش يتطلب تعقيداً جوهرياً يف التحليل
والتفسري .مع هذا التعقيد هناك أيضاً درجة عالية من عدم
التأكد فيام يتعلق بتفسري النتائج بدقة ووضع استنتاجات
صحيحة .ومع هذه املتطلبات الزائدة هناك مجازفة يف أن

بني املجتمعات واألنواع املوجودة فيها ووفرتها؟ هل متت
مالحظة أية تغريات مبرور الوقت فيام يتعلق بالوفرة
النسبية لألنواع األصلية يف املنطقة مقابل األنواع الغازية؟
وإذا حصل ذلك فام هي التغريات يف وفرة األنواع ووفرتها
املرتبطة بها والتي متت مالحظتها مع وجود هذه األحياء
الغازية أو الدخيلة.
إذا متت مالحظة تغريات يف بنية املجتمع وتركيبه (مثل
االنخفاض يف التنوع لألحياء املوجودة أو التغريات يف السيادة
أو الهيمنة لنوع معني) ،أو إذا تم رصد أنواع غازية جديدة،
رمبا تجعل هذه التغريات من الرضوري زيادة الجهود ملراقبة
هذه التغريات بانتظام (سنوياً أو مرتني يف السنة).

الصندوق

مثال من امليدان
لتحديد خصائص بنية وتركيب المجتمع الشاملة
للرصيف المرجاني (امتداد  110كم) في محمية
المحيط الحيوي الساحلي سيان كان المكسيكية،
تنوع أصناف السمك والطحالب ومرجان
سكليراكتان  scleractinianـ تم تقديره من خالل
عدة محطات مراقبة .من خالل مقارنة النتائج التي
تم جمعها على مدار عدة سنوات لوحظ تأرجح
أو تباين في وفرة األنواع في المجتمع ويبدو أنه
يحدث في نمط متكرر .وعالوة على ذلك هذه
التغيرات في المجتمع لم يبدُ واضحاً أنها متأثرة
ال من
باالضطراب الطبيعي مثل البراكين .وبد ً
ذلك فإن االستخدامات الترفيهية مثل نقل القوارب
والصيد والغوص تزداد مساهمتها في التغير في
تركيب المجتمع.

الحظ أن التفسري الدقيق للتغريات التي متت مالحظتها يف
املجتمع ويف التنوع تتطلب وقتاً كافياً وقاعدة بيانات مناسبة.
رسم استنتاجات موثوقة عىل املدى القريب رمبا تكون مهمة
صعبة ويجب عدم التقليل من شأنها .التغريات عىل املدى
القريب التي متت مالحظتها عىل التنوع قد تؤدي إىل إساءة
تفسري النتائج؛ عىل سبيل املثال رمبا يزيد عدد األنواع يف
مجتمع مع بداية أو بعد فرتة قصرية من حدوث االضطرابات
ولن تقل األعداد إال بعد فرتة من الزمن .أخرياً فإن الصفات
البيئية ميكن أن تبني أو توضح التغريات املالحظة يف بنية
املجتمع مثل التفاعل بني املجتمعات أو األحياء أو األمناط
أو املكونات يف استغالل موائل املجتمعات.

مصادر القوة واملحددات يف هذه املنهجية الخاصة بتقنيات
املسح امليداين مبينة ضمن املؤرش  B1و  .B2إضافة إىل ذلك
ليس كل أنواع املوائل تتطلب نفس الجهود .عىل سبيل
املثال مراقبة الرصيف املرجاين رمبا يكون من األولوية مراقبة
عشب البحر أو مجتمعات القاع اللينة بناءاً عىل تقدير
املهددات والقيمة واملخاطر.
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التغير الذي تمت مالحظته لمجتمعات الحيد
المرجاني في سيان كان على مدار العشر سنوات
الماضية

بيدرو بايال

يويوم

مؤخرة الرصيف حافة ذروة
الرصيف

مقدمة الرصيف
الداخلية

غنى األنواع
1991

33

23

31

1996

24

30

26

1997

15

41

29

1998

11

20

28

1999

20

27

18

2000

–

19

15

2001

–

15

16

2002

14

15

10

1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

0.90
2.78
0.80
1.18
0.38
–
–
1.80

0.39
7.95
2.85
1.08
1.13
0.60
0.93
0.65

0.60
1.75
5.43
14.13
0.60
1.13
0.98
2.23

1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

2.2836
2.3257
1.3143
1.7670
–
–
1.7489

1.3274
2.9356
2.1973
2.1341
2.4166
2.1214
1.9241

2.7996
2.1094
0.5419
0.8862
2.4585
2.3013
0.8390

1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

0.8060
0.9699
0.5708
0.9081
–
–
0.6627

0.4592
0.8810
0.8326
0.8320
0.9422
0.7834
0.8757

الكثافة (األفراد  /م)2
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هذا املؤرش ميكن النظر إليه عىل أنه أولوية ثانوية فيام
يتعلق بجمع بيانات فعالية اإلدارة يف حني أنه يعترب ذا
أهمية أساسية إذا علمنا األهداف والغايات ذات األولوية
للمحمية البحرية.

ينبغي أيضاً مالحظة أن نتائج املقارنة بني بنية املجتمع يف
املناطق التي تتم إدارتها (داخل املحمية البحرية) مقابل
املناطق املجاورة الخاضعة لتغريات طبيعية وتغريات ناتجة
عن النشاط البرشي ميكن أن يكون صعب تفسريها بدقة
وذلك نتيجة آلثار "إزاحة الخط املرجعي" .هذا األثر هو
عندما ال يتم رصد املدى الذي ستتغري به تركيبة املجتمع
وبنيته طبيعياً داخل املحمية البحرية لو مل يكن يمُ ارس عليها
أي تدخل إدارة برشي ـ أو مل يتم تقييمها عند التقليل من
أهميتها بسبب التغريات التي متت مالحظتها يف املناطق
املجاورة التي ال يتم إدارتها .نتيجة هذا األثر ميكن أن تؤدي
إىل أخطاء يف التفسري ويف االستنتاج عند مقارنة املشاكل
املحتملة ،سيكون من الحكمة جمع بيانات خالل فرتة
ترتاوح بني  10-5سنوات بدالً من سنتني أو ثالثة وذلك قبل
البدء يف تفسري النتائج.
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ما هو معدل جناح اإلمداد
( )Recruitmentداخل املجتمع؟

واإلمداد ومعدالت نجاة األفراد غري البالغة (األحداث) يف
املجتمعات املتعددة يف املجتمع العام .إنه ال يقيس قدرة
التكاثر الحقيقية وقدرته عىل الحياة.

االرتباط
باألهداف
والغايات

نجاح اإلمداد يف املجتمع هو درجة انتاج الريقات واالستقرار
وإمداد الصغار والنجاة التي متر بها يف مجتمع األحياء التي
تعيش يف املجتمع .درجة نجاح اإلمداد يف املجتمع ُيعتقد
بأنها تستخدم كمؤرش عىل قدرة املجتمع عىل االستمرار مبرور
الوقت وأن يكون مجتمعاً قاب ًال للحياة (احتاملية استمراره
يف العيش) .من خالل مراقبة التغريات يف نجاح اإلمداد رمبا
يساعد ذلك يف وصف الكيفية التي رمبا تتغري فيها العالقات
بني املجتمعات .ولذلك فإن هذا املؤرش يهدف إىل تقديم
انعكاساً يف تقدير احتاملية قدرة األحياء يف املجتمع عىل
املحافظة عىل نفسها مبرور الوقت.

ملاذا نقيسه؟

الهدف 1
1b 1e

الهدف 4
4a 4b
4c
س ال
ا
صع

5
5–1

يعترب هذا املؤرش واحد ًا من أكرث مؤرشات فعالية اإلدارة
تعقيدا وتقدم ًا يف هذا الدليل .إضافة إىل ذلك هناك
جدال حول استخدام وموثوقية بيانات اإلمداد لتفسري
سالمة البيئة بسبب التغريات املكانية املؤقتة املرتبطة
باإلمداد .وبناء ًا عىل ذلك فإن قياس هذا املؤرش يجب
Toni Parras

هذا املؤرش يهدف إىل جمع معلومات رسيعة حول
املجتمعات املتعددة لألنواع (مبا فيها األنواع الرئيسية) يف
املجتمع عرب أنواع املوائل ذات الصلة أو النطاقات ،ومنطقياً
ليس من املتوقع قياس كل أحياء املجتمع .هذا املؤرش يركز
عىل قياس انتظام (دورية) ومدى امتداد مستوطنات الريقات
مبا أن بنية النوع ووفرته النسبية يف املجتمع تعترب جزئياً
من عوامل قدرة املجتمع عىل سد نقص مقومات املجتمع
ـ فإن هذا املؤرش مرتبط بصورة وثيقة باملؤرش .B4
املؤرش يستخدم أحياناً كمقياس عىل صحة النظام الحيوي
( .)B6ولذلك فإن له معنى مهم للمدراء الذين يهتمون
بالحفاظ عىل نشطات األنظمة الحيوية ومرونتها عرب
استخدام املحمية البحرية.
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و بة

كيف جنمع البيانات

الهدف 2
2a

مق ي

هذا املؤرش يستخدم لقياس التغريات يف مستوى اإلمداد
للمجتمعات املتعددة يف املجتمع من أجل فهم أفضل لوضع
املجتمع بشكل عام .ليس من املتوقع نجاح مراقبة اإلمداد
لكافة األنواع يف املجتمع .جمع البيانات لهذا املؤرش من
املؤمل أن متكن مدراء املحميات البحرية من تحسني قدرتهم
عىل التنبؤ ما إذا كان التنوع اإلمدادات الناجية التي متت
مشاهدتها يف املجتمع تبني انتعاشاً للمجتمع قبل التعرض
للمهددات ،أو ما إذا كانت اإلمدادات تبني أن املجتمع
يحافظ عىل نفسه أو رمبا يرتاجع .وبهذا املعنى فاملقصود
من هذا املؤرش أن يكون ديناميكياً يستخدم كمؤرش للتنبؤ
للميول واالتجاهات العامة التي تحصل يف املجتمع وليس
كلمحة آنية لكيفية تكوين املجتمع وتركيبه (املؤرش .)B4
ومع ذلك فإن معرفة التقلبات الطبيعية يف اإلمداد وتقلبات
املجتمع املوسمية تجعل من الواجب النظر إىل هذا املؤرش
من وجهة نظر طويلة األمد.

يف حني أن بنية املجتمع وتركيبه يساعدان عل تقديم فهم
دوري أو إحصايئ للوضع الصحي والحالة العامة للمجتمع
ولوضعه البيئي ،إال أن هذا املؤرش يحاول أيضاً أن يعمل
كمقياس دينامييك أو مؤرشاً عىل قدرة املجتمع ومرونته .عىل
سبيل املثال ال يكفي أن نقول أن املجتمع صحي وأنه سيكون
مرناً بناءاً فقط عىل اتزان بنية املجتمع .يجب عىل املدراء أن
يكون لديهم فه ًام لقدرة هذا املجتمع عىل االستمرار بناءاً
عىل انتظام وضع البيض واإلمداد ووفرة اإلمداد يف املجتمع
املناسبة ونجاة عدد مناسب من هذا اإلمدادات لتصبح أفراد
بالغة .يف هذا السياق فإن هذا املؤرش يعترب مقياس ملستوى
املجتمع للمؤرش . B2

B5

المؤشر الحيوي الفزيائي

معدل نجاح اإلمداد داخل المجتمع

املتطلبات
نفس المتطلبات المدرجة تحت المؤشرات B2
و .B4

B5

المعدات الضرورية لغايات الجمع غير المحدد
بغاية للصغار (األفراد غير البالغة) واإلمداد بما
يشمل شبكات الصيد المسلسلة وشبكات الصيد
الضخمة وشبكات الصيد من الخيشمية.
قائمة بجميع األنواع في المجتمع التي تحتاج
إلى دراسة (من .)B4
معرفة بمراحل مستوطنات اليرقانات لألنواع
المعنية.
معرفة بتحديد مرحلة اليرقانات والصغار من
خالل رؤيتها لألنواع المعنية.
معرفة بالناحية البيولوجية لعملية التكاثر
واإلمداد لألنواع المعنية.
معرفة بأنماط مستوطنات اليرقانات في
المجتمع.
معرفة لمناطق اإلمداد المعروفة الموجودة
داخل المجتمع.
معرفة بمراحل مستوطنات اليرقانات ومناطق
اإلمداد للصغار في المجتمع.
معرفة بمواسم التكاثر وتوقيتها ومواقع وضع
البيض.
فهماً أساسياً بأنماط علم المحيطات والعمليات
التي ترتبط بالمؤثرات الفيزيائية على أنماط
تصدير واستيراد اليرقانات وتوزيعها.
ملون أو مجسم للتيارات البحرية.

حاملا تقرر محاولة قياس هذا املؤرش فإن الحد األدىن من
جمع البيانات هو الحصول عىل معلومات حول طبقات
الحجم للنوع الرئييس ضمن املجتمع الذي يتم مسحه
مع تركيز عىل الصغار واإلمداد .طريقة املسح املستخدمة
ألخذ عينات من األنواع (الوفرة النسبية وطبقة الحجم)
عرب املجتمع هي نفسها املبينة تحت املؤرش  B2ضمن
املسوحات داخل املوقع .جمع بيانات العمر لجميع األنواع
املوجودة يف املجتمع ليس أمراً إجبارياً تحت هذا املؤرش،.
مع أنه ميكن جمعها بالتزامن تحت املؤرش .B2
الوضع املثايل هو دراسة طبقة الحجم وتركيب العمر
للعديد من األنواع يف املجتمع .متثيل عينات من املجتمع
سبق مناقشته تحت املؤرش  .B4الوفرة النسبية والحجم
لكافة أفراد النوع (غري البالغة) التي تم اإلمساك بها أثناء
مسح اإلمداد يجب تسجيلها .بافرتاض أن بعض املعلومات
اإلحيائية املتعلقة بالتكاثر ألفراد املجتمع معروفة فإن نتائج
تركيب طبقة الحجم ميكن أن تكون مفيدة لحساب األحداث
(األفراد غري البالغة) مقابل األفراد البالغة لألنواع املوجودة
يف املجتمع والبدء يف وضع ملف مع الوقت ملعدل النجاة
لإلمداد ولإلفراد غري البالغة وصوالً إىل مرحلة البلوغ.
يجب القيام مبراقبة انتظام ومدى عمليات وضع البيوض
املعروف واإلمداد لهذا املؤرش .كام يجب محاولة زيارة
مواقع وضع البيوض املعروفة وتقدير الكتلة الحيوية للبيض
للنوع الرئييس املوجود يف املجتمع .إضافة إىل ذلك فإنه
يجب توضيح صحة حدوثها من خالل:


القيام به فقط من قبل أفراد مؤهلني ويف املجتمعات
البيولوجية الفريدة التي تحتضن العديد من األنواع
الرئيسية أو التي يوجد فيها أنواع نادرة أو مهددة و/أو
التي تواجه مستوى خطري ًا من الضغط البرشي.
مع أنه يعترب صعباً جداً ونوعاً ما مثري للجدل إال أنه ميكن
اختبار نجاح اإلمداد من خالل املتغريات التالية :أ) الوجود
والوفرة النسبية لطبقات الحجم ذات الصلة (اإلمداد/
الصغار واألفراد البالغة القادرة عىل التكاثر) يف املجتمع.
ب) املقدرة عىل التكاثر أو وضع البيوض وانتظام هذه
النشاطات .ج) املقدرة عىل االستيطان واإلمداد وانتظام
هذه الصغار .نتيجة لحقيقة أن نجاح اإلمداد يعترب دوراً يف
إنتاج الريقانات وانتشارها فإن هذا األمر رمبا من الواجب
أخذه بعني االعتبار من أجل فهم أفضل للمقدرة عىل
اإلمداد.

84



جمع البيوض يف املوقع (البيض والسائل املنوي)
خالل وبعد عمليات وضع البيوض املعروفة يف
مواقع تجمعها.
جمع إيكولوجي يف املوقع (مثل املصائد الخفيفة
وصفيحة الجمع ومحطات عمود املاء) للريقانات
املستقرة واإلمدادات املقيمة ضمن مراكز اإلمداد/
املستوطنات (مثل مجتمعات املانغروف وطحالب
.)zosteria

اإلمداد عرب التكاثر الجنيس (مثل انشقاق الالفقاريات اللينة
أو تفتت املرجان ومنوه) ال ُتقاس تحت هذا املؤرش.
وضع العوامات الصغرية وامللونات ميكن أن يساعد عىل
تتبع حركة املياه خالل وبعد عمليات وضع البيض مبارشة
جمع البيانات حول حجم اإلمداد للنوع الرئييس الذي
متت مشاهدته ولألحداث ميكن جمعها بالتزامن مع
املؤرش .B2

الحظ أن استخدام شباك الصيد الدورية وشبكات
الصيد الضخمة وشبكات الصيد الخيشومية لجمع
اإلمداد  /األحداث عىل األغلب ستؤدي إىل وفيات
عمياء (غري انتقائية) ورمبا ميكن اعتبارها مدمرة.
ولذلك فإن هكذا تقنيات جمع رمبا ال ُيسمح بها و/
أو غري مناسبة لالستخدام العادي بناء ًا عىل إجراءات
املراقبة املستدامة.
الحظ أن تجمع السمك ومواقع وضع البيض غالباً ما تكون
يف مناطق منفصلة وليس برشطه داخل املنطقة املرسومة
للمحمية البحرية .إذ كان هناك موقع معروف موجود يف
املناطق املتاخمة للمحمية البحرية أو يف املنطقة العامة
سيكون من املهم مراقبتها ألن السمك املوجود ضمن
املحمية البحرية من املحتمل أن ينتقل إىل موقع التجميع
يف أوقات معينة خالل السنة لوضع البيض هناك ومن ثم
يعود إىل نطاق معيشتها داخل املحمية البحرية.

كيف نحلل ونفسر النتائج
قارن وأدخل وأدر البيانات التي تم جمعها يف قاعدة بيانات
فعالية إدارة املحمية البحرية .قم بوضع ملف للمجتمع
فيه الوفرة النسبية لكل مجتمع من األنواع التي متت
مشاهدتها يف املجتمع وما هي نسبة األفراد األحداث إىل
األفراد البالغة لكل نوع .قم بوضع رسم بياين للوفرة النسبية
لألحداث (املحور الصادي) مقابل البالغة (املحور السيني)؛
باستخدام بيانات طبقات الحجم للتمييز بني األنواع التي
متت مشاهدتها وأخذ عينات منها ضمن املجتمع .هل هناك
أحداث (األفراد غري البالغة) أكرث أو أقل وأفراد بالغة قادرة
عىل التكاثر موجودة ضمن املجتمع الذي تم متثيله ـ مام
متت مراقبته سابقاً .قم مبقارنة (إسناد ترافقي) هذه النتائج
مع نتائج املؤرش  .B2قم بتتبع تركيبة العمر (األحداث
مقابل البالغة) والوفرة النسبية لألنواع التي متت مراقبتها
مبرور الوقت.

المؤشر الحيوي الفزيائي  5معدل نجاح اإلمداد داخل المجتمع

محطات التعداد البرصي الثابتة أو السباحة املؤقتة
(باستخدام أنابيب التنفس أو الغوص تحت املاء) ميكن
استخدامها لتقدير الجيل األول من الصغار عند جمع البيانات
ملؤرش آخر (واحد إىل ثالثة) ،وذلك اعتامداً عىل األنواع وعىل
حلقتها البيولوجية .الخطوات املحددة للقيام مبسح إمساك
األحداث  /اإلمداد وتقنيات جمع البيوض موثقة يف مراجع
أخرى (أنظر English et al., 1997, for a good starting
 .)pointاملراجع للتعرف عىل مرحلة الريقانات وما بعد
الريقانات للعديد من األنواع أيضاً متوفرة يف مراجع أخرى.
مع أن العديد من الدراسات األكرث تعقيداً ملستوطنات
الريقانات ودراسات اإلمداد متوفرة إال أنها تتطلب وقتاً
ومهنية أكرث ولذلك مل يتم اعتبارها من متطلبات الحد األدىن
لجمع البيانات لهذا املؤرش.

مزيد من الدراسات البيولوجية حول إمكانيات التكاثر
(التكاثر البيولوجي) أو وضع البيض (السلوك التكاثري) من
املمكن قياسها مع هذا املؤرش .هكذا طرق ستتطلب املزيد
من املوارد البرشية والتمويل والوقت أكرث من الدراسات
املبارشة لطبقات الحجم ومستوطنات األحداث وأمناط
اإلمداد للنوع الرئييس الذي تم اختياره ضمن املجتمع.

Toni Parras

قم بكتابة تقرير حول النتائج والتفسري لتوزيعها .قم بعرض
النتائج شفهياً باستخدام األشكال التوضيحية والجداول
وناقشها مع مجموعة الجهات املعنية املختارة وصناع القرار
واألطراف األخرى .شجع عىل اإلثبات املستقل لصحة النتائج
من قبل أطراف خارجية ضمن منطقة العينة من أجل تأكيد
أو رفض النتائج ومزيد فهم أثر األعامل اإلدارية عىل املنطقة.
تأكد من تضمني أي قصص أو حكايا توضح النتائج التي متت
مشاهدتها من الجهات املعنية.
بشكل عام ونظرياً ميكن القول أن عدداً مناسباً ومستقراً من
األحداث الباقية عىل قيد الحياة واألفراد البالغة القادرة عىل
التكاثر يف املجتمع ستزيد من قدرة املجتمع عىل االستمرار
يف البقاء مبرور الوقت .عىل أي مستوى يعاين اإلمداد الباقي
عىل قيد الحياة يف املجتمع قيد الدراسة يف املحمية البحرية
من الرتاجع (نقصاً يف اإلمداد يف غالبية املجتمعات التي تتم
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باالضافة اىل معرفة إتجاه تنقل البيوض والريقانات .إستخدام
جهاز قياس التيار وربطها بحركة املد والجزر لحركات املد
والجزر ميكن أن تكون مفيدة يف التنبؤ بتوقيت وضع البيض
اليومي أو املوسمي.

يجب جمع البيانات عىل األقل سنوياً والوضع املثايل لذلك
هو أن تتزامن مع االنتهاء من املسح للمؤرشين  B2و .B4
سيعتمد توقيت جمع البيانات بصورة كبرية عىل التواتر
املعهود لعمليات وضع البيض واإلمداد.

دراستها)؟ كيف تغري توقيت والتواتر ومخرجات عمليات
وضع البيض واإلمداد؟
ِصف بطريقة نوعية (منخفض ،أو ال ميكن التنبؤ به ،أو
مرتفع) و/أو كمياً (االحتاملية بناءاً عىل القدرة عىل التكاثر
لألنواع يف املجتمع) ما إذا كان املجتمع قاب ًال للحياة مستقب ًال.
إذا مل يكن كذلك ،فكيف تساعد هذه النتائج عىل توجيه
القرارات التصحيحية لإلدارة املتكيفة ليهتموا بهذه األمور؟
B5

أخرياً وضح نتائج الوفرة النسبية (العدد/الكثافة) لحجم
اإلمداد واألحداث الناتجة عن مسح اإلمداد وقارن هذه
األرقام مع املشاهدات السابقة وناقشها.

القوة واحملددات
يعترب هذا مؤرشا معقد القياس .جمع بيانات طبقات الحجم
وبيانات اإلمداد للعديد من األنواع ضمن املجتمع (مستوى
الصعوبة  )5سيحتاج إىل وقت أطول ومهارات ومعدات

النتائج
ملفاً يوضح وفرة المجتمع النسبية لإلمداد/
األحداث للمجتمع الذي يلي مستوطنات
اليرقانات المعروفة و عمليات إمداد األحداث.
ملفاً ملخصاً عن مساهمة طبقات الحجم
لألحداث (األفراد غير البالغة) مقابل البالغة
(القادرة على التكاثر) وذلك لكل نوع تمت
مشاهدته ضمن المجتمع.
تأكيد تكرار عمليات وضع البيض وتقدير
الكتلة الحيوية للبيوض.
تقديراً لمقدرة المجتمع على التكاثر ومقدار
مرونته في المستقبل القريب.
ملفاً حول كتلة البيض الحيوية ،والحيوانات
المنوية واليرقانات التي تنتج خالل هذه
العمليات.

نتائج اختيارية ميكن أن تشمل
تركيب طبقات العمر (من خالل تحليل تحديد
العمر  )otolithللنوع الموجود في المجتمع.
ملفاً لمقدرة النوع الموجود ضمن المجتمع
على التكاثر (بما فيها النجاح في وضع البيض
وتقدير مخرجات التكاثر).
فهماً أفضل لبيولوجية التكاثر وسلوك وضع
البيض للنوع داخل المجتمع.
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وموارد مالية أكرث للقيام بذلك مقارنة بدراسة مجموعة
مختارة من األنواع الرئيسية ضمن املجتمع (مستوى الصعوبة
 .)4يف كلتا الحالتني سيكون من الرضوري وجود فريق تقييم
ذو مهارات عالية .إذا مل يتوفر فريق ذو مهارات مناسبة
من ضمن فريق اإلدارة املحمية فإن الجامعات أو مراكز
األبحاث من املحتمل أن تكون اإلفضل يف تأسيس رشاكة
لجمع البيانات وتدريب فريق املحمية البحرية عىل تقنيات
إجراء املسوحات .هؤالء املختصون سيستجيبون للمتطلبات
يف مجاالت تحقيق املعرفة واملعدات واملهارات املطلوبة.
عالوة عىل ذلك فإن الدرسات الظرفية حول اإلمداد ال زالت
محل نقاش ألن البيانات الناتجة معروف عنها عدم دقتها
لقدرتها عىل أخذ األثر السيئ للمتغريات املكانية واملؤقتة
بعني االعتبار .وحتى وإن تأكدت صحتها فإن نتائج معدالت
إمداد األحداث وانتظام وضع البيض رمبا ال تكون كافية
للمساعدة عىل تقديم تفسري موثوق وكامل ملقدرة األحياء
عىل التكاثر .سنوات عديد من جمع البيانات رمبا تؤدي إىل
الحصول عىل نتائج موثوقة حول نجاح عمليات اإلمداد.
تقنيات دراسة اإلمداد باستخدام شباك الصيد الضخمة
وشباك الصيد ذات الصنانري املسلسلة رمبا تؤدي إىل وفيات
غري معروفة ولذلك ينبغي تجنبها ،أو الحد منها أو القيام بها
بحذر شديد حتى ال تسبب دماراً كبرياً.
مع معرفتنا بكل ذلك فإن هذا املؤرش يف بعض الحاالت
ُينظر إليه عىل أنه قادر عىل كشف الكيفية التي ميكن بها
للمدراء تشجيع فهم كامل للطبيعة الديناميكية للمجتمع
البيئي وللمقدرة عىل التكاثر.
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مثال من امليدان
المسوحات التي أجريت لسمك البوري
( )Mulloidichthys flavolineatusالذي استوطن
مؤخراً ولبعض أنواع األسماك التي تعيش على
الرصيف المرجاني داخل وخارج المحمية البحرية
الموجودة في غوام ( )Guamأجريت خالل عام .2002
تم تعداد السمك على مدار أربع مرات حيث تم
تحديد نطاقات مساحتها 2 x 25م في كل دراسة(تم
استخدام هذه النطاقات الصغيرة التي تبلغ مساحتها
50م 2ألن السمك المستوطن حديثاً يكون صغيراً
ومتخفية في العادة مما يتطلب وقتاً إضافياً للحصول
على تعداد دقيق) .بعد ثالثة أشهر قام فريق التقييم
بزيارة هذه النطاقات مرة أخرى وقام بتكرار عملية
التعداد لإلمدادات الناجية التي تتراوح ضمن نطاق
حجم محدد ومعروف بعد ثالثة أشهر من النمو.
بينت النتائج أنه بالرغم من أن معدالت مستوطنات
سمك البوري بين مواقع العينة ال يمكن تمييزها
( ANOVA، F= .04, P= 0.840أنظر الشكل يساراً)،
فإنه وبعد ثالثة أشهر لوحظ أن معدالت نجاح اإلمداد
قد تدنت بشكل ملحوظ في مناطق الصيد (F= 9.5,
()P= 0.004أنظر الشكل يميناً) .يمكن تفسير هذا
الفرق جزئياً لحقيقة أن سمك البوري المستوطن
حديثاً يعتبر صيداً ثميناً للصيادين المحليين
الذين يفضلون أكل األحداث .ولذلك فإن المعدالت
المنخفضة لإلمداد خارج المحمية ناتجة نسبياً بسبب
ضغط الصيد.
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مقارنة بالمناطق غير المحمية (أحمر) في مواقع العينة في غوام.
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الهدف 2
2b

تكامل شبكة الغذاء

ما هو تكامل شبكة الغذاء؟
شبكة الغذاء متثل تدفق الطاقة عرب املجتمع .شبكة العالقات
يف هذا التمثيل تظهر عديد السالسل الغذائية أو مقاطع
خطية لكائنات منفصلة لكنها مرتابطة تبني مختلف الفرائس
وعالقات االفرتاس بينها .جزء صغري من الطاقة املخزنة من
قبل الكتلة الحيوية يف موقع يف السلسة الغذائية يتم نقلها
إىل املرحلة التالية يف السلسلة الغذائية ()trophic level
عندما يتم استهالك هذه الكتلة الحيوية.
تكامل شبكة الغذاء هو مقياس يبني مدى الدعم الذي
تقدمه العالقات الغذائية ضمن السلسلة الغذائية ألعضاء
املجتمع .عندما تفقد الشبكة الغذائية تكاملها فإن ذلك يبني
أن العالقات ضمن السلسلة الغذائية قد حصل لها اضطراب
أو أنها ُفقدت .وهذا ميكن أن يحصل عىل سبيل املثال عندما
يتم إبادة نوع من األنواع ضمن الشبكة الغذائية بسبب
الصيد الجائر ،ولذلك فإن تغيري أو إلغاء العالقات الغذائية
التي تعتمد عىل موقعها يف الشبكة الغذائية هذه يعني
إلغاء تأثريها عىل الفرائس وإزالة كتلتها الحيوية بالنسبة
للكائنات التي تتغذى عنها .من املهم مالحظة أنه حتى ولو
كانت الشبكة الغذائية مستقرة فإن هذا ال يعني بالرضورة
أنها داعمة للمجتمع بشكل عام أو أنها حالة مرغوبة يف
العالقات بني الفرائس واملفرتسات.
املوقع يف السلسلة الغذائية يعترب تصنيفاً وظيفياً وليس
محدداً بعلم التصنيف (بالرغم من أن علم تطور السالالت
ميكن استخدامه للتنبؤ بالوظيفة الغذائية) .مفهوم العالقات
الغذائية يسمح بوجود العالقة الهرمية ضمن املجتمع .عىل
املستوى األسايس فإن األفراد تحافظ عىل موقعها ضمن
الشبكة الغذائية إما كمنتجات (الكائنات التي تعتمد عىل
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عملية الرتكيب الضويئ) أو كمستهلكات .كام ميكن تصنيف
املستهلكات كآكالت األعشاب (العشبيات) (التي تتغذى
عىل املنتجات) أو آكالت اللحوم (الالحمة) التي تتغذى
عىل العشبيات و/أو عىل آكالت اللحوم األخرى ،أو الحتاتية
( )detritivoresالتي تتغذى عىل املواد األولية أو التي تحلل
املواد العضوية إىل مواد أولية) .يف املقابل فإن مجموعات
األفراد التي تقع يف نفس املوقع يف السلسلة الغذائية تشكل
رابطة وظيفية ضمن املجتمع (مثل األسامك آكلة األعشاب
أو قمة املفرتسات الالحمة) .وأخريا فأن الروابط أو شبكة
النقابات والسالسل الغذائية الوظيفية تشكل التوازن الشامل
لتبادل الطاقة والكتلة الحيوية للنظام اإليكولوجي .هذا
املؤرش يسعى لقياس ومراقبة املستوى األعىل حيث الكتلة
الحيوية وتبادل الطاقة املوجودان ضمن النظام الحيوي
يظهران ضمن شبكة الغذاء.

ملاذا نقيسه؟
إن املحميات البحرية تعترب مضيفة ألنظمة حيوية وحيدة
أو متعددة مبا يشمل مجتمعات األحياء األساسية وشبكات
الغذاء .األنظمة الحيوية السليمة واملستقرة هي تلك القادرة
عىل استدامة تدفق الطاقة بني مستويات املوقع املختلفة يف
السلسلة الغذائية يف شبكة الغذاء .ولذلك فإن وصف العالقات
الغذائية بني مجتمعات الكائنات الحية ضمن املجتمع يعترب
جانباً أساسياً يف اإلدارة الفعالة للمحمية البحرية.
عندما يتم إلغاء مواقع يف الشبكة الغذائية (عىل سبيل املثال
بسبب الصيد الجائر) فإن العالقات الغذائية ستفقد أو
تتعرض للخطر ورمبا يواجه النظام البيئي حالة عدم توازن
وكذلك تأثريات سلبية متتالية عىل كل الشبكة الغذائية.
ولذلك فإن قياس وفهم ومراقبة هكذا تغريات مبرور الوقت
تعترب أموراً هامة لتقدير أثر فعالية إدارة املحمية البحرية
عىل األنظمة البيئية الشاطئية .وأيضاً فإن رصد التغريات يف
املواقع يف العالقات الغذائية ومراقبة النقص يف تكامل شبكة
الغذاء ميكن أن يكون إشارة تحذير مبكرة للمدراء للتنبؤ
باالضطراب يف العالقات الغذائية ،ومعالجة الظروف البيئية
املتدهورة وزيادة جهود اإلدارة يف املنطقة .ولذلك فإنها
تعترب مفيدة يف تشخيص التغريات البيئية الهامة.
واحدة من الخدمات املحتملة التي ميكن أن تقدمها املحمية
البحرية هي إعادة تأسيس الظروف الطبيعية والعالقات بني
صياد سمك القرش قرب بوهول في الفلبين عام .1997
االستئصال المنتظم لمفترسات المستوى العالي مثل أسماك
القرش يمكن أن تسبب انهياراً سلبي ًا في مستوى سلسلة الغذاء
لألحياء مما يهدد تكامل شبكة الغذاء.





يقدم ملدراء املحميات البحرية املعرفة الرضورية
والحامية من النقد غري املربر ألداء املحمية
البحرية بسبب التغريات التي متت مشاهدتها
ضمن املحمية البحرية.
يكون فرصة لحشد الرأي لإلصالح خارج صالحيات
املحمية البحرية وأهدافها العامة.

بهذا املعنى فإن التغريات الحاصلة لشبكة الغذاء نتيجة
لهذه التأثريات الخارجية ميكن أن تساعد مدراء املحميات
البحرية يف عرض كيفية تأثري األحداث الخارجية وغري
املرتبطة باملحمية البحرية بصفة مبارشة عىل فعالية إدارة
املحمية البحرية .وهذا ميكن أن يساعد مدراء املحميات
البحرية عىل تحديد توزيع (أو إعادة توزيع) املوارد البرشية
واملالية والسياسية باتجاه تدخالت خارجية من أجل تحسني

سالمة املنطقة التي يتم حاميتها .بقولنا هذا فإنه من املهم
تحديد مستوى الدليل الذي يتم جمعه تحت هذا املؤرش
ليتم استخدامه فقط ليستهدف األسئلة/املواضيع ذات الصلة
املطروحة/املثارة .ولذلك فإن التغري يف العالقات يف شبكة
الغذاء والتي هي نتيجة ملستوى أعىل للتغري البيئي (مثل
التغري املناخي العاملي) تعترب خارج نطاق املحمية البحرية
أو قدرتها للتأثري عىل هذه العالقات وينبغي تحديدها بناءاً
عىل ذلك.
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إن رصد أدلة عىل التغري يف العالقات يف شبكة الغذاء ميكن
أن يقدم للمدراء فرصة عىل إبراز هذه التغريات للعامة
والتحقق من مصادرها وتحديد ما إذا كانت تحدث نتيجة
للنشاطات الحاصلة داخل أو خارج املحمية البحرية أو ال.
يف الحاالت التي تكون فيها التغريات خاضعة للمراقبة أو
لتأثري السياسات و الترشيعات ضمن قدرة مدراء املحميات
البحرية ،فإن هذا الرصد ميكن أن يقدم فرصة عىل إصالح
أو االضاءة عىل أسباب هذا التغري .إال أنه ويف بعض الحاالت
يكون التغري الذي متت مشاهدته ضمن املحمية البحرية
نتيجة تأثري خارجي املنشأ وتكون خارج سيطرة مدراء
املحميات البحرية و/أو غري ذي صلة بأهداف املحمية
البحرية وغاياتها .عىل سبيل املثال االفرتاس املتزايد ملجتمعات
قندس البحر الرئييس املهدد من قبل األوركا ( )orcaميكن
أن يكون نتيجة للصيد الجائر باستخدام شبكات الصيد
الضخمة ملجتمعات سمك فرائس األوركا الحاصلة عىل بعد
مئات األميال بعيداً عن املحمية البحرية .يف هذه الحاالت
فإن التوعية بالتغريات الحاصلة لعالقات شبكة الغذاء نتيجة
لعوامل خارجية ميكن أن:

نفس المتطلبات المدرجة للمؤشر .B1
مجموعة من المقاييس أو الموازين (القياسات
بالغرام).
معرفة باألنواع الموجودة في المجتمع أو النظام
البيئي.
فهماً للعالقات بين المفترسات وفرائسها لألنواع
المقيمة.
آلة حاسبة.
مهارات رياضية (رياضيات).
مهارات نمذجة رياضية وبيئية متقدمة،
ومقدرة على الوصول إلى األفراد الذين يمكن
أن يتشاوروا مع فريق التقييم ولديهم معرفة
بتقنيات القياس والتحليل المستخدمة ،ومقدرة
على الحصول على برمجيات النماذج الغذائية.

وأخرياً ،فإن الشبكات الغذائية ،نظرياً ،لها خصائص تسمح
باعتبارها واصفاً بيئياً ممتازاً ( .)Winemeller, 1990ونتيجة
لذلك فإن تكامل شبكة الغذاء يعترب محدداً مه ًام لسالمة
النظام البيئي وعمله ،وكالهام يعترب مؤرشاً يصعب تبيانه.
إبراز شبكة غذائية وظيفية ومرنة ميكن أن تكون مؤرشاً
لسالمة النظام البيئي.

كيف جنمع البيانات
جمع البيانات للقياس الدقيق لهذا املؤرش ال تعترب مهمة
بسيطة أو سهلة .ومع ذلك فإن الرشوع يف هذه العملية من
خالل جمع البيانات الوصفية ميكن الرشوع فيه دون صعوبة.
وللقيام بذلك ينبغي عىل فريق التقييم إجراء مقابالت وعقد
جلسات نقاش للمجموعات مع أفراد لديهم املعرفة (مثل
علامء البحث والصيادين وفريق املحمية البحرية العلمي)
من أجل معرفة وتحديد خصائص (عىل املستوى العميل)
األدوار املعروفة التي تأوي األحياء املوجودة داخل مختلف
مستويات الشبكة الغذائية مبا فيها عالقات املفرتسات
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املفرتسات والفرائس .هذا املؤرش ميكن استخدامه لتوثيق
األدلة املهمة واألدلة املكملة الدالة عىل التطور الحاصل تجاه
تحقيق إعادة تأسيس الظروف الطبيعية وميكن أن تكون
أداة فاعلة يف بيان خصائص العالقات الغذائية املوجودة
عندما ال تتوفر معلومات مرجعية (كام هو الحال يف أغلب
الحاالت) .مبا أننا سنتعرض لعدد قليل من الشبكات الغذائية
املوجودة يف البيئة البحرية فإن مساحة املعرفة تعترب مهمة
جداً .ولذلك فإن هذا املؤرش يهدف أيضاً إىل جمع األدلة عىل
إعادة تأهيل وتقوية العالقات يف شبكة الغذاء ،وليس فقط
رصد انحراف يف عالقات الغذاء.

املتطلبات

وبدالً من ذلك فإن اختبار النقاط العليا والسفىل يف سلسلة
غذائية مفردة (مثل قمة املفرتسات وأدىن مستوى يف
املنتجات) ميكن أن تكون مؤرشات لكامل السلسلة.
يف بعض الحاالت ميكن أن يكون لدى املحمية البحرية
املوظفني والخربات والوقت الكايف لتحديد خصائص ومراقبة
السلسلة الكاملة من السلسلة الغذائية والعالقات بني
املجتمعات يف شبكة الغذاء .يف هذه الحاالت ميكن إجراء
تقييم دقيق وعميق .أوالً يجب تحديد الكائنات الحية
املتنوعة املوجودة ضمن النظام ووضعها يف مجموعات يف
موقعها الغذايئ وطائفتها ضمن الشبكة الغذائية الكلية
للمجتمعات .سينتج عن هذه العملية تعيني الدور الوحيد
أو األدوار املتعددة لكل نوع ،بني املنتجات والعواشب
(الحيوانات العاشبة) واملستوى األول من اللواحم (الحيوانات
الالحمة) واملستوى الثاين من اللواحم ...الخ وصوالً إىل
أعىل مستوى من اللواحم .يجب أن ينتج عن هذا تحديد
خصائص مجموعة كاملة من السالسل الغذائية املرتابطة بني
جميع أفراد املجتمع.
جمع البيانات لهذا املؤرش ميكن أن تبني تالح ًام من
مسوحات ونشاطات جمع البيانات للمؤرشات  B1و
 B4و .B7
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والفرائس املتعددة وكيف وملاذا ميكن أن تتغري هذه مبرور
الوقت .وكجزء من هذه العملية ميكن إجراء اختبار أكرث
تركيزاً لسلسلة مفردة (حرصية) للعالقات ذات الصلة
ضمن شبكة الغذاء الكلية لألحياء التي تحتل املستويات
الدنيا إىل املستويات العليا يف العالقات الغذائية .رمبا يكون
هذا االرتباط نتيجة للصفات البيئية (مثل سلسلة عالقات
االستضافة بني األنواع الرئيسية املتعددة أو املعروفة بأهميتها
كحجر األساس البيئي) ،أو ألن السلسلة الغذائية لها أهمية
اجتامعية اقتصادية (مثل توفريها لفرص العيش) .البيانات
التي يتم جمعها يجب أن تتضمن نقاشاً حول الحالة وبني
األنواع التي تحتل املستوى الغذايئ بناءاً عىل أدلة تجريبية
ما أمكن 0البيانات التي تم جمعها للمؤرش  B1و  B2ميكن
أن تكون مفيدة هنا) .عىل سبيل املثال ميكن إجراء تحديد
الخصائص ومنذجة السلسلة التالية من العالقات الغذائية:
الطحالب الطافية ـ كريل ( )krillـ السمك ـ الفقمة ـ
الدب القطبي .يف هذا املثال تعد املراقبة عن كثب لوفرة
الكريل أو الفقمة ووضع عالقتها الغذائية مع السمك أو
الدب القطبي مؤرشاً للتكامل الكيل ضمن سلسلة الغذاء .إن
جمع املعلومات الوصفية والتجريبية لتحديد خصائص هذه
السالسل املهمة ـ مبا يشمل درجة العالقة االرتباطية بينها ـ
ميكن أن يكون بدي ًال عن تحديد مجموع الخصائص لكامل
لكامل الشبكة وكل عالقاتها الغذائية األساسية.

تالياً ،ينبغي قياس وتسجيل متوسط الوزن (غم/م )2والكتلة
الحيوية النسبية للمجتمعات أو األحياء املوجودة ضمن
املجتمع باستخدام اإلمساك واإلطالق يف املوقع أو باستخدام
مسوحات إمساك السمك .الكتلة الحيوية النسبية (غم/
م/2نوع) ميكن تحديدها لكل مجتمع من خالل احتساب
وزن وحجم األفراد التي متت مشاهدتها إضافة إىل حساب
املساحة للمنطقة التي متت فيها هذه املشاهدات.
تسجيالت متوسط الكتلة الحيوية لألنواع ينبغي إدراجها
حسب الطائفة الغذائية بشكل تصاعدي .ميكن القيام بذلك
من خالل إما االعتامد عىل كتاب حول األنواع وانتسابها
إلحدى الطوائف الغذائية أو باالعتامد عىل دراسة مرجعية
حول ما تم إيجاده من محتويات يف الجهاز الهضمي لألنواع
املعنية.
من هنا فإنه ينبغي تحديد الوفرة النسبية (العدد) لألحياء
املوجودة يف املنطقة والتي تم مسحها باستخدام البيانات
التي تم جمعها للمؤرشين  B1و  .B4الكتلة الحيوية النسبية
(غم/م )2لكل طائفة غذائية ميكن حسابها من خالل حاصل
رضب متوسط الكتلة الحيوية لألفراد يف املجتمع بالعدد
الكيل لألفراد (الوفرة) التي متت مشاهدتها ضمن املستوى
الغذايئ .الكتلة الحيوية الكلية لكل طائفة يجب إدراجها
بطريقة تصاعدية مع األنواع األساسية التي تشكل املستوى.
الحظ أنه يف بعض الحاالت (اعتامداً عىل هدف املحمية
البحرية) ميكن أن يكون املدراء مهتمني فقط بفهم العالقات
الغذائية بني األنواع العاشبة والالحمة وبالتايل تركيز جمع
البيانات تبعاً لذلك.
الوضع املثايل هو جمع البيانات سنوياً أو مرتني يف السنة.
وينصح بإجراء سلسلة من عمليات جمع البيانات سنوياً.
الحظ أنه بسبب التغري الواسع يف العالقات الغذائية
والرتكيب بسبب املوقع الجغرايف وبنية املجتمع فإن بيانات
الوفرة والكتلة الحيوية ينبغي جمعها وتحليلها (أنظر أدناه)
عىل مستوى املوقع و/أو مستوى خصائص املجتمع.

تالياً باستخدام نتائج الكتلة الحيوية الكلية التي تم
الحصول عليها لكل طائفة غذائية متت مشاهدتها ضمن
شبكة الغذاء قم بتحديد النسبة الغذائية (أو الحصة) بني
مستويات الطوائف ورتبها .النسبة الغذائية هي عالقة قيمة
الكتلة الحيوية بني الطوائف الغذائية املختلفة (مثل نسبة
املنتجات:الحيوانات العاشبة أو نسبة املنتجات :الحيوانات
الالحمة من الدرجة الثانية (.)Arias-Gonzales, 1998
ثم قم بتخصيص مستويات غذائية عىل شكل إما أعداد
صحيحة ( )...3 ،2 ،1أو كسور عرشية ( .. 2.7 ،1.3الخ كام
تم تحديدها من خالل معدل األوزان للمستوى الغذايئ ملواد
االفرتاس) إلعطاء رتب عرب طائفة محددة ضمن املجتمعات
املوجودة يف النظام أو األنظمة البيئية (أنظر Lindeman,
 .)1942; and Odum and Heald, 1975ميكنك أن تجد
ملخصاً مفيداً حول الخطوات املحددة للقيام بتعيني املستوى
الغذايئ يف (.)Christensen and Pauly, 1992
ميكن اآلن حساب مؤرش بسيط للمستوى الغذايئ ()TLI
يرجح املستوى الغذايئ سواء كان عدداً صحيحاً أو كرساً
عرشياً بالكتلة الحيوية للطائفة الغذائية .عىل سبيل املثال يف
نظام تتشكل خصائصه من  %30حيوانات عاشبة (املستوى
الغذايئ =  )1و  %40حيوانات الحمة من الدرجة األوىل
(املستوى الغذايئ =  )2و  %30حيوانات الحمة من الدرجة
الثانية (املستوى الغذايئ =  )3فإن مؤرش املستوى الغذايئ
سيكون.2 = )0.30( 3 + )0.40( 2 + )0.30( 1 :

الفعالية البيئية هي نسبة الكتلة الحيوية التي ينتجها
مستوى غذايئ واحد يكون مدمجاً مع الكتلة الحيوية
للمستوى الغذايئ التايل األعىل منه .بشكل عام ميثل تقريباً
 %10من كامل الطاقة املتوفرة يف أي مستوى غذايئ واحد.
بناءاً عىل هذه القاعدة فإن كل واحد من مستويات الغذاء
تم تخصيصه لوجود الطائفة هو أكرب بعرش مرات من
املستوى الذي تحته .وبنفس الدرجة من األهمية أنه يبني

التقدم يف تحقيق األهداف املوضوعة للحفاظ عىل الوفرة
واألحجام الكبرية بني األنواع ذات املستويات الغذائية
األعىل.

المؤشر الحيوي الفزيائي  6تكامل شبكة الغذاء

أو ًال قم برسم شكل توضيحي لشبكة الغذاء املفرتضة
املوجودة يف املجتمع .وتحديداً بإبراز سالسل الغذاء
الواضحة لألنواع التي متت مشاهدتها والعالقات بني هذه
السالسل .وأيضاً حدد وقم بتجميع األحياء املتنوعة يف
موقع غذايئ وطوائف ضمن شبكة الغذاء :عىل سبيل
املثال املنتجات ،الحيوانات العاشبة ،واملستوى األول
من الحيوانات الالحمة ،و املستوى الثاين من الحيوانات
الالحمة ...الخ.

ملف وصفي للعالقات الغذائية والحالة على
األقل ألعضاء سلسلة غذائية واحدة ضمن شبكة
الغذاء الكلية.
توضيحاً لشبكة الغذاء وللعالقات المتداخلة بين
سالسل الغذاء.
ملف لمتوسط األنواع والكتلة الحيوية النسبية
مقسمة لمجموعات حسب الطائفة الغذائية.
ملف حول الكتلة الحيوية الكلية ضمن الطائفة
الغذائية التي تمت مشاهدتها.
قائمة بالنسبة الغذائية بين الطوائف ليتم
مراقبتها مع الوقت.
مؤشر للتركيب الغذائي.

وأخرياً قم بحساب مؤرش الرتكيب الغذايئ من خالل ملخص
النتائج التي تم الحصول عليها حتى هذه اللحظة (أنظر
Done and Reichelt, 1998; Christensen and Pauly,
.)1992

الحظ التغريات يف الرتكيب الغذايئ وبنيته واملؤرش مبرور
الوقت .حدد (بناءاً عىل نتائج املؤرش) ما إذا كانت شبكة
الغذاء التي متت مشاهدتها مستقرة أو تعاين من تراجع
أو يف تحسن .استخدم النتائج التي تم الحصول عليها
للتنبؤ بامليول الغذائية وأبلغ إدارة صنع القرار والتحضريات
الرضورية .هل تبني البيانات أن الشبكات الغذائية داخل
املحمية البحرية تتعرض لتغريات؟ إذا كانت كذلك فهل
تبني التغريات تدهوراً يف شبكة الغذاء أم تعزيزاً لها ،بالنسبة
ملدى قرب الوضع الحايل من الوضع املرغوب فيه؟
سيكون من الرضوري إجراء تحليل بيئي دقيق ومنذجة
متقدمة لتأكيد أو رفض نتائج هذا املؤرش بيقني .يجب
مالحظة أن هناك عدداً كبرياً من وتقنيات النمذجة الرقمية
املتوفرة والتي ميكن من خاللها قياس استقرار وموثوقية
العالقات الغذائية املوجودة ضمن النظام البيئي املستهدف.
عىل سبيل املثال بعض النامذج تساعد عىل التنبؤ بتأثري
استغالل األنواع عىل مستويات متغرية من النضج (العمر)
عىل كامل الشبكة الغذائية .وهكذا تقنيات متقدمة ال تعترب
رشطاً لتحقيق رشوط هذا املؤرش ألنها رمبا ال تكون متوفرة
لفريق التقييم للقيام بها.
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إن هذا املؤرش ال يعترب مؤرشاً يسهل قياسه .جمع البيانات
املتعلقة به تتطلب وقتاً طوي ًال اعتامداً عىل عدد األنواع
املعنية (عىل سبيل املثال سلسلة واحدة من األنواع مقارنة
بكامل شبكة الغذاء) واعتامداً عىل التعقيد والتداخل بني
األفراد واملجموعات داخل العالقات الغذائية يف املنطقة
التي يتم مسحها .إذا قرر فريق التقييم يجب عليه قياس
هذا املؤرش فإنه يجب عليه أن يعرف أنه عىل األغلب
سيتطلب وقتاً إضافياً لتوفري املوارد البرشية واملالية .إذا
علمنا بصعوبات جمع البيانات لهذا املؤرش فإنه عىل فريق
التقييم أن يكون حذراً من ناحية أن كيفية جمع البيانات
املربر لهذا املؤرش تتعارض مع األهداف والغايات للمحمية
البحرية.
إضافة بيانات الحجم لهذا املؤرش رمبا تبدو يف الوهلة
األوىل سهلة نسبياً إذا تم استثامر البيانات التي تم جمعها
للمؤرشات ذات الصلة (مثل  B1و  .)B7إال أن ذلك سيتطلب
وقتاً أطول وموارد برشية أكرث .بناءاً عىل ما هو حاصل عىل
أرض الواقع فإن منذجة العالقات حتى يف سلسلة غذائية
واحدة فقط ميكن أن يتطلب وقتاً أطول وجهداً مكثفاً.
عالوة عىل ذلك فإن البيانات اإلضافية التي ُجمعت (مثل
الوزن) ال يتم جمعها بالرضورة بسهولة ورسعة .وأخرياً فإن
معرفة مبستوى مالئم من الرياضيات أمر مطلوب.
إن الفائدة الكاملة من هذا املؤرش ميكن الحصول عليها
نظرياً من خالل املقارنة بني البيانات التي تم جمعها من
شبكة الغذاء ضمن املحمية البحرية مقارنة بتلك البيانات
املوجودة تحت األنظمة البيئية األصلية .مبا أنه من الصعب
وجود الظروف األصلية أو البيانات املرجعية حولها ،ويف
غياب مواقع النقاط املرجعية ،فإن هذا املؤرش يفقد جزءاً
من قدرته التحليلية .عىل سبيل املثال مبا أن شبكة الغذاء
األصلية التي كان يجب أن توجد طبيعياً يف ظل ظروف عدم
تدخل اإلنسان ال ميكن تحديد خصائصها ،وبالتايل فكيف
ميكن تحديد إعادة تأهيل الشبكة الغذائية إىل تلك النقطة؟
ما هي الشبكات الغذائية التي ميكن القول عنها أنها طبيعية
يف ظل الظروف الحالية السائدة يف العامل؟
لهذا املؤرش دقة محدودة وقدرة استنتاج ضعيفة خارج
املواقع واملجتمعات التي متت منذجة العالقات الغذائية
الخاصة بها .مع منو مستوى التحليل للشبكة الغذائية
فإن دقته تتناقص بصورة كبرية .وأيضاً فإن إيجاد العالقات
السببية بني التغريات الغذائية التي متت مالحظتها يف شبكة
الغذاء والتدخالت اإلدارية (أو قلتها) غري ممكنة .هذا
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املؤرش ميكن أن يلعب دوراً كأداة تعليمية وتوضيحية لحالة
املجتمع البيئية التي يتم إدارتها وذلك أكرث منه مقياساً
دقيقاً لفعالية اإلدارة.
بالرغم من املحددات وعدم التأكد فإن شبكات الغذاء
ودورها يف مرونة النظام الحيوي يتم االعرتاف بها عىل أنها
مكونات أساسية للمحميات البحرية التي ُتدار بطريقة
ناجحة .بينام منهجيات قياس هذا املؤرش ال زالت قيد
االختبار والتنقيح ،إال أن مفهوم تكامل شبكة الغذاء يعترب
مفهوماً مقبوالً بصورة واسعة من قبل من شاركوا وراجعوا
هذا الدليل ليتم تضمينه .وهذا نوعا وثيق الصلة باملوضوع
إذا علمنا أن هذا املؤرش مقبول كواصف مايكروي محتمل
للتغريات الحاصلة ضمن النظام الحيوي ولسالمته الكلية.
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المؤشر الحيوي الفزيائي
االرتباط
باألهداف
والغايات

الهدف 1
1a 1c
1d 1e
1f

الهدف 3
3a 3b
3c
الهدف 5
5a

5–1

ما هو نوع ومستوى وعائد مجهود
الصيد ؟
إن نوع مجهود الصيد تعترب وصفاً لنوع ودرجة الطاقة
االستخالصية املستخدمة خالل عمليات الصيد ،من ناحية
التقنيات املستخدمة والعاملة املختصة.
مستوى مجهود الصيد هي قياس ملقدار كامل العاملة (عدد
األشخاص) والوقت (عدد الساعات/يوم) املستخدمة خالل
عمليات الصيد.
عائد مجهود الصيد يعترب مقياساً للفعالية التي تم من
خاللها تنفيذ عمليات الصيد .فعالية مجهود الصيد تقاس
كعدد (األفراد) أو الوزن (الكتلة الحيوية) لألنواع التي تم
اإلمساك بها لكل وحدة جهد (يوم أو ساعة لكل شخص أو
فريق من األشخاص) من أجل الصيد (الحصاد) املستثمرة
يف كل طريقة وتقنية صيد مستخدمة" .اإلمساك لكل وحدة
جهد" (ا.ل.و.ج )CPUE( ).هو صورة للفعالية النسبية
لتقنية صيد محددة .ميكن قياس (ا.ل.و.ج) يف مناطق الصيد
خارج املحمية البحرية ،ويف املناطق املتاخمة لها (لقياس أثر
الفيضان) ،و/أو يف املناطق داخل املحمية البحرية (التي تم
تقسيمها تبعاً لذلك ،أو لإلمساك واإلطالق من أجل الحصول
عىل بيانات املقارنة) .الصورة التقليدية لجمع بيانات
(ا.ل.و.ج) هي جمعها يف املوقع خالل عمليات الصيد أو
خالل مسوحات سالل الصيد ملا يتم إمساكه عندما يتم
إحضاره إىل الشاطئ (أنظر أدناه).

ملاذا نقيسه؟
يتم تأسيس املحميات البحرية عادة بسبب األهمية العالية
لعمليات الصيد يف استدامة الحياة البرشية .زيادة مردود
الصيد (من خالل فيضان الكتلة الحيوية من املناطق التي ال
ُيسمح باألخذ منها ومن املحميات البحرية) وأسباب العيش
املحسنة (من خالل تحسني الدخل وتوفر الغذاء بسبب
زيادة مردود الصيادين) ـ تعترب أهداف شائعة ومهمة يف
الكثري من املحميات البحرية حول العامل .يعترب هذا املؤرش
محاولة مبارشة لقياس الكميات ورصد امليول يف عوائد الصيد
والتقنيات املستخدمة وفرص العيش مبرور الوقت.
هذا املؤرش يرتبط من حيث املوضوع (االستخدام
البرشي) بعدة مؤرشات اجتامعية اقتصادية وحكومية،
ولذلك فإن البيانات التي يتم جمعها هنا رمبا يكون من
املفيد أخذها بعني االعتبار لهذه املؤرشات (مثل  S1و
.)G1
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بالرغم من أهمية قياس أثر استخدام املحمية البحرية عىل
إمساك السمك (الصيد) ،إال أنه من املهم مالحظة أنه يف
بعض الحاالت القليلة نسبياً قامت بعض املحميات البحرية
بهذا النوع واملستوى من التحليل.
هذا املؤرش مرتبط بصورة غري مبارشة بقياس اثر الفيضان
من املناطق التي ال يوجد فيها نشاط برشي أو يوجد فيها
نشاط برشي قليل (املؤرش  .)B10إضافة إىل ذلك فإن
مستوى اإلمساك (الصيد) ميكن أن يؤثر بشكل كبري يف
تركيب املجتمع (املؤرش  )B5ويف العالقات الغذائية (املؤرش
)B6؛ عىل سبيل املثال من خالل األثر غري املبارش لحجم كل
إمساك (صيد) املرتبطة تقنيات الصيد عالية التقنية جداً أو
االستئصال املنظم للمفرتسات العليا مثل سمك القرش (سمك
كبري) (.)grouper
الحظ أنه يف املحميات الحرية التي رمبا تهدف إىل الحد
من الصيد أو إلغائه داخل املحمية البحرية وحولها فإن

Tony Eckersley
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الهدف 2
2a 2d

نوع ومستوى وعائد مجهود الصيد

كلمة "الصيد" تم تعريفها هنا بصورة عامة
وواسعة والتي تشمل أية نشاطات تتضمن نشاطات
الستخراج الموارد البحرية الحية سواء كانت
لالستخدام التجاري أو االستخدام غير التجاري
(مثل الصيد للعيش) ولذلك فهي تشمل:
صيد سمك تونا سكيبجاك ( )skipjackالتجاري
باستخدام مراكب الصيد السريعة التي تستخدم
الشباك الضخمة.
صيد الحلزون وشائك الجلد (ال فقاري) في المياه
الضحلة من أجل بيعها كتذكارات للسائحين.
الجمع اليدوي للكوكل (حيوان رخوي ذو
صدفتين) وطحلب البحر والالفقاريات البحرية
األخرى الصالحة لألكل أثناء الجزر من أجل
االستخدام المنزلي (أسفل يمين).
صيد طيور البحر والفقمة لبيعها لحومها في
األسواق المحلية.

الحد من جهود الصيد لن تهدف إىل تعظيم عوائد
الصيد وبد ًال من ذلك تهدف إىل أن تكون دلي ًال عىل
تعزيز مجتمعات األنواع الرئيسية.

كيف جنمع البيانات
عىل األقل يجب جمع املعلومات التالية حول نوع ومستوى
جهود الصيد من خالل مسوحات سلة الصيد واملقابالت مع
عينات عشوائية لقوارب وصيادين (أو مستخدمي املوارد
اآلخرين) يف مواقع الصيد املعروفة:
1 .1ما هو النوع أو األنواع املستهدفة بالصيد.
2 .2ما هي األنواع التي يتم فعلياً صيدها (مكونات الصيد
كاملة).
3 .3من أين تم أخذ الصيد سواء من خارج املحمية البحرية
أو من املناطق القريبة منها أو من داخلها (إذا أمكن).
4 .4وصفاً عاماً لطرق الصيد املتبعة.

أخذ عينات عشوائية من األفراد والقوارب يتم عادة من
خالل االختيار العشوايئ لألفراد الصيادين ولقوارب الصيد يف
مجتمع معروف أثناء عملية الصيد.
بعيداً عن مسوحات التفريغ البسيطة فإن مستوى
متقدم ًمن جمع البيانات يتطلب الحصول عىل تفصيالت
للمشاهدات حول "اإلمساك لكل وحدة جهد" يف املوقع
(عىل السطح أو داخل املياه) من قبل املق ّيم حال حدوثها
خالل عمليات الصيد .األوقات الدقيقة (ساعات ،دقائق)
واملواقع (باستخدام إحداثيات املوقع الجغرايف والخرائط
املكانية املرجعية ملنطقة الصيد) لجهود الصيد التي يتم
مراقبتها والتفريغ يتم تسجيلها حال حدوثها .هكذا بيانات
لإلمساك لكل وحدة جهد يجب أن ترتافق مع االنتهاء من
مسح إطار شامل يحتوي تفصي ًال للطاقة (مثل القوارب
واملحركات والصيادين واملعدات) التي يتم تشغيلها عرب
الجهود امليدانية (مساحة الصيد الكاملة بالكيلو مرت املربع)

المؤشر الحيوي الفزيائي  7نوع ومستوى وعائد مجهود الصيد

لوحاً وأوراق.
قلم رصاص أو حبر.
استمارة من أجل مسوحات اإلمساك.
ال لمشاهدات جهود اإلمساك لكل وحدة.
جدو ً
معرفة عامة بالمصادر المتوفرة للصيادين وعمليات
صيدهم.
معرفة بمواقع أرصفة القوارب ونقاط الدخول
العامة.
معرفة بالمواقع.
كمية الوقت (ساعة/يوم) التي يقضيها كل شخص
في حصاد (صيد) الموارد.
ما هي فعالية التقنيات في صيد األنواع المرغوبة.
األثر الفزيائي (إذا وجد) لتقنيات الصيد على
الموائل.
قائمة بمواقع المسح تشمل :نقاط الدخول،
ومناطق الصيد األساسية ،وحيثما يكون ذو صلة ـ
مناطق االستخدام المتعدد لكل نوع معدات مسموح
به داخل وحول المحمية البحرية.

قياس هذا املؤرش مرتبط بصورة وثيقة بقياسات املؤرش
( B1لألنواع الرئيسية املستهدفة) وهو تبعاً لذلك يعترب
واحداً من أكرث املؤرشات املستخدمة شيوعاً .تزايد
"اإلمساك لكل وحدة جهد" يتم ربطه يف العادة مع
تزايد وفرة النوع الرئييس.
Tony Eckersley
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املتطلبات

5 .5نوا أو أنواع وأعداد معدات الصيد املستخدمة.
6 .6التقنيات املساندة املتوفرة (مثل األذرع الهيدروليكية).
7 .7عدد ونوع أو أنواع وحجم أو أحجام القوارب املستخدمة
للصيد.
8 .8عدد األشخاص (الصيادين) الذين يقومون بتفريغ الصيد
مبا فيهم طاقم املركب وأدوارهم الفردية.
9 .9عدد ونوع وحجم املحركات (بالحصان) املستخدمة يف
تفريغ الصيد.
1010كمية الوقت (ساعة/يوم) الالزمة لتفريغ الصيد مبا فيها
فرتة العبور.
1111حجم األفراد التي يتم تفريغها لكل نوع.
1212الوزن الكيل للصيد (بالكيلوغرام ،وتقديراً إذا لزم
األمر).
1313القيمة النقدية الكلية للصيد (بالعملة املحلية) يجب
تحديدها وتسجيلها.

الصيد الترفيهي .
رياضة الصيد "اإلمساك واإلعادة".
باإلضافة ،يمكن جمع البيانات المتعلقة باالستخدام
التجاري غير االستخالصي للموارد البحرية
الحية مثل:

B7

سياحة الغوص.
مراقبة الحيتان.
تربية األحياء المائية.
في جميع هذه الحاالت فإن مدى "مردودية الجهد"
من هذه النشاطات يمكن قياسه من خالل الدخل.

واملؤقتة (الوقت املستخدم ،باأليام والساعات والدقائق).
هكذا مسح يجب تحديثه بانتظام.
النامذج والعمليات املحددة املستخدمة إلجراء مسوحات
سلة صياد السمك ومسوحات "اإلمساك لكل وحدة جهد"
موثقة يف العديد من املراجع ولذلك فلم تتم إعادتها هنا
(أنظر املراجع املفيدة أدناه) .ال ُينصح بأن يقوم فريق
التقييم بالطلب من الصيادين أن يقوموا بأنفسهم بتسجيل
بيانات عائد "اإلمساك لكل وحدة جهد" يف املوقع .ولكن إذا
كانوا مدربني جيداً ومستعدين للقيام بذلك فرمبا يكونون
مخولني بتسجيل بعض البيانات البسيطة عن اإلمساك يف
سجل ألنواع رئيسية محددة ،مثل كمية الصيد وحجم األفراد
والوقت الكامل الذي تم قضاؤه يف عملية الصيد وعدد
القوارب واألفراد املشاركني يف عملية الصيد.
يتم توظيف جهود الصيد بطرق مختلفة اعتامداً عىل األنواع
املستهدفة .وبطريقة مامثلة فإن جهود الصيد تؤثر عىل
كل نوع بطريقة مختلفة .ولذلك فإن قياس جهود الصيد
يجب أن تكون محددة حسب النوع حتى ولو كان ذلك
ضمن إطار مراقبة عىل مستوى النظام الحيوي .كل نوع
يجب أن يتم التعامل معه عىل حده وقياسه منفص ًال عن
غريه ،وتجمع البيانات بصورة محددة له وتحلل تبعاً لذلك.
عىل سبيل املثال إذا تم اإلمساك بعدة أنواع من أسامك
املياه العميقة وتم جمعها مع بعضها البعض وتسجيلها يف
مجموعة واحدة " 150من األسامك املتنوعة" خالل مسح
صيد يوم واحد ،فرمبا يحجب ذلك حقيقة أن أحد األنواع
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مع أن التركيز الرئيسي لهذا المؤشر هو تقدير
جهود الصيد المرتبطة بتوفير الدخل واالستهالك
الغذائي ،إال أنه يمكن تعديله بسهولة ليقوم
بتقدير الجهود غير ذات الصلة بالربح أو بالغذاء
والمرتبطة بـ:

ال وخصوص ًا
مسوحات اإلمساك يمكن أن تتطلب وقت ًا طوي ً
عندما يكون حجم اإلمساك الفردي لكل صياد كبيراً .على سبيل
المثال جمع البيانات حول مصيد هذا الشخص من النوع الذي
يعيش على الرصيف المرجاني والذي تم اإلمساك به خارج محمية
بحرية صغيرة غرب بابوا في اندونيسيا استغرق ساعة كاملة.

التي تم صيدها من األنواع غري الشائعة التي تتزايد .وهذا
رمبا يقود إىل استئصال غري مقصود ومنظم لنوع نادر والذي
تم حجب تناقص عدده يف اإلمساك (وتناقص "اإلمساك لكل
وحدة جهد") بسبب وجود أنواع أخرى .السبب واملنطق
وراء ذلك موثق جيدا ً يف املراجع (Polunin and Roberts,
.)1995; Russ, 1991
املعلومات اإلضافية حول اإلمساك والجهد ميكن أن تكون
متوفرة للمراجعة من خالل إحصائيات الصيد املحلية
واإلقليمية .املؤسسات الحكومية واملنظامت غري الحكومية
ميكن أن تكون مصدراً ملثل هذه املعلومات ،تزويد فريق
التقييم بالبيانات التي ميكن من خاللها رصد املشاهدات
املبارشة أو التي يتم تجميعها من خالل املقابالت
واملحادثات.
معلومات هامشية ولكن ذات صلة ميكن أن تكون مفيدة
تشمل:
 .أسجل الرخص التي هي يف حوزة الدوائر الرسمية
الحكومية حول الصناعات املرخصة أو حول عمليات
الصيد التجاري املتوسطة أو الصغرية.
.بوصفاً لسوق الصيد املعنية ولخصوصياتها ،تشمل القيمة
التجارية والوزن بالطن/القيمة السنوية للصيد من خالل
اإلحصاءات الحكومية الرسمية.
ينبغي مكافحة هذه البيانات مع املؤرشات االجتامعية
االقتصادية ذات الصلة املوجودة بعد قسم املؤرشات
الحيوية فزيائية.
حيثام أمكن ،ميكن أيضاً جمع البيانات اإلضافية حول جهد
اإلمساك من الصيادين خالل املسوحات املنزلية التي يتم
اجراؤها للمؤرشات االجتامعية االقتصادية (مثل ،ما هو
معدل قيامهم بصيد األنواع املستهدفة ،كم من الوقت
يلزم للذهاب لإلمساك بكمية مناسبة ،وما هي بنية اإلمساك التقليدي الذي
يقومون به وحجمه).

لقياس عائد جهود الصيد بالنسبة لكل نوع مستهدف
بصورة دقيقة فإن ذلك يتطلب مستوى معقد ًا جد ًا
ومفص ًال من جمع البيانات الذي ال يعتمد عىل الصيد
من خالل إجراء قياسات وتقنيات تحليل متقدمة
أكرث من تلك املتوفرة للمحميات البحرية تحت هذا
املؤرش.

كيف نحلل ونفسر النتائج
يف اإلمكان البدء بفهم ميول جهود الصيد وطرقه من خالل
مراقبة التغريات التي تحصل مبرور الوقت عىل:







نوع ومدى انتشار معدات الصيد املستخدمة.
قوة املعدات.
مستوى جهود الصيد وعائدها داخل وخارج
املحمية البحرية.
مضاعفات استخدام معدات الصيد املدمرة.
التغريات يف الحجم وبنية األنواع التي يتم
إمساكها.
التغريات من حيث العدد والحجم/الوزن لألنواع
املستهدفة التي تم إمساكها.
هذا املؤرش مرتبط بصورة وثيقة مبؤرشات اجتامعية
اقتصادية أخرى (  S1و  S5و  )S10ومبؤرشات حكومية
( G1و  G4و  ،)G15إضافة إىل ارتباطه باملؤرشين B1
و .B6

لكل صنف مستهدف ونوع معدات قم باحتساب ما ييل
عىل مدار فرتة زمنية محددة (ثالثة أشهر ،أو أسبوعني ،أو
سنة):
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يجب جمع البيانات بإنتظام (أسبوعياً أو شهرياً) أو خالل
مواسم الصيد أو خالل فرتات عمليات التكاثر .يجب إجراء
مسوحات سالل الصيد بشكل عشوايئ أو تدريجها بشكل
منتظم عرب كافة مواقع التفريغ املعنية مع أخذ اليوم من
األسبوع والوقت من الشهر(حالة القمر) بعني االعتبار عندما
يتم الصيد.

قم باختبار الفعالية النسبية بني طرق الصيد من حيث
عائدها مقابل الجهد ،والعاملة الكاملة التي تم استثامرها
(عدد الصيادين وعدد ساعات أو أيام الصيد) ،وحجم الصيد
الكيل .ما هي أكرث التقنيات املستخدمة فعالية؟ ما هي أكرثها
فعالية مقارنة مع غريها؟ ما هي امليول فيام يتعلق باستخدام
معدات الصيد املتوفرة؟ هل هناك تزايد يف استخدام بعضها
مقابل األخرى ،وما عالقة ذلك ملعدالت فعالية صيدها؟
إذا كانت البيانات متوفرة ،هل هناك دليل عىل تراجع أو
عدم تغري أو تزايد استخدام تقنيات مدمرة (مثل الصيد
باستخدام السيانيد ،والصيد باستخدام الديناميت ،وشباك
الصيد ذات الفتحات الصغرية)؟ ما هي العالقة بني التغريات
التي متت مالحظتها أو االتجاهات يف فعاليات معدات الصيد
املستخدمة بالعمليات اإلدارية الجارية يف املحمية البحرية؟
بناءاً عىل النتائج ،هل تبني البيانات أن مستوى جهود الصيد
حول املحمية البحرية قد تغريت (تراجعت/تحسنت)؟ إذا
كانت كذلك ،فإىل أي درجة؟

كمية الصيد كاملة (بالوزن ،و/أو الحجم ،و/أو
عدد األفراد).
الرثوة اإلجاملية لألنواع (التنوع) للصيد.
الجهد الكيل (عدد القوارب ،عدد الصيادين ،عدد
الساعات/األيام).
متوسط الصيد.
متوسط عدد األفراد التي تم صيدها.
متوسط جهد اإلمساك (الصيد) لكل وحدة
جهد.

قم بإدخال هذه البيانات يف جدول حيث تكون األعمدة
متثل فئة الحسابات والصفوف متثل الفرتات الزمنية .ثم
قم بوضعها يف مخطط حسب الوقت (عرب الفرتات الزمنية
املحددة) لكل نوع مستهدف ،ثم قم بوضع النتائج املختلفة
فوق بعضها البعض .هل هناك اتجاهات ميكن مالحظتها أو
عالقات معكوسة بني هذه الصفات؟ إذا كانت كذلك ،ماذا
يعني ذلك؟ هل تزايد حجم الصيد والجهد يرتبط عكسياً
مبتوسط حجم األفراد التي يتم صيدها؟
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ينبغي جمع املعلومات حول نوع وعدد األدوات املرضة
واملدمرة املستخدمة يف الصيد ،ومقدار انتشارها (تواترها أو
شيوعها) ،ومقدار جهود الصيد املدمرة (األشخاص والوقت)
التي تم توظيفها .هذه املعلومات ميكن جمعها (أو تقديرها)
من خالل املشاهدة املبارشة (الدوريات ،وعدد الحاالت التي
تم تسجيلها) أو من خالل الحديث مع املرشدين األساسيني
(يشمل املستخدمني ،وفريق اإلدارة ،واملسؤولني عن تطبيق
القانون) .مبا أن العديد من تقنيات الصيد تعترب غري قانونية
الحظ أنه من الصعوبة جمع معلومات موثوقة .لذلك
ينبغي اختيار األشخاص األساسيني الذين ميكن االعتامد عىل
معلوماتهم بعناية ،ويجب عىل املق ّيم أن يكون مدركاً ألي
انحياز محتمل (أنظر .)IMA, 2000

مع جمع البيانات حول مستوى الجهد ،قم باحتساب "
حجم اإلمساك لكل وحدة جهد" باستخدام وزن النوع املهم
الذي تم صيده وذلك بالنسبة لكل شخص ولكل يوم تم
إمضاؤه يف الصيد ولكل طريقة/تقنية" :اإلمساك لكل وحدة
جهد" = الوزن الكيل (كغم) لإلمساكات من النوع املهم لكل
وحدة وقت (يوم).

ال بد من اإلنتباه لخطورة احتاملية بروز التفسري التفاضيل
للنتائج حول مسرية حياة املجتمع الذي يتم صيده وتوقيت
إجراء مسح الصيد .عىل سبيل املثال ،رمبا يتم تشويه النتائج
(إيجايب خاطئ) ليبدو أن هناك تزايد كبري يف "اإلمساك لكل
وحدة جهد" ،يف حني أنه عىل أرض الواقع يحصل ذلك
بسبب القيام مبسح التفريغ يف الوقت الذي تحدث فيه
هجرة السمك أو تجمعه أو عمليات اإلمداد.

القوة واحملددات
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يعترب جمع البيانات لهذا املؤرش عملية مبارشة نسبياً ،عىل
الرغم من أنها رمبا تبدو أسهل مام هي عليه ويف العادة
تتطلب وقتاً وعاملة مكثفة .إجراء القياسات لهذا املؤرش
ليست سهلة كام تبدو ،ومن املهم أن تكون مدركاً أن جمع
بيانات الصيد الدقيقة لألنواع السائدة (التي يتم صيدها يف
العادة) ولألنواع الرئيسية (ذات األهمية بالنسبة للمحمية
البحرية وألهدافها و غاياتها) سوف تحتاج وقتاً إضافياً
وعاملة برشية إضافية .مسوحات "اإلمساك لكل وحدة
جهد" تحتاج نسبياً إىل فريق مدرب جيداً ويجب تنفيذها
بانتظام عىل األقل عىل مدار عام كامل من أجل الحصول عىل
فكرة صحيحة حول معدالت الصيد .عالوة عىل ذلك ،ميكن
أن يكون من الرضوري تعيني مستشارين علميني وموظفني
(ميكن أن يكون ذلك مكلفاً) وذلك من أجل إنشاء قاعدة
بيانات لجهود اإلمساك ومن أجل تحليل البيانات املرجعية.
من خالل التدريب املناسب ميكن إجراء مسوحات "اإلمساك
لكل وحدة جهد" ومسوحات سالل الصيد من قبل فريق
املرشوع واملتطوعني من أجل تخفيف التكلفة .إال أنه من
املهم مراجعة النتائج من قبل تقنيني وخرباء وعلامء أحياء
وصيد مؤهلني ،وكذلك فإن جمع بيانات "اإلمساك لكل
وحدة جهد" رمبا ال يكون ممكناً تحقيقه يف كل املحميات
البحرية .إن املسوحات املبنية عىل املشاهدة املبارشة أو
املسوحات لسالل الصيد تعترب دقيقة إىل حد مقبول يف
تقدير عائد جهود الصيد.
التغري يف أنواع معدات الصيد املستخدمة وعدد الصيادين
والقوارب رمبا ميكن قياسهام بسهولة ورمبا يكونان مفيدان
يف تحديد املواضيع املتعلقة بضغط الصيد .وباملثل فإن حجم
وبنية اإلمساك (الصيد) تعترب عىل نفس الدرجة من األهمية
أو رمبا أكرث أهمية مثل كم سمكة تم صيدها.
ال يعترب "اإلمساك لكل وحدة جهد" بالرضورة مؤرشاً جيداً
للتغريات البيئية ولذلك فهو لوحده غري كايف لتحديد أو منع
التدهور الوشيك لكامل مخزون الصيد .وأيضاً فإن املراقبة
املستمرة طويلة األمد املطلوبة لبيانات "اإلمساك لكل وحدة
جهد" تجعل من الصعوبة ربط "اإلمساك لكل وحدة جهد"
بالتغريات البيئية.
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النتائج
ال ألنواع عدد الصيد المستخدمة.
سج ً
ال للقوة التي يتم استثمارها.
سج ً
ال بأحجام وبنية الصيد.
سج ً
ال "بفعالية جهود الصيد" و حسابات "اإلمساك
سج ً
لكل وحدة جهد" للموارد المستهدفة التي تم
صيدها من قبل الجهات المعنية المحلية حسب
األدوات والتقنيات المستخدمة.
رسوم بيانية حسب الترتيب الزمني لحجم الصيد
الكلي ،والجهد الكلي ،ومتوسط حجم األفراد التي
يتم تفريغها و "اإلمساك لكل وحدة جهد" لكل
نوع.
خريطة للمواقع المهمة الممثلة لمواقع الصيد
عبر أنواع الموائل داخل وخارج المحمية البحرية
ومواقع نقاط الدخول المهمة (المواقف وأرصفة
المراكب) للمحمية البحرية.

عىل فريق التقييم التأكد من الدقة فيام يتعلق بتقارير
جهود الصيد و "اإلمساك لكل وحدة جهد" املقدمة من قبل
الصيادين املتطوعني ،وإذا أمكن ،تأكد من البيانات وحدد
عامل الخطأ فيها .دقة البيانات املتعلقة بالتقارير املقدمة
من الصيادين حول الصيد يجب أن ال تكون مزيفة.
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المتوسط

58.55

Pauly, D. (1978). “Fish population dynamics
in tropical waters: a manual for use with
programmable calculators”. ICLARM Stud. Rev.
(8): 325p.
Pauly, D. (1983). “Some simple methods for the
assessment of tropical fish stocks”. FAO Fish.
Tech. Pap. (234): 52 p.
Polunin, N.V.C. and Roberts, C.M. (eds.) (1996).
Reef Fisheries. Chapman and Hall, London,
UK.
Russ, G.R. (1991). “Coral reef fisheries: Effects
and yields.” In P.F. Sale (ed.), The Ecology of
Fishes on Coral Reefs. Academic Press, New
York, NY. pp. 600–635.
Schnute, J.T. (1985). “A general theory for analysis
of catch and effort data.” Can. J. Fish. Aquat.
Sci. 42: 414–429.
Sparre, P. and Venema, S.C. (1992). Introduction
– to Tropical Fish Stock Assessment. Part 1
Manual. FAO Fisheries Technical Paper No. 306,
Rev. 1. United Nations Food and Agriculture
Organization, Rome, Italy.

المؤشر الحيوي الفزيائي  7نوع ومستوى وعائد مجهود الصيد

مثال من امليدان

Munro, J.L. and Pauly, D. (1983). “A simple
method for comparing the growth of fishes and
invertebrates”. ICLARM Fishbyte 1(1): 5–6.

© WWF-Canon/Mark Edwards

99

B7

الصندوق

B8

)Jennings, S., Kaiser, M.J. and Reynolds, J.D. (2001
Marine Fisheries Ecology. Blackwell Science,
London, UK.

المؤشر الحيوي الفزيائي
االرتباط
باألهداف
والغايات

الهدف 1
1b
الهدف 2
2b 2d
2e

B8

الهدف 3
3b 3c
الهدف 4
4a 4b
4c 4d
الهدف 5
5b 5c
5d

3

و بة

مق ي

س ال
ا
صع

5–1

نوعية المياه

ماذا نقصد بنوعية املياه؟
نوعية املياه هي مقياس لألشياء غري الحية ( )abioticواألشياء
الحية (( )bioticيف حالة التلوث البكتريي) للعوامل البيئية
املحيطة املوجودة يف عمود املاء .عنارص نوعية املياه تشمل
درجة الحرارة ،وامللوحة ،ومحتوى األوكسجني ،وحمل املواد
املغذية ،ووجود (عدم وجود) وكثافة السميات ،والبكترييا
وأية جسيامت أخرى.

ملاذا نقيسه
إن نوعية املياه تعترب عام ًال محدداً للعمليات الحيوية التي
تحدث بني األحياء بعضها بعضاً وملجتمعاتها وللموائل
املوجودة يف موقع املرشوع واملحمية البحرية .ولذلك فإن
نوعية املياه تعترب محدداً رئيسياً لسالمة املجتمع الكلية
وقدرته عىل الحياة .وبذلك فهي تعترب مؤرشاً مه ًام يجب
قياسه وسيكون من الرضوري املحافظة عىل مستوى معني
من املوثوقية العلمية.
نوعية املياه ميكن بسهولة أن تتأثر سلباً من خالل مصادر
متعددة من النشاطات البرشية التي تجري داخل أو قرب
املنطقة الساحلية ،وتحديداً يف حالة التلوث البحري .بعض
األمثلة عىل التأثري السلبي للنشاطات البرشية عىل نوعية
املياه تشمل التخلص من املخلفات البرشية الصلبة والسائلة،
وإلقاء الفضالت والنفايات يف البحر ،وتدفق املياه من املدن،
وانجراف األرايض املرتفعة للرسوبيات وانتقالها وإزاحتها/
طميها يف مناطق البيئات الشاطئية مع اتجاه التيار ،وجود
األسمدة الزراعية والتخلص من املاء اآلسن.

املتطلبات
فريق له تدريب مناسب.
معرفة بعلم دراسة المحيطات.
معرفة بالتيارات البحرية المحلية ،وحركات
المد والجزر ،وحركة المياه.
مقياس حرارة.
مقياس انكسار.
عبوات لجمع عينات مياه.
قرص سيكتشي secchi
مقياس ضوء.
معدات قياسية ومخبرية أخرى لمراقبة نوعية
المياه.
معدات متخصصة متقدمة مثل معدات تحليل
الفينول والمعادن الثقيلة والمواد السامة
األخرى ،وعالقات قوية مع الجامعات ومع
المنظمات البيئية الحكومية و/أو المؤسسات
البحثية األخرى .مساعدة متقدمة لتحليل
العوامل المعقدة لنوعية المياه .الروابط بين
البرامج والتقييم الوطني المرجعي لنوعية
البيئة أو بروتوكوالت المراقبة طويلة األمد.
وتقنيات االستشعار عن بعد.

أحد األهداف العملية الستخدام املحمية البحرية هو حامية
املياه الساحلية أو الحد من أثر التلوث البحري املعروف أنها
Jurgen Freund/naturepl.com

Toni Parras

الرواسب التي يتم انجرافها إلى البحر
كنتيجة إلزالة األشجار واالنجراف في
الفلبين يمكن أن تهدد األنظمة الحيوية مثل
الرصيف المرجان (الصورة الداخلية)
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وبالتحديد يجب قياس هذا املؤرش للمحميات البحرية
التي لديها أهداف عامة وأهداف عملية مرتبطة بالسياحة،
والغوص والنشاطات االقتصادية األخرى التي تتطلب نوعية
مياه عالية .وعالوة عىل ذلك فإن املحميات البحرية التي
لديها أهداف عامة وأهداف عملية واملرتبطة بتحسني نوعية
املياه ونشاطات إدارة املياه املستعملة يجب أن تعترب جمع
البيانات لهذا املؤرش ضمن أولوياتها.



ينبغي مالحظة أن الرابط بني اإلدارة الفاعلة للمحمية
البحرية وبني تحسني نوعية املياه رمبا ال تكون بالرضورة
عالقة سببية .ومع ذلك يفرتض أنه خالل اختيار املحمية
البحرية وإدارتها ،يف العديد من الحاالت سيتضمن تخفيضاً
للنشاطات التي تجري يف املوقع والتي تسبب تلوثاً للبيئة
البحرية و/أو تغرياً يف األنشطة التي تجري عىل اليابسة التي
لها أثر عىل البيئة البحرية .يف هذه الحاالت فإن تحسيناً يف
(أو صيانة) نوعية املياه عىل املدى الطويل ميكن أن يكون
من املنطقي توقعها من إدارة املحمية البحرية الفاعلة.
إن فهم النشاطات التي تجري عىل اليابسة ونوعية املياه
يف البيئة البحرية للمناطق القريبة من الشاطئ ،واألنواع
الرئيسية املوجودة فيها ،وحتى صحة البرش ميكن أن
تقدم فرصة مهمة لتعليم العامة يف إعادة توجيه السلوك
االجتامعي املرتبط بالتلوث البحري والتخلص من النفايات.









لقد ُكتب الكثري حول كيفية إجراء مسوحات نوعية املياه
ضمن عمود املياه الساحيل (عىل أعامق مختلفة) ،ولذلك
فإن هذه التقنيات مل تتم إعادتها هنا (أنظر املراجع املدرجة
يف نهاية هذا القسم) .ومع ذلك فإن املتغريات والقياسات
التالية ُينصح جمعها لهذا املؤرش عىل أساس منتظم
(أسبوعي ،أو شهري أو ربع سنوي ،حسب املتغري) وذلك عرب
املواقع التي يتم متثيلها:

بعض عوامل نوعية املياه (وخصوص ًا تلك املدفوعة
من الرب) قد ال يكون بالرضورة أن تتأثر بصورة عملية
باألعامل اإلدارية التي يتم القيام بها يف املحمية
البحرية .ويف هذه الحاالت فإن قياس هذه العوامل غري
املرتبطة ـ مع أنها مثرية لالهتامم ـ يجب عدم اجراؤها
عىل أساس أنها مؤرش لفعالية إدارة املحميات البحرية.
وبد ًال من ذلك يجب تشجيع فريق التقييم يف الرتكيز
عىل الظروف لألشياء غري الحية  abioticاملثرية للجدل
والتي تتأثر بفعالية إدارة املحمية البحرية التي يتم
إدارتها.

معدل الرتسب :مصائد التدفق التحتي للرواسب
ميكن استخدامها لقياس وجود الجسيامت ،وبنية

وهناك حاجة إىل اإلثبات العلمي للنتائج وطرق الدراسة
التي متثل العالقة أو العالقات بني العوامل البيئية (نوعية

كيف جنمع البيانات
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تقلل من نوعية املياه .وهذا صحيح تحديداً يف حالة املحميات
البحرية التي تحتوي عىل أنواع موائل تعمل كمناطق التقاء
بني البحر والرب ،مثل املناطق الرطبة ومستنقعات املانغروف
والتي متثل مصايف (مرشحات) مهمة يف تخفيف التلوث
البحري واملحافظة عىل مستوى مناسب من نوعية املياه
للمجتمع الواسع واألنظمة الحيوية الشاطئية املوجودة يف
املناطق املحيطة.

وكثافة العوالق (أجزاء لكل ألف) من عينة املياه
التي تم أخذها ،قم بقياس التغريات يف الكثافات
وحاول تحديد املصدر.
الحرارة :ميكن استخدام مقياس الزئبق الخاص
بالوسط البحري بطريقة وقائية أو املسابر
اإللكرتونية الرخيصة ،من أجل االنتشار طويل
األمد (تحديداً يف املناطق السطحية املعروفة
بتعرضها لخطر ارتفاع درجة الحرارة) ،كام ميكن
استخدام معدات الحرارة الغاطسة والتي ميكن
استعاملها وإعادة استعاملها و تحميل بياناتها بعد
فرتة محددة ثم ميكن القيام بإعادة انتشارها.
املعطيات حول امللوحة واملياه العذبة (مفيدة
بصورة خاصة يف حالة موائل مصبات األنهار
الحساسة) :يف هذه الحاالت يجب استخدام
مقياس انكسار ثابت.
ً
محتوى األوكسجني :عددا من األجهزة اإللكرتونية
اليدوية موجودة لقياس محتوى األوكسجني
الذائب ومراقبة النمو املفرط إلحدى املناطق عىل
حساب غريها.
التعكر (التكدر) :ميكن استخدام قرص سيكتيش
( )secchiيف مناطق التمثيل املختلفة.
تحليل املياه القيايس :يجب إجراء اختبار وجود
الكائنات التي تسبب املرض مثل العصوية
القولونية (مؤرش حيوي) ،ووجود ومعدالت التزود
(كميات) الزيت ،والبرتول ،والعنارص الغذائية
(وخاصة النيرتوجني والفسفور) ،واألسمدة
واملبيدات الحرشية واملواد السمية األخرى،
واملعادن الثقيلة يجب مراقبتها وقياسها.
مستويات الحموضة .PH
العوامل البيولوجية (الحيوية) :مثل مستويات
الكلوروفيل والعوالق النباتية.
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املياه يف هذه الحالة) ووفرة األنواع واملوائل وقدرتها عىل
االستمرار يف الحياة ـ عىل املدى الطويل وذلك من أجل
الحصول عىل فهم كايف لألسباب (السببية) .ولذلك فإن فريق
التقييم سيحتاج عىل األغلب إىل بيانات مرجعية لتاريخ
واتجاه العوامل البيئية يف املنطقة.

B8

وكذلك من األهمية قياس اإلضطرابات الطبيعية (وخاصة تلك
املرتبطة بحرارة وملوحة املاء) وذلك لتقييم تأثريات االدارة
بدقة (داخل املحمية البحرية) أو غياب إدارة املامرسات
البرشية (خارج املحمية البحرية) .إن ذلك سيجعل من
الرضوري إجراء برامج مراقبة واسعة وطويلة األمد مع
الرشكاء يف املرشوع الحكوميني واملؤسسات األكادميية .عىل
سبيل املثال سيكون من الرضوري فهم مراقبة أثر تطور
الزراعة يف املناطق املرتفعة مبا يشمل مدخالت املبيدات
الحرشية واألسمدة والعنارص الغذائية يف املاء ا ُملسال،
وتقدير حجم التدفق ومعدل الرسوبيات ومن الرضوري
أيضاً معرفة الحدود العليا والدنيا لعوامل نوعية املياه خالل
فرتات محددة من السنة (عىل سبيل املثال مواسم املطر
مقارنة مبواسم الجفاف).
الحظ أنه يف املحميات البحرية التي متتاز حركة املياه
فيها بحركة عالية ومتغرية (مثل املناطق التي متتاز
بحركات مد وجزر متقلبة أو املناطق التي تتعرض
للتيارات النهرية) فإن الطريقة السهلة ألخذ عينات
املياه التي نقدمها هنا قد ال تكون كافية من أجل
التحديد الصحيح لخصائص أثر املحمية البحرية
وإدارتها عىل مستويات نوعية املياه.
إن موسمية نوعية املياه (عىل سبيل املثال مواسم األمطار
وتكرار فيضان النهر) يجب أخذها بعني االعتبار عند
اختيار اإلطار الزمني املناسب الذي سيتم ضمنه جمع هذه
املعلومات.
قد يكون من املفيد أيضاً لفريق التقييم إجراء تقييم متقدم
لنوعية املياه وعالقتها بالنظام الحي ( )bioticإذا توفرت
لديه املهارات والوقت واملصادر الالزمة لتنفيذ هذا التقييم.
عىل سبيل املثال قد تتوفر تقنيات اإلستشعار عن بعد ملعرفة
العوامل املتعلقة باألشياء غري الحية ( )abioticوحول عالقتها
باألحداث الحيوية .أو رمبا اخذ عينات ملعاينة وجود املعادن
الثقيلة وقياس درجة تراكمها (كمية) التلوث بامللوثات
جمع البيانات لهذا املؤرش ميكن ربطها بعملية جمع
البيانات املرتبطة بتقدير املؤرش .B10
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العضوية الثابتة عىل مستوى أنسجة األنواع الرئيسية (مثل
الرخويات والثديات البحرية امليتة) رمبا يكون نشاطاً مه ًام
ليتم إجراؤه يف املحميات البحرية املوجودة عند مصبات
املناطق املرتفعة التي متارس فيها النشاطات الزراعية إذا
علمنا أهدافها و غاياتها .أو رمبا تتبع مسار ومراقبة مستوى
الرتاكم الحيوي للمعادن الثقيلة عرب املستويات الغذائية
املختلفة ضمن شبكة الغذاء املوجودة ـ رمبا تكون مهمة
لألشخاص الذين يعيشون قرب املحمية البحرية يف املناطق
الحرضية والذين يعتمدون يف دخلهم عىل فوائد مناطق غري
قابلة لالستغالل يف الصيد املحيل.

كيف نحلل ونفسر النتائج
لخص النتائج ووزعها عىل املستخدمني والجهات املعنية .قم
بتحليل النتائج التي تم الحصول عليها فيام يتعلق مبكونني:



تحديد مواضيع نوعية املياه والعوامل التي تحتاج
إىل استهدافها.
تقدير ما الذي يسبب/مصدر هذه التغريات.

يف هذا الخصوص تصبح العوامل التي تم بحثها أكرث وضوحاً.
راقب التغريات واالتجاهات التي متت مالحظتها بالنسبة
للعوامل البيئية التي تم قياسها لنوعية املياه ووزع النتائج.
قم بربط هذه النتائج بنتائج املؤرشين  B1و  B4ملعرفة ما
إذا كان هناك عالقة.
شجع عىل تركيز نظام مراقبة لنوعية املياه عىل مستوى
املجتمعات املسؤولة عن املراقبة املنتظمة وتحليل النشاطات.
إن برمجيات الكمبيوتر البسيطة (مثل  PRIMERلإلحصاء
البيئي) واستخدام اإلجراءات السهلة لتفسري نوعية املياه
(مثل إجراءات  )BIOENVستكون مفيدة للمجتمع يف
تفسري النتائج.
إن موسمية نوعية املياه (مثل مواسم املطر وتكرار
فيضان األحواض النهرية) يجب أخذها بعني االعتبار
عند تحليل وتفسري النتائج.

النتائج
ملحقاً لعوامل نوعية المياه.
ال بيانياً لنتائج العوامل مع الزمن.
شك ً
مستوى متقدم :عالمات قياس العوامل و
إرتباطها بالظواهر الطبيعية والبيانات الحيوية.

القوة واحملددات
إن املعدات والتدريب الرضورية ملجموع القياسات (املبينة
أدناه) ستتطلب موارد مالية متوسطة أو كبرية .يوجد معدات
تقنية وقياسات لتقييم نوعية املياه ،ولكنها من املحتمل أال
تكون رضورية لتحديد هذا املؤرش بصورة مرضية.
لغالبية القياسات املبينة أعاله ميكن تنفيذ اختبارات بسيطة
نوعاً ما لنوعية املياه باإلعتامد عىل موارد برشية قليلة
(شخصني أو ثالثة) مع كمية مناسبة من وقت املوظفني.
البيانات املتعلقة بهذا املؤرش يتم جمعها بسهولة وميكن
مشاركة املتطوعني للقيام بها .إن تكرار القيام بهذه القياسات
تجعل من الرضوري تجديد املعدات بصفة مكثفة وهو ما
يبدو مكلفا مبرور الوقت .ومع ذلك فإنه وبسبب السهولة
النسبية واألهمية لهذا املؤرش املرتبط بالبيئة الحيوية فزيائية
(تحديداً فيام يتعلق بعوامل األشياء غري الحية  )abioticـ
فإنه من الفرتض أن يكون سهل التنفيذ.
إن نوعية املياه تعترب موضوعاً معقداً جداً ألن يتم استهدافه
والسيطرة عليه ألن هناك العديد من مصادر املؤثرات التي
تربز بني الحني واآلخر والتي تكون خارج صالحيات وتفويض
املحمية البحرية ومدرائها .يف هذه الحالة فإن نوعية املياه
يف املحمية البحرية ميكن أن تتأثر بقوة بسبب التطور
الحاصل يف املناطق املرتفعة ومامرسات اإلدارة البيئية التي
تقع متاماً خارج تأثري املحمية البحرية وفريقها .عىل سبيل
املثال قد يكون تحسني نوعية املياه يف املحمية البحرية أمراً
غري ممكن التحقيق بسبب أساليب الزراعة الرديئة التي
تجري يف املناطق املرتفعة التي تؤدي إىل حدوث ترسبات يف
املياه والتي تؤدي أيضاً إىل إدخال األسمدة إىل بيئة املحمية
البحرية .يف هذه الحاالت فإنه ميكن ملدراء املحميات
البحرية استخدام هذا املؤرش إلبراز مدى واستمرار وجود
هكذا مشاكل للعامة ولصناع القرار .كام ميكن أيضاً ملدراء

إن هذا المؤشر هو المؤشر الحيوي فزيائي
الوحيد الذي يركز على الظروف البيئية وعلى
المراقبة األساسية للعوامل المايكروية (متناهية
الصغر) والعوامل غير الحية ( .)abioticوبقولنا
هذا فإنه في العديد من المحميات البحرية تمت
مالحظة تزايد المياه الحمراء (طحالب مجهرية)،
والتخثث ( ،)eutrophicationونمو مفرط لبعض
األحياء على حساب غيرها ،وموت السمك جميعها
ظواهر منتشرة مرتبطة بأنواع عوامل األشياء
غير الحية ( )abioticالتي تم تقديرها لهذا
المؤشر .خالل عملية وضع المجموعة األصلية
من المؤشرات تم إيجاد عدة عوامل مرتبطة
باألشياء غير الحية ثم تم طيها تحت مظلة هذا
المؤشر البيئي المنفرد من خالل إشراك الخبراء
والمدراء .وبالرغم من ذلك فإن بعض المواقع
التجريبية عبرت عن أنه إذا علمنا أن طبيعة
بعض المحميات البحرية تم إنشاؤها الستهداف
أهدافاً عامة وأهدافاً عملية تتعلق باألشياء غير
الحية ـ فإنه من المفيد لفريق التقييم تقسيم
القياسات المتعددة المطوية تحت هذا المؤشر إلى
عدة مؤشرات منفصلة ،على سبيل المثال وجود
المكونات الكيميائية والبيولوجية (بنية المياه)،
ومعدالت الترسب والملوحة ،ووجود السموم،
ودرجة الحرارة والتعكر.

المؤشر الحيوي الفزيائي  8نوعية المياه

هل تبني البيانات تغرياً يف نوعية املياه داخل املحمية البحرية؟
إذا كانت كذلك ،فام هو مقدار تغري العوامل عن حالة نوعية
املياه املطلوبة عرب غالبية العوامل التي تم قياسها؟

مثال من امليدان

B8

يجب أن يقوم خبري بيئي ومياه مبراجعة النتائج ،والوضع
املثايل هو أن يقوم الخبري بتنفيذ اختبار نقطي أو موقعي
( )spot-checkingمن أجل تأكيد أو رد القياسات التي تم
أخذها.

الصندوق

B9

املحميات البحرية استغالل هذه الفرصة إلبراز املواضيع
املتعلقة مبوقع وتصميم املحمية البحرية.
ألنه ميكن أن يكون من الصعب ربط حالة نوعية املياه
يف املحمية البحرية بنجاح أو فشل املحمية البحرية يف
تحقيق أهدافها و غاياتها ،فإنه يف بعض الحاالت سيكون
من الخطورة اإلدعاء بوجود عالقة مبارشة ودليل عىل فاعلية
إدارة املحمية البحرية .بالرغم من هذا القصور فإن قياس
نوعية املياه مقابل األهداف و الغايات املوضوعة للمحمية
البحرية تعترب مؤرشاً مه ًام ليقاس يف العديد من املحميات
البحرية ولذلك فقد تم تضمينه يف هذا الدليل.
والحظ أيضاً أن مركبات الهيدروفوبيك
يصعب قياسها يف املاء.

()hydrophobic
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يتم قياس التعايف عىل أنه نسبة املساحة الكلية للمحمية
البحرية (كم ،2أو النسبة املئوية من املساحة الكلية) أو
مجتمعات األنواع الرئيسية (الوفرة ،الكتلة الحيوية ،أو
النسبة املئوية من املجتمع الكيل) التي متت إعادتها إىل
مستويات مفرتضة لـ :




بنية املجتمع أو توزيع املوائل التي ُيفرتض أنها
متثل الوضع املثايل (نسبياً غري موزع حسب
النشاطات البرشية) أو ظروف طبيعية (التي مل
تتأثر بالنشاطات البرشية) أو
مستوى قدرة املجتمع عىل االستمرار يف الحياة
وتكامل املخزون مثل عودة  %60أو أكرث من
مخزون البيض التي من املفرتض أنها ستتحقق يف
ظل غياب التأثري البرشي.

يجب مالحظة أنه يف بعض مواقع املحميات البحرية التي
تعاين من اضطرابات طبيعية (مثل األعاصري) التي تحد أو
متنع من مقدرة املرشوع عىل إعادة الوضع إىل ما كان عليه،
فإنه قد ال يكون من السهولة تطبيق هذا املؤرش .ويف هذه
الحاالت فإن إعادة الوضع إىل ما كان عليه يف ظل الظروف
الطبيعية قد ال يكون أمراً واقعياً وبدالً من ذلك فرمبا هناك

وأخرياً فإن هذا املؤرش رمبا ال يكون ذا صلة يف جميع مواقع
املحميات البحرية ،اعتامداً عىل مدى (أو وجود عدم التحيز)
ملستوى االستعادة املستهدف ضمن األهداف و الغايات
العملية للمحمية البحرية.

ملاذا نقيسه؟
يعترب هذا املؤرش قياساً منفص ًال لكمية املساحة (مع
الخصائص الحية وغري الحية ()biotic and abiotic
األساسية) التي متت إعادتها إىل الظروف العملية املستهدفة،
وهذا يعني أنه متت أعادة الوضع متاماً إىل ما كان عليه يف
ظل الظروف الطبيعية من مستويات أقل منه .ولذلك فإنه
يحاول أن يعمل كمقياس متني لنجاح أداء املحمية البحرية
مقابل حالة االستعادة املستهدفة .إنه مقياس مفهوم عاملياً
تهتم به الجهات املعنية و صناع القرار واملمولني والباحثني.

الهدف 1
1c 1e
1f
الهدف 2
2a 2b
الهدف 3
3a 3b
الهدف 4
4a 4b
الهدف 5
5a 5b
5c 5d
5e
س ال
ا
صع

3
5–1

املتطلبات
نفس المتطلبات المدرجة للمؤشرين  B1و B6
وخصوصاً المؤشرين  B4و .B5

خريطة مرجعية دقيقة لمنطقة المشروع ،ورسم
تخطيطي للمحمية البحرية ،وأنواع الموائل.
وحدة يدوية لتحديد الموقع الجغرافي لتخطيط
الموقع.
تعريف واضح وقابل للقياس لمفهوم "إعادة
الوضع إلى ما كان عليه".
الحظ انه بينام تقوم املؤرشات النظرية ( B9و )B10
رمبا تجمع أنواع مشابهة من املعلومات التي يتم جمعها
للمؤرشات الحكومية املرتبطة بتطبيق القانون ( G13إىل
 ،)G16التمييز بينها أن البيانات التي يتم جمعها هنا
تتناول األسئلة املرتبطة باألهداف الحيوية فزيائية.
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و بة

وسواء كان التعايف املطلوب يتطلب أن تستعيد املحمية
البحرية الخصائص الحيوية ( )bioticإىل حالتها التي توجد
بها يف الظروف الطبيعية ،أو إذا ما كان ببساطة يتطلب
تحقيق بعض املستويات أقل من هذا املستوى الطبيعي،
فإنها يف كلتا الحالتني تعتمد عىل تعريف ما هو "التعايف".
رمبا تم تعريف هدف التعايف هذا سابقاً يف إطار األهداف
و الغايات للمحمية البحرية املرتبطة بالتعايف ،ويف بعض
الحاالت فإن املطلوب هو اعتامدها فحسب .ولكن يف
بعض الحاالت ال يتم تحديد تعايف مستهدف ميكن قياسه
يف إطار أهداف املحمية البحرية .ويف هذه الحالة رمبا
ينبغي عىل فريق إدارة املحمية البحرية أن يفكر بعمق
يف وضع هدف نظري ملؤرشات إحياء ميكن قياسها بإنتظام
سنوياً .هذا املؤرش ميكن قياسه بسهولة إنطالقا من من
هذه األهداف النظرية املعرقة بوضوح ،عىل سبيل املثال
يف املحمية البحرية التي ينص هدفها العام عىل "إعادة
مجتمعات النوع الرئييس إىل مستويات ميكنه عندها سد
النقص مع مرور الوقت بنسبة  %40يف" املياه الداخلية"
يعترب تعريفاً أكرث قابلية للقياس من الهدف الذي ينص عىل
"إعادة األنواع الرئيسية إىل مستوى ما كانت عليه يف ظل
الظروف الطبيعية".

هناك متسع للمزيد من املوضوعية واالنحياز يف وضع
تعريفات للظروف الطبيعية ومستويات إعادة الوضع
إىل ما كان عليه .واألكرث أهمية من الكلامت املستخدمة
هو القدرة عىل قياس تعريف هذه الكلامت حتى ولو
كان عىل حساب االستدامة .إذا مل يكن ممكن ًا لفريق
التقييم االتفاق عىل ما هو التعريف الذي ميكن قياسه
"لحالة االستعادة" أو "الظروف الطبيعية" ،فإنه ال ميكن
قياس هذا املؤرش ،ومن غري املحتمل أن يتم تقييم
التقدم يف اتجاه األهداف العملية للمحمية البحرية.

مق ي

ماذا نقصد بـ"التعافي"؟

مجال إلعطاء الفرصة لحل وسط ملستوى استعادة الوضع
تحت ظروف طبيعية بديلة.

االرتباط
باألهداف
والغايات

B9

المؤشر الحيوي الفزيائي

منطقة تظهر عالمات تعافي

الحظ أنه ال ينبغي قياس هذا املؤرش يف املحميات البحرية
التي أهدافها و غاياتها "إعادة الوضع إىل ما كان عليه" (سواء
إىل حالة الظروف الطبيعية أو مستويات مستدامة من
الصيد) .إال أنه إذا كانت "استعادة الوضع عىل ما كان عليه"
معرفة بوضوح يف األهداف العملية للمحمية البحرية ،فإن
هذا املؤرش يعترب قياساً مبارشاً ملدى تحقيق هذا الهدف.
املؤرش يستخدم لتحديد وإبراز ما إذا تم تحقيق أهداف
املحمية البحرية يف استعادة الوضع إىل ما كان عليه.
التحقيق الجزيئ لألهداف املعرفة والقابلة للقياس الستعادة
الوضع إىل ما كان عليه رمبا تستحق الثناء ،ولكن هذا النجاح
غري الكامل سيتم عكسه بوضوح ضمن قياسات املؤرش.

كيف جنمع البيانات

B9

لتوثيق تعايف السمك أو مجتمعات الالفقاريات الرئيسية
فإنه يجب إجراء تعداد برصي من أجل تقدير وتوثيق درجة
مستوى تعايف املجتمع (مثل نسبة التغري يف حجم وتركيبة
املجتمع) .من املرجح أن درجة تعايف املجتمع هذه ال تستند
بصورة كافية إىل املراجع العلمية أو بيولوجيا الصيد البحري،
ولكن لغرض هذا املؤرش فإنها يجب أن تستخدم "كنقطة
إنطالق" ميكن تعديلها وتنقيحها .بالنسبة للمناطق (كم)2
املغلقة واملحمية بشكل كامل من أجل السامح بتعايف
السمك الرئييس ومجتمعات الالفقاريات ،فإن تعافيها يف
املناطق املغلقة ميكن التعبري عنها عىل أنها النسبة من
املجتمع الكيل التي تجاوزت فيها املجتمعات الفرعية
املحلية درجة التعايف املفرتضة.
من ناحية أخرى ،يف املناطق غري املغلقة متاماً والتي هي
تحت التأهيل فإنها نسبة تلك املساحة أو نسبة محطات
العينة يف املنطقة والتي تجاوزت نقطة التعايف املرجعية
تع ّرف عىل أنها تجاوز نقطة مرجعية معروفة لـ :






وفرة النوع الرئييس وتركيب املجتمع ( B1و .)B2
بنية وتركيب املجتمع (.)B4
توزيع املوئل وتعقيده (.)B4
تكامل شبكة الغذاء (.)B6
نجاح اإلمداد (.)B5

في هذه الحالة ،يمكن إعتبار هذا المؤشر مجمع
أو مصفاة لمؤشرات حيوية فزيائية مالئمة
خاصة بالنسبة للمؤشرات  B1و  . B2في هذا
اإلطار المعطيات المجمعة بالنسبة لمؤشرات
أخرى يمكن أن تستخدم في إعداد استراتيجسة تستهدف مستوى
محددا من التعافي
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ميكن اشتقاق هذه املؤرشات بنا ًء عىل تكرار التحليل للمناطق
التي تجاوزت نقطة التعايف لعدد واسع وكايف من العينات يف
املنطقة املخصصة (داخل وخارج املحمية البحرية) .يجب
إجراء عينات مبحطات مراقبة متدرجة أو عشوائية والتي
فيها ميكن الحصول عىل معدالت أو تقديرات مبرور الوقت
لهذه املؤرشات .ولذلك فإن مدى املنطقة التي تعافت ميكن
التعبري عنه ليس فقط عىل شكل املساحة (كم )2ولكن أيضاً
كنسبة ( )%املحطات التي فيها متت مالحظة أن املؤرش قد
تجاوز املستوى املعرف مسبقاً (مثل نقطة التعايف).
ميكن قياس عينات من هذا املؤرش بني كل سنتني إىل خمس
سنوات عرب محطات املراقبة يف منطقة املرشوع .من أجل
متثيل عدداً كافياً من املحطات ضمن املحميات البحرية
الواسعة فإن هذا قد يتطلب مزيداً من الوقت.

كيف نحلل ونفسر النتائج
وزع نتائج تردد النسب أو "نقطة التعايف" ضمن كامل منطقة
املرشوع وحدد كمية املساحة الكلية التي متت إعادتها إىل ما
كانت عليه (كم .)2ضع يف ذهنك أن هكذا قياسات منفصلة
(مقدار التعايف واملساحة الكلية) تعترب فعالة وأداة اتصال
شائعة مع الجهات املعنية ،والعامة وصناع القرار واملمولني.

النتائج
مساحة المشروع الكلية (كم )2التي تمت إعادتها
إلى ما كانت عليه تماماً ( )%100مقابل التي تمت
إعادتها جزئياً (كنسبة مئوية من التغير في
التركيب أو الكتلة الحيوية أو الكثافة  /الوفرة
أو الغطاء الكلي).
النسبة المقدرة (النسبة المئوية للتغير في كثافة
المجتمع أو التركيب أو الكتلة الحيوية) للتعافي
بين مجتمعات األنواع الرئيسية مقارنة بالهدف
الذي تم تحديده.
التردد المقدر الذي يتم فيه تحقيق "نقطة التعافي"
لمجتمعات األنواع الرئيسية ضمن المجتمع.

القوة واحملددات
مع وجود هدف "إعادة الوضع إىل ما كان عليه" معرف جيداً
ومع وجود البيانات الداعمة (من  B1إىل  )B6لالستخدام
فإن هذا املؤرش ميكن أن يقاس بسهولة نسبية وخالل وقت
وجهد قليلني.

المؤشر الحيوي الفزيائي  9منطقة تظهر عالمات تعافي
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مثال من امليدان
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أثناء قيام مجموعات الخبراء بوضع هذا المؤشر
اختباره في المواقع التجريبية كان هناك الكثير
من الجدال حول التعريف غير المنطقي المتعلق
بـ "إعادة الوضع إلى ما كان عليه" أو "التعافي"
وذلك في ظل غياب األدلة الكافية التي تبين ما
كان عليه وضع الخصائص البيولوجية في ظل
الظروف الطبيعية .عدة أشخاص شعروا بأن هذا
المؤشر يقترح القيام بمهمة مستحيلة في محاولة
تحديد خصائص وقياس "التعافي" الحقيقي.
إذا علمنا التأثير البشري الذي شمل كل العالم
وعلى مستويات متعددة والذي أثر على األنظمة
الحيوية على األرض ومنذ عدة مئات من السنوات
التي خلت ،فإن الناس ينظرون إلى مصطلح "إعادة
الوضع إلى ما كان عليه" على أنه مصطلح خادع
وخطير .ولذلك فقد تم السماح بمصطلح "التعافي"
(بشرط أن يتم استخدامه في حاالت عدم التأكد)
في حين تم إهمال مصطلح "إعادة الوضع إلى ما
كان عليه" كمصطلح غير عملي الذي يفترض
مسبقاً أن فريق التقييم يعلم ما كانت عليه حالة
المجتمع واألنظمة الحيوية في ظل الظروف
الطبيعية .وبسبب هذه المساوء فإن هذا المؤشر
يعتبر واحداً من ضمن مؤشرين فقط لم يتم
اختبارهما في المواقع التجريبية.

مستنقعات المانغروف التي تعتبر حيوية إلعادة تزود مخزون
السمك يمكن أن تكون مناطق مهمة إلعادة تأهيلها في المحمية
البحرية

NOAA Photo Library
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إال أن وضع "نقطة تعايف" ومستوى مجتمع مستدام تعترب
تحدياً علمياً ويف العادة ال ُتفهم أو توثق بطريقة مناسبة.
ونتيجة لذلك فإن مصداقية النتائج التي تم الحصول عليها
من هذا املؤرش قد تكون موضع تساؤل فيام يتعلق قياس
درجة تعايف املجتمع.

مراجع ومواقع إنترنت مفيدة

المؤشر الحيوي الفزيائي
االرتباط
باألهداف
والغايات
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مق ي

B10

الهدف 5
5d

ال من التأثير
منطقة ال تعاني أو تعاني قلي ً
البشري
				

ما هو التأثير البشري؟
ُيعرف التأثري البرشي عىل أنه األثر البيئي املرتاكم
لالستخدامات اإلستخراجية وغري اإلستخراجية لجميع املوارد
البحرية الحية وغري الحية املوجودة يف منطقة محددة (يف
هذه الحالة داخل وخارج املحمية البحرية) .أمثلة عىل
االستخدامات اإلستخراجية وغري اإلستخراجية تشمل الصيد
البحري ،والسياحة ،وجمع األحياء البحرية لألحواض املائية،
والتنمية الحاصل عىل املناطق الساحلية ،حفر قاع البحر
وأنشطة التعدين ،النقل ،والتجارة .إن االستخدام البرشي
متعدد املستويات للموارد البحرية ميكن أن يؤدي إىل
مستويات متعددة من التأثري .عىل سبيل املثال فإن بعض
أنواع وأعداد معدات الصيد املستخدمة (مثل شباك الصيد
يف األعامق ذات الصنانري املسلسلة (ترول) والشباك الضخمة
الحقائبية ،والشباك الخيشومية) معروف بأنها تسبب أثراً
كبرياً عىل األنظمة الحيوية أكرث من غريها (مثل الصيد
بالصنارة والطراحة  .)éperviers -بعض االستخدامات
االستخراجية (مثل الصيد باستخدام املتفجرات  -الديناميت)
معروف بأنها تسبب أثراً مدمراً هائ ًال.
املنطقة التي ال تقع تحت أي تأثري يتم تعريفها عىل أنها
املنطقة التي ال يوجد فيها أية استخدامات استخراجية أو
غري استخراجية .هكذا مناطق ال توجد يف جميع املحميات
البحرية .هذه املناطق يتم اإلشارة إليها عىل أنها "محميات"
أو "مناطق تحت الحامية املطلقة" ،ويتم تحديدها يف
العادة بوضوح عىل أنها مناطق "غري قابلة لالستغالل"
ضمن املحميات البحرية الكبرية .بعض املناطق تكون غري
قابلة لالستغالل بصفة وقتية؛ عىل سبيل املثال منع الصيد
يف مناطق وضع البيض املعروفة لألنواع الرئيسية .االستثناء
الوحيد ملنع النشاطات البرشية ضمن املناطق غري القابلة
لالستغالل هي السامح بنشاطات املراقبة واألبحاث للمحمية
البحرية.
الحظ أن املناطق التي ال تقع تحت التأثري البرشي من
املفرتض أنها تتعرض ألثر النشاطات البرشية التي تقع
خارج املحمية البحرية ،مثل ارتفاع درجة حرارة سطح
البحر الناجمة عن ظاهرة االحتباس الحراري العاملية.
الرتكيز عىل تأثر منعدم تحت هذا املؤرش يعنى تحديد ًا
األنشطة البرشية ضمن املحمية البحرية.

ملاذا نقيسه؟
يعترب التقليل من التأثري البرشي الذي تتعرض له منطقة
مائية محددة ـ هدفاً شائعاً للمحميات البحريةُ .يفرتض
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أنه يف املحميات البحرية التي ال تعاين من التأثري البرشي
أو تعاين قلي ًال فإن األنواع الرئيسية ،واملوائل ،واملجتمعات
الواقعة ضمنها ستتمتع باحتاملية أكرب يف أن تكون قادرة
عىل إعادة تزويدها وعىل الحفاظ عىل نفسها مبرور الوقت
أكرث من تلك الواقعة خارج املحمية البحرية التي يتم
مامرسة مستويات أعىل من التأثري البرشي عليها .و ُيفرتض
أيضاً أنه كلام زاد مستوى القيود عىل االستخدامات
االستخراجية ضمن املحمية البحرية كلام قل حصول التأثري
البرشي.
هناك حاجة إىل قياس مستوى ومنط االستخدام البرشي مبرور
الوقت وآثارها املرتاكمة الختبار هذه االفرتاضات وجعلها
مرشوعة .إن فهم مستوى االستخدام البرشي والتغري الحاصل
فيه داخل وخارج املحمية البحرية ميكن أيضاً أن يساعد
املدراء عىل تحديد التهديدات والتنبؤ بها قبل حدوثها (مثل
النشاطات البرشية أو الطبيعية التي تساهم أو ميكن أن
تساهم يف األثر الكيل الذي تتعرض له املنطقة).
الحظ أن إعالن منطقة خالية من االستخدام البرشي
ببساطة ال يعني أن املنطقة خالية من هكذا
نشاطات.

املتطلبات
لوح وأوراق وقلم رصاص.
خريطة لحدود المحمية البحرية المعنية
(والمناطق المحمية تماماً إذا أمكن) وللمياه
والمناطق المحيطة.
الدرجة المطلوبة التي ينبغي أن يبلغها تخفيف
أو إلغاء النشاطات البشرية والمهددات ضمن
بناء
المحمية البحرية .يمكن اشتقاق هذا الهدف ً
على أهداف المحمية البحرية و غاياتها .وفي
حاالت أخرى فإنه ربما يتطلب تفكيراً عميقاً من
قبل فريق اإلدارة من أجل وضع هدف تخفيف أثر
قابل للقياس سنوياً ومتزايداً بمرور الوقت.
معرفة باألنشطة االستخراجية وغير
االستخالصية ،ومعرفة بالتقنيات التي يتم
استخدامها داخل وحول المحمية البحرية بما
فيها المهددات.
الجهات المعنية المستعدة لمشاركة مالحظاتهم
وخبراتهم ومعتقداتهم حول النشاطات البشرية
والمهددات.
المراجع وأية مصادر بيانات أخرى حول مستوى
وأثر النشاطات البشرية والمهددات.
وحدة يدوية لتحديد الموقع الجغرافي وقارب
ومحرك.

عىل أبسط املستويات فإن تحديد خصائص نوعية لوجود
ومستوى وأثر النشاطات البرشية واملهددات (لألرايض
املرتفعة واملناطق الساحلية) ينبغي القيام به من خالل
مقابلة املدراء (مع أدلة داعمة بخصوص تطبيق القانون
واالستجابة له) والجهات املعنية .كام أن إجراء مقابالت مع
موظفي املحمية البحرية وعرب مجموعات الجهات املعنية
ميكن أن تساعد يف التحديد املبديئ وتحديد خصائص
وجود وعدد االستخدامات البرشية (االستخراجية وغري
االستخراجية) ،ويف تحديد أي من هذه االستخدامات ميكن
اعتباره تهديداً للمحمية البحرية (مثل األنشطة التي تؤدي
أو ميكن أن تؤدي إىل آثار سلبية متزايدة عىل املنطقة).
الخطوة التالية هي تقدير ووصف جميع املهددات العاملة
داخل وحول املحمية البحرية .وتحديداً ،مستوى األثر لكل
مهدد يتم تحديده وذلك من خالل العوامل الثالثة التالية
التي يجب وصفها :أ)حدة التهديد ،مستوى االستغالل
ودرجة الجهد البرشي الكيل املعني) .ب) مدى التهديد (مثل
املساحة الكلية التي يتوزع وينشط فيها املهدد) .جـ) مدى
عجلة حدوث التهديد (مثل تكرار وتوقيت وشدة املهدد).
عوامل قياس املهددات هذه يجب تقديرها كمياً مع وصفها؛
عىل سبيل املثال عدد املستخدمني أو القوارب لكل مهدد
لكل وحدة استخراج ،وتكرار النشاطات ،ومدى اتساعها
املكاين (معرب عنه لكيلو مرت املربع) للمساحة الكلية التي تم
مالحظة املهددات فيها .ميكن جمع البيانات لهذه العوامل
من خالل املقابالت الهيكلية وشبه الهيكلية ونقاشات
جامعات الرتكيز لفريق إدارة املحمية البحرية وجامعات
الجهات املعنية .كام ميكن أخذ بيانات إضافية من مصادر
بيانات ثانوية و/أو املشاهدة املبارشة لنشاطات املستخدمني
ومستواها وأثرها .عىل سبيل املثال شدة (عدد الصيادين)،
واملساحة (كم )2ودرجة اإللحاح أو الرضورة (اتجاهات
تكرار النشاطات) ملهدد ناتج عن نشاط استخراجي معني
(مثل الصيد باستخدام املتفجرات) ميكن جمع هذه البيانات
من خالل إجراء مقابالت مع الصيادين ،وتكملتها بنتائج
الدراسات واملسوح املوجودة من املشاهدة املبارشة (مثل
عدد املرات التي ُيسمع فيها صوت انفجار خالل اليوم).

خالل عملية تحديد الخصائص املرجعية داخل وحول
املحمية البحرية ،فإنه يجب توثيق طبيعة ومستوى اآلثار
الفزيائية والكياموية والبيولوجية واآلثار البيئية األخرى
املعروف أنها تحدث نتيجة لالستخدام االستخراجي وغري
االستخراجي .ينبغي إبراز االستخدامات املعروفة بكونها
تسبب آثاراً مؤذية لألنواع واملوائل وبيئة املجتمعات.
املهددات (الناتجة عن البرش أو الطبيعية) رمبا يكون قد
تم تحديدها مسبقاً كام تم تحديد األولويات من هذه
املهددات مسبقاً أيضاً من أجل األعامل اإلدارية (مثل تعيني
املحمية البحرية) بهدف هذه املهددات أو تخفيفها إىل
الحد األدىن مبرور الوقت.
كام يجب القيام بتقدير املوقع املكاين (املوضع) ومدى
االتساع (املساحة) للمهددات وللنشاطات البرشية األخرى
التي متت مالحظتها داخل املحمية البحرية وحولها وذلك
كجزء من عملية تحديد الخصائص.
فيام يتعلق بعملية جمع البيانات حول مدى الدمار الذي
تسببه طرق الصيد املستخدمة ضمن املنطقة التي تتم
إدارتها فإنه من املهم تحديد املنطقة الكلية التي من
املعروف استخدام هذه التقنيات فيها .باإلضافة لذلك فإنه
ينبغي حساب النسبة املئوية للمساحة (كم )2التي ُمُتنع فيها
تقنيات الصيد املدمرة وتقنيات الصيد األخرى .التقنيات
املدمرة تشمل استخدام السموم (مثل سيانيد البوتاس
والصوديوم ،واملبيضات ،والسموم النباتية) ،واملتفجرات،
وشباك الصيد ذات الصنانري املسلسلة ،والتدمري الفعيل
باملعدات  ...الخ ،.وشباك الصيد ذات الفتحات الصغرية.

ال من التأثير البشري
المؤشر الحيوي الفزيائي  10منطقة ال تعاني أو تعاني قلي ً

يتم قياس هذا املؤرش من خالل :أ) تحديد خصائص ووجود
ومستوى وأثر النشاطات البرشية املتعددة واملهددات مبرور
الوقت ،ب) تحديد املساحة الكلية للمناطق التي ال تعاين
من اثر برشي أو تعاين من أثر برشي قليل نتيجة لدرجة
االستجابة للمنع وللقيود التي يتم فرضها عىل نشاطات
املستخدمني.

ميكن القيام بطريقة أكرث عمقاً تحتاج إىل وقت أطول و
وهي دقيقة يف تحديد خصائص ووجود ومستوى وتأثري
النشاطات البرشية وذلك من خالل مراقبة جميع النشاطات
البرشية الجارية يف املنطقة داخل وحول املحمية البحرية.
قياس العوامل الثالثة لسلوك املستخدمني والتأثريات التي
متت اإلشارة إليها أعاله من خالل إجراء املسوح امليدانية.
باإلضافة إىل هذا ،ميكن إجراء املزيد من تحديد الخصائص
للبيانات اإلضافية حول املهددات والنشاطات البرشية
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B10

كيف جنمع البيانات

تحديد خصائص النشاطات البرشية واتجاهاتها ميكن أيضاً
وصفها فيام يتعلق بـ  :أ) نوع وعدد األدوات والتكنولوجيا
االستخراجية املستخدمة ،وبخاصة فيام يتعلق بفعالية
االستخالص لهذه التقنيات وآثارها الهدامة .ب) التغري يف
قوة الجهود االستخراجية وغري االستخراجية وتحديداً فيام
يتعلق بعدد الصيادين ،وعدد القوارب ،وعدد األدوات ...
الخ.

األخرى وذلك من خالل قياسات املؤرشات الحيوية فزيائية
األخرى وتحديداً املؤرشات  B1إىل  .B7باإلضافة إىل البحث
النوعي للمؤثرات فإن نتائج هذه املؤرشات ميكن أن تكون
شاهدا عىل مدى األثر البيئي املرتبط باالستخدامات البرشية
الجارية يف املنطقة التي يتم مسحها.
إن املؤرش  B10ال يعترب مؤرشًا حيوي ًا فزيائي ًا حقيقي ًا ألنه
ال يق ّيم حالة األشياء الحية وغري الحية ،واالتجاهات أو
املخرجات .وبد ًال من ذلك فهو مؤرش سياقي لتقييم
النشاطات املعروف بأنها تؤثر عىل الظروف الحيوية
فزيائية .ومع ذلك فإن القياسات التي يتم الحصول
عليها من املؤرشات  B1إىل  B7ميكن استخدامها لتقدم
دلي ًال مساند ًا للبيانات التي يتم جمعها للمؤرش .B10

B10

تحديد املساحة الكلية للمنطقة التي ال تقع تحت التأثري
البرشي أو التي تقع تحت تأثري برشي قليل يتطلب ست
خطوات .أوالً ،يجب حساب املساحة الكلية (كم )2التي
تحيط بها املحمية البحرية من خالل استخدام الحدود
املرسومة سابقاً عىل الخريطة املرجعية أو من خالل جمع
بيانات املوقع الجغرايف يف املوقع والتي ميكن من خاللها
تحديد املساحة الكلية .ثانياً ،يجب قياس املساحة الكلية
(كم )2لجميع املواقع التي تم تخصيصها كمناطق غري قابلة
لالستغالل أو مناطق ذات حامية مطلقة ضمن املحمية
البحرية (مثل املناطق الخالية من النشاطات البرشية).
إذا كانت جميع املساحة ضمن املحمية البحرية تتمتع
بحامية مطلقة ،فإن املساحة الكلية ستكون نفسها .إذا مل
تكن املحمية البحرية تحتوي أية مناطق مخصصة كمناطق
ليس فيها نشاط برشي ،فإن املساحة الكلية ستكون صفراً.
الحظ أنه رمبا يكون قد تم فع ًال حساب هاتني املساحتني
ضمن الوثائق املوجودة مثل خطة إدارة املحمية البحرية
و/أو الترشيعات املصاحبة .يف هذه الحالة رمبا ال يزال من
املفيد إثبات هذه املساحات الكلية باستخدام رسم الحدود
باستخدام تحديد املوقع الجغرايف يف املوقع.
ثالثاً ،من املهم طرح املساحة املخصصة لعدم مامرسة
نشاطات برشية من املساحة الكلية للمحمية البحرية من
أجل تحديد املساحة التي مل يتم تخصيصها لتكون خالية
من النشاطات البرشية .ثم يجب تحويل هاتني املساحتني
إىل نسبة مئوية ثم يجب تسجيل هذه املساحات الثالثة
والنسب املئوية يف جدول حوايش .رابعاً ،يجب مراجعة
نتائج خصائص النشاطات البرشية وتقدير االمتدادات
النسبية (كم )2للمهددات الفاعلة يف املنطقة (مأخوذة من
تقدير الحد من التهديد) ( .)TRAباستخدام هذه النتائج
سيكون من املمكن تقدير املساحة الكلية يف املحمية
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البحرية التي ليست فعلياً خالية من النشاطات البرشية .إذا
كانت نتائج تحديد الخصائص وتقدير الحد من التهديد تبني
أن النشاطات البرشية جارية يف املناطق التي تم تخصيصها
كمناطق حامية مطلقة أو مناطق عدم استغالل فينبغي
محاولة القيام بتقدير كم من هذه املساحات املخصصة يتم
انتهاكها مقابل تلك التي ال يتم انتهاكها (بالكيلو مرت املربع
وكنسبة مئوية).
خامساً ،ينبغي تقدير املساحة الكلية (كم )2من املحمية
البحرية التي تم تخصيصها للحد من االستخدام لكل
استخدام برشي يحدث يف املحمية البحرية ،وتحديدها من
خالل مقدار االستخدام البرشي (أو مجموعة االستخدامات)
التي ميكن الحد منها ضمن املحمية البحرية .يف بعض
الحاالت االستخدام البرشي سيخصص عىل أنه تم الحد
منه عىل كامل مساحة املحمية البحرية .ويف حاالت أخرى
فإن هذا الحد سيكون مخصصاً عىل أنه يحدث فقط يف
نوع موئل محدد أو منطقة محددة .وأخرياً ينبغي مراجعة
مؤرش نتائج تحديد خصائص النشاطات البرشية و تقدير
الحد من التهديد وذلك لكل استخدام برشي ،ويجب القيام
بتقدير مقدار (بالكيلو مرت املربع والنسبة املئوية) للمنطقة
التي يحدث فيها حد من النشاطات البرشية مقارنة مبا كان
مستهدف يف البداية.
اإلجابة عىل األسئلة التالية حول املناطق التي تم تخصيصها
كمناطق للحد من النشاطات البرشية مقابل املناطق الفعلية
التي تقع تحت نشاطات برشية تم الحد منها أو التي تعترب
مناطق خالية من النشاطات البرشية ،رمبا تكون هذه موضع
اهتامم فريق التقييم خالل قيامهم ببحثهم )1 :كيف تم
تحديد تعيني مناطق عدم االستغالل؟ هل تم تعيني الحدود
عىل أساس عوامل بيولوجية أو بناءاً عىل أسباب سياسية؟ )2
ما مدى استجابة الصيادين لفعالية مناطق عدم االستغالل؟
هل هناك إبالغ  /تأكيد (أو عدم إبالغ  /عدم تأكيد) عن
انتهاكات تتعلق بحدوث عمليات استخالص يف املنطقة؟
 )3ما هو شكل املراقبة وتطبيق القانون التي يتم تنفيذها
يف املنطقة؟ ما مدى التأكد من أن الرشطة  /من يطبقون
القانون يف املنطقة من أن املنطقة يتم مراقبتها كمنطقة عدم
استغالل؟ إن استجابة املدراء والجهات املعنية لهذه األسئلة
ستساعد فريق التقييم عىل تحديد درجة فعالية إدارة
البيانات التي يتم جمعها لهذا املؤرش مرتبطة بصورة
وثيقة بعدة مؤرشات اجتامعية اقتصادية (أمناط
االستخدام املحيل والرتكيب املهني) ومؤرشات حكومية
(تضارب املصالح بني املستخدمني وفهم القواعد
والتنظيامت وتطبيق القانون) ،ولذلك يجب تنفيذها تبعاً لذلك .البيانات
التي يتم جمعها للمؤرش  B10يتم استخدامها لتقييم الغرض الحيوي فزيايئ
للمحمية البحرية.

الحظ أن املؤثرات الديناميكية واملتآزرة من بني
املهددات ال يتم الحصول عليها تحت الطرق املبينة
هنا .ونتيجة لذلك ،فإنه ينبغي إجراء توثيق نوعي
لدورات التغذية الراجعة والتأثريات املتآزرة الناتجة
عن املهددات الفاعلة عىل بعضها البعض.

كيف نحلل ونفسر النتائج
نظرياً (والصورة املثالية عىل أرض الواقع) ،إذا كانت املحمية
البحرية ناجحة يف الحد من تأثري املهددات البرشية ـ أو
منعها ـ فإن املنطقة الفعلية الخالية من التأثري البرشي أو
فيها أثر برشي يتم الحد منه ينبغي أن تساوي املنطقة التي
تم تحديدها عىل هذا األساس .من مراجعة نتائج حسابات
املنطقة ما هو مدى تطابق املناطق التي تم تخصيصها
كمناطق خالية من االستخدام البرشي أو املخصصة ليتم الحد
من االستخدام البرشي فيها (عىل الورق) مقارنة باملناطق
الخالية من االستخدام البرشي أو الحد من االستخدام
البرشي الحقيقية (عىل أرض الواقع)؟ هل املشاهدات عىل
أرض الواقع تعكس تخفيضاً أو منعاً للنشاطات البرشية
املوجودة التي نظرياً من املفرتض أال تكون موجودة؟ كيف
تتغري التكنولوجيا االستخراجية وأهميتها (الجهد) مبرور
الوقت؟ هل تم إيقاف جميع النشاطات البرشية يف مناطق
الحامية املطلقة؟ إىل أية درجة تم الحد من النشاطات
البرشية والتأثري يف املناطق املخصصة لكل نشاط؟
إحدى طرق قياس درجة ومساحة الحد من التأثري البرشي
مستخداماً البيانات التي تم جمعها لهذا املؤرش هي من

خالل مؤرش تقدير الحد من التهديد (( )TRAأدلة مرجعية
حول كيفية استخدام مؤرش  TRAمدرجة يف نهاية وصف
هذا املؤرش) .العمل مع فريق اإلدارة ومع ممثيل الجهات
املعنية ميكن من تقييم التقدم الحاصل إىل اآلن يف التخفيف
من كل مهدد تم تحديده ميكن تقديره عىل أساس النسبة
املئوية للتخفيف الكامل للمؤرش مقارنة بإمكانية التهديد
الكاملة .رغم عدم موضوعيته فإن تنفيذ  TRAيتم حتى
يكون هناك مقارنات ذات معنى عرب املناطق املختلفة مث ًال
إىل أي درجة تم تخفيف أثر االستخدام البرشي خالل فرتة
من الزمن .املنطق وراء  TRAهو أنه إذا كان فريق التقييم
يتمكن من تحديد املهددات التي تواجه محميتهم البحرية
واملياه املحيطة بها فإنهم يستطيعون تقدير تقدمهم
يف تحقيق منع النشاطات البرشية أو الحد منها مبرور
الوقت من خالل قياس إىل أية درجة تم الحد من هذه
املهددات .كام ميكن وضع املهددات عىل شكل توضيحي
(مريئ) كام ميكن إجراء مناقشات حول الكيفية التي ترتبط
بها املهددات مع بعضها البعض من حيث املبدأ من خالل
العالقات العرضية .قارن بني نتائج الحد من املهددات لكل
املهددات التي تم تحديدها وذلك بصورة سنوية أو مرة

ال من التأثير البشري
المؤشر الحيوي الفزيائي  10منطقة ال تعاني أو تعاني قلي ً

البيانات حول النشاطات البرشية وحول املهددات الناجمة
عن أسباب طبيعية أو أسباب برشية يجب جمعها مرتني أو
مرة واحدة يف السنة ،مبا يشمل جميع املعلومات املطلوبة
لتعيني حدود املنطقة أو املناطق التي تكون فيها هذه
املهددات فاعلة ،وذلك اعتامداً عىل مدى نشاط وتغري
املهددات .بيانات الحد من املهددات يجب جمعها مرتني
يف السنة .حسابات املنطقة الكلية الخالية من النشاطات
البرشية أو التي تقع تحت مهددات برشية يتم الحد منها
يجب اجراؤها كل سنة ،ما مل يكن هناك حاجة لجمعها قبل
ذلك (عىل سبيل املثال يف حالة ظهور مهدد جديد أو إذا ما
تم تغيري الحدود املوجودة خالل السنة).

تشخيص وصفي وكمي للنشاطات البشرية
والمهددات (الطبيعية والبشرية) الموجودة في
المحمية البحرية وحولها.
المساحة الكلية للمحمية البحرية.
المساحة الكلية (والنسبة المئوية) للمحمية
البحرية التي تم تخصيصها كمنطقة خالية من
النشاطات البشرية.
المساحة الكلية (والنسبة المئوية) للمحمية
البحرية الفعلية الخالية من النشاطات البشرية.
المساحة الكلية (والنسبة المئوية) للمحمية
البحرية الفعلية الواقعة تحت نشاطات بشرية
مخففة.
إحداثيات نظام تحديد الموقع الجغرافي لهذه
المناطق.
وضع ملف لتقدير المهددات وتحديد األوليات
منها.
مؤشراً للحد من المهدد (عالمة من .)%100-1
خريطة لنشاط المهددات داخل وخارج المحمية
البحرية؛ مثل المناطق التي يتم استخدام تقنيات
صيد هدامة فيها.
خريطة توضح حدود المحمية البحرية في
الموقع وفي منطقة أو مناطق الحماية التي تقع
ضمنها أو تتقاطع معها.
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املناطق التي تم تخصيصها كمناطق خالية من النشاطات
البرشية أو التي تم تخصيصها للحد من النشاطات البرشية
فيها ،ودرجة حدوث االنتهاكات يف املنطقة (إن وجدت)
(أنظر املؤرشات الحكومية ذات الصلة).

النتائج

كل سنتني .هل هناك اتجاهات أو ميول ميكن مالحظتها
(تزايد أو تناقص) يف املنطقة املتعلقة مبستوى ومقياس
هذه النشاطات واملهددات؟ وذلك بناءاً عىل مستوى
االنتشار املكاين للكيفية التي تعمل بها النشاطات البرشية
واملهددات داخل وخارج املحمية البحرية .هل تم إيقاف
املهددات والنشاطات البرشية الهدامة األساسية بنجاح يف
املحمية البحرية مبرور الوقت؟ هل نسبة الحد من نشاطات
معينة ثابتة أم متغرية؟
حيث أن هناك اهتامم عاملي وترويج متزايد الستخدام
املحميات البحرية املتمتعة بحامية مطلقة (املحميات)،
فإن النتائج املأخوذة من هذه املناطق ستكون موضع
اهتامم العديد من املدراء والجهات املعنية خارج
محميتك البحرية.

B10

نتائج هذا املؤرش ستكون ذات ارتباط واستخدام وثيقني عند
ربطها مع نتائج تقديرات املؤرشات الحيوية فزيائية األخرى،
وعند وصف تاريخ ومحتوى خلفية املهددات الفاعلة يف
املحمية البحرية .قارن نتائج املؤرشات الحيوية الفزيائية
األخرى مع نتائج الحد من التأثري البرشي ،هل تظهر هناك
أية عالقة؟ هل نتائج املناطق الخالية متاماً من النشاطات
البرشية تختلف بصورة كبرية عن غريها من املناطق التي
يتم فيها الحد من االستخدام البرشي ولكن فيها استخدامات
برشية متنوعة يف املحمية البحرية؟ عىل سبيل املثال ،هل
تبني التغريات لوفرة النوع الرئييس يف املحمية البحرية
واملناطق القريبة املحاذية اختالفاً بني املياه املحمية وغري

الصندوق

B11

مثال من امليدان
يمكن أن تتساءل ،ما مدى سهولة تتبع التأثير البشري؟
في متنزه جزيرة مافيا البحري في تنزانيا ،تم تحديد
قياس جميع التأثيرات البشرية لكامل المحمية البحرية
على أنها "متطلبة جداً ،شبه مستحيلة" .وللتغلب على
ذلك ،قرر فريق التقييم إلى تعديل واقتصار قياسات هذا
© WWF-Canon/Meg Gawler

جورج مسومي،

قيّم MIMP
وهيسلك مامبوشو
ظابط االرتباط
المجتمعي لمشروع
 WWFفي مركز
إدارة جزيرة مافيا.
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املحمية يف املحمية البحرية؟ هل نسبة املساحة الكلية
للمحمية البحرية الواقعة تحت الحامية املطلقة تقل أو
تزيد مبرور الوقت؟ وأخرياً ،هل تم تحقيق نسبة مثالية (%20
أو  )%50للمياه املحمية مقابل املياه غري املحمية املوجودة
ضمن نطاقات املحمية البحرية املختلفة مبرور الوقت؟ إذا
كان كذلك ،فعىل أي أساس (ملاذا)؟
قم بتوزيع ملخص نتائج املهددات والتغريات التي متت
مالحظتها للمهددات لكافة الجهات املعنية واملدراء وصناع
القرار .مبا أن جمع البيانات لهذا املؤرش ميكن إجراؤه ترادفياً
مع املؤرشات الحكومية (مثل املراقبة وتطبيق القانون لعدد
من االنتهاكات) ،فإن تفسري كيفية الفعالية التي يتم فيها
الضبط من قبل من يطبقون القانون يف املناطق الخالية
من التأثري البرشي أو التي يجب أن تكون تحت أثر برشي
مخفف ،ومدى استجابة الصيادين ـ ميكن أن تكون أيضاً
موضع اهتامم الجمهور املستهدف.

القوة واحملددات
رمبا يكون هذا املؤرش قد أثبت أنه أداة تقدير رسيع كمية
مفيدة لقياس كيف أن البيئة الحيوية فزيائية أو ظروف
معينة أخرى داخل وخارج املحمية البحرية تعاين من تغري
أو تتأثر بالنشاطات البرشية .وعىل الرغم من ذلك بسبب
طبيعة املوضوعية العالية للمنهجيات املتبعة (تعتمد بصورة
كبرية عىل إدراك املدراء والجهات املعنية) فإن هذا املؤرش
ينبغي قياسه بالتزامن مع املؤرشات الحيوية فزيائية األخرى،
المؤشر للتركيز على نشاط بشري واحد (الصيد مقابل
الجهد الكلي) وضمن جزء فقط من المساحة الكلية
للمحمية البحرية ( 30إلى  822كم ،2معروفة على أنها
منطقة صيد منظمة) .وجد المقيمون أنه حتى هذا
القياس المقيد للتأثير البشري ال زال بحاجة مكثفة
للعمالة ،ويتطلب  6أشخاص و  3قوارب تعمل  12-10ساعة
يومياً لمدة تسعة أيام في الشهر على مدار أربعة أشهر.
وعلى الرغم من هذا االستثمار الكبير في جمع البيانات
إال أنه تم مواجهة مشكلة عدم قدرة فريق التقييم على
مراقبة وجمع عينات كافية حول الصيد الليلي غير
المشروع .وللتغلب على ذلك فقد عمل الفريق شراكة مع
قوارب غوص سياحية غير مؤذية الذين تطوعوا لتسجيل
الحاالت التي يتم مشاهدتها من الصيد غير المشروع
في مناطق العينة وذلك أثناء مرورهم اليومي ذهاباً
وإياباً إلى مواقع الغوص .في حين أن هذا ساعد ،إال أن
فريق التقييم وجد أن موظفي السياحة ال يعتمد عليهم
في تعبئة نماذج البيانات .ومع القليل من التدريب فقد
تحسنوا بمرور الوقت .وال زال فريق مافيا يبحثون عن
وسائل من أجل تمثيل الغوص الليلي بصورة كافية.
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مبا أن النتائج املتولدة عن هذا املؤرش ال ميكن اعتبارها
دقيقة لوحدها أو النظر إليها عىل أنها دليل مستقل عىل
 يجب اعتبار نتائج هذا املؤرش.فعالية إدارة املحمية البحرية
 ورمبا ميكن استخدامها أكرث عند،دالالت أو معامل ومؤرشات
ربطها من حيث املبدأ مع نتائج املؤرشات الحيوية فزيائية
.األخرى وعند وصف خلفية املهددات العاملة
 إال أن،يف حني يظهر هذا املؤرش بسيطاً من حيث املبدأ
 بسبب التعقيد.البيانات ال يتم جمعها ببساطة وسهولة
الذي يحدث عندما يكون هناك استخدام برشي متعدد يف
أو حول املحمية البحرية فإن القياسات الدقيقة والقابلة/و
 حتى أن املستوى األسايس.لإلعادة تصبح صعبة القياس
لجمع البيانات حول النشاطات البرشية واملهددات تحتاج
إىل وقت مناسب وإلطار مناسب من املوظفني ليقوموا
،بإجراء مقابالت مع العدد الالزم من املدراء والجهات املعنية
 وتحديد مصدر،ولعقد جلسات نقاش مع جامعات الرتكيز
.البيانات الثانوية
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داخل و حول غالبية المحميات البحرية يجد الصيد المحلي أسواق ًا جاهزة من المشترين ولذلك فهو يعتبر مصدر
دخل قيّم بالنسبة للسكان المحليين ـ وهو مجال تركيز المؤشرات االجتماعية االقتصادية المعروضة في هذا
الدليل.
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المؤشرات االجتماعية  -االقتصادية
مقدمة
ُتظهر التجربة ّأن العوامل اإلجتامعية والثقافية واالقتصادية
والسياسية هي يف الحقيقة ما يؤثر يف تنمية وإدارة وأداء
املحميات البحرية أكرث من العوامل البيولوجية أو الفيزيائية

(Fisk 1992;Kelleher and Recchia, 1998; Mascia
 ،)2002; Roberts, 2000بالطبع تؤثر املحميات البحرية يف

حياة الناس وتتأثر بهم ،ولهذا السبب ،تتضمن يف أهدافها
وغاياتها الكثري من االعتبارات اإلجتامعية – االقتصادية
مثل األمن الغذايئ وفرص العيش واملكاسب املادية وغري
املادية واملوامئة مع الثقافة املحلية والتوزيع العادل لألرباح
إضاف ًة إىل الوعي واملعرفة البيئية .هذا ويعترب فهم السياق
والخلفية اإلجتامعية-اإلقتصادية ألصحاب القرار املنضمني
للمحميات البحرية أو املتأثرين بها (سواء كانوا أفراد أو
عائالت أو مجموعات أو مجتمعات محلية أو منظامت) أم ًرا
غاي ًة يف األهمية لتقييم املحميات البحرية وإداراتها وتقدير
أدائها ،ومي ّكن استخدام مؤرشات إجتامعية-اقتصادية ملدراء
املحميات البحرية من  :أ) إدخال مشاغل مجموعات
أصحاب القرار واهتامماتهم ضمن العملية اإلدارية ومراقبة
ذلك؛ ب) تحديد آثار قرارات اإلدارة عىل أصحاب القرار؛ ج)
عرض وتوضيح القيمة الفعلية للمحمية البحرية عىل عامة
الناس وأصحاب القرار.
يف هذا الدليل اإلرشاديُ ،تعنى املؤرشات اإلجتامعية-
اإلقتصادية بالقيمة الكلية للمحمية البحرية باإلضافة
إىل الرتكيز عىل تحقيق األهداف والغايات اإلجتامعية-
اإلقتصادية ،تقيس بعض املؤرشات مثل  S4و  S5و S6
معتقدات الناس وتصوراتهم وذلك ّ
ألن هذه املعتقدات لها
أثر عىل الحامية ،وعىل الرغم من ّأن قياس املعتقدات قد
ال يكون دقي ًقا ،إال ّأن استخدامها قد يكون ذا قيمة حقيقية
ملدير املحمية البحرية ،وتعتمد بضعة مؤرشات أخرى
مثل  S2و S3و  S12عىل مقابلة أفراد األرس والصيادين
يف املنطقة ،وتوفر املقابالت الشخصية معلومات ق ّيمة
تتعلق بقضايا التاريخ الطبيعي واستخدام املصادر والدخل،
وبالرتكيز عىل هذه الفكرة واالنتباه إىل ضيق الوقت الذي
قد مينحه أفراد األرس والصيادون املشغولون ،ال بد أن يتم
القيام باملقابالت وطرح األسئلة عىل مؤرشات مختلفة يف
نفس الفرتة لاللتقاط أي تضارب يف املعلومات بشكل أكرث
فعالية .وترتبط املؤرشات  S2و S3و S13و S14بجوانب
فهم قيم الناس وفهم املوارد البحرية املوجودة مبحاذاة
املجتمع املحيل.
ومام تجدر اإلشارة إليه هنا أ ّنه ال يوجد مؤرش واحد يدل
عىل القيمة اإلقتصادية الكل ّية للمحمية البحرية ،وبالفعل

تم أخذ مثل هذا املؤرش بعني االعتبار ،لكن ُوجد ّأن طرق
جمع املعلومات املتعلقة به تقع خارج نطاق عمل معظم
املحميات البحرية ،ومع هذا ،مثة عدد من املؤرشات
املستخدمة لقياس مكونات القيمة اإلقتصادية الكلية
كقيم استخدام وعدم استخدام املحمية البحرية ،وتتضمن
هذه املؤرشات ( S6تصورات القيمة غري التجارية وقيمة
عدم االستخدام)( S7 ،منط الحياة املادية)( S10 ،الهيكل
الوظيفي)( S11 ،البنية التحتية للمجتمع املحيل وطبيعة
العمل فيه)( S12 ،عدد األسواق وطبيعتها) ،عىل الرغم من
أنها ليست مقاييس حقيقية للقيمة اإلقتصادية الكلية ،ميكن
أن توفر هذه املؤرشات عند استخدامها جمي ًعا يف نفس
الوقت معلومات حول الفوائد والتكاليف املرتبطة باملحمية
البحرية وتزود مدراء املحميات البحرية باملعلومات عند
تخطيطهم وإدارتهم لعمليات صنع القرار.
بشكل جامعي ،توفر األنظمة اإلقتصادية الساحلية والبحرية
الغذاء ومواد البناء والحطب وفرص وأماكن الرتفيه
ووسائل حامية وص ّد للمخاطر الساحلية وفرص للتنمية
اإلقتصادية ووظائف معيشية هامة ،ويقتيض تقدير قيمة
املحميات البحرية واملوارد الطبيعية املرتبطة بها حساب
أرباح وتكاليف استخدام األصول الطبيعية ،وتكمن القيمة
اإلقتصادية الحقيقية لنظام طبيعي يف إجاميل األرباح
الصافية من االستخدامات املوامئة له مبا يف ذلك قيم عدم
االستخدام ،من حيث املبدأُ ،يقصد بذلك كمية املوارد ،التي
يتم التعبري عنها بوحدات نقدية ،التي سيسوء وضع وحال
املجتمع يف حال ضياع املورد الطبيعي أو املرفق البيئي
ويشتمل ذلك عىل )1 :قيمة االستخدام )2 ،قيمة عدم
االستخدام ،وتضم قيم االستخدام االستخدام املبارش (الصيد
والغوص) واالستخدام غري املبارش (الحامية من األخطار
الساحلية) والقيمة اإلختيارية (االستخدامات املستقبلية
املحتملة املبارشة وغري املبارشة لنظام طبيعي) ،ومتثل قيم
عدم االستخدام تلك القيم غري املرتبطة مع أي استخدام
وتشمل قيم الوجود (و ُيقصد بها قيمة العلم بتواجد مورد
بحالة معينة) ،القيمة اإلختيارية (قيمة القدرة عىل استخدام
املورد يف املستقبل) والقيمة التوريثية (قيمة ضامن وجود
هذا املورد لألجيال املستقبلية).
ومن الجدير بالذكر ّأن املؤرش  – S6تصورات القمية غري
التجارية وقيم عدم االستخدام -يقرتح استخدام تحليل
ً
عوضا عن الطرق املتقدمة لحساب القيم
املنحنيات
اإلقتصادية غري التجارية وقيم عدم االستخدام ،نظ ًرا
لصعوبة وتعقيد استخدام هذه الطرق وإىل الحاجة إىل
مهارات تحليل اقتصادي متقدمة يفتقر إليها طاقم عمل
املحمية البحرية يف معظم األحيان.
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الشكل 3

األهداف ،الغايات ،و املؤشرات االقتصادية-االجتماعية
األهداف االقتصادية-االجتماعية ( )n=6والغايات ( )n=21املعروفة
واملرتبطة باستخدام احملمية البحرية

الهدف 1
1A
1B
الهدف 2
2A
2B
2C
2D
الهدف 3
3A
3B
3C
3D
3E
3F
الهدف 4
4A
4B
4C
الهدف 5
5A
5B
الهدف 6
6A
6B
6C
6D
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دعم أو املحافظة عىل األمن الغذايئ
الحاجيات الغذائية لسكان املناطق الساحلية مستوفاة أو تم تحسينها
تطور توفر املوارد البحرية املحلية املوجهة الستهالك السكان
دعم أو املحافظة عىل املوارد املعيشية
تحسني الوضع االقتصادي و الرثوة النسبية لسكان املنطقة الساحلية أو/و مستعميل املوارد
تأمني االستقرار أو تنويع الهياكل املهنية ودخل األرس بتقليص التبعية للموارد البحرية
دعم النفاذ املحيل لألسواق ورؤوس األموال
تحسني الظروف الصحية لسكان املنطقة الساحلية و مستعميل املوارد
تحسني أو املحافظة عىل األرباح غري املالية للمجتمع
تحسني أو املحافظة عىل القيمة الجاملية
تحسني أو املحافظة عىل قيمة البقاء
تحسني أو املحافظة عىل الوسط الطبيعي الربي
تحسني أو املحافظة عىل فرص الرتفيه
تحسني أو املحافظة عىل القيم الثقافية
تحسني أو املحافظة عىل قيم الخدمات البيئية
التقسيم العادل لألرباح املتأتية من املحمية البحرية
التقسيم العادل لألرباح املالية بني املجتمعات الساحلية وعربهم
التقسيم العادل لألرباح غري املالية بني املجتمعات الساحلية وعربهم
املساوات داخل الهياكل االجتامعية و بني املجموعات االجتامعية مدعومة وعادلة
ترشيد املالمئة بني اإلدارة و الثقافة املحلية
الحيطة و تقليص املؤثرات السلبية عىل العادات والتقاليد والعالقات يف املنظومات االجتامعية
حامية الخصوصيات الثقافية أو املواقع واملعامل التاريخية املتصلة باملوارد الساحلية
دعم التوعية واملعرفة يف املجال البيئي
دعم احرتام أو/و تفهم املعارف املحلية
تحسني تفهم املواطن يف مجال "االستدامة" البيئية واالجتامية
الرفع يف مستوى املعرفة العلمية لدى املواطن
تحسني املعرفة العلمية بفضل أنشطة البحث العلمي واملراقبة

جدول ملخص
كيفية ارتباط املؤشرات االقتصادية-االجتماعية
باألهداف و الغايات املشتركة
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محبوا الحياة البرية ينظرون إلى حوت في أرجاء المحيط األطلنطي .تعد السياحة اإليكولوجية مصدر
جزءا من تقييم فعالية
نشاطا يمكن مشاهدته واعتباره
دخل للكثير من المحميات البحرية ،كما يمثلون
ً
ً
اإلدارة.
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أمناط استخدام املورد البحري املحيل هي الطرق التي
يستخدم فيها الناس املوارد الساحلية والبحرية أو يؤثرون
بها.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

تتأثر درجة نجاح املحمية البحرية وموامئتها بأمناط االستخدام
املحيل الواقعة ضمن نطاقها ،لذا ّ
فإن فهم هذه األمناط من
شأنه أن يساعد مدير املحمية البحرية عىل حشد الدعم
للمحمية البحرية والحد من آثارها السلبية عىل مستخدمي
املوارد بضامن توافق التصميم الرسمي للمحمية البحرية مع
أمناط استخدام املورد البحري املحيل غري الرسمية املوجودة
عىل أرض الواقع.

ُتحدد "املنطقة" التي سيتم التعرف فيها عىل أمناط استخدام
املورد البحري مبنطقة املحمية البحرية واملنطقتني الساحلية
والبحرية املحاذيتينت لها بشكل مبارش.
ينبغي أوالً جمع البيانات املتعلقة بأمناط استخدام املورد
البحري املحلية عرب معلومات ثانوية تؤخذ من مصادر




س ال
ا
صع

3
5–1

تبدأ عملية جمع البيانات بجمع معلومات حول األنشطة
البحرية التي تتضمن تلك األنشطة املتأثرة بشكل مبارش
أو غري مبارش باملوارد البحرية (األنشطة البحرية والربية)،
ستساعد هذه املعلومات يف فهم املقاييس الفرعية األخرى،
ومن األسئلة الهامة التي ينبغي طرحها:




ما هي تلك النشاطات البحرية التي تقام يف
البحر؟
ما هي األنشطة الشاطئية التي تقام عىل
الساحل؟
ما هي اآلثار التي تخلفها هذه النشاطات عىل
املوارد البحرية؟

حوت رمادي في "طلعة تجسس" في منطقة باجا كاليفورنيا،
المكسيك يحاول إثارة المشاركين في رحلة لمشاهدة الحيتان.
Tom Walmsley/naturepl.com

كيف جنمع البيانات



التقسيامت املحلية – لتوضيح استخدامات املوارد
البحرية وما يرتبط بها من أنواع وفصائل؛
الخرائط – إلظهار موقع نشاطات وسكن أصحاب
القرار املعنيني وحقوق االستخدام؛
السياق الزمني – لتوضيح زمن حدوث النشاطات
ومواسم األحداث
الرسوم – إلظهار النشاطات املنوعة املرتبطة
باملورد البحري.

الهدف 5
5a

املتطلبات
أشخاص إلجراء مقابالت
دفتر مالحظات وقلم
أجهزة تحديد المكان محمولة باليد
خريطة أساسية للمنطقة
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و بة

عند فهم أمناط استخدام املورد البحري املحيل ،يصبح من
املمكن تحديد ما إذا كانت اإلسرتاتيجيات اإلدارية تؤثر أو
ال تؤثر يف أمناط مصادر الرزق والعيش ويف التقاليد الثقافية،
كام ميكن ملدراء املحميات البحرية استخدام هذه املعلومات
حول أمناط استخدام املورد البحري ليحددوا النشاطات
الساحلية والبحرية التي ستتأثر مبحمياتهم البحرية وبالتايل
تحديد أولئك الذين يسترضرون أو الذين سيتفيدون من
وجود املحمية البحرية .وميكن توظيف هذه املعلومات يف
محاولة للتخفيف من آثار املحمية البحرية ،كام تعطينا مثل
هذه املعلومات فهماً بأهم املخاطر املحتملة التي تهدد
املحمية البحرية.



الهدف 2
2a 2b

مق ي

ماذا نعني "بأمناط استخدام املورد
البحري احمللي"؟

حكومية مبا فيها املكاتب القروية والبلدية وتقارير الوكاالت
الوطنية والخرائط والتقارير اإلحصائية ولوائح األنظمة
الرسمية ،يتبع هذه الخطوة جمع البيانات من مصادر رئيسية
كاملجموعات املوجهة واملقابالت شبه الرسمية واالستبيانات
واملالحظات الرسمية املنتظمة ،كام تعترب األساليب املرئية
مفيدة هنا وتشمل هذه األساليب:

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية
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أما التايل ،فهو رضورة فهم أصحاب القرار املعنيني مبا فيهم
منط وعدد أصحاب القرار الرئيسيني والثانويني وصفاتهم
األساسية ،ومن األسئلة الهامة التي ينبغي طرحها يف هذا
السياق:




من هم األشخاص املنخرطني يف هذه النشاطات؟
كم عدد األشخاص املنخرطني يف كل نشاط؟
ما هي خصائصهم األساسية (الجنس ،الوضع
السكني ،العمر؟)

كام ينبغي فهم الطريقة التي تقام فيها هذه األنشطة
البحرية مبا يف ذلك التقنيات املستخدمة وأساليب تطبيق
التقنية والطرق التي ينظم فيها الناس أنفسهم أثناء قيامهم
بهذه األنشطة ،ومن األسئلة الهامة التي ينبغي طرحها:






كيف تتم تأدية هذه االستخدامات؟
ما هي التقنية املستخدمة والكمية املستخدمة؟
كيف ُتبنى املعدات ومن ميتلكها؟
كيف تؤثر هذه الطرق عىل املوارد البحرية؟
كيف ينّظم الناس أنفسهم ليستخدموا املوارد
البحرية؟

ُي ّعد فهم حدود املجتمع املحيل أم ًرا رضور ًيا ً
أيضا ليتضمن
ذلك السؤال عن حدود األنظمة السياسية واألنظمة الحيوية
البيئية والحدود الطبيعية واملائية ومناطق الصيد والحدود
اإلجتامعية/الثقافية والحدود التقليدية/الشعبية.

وينبغي علينا ً
أيضا فهم موقع النشاطات البحرية وأصحاب
القرار املعنيني ،وأهم األسئلة املطروحة يف هذا املجال:




أين تقام هذه النشاطات ذات الطبيعة البحرية؟
أين يقيم ويعمل أصحاب القرار املعنيني؟
باملقابل ،أين تتواجد املوارد البحرية؟

وأخ ًريا ،من الرضوري فهم أوقات ومواسم األنشطة مبا يف
ذلك أمناط استخدام املوارد اليومية واألسبوعية والشهرية
والتغيريات املوسمية والتوجهات طويلة األمد يف استخدام
املوارد ،ومن األسئلة الهامة هنا:



متى يتم االستخدام وما هي التغيريات الحاصلة
يف أوقات معينة؟
ملاذا تحدث هذه التغيريات يف االستخدام؟

كيف نحلل ونفسر النتائج
اعرضوا النتائج عىل شكل قصيص تصاحبه جداول وأرقام
ورسومات توضيحية بهدف توضيح النقاط الرئيسية والرتكيز
عليها ،ينبغي أن تكون األنشطة البحرية الرئيسية التي تم
تحديدها خالل عملية جمع البيانات محور تركيز تحليل
لخصوا املعلومات ذات العالقة باملقاييس
البيانات وعرضهاّ ،
الفرعية األخرى لكل نشاط بعينه ،ميكنكم رسم الرسوم
التوضيحية باالعتامد عىل أساليب التخيل ،كام ميكن أن
يتضمن الوصف بيانات نوعية.

يستخدم الصيادون الموارد البحرية لعدد من النشاطات المعيشية والثقافية

Pete Oxford/naturepl.com
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من أهم القيود التي يفرضها هذا املؤرش أ ّنه يتطلب الكثري
من التحضري واستخدام طرق متنوعة لجمع البيانات عالو ًة
عىل أ ّنه مكلف ويحتاج للكثري من الوقت والجهد ،مع هذا،
يف حال تطبيقه بشكل صحيح ،ميكن أن يعطي هذا املؤرش
اإلدارة الكثري من املعلومات املفيدة والرضورية.

مراجع ومواقع الكترونية مفيدة
Bunce, L., Townsley, P., Pomeroy, R. and Pollnac,R.
(2000). Socioeconomic Manual for Coral Reef
Management. Australian Institute of Marine
Science, Townsville, Queensland, Australia.
Available at www.reefbase.org

املخرجات
تقرير وصفي ألهم األنشطة البحرية متضمنًا
جداول وأرقام ورسوم توضيحية لتوضيح النقاط
الرئيسية والتركيز عليها.
ملخصات للمقاييس الفرعية األخرى متضمن ًة
جداول وأرقام ورسوم توضيحية لتوضيح النقاط
الرئيسية والتركيز عليها.

مثال من امليدان
تخضع محمية جزر القناة الوطنية في
كاليفورنيا حاليًا لعملية مراجعة لخطة إدارية
خمسية ،وكجزء من هذه العملية ،ستقدم
المحمية تغييرات واسعة المدى في خطتها
اإلدارية ،وبمقتضى القانون الوطني للحماية
البيئية ،قامت هذه المحمية بتطوير مسودة بيان
حول التأُثير باألثر البيئي ليشمل فصل عن وصف
للمنطقة المتأثرة تحددت فيه الموارد الطبيعية
والحيوية والجغرافية والثقافية ضمن المنطقة
المدروسة ،كانت منطقة الدراسة تقع بين سانت
بول في الشمال ونقطة ديوم في الجنوب على
مساحة مقدارها  6,000ميل بحري أي ما يعادل 6
أضعاف مساحة حدود المحمية الحالية ،وباإلضافة
إلى وصف النظام البيئي ،ينبغي أن يتوافر وصف
ألنشطة االستخدام البشري بما في ذلك األنشطة
العلوية المقامة على سطح الماء ،وقد أُعطيت
أنشطة االستخدام البشري األولوية كجزء هام
من عملية مراجعة الخطة اإلدارية وتم تحديد
القضايا اإلدارية الرئيسة التي ينبغي التركيز
عليها ومعالجتها خالل الخمس سنوات المقبلة،
وكان من أهم االستخدامات البشرية المحددة
لدى محمية جزر القناة الوطنية :تنمية موارد
النفط والغاز الطبيعي والصيد التجاري والترفيهي
وأنشطة على الميناء واالستخدامات العسكرية
وحركة البواخر واالستخدامات الترويجية
واالستخدامات الترفيهية والحضرية واألنشطة
السياحية وتفريغ المصادر بنقاط وبدون نقاط.
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الصندوق
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ماذا نعني "بالقيم واملعتقدات كيف جنمع البيانات
احمللية"؟
من خالل مسوح ميدانية للمنازل ،سيجيب أفراد املنطقة
ُيقصد بالقيم واملعتقدات املحلية املتعلقة باملوارد البحرية
مقاييس كيفية قيام الناس باختياراتهم وأعاملهم ذات الصلة
باستخدام املوارد البحرية وإدارتها بنا ًء عىل تقديراتهم ملا
هو جيد ومنصف ومرغوب به وعىل اعتقاداتهم بطريقة
عمل الكون ،والقيمة هي عبارة عن عرف أو قاعد سلوك
اجتامعية تولدت نتيجة للتاريخ والحضارة ،وهي مبثابة فهم
مشرتك ضمن مجموعة من الناس ملا هو جيد ومرغوب به
ومنصف ،أما االعتقاد فهو فهم مشرتك بني مجموعة من
األشخاص يف مجتمع ما حول الكيفية التي يعمل بها العامل
ويتحرك.

الهدف 5
5a 5b
الهدف 6
5a 5b
5c 5d

و بة

س ال
ا
صع

مق ي

S2

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

3

القيم والمعتقدات المحليّة المتعلقة بالموارد البحرية

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

5–1

يف سياق املحمية البحرية ،يهتم املدراء بتأثري القيم
واملعتقدات املتصلة باملوارد البحرية من حيث استخدامها
واملامرسات اإلدارية املرتبطة بها عىل سلوك مجموعة
أصحاب القرار أو مجتمع ما .لهذا ،تؤثر القيم واملعتقدات
املحلية عىل سلوكيات الناس وتساعد عىل تكوين مامرسات
عُ رفية تقليدية ،ووف ًقا لبناء هذه القيم واملعتقدات وتوجهها،
ميكنها أن ُتحبط جهود إدارة املحمية البحرية أو تعزز من
نجاحها ،بالتايلّ ،
فإن فهم هذا املؤرش يساعد مدير املحمية
البحرية عىل ضم قيم الناس ومعتقداتهم املحلية بفعالية
أكرب ضمن هيكل املحمية اإلداري ،وعليه التخفيف من
اآلثار العكسية لإلدارة.
للصيادين والمجتمعات الساحلية قيمها ومعتقداتها المختلفة
حول مواردهم البحرية
© WWF-Canon/Mark Edwards
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عىل مجموعة من األسئلة ،حول تصورهم فيام يتعلق
بقيمهم ومعتقداتهم الخاصة باملوارد البحرية واستخدامها
وإدارتها.
من أجل فهم القيم والتصورات حول استخدام وإدارة املوارد
البحرية ،قد يتم توجيه مثل هذه األسئلة ألفراد املنطقة:







ملاذا تعتربون البحر/غابة املنغروف /األرصفة
املرجانية مهماً لكم؟
ملاذا تعتربون الصيد/الغطس وغريها من األنشطة
ها ّمة بالنسبة لكم؟
هل (األنشطة التخريبية –الصيد باملتفجرات)
تؤذي املورد البحري؟
ملاذا يقوم الناس بهذا النشاط التخريبي؟
ما رأيكم بإسرتاتيجات إدارة املحمية البحرية
الحالية؟
هل ُتك ّمل إسرتاتيجيات إدارة املحمية الحالية
املعتقدات والتقاليد الحضارية املحلية؟

ينبغي تسجيل أي قصص أو حكايا تفرس أفكارهم
ومعتقداتهم.
من األمثلة عىل هذه الطريقة ،دراسة  Pollanceو
 Crawford 2000التي ُوجهت األسلة فيها إىل املنازل يف
منطقة شامل سولييس ،أندونيسيا حول تصوراتهم فيام
يتعلق بالصيد باملتفجرات وسبب استخدامها ،فسئل األفراد
هذان السؤاالن:





هل ترض هذه الطريقة (الصيد باملتفجرات)
باملورد؟
ال _____
نعم _____
مل يستخدم الصيادون الصيد باملتفجرات؟

وللمزيد من التقييم للقيم واملعتقدات املتعلقة باملورد،
ميكن أن ُيسئل أفراد املنطقة عن الحد الذي يوافقون فيه
عىل الترصيحات التالية:




ينبغي أن نهتم أكرث باألرض والبحر وإال فلن تتوفر
لنا مواردهام يف املستقبل.
ليس من الرضوري أن نهتم بالبحر واألسامك؛ الله
سيعتني بنا.
علينا أن ُنحسن إدارة البحر وموارده لنضمن توافر
أسامكه ألبنائنا من بعدنا وأبنائهم من بعدهم.

ينبغي أن تكون معايري املوافقة عىل هذه الترصيحات
بالشكل التايل :أوافق متاماً ،أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال
أوافق ،ال أوافق بشدة ،ال أوافق باملرة ،وسينتج عن اإلجابات
منحنى يرتاوح بني .7-1

كيف نحلل ونفسر النتائج
احسب توزيع نسبي لإلجابات ،فعىل سبيل املثال ،االجابات
املتعلقة بالصيد باملتفجرات ،أعدّوا جدوالً ُيظهر نسب
توزيع اإلجابات (انظروا الجدول  S1وجدول  )S2وأعدّوا
ً
أيضا تفسري وصفي للنتائج ،عىل سبيل املثال:
توافق الغالبية العظمى من األفراد الذين تم مقابلتهم ّ
بأن
قنابل إصطياد األسامد ترض باملورد البحري ،وقد جاءت
أعىل نسبة لإلجابات التي تقول بأنها ال ترض باملورد من
 ،Bentenanأما فيام يتعلق بسبب استخدام الصيادين لهذه
الطريقة ،فقد جاءت معظم اإلجابات لتقول بأنها الطريقة
األسهل واألرسع للحصول عىل السمك واملال ( %39من
األفراد الذين سئلوا أعطوا هذه اإلجابة).

Bentenan
		
Tumbak
		
Rumbia
		
Minanga

جدول

نعم

ال

88
96
94
94

12
4
6
6

S2

توزيع نسبي للتصور املتعلق بأنّ الصيادين
يصطادون باملتفجرات ألنها الطريقة السريعة/
السهلة للحصول على األسماك/املال
العدد=224
Bentenan
		
Tumbak
		
Rumbia
		
Minanga

		
المجموع

نعم

ال

المجموع

61
64
56
62

39
34
44
38

100
100
100
100

61

39

100

تتضح لنا القيم واملعتقدات املحلية ألصحاب القرار فيام
يتعلق باملوارد البحرية وإدارتها بدرجة كبرية من خالل
درجة التوافق الكبرية بني القيم واملعتقدات املحلية وأهداف
وغايات املحمية البحرية ،ويظهر لنا هذا املستوى العايل
من التوافقية من القيم واملعتقدات املحلية املنعكسة يف
أهداف وغايات املحمية التي تم تطويرها بأسلوب تشاريك
وبدعم محيل للمحية البحرية.
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نماذج مسح
قائمة بالمنازل المشمولة بالمسح
أشخاص للمقابلة
دفتر مالحظات وقلم

توزيع نسبي لإلجابات املتعلقة فيما إذا كانت
قنابل إصطياد األسماك مضرة باملورد البحري

املخرجات
جداول للتوزيع النسبي للتصور المتعلق بالقيم
والمعتقدات.
تفسير وصفي للنتائج اإلحصائية.
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جدول
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الصندوق
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مثال من امليدان
جزيرة مافيا ،تنزانيا ،مع وجود شجر المنغروف الصغير في
المقدمة ،كما يتم مشاهدتها من جزيرة كول.

نقاط القوة واحملددات
كأي مؤرش آخر ،من املفيد مراقبة وتحليل التغريات يف القيم
واملعتقدات املحلية مع الوقت لتحديد مث ًال تأثري املشاركة يف
املحمية البحرية وأنشطتها عىل قيم الناس املتعلقة بالحامية
واملحافظة عىل املوارد.

مراجع ومواقع الكترونية مفيدة
Bunce, L., Townsley, P., Pomeroy, R. and Pollnac,R.
(2000). Socioeconomic Manual for Coral Reef
Management. Australian Institute of Marine
Science, Townsville, Queensland, Australia.
Available at www.reefbase.org.
Kempton, W., Boster, J.S. and Hartley, J.A. (1995).
Environmental Values in American Culture. MIT
Press, Boston, USA.
Pollnac, R.B. and Crawford, B.R. (2000).
“Assessing behavioral aspects of coastal resource
use”. Proyek Pesisir Publication Special Report.
Coastal Resources Center, Coastal Management
Report #2226. Coastal Resources Center,
University of Rhode Island, Narragansett, Rhode
Island, USA.
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تبرز في حديقة جزيرة مافيا الوطنية في تنزانيا،
هذه الدولة اإلسالمية ،قضية إلى أي درجة يعتبر
أن توافر الموارد الطبيعية هو نتيجة
الناس ّ
للنشاط البشري مهما كان نوعه في مقابل الفكر
بأن اهلل/الرب هو خالق كل ما في
التقليدي ّ
الطبيعة ،وقد سئل أفراد المنطقة في المسح الذي
شملها عن نحديد وتسمية العوامل التي تؤثر
على توافر األسماك في البحر من بينها استخدام
الديناميت للصيد ،ونصيب الصيّاد ومشيئة اهلل.
أن  %25فقط من األفراد يعتبرون
أظهرت النتائج ّ
أن تأثير مشيئة اهلل عظيم أو عظيم جدّا ،وكانت
ّ
هذه الحالة السائدة بين جميع فئات األفراد بشكل
يأن الفئة التي أعطت أثرًا
متساو إلى حد ما علمًا ّ
كبيرًا لمشيئة اهلل هي فئة الصيادين (.)%33
جاءت نسب اإلجابات التقديرية ألثر العوامل
األخرى على توافر األسماك سواء كان أثرًا
عظيمًا أو أثرًا عظيمًا جدًا على التحو التالي:
اصطياد

%90

األسماك

باستخدام

الديناميت

اصطياد األسماك بواسطة شبكات صيد صغيرة
الخيوط %63
عدد الصيادين %31 -

أن صلة اإلدارة بهذه النتائج مشجعة وذلك
يبدو ّ
على أساس أنه ال يوجد تأصل عميق للمعتقدات
الدينية التي تمنع الناس من تقبل فكرة ربط
األعمال البشرية مع توفر األسماك.

مستوى فهم التأثري البرشي عىل املوارد هو مقياس لدرجة
فهم أصحاب القرار املحليني لعالقات وارتباطات بيئية
أساسية واألثار التي ترتكها النشاطات البرشية عىل البيئة
الطبيعية.

ميكن االستفادة من فهم التصورات الفردية للعوامل
املؤثرة يف وضع املوارد البحرية لتحديد توزيع التصورات
الخاطئة والتصورات الدقيقة ،وميكن استخدام املعرفة بهذه
التوزيعات يف هيكلة أساليب التدخل املصممة مث ًال إلرشاك
املجتمع املحيل يف إدارة موارده وتقييم التغيريات الناشئة
عن ذلك ،وميكن أن يؤدي هذا إىل تحسني أمناط االستهالك
البرشي واملساعدة يف استهداف برامج التعليم البيئي لدى
املجموعات املستخدمة وأصحاب القرار املعنيني.

املتطلبات
نماذج مسح
أشخاص للمقابلة
قائمة بالمنازل المشمولة بالمسح
دفتر مالحظات وقلم
قوارب صيد ،أندونيسيا ،االستخدام البشري الجائر غير
المراقب للموارد البحرية على السواحل ،كالصيد المفرط في المياه
المفتوحة ،يمكن أن يؤدي إلى خلق آثار سلبية طويلة األمد على
البيئة البحرية ومحيطها





ما هي األحداث واألنشطة والتغيريات التي
تشعرون أنها أث ّرت أو تؤثر عىل البيئة الطبيعية؟
ما هي التغيريات الحاصلة عىل البيئة الطبيعية
التي تعزونها لهذه املخاطر والتهديدات؟
كيف تقارنون بني املخاطر من حيث مقادر تأثري
كل منها؟

الهدف 6
6b
س الص

عو

3

بة

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

يتضمن قياس هذا املؤرش إجراء تقييم لتصورات أصحاب
القرار املعنيني حول مقدار تأثري أنشطتهم عىل بيئتهم
الطبيعية ،ينبغي طرح األسئلة باستخدام أسلوب املقابلة
شبه املنظمة أو مجموعات مركزة ملناقشة املخاطر عىل
البيئة الطبيعية والتغيريات يف البيئة الطبيعية نتيجة لهذه
املخاطر والتهديدات،وقد تتضمن األسئلة ما ييل:

مقيا

ماذا نعني "مبستوى فهم التأثير
البشري على املوارد"؟

كيف جنمع البيانات

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

5–1

وتظهر أهمية أساليب اإلدراك عىل وجه الخصوص عند
تقييم تصورات أصحاب القرار ألنها توفر فرص مرئية
وشفوية للتعبري عن األفكار ،وميكن استخدام عدة أساليب
لإلدراك مبا فيها الخرائط واملقاطع العرضية ،أشجار القرارت،
منحنى  Vennواللوائح التوضيحية.

كيف نحلل ونفسر النتائج
أعدّوا وصف نيص رسدي إلجابات األسئلة بنا ًء عىل البيانات
واالستجابات ذات العالقة ،غال ًبا ما ستكون البيانات نوعية
تتضمن الحكايات الشخصية والقصص واملواقف التاريخية
واألساطري الشعبية إضافة إىل مالحظات تثقيفية حول
الحاالت املوجودة واآلثار الواضحة عليها وآراء شخصية حول
Robert Pomeroy
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المؤشر االجتماعي-االقتصادي

مستوى فهم التأثير البشري على الموارد

S3

املخرجات

نقاط القوة واحملددات

نص وصفي سردي.
خرائط ومقاطع عرضية.
أشجار للقرارات ومنحنيات توضيحية.
منحنيات Venn

يصعب قياس إدراك األطراف املعنية ّ
ألن إدراك الناس
ُ
وآرائهم ووجهات نظرهم جميعها متغرية ومتباينة لحد كبري
وغال ًبا ما يتوفر القليل من املعلومات الثانوية حول إدراك
األطراف املعنية

الطرق التي ينبغي أن ُتتستخدم فيها أو ال ُتستخدم فيها
البيئة الطبيعية ،وضحوا النقاط الرئيسية يف النص من خالل
الرسوم واملنحنيات باستخدام أساليب التخيل لضامن متثيل
تصورات أصحاب القرار بوضوح ودقة.
قيسوا وصفوا مستوى الفهم لدى األطراف املعنية ملدى تأثري
أنشطتهم عىل البيئة الطبيعية ومستوى وعيهم البيئي.

الصندوق
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Bunce, L., Townsley, P., Pomeroy, R. and Pollnac,
R.(2000). Socioeconomic Manual for Coral Reef
Management. Australian Institute of Marine
Science, Townsville, Queensland, Australia.
Available at www.reefbase.org

مثال من امليدان

يف محمية بيان سيان الحيوية يف املكسيك ،وف ّرت املسوح
واملقابالت شبه املنظ ّمة واملجموعات املركزة واالتصاالت
واملالحظات شبه الرسمية معلومات حول مستوى فهم
األطراف املعنية باألثر البرشي عىل املورد ،وقد حدّد
أفراد من جمعية بونتا آالن ( )Punta Allenأهم املخاطر
واملشاكل الواردة يف األسفل.
وكام كان متوق ًعا ،يعتقد معظم مستخدمي املوارد ّأن
األحوال البيئية السلبية كاألعاصري والعواصف ترتك آثار
غاية يف الخطورة عىل املوارد البحرية ،وعند سؤالهم
عن األثر البرشي ،أظهرت نتائج االستبيان ّأن التطوير
السياحي هو األثر البرشي الذي يعتقد عامة الناس أ ّنه
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مراجع ومواقع الكترونية مفيدة

العدد= 3( 153إجابات لكل فرد)

االستجابات

األكرث خطورة ،ومن أجل تبسيط التحليل ،ياخذ التطوير
السياحي أنواع مختلفة من اإلستجابات مبا فيها العرض
املسموح به ،البنية التحتية ،االستثامرت األجنبية ،وتوفري
القوارب األكرب حجماً  ،وعند توجيه السؤال املتعلق باعتبار
التطوير السياحي الخطر األكرب ،أجابت أنها تخىش ّ
بأن يتم
استبدالها من قبل الرشكات الدولية ،وفيام يخص املوارد
البحرية ،ذكرت هذه املجموعات ّأن تنمية النشاطات
السياحية سيجلب أعداد أكرب من الس ّواح للمجتمع املحيل
مام يعني بناء فنادق كبرية وأضافوا ّأن هذا من شأنه
اإلرضار بغابات املنغروف والشواطئ إذ ستتواجد قوارب
أكرث يف املياه ،وسيتم ترسيب زيت أكرث؛ وستتكون بل
و ُتطرح نفايات أكرث.
النسبة

االستجابات

النسبة

التهديدات والمخاطر

األعاصير والعواصف
التطوير السياحي
المساحات الفارغة
الصيد الجائر
النفايات والتلوث
النمو السكاني
غيرها

%17
%24
%23
%6
%9
%9
%12

األعاصير والعواصف
التطوير السياحي
المساحات الفارغة
الصيد الجائر
النفايات والتلوث
نقص الرقابة

%13
%17
%30
%23
%15
%2

المشاكل

الطرق
مخزون الطاقة والمياه
النفايات والتلوث
المساحات الفارغة
نقص المشاركة
الحيوانات المتوحشة
غيرها

%22
%14
%25
%24
%5
%6
%4

السياحة غير المنتظمة
الصيد الجائر
النفايات والتلوث
المساحات الفارغة
نقص المشاركة
نقص الرقابة

%24
%6
%17
%47
%3
%3

إدراك توافر الغذاء البحري هو مقياس إلدراك املشرتين
ّ
واملحرضين الرئيسني للغذاء البحري يف املنازل املتعلقة
بتوافر الغذاء البحري محل ًيا لغايات استخدامه يف املنزل.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

وتكمن األهمية الخاصة لهذا املؤرش كونه أحد األهداف التي
أقرتها املحمية البحرية من خالل تحسني التغذية املحلية أو
توافر الغذاء البحري املحيل ،فعىل سبيل املثال ،قد يستجيب
أفراد املنازل ّ
بأن توافر الغذاء البحري انخفض بعد تأسيس
املحمية البحرية ،وبعد مرور عامني ،ميكن أن يجيبوا بقولهم
ّأن توافر الغذاء البحري قد ارتفع .قد يشك املرء ّ
بأن املحمية
البحرية ُتحدث تأثرياً سلب ًيا عىل توافر الغذاء البحري إن مل
تتحسن تصورات املنازل لتوافر الغذاء البحري املحيل أو إن
نقص يف مجتمع املحمية البحرية أو إن مل تظهر توجهات
مشابهة يف املجتمعات املتحكمة ،إن كان فع ًال هذا هو
الوضع السائد وإن مل تكن اآلثار محمودة ،إذن ال مفر من
تعديل خطة اإلدارة واإلجراءات اإلدارية.
كام ميكن االستفادة من هذا املؤرش بال ّرد
عىل الشكاوي املقدمة من املجتمع املحيل
ضد املحمية البحرية ،فإن شهدت ُأرس
املنطقة زيادة يف توافر الغذاء البحري املحيل
مع مرور الوقت ،عندئذ ميكن توظيف هذا
املؤرش لصالح املحمية البحرية.







استبانة مقدمة للمشتري/المحضر الرئيسي
للطعام في المنازل الواقعة ضمن منطقة
المحمية البحرية
أشخاص للمقابلة
قائمة بالمنازل المشمولة بالمسح
دفتر مالحظات وقلم
اختياري (منحنى بعشر درجات)


الهدف 1
1a 1b
الهدف 2
2d

خالل الشهر املايض ،كم عدد األيام التي مل تحصل
فيها أرستك عىل كمية كافية من الغذاء؟
أبدًا  ----------مرة يف األسبوع  ---------مرتني
يف األسبوع  ----------أكرث من مرتني يف األسبوع
 -------------عدد محدد من األيام --------

الهدف 4
4b

(ينبغي أن ُيطرح هذا السؤال عىل الشخص نفسه – كل شهر
أو موسم -من كل عام وذلك بسبب االختالفات املوسمية
التي تؤثر عىل توافر الغذاء والغذاء البحري)


س ال
ا
صع

3

و بة

ُي ّعد قياس هذا املؤرش رضور ًيا لفهم مساهمة املحمية
البحرية يف األمن الغذايئ للمجتمع املحيل ،وميكن تعريف
األمن الغذايئ املنزيل بأ ّنه "األوضاع التي ُيتاح فيها للناس
يف جميع األوقات الحصول ماد ًيا واقتصاد ًيا عىل غذاء كاف
وآمن ومغذي لجميع األفراد القاطنني يف املنزل دون التعرض
لخطر فقدان وسائل الحصول عليه والوصول له( ".منظمة
األمم املتحدة للزراعة والغذاء-الفاو).

املتطلبات

مق ي

ماذا نعني "باإلدراك املتعلق بتوافر
الغذاء البحري"؟

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

S4

المؤشر االجتماعي-االقتصادي

اإلدراك المتعلق بتوافر الغذاء البحري

5–1

خالل الشهر املايض ،كم عدد األيام التي مل تحصل
فيها أرستك عىل كمية كافية من الغذاء البحري
الطازج نتيجة لنقصه وعدم توافره؟
أبدًا  ----------مرة يف األسبوع ---------
مرتني يف األسبوع  ---------أكرث من مرتني يف األسبوع
 -------------عدد محدد من األيام ------

يفترض الكثير من العامة أن العرض الكافي من الغذاء البحري خارج
منطقة المحمية البحرية يلبي احتياجاتهم ،لكن في الواقع ،هذا العرض
يمكن أن ينخفض وبالتالي ترتفع األسعار مما يقلل األمن الغذائي

Toni Parras

ينبغي التوجه بأسئلة مختلفة لألرس القاطنة
يف مجتمع املحمية البحرية لقياس تصوراتها
حول توافر الغذاء البحري ،تحديدًا ال بد
من مقابلة املشرتي/املحضرّ الرئييس للغذاء
يف األرسة ،ميكن طرح األسئلة يف استبانة
منفصلة أو كجزء من استبانة أكرب تشمل
أسئلة حول مؤرشات أخرى ،ومن هذه
األسئلة التي ميكن طرحها:
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املخرجات

(من جديد ،ينبغي أن ُيطرح هذا السؤال خالل الفرتة
نفسها– كل شهر أو موسم -من كل عام)

جداول توافر الغذاء والغذاء البحري في المجتمع
المحلي.
نقاط القوة والقيود.



هل الحظتم أية تغيريات عىل توافر الغذاء البحري
املحيل منذ تأسيس املحمية البحرية؟
زيادة  ----------نفس اليشء  ---------تناقص
 --------------ملاذا؟

نقاط القوة واحملددات



برأيكم ،هل للمحمية البحرية تأث ًريا عىل توافر
الغذاء البحري املحيل الطازج؟ نعم/ال .ملاذا؟

من إيجابيات هذا املؤرش هو توافر بيانات للمقارنة خالل
فرتة زمنية حتى ُيتاح قياس توجهات اإلستجابات.

مثة بديل لهذه األسئلة وهو مقياس االستقرار الذايت ،إذ
ُيستخدم يف هذا األسلوب منحنى بعرش درجات حيث
تعني الدرجة العارشة يف األسفل عدم توفر غذاء بحري عىل
اإلطالق بينام الدرجة العليا تعني توافر غذاء بحري لألرسة
فائض عن الحاجة طوال العام ،ثم ُيطلب من الشخص
املسؤول تحديد وضع أرسته عىل املنحنى يف الوقت الحايل
ويف وقت ما يف املايض (قبل تأسيس املحمية البحرية)،
مقياسا عىل
يعطينا عدد التغيريات عىل الدرجات وتوجهها
ً
التغيري امللموس.

وتعتمد االستفادة من هذا املؤرش عىل تواجد مشرتي الطعام
يف املنزل ومدى تعاونه باالجابة عىل األسئلة ،كذلك ُيفرتض
عند استخدام هذا املؤرش لتقييم األمن الغذايئ ،وبخاصة
التحسينات عىل التغذية املحلية ،أن تكون مساهمة توافر
واستهالك الغذاء البحري املحيل يف التغذية مساهمة
إيجابية.

S4



خالل العام املايض ،كم عدد األيام التي مل تحصل
فيها أرستك عىل كمية كافية من الغذاء البحري
الطازج نتيجة لنقصه وعدم توافره؟
أبدًا ----------عدد محدد من األيام ------------
عدد محدد من الشهور --------------

وتتضمن تحليل البيانات الناتجة عن طريقة مقياس االستقرار
الذايت حساب املتوسط الحسايب للفروق بني املؤرش لليوم
( )T2وفرتة السابقة للمرشوع ( ،)T1ثم أجروا مقارنة اختبار
الفروق  Tلتحديد إذا ما كانت الفروق بني الفرتتني الزمنتني
مهمة إحصائ ًيا.

مراجع ومواقع إلكترونية مفيدة
Bunce, L., Townsley, P., Pomeroy, R. and Pollnac,
R. (2000). Socioeconomic Manual for Coral
Reef Management. Australian Institute of Marine
Science, Townsville, Queensland, Australia.
Available at www.reefbase.org

كيف نحلل ونفسر النتائج
اعرضوا البيانات بجدول مع توزيع نسبي لإلجابات عىل كل
سؤال.

Berkes, F., Mahon, R., McConney, P., Pollnac,
R.and Pomeroy, R. (2001). Managing smallscale fisheries: alternative directions and
methods.International Development Research
Centre, Ottawa, Canada. Available at www.idrc.
ca/Booktique.

Tony Eckersley
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Pollnac, R.B. and Crawford, B.R. (2000).
“Assessing behavioral aspects of coastal resource
use”. Proyek Pesisir Publication Special Report.
Coastal Resources Center, Coastal Management
Report #2226. Coastal Resources Center,
University of Rhode Island, Narragansett, Rhode
Island, USA.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

كيف جنمع البيانات
يتم جمع البيانات الخاصة بهذا املؤرش عن طريق إجراء
مسح يشمل الصيادين املحليني ،حيث يتم طرح السؤال
التايل عليهم:
باملقارنة مع الوضع قبل عرش سنوات ،ما هي كمية
توافر (األنواع املستهدفة)؟
أقل بكثري  -----أقل  -----نفس اليشء  ------أكرث
 ------أكرث بكثري -------سينتج عن اإلجابات منحنى بخمس نقاط يرتواح بني نقطتي
أقل بكثري إىل أكرث بكثري تنتصفهام نقطة نفس اليشء.

املتطلبات
نموذج استبانة
قائمة بالصيادين المشمولين بالمسح
أشخاص إلجراء المقابلة
دفتر مالحظات وقلم
رسم منحنى بعشر درجات

س ال
ا
صع

3
5–1

اليوم  --------قبل تأسيس املحمية البحرية --------

كيف نحلل ونفسر النتائج
اعرضوا البيانات النتاجة من السؤال األول املتع ّلق باملقارنة
يف جدول ُتظهر توزيع نسبي لإلجابات لكل فئة (مث ًال أقل
بكثري ،أقل)
ولتحليل البيانات الناتجة عن مقياس التقدير الذايت ،احسبوا
املتوسط الحسايب للفروق بني كل مؤرش عن اليوم ( )T2وبني
فرتة ما قبل املرشوع ( ،)T1أجروا مقارنة اختبار  Tثنائية
لتحديد فيام الفروق يف املتوسط بني الفرتتني ذات أهمية
إحصائية.
املؤرش

توافر األنواع
المستهدفة بالصيد

T1

T2

T2-T1

4

6

2

النسبة

>0.01

نقاط القوة واحملددات
من القيود عىل تطبيق هذا املؤرش هو حضور الصيادين
الذين اصطادوا األنواع املستهدفة يف املنطقة املتأثرة

املخرجات
جداول تقييم درجات تصاعدي للصيادين المحليين
حول حصادهم من األسماك.
نقاط القوة والقيود.

131

و بة

مقياسا حول إدراك الصيادين للتغيريات
يوفر هذا املؤرش
ً
عىل توافر األنواع املستهدفة ،وهو أمر مفيد جدّا لتحديد ما
إذا كانت إدارة املحمية البحرية قد حققت هدفها املتصل
بزيادة الحصول عىل الغذاء البحري والذي يؤثر تلقائ ًيا
عىل توافر الغذاء البحري الذي يتم اصطياده محل ًيا ،فإن
جاءت هذه اإلدراكات إيجابية تعكس زيادة يف املحصول،
عندئذ سيكون الصياديون أكرث تجاو ًبا مع إدارة املحمية
البحرية ،والعكس صحيح ،أي إن كانت اإلدراكات سلبية،
فلن يتجاوب الصياديون وبالتايل ستصبح التغيريات يف إدارة
املحمية البحرية ّ
مقياسا
رشأ ال ُب ّد منه ،كام ّأن هذا املؤرش
ً
جيدًا لوفرة األسامك وتوافرها وأحجامها واستهالك األنواع.

عىل مقياس من  1-10عندما يكون املستوى  1ميثل عدم
توافر لألنواع املستهدفة واملستوى  10ميثل توافر الكثري من
األسامك بحيث يستطيع الصيادون اصطياد ما شاء لهم منها
ويف أقرص وقت ممكن ،كيف لكم أن تقيموا األوضاع:

مقياسا بأفكار
يعترب اإلدراك املتعلق باستغالل املوارد املحلية
ً
الصيادين املحليني حول توافر أنواع األسامك املستهدفة
والتغيريات الحاصلة عىل توافر هذه األسامك.

الهدف 1
1b

مق ي

ماذا نعني "باإلدراك املتعلق
مبحاصيل املوارد احمللية"؟

وكبديل عن هذه الطريقة ،ميكن استخدام مقياس تقدير
ذايت ،إذ يتم استخدام مقياس تصاعدي من عرش مستويات
ميثل املستوى األول منها الوضع األسوأ واملستوى العارش
الوضع األفضلُ ،يطلب من كل من ُيسأل من الصيادين
تحديد املستوى الحايل عىل املقياس التصاعدي واملستوى
السلبق يف املايض (يف القرتة ما قبل وجود املحمية البحرية
أو من سنوات سابقة) ،وميثل عدد واتجاه التغيريات عىل
قياسا عىل التغيرّ امللحوظ ،ويف هذه
املقياس التصاعدي ً
الطريقة ،يتم توجيه السيناريو والسؤال التاليني لكل ص ّياد:

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية
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اإلدراك المتعلق بمحاصيل الموارد المحلية

© WWF-Canon/Meg Gawler
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دراية بالبيئة البحرية حول المحمية البحرية
أكثر األشخاص
ً
هم أولئك الذين يعتمد رزقهم واحتياجاتهم الغذائية على الموارد
الموجودة قريبًا ،مع هذا ،قد ال تعكس مالحظاتهم واعتقاداتهم
المتعلقة باألوضاع الحقيقة.

(املستهدفة) خالل الفرتة الزمنية التي تم فيها التقييم
واستعدادهم لإلجابة عىل األسئلة ،كذلكّ ،
فإن تقييم كل
شخص للوضع والتغيريات يف اصطياد األسامك هو أمر
شخيص وليس متوار ُثا بالرضورة ،ونتيجة لذلكّ ،
فإن الصيد
املفرط عرب الزمن غال ًبا ال يتم تقييمه عند تقييم تصورات
الناس عن محصول الصيد.

الصندوق

S4

مثال من امليدان
في محمية بيان كانان الحيوية في المكسيك،
أُجري مسح على  53شخص من قاطني منطقة
 Punta Allenبما يمثل  %24من عدد السكان
المنتجين للتعرف على تصوارتهم المتعلقة بحصاد
الموارد المحلية ،وقد كشفت اإلجابات على
االستبانة المعلومات التالية المتعلقة بتصور مجتمع
 Punta Allenالمحلي حول اصطياد الكرنكد جراد
البحر:

			
عدد= 51

		
أعلى بكثير
			
أعلى
		
نفس الشيء
			
أقل
			
أقل بكثير

%
%0
%4
% 18
% 69
% 10
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وقد تم بحث النتائج والتأكيد عليها خالل
االجتماع مع أهم مزودي المعلومات الذين أكدوا
أن محصول اصطياد الكركند انخفض بوضوح
ّ
بعد حدوث إعصار جيلبيرت عام  ،1998ووضحوا
ّأن أعاصير أخرى ،كإعصار روكسانا في عام 1995
سبب كذلك أضرار جسيمة في الرصيف البحري
وغيره من البيئات البحرية مما أثّر سلبًا في حدوث
إنخفاض كبير على محصول الصيد.

أما عن نقاط القوة ،فتنحرص يف توفر بيانات للمقارنة عرب
الزمن حتى يتم قياس التوجهات يف اإلجابات .ومبا ّأن هذا
املؤرش يستخدم أسلوب املسح باالستبانة للحصول عىل
أيضا أن يوفر كماً عظيماً
املعلومات من الصيادين ،ميكنه ً
من املعلومات املختلفة كمعلومات حول التاريخ الطبيعي
للموارد البحرية الح ّية.

إن اإلدراك املتعلق بالقيم غري التسويقية وغري املستخدمة
للمحمية البحرية هي مقياس مدى اهتامم األفراد بقيمة
املصادر الساحلية التي ال يتاجر بها بالسوق (غري التسويقية)
وقيمة هذه املصادر لغري مستخدميها (غري املستخدمة).
وتزودنا مبعلومات عن نظرة أفراد املجتمع للمحمية البحرية
واملصادر الساحلية.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

وتنطوي الطريقة عىل الحصول عىل تصورات أفراد املجتمع
عن قيمة املحمية البحرية واملصادر الساحلية .أجريت
مقابلة مع عينة من العائالت يف املنطقةُ .
وطلب من كل
منهم إعطاء درجة موافقتهم أو عدمها مدعمة مبجموعة
عبارات ،وتكون العبارات متعلقة بالجامل والحفاظ عىل
البحار ألبناء أبنائهم واالستمتاع بالوقت يف املاء وغريها
من الخدمات –غري املستخلصة من املاء -التي توفرها بيئة
املحمية البحرية "الصحية".




هذه املعلومات مفيدة من أجل:






تقدير قيمة املحمية البحرية بعيدًا عن النواحي
املالية ،إذ ميكن استخدامها يف تقييم املقايضة بني
التطور البديل واإلدارة وسيناريوهات املحافظة.
يعكس أهمية املحمية البحرية لعدد أكرب من
السكان من خالل إظهار قيمة املحمية البحرية
للناس.
إدراك القيمة املتغرية للمحمية البحرية ملتضمنيها
عىل مر الزمان.



الهدف 3
3a 3b
3c 3d
3e 3f
الهدف 4
4b
س ال
ا
صع
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القيم غري التسويقية هي القيمة االقتصادية للنشاطات التي
ال ُيتاجر بها يف أي سوق ،وتتضمن االستخدامات املبارشة
كالغواصني التي زاروا املحميات البحرية بوسائلهم خاصة،
واالستخدامات غري املبارشة كالدعم البيولوجي من خالل
املغذيات واملوطن السميك وحامية الرشيط الساحيل من
ارتفاع األمواج .أما القيم غري املستخدمة فتمثل القيم غري
املرتبطة بأي استخدام وتتضمن قيمة الوجود (قيمة معرفة
وجود املصدر يف ظروف معينة) وقيمة االمتياز (وهي قيمة
القدرة عىل استخدام املصدر يف املستقبل) وقيمة التوريث
(وهي قيمة التأكد من توفر املصدر لألجيال القادمة).

تعد مفاهيم القيم غري التسويقية وغري املستخدمة مفاهيم
غامضة ونظرية .إن املفاهيم االقتصادية املستخدمة
الستقصاء هذه املعلومات أعقد من أن يتم إجراؤها دون
تدريب .إن استخدام أساليب التقييم االقتصادي كتكاليف
السفر والتقييم املرشوط تتطلب وجود خبري اقتصادي ذو
خربة بتطبيق هذه األساليب .ويف حال عدم توفري هذا الخبري،
ُينصح بتطبيق آلية بديلة باستخدام التحليل املعياري.

مق ي

ماذا نعني "باإلدراك املتعلق بالقيم
غير التسويقية وغير املستخدمة"؟

كيف جنمع البيانات

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

5–1

تساعد الحافة املرتفعة من الصخور قرب املحيط
املايئ عىل حامية املنطقة من العواصف (قيمة غري
تسويقية غري مبارشة).
عىل املدى البعيد ،يغدو اصطياد السمك أفضل
مع تنظيف البحار من املرجان (قيمة غري تسويقية
غري مبارشة).
إذا مل تتم حامية غابات املنغروف ،لن يكون
مبقدورنا اصطياد السمك (قيمة غري تسويقية غري
مبارشة).

عادة ما يكون أصحاب المنازل المجاورة للبحر أول من يدرك
أهمية المحافظة على شريط ساحلي سليم على سبيل المثال
الغايات الساحلية يمكن أن تساهم في حماية السكان من األخطار
الطبيعية مثل العواصف و الـتأثير المتزايد لألمواج .

املتطلبات
© WWF-Canon/Edward Parker

نموذج استبانة
مجموعة من العائالت للدراسة
تحليالت إحصائية بسيطة (حاسوب وبرنامج لوحات
جدولية)
مقابلين
دفتر مالحظات وقلم
اختياري :خبير اقتصادي لتقديم مساعدة مختصة
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اإلدراك المتعلق بالقيم غير التسويقية وغير المستخدمة










إن األرصفة املرجانية مهمة فقط عند االصطياد
أو السباحة (قيمة وجودية مرتبطة بعدم
اإلستخدام).
نريد أن تتمتع األجيال القادمة بغابات املنغروف
واألرصفة املرجانية (قيمة وراثية غري مستخدمة).
ينبغي تقييد االصطياد بأماكن معينة حتى لو مل
يصطد منها أحد وذلك يك يتمكن السمك واملرجان
من النمو (قيمة وجودية).
يجب أن نقيد التطور يف املناطق الساحلية يك
تحظى األجيال القادمة ببيئات طبيعية (قيمة
وراثية).
األرضيات املزروعة يف البحار ال تفيد اإلنسان
(قيمة وجودية).

S6

الحظ أن الترصيحات مكتوبة بحيث تكون املوافقة أو
عدم املوافقة تدل عىل إدراك واقعي أو عكس ذلك .يف
حني أن والغاية هي مراقبة قبول أو عدم قبول األفراد لهذه
الترصيحات .يتم ترتيب البيانات بشكل عشوايئ فيام يتعلق
بهذا النوع من االستقطاب .وطلب ممن شملهم االستطالع:
اختلف بشدة ،ال أوافق بشدة ،أختلف ،ال أختلف وال أتفق
(محايدة) ،أوافق ،أوافق بقوة أو وأوافق بشدة عىل كل
بيان .هذه النتائج مرتبة يف جدول من  1إىل .7

إن الجمال والحقيقة المطلقة لوجود المناطق الطبيعية على
طول الشريط الساحلي له قيمة عظيمة عند الكثير من الشعوب.

Mike Read/naturepl.com
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مثال على توزيع النسب في اجلدول املعياري
رقم العبارة 1

2

3

4

5

6

7

03
06
14
18
03
-

06
11
35
32
44
11
08

03
06
-

18
23
06
39
17
06
35
29

05
03
02
02
02
06

45
33
61
17
18
17
36
39

26
27
30
02
12
14
15
18

1
2
3
4
5
6
7
8

كيف نحلل ونفسر النتائج
يتم حساب توزيع نسب اإلجابات ومتثيلهم يف الجدول.
يعكس تناقض الجمل آلية الرتقيم؛ فعندما تختلف القيمة
من  1إىل  7فذلك يعكس تزايدًا يف قوة ودقة القناعة
مبضمون العبارة.
وميكن إجراء تحليل أشمل للبيانات باستخدام أساليب
تحليلية أكرث تقد ًما .إن القيم املعيارية املرتبطة باتجاهات
العبارات الثامنية التي ترتبط بني املصادر الساحلية
والنشاطات البرشية ميكن تحليلها باستخدام آلية املحتوى
الرئيس والدوران الكيل ( .)varimax rotationميكن
استخدام اختبار الفتات الصخري لتحديد الرقم األمثل

للعوامل لتدويرها .تم استخراج نتائج العوامل لتمثيل موقع
كل فرد عىل كل جزء.
عند توفر املصادر ،يصبح من املمكن استخدام طرق
اقتصادية أكرث تقد ًما لتقييم املصادر البحرية والساحلية.
مثة عدد من الطرق املتاحة إستنادا إىل الوضع واحتياجات
البيانات .ميكن تصنيف الطرق املتاحة إىل :قابل للتطبيق
بشكل عام ،وممكن التطبيق ،ومبني عىل الدراسة .الطرق
القابلة للتطبيق بشكل عام هي التي تعتمد بشكل مبارش
عىل سعر السوق واإلنتاجية .أما الطرق املمكن تطبيقها هي
الطرق التي تستغل سعر السوق بشكل غري مبارش .ويتم
اللجوء إىل الطرق املبنية عىل الدراسة عند عدم توفر بيانات
عن السوق أو أسعار السوق البديل.

نقاط القوة واحملددات
إن نقطة الضعف الوحيدة يف هذا املؤرش هي كون مفاهيم
القيم غري التسويقية وغري املستخدمة غامضة ونظرية.
وبالتايل ،فإن توظيف الطرق االقتصادية يكون معقدًا دون
التدريب .والطريقة املوضحة أعاله عبارة عن آلية بسيطة
للحصول عىل املعلومات عن تصورات الناس فيام يتعلق
بقيمة املحميات البحرية واملصادر الساحلية ،بالرغم من
أن تنفيذها يتطلب درجة معينة من املهارات التحليلية
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مقياس التقييم االقتصادي وآليات التقييم
قابل للتطبيق بشكل عام

ممكن التطبيق

مبني على دراسات

ذات العالقة بمقياس السوق والمرتبطة
بشكل مباشربالبضائع والخدمات
تغيير في اإلنتاجية

فقدان الممتلكات
تكلفة الفرصة

البضائع المسوقة كالوكالء


ذات العالقة بقيم السوق
البديل
قيم الخصوصية
أجور مميزة

تكاليف السفر
 

ممكن التقييم

ذات العالقة بالقيم المرتبطةباإلنفاق
المباشر
فعالية التكاليف

موانع اإلنفاق

مشروع الظل


ذات العالقة بحجم اإلنفاق
الممكن
مبالغ التبديل
 

المؤشر االجتماعي-االقتصادي  6اإلدراك المتعلق بالقيم غير التسويقية وغير المستخدمة

جدول يحتوي على توزيع نسب القيم المعيارية.

مراجع مفيدة:
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املخرجات

املتقدمة .هذا وقد يتطلب املؤرش دراسات مختصة نادرة
كالتي يقوم بها الخبري االقتصادي.

الصندوق
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مثال من امليدان
إحدى وسائل الحصول على معلومات عن
تصورات أهل المنطقة للقيم غير التسويقية وغير
المستخدمة للمصادر البحرية ،تم استخدام عينة
من أفراد عائالت منطقة ماتالوم ()Matalom
لإلدالء بدرجة موافقتهم أو عدمها مع تقديم خمس
جمل .تم استخدام الخمس جمل التالية التي تتضمن
كل منها القيم غير التسويقية وغير المستخدمة.
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Toni Parras

.١

١إن األرصفة المرجانية مهمة فقط عند
االصطياد أو السباحة (قيمة وجودية غير
مستخدمة).
٢نريد أن تتمتع األجيال القادمة بغابات
المنغروف واألرصفة المرجانية (قيمة وراثية
غير مستخدمة).
٣ينبغي تقييد االصطياد بأماكن معينة حتى لو
لم يصطد منها أحد وذلك كي يتمكن السمك
والمرجان من النمو (قيمة وجودية).
٤يجب أن نقيد التطور في المناطق الساحلية
كي تحظى األجيال القادمة ببيئات طبيعية
(قيمة وراثية).
٥األرضيات المزروعة في البحار ال تفيد اإلنسان
(قيمة وجودية).

تم سؤال كل شخص بالتعليق على كل جملة إما
وطلب
بالموافقة أو عدم الموافقة أو الحيادية .كما ُ
منهم توضيح ما إذا كانوا يوافقون (أو ال يوافقون)
بشدة أو بدرجة قليلة .إن توزيع نسب اإلجابات كان
على النحو التالي:

جدول
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مثال على توزيع النسب في اجلدول املعياري
رقم
الجملة
1
2
3
4
5
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1

2

3

4

5

6

7

03
06
14

06
11
35
32

03
06

18
23
06
39
17

05
03
02
02

45
33
61
17
18

26
27
30
02
12

منط الحياة املادي هو مؤرش للمستوى االجتامعي النسبي
و ُيستخدم غال ًبا كمؤرش للرثوة .ويتضمن تقييم بناء منازل
األرس واألثاث.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

يربز األثر االقتصادي اإليجايب للمحمية البحرية من خالل
تحسن منط الحياة املادي لعائالت املجتمع .إذا كان
للمحمية البحرية أثر إيجايب عىل تحسن املستوى االقتصادي
أو االجتامعي أو الرثوة ،يجب إبراز ذلك من خالل زيادة
درجات منط الحياة املادي لسكان املحمية مع مرور الزمن.
يجب أن تكون الزيادة أكرب للمجتمعات البحرية عنها يف
املجتمعات األخرى .وكذلك ،إذا كان للمحمية تأثري عادل،
فإن تحسن درجة منط الحياة املادي يجب أن ميس جميع
رشائح السكان مبن فيهم الفقراء .وإذا مل يحصل ذلك،
فعىل مدير مرشوع املحمية مقارنة النتائج مع املجتمعات
األخرى .يف حال كانت التغريات أقل سلبية ،تكون املحمية
هي املسؤولة عن إحداث التغري السلبي.

استبيانات
مقابلين
مجموعة من العائالت للمسح
ورقة وقلم

الهدف 2
2a
الهدف 4
4a

كيف جنمع البيانات
كخطوة أوىل ،يجب أن تكون املقتنيات املناسبة للتقييم
أدوات محلية مرتبطة بالرثوة والفقر .ينبغي أن تتضمن
القامئة مجموعة من األدوات التي يتم رشاؤها يف فرتة معقولة
من الوقت كخمس سنوات مث ًال .تتضمن القامئة عادة أشياء
كنوع الرفوف وبناء الحيطان والنوافذ واألرضيات.

س ال
ا
صع

2

و بة

إن منط الحياة املادي مهم لتحديد مدى أهمية اإلنصاف
املادي يف املجتمع .كام تكمن أهميته يف فهم املستوى
االقتصادي وتوزيع الرثوة للمجتمعات الساحلية .وهو مفيد
بشكل خاص لتحديد التغريات يف الرثوة ،إال أنه من الصعب
الحصول عىل معلومات دقيقة يف هذا املجال.

املتطلبات

مق ي

ما هو "منط احلياة املادي"؟

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

5–1

ليس من السهل تجميع هذه القوائم .عىل سبيل املثال ،يجب
أن تتضمن مؤرشات بناء املنزل أربعة أنواع من األرفف :قش
وخشب وقصدير وقرميد .من املمكن استخدام النوع األمثن
فقط يف القامئة ،إال أن ذلك يفقد التدرج الذي توفره األنواع
املختلفة .إن تم استخدام جميع األنواع املختلفة ،فام هي
القيم التي ستُعطى لكل نوع؟ إن إضافة أنواع مختلفة من
الحائط والنوافذ واألرضيات –وغريها من املعدات واألثاث-
مقترصا
تع ّقد املسألة بشكل كبري .ال ميكن أن يكون املقياس
ً
عىل إضافة بسيطة من األدوات .يجب أن يتم تقييم األدوات
فيوافق عليها أو ُترفض ومن ثم تمُ نح أوزا ًنا بناء عىل املقياس

S7

المؤشر االجتماعي-االقتصادي

نمط الحياة المادي

تبين أن نوعية المساكن تمثل مقياس جيد
لمستوى عيش العائالت لدى سكان الشريط الساحلي

Tony Eckersley

Toni Parras
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املتبع للتعامل مع مثل هذه الحاالت .تم تطوير آليات معينة
مثل تحليل مقياس جومتن ()Guttmann scale analysis
وتحليل العوامل .ويف هذه املرحلة ،نحتاج إىل بناء مقياس
دقيق إليجاد مقارنات ذات معنى بني األفراد ومجموعات
األفراد ومقارنات بني أوقات مختلفة من الزمن مثل فرتة ما
قبل وما بعد بناء املحمية.
وبشكل أهم ،يجب أن تتوافق قامئة املقتنيات التي سيتم
قياسها مع رشوط الرثوة واألماكن املستهدفة ،وذلك بهدف
تسهيل املقارنات وقياس مدى التغيري.
يجب أن تتضمن قامئة بناء املنازل واألثاث التايل:
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أنواع األرفف :قش  ----خشب  ----قصدير -----
قرميد -----
أنواع الجدران الخارجية :خشب  ----قش/
خيزران -----
النوافذ :زجاج  ----خشب  ----مفتوح  -----ال
يوجد -----
األرضيات :قرميد  ----خشب  ----اسمنت ----
قش /خيزران ----
املياه :حنفية داخلية  ----حنفية خارجية ----
مضخة -----
الكهرباء :متوفرة  ----غري متوفرة -----
أثاث املنزل :مروحة  -----ثالجة  ----راديو ----
تلفاز  ----ساعة حائط -----

إن جمع بيانات املجموعة الفعلية لنمط الحياة املادي خالل
املسح ليس باألمر الصعب؛ إذ تكون القامئة معدة مسب ًقا
وما عىل الشخص الذي يجري املقابلة سوى التشييك عىل
األدوات من خالل املالحظة أو بسؤال الشخص.

جدول
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مثال للتوزيع حسب النسبة املائوية في القرية
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العنصر

القرية A

حائط من الخيزران
حائط من اإلسمنت
حائط من الخشب
		
نافذة زجاجية
		
نافذة خشبية

30
57
15
55
45

املخرجات
جدول توزيع نسب األشياء المادية في المجتمع

كيفية حتليل وتفسير النتائج
وذلك من خالل حساب عدد األدوات املوجودة وتوزيع
النسب لكل يشء وإظهارهم يف الجدول.

نقاط القوة واحملددات
تكمن أحد مصاعب هذا املؤرش يف تحديد املقتنيات املنزلية
التي تلعب دو ًرا يف قياس الغنى والفقر عند املجتمع.
إضافة لذلك ،فمن الصعب فصل تأثري املحمية البحرية عن
التأثريات االقتصادية التي مردها التطور االقتصادي بشكل
عام واملجتمع .ملواجهة هذا األمر ،يجب استخدام شاهد.
عىل سبيل املثال ،ميكن استخدام املناطق املجاورة -ذات
الخصائص املشابهة ملنطقة املحمية -كشاهد .ومن خالل

الصندوق
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مثال من امليدان
كجزء من أساس الدراسة التي أجريت في بنتينان
وتومباك والمناطق المحيطة بمدينة رومبيا
ومينانجا  ،تم تسجيل وجود أو عدم وجود األدوات
في المنزل .انظر إلى الجدول التالي:
األشياء
جدران خيزران
جدران اسمنتية
جدران خشبية
نوافذ زجاجية
نوافذ مفتوحة
نوافذ خشبية
أرضيات اسمنتية
أرضيات ترابية
أرضيات قرميدية
أرضيات خشبية
ال شيء

بنتينان
وتومباك

رومبيا
ومينانجا

30
57
15
42
26
33
73
7
1
22
81

31
49
24
39
37
39
73
31
0
4
51

مراجع ومواقع إلكترونية مفيدة
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“Assessing behavioral aspects of coastal resource
use”. Proyek Pesisir Publication Special Report.
Coastal Resources Center,Coastal Management
Report #2226. Coastal Resources Center,
University of Rhode Island, Narragansett, Rhode
Island, USA. Available at www.crc.uri.edu
Pomeroy, R., Pollnac, R., Katon, B. and Predo, C.
(1997). Evaluating factors contributing to the
success of community-based coastal resource
management: The Central Visayas Regional
Project 1, Philippines. Ocean and Coastal
Management 36 (1–3): 97–120.
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 يهل،مقارنة منطقة املحمية باملنطقة املجاورة واملشابهة لها
.متييز األثر الذي خلفته املحمية من العوامل الخارجية
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المؤشر االجتماعي-االقتصادي
االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

الهدف 2
2d
الهدف 4
4b

2

و بة

مق ي

س ال
ا
صع

5–1

مدى صحة اإلنسان

ماذا نعني "مبدى صحة اإلنسان"؟
مدى صحة اإلنسان هي مقياس الصحة والتغذية العامة
للناس يف املجتمع.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
تستخدم املعلومات عن مدى صحة اإلنسان كمؤرش للتغذية
والصحة العامة التي يتمتع بها الناس يف املجتمع ونوعية
الحياة والرثوة النسبية للناس يف املجتمع .إذا كانت املحمية
البحرية توفر تحسينات يف الحياة يف الدخل فمن املتوقع أن
ينعكس ذلك إيجا ًبا عىل صحة اإلنسان.

كيف جنمع البيانات

معلومات عن معدل وفيات الصغار  ،والخدمات
الصحية  ،ووزن الصغار ،واألمراض  ،والتطعيم (من
مصادر ثانوية)
ورق وقلم رصاص
محققين





مثة العديد من املقاييس املستخدمة يف قياس مدى صحة
اإلنسان ،ومنها معدل وفيات األطفال ،وتوفر الخدمات
الصحية ووزن األطفال وتنوع األمراض ومعدل اإلصابة،
وأنواع وأعداد اللقاح املتوفر.

S8

املتطلبات

تزود املصادر الثانوية -كقسم الصحة املحلية وأطباء
وممريض املجتمع واملستشفيات واملراكز الصحية -املجتمع
املحيل بهذه املعلومات التي عادة ما تكون إجاملية .وتقدم
الخدمات الصحية اإلقليمية هذه املعلومات بشكل مفصل
مام يساعد عىل حساب املؤرش للمجتمع املحيل .هذا وقد
تتوفر هذه البيانات لدى مكاتب اإلحصاءات الوطنية .ويتم
استخدام سلسلة من البيانات ال تقل عن خمس سنوات يف
تحليل الوضع.

ما هي األمراض الرئيسية الخمسة التي كانت يف
املنطقة يف العرش سنوات املاضية؟
إن كان هناك تغيري ،ما الخطوات التي تم اتباعها
ملواجهة املرض؟
ما الخطوات املتبعة ملواجهة املرض؟

كيف نفسر ونحلل النتائج
مقارنة البيانات وعرضها عىل شكل قصة .فمث ًال:
كان معدل وفيات األطفال يف بلدة بونتوك  10لكل 1000
والدة عام  .2001وقبل ذلك بخمس سنوات ( ،)1996كان
معدل وفيات األطفال  18لكل  1000والدة .ويعود السبب
يف ذلك إىل إنشاء عيادة طبية يف املنطقة تعمل فيها ممرضة،
مقاييس الصحة البشرية المرتبطة بتوفر الخدمات الصحية
ومستويات التغذية ومعدل وفيات األطفال قد تكون مسؤولة عن
الثروة النسبية في المنطقة.

يف حال عدم توفر املصادر الثانوية ،يتم جمع
البيانات من خالل مقابلة شخصيات من املنطقة
(مثل املحافظ وأطباء وممرضني وقابالت واملراكز
الصحية واملستشفيات) ،إذ يطلب منهم إعطاء
وص ًفا عا ًما عن املقياس املختار يف املنطقة.
عىل سبيل املثال ،ميكن جمع البيانات يف
حال تواجد أمراض يف املنطقة .تتم مقابلة
أولئك الشخصيات (املحافظ وأطباء وممرضني
وقابالت واملراكز الصحية واملستشفيات) من
أجل التعريف باألمراض الرئيسية والثانوية يف
املنطقة .فس ُيسألون:
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ما هي األمراض الرئيسية الخمسة يف
املنطقة؟

© WWF-Canon/Meg Gawler

كان معدل وفيات األطفال في بلسنكيا طفل لكل
 200مولود عام  .1990وتم بناء المحمية البحرية
عام  .1994ونتيجة لذلك ،زادت فرص العمل في
المنطقة ومنها خبير غوص ودليل صيد ودليل
القارب .وبالتالي ،رفعت هذه الوظائف دخل العائالت
في القرية ،وحضر طبيب للمنطقة عام  .1998وفي
اإلجماع الوطني الذي حصل عام  ،2000تحسن معدل
وفيات األطفال ليصبح  1لكل  400والدة.

فكانت تقدم الرعاية الطبية األولية إضافة إىل عمل القابلة.
وكان هناك طبيب يزور العيادة مرة يف األسبوع .وأسهم أهل
القرية يف بناء وتحسني املركز الصحي.

املخرجات

المؤشر االجتماعي-االقتصادي  8مدى صحة اإلنسان

مثال من امليدان

عرض قصصي لمستوى الوضع الصحي لإلنسان في
المنطقة.

نقاط القوة واحملددات
قد يكون من الصعب الحصول عىل بيانات ثانوية عىل
مستوى القرية إذ أن هذه البيانات غال ًبا ما تكون مدروسة
بشكل إجاميل .كام يجب االتصال مع املصدر األصيل
للبيانات.

مراجع مفيدة
Bunce, L., Townsley, P., Pomeroy, R. and Pollnac,
R. (2000). Socioeconomic Manual for Coral
Reef Management. Australian Institute of Marine
Science, Townsville, Queensland, Australia.
Available at www.reefbase.org
Pollnac, R. (1998). “Rapid assessment of
management parameters for coral reefs”. Coastal
Resources Center Coastal Management Report
# 2205. Coastal Resources Center, University of
Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA.
Available at www.crc.uri.edu
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5–1

توزيع مصدر دخل األسر حسب المورد

ماذا نعني "بتوزيع مصدر دخل
األسر حسب املورد"؟
توزيع مصدر دخل األرس حسب املورد هو مقياس ملصادر
الدخل الرئيسة لألرس يف املجتمع.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
أحد أهم جوانب فهم خصائص أصحاب الحصص هو مصدر
عيش األرس ودخلها الذي يتضمن الطريقة التي يجمع بها
الناس مواردهم واملوجودات املتوافرة لديهم لكسب قوتهم
وقوت أرسهمّ ،إن فهم هذه املصادر سيسمح ملدير املحمية
بقياس وفهم آثار املحمية البحرية عىل األرس املحلية ،سيتمكن
مدير املحمية من تحديد الفائز من الخارس متتب ًعا التحوالت
يف مصادر الدخل الناتجة عن وجود املحمية ،فمثل هذه
التحوالت عىل مصادر الرزق تعطي مؤ ً
رشا عىل أثر سلبي
أو إيجايب للمحمية عىل األرس ،كذلك سيم ّكن فهم مصادر
الدخل مدير املحمية من تحديد مستويات االعتامدية عىل
املوارد ،وبالتايل استخدامه إلجراء تغيريات عىل إدارة املحمية
البحرية لتنويع بنى الوظائف والدخل ،فعىل سبيل املثال،
إن كان  %90من املجتمع املحيل من الصيادين ،عندئذ تفكر
املحمية بتقديم تدريب ثقافة بحرية لهم حتى يصبحوا أقل
اعتامدًا عىل مصدر دخل وحيد.
ً
ً
انخفاضا عىل مصادر دخلها خالل
أيضا إن شهدت األرس
الوقت ،ميكن استخدام هذه املعلومات إلجراء تغيريات
عىل إدارة املحمية لضامن حصول األرس املحلية عىل مصادر
رزق ودخل كافية ،أخ ًريا ،إن شهدت األرس ارتفاعاً يف مصادر
دخلها خالل الوقت ،ميكن عندها استخدام هذه املعلومات
لدعم املحمية.

كيف جنمع البيانات
أوالًً ،تجمع البيانات الثانوية لتحديد مصادر الدخل الرئيسة
لألرس وتصنيف املجموعات العريضة من الناس املعتمدون
عىل مصادر دخل محددة كالصيد والزراعة أو الغوص ،وميكن
أن تتوفر هذه البيانات لدى مكاتب الجمعيات أو املكاتب
الحكومية ،والبيانات الثانوية التالية هي األكرث توف ًرا:
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الحالة االقتصادية (ملكية أصول ق ّيمة كاألرض أو
قوارب الصيد) وجوانب من الحالة االجتامعية
(خاص ًة العضوية يف منظامت رسمية)

املتطلبات
نموذج استبانة
عينة من األسر في المجتمع
أشخاص إلجراء المقابلة
دفتر مالحظات وقلم


مصادر رزق أفراد املجتمع والتي غال ًبا ما تغطي
النشاط االقتصادي الرئيس فقط لألفراد أو األرس
(تتوفر املعلومات حول أرس أصحاب الحصص)

أما البيانات األولية ،فهناك حاجة لجمعها باستخدام استبانة
أو مقابلة شبه منتظمة لجمع البيانات من عينة من األرس يف
املجتمع حول مصادر الدخل املختلفة لألرس ومصادر الرزق
املختلفة لألرس .تتضمن األسئلة ما ييل:





ما هي أهم مصادر الدخل ألرسكم؟ عددها
جمي ًعا
ما هي األهمية النسبية لكل مصدر دخل لألرسة
يف املجتمع؟ اعطوا نسب
ما هي األنواع املختلفة للرزق يف املجتمع؟ عددّها
جمي ًعا
ما هي األهمية النسبية لكل نشاط رزق ملصدر
دخل ألرسة اإلجاميل؟ اعطوا نسب

ُتجمع هذه البيانات من عينة مختارة من األرس يف املجتمع
خصوصا تلك
مع الوقت لتقييم التحوالت يف مصادر الدخل
ً
املرتبطة باملحيمة البحرية كالصيد والغوص والسياحة.

كيف نحلل ونفسر النتائج
أعدّوا جداول بالنسب التي ُتظهر مختلف مصادر دخل
األرس واألهمية النسبية لكل مصدر دخل لألرسة يف املجتمع
واألنواع املختلفة من مصادر الرزق واألهمية النسبية لكل
نشاط اسرتزاقي بالنسبة إلجاميل مصدر دخل كل أرسة،
واكتبوا نص رسدي يفرس النتائج الكم ّية.

املخرجات
جدول يبين نسب مختلف مصادر الدخل لألسرة
عرض سردي عن توزيع دخل األسرة حسب
المصدر واألهمية

المؤشر االجتماعي-االقتصادي  9توزيع مصدر دخل األسر حسب المورد

القيد الوحيد هو ّأن االستفادة من هذا املؤرش تعتمد عىل
توفر مخربين من األرس وتعاونهم يف االجابة عىل أسئلة
متعلقة مبصدر الدخل وهو موضوع حساس يف الغالب.

مراجع ومواقع إلكترونية مفيدة
Bunce, L., Townsley, P., Pomeroy, R. and Pollnac,R.
(2000). Socioeconomic Manual for Coral Reef
Management. Australian Institute of Marine
Science, Townsville, Queensland, Australia.
Available at www.reefbase.org

سجل أن هذا المؤشر ( )S9وكذلك المؤشر
( S10الهيكل الوظيفي لألسرة) يستعمل كالهما
اإلستبيان لجمع المعطيات ويمكن إنجازهما
بالتوازي

تقوم العديد من األسر ،لكن ليس جميعها ،بإدرار الدخل من
مصادر متعددة وعبر أكثر من فرد باألسرة ،وانخفاض اعتماد
أن األسرة
األسرة على مصدر واحد للدخل كالصيد مثالُ ،يعني ّ
ستصبح أكثر مرونة لتقبل التغيير الذي قد يطرأ على مهنة صيد
األسماك نتيجة للجهود التي تبنتها اإلدارة.

David Sheppard/IUCN
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مثال من امليدان
في محمية سيان كان الحيوية في المكسيك ،استخدم
إحصاء لجمع معلومات عن متوسط الدخل الشهري
أن النساء،
الناتج عن نشاط انتاجي ،وقد أظهرت النتائج ّ
الالتي يشك ّلن  %23من القوة العاملة في ذلك المجتمع،
يجنين نفس مقدار مصدر الدخل الذي يجنيه الكثير
من الرجال العاملين في األنشطة السياحية أو حتى
أكثر خصوصًا عندما يتعلق األمر بأعمالهنّ الخاصّة.
ويتم حساب متوسط الدخل بتقسيم المبلغ اإلجمالي
الذي تم اإلخبار عنه لكل نشاط على عدد الرجال/
النساء الذين أعطوا معلومات عن مدخولهم الشهري.

 %16في الصيد والزراعة و %11في الزراعة واألعشاب
البحرية ،وتعمل نسب منخفضة من األسر في الصيد
فقط ( )%4أو في رعاية األعشاب البحرية فقط ()%3
او في الزراعة فقط ( ،)%15وفيما يخص نسبة ()%1.5
المتبقية ،فهذه تعمل في نشاطات ال زراعية وال صيدية،
كالعمل في قطاع الخدمات والوظائف الحكومية ،كما
يُعّد نسيج السجاد مهنة تكميلية مشهورة لكسب الدخل
بين النساء ،حيث يستخدمن نباتات باندان وبوري
كمواد خام.

توزيع اإلجابات حسب مورد الرزق
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أما في حديقة حيد  Tubbatahaالبحرية الوطنية
في الفلبين ،جاء الوسط الحسابي للدخل في
45,744
يعادل
 1,812 Cagayancilloبيزو/الشهر أو ما
نسب مصادر
الدخل
بيزو/السنة ،وهذا دون مستوى خط الفقر في الفلبين
		
4
الصيد فقط
والذي يصل إلى  92,500بيزو للفرد في السنة (دائرة
15
الزراعة فقط
اإلحصاءات الوطنية ،)1998 ،فقط جاءت  10%من أسر
		
3
فوق خط الفقر تارك ًة ما نسبته  %90أسفل خط الفقر ،الطحالب فقط
16
الصيد والزراعة
وأهم المهن السائدة في  Cagayancilloرعاية األعشاب
17
الصيد والطحالب
البحرية وصيد األسماك ،وتعتبر الزراعة مهنة
		
11
الزراعة والطحالب
تكميلية وذلك لتوفير المخزون الغذائي لألستهالك
أن معظم
الزراعة والصيد والطحالب 35
المنزلي فقط ،ويُظهر الجدول أدناه ّ
األسرتنخرط في مهن متعددة – %35
تعمل
األسر
من
		
1
نشاط غير الزراعة والصيد
البحرية
باألعشاب
بالزراعة وصيد األسماك والعناية
100
		
اجملموع
و %17تعمل بالصيد واألعشاب البحرية بينما تعمل

متوسط الدخل الشهري حسب النشاط اإلنتاج (دوالر أمركي)
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عدد اإلجابات

8
30
5
32
33
21
69
2
200

المؤشر االجتماعي-االقتصادي

الهيكل الوظيفي لألسرة

ماذا نعني "بالهيكل الوظيفي
لألسرة"؟

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

يقيس مؤرش الهيكل الوظيفي لألرسة توزيع األنشطة
اإلنتاجية (املهنة ،مصادر الدخل النقدية وغري النقدية) عرب
األرس واملجموعات االجتامعية (العمر/النوع) يف املجتمع،
وهو الئحة بجميع أفراد األرس ومهنة كل فرد منهم ،وميكنها
أن تشمل ً
أيضا نوع وعمر وعرق ودين كل فرد من أفراد
األرس.

الهدف 4
4a

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

س ال
ا
صع

مق ي

5–1

John Parks/WWF

يف الوضع املثايل ،ميكن الحصول عىل قيمة لجميع األنشطة
الساحلية املساهمة يف عيش األرس ،مث ًال كقيمة املبلغ الناتج
عن صيد السمك أو مقدار السمك الذي تم احضاره لألرسة
كغذاء ،لكن املشكلة ّأن املنتجني الرئيسني يف الدول النامية ال
يحتفظون بسجالت للدخل ،والدخل الناتج من صيد السمك
مث ًال يختلف من يوم آلخر ،لذا يصعب تزويد رقم دقيق
للدخل األسبوعي أو الشهري لهذه املهنة ،وهو ال يختلف
من يوم ليوم فقط ،بل من موسم ملوسم ،ومام يزيد يف
صعوبة حساب الدخل أكرث هو تعدد املهن ،لكن مع هذا،
يعترب الهيكل الوظيفي لألرسة طريقة بديلة وواقعية لفهم
األهمية النسبية لهذه األنشطة بالنسبة لألرس املنفردة.

و بة

و ُي ّعد هذا املؤرش مفيدًا لتحديد إذا ما كانت املحمية البحرية
واألنشطة املرتبطة بها ،كأنشطة العيش البديلة ،تؤثر عىل
األرس يف املجتمع ،فعىل سبيل املثال ،ميكن تحديد إذا ما كان
الصيادون يف املجتمع يغريون مهنة الصيد ،مهنتهم األساسية،
نحو إرشاد الصيد بالصنار أو يف عمليات قوارب الغوص
نتيجة لوجود املحمية البحرية ،عالوة عىل ذلك ،سيسمح
بقياس اعتامدية األرس عىل املوارد الساحلية كمصدر للعيش
وإدرار الدخل والتغيريات الطارئة عىل الرتابط عرب الزمن،
وينتج عن هذا املؤرش قياس ألثر املحمية البحرية عىل
الهيكل الوظيفي لألرس يف املجتمع.

3

تعيش في الكثير من بلدان العالم  3أو  4أجيال من العائلة
تحت سقف واحد ،وفي مثل هذا الظرف ،من المتعارف عليه
أن يساهم كل فرد في األسرة لمصلحة الجميع من خالل تولي
أدوار محددة واالنخراط في أنشطة إنتاجية.

S10

الهيكل الوظيفي لألرسة من أهم جوانب البناء االجتامعي
ومؤرش عىل األهمية النسبية ملختلف استخدامات املوارد
الساحلية ،وهو كذلك مؤرش عىل ثبات املهنة أو التنوع
فيها ومستوى االعتامدية عىل املورد ،و ُيستخدم هذا املؤرش
لتحديد نسبة األرس املعتمدة عىل املوارد الساحلية كمصدر
للعيش والرزق والتغريات الطارئة عىل مهن األرس نتيجة
لوجود املحمية البحرية كذلك للتعرف عىل مدى تقبل
أنشطة العيش البديلة (املوارد غري املستهدفة) وأهميتها
النسبية.

الهدف 2
2b

املتطلبات
قائمة باألسر التي يشملها المسح
بيانات ثانوية عن الهيكل الوظيفي لألسرة
نموذج استبانة
أشخاص إلجراء المقابلة
دفتر مالحظات وقلم

كيف جنمع البيانات
ال ميكن االعتامد عىل البيانات الثانوية كمصدر للمعلومات
عن املهن وذلك ألن اإلحصاءات تشمل فقط مهن الدوام
الكامل أو املهن الرئيسة ،وتتميز معظم املجتمعات
الساحلية ،خاصة يف املناطق الريفية بتعدد املهن -عندما
ميارس فرد أو أرسة أكرث من نشاط مدر للدخل أو املواد،
لذا ّ
فإن الطريقة الوحيدة لتحديد توزيع هذه األنشطة
وأهميتها النسبية هي باستخدام مسح عيني.
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عدد أفراد األسرة

العمر

المستوى
التعليمي

النوع

المهنة
األساسية

المهنة الثانوية المهنة الثالثة

1
2
3
4

ُيو ّزع منوذج استبانة عىل عينة من األرس يف املجتمع إذ
ُيطلب منهم أن يس ّموا جميع األفراد القاطنني يف املنزل،
ثم ُيطلب منهم تعبئة بيانات العمر والنوع واملهن الرئيسة
والثانية والثالثة ،وميكن االستفادة من جدول كاملوضح أعاله
لتنظيم هذه البيانات.
باإلضافة إىل هذاُ ،يسئل كل فرد من أفراد العينة عن إجاميل
مصادر الدخل األساسية والثانوية ،هذا السؤال بالتحديد
يف غاية األهمية لتحديد مدى مصادر دخل األرسة التي ال
تدخل ضمن تصنيف املهن كتحويالت املال الخارجية ،وقد
تتضمن األسئلة ما ييل:



ما هو مصدر الدخل الرئيس لألرسة؟
ما هو مصدر الدخل الثانوي لألرسة؟

S10

كيف نحلل ونفسر النتائج
احسبوا توزيع املهن يف املجتمع ،خالل مرحلة التجريب
واالختبار ،وكام يظهر يف مثال الجدول أدناه ،تم احتساب
عدد أفراد األرسة يف املجتمع بأكمله الذين أخربوا ّأن الزراعة
هي مهنتهم الرئيسة ،وكذلك بالنسبة للصيد وتجارة األسامك
وغريهاُ ،وأجريت الحسابات بنفس الطريقة عىل املهن

جدول

الثانوية ومن ثم املهن الثالثية ،ومبجرد الحصول عىل األرقام
األساسية ،تم حساب النسب املئوية بالطريقة املوضحة بني
قوسني يف الجدول أدناه.
ك ّونوا جدول مشابه ملصادر الدخل الرئيسة والثانوية
لألرسة.
عىل نفس املنوال ،كونوا جدول أخري تبينّ التوزيع حسب
النوع والعمر والتعليم.

املخرجات
جدول توزيع نسبي بتسلسل األنشطة الوظيفية
في المجتمع.
جدول بمصادر دخل األسرة األساسية والثانوية.
جدول بتوزيعات العمر والنوع والمستوى
التعليمي.

يف هذا املؤرش ( )S10واملؤرش (( )S9توزيع دخل األرسة من
حيث املصدر) يتم استخدام طريقة املسح لجمع البيانات
وميكن تطبيقهام يف آن واحد

S7

عدد أفراد األسرة لكل مهنة (توزيع نسبي)
المهنة
الزراعة
الصيد
تجارة السمك
النجارة
ال شيء
المجموع
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رئيسية

ثانية

ثالثة

.
)%63( 70
)%23( 25
)%14( 15
0
)%100( 110

)%17( 10
)%28( 17
)%12( 7
)%10( 6
)%33( 20
)%100( 60

0
)%17( 15
)%11( 10
0
)%72( 62
)%100( 90

ميكن لهذا املؤرش أن يكون مقياس دقيق لالعتامدية عىل
املوارد الساحلية والبحرية إن استُخدمت الطرق الصحيحة
واملناسبة لقياسه ،ينبغي أن يعرف أفراد العينة مصادر
الدخل وأن يكونوا قادرين عىل ترتيبها فيام يتعلق باألهمية
النسبية ،كام ينبغي عىل من ُيجري املقابالت أن ّ
يوضح ألفراد
العينة ّ
بأن قامئة األنشطة وترتيبها متصل باألنشطة املامرسة
طوال العام ،وهذا األمر هام عىل وجه الخصوص يف األماكن
التي تظهر بها الفروق املوسمية ،ومن التعقيدات األخرى
ّأن تحديد األرسة قد يكون صع ًبا يف بعض املواقع نظ ًرا ّ
ألن
األرسة املمتدة بكاملها تقطن يف منزل واحد.

Berkes, F., Mahon, R., McConney, P., Pollnac, R.
and Pomeroy, R. (2001). Managing small-scale
fisheries: alternative directions and methods.
International Development Research Centre,
Ottawa, Canada. Available at www.idrc.ca/
Booktique.
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Pollnac, R.B. and Crawford, B.R. (2000).
“Assessing behavioral aspects of coastal resource
use”. Proyek Pesisir Publication Special Report.
Coastal Resources Center, Coastal Management
Report #2226. Coastal Resources Center,
University of Rhode Island, Narragansett, Rhode
Island, USA. Available at www.crc.uri.edu

مثال من امليدان
أُجري في محمية سيان كان الحيوية في المكسيك
إحصاء في مجتمع بونتا آالن لجمع بيانات حول
الهيكل الوظيفي ،وتم إجراء اإلحصاء على  113منزل
يقطنهم بالمجموع  433فرد.

John Parks/WWF

ما تزال معظم نساء بونتا آالن في المنزل ،لكن في
انخراطا في
الست سنوات األخيرة أصبحن أكثر
ً
األنشطة اإلقتصادية خاص ًة في قطاع السياحة حيث
يشاركن في تشكيلة منوعة من النشاطات :العضوية
في الشركات السياحية ،مالكات قوارب ،طاهيات،
نادالت ،مدبرات منزل في نزل الضيوف ،وسكرتيرات
وغيرها ،ومن إحدى مصادر الدخل الهامة بالنسبة
لهؤالء النساء أعمالهنّ الخاصة كالسوبرماركت
والمطاعم ونزل الضيوف.

S10

على مدى  30عامًا ،كان مصدر الدخل الرئيس
لرجال مجتمع بونتا آالن صيد سرطان البحر
(أسفل) ،وفي هذه األيام ،تزدهر الخدمات واألنشطة
السياحية نتيجة للتطورات السياحية الهائلة
والمتزايدة شمال كوانتانو رو.
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البُنى التحتية للمجتمع وطبيعة أعماله

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

ماذا نعني "بالبنى التحتية للمجتمع
وطبيعة أعماله"؟

الهدف 2
2a 2c
2d

ُبنى املجتمع التحتية وأعامله هي مقياس عام للمجتمع
املحيل والنمو االقتصادي ،ويعترب هذا املؤرش مبثابة وصف
ملستوى خدمات املجتمع (مث ًال املستشفيات واملدارس)
وبنيته التحتية (الطرق واملرافق) التي قد تتضمن معلومات
رضورية لتحديد مصادر اآلثار األنرثوبيولوجية عىل املوارد
الساحلية (كمعالجة الرصف الصحي) ،كام أ ّنه وصف لعدد
خصوصا تلك املرتبطة
ونوع األعامل التجارية يف املنطقة،
ً
باألنشطة ذات الصلة باملحمية البحرية.

الهدف 4
4b

2

و بة

مق ي

س ال
ا
صع
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5–1

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
إن قيس هذا املؤرش عىل مدى الوقت ،يصبح ذا فائدة
عظيمة يف تحديد التغيريات الطارئة عىل الوضع اإلقتصادي
ونسبية الرثوة والنمو للمجتمع باإلضافة إىل الوصول
لألسواق ورؤوس األموالّ ،إن التغري اإليجايب يف البنى التحتية
للمجتمع وخدماته (كتحسني الطرق واملستشفيات) لهو
مؤرش عىل ارتفاع يف الرثوة النسبية للمجتمع مام ينتج عنه
مكاسب اقتصادية محص ّلة من املحمية البحرية إ ّما ك ّل ًيا أو
جزئ ًيا ،أما التغري السلبي عىل بنى املجتمع وخدماته فيكون

املتطلبات
معلومات أساسية عن بُنى المجتمع التحتية
وأعماله وخدماته
نموذج استبانة وقائمة تحقق
أشخاص إلجراء المقابلة
دفتر مالحظات وقلم

مؤ ً
رشا عىل تغيريات محدودة أو ال تغيريات عىل اإلطالق يف
الرثوة النسبية من املجتمع الحاصلة ولو جزئ ًيا من املحمية
البحريةّ ،إن الزيادة يف األعامل التجارية كمحالت الغطس
والفنادق واملطاعم املفتوحة للسائحني ما هو إال إنعكاس
لزيادة يف النمو اإلقتصادي الكليّ للمجتمع الناتج عن
األنشطة املرتبطة باملحمية البحرية.

كيف جنمع البيانات
ُتجمع هذه املعلومات من خالل مقابلة املخربين البارزين
(كالعمدة أو املهندس املعامري) ومراجعة البيانات الثانوية
و/أو مراقبة املجتمع ،ينبغي تطوير قامئة تحقق إلحصاء
وتحديد وجود مرافق بنى تحتية يف املجتمع ،وقد تشمل
بنود قامئة التحقق هذه بعض املرافق الواردة هنا.
قد ُتضاف إىل القامئة مرافق أخرى حسب البنى التحتية
والخدمات واألعامل التجارية يف املنطقة ،وقد تتضمن هذه
القامئة ً
أيضا معلومات حول حالة كل مرفق (مث ًال الطرق:
مستقيمة ،بعض الحفر ،الكثري من الحفر) ،ومن املفيد ً
أيضا
سؤال أصحاب األعامل عن عدد املوظفني واملوظفني املحليني
وعام إذا كانت ملكية العمل محلية ،وستوفر هذه املعلومات
مؤ ً
رشا عىل أثر األعامل التجارية املحلية عىل االقتصاد.

كيفية حتليل وتفسير النتائج
اجمعوا البيانات واعرضوها بشكل رسدي ،فعىل سبيل
املثال:
هناك طريق اسفلتي بطول  1كم يف مدينة ماتالوم (3
كم من الحجارة و 0.5كم رمال) ،باإلضافة إىل جرس
يحتاج للصيانة باستمرار ،وتصل املياه عرب األنابيب
لجميع البيوت واألعامل التجارية ،فيها خطوط للهاتف
Tony Eckersley

توفر المصالح التجارية المدرّة للعائدات المبنية على أساس
وجود محمية بحرية مدارة بفعالية ،كمصلحة الرحالت البحرية
للزائرين بالقوارب مهن وفرص للعيش إضافية ألفراد المجتمعات
الساحلية.
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عرض سردي لبنى المجتمع التحتية وأعماله.
جدول يبين وجود و/أو عدد كل مرفق من
مرافق المجتمع.

نقاط القوة واحملددات
من تحديات هذا املؤرش هو الدقة يف تحديد البنى التحتية
الهامة واملرافق التجارية يف املجتمع ،وبشكل مشابه ألسلوب
الحياة املادية ،يصعب غال ًبا الفصل بني آثار املحمية البحرية
عىل مستوى البنى التحتية للمجتمع ومنو أعامله كالطرق
املعبدة أو الرصف الصحي من آثار التغريات االقتصادية
األخرى الناتجة عن التنمية االقتصادية واملجتمعية ،وكام
أرشنا يف املؤرش – 7أسلوب الحياة املادي -سيساعد التحكم
عىل تسجيل هذه التغيريات واآلثار.

Tony Eckersley

املخرجات

قائمة حتقق باملرافق التي قد يشملها
مسح البنى التحتية للمجتمع وأعماله
		
المسشفيات
		
عيادات طبية
		
أطباء مقيمون
		
أطباء أسنان
		
مدارس ثانوية
		
مدارس ابتدائية
		
أنابيب مياه للمنازل
قنوات وأنابيب الصرف
الصحي
مرافق تنقية المجاري
		
خزانات المياه
كابالت الخدمة الكهربائية
		
خطوط الهاتف
النقل العام		
		
الطرق المعبدة

األعمال التجارية
		
أسواق الغذاء
			
الفنادق
دور ضيافة		
Berkes, F., Mahon, R., McConney, P., Pollnac, R.
المنتجعات		
and Pomeroy, R. (2001). Managing small-scale
fisheries: alternative directions and methods.
			
المطاعم
International Development Research Centre,
		
عربات الغذاء
Ottawa, Canada. Available at www.idrc.ca/
		
محطات الوقود
Booktique.
			
المصارف
المحالت المتخصصة
Pollnac, R.B. and Crawford, B.R. (2000).
				 “Assessing behavioral aspects of coastal resource
		
محالت الهدايا
use”. Proyek Pesisir Publication Special Report.
Coastal Resources Center, Coastal Management
محالت معدات الغوص
Report #2226. Coastal Resources Center,
		
الرحالت السياحية
University of Rhode Island, Narragansett, Rhode
		
إرشاد صيد السمك

مراجع ومواقع إلكترونية مفيدة

Island, USA. Available at www.crc.uri.edu
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كام ميكن عرض البيانات بشكل ك ّمي من خالل إعداد جدول
يبينّ وجود كل مرفق و/أو عدده ،وينبغي اإلشارة إىل أية
تغيريات عىل منط املرافق وأعدادها وخصائصها وفيام إذا
كانت جديدة أو توقفت عن العمل.

---#
---#
---#
---#
---#
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---#
---#
---#
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---#
---#
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والكهرباء ،فيها مدرسة ابتدائية وعيادة صحية ،وخالل
العامني اآلخرين ،أنشئت  3نزل للضيوف ومحل غوص
ومطعامن لخدمة األعداد املتزايدة من الغواصني
القادمني للمحمية البحرية.

الصندوق

S10

مثال من امليدان
يوجد في تومباك طريق اسفلتي ( 3كم من
الحصى و 0.5من التراب) وجسر يحتاج للصيانة
باستمرار ،وتربط القوارب الصغيرة هذا المجتمع
بالبلدات القريبة منه ،وأقرب المدن لتومباك والتي
تقدم خدمات كاملة (مصارف ،محطات وقود،
أسواق ومكاتب حكومية) هي بيالنج ،وهي مقر
كيكاماتن (المقاطعة الحكومية) التي تبعد حوالي
 28كم إلى الجنوب ،وينتقل الناس ومنتجاتهم
عبر ثالث وسائط نقل رئيسة  :دراجة نارية واحدة
و 20دراجة هوائية وعدد كبير من القوارب التي
تم تسجيلها في إحصاءات القرية ،وخط المياه
الرئيسي الموصل للمياه العذبة للسكان معطل ،لذا
يضطر سكان هذا المجتمع إلى التنقل بقوارب
للحصول على المياه العذبة من النهر والعودة عليها
حاملين معهم الماء في أوعية ،وتمتلك حوالي %8
من المنازل خزانات مياه و %26منهم موصولون
بخطوط شركة الكهرباء الوطنية ،ويوضح
أن  %85من المنازل لديها كهرباء لكنها
المسح ّ
غير موصولة بخطوط الحي الرسمية ،وال تتوفر
خطوط الهاتف أو محطات الوقود أو األسواق أو
المطاعم أو مرافق الضيافة للزائرين بينما توجد
مدرسة إبتدائية واحدة فقط.
المصدر:
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Pollnac, R.B. and Crawford, B.R. (2000).
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ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
من األهمية فهم طبيعة السوق املتغرية ّ
ألن أرزاق الناس يف
ً
ً
ارتباطا وثيقا به ،وتكمن
املجتمع ومصادر دخلهم مرتبطة
االستفادة من هذا املؤرش تحديدًا يف التعرف عىل مدى
وصول سكان السواحل لألسواق وللعاصمة مام يساهم يف
تحسني فرص كسب العيش ،قد ترتك املحميات البحرية
آثا ًرا سلبية أوإيجابية عىل أسواق منتجات املوارد الساحلية
(كالسمك وشجر املنغروف) وعىل الخدمات الساحلية
(كالسياحة ،وصيد األسامك الرتفيهي والغطس) ،ومن أهم
اآلثار اإليجابية انتقال األسواق الذي ينتج عنه ارتفاع يف
الدخل لتغيرّ الطلب عىل البضائع والخدمات التي تقدمها

قائمة بأهم مزودي المعلومات
نموذج استبانة
بيانات ثانوية عن أهم المنتجات البحرية
وأسواقها
دفتر مالحظات وقلم

الهدف 2
2b 2c

املحميات البحرية ،أما اآلثار السلبية فتتمثل يف انخفاض
عدد األسواق نتيجة النخفاض حجم البضائع والخدمات
املقدمة من قبل املحمية البحرية بسبب اإلدارة وانخفاض
محتمل يف مصدر الدخل.

س ال
ا
صع

3

و بة

هذا املؤرش هو عبارة عن مقياس لعدد وأنواع األسواق
التي تبيع املنتجات البحرية يف منطقة املحمية البحرية،
والسوق هو حلقة الوصل بني املنتج (كالصياد أو حاصد
شجر املنغروف) وبني املستهلك (املقيم ،السائح أو مالك
الفندق) ويخدم الشوق غايتني ،إحدهام الغاية املادية
(البيع ،الرشاء ،التخزين ،واالنتاج) وغاية اقتصادية (السعر
والسلوك االقتصادي).

املتطلبات

مق ي

ماذا نعني
وطبيعتها"؟

"بعدد

األسواق

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

5–1

يسمح هذا املؤرش بقياس أثر املحمية البحرية عىل أسواق
أهم املنتجات البحرية يف هذه املنطقة ،كام أ ّنه يسمح
بتحليل التغيريات عرب الزمن عىل العرض والطلب عىل أهم
املنتجات البحرية وقنوات السوق نتيجة إلدارة املحمية
البحرية ،ومن الرضوري معرفة ّأن حاجات السوق لها أثر
عىل املحمية البحرية من خالل الحوافز االقتصادية للمشاركة
يف أنشطة غري قانونية و/أو غري مستدامة.
غالبًا ما تباع األسماك المصطادة من خارج المحمية البحرية
في عدد من األسواق المختلفة بما فيها األسواق المحلية (البلدة أو
القرية) ،أسواق المقاطعة/المدينة ،واألسواق الوطنية والعالمية.
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عدد األسواق وطبيعتها
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كيف جنمع البيانات
ميكن جمع البيانات إما من خالل إجراء مسح استقصايئ
رئييس مع ممثلني عن الصيادين والتجار أو من خالل إجراء
مسح للصيادين والتجار ،قد تتوفر البيانات الثانوية حول
أهم املنتجات البحرية يف الخطة اإلدارية للمحمية البحرية
والدراسات اإلقتصادية للمنطقة ومن الهيئات والوكاالت
الحكومية كهيئات صيد األسامك ودوائر البيئة واملوارد
الطبيعية والسياحة.

سرد وصفي ألهم المنتجات البحرية في
المنطقة وحصادها وتسويقها.
جدول تلخيصي ألهم خصائص سوق كل
منتج
خريطة توضح مسارات تدفق وحركة كل
منتج.

مبا ّأن األسواق ميكن أن تختلف من منتج إىل آخر ،تظهر
الحاجة إىل تحديد كل منها عىل حدة ،مث ًال يختلف سوق
الكركند عن سوق السمك.

ولدعم املعلومات التي ُجمعت عن طريق هذه األسئلة،
ميكن أن ُيطلب من مزودي املعلومات الرئيسني ترتيب
مقدار الطلب عىل املنتج مستخدمني املنحنى التايل:

كخطوة أوىل ،ينبغي تحديد أهم املنتجات البحرية (األسامك،
األصداف ،السلطعون واملنغروف) يف منطقة املحمية
البحرية ،وتتضمن أهم األسئلة املطروحة:

 = 1ال طلب عىل املنتج ،ال بيع وال مقايضة ،عدم توفر
السوق لبيعه.
 = 2طلب محدود عىل املنتج ،ميكن بيعه م ّرات قليلة
 = 3طلب جيد عىل املنتج ،ميكن بيعه أحيا ًنا
 = 4طلب شديد عىل املنتج ،ميكن بيعه يف معظم
األحيان
 = 5طلب شديد جدًا عىل املنتج ،دوماً ُيباع.





ما هي أهم عرش أنواع حيوانات فقاريات يتم
اصطيادها؟ الرجاء ذكر األسامء املحلية والعلمية
ما هي أهم عرشأنواع حيوانات ال فقاريات يتم
اصطيادها؟ الرجاء ذكر األسامء املحلية والعلمية
ما هي أهم خمس أنواع من األعشاب البحرية يتم
حصادها؟ الرجاء ذكر األسامء املحلية والعلمية

ينبغي أن تركز عملية جمع البيانات عىل أهم املنتجات
البحرية خشية أن يصبح التحليل أكرث تعقيدًا إذا ما كثرُ ت
األنواع املذكورة.
S12

ومن األهمية مبكان فهم أمناط حصاد كل مورد وأهميته
وتسويقه ،وتتضمن أهم األسئلة املطروحة:
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املخرجات

متى يتم حصاد هذا املورد (يف أي شهر)؟
أين ُيحصد هذا املورد (يف وسط املاء ،عىل الساحل،
عىل الشاطئ ،أم يف املياه البعيدة)؟
ما هي أهمية كل مورد من حيث القيمة والكمية؟
رتبوا من 10 - 1
ما الغاية التي ُيستخدم من أجلها هذا املحصول؟
االستهالك املنزيل ،التجارة/املقايضة ،أو البيع يف
السوق؟
أين تقع األسواق التي ُيباع فيها املحصول (محلية،
إقليمية ،وطنية ،للتصدير)؟ ملن ُيباع املحصول
(بائعي الجملة  ،بائعي التجزئة ،ناقل البضائع ،أم
للمنتج يف املعامل)؟

كيف جنمع البيانات
أعدوا رسد مكتوب لكل منتج مع وصف ألمناط حصاده
وأهميته وطريقة تسويقه ،كذلك حرضوا جدول تلخييص
للمقارنة بني أهم مالمح سوق كل منتج ،وميكنكم عرض
هذه املعلومات عىل خريطة إلظهار تدفق وحركة كل
منتج من لحظة الحصاد وصوالً للمستهلك مرو ًرا بالقنوات
التسويقية.

نقاط القوة واحملددات
ّإن ترتيب أهم املنتجات البحرية أمر يف غاية األهمية عىل
اعتبار ّأن مزودي املعلومات سيعطون قامئة مطو ّلة.

مراجع ومواقع الكترونية مفيدة
Bunce, L., Townsley, P., Pomeroy, R. and Pollnac,R.
(2000). Socioeconomic Manual for Coral Reef
Management. Australian Institute of Marine
Science, Townsville, Queensland, Australia.
Available at www.reefbase.org

المؤشر االجتماعي-االقتصادي  12عدد األسواق وطبيعتها

الصندوق
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مثال من امليدان
في حديقة ريف  Tubbatahaالمائية الوطنية في
الفلبين ،تقع أهم تجمعات األسواق الخاصة بمنتجات
األسماك بما فيها األعشاب البحرية المجففة من
 Cagayancilloإما في مدينة Puerto Princesa
أو مدينة  Iloiloيتواجد مشتري الجملة في الجزر
التي تنتج كميات هائلة لألسواق الخارجية ،وهم
من يقررون األسعار الذين يضمون حصولهم عليها
عبر تقديمهم مبالغ مالية مقدمًا مقابل استهالك
المنتج اليومي من البضائع األساسية والتي هم أيضًا
يوفرونها ،ويسّوق أحد المشغ ّلين األجانب لمنتجات
األسماك الحيّة ( )lapu-lapuمباشرة لتايوان عبر
شبكة أعماله الخاصة.

Toni Parras
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أما المنتجات الزراعية ،فهذه تُباع محليًا أو تستهلكها
األسر المنتجة ،كذلك الحال بالنسبة للحُصر
التي تباع محليًا أو من خالل عالقات فردية مع من
يزورون الجزر ،ويتم نقل المنتجات إلى األسواق
بواسطة أربعة قوارب (بحمولة  20-10طن) التي تتبع
إن مواقيت
مسارات  Iloiloو ّ ،Puerto Princesa
هذه القوارب ومواعيدها غير منتظمة إال في اشهر
الصيف (آذار-أيار) وذلك لالعتماد على األحوال
الجوية في تحديد المواعيد ،وتبلغ أجرة النقل
للركاب  350بيزو للذهاب إلى Puerto Princesa
و 300بيزو للذهاب إلى  ،Iloiloوتشتمل هذه األجرة
على تقديم طعام طوال فترة الرحلة ،أما تكلفة
الشحن ،فتبلغ  50بيزو لكيس أرز أو اسمنت.

Toni Parras

Toni Parras
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المؤشر االجتماعي-االقتصادي
االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

الهدف 6
6a

3

و بة

مق ي

س ال
ا
صع

5–1

مدى معرفة أصحاب القرار المعنيين بالتاريخ
الطبيعي
					

ماذا نعني "مبدى معرفة أصحاب
القرار بالتاريخ الطبيعي"؟
ٌيقصد مبعرفة أصحاب القرار بالتاريخ الطبيعي (املشار إليها
هنا باملعرفة املحلية) مقياس لتلك ملعرفة التي يحملها
أصحاب القرار والغري مستندة عىل أية أبحاث علمية ،إمنا
تنبع من مالحظات صاحب القرار وتجاربه ومعتقداته
وتصوراته للعالقة بني املسبب والنتيجة ،وهي ً
أيضا مدى
املعرفة واملعتقدات التي ينقلها أصحاب القرار لألجيال
القادمة حول البيئة الطبيعية وآثار استخدام اإلنسان لها.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
قد يتأثر نجاح املحمية البحرية وموامئتها بالتغيريات يف
توزيع املعرفة والوعي املحليني بني أصحاب القرار حول
التاريخ الطبيعي وتوقيت وقوع الحدث الحيوي عرب األجيال
والنوع وأدوار ومواقف املجتمع املحيل .وحتى يقوم الناس
بعمل ما لحامية البيئة وإدارتها ،عليهم أن يفهموا كيفية
عمل األنظمة البيئية ،ومييل أولئك الذين ميلكون معرفة أكرب
بالتاريخ الطبيعي إىل أن يكونوا أكرث تجاو ًبا مع مبادرات
اإلدارة ،كام هو الحال مع إدارة املحمية البحرية ،وتقديم
مزيد من الدعم لها.

كيف جنمع البيانات
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يرتكز هذا املؤرش عىل التصنيف الرتايث واملعرفة املحلية
باملوارد ،ويقع تحت التصنيف الرتايث فهم واستيعاب أسامء
خصوصا
املوارد البحرية ومواقعها واألنشطة املرتبطة بها
ً

John Parks
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ميكن ملدراء احملميات البحرية توظيف معرفة
أصحاب القرار بالتاريخ الطبيعي بهدف:
إثراء فهمهم العلمي للموارد البحرية ،كأن يعطي
الصيادون المحليون بعض النصائح حول سلوك
سمك الحيد البحري ومواطن عيشه وأنماط
هجرته.
تسهيل التفاعل والتواصل مع أصحاب القرار من
أن معرفة المدراء تماثل معرفة
خالل ضمان ّ
ألن الصيادين قد ال يحترموا
أصحاب القرار ّ
المدير الذي ال يُظهر معرفة أو دراية كافية
بالموارد البحرية كما يعرف السكان المحليون.
تسهيل دقة التواصل وآلية جمع البيانات من خالل
أن المدراء والعلماء وأصحاب القرار
التأكد ّ
يستخدمون نفس اللغة.
تحديد إذا ما كانت المحمية البحرية تعزز احترام
المجتمع المحلي و/أو فهم المعرفة المحلية.

األماكن الهامة كقواعد الصيد ومواقع الهبوط واألنشطة
القامئة يف مناطق املوارد ،ومن األسئلة الهامة التي ينبغي
وضعها يف عني االعتبار عند التحدث عن املعرفة املحلية
ما ييل:



ما هي األسامء املحلية للموارد البحرية؟
ما هي األسامء املحلية التي ُتطلق عىل أماكن
وجودها؟

تختلف معرفة مستخدمي الموارد البحرية بالتاريخ الحيوي
الكائن البحري المستهدف وسلوكياته ،قد تساعد هذه المعرفة أو
ربما تعيق عمل إدارة المحمية البحرية.




ما هي األسامء املحلية التي ُتطلق عىل املواقع
الهامة تحديدًا (كمواقع تفريخ األسامك)؟
ما هي األسامء املحلية التي ُتطلق عىل األنشطة
املرتبطة بهذه املوارد؟

بالطبع ،يقع تحت هذا الفهم ً
أيضا فهم طرق تصنيف هذه
املوارد ،ففي حني يقسم العلامء األعشاب والنباتات البحرية
إىل فصائل وأنواع باالعتامد عىل معايري علمية ،ميكن أن
يستخدم أصحاب القرار مجموعات وتصنيفات أخرى ،عل
سبيل املثال قابل لألكل/غري قابل لألكل ،األنواع التي تعيش
يف بيئات متشابهة ،التوافر حسب املوسم ....الخ.
من جانب آخرٌ ،يقصد باملعرفة املحلية فهم أصحاب
القرار باملوارد البحرية التي تشمل :موقع املوارد وكيفية
تحركها وكمياتها والتفاعالت بني املوارد وسلوكيات التغذية
وسلوكيات التكاثر ومواقعها ،ويف هذا املجال ،تكون األسئلة
الرئيسية عىل النحو اآليت:







أين تقع املوارد؟
إىل أي حد تتحرك؟
كم عدد السكان القاطنني يف منطقة كل مورد؟
ما هي طبيعية التفاعالت بني املوارد؟
ما هي سلوكيات التغذية لهذه املوارد؟
ما هي سلوكيات التكاثر لدى هذه املوارد
ومواقعها؟

كام تشتمل هذه املعرفة عىل فهم طبيعة التغيريات عىل
هذه الخصائص وأسبابها ،وقد تنحرص املعرفة املحلية
باألنواع ذات األهمية التجارية فقط ،والتي يكون أصحاب
القرار أكرث دراي ًة بها من غريها.
تحدث إختالفات وتنويعات عىل املعرفة املحلية ،ويعود هذا
إىل مدى تنوع التصورات لدى مختلف فئات أصحاب القرار،
فعىل سبيل املثال ،يكون الصياديون أكرث دراية بالتغيريات
الحاصلة عىل مجتمعات األسامك وأعدادها ألنهم هم من
يحصدون هذا املورد يف حني يسجل الغطاسون معرفة أكرب
بأحوال املرجان ألنهم هم من يرون املرجان يف غطسهم.

تتنوع طرق جمع البيانات وأساليب املعرفة املحلية التي
ميكن استخدامها ،وتعد املقابالت شبه املنتظمة والقصص
التاريخية الشفوية واالستبانات واملالحظات ومقابالت
املجموعات املركزة جمي ًعا يف غاية األهمية لجمع
املعلومات ،ومن الرضوري يف مرحلة جمع البيانات تسجيل
مزودي املعلومات والصفات الشخصية الخاصة بهم (كالعمر
والجنس) إذ سيتم استخدامها لتقييم االختالفات بني فئات
الناس وأصحاب القرار.
وتتضمن أهم أساليب التصور:




التصنيفات املحلية للتعرف عىل التصنيف املحيل
مقاييس معيارية لتقييم االختالفات بني األفراد
ومجموعات أصحاب القرار.
مقاييس معيارية وخطوط زمنية للتشجيع
عىل النقاش وتحليل التغيرّ ات يف وفرة املورد
والخصائص األخرى للمعرفة املحلية حيث تعترب
الكميات النسبية هامة جدًا.

كام أ ّنه من الرضوري قياس األمور التالية أثناء إجراء املقابالت
شبه املنتظمة مع مدراء املحميات البحرية:




مدى درايتهم مبعرفة أصحاب القرار املحلية
بالتاريخ الطبيعي.
استخدامهم لهذه املعرفة
مدى التفاعل واالستمرارية بني معرفة أصحاب
القرار املحلية واملعرفة العلمية.

كيفية حتليل وتفسير النتائج

المؤشر االجتماعي-االقتصادي  13مدى معرفة أصحاب القرار المعنيين بالتاريخ الطبيعي

نموذج استبانة
أشخاص يجرون مقابالت
دفتر مالحظات وقلم
خريطة للمنطقة

لخصوا البيانات عىل شكل نص وصفي يستند عىل املعلومات
ّ
النوعية والبيانات الكم ّية ،استخدموا جداول ومنحنيات
لتوضيح وعرض االختالفات والتوجهات ،كاملعرفة بأسامء
األماكن واملعتقدات املتعلقة بتوزيعات النباتات البحرية
واألمالح عىل الخرائط؛ كام ميكن ضم املقاييس املعيارية
والخطوط الزمنية التي أنشأها مزودي املعلومات خالل
مرحلة جمع البيانات امليدانية إلظهار مدى معرفة أصحاب
القرار وتصوارتهم ألوضاع املوارد والتغيريات الحاصلة
عليها.
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املتطلبات

ينبغي قياس التصنيف الرتايث أو ًال ألنه يعطينا معلومات
هامة عن املعرفة املحلية واالختالفات فيها ،عىل األغلب،
سيكون هناك بيانات ثانوية عىل املعرفة املحلية التي تنتقل
عاد ًة شفو ًيا من جيل آلخر.

يكون تحليل االختالفات فريدًا من نوعه ويشتمل عىل
مقارنة إجابات مزودي املعلومات لتحديد أساس هذه
الفروق ،سيكون من املمكن تحديد األساس اإلجتامعي-
اإلقتصادي لهذه االختالفات ،كاالختالف ذو الصلة مبكان
السكن أو بالخربة املهنية ،عند مقارنة االجابات املتعلقة
بالتصنيف املحيل واملعرفة املحلية بالصفات األساسية
ملزودي املعلومات.

نقاط القوة واحملددات
هناك حاجة لتقدير املعرفة املحلية للمدراء والعلامء.

املخرجات
نص وصفي لكل مقياس فرعي كالتصنيف
التراثي والمعرفة المحلية.
جدول تلخيصي ألهم خصائص سوق كل منتج
خريطة توضح مواقع الموارد.
مقاييس معيارية وخطوط زمنية تُظهر معرفة
أصحاب القرار وتصوارتهم ألوضاع المورد
وتغييراته.

الصندوق
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مام يجدر ذكره ّأن املعرفة املحلية متغرية ،فعىل سبيل املثال،
تتوافر لدى صائد األسامك بالصنار أو بالرمح معرفة أفضل
من من بحار عىل منت قارب صيد بالكركارة ،وبينام ميتلك
بعض مستخدمي املوارد املحلية معرفة مكثفة بالتاريخ
الحيوي للكائن البحري وسلوكه ،نجد ّأن الكثري من املعرفة
املحلية تستند عىل (أو مط ّعمة) األساطري والدين ....الخ،
وأنها غري دقيقة ،غال ًبا ما تشتمل املعرفة املحلية عىل تفسري
زائف لألمناط املالحظة .يف الوقت الذي تعترب فيه املعرفة
املحلية ذات فائدة كبرية ،ينبغي توخي الحذر والتأكد من
صحة املعلومات مع أشخاص آخرين يف املجتمع املحيل أو
الخرباء يف املجال.

مراجع ومواقع إلكترونية مفيدة
Bunce, L., Townsley, P., Pomeroy, R. and
Pollnac,R. (2000). Socioeconomic Manual for
Coral Reef Management. Australian Institute of
Marine Science, Townsville, Queensland, Australia. pp. 202-204 in Chapter 6, “Traditional
Knowledge”. Available at www.reefbase.org

مثال من امليدان

في محمية جزر  Galapagosالبحرية ،أُجري مسح على  348من سكان ثالث جزر لقياس المعرفة المحلية ألصحاب
القرار بالتاريخ الطبيعي ،ويُظهر الجدول التالي نتائج المسح موضحًا نسب أصحاب القرار الذين يمتلكون معرفة
محلية بالتاريخ الطبيعي في الجزر الثالثا

أصل األرخبيل
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مناخ األرخبيل
التيارات البحرية
تطور األنواع
مفهوم األنواع المستوطنة
موارد الصيد
األعشاب
خطر االنقراض
األنواع الغريبة

المعدل

Santa Cruz

San Cristobal

Isabela

%45

%44

%43

%35

%21

%32

%38

%33

%37

%44

%46

%16

%20

%16

%20

%17

%35

%33

%52

%38
%35
%38
%47
%18
%21
%25
%38

%34

%30

%35

أن هناك درجة عالية من معرفة أصحاب القرار بالتاريخ الطبيعي اليابسي أكثر من المائي نظرًا للجهود
يبدو ّ
األكبر المبذولة في التعليم البيئي على األنظمة اليابسية ،وعليه ينبغي تحسين معرفة أصحاب القرار باألنظمة
البحرية المائية.
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ماذا نعني "بنشر املعرفة الرسمية
للمجتمع احمللي"؟
هذا املؤرش هو قياس لدرجة وعي املجتمع املحيل
باملعلومات الناتجة عن االجتامعات العلمية التي يعقدها
أصحاب الحصص واملجموعات املستخدمة حول استخدام
املحمية البحرية وآثارها عىل النظام البيئي.

ميكن للمعلومات املتولدة عن هذا املؤرش أن تساعد يف
اإلسهام يف تحسني الفهم العلمي لألنظمة البيئية املحلية
وتسهيل التواصل والتفاعل مع أصحاب الحصص بضامن ثقة
أصحاب الحصص مبا لديهم من معلومات علمية صحيحة،
كام ميكنها ّأن تسهل يف أن تكون االتصاالت وعملية جمع
البيانات دقيقة وذلك بالتأكد من استخدام نفس املصطلحات
العلمية من قبل املدراء والعلامء وأصحاب الحصص ،وبالتايل
واملفرسة واملرتجمة واملوزعة/
ستصبح املعلومات املكتوبة
ّ
املوصلة واملفهومة عىل النحو العلمي طري ًقا لتطبيق فعيل
وإدارة حقيقية للمحميات البحرية.
يمكن أن تكون المعرفة والتقنيات العلمية ثروة قيّمة
للمستخدمين المحليين والمجتمعات الساحلية

يتم إعداد قامئة باملعلومات العلمية التي تزودها إدارة
املحمية البحرية والعلامء للمجتمع املحيل ،وقد تكون هذه
املعلومات إما مادية أو عن اآلثار املتوقعة للمحمية البحرية
والتغيريات املتوقعة عىل املصادر نتيجة لوجود املحمية
البحرية واآلثار املرتتبة عىل التغيريات يف أمناط استخدام
محددة يتم مناقشتها يف اجتامعات ومنشورات أو عرب
اإلذاعة والتلفزيون ،أما الخطوة الثانية فتتمثل يف التوجه
بالسؤال لكل شخص حول معرفتهم بهذه املعلومات أو ال،
ثال ًثاُ ،يطلب من نفس األشخاص أن يصفوا أنواع املعلومات
العلمية املتوفرة لهم ،لذا ،ينبغي أن يتم تسجيل أية قصص
أو مواقف شخصية توضح هذه الفكرة.

الهدف 6
6b 6c
6d
س ال
ا
صع

2

و بة

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

كيف جنمع البيانات

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

مق ي

المؤشر االجتماعي-االقتصادي

نشر المعرفة الرسمية للمجتمع المحلي

5–1

بنا ًء عىل هذه القواعد ،ينبغي استخدام املنحنى التايل لرتتيب
درجة الوعي التي ميتلكونها حول املعلومات العلمية.
 = 1افتقار كامل للوعي باملعلومات الناتجة عن
الجامعات العلمية حول استخدام املحمية
البحرية وآثارها عىل النظام البيئي.
 = 2محدودية الوعي باملعلومات الناتجة عن
الجامعات العلمية حول استخدام املحمية
البحرية وآثارها عىل النظام البيئي.
 = 3وعي متوسط باملعلومات الناتجة عن الجامعات
العلمية حول استخدام املحمية البحرية وآثارها
عىل النظام البيئي.
 = 4وعي مكثف باملعلومات الناتجة عن الجامعات
العلمية حول استخدام املحمية البحرية وآثارها
عىل النظام البيئي.
 = 5وعي كامل باملعلومات الناتجة عن الجامعات
العلمية حول استخدام املحمية البحرية وآثارها
عىل النظام البيئي.
S14

ينبغي أن يتبع ذلك سؤال حول سبب امتالكهم للثقة أو
افتقارهم لها فيام يخص املعلومات العلمية التي يعرفونها:
إىل أي حد تصدقون املعلومات العلمية التي تتلقونها؟

املتطلبات

John Parks

نموذج استبانة
أشخاص يجرون مقابالت
قائمة بالمنازل المشمولة بالمسح واالستبيان
دفتر مالحظات وقلم
خريطة للمنطقة
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املخرجات

نقاط القوة واحملددات

تقرير سردي مع مساحات نصية للقصص
والمواقف الشخصية.
جداول ورسوم لتوضيح وبيان أهم النقاط.

ميكن أن يوفر هذا املؤرش معلومات ق ّيمة لتحسني برامج
املحمية البحرية التعليمية والبحوث العلمية.

ً
أيضا ،ينبغي طرح سؤال حول كيفية تحسني نوعية املعلومات
املقدمة إليهم :كيف ميكن تحسني هذه املعلومات
وتطويرها؟

كيف نحلل ونفسر النتائج
لخصوا البيانات يف نصوص وصفية مستندة عىل معلومات
نوعية وبيانات كمية ،استخدموا جداول ورسوم توضيحية
إلظهار وتوضيح االختالفات عىل منحنى ترتيبي يبدأ من
مستوى الصدفة ،اشملوا القصص واملواقف الشخصية واآلراء
املتعلقة باملعلومات العلمية.

S14

مزيج المعلومات العلمية والمعارف المحلية حول الموارد
البحرية يمكن أن يستعمل في تحسين اإلدارة

Toni Parras

158

مراجع ومواقع إلكترونية مفيدة
Bunce, L., Townsley, P., Pomeroy, R. and Pollnac,R.
(2000). Socioeconomic Manual for Coral Reef
Management. Australian Institute of Marine
Science, Townsville, Queensland, Australia.
Available at www.reefbase.org
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في محمية جزيرة مافيا البحرية في تنزانياّ ،طلب إلى األشخاص أن يقيسوا مقدار اكتسابهم لمعلومات حول البيئة البحرية من
مصادر معلومات مختلفة تم توزيعها من قبل القائمين على إدارة المحمية ،وكانت النتائج كما يلي:
المعلومات التي جُمعت خالل المناقشات/االجتماعات مع عمال محمية جزيرة مافيا البحرية في القرية
كثيرًا
بشكل عادي
ال
قلي ً
إطال ًقا
المجموع

كبار السن
9
8
8
12
37

الصيادون
15
15
15
30
75

المزارعون
7
11
5
22
45

آخرين
5
11
9
25
50

نساء
13
5
7
28
53

الشباب
10
10
5
46
71

الطلبة
7
5
7
54
73

المجموع
66
65
56
217
404

المعلومات التي جُمعت من خالل كتيب أُطلق عليها اسم (بحاري) ( Bahariللمدارس اإلبتدائية)
كثيرًا
بشكل عادي
ال
قلي ً
إطال ًقا
المجموع

كبار السن
2
35
37

الصيادون
4
1
4
66
75

المزارعون

45
45

آخرين
3
1
3
45
50

نساء
2
2
3
46
53

الشباب
3
4
3
61
71

الطلبة
4
7
4
58
73

المجموع
18
15
15
356
404

المعلومات التي جُمعت عبر الروزنامات والمنشورات واالجتماعات التي أجراها طاقم مشروع سالحف وكائنات المافيا
كثيرًا
بشكل عادي
ال
قلي ً
إطال ًقا
المجموع

كبار السن
4
1
5
27
37

المزارعون
4
5
11
25
45

الصيادون
12
17
10
36
75

آخرين
5
6
12
27
50

نساء
8
4
8
33
53

الشباب
10
6
13
42
71

الطلبة
23
16
9
25
73

المجموع
67
54
68
215
404

وأن أكثر من  %50منهم
أن حوالي  %30أو أكثر من القرويين تلّقوا معلومات عبر طرق نشر الوعى المذكورة آن ًفا ّ
تُظهر هذه النتائج ّ
شعروا بأنهم لم يتلقوا أية معلومات على اإلطالق ،ومن المُالحظ أنّه حتى بين طلبة المدارس االبتدائية ،استطاع فقط  %15منهم
الحصول على معلومات من كتيب عن البيئة البحرية ( )Bahariتم توزيعه خصيصًا بين معلمي المرحلة االبتدائية ،وبالنظر إلى
حجم التجمع السكاني ضمن منطقة الحديقة المائية (حوالي  15,000نسمة) ال تعتبر هذه النتائج سلبية كما تبدو ،لكن مع هذا ،هي
توضح المدى الكبير للمزيد من نشر الوعي الذي سيوفر قاعدة لجهود تعليمية بيئة مستمرة.

المؤشر االجتماعي-االقتصادي  14نشر المعرفة الرسمية للمجتمع المحلي

الصندوق

مثال من امليدان

أما فيما يتعلق بمحمية الشرق األقصى البحرية في روسيا ،تم أخذ تصويت الفئات التالية خالل عام  :2002السكان المحليون وزوار
المتحف والسياح الغطاسون وطلبة المدارس ،إذ ُطلب منهم أن يعطوا تقديرًا لمقدار المعلومات العلمية التي يوفرها أخصائيو المحمية
البحرية وأن يعبروا عن إذا ما كانوا يثقون بهم عندما يرجعون األخطار الحقيقية للنشاط البشري غير المنتظم في الشاطئ الكبير،
بيتر (كالسلق ،السياحة غير المنتظمة على السواحل وتلوث اليابسة) وأن يعبروا عن توقعاتهم حول المعلومات التي تزودهم بها
المحمية ،ومن أكثر األمور أهمية ،هو مستوى الثقة والصدق في المعلومات الواردة من المحمية حول المخاطر البيئية وأهمية
المحمية البحرية ،وتجدون في األسف ملّخص للنتائج:
السكان المحليون

50

الزائرون من الخارج

500

السائحون الغطاسون

70

طلبة المدارس

60

S14

المجموعة

عدد األشخاص الذين صوتوا

مستوى الثقة ()%

محدود 35 -
معتدل 55 -
مكثف 10 -
معتدل 15 -
مكثف 70 -
كامل 15 -
معتدل 10 -
مكثف 85 -
كامل 5 -
مكثف 35 -
كامل 65 -
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المؤشر االجتماعي-االقتصادي

نسبة أصحاب الحصص في مناصب قيادية

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

ماذا نعني "بنسبة أصحاب احلصص
في مناصب قيادية"؟

الهدف 4
4b 4c

يقيس مؤرش نسبة أصحاب الحصص يف مناصب قيادية عدد
األفراد من جامعات أصحاب الحصص املختلفة ممن كانوا
أو يزالون يحتلون مناصب قيادية متصلة بإدارة املحمية
البحرية.

3

و بة

مق ي

س ال
ا
صع

5–1

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
من الرضوري قياس هذا املؤرش ألنه يعطينا فهماً بدرجة
العدالة بني املجموعات االجتامعية املرتبطة باملحمية
البحرية ،حيث إذا انخرط عدد من أصحاب الحصص
(خصوصا أولئك املنتمني ألقليات) يف مناصب قيادية يف
ً
إدارة املحمية البحرية ،سيتم التوصل إىل متثيل واسع لألفكار
واالهتاممات ،وسيكون الهيكل اإلداري العادل والدميقراطي
أكرث تفعي ًال ،كام سيتحقق مستوى مشاركة أكرب ،إن مل تكن
جميع مجموعات أصحاب الحصص ممثل ُة فستكون هناك
توصيات بضم أي مجموعة غري ممثلة لتحتل مناصب قيادية
يف إدارة املحمية البحرية.

كيف جنمع البيانات
أوالً ،ينبغي الحصول عىل نسخة من الهيكل التنظيمي إلدارة
املحمية البحرية ومراجعته.
ثان ًيا ،ينبغي التعرف عىل الرتكيب التمثييل ملجموعات
أصحاب الحصص املشمولة يف الهيكل التنظيمي.
بعد ذلك ومن خالل مقابلة تعريفية رئيسية مع إدارة املحمية
البحرية ،يتم التعريف مبمثيل مجموعات أصحاب الحصص
يف إدارة املحمية البحرية السابقة والحالية وتحديدهم.

S15

وبعد إجراء عدة مقابالت تعريفية مع أبرز مدراء املحمية
البحرية ومجموعات أصحاب الحصص ،يتم إعداد الئحة
بكل مجموعات أصحاب الحصص املرتبطة باملحمية البحرية
 ،وينبغي التدقيق يف هذه الالئحة بإعتامد املعلومات
التي توفرها مجموعات أصحاب الحصص لتحديد قائدي
املجموعات وممثليها.
إذا وجدتم صعوبة يف التعرف عىل مجموعات أصحاب
الحصص باستخدام طريقة املقابالت التعريفية الرئيسية،
بإمكانكم تطبيق أي من الطرق املذكورة يف املؤرش .G12
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املتطلبات
نموذج استبانة
أشخاص يجرون مقابالت
قائمة بقياديي وممثلي المجموعات أصحاب
الحصص
نسخة عن خطة إدارة المحمية البحرية والالئحة
التنظيمية
دفتر مالحظات وقلم

تتم مقابلة كل قائد وممثل من أجل وصف تاريخ مجموعة
أصحاب الحصص الخاصة بهم وتحديد دور مجموعتهم يف
إدارة املحمية البحرية.
أخ ًريا ،ينبغي القيام بفحص وتدقيق للتأكد من ّأن جميع
مجموعات أصحاب الحصص التي تم التعرف عليها
وتحديدها يف تحليل مجموعات أصحاب الحصص ممث ّلة
فعل ًيا يف إدارة املحمية البحرية ،وإن اتضح ّأن إحدى
مجموعات أصحاب الحصص غري ممثلة يف إدارة املحمية
البحريةُ ،تسئل عن سبب ذلك وعام إذا كانت لديها خطط
لإلنضامم إلدارة املحمية يف املستقبل ،من املهم قياس هذا
املؤرش عىل مدى زمني طويل نظ ًرا لتغري مجموعات أصحاب
الحصص وممثليها.

كيف نحلل ونفسر النتائج
حددوا العدد اإلجاميل ملجموعات أصحاب الحصص املرتبطة
باملحمية البحرية واعرضوها يف جدول ،احسبوا العدد
اإلجاميل ملجموعات أصحاب الحصص التي احتلت أو تحتل
حال ًيا مراكز قيادية واعرضوها يف جدول ،أعدوا تقرير رسدي
ليصاحب هذان الجدوالن ليصف تاريخ ودور متثيل وقيادة
مجموعة أصحاب الحصص يف إدارة املحمية البحرية.

املخرجات
جدول بالعدد الكلي لمجموعات أصحاب
الحصص التي احتلت أو تحتل حاليًا مناصب
قيادية في إدارة المحمية البحرية.
تقرير سرديًا مصاحبًا لهذين الجدوالن ليصف
تاريخ ودور تمثيل وقيادة مجموعة أصحاب
القرار في إدارة المحمية البحرية.

مراجع ومواقع إلكترونية مفيدة
Langill, S. (compiler) (1999). Stakeholder
Analysis. Volume 7. Supplement for Conflict
and Collaboration Resource Book. International
Development Research Centre, Ottawa, Canada.

المؤشر االجتماعي-االقتصادي  15نسبة أصحاب الحصص في مناصب قيادية

قياسا لنسبة
من أهم نقاط القوة لهذا املؤرش هو أنه يعطي ً
مجموعات أصحاب الحصص املمثلة يف مناصب قيادية يف
املحمية البحرية ،مع هذاّ ،
فإن املؤرش ال يقيس "نفوذ" كل
مجموعة أصحاب حصص يف إدارة املحمية البحرية ،ورما
تجدر اإلشارة إليه أ ّنه قد ال يكون هناك إجراءات متثيلية
لكل مجموعة أصحاب حصص الختيار ممثل عنها أو أنها قد
ال تكون منّظمة بشكل يسمح بأن يكون هناك متثيل عنها.

مثال من امليدان
في حديقة حيد  Tubbatahaالبحرية الوطنية في
الفلبين ،يتكون مجلس إدارة هذه المحمية من 15
عضوًا  -أربع منهم من منظمات غير حكومية بينما
ينتمي  11الباقين إلى دوائر حكومية مختلفة وهو
المخوًل له رسم سياسات المحمية ،ومع تولي طاقم
حكومي محلي للمنصب الجديد في Cagayancillo
في تموز الماضي  ،2001أصبح موظفي الدوائر
نشاطا ،وهم من يبادرون بطرح
الحكومية أكثر ً
أنشطة التنمية والمحافظة على البيئة تحت مظلة
برنامج إدارة الموارد الساحلية ،مع هذا ،يتم تشجيع
الصيادين والمزارعين على المشاركة من خالل
تفعيل مجموعات مختلفة كمجلس إدارة موارد
االصطياد البلدي المتكون من مجالس محلية أصغر
تُعرف باسم  Barangayوتتألف هذه المنظمات
من حوالي  %60من الصيادين والمزارعين و %40من
موظفين حكوميين منتخبين ،كما تم تشكيل
لجنة كسب العيش مؤخرًا وضمت في عضويتها
مزارعون وصيادون وجماعات نسائية ،وتألفت اللجنة
من أربع أعضاء من الحكومة واثنان من القطاع
الخاص.

المجتمعات المحلية تساهم في إدارة المحمية البحرية بجزيرة
مافيا في تنزانيا .األطراف المعنية الخارجية على فريق اإلدارة
غالبا ما تساهم بطريقة فاعلة أو يمكن انتدابهم كمسيرين محليين
لمعاضدة جهود إدارة المحمية البحرية.

© WWF-Canon/Meg Gawler
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الصندوق
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المؤشر االجتماعي-االقتصادي
االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

الهدف 5
5b

3

و بة

مق ي

س ال
ا
صع

5–1

 التغييرات في ظروف المواقع والخصائص و/أو
المعالم الساللية والتاريخية
			

ماذا نعني "بالتغييرات في ظروف
املواقع واخلصائص و/أو املعالم
الساللية والتاريخية"؟
هذا املؤرش هو مقياس عىل أهمية الخصائص املادية
وحضورها واستخدامها التي أصبحت يف لحظة معينة جز ًءا
ها ًما من ثقافة مجتمع ما وتاريخه.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
ُيستخدم هذا املؤرش لقياس آثار املحمية البحرية ونشاطاتها،
كارتفاع معدالت السياحة ،عىل املوقع/الخاصية الساللية/
التاريخية ،وهذا أمر رضوري ملضاعفة التوافق بني إدارة
املحمية البحرية واملجتمع املحيل.
يمكن أن تسهم المحميات البحرية بتوفير الحماية ،إن صُممت
بشكل مناسب ،للكائنات البحرية الحية في مواطنها وللموارد
الثقافية القيّمة كالمواقع التاريخية وحطام السفن.

املتطلبات
خريطة قاعدية للمنطقة
كاميرا تصوير
نموذج استبانة
أشخاص إلجراء المقابلة
دفتر مالحظات وقلم
أجهزة تحديد االتجاهات المحمولة باليد.

كام ميكن استخدام املعلومات الناتجة عن هذا املؤرش يف
برامج تفسريية ولزيادة الوعي والحساسية الثقافية لهذا
املوضوع.
ويوفر هذا املؤرش ً
أيضا رد فعل حول مستوى املعرفة
باملوقع/الخاصية/املعلم وحول ظروفه لتقييم مدى فعالية
مساهمة املحمية البحرية يف الحفاظ عىل ثقافة املجتمع
وتاريخه وتراثه.

كيف جنمع البيانات
أوالً ،ينبغي تحضري خريطة قاعدية للمنطقتني
املائية والربية املحيطتان باملحمية البحرية ،ثم
ينبغي تحديد جميع املواقع/الخصائص/املعامل
الساللية والتاريخية .ثال ًثا ،يتم جمع معلومات
أرشيفية تاريخية ،ويتضمن هذا األمر طرح األسئلة
التالية:
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ما هي األهمية التاريخية للموقع؟
ما هو التقليد املحيل املرتبط باملوقع؟
ما هي ظروف هذا املوقع؟
ما مدى إعادة ترميم املوقع؟
ما مدى سهولة الوصول للموقع؟
ما مدى توفر املعلومات التفسريية؟

وميكن الحصول عىل املعلومات الالزمة عن هذه
املواقع/الخصائص /املعامل من مصادر مختلفة،
وتتوفر البيانات الثانوية حول تاريخ املنطقة يف
املكتبات ،تتم املقابالت مع موظفي الحكومة
املحلية ،طواقم املتاحف املحلية ،علامء التاريخ
يف املجتمع ،علامء اآلثار الوطنيني وأولئك العاملني
يف الجامعات ،كام يجب أن ُتجرى املقابالت مع
مزودي معلومات رئيسني ككبار السن والزعامء

يتم إجراء مسح للموقع/الخاصية/املعلم عىل األقل م ّرة كل
خمس سنوات إال إذا تأثرت املنطقة بحدث كبري  ،كالظواهر
الطبيعية (أعاصري ،فيضانات) ،تغيري يف طريقة الوصول إليه،
أو تغري يف املوقف الثقايف اتجاهه.

كيف نحلل ونفسر النتائج
أعدوا نص رسدي يصف املواقع/الخصائص/املعامل ،عىل
أن يتضمن املوقع عىل الخريطة ،وصور تفصيلية ،ونسخ
من وثائق ومنشورات مصادر ثانوية هامة (كاملطويات
ووالوثائق التاريخية).

نقاط القوة واحملددات
من أهم قيود هذا املؤرش هو صعوبة الوصول للموقع،
ومن الصعوبات ً
أيضا التعرف عىل أهم املواقع/الخصائص/
املعامل ،إذ قد يتطلب هذا فهماً بالثقافة املحلية والتحدث
إىل السكان املحليني حول هذه املناطق ،ومع ّأن تطبيق
هذا املؤرش قد يكون محدوداً يف الكثري من األماكن ،إال أ ّنه
قد يكون مفيدًا يف أماكن أخرى ،كموقع اإلرث العاملي حيث
تعترب الثقافة عام ًال رئيس ًيا.

املخرجات
نص سردي يصف الموقع/الخاصية/المعلم.
خارطة قاعدية بمواقع المصادر الثقافية
والمواقع التاريخية.
توثيق صوري.
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المؤشر االجتماعي-االقتصادي   16التغييرات في ظروف المواقع والخصائص و/أو المعالم الساللية والتاريخية

باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أخذ الصور من مختلف الزوايا عىل
أن تكون قريبة إلظهار كافة التفاصيل ،هذا وميكن استخدام
منحنى لتقييم وضع املوقع/الخاصية/املعلم  ،و ُيستخدم
هذا املنحنى من 10درجات حيث تكون درجة  1مؤ ً
رشا عىل
وضع يسء/متدهور ومعرفة قليلة باملوقع/الخاصية/املعلم،
بينام متثل درجة  10وض ًعا ممتا ًزا ومعرفة كبرية باملوقع/
الخاصية/املعلم.

مراجع ومواقع إلكترونية مفيدة
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التقليديون لتحديد املواقع/الخصائص/املعامل ،كام قد تكون
هناك حاجة ملقابلة الصيادين املحليني لتحديد املواقع/
الخصائص/املعامل املوجودة عىل البحر ،ومام تجدر اإلشارة
إليه ً
أيضا ّأن العديد من املواقع الرتاثية يف املجتمع املحيل،
كمواقع الدفن ،تتطلب تحديدها والتعرف عليها.

من الرضوري العمل مع علامء اآلثار وعلامء التاريخ بشكل
قريب لضامن التعرف عىل جميع املواقع ،كام ينبغي البحث
عن كبار السن ومقابلتهم والتحدث إليهم لكونهم ميتلكون
معرفة كبرية باملوقع/الخاصية/املعلم.

Jim Thorsell/IUCN

موقع  Saint Ellasالمصنفة ضمن التراث العالمي وهي محمية بحرية عابرة للحدود تنتمي إلى منطقة يوكان بكندا و ألسكا
بالواليات المتحدة األمركية  .المواقع العابرة للحدود تمثل غالبا صعوبة على مستوى اإلدارة.

مؤشرات إدارة الحكم
مقدمة
يتضح لنا من تعريف املحميات البحرية أ ّنها أداة إلدارة
الحكم ،فهي متنع أو ُتق ّيد بطريقة ما أمناط االستخدام
والنشاط البرشي عرب تركيبة خاصة من الحقوق والقواعد،
و ٌيقصد بحاكمية املوارد الطريقة التي ُتدار بها نوايا
املستخدمني وأعاملهم عرب مجموعة من الحقوق والقواعد
والنظم واالسرتاتيجات االجتامعية املشرتكة ،ويتضمن هذا
آليات تفعيل مبا فيها اإلجراءات الرشطية والعقوبات إىل
جانب التحفيزات لتوجيه سلوكيات اإلنسان واستخدامه،
ويشتمل التحكم باملوارد عىل ما ييل :أ) األشكال الرسمية
وغري الرسمية مللكية املوارد ،ب) حقوق االستخدام والقوانني
التي تدعم هذه الحقوق ،ج) القواعد والحقوق التنظيامت
التي تنظم كيفية استخدام أو عدم استخدام املوارد ،ويتم
تحديد التحكم باملوارد من قبل الجهات الرسمية وقانون
الدولة والهيئات الدولية و/أو املامرسات املقبولة ،وتحدث
حاكمية املوارد عىل أربع مستويات :محيل ،املقاطعة/الوالية،
وطني ودويل ،سيتم الرتكيز يف هذا الدليل اإلرشادي عىل
التحكم مبحميات البحرية واملوارد البحرية.
تتم إدارة املحميات البحرية عرب عدد من الرتتيبات ،ولكن
األكرث عمومية هي :ترتيبات مركزية ،ترتيبات مجتمعية
(إدارة محلية) وترتيبات تعاونية (إدارة مشرتكة) ،وترتبط
االختالفات بني املستويات الثالث بشكل أسايس بدرجة
مشاركة أصحاب الحصص يف العملية ويف موقع السلطة
اإلدارية ومسؤولياتها ،إذ متيل اإلدارة املركزية إىل ضم
مشاركة محدودة من قبل أصحاب الحصص وتتمركز السلطة
واملسؤولية اإلدارية يف وكالة مركزية أو مكتب حكومي ،أما
اإلدارة املستندة عىل املجتمع املحيل فتضم مشاركة عظمى
من قبل أصحاب الحصص وتقع السلطة واملسؤولية اإلدارية
عىل عاتق املجتمع واملنظامت املحلية ،لكن اإلدارة املشرتكة
تتضمن املشاركة يف السلطة واملسؤولية بني الحكومة
وأصحاب الحصص املحليني وتأخذ هذه املشاركة عدة أشكال
وهي بالطبع تتضمن درجة كبرية من مشاركة أصحاب
الحصص ،هذا الدليل مكتوب ليسمح بتقييم املحميات
البحرية تحت أي نوع من هذه الرتتيبات الثالثة.
كام يركز هذا الدليل وبشكل كبري عىل املشاركة يف إدارة
املحمية البحرية ،وقد أظهرت التجربة فشل املحمية التي
تكون يف موقعها قريبة من املستوطنات البرشية لكن دون
مشاركة مجتمعية واسعة أو إجامع أو قبول لها ،بينام عندما
يكون ألصحاب الحصص مشاركة كبرية يف التخطيط للمحمية
البحرية وإدارتها ،فهذا يو ّلد لديهم شعو ًرا بالتملك يف املحمية

البحرية وهذا بدروه يؤدي إىل نجاح جهود املحافظة بشكل
قوي وطويل األجل .هذا ال يعني ّأن املحميات البحرية التي
تنطوي عىل مشاركة كبرية من أصحاب الحصص أنجح من
الكثري من املحميات املدارة مركز ًيا ،لذا ،من الرضوري فهم
السياق االجتامعي واالقتصادي والسيايس وإدارة الحكم
للمحمية البحرية ،ولهذا السبب ،ينبغي تحليل املؤرشات
مع بعضها البعض حتى يتم تحديد االرتباطات بني املؤرشات
اإلجتامعية-اإلقتصادية ومؤرشات إدارة الحكم ومن ثم
اختبارها ،من بني  16مؤرش إلدارة الحكم ،هناك البعض
لقياس مشاركة أصحاب الحصص ،تحديدًا ،G9، G11، G12
و ،G13ويقيس كل من هذه املؤرشات جان ًبا محددًا من
جوانب مشاركة أصحاب الحصص يف إدارة املحمية البحرية.
مثة سعي يف معظم مؤرشات إدارة الحكم لقياس األهداف
والغايات وهي بكثري من الحاالت تعترب مؤرشات حقيقية
عىل “العملية” و”املدخالت” (مثال G14 ،و G15للتفعيل و
 G10و  G11للتدريب) ،والقليل من هذه املؤرشات هي
مؤرشات عىل “املخرجات” (عىل سبيل املثال G3 ،مؤرش عىل
خطة اإلدارة و G12لرضا أصحاب الحصص) ،وليس هناك أي
مؤرش عىل “النتائج”.
وتفرض املحمية البحرية بطبيعة تعريفها ترتيبات جديدة
لحقوق امللكية يف املوقع من خالل تقييد الوصول إليه أو
حتى منعه ،وبسبب هذا الوضع ،مل يتم تطوير مؤرش عن
حقوق امللكية ،قد تتسبب املحمية البحرية بتنقالت يف
امللكية يف املناطق املحيطة بها ،لكن ُوجد ّأن طرق تحديد
هذه التغيريات يف حقوق امللكية معقدة وخارج نطاق
عمل مدير املحمية البحرية ،وإذا ما اقتضت الحاجة ميكن
إجراء دراسة جانبية حول حقوق امللكية يف منطقة املحمية
البحرية.
من األجزاء الجوهرية األخرى لرتتيبات إدارة املحمية
البحرية هي تكاليف النقل ،التكاليف املدفوعة للحصول
عىل املعلومات املتعلقة باملورد وكيف يوظفه املستخدمون،
تكاليف عمليات صنع القرار الجامعية وتكاليف التشغيل،
ترتفع تكاليف النقل أو تنخفض مع الوقت حسب الرتتيبات
اإلدارية ووظائف اإلدارة وكفاءة إدارة املحمية البحرية،
وعىل الرغم من أهمية هذا املؤرش يف قيس مدى كفاءة
املحمية ،لكن مل يتم بعد تطوير مثل هذا املؤرش لصعوبة
قياس وحساب تكاليف النقل ،لكن مع هذا ،وكنوع من
اإلجراء ،ميكن تحليل امليول والتغيريات يف ميزانية املحمية
البحرية من خالل املعلومات الناتجة من املؤرش  – G6توافر
موارد املحمية البحرية اإلدارية وتحديد مواقعها.
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الشكل 4

األهداف ،الغايات ،و مؤشرات إدارة احلكم
أهداف إدارة احلكم (عدد= )5والغايات (عدد= )21املعروفة واملرتبطة
باستخدام احملمية البحرية

الهدف  1اإلبقاء عىل تركيبات واسرتاتيجيات إدارية ف ّعالة
تطبيق التخطيط اإلداري والعملية بفعالية
1A
تعريف قواعد واضحة ومقبولة اجتامع ًيا الستخدام املوارد والوصول إليها
1B
 1Cحضور هيئات صنع القرار واإلدارة وفعاليتها ومصداقيتها
املوارد املالية والبرشية كافية ومستخدمة بفعالية
1D
االعرتاف بنظام حكم محيل و/أو غري رسمي ومندمجة بشكل اسرتاتيجي ضمن التخطيط اإلداري
1E
تأمني دورية الرقابة والتقييم وتبني ف ّعال لخطة اإلدارة
1F
الهدف  2اإلبقاء عىل تركيبات واسرتاتيجيات قانونية فعالة لإلدارة
2A
تأمني وجود ترشيع مناسب
2B
مضاعفة أو تأمني توافق الرتتيبات القانونية (الرسمية) واملحلية (غري الرسمية)
2C
فعالية دمج الحقوق وااللتزامات املوضوعة من قبل الهيئات القانونية العاملية ضمن الترشيعات الوطنية و/أو املحلية.
2D
مضاعفة أو تأمني توافق بني الحقوق الدولية ،الوطنية ،البلدية واملحلية
تأمني وضع الرتتيبات موضع التنفيذ
2E
الهدف  3تأمني مشاركة ومتثيل فعالني ألصحاب الحصص
3A
تأمني متثيل أنظمة إدارية متعاونة وعدالة وكفاءة هذا التمثيل
3B
بناء فعال لطاقة مستخدمي املورد عىل املشاركة يف اإلدارة املشرتكة
3C
تعزيز تنظيم املجتمع املحيل ومشاركته
الهدف  4تعزيز موافقة الخطة اإلدارية من قبل مستخدمي املورد
4A
تحسني أنظمة مراقبة املناطق الساحلية
4B
تحسن استعداد الناس وتقبلهم للترصف بطرق تسمح بإدارة مستدامة
ّ
4C
بناء قدرات وطاقات محلية الستخدام املوارد بشكل مستدام
زيادة مشاركة املستخدم يف املراقبة واإلرشاف والتفعيل
4D
الحفاظ عىل تطبيق القوانني واألنظمة بشكل مناسب
4E
تأمني الحصول عىل خطة اإلدارة بشفافية وبساطة وتعزيز التوافق معها.
4F
الهدف  5إحتواء النزاعات القامئة عىل استخدام املوارد والتقليل منها
إحتواء نزاعات املستخدمني و/أو تخفيضها )1 :داخل جامعات املستخدمني أو فيام بينها )2 ،بني جامعات املستخدمني
5A
واملجتمع املحيل أو بني املجتمع والناس من خارجه
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جدول ملخص
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يعترب مستوى النزاع عىل املورد املرتبط باملحمية البحرية هو
مقياس لطبيعة وخصائص النزاع املرتبط بالتخطيط للمحمية
وإدارتها وصنع القرارات الخاصة بها.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
سيسهل استخدام هذا املؤرش التوصل إىل قرار حول إذا
ما كانت النزاعات املرتبطة باملحمية يف تزايد أو تراجع
مع الوقت باإلضافة إىل طبيعة وخصائص هذه النزاعات،
ّإن هذه املعلومات مفيدة يف تحديد مقدرة إدارة املحمية
البحرية عىل التجاوب مع هذه النزاعات املرتبطة بها.
يواجه طاقم عمل املحمية البحرية تحد ًيا يتمثل مبحاولته
التعامل مع النزاعات حتى يتم تجنب أية نتائج سلبية
وحامية جودة حياة اإلنسان والبيئة الطبيعيةّ ،إن النزاعات
التي تشمل املحميات البحرية أم ًرا محتو ًما ،فعىل سبيل
املثال عندما تصبح منطقة معينة غري قابلة لإلستغالل،
يتم تطبيق حقوق وقواعد جديدة حول استخدام املوارد
البحرية ،وبالتايل تتأثر املصالح الفردية والجامعية يف هذه
املوارد البحرية.

كيفية جمع البيانات
ُيقصد بتقييم النزاع عملية تجميع منتظمة للمعلومات حول
النزاعات املرتبطة باملحمية البحرية ،النزاع مفهوم متحرك
ومتجدد كون نزاعات جديدة تظهر وأخرى يتم إحتوائها
بينام تنتهي غريها مع مرور الوقت ،وهنا ينبغي أن تكون
عملية التقييم ديناميكية حيث يتم مقابلة املرشدون بشكل
دوري لتحديد وجود نزاعات مرتبطة باملحمية البحرية
وأهم خصائصها.

أوىل خطوات مرحلة تقييم النزاعات هو تحديد إذا كان
هناك نزاع ،وهذا أمر ليس سه ًال كام يبدو وذلك ّ
ألن
النزاعات ميكن أن تكون عامة أو إبقائها رسية داخل
مجموعة صغرية من أصحاب الحصص ،كذلك ميكن أن تظهر
النزاعات سطح ًيا وكأنها أنظمة تقليدية إلدارة النزاعات،
كأن يذهب الصيادون إىل صياد بارز أو موظف كبري يف
القرية ،مام يعكس السياق اإلجتامعي والثقايف الفريد من
نوع للمنطقة أو عرب االجتامعات الرسمية والعامة ،كلقاءات
البلدة ،إلدارة النزاعات ،من الرضوري التعرف عىل أهم
املخربين يف منطقة املحمية البحرية ككبار موظفي املجتمع
املحيل املنتخبني ،الصيادون البارزون ،كبار القرية ذوي
املكانة العالية ،منظامت املجتمع ،ومدير املحمية البحرية،
ملقابلتهم والتوجه إليهم بسؤال أويل حول إذا ما كان هناك
نزاع مرتبط باملحمية البحرية ناشئ يف املنطقة ،وينبغي
الفصل بني النزاعات الناشئة يف املنطقة الرتباطها باملحمية
البحرية وأنواع أخرى من النزاعات التي قد تكون موجودة
أص ًال يف املجتمع.

الهدف 5
5a
س ال
ا
صع

3
5–1

أما الخطوة الثانية فهي يف تحديد القضايا املسببة للنزاع
وأصحاب الحصص املتنازعني ،صنفوا األبعاد التي غال ًبا ما
تضع أولئك الذين يديرون املورد يف مواجهة أولئك الذين ال
ميلكون شيئًا لكنّ رزقهم وعيشهم يعتمد عىل هذا املورد،
تحدث النزاعات عىل مستويات مختلفة ،فمن داخل املنزل
واألرسة إىل مستو محيل أو إقليمي وصوالً إىل نزاعات عىل
نطاق مجتمعي أو عاملي ،وقد يحدث النزاع عىل جميع
هذه األصعدة عرب نقاط اتصال متعددة ،وترتاوح حدة
النزاع بني فوىض وإحباط بني أفراد املجتمع املحيل حول
سوء توصيل السياسات اإلدارية إىل صدامات عنيفة بني
الجامعات والحكومة.
لتحديد خصائص نزاع ما ،ينبغي طرح أسئلة كام ييل:






من هم أصحاب الحصص املعنيني؟
ما هي القضايا املتنازع عليها؟
كم يبلغ عمر هذا النزاع (متى بدأ ،هل ما يزال
مستمر ،متى تم ح ّله)؟
من هم القادة /املتحدثون الرسميون؟
ما هي حدّة النزاع؟
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لهذا السبب ،قد يرجع املصطلح "نزاع" ألي موقف ينشأ فيه
تصادم للمصالح واألفكار ،ويف سياق املحمية البحرية ،عاد ًة
تتعارض مصالح مجموعة أو مجموعات مع مصالح املحمية
البحرية ،ومن الصعب تعريف الحدود املتعلقة بنزاعات
املحمية البحرية ألنها عاد ًة ما تكون متأصلة عمي ًقا يف سياق
ثقايف واقتصادي وسيايس واجتامعي خاص ،ومن املهم إدراك
الحد الذي ميثل عنده هذا النزاع التفاعل اإليجايب للمصالح
والقيم املتنافسة ،وهو من الوظائف املفيدة واملوجودة
دو ًما يف مجتمع حيوي.

مرشدون رئيسيون.
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق
سجالت اجتماعات إدارة النزاعات (إن توفرت)

مق ي

ما املقصود "مستوى النزاع على
املورد"؟

املتطلبات

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

G1

مؤشرات إدارة الحكم

مستوى النزاع على المورد

G1







ما هو نطاق النزاع؟
هل ما يزال النزاع مستم ًرا؟
هل تم احتواء النزاع وإنهائه؟
كيف تم احتواء النزاع وإنهائه ومن قبل من؟
ما هي الرتتيبات التي تم االتفاق عليها؟

إذا اقتضت الحاجة ،ميكن الحصول عىل املزيد من املعلومات
حول النزاع من خالل مقابلة القادة/املتحدثون الرسميون،
أو إن كان الوضع مالمئًا ،األفراد أو الؤسسات التي فاوضت/
توسطت /أو حتى افتعلت النزاع.
أنشأت بعض املحميات البحرية واملجتمعات منتديات او
لجان إدارة نزاعات بهدف التعامل مع النزاعات ،سيقوم
املنتدى أو اللجنة بعقد اجتامعات منتظمة أو اجتامعات
حسب الطلب ،وعادة ما يتم االحتفاظ بسجل أو محرض
لإلجتامعات التي غال ًبا ما ستوفر معلومات هي إجابات
لألسئلة السابقة ،اتصلوا مع مدير املحمية أو قادة املجتمع
لتحديد إذا ما كانت مثل هذه املنتديات أو اللجان موجودة
يف املجتمع املحيل.

كيفية حتليل وتفسير النتائج
سيوفر تقييم النزاعات معلومات تفصيلية عن كل نزاع
مرتبط باملحمية البحرية ،اكتبوا هذه املعلومات عىل شكل
تقرير وصفي ،أعدوا جداول بالنزاعات املرتبطة باملحمية
عىل شكل منظومة مظهرين كل نزاع من حيث :القضايا،

املخرجات
تقرير وصفي لطبيعة وخصائص النزاعات
المرتبطة بالمحمية البحرية.
© WWF-Canon/Mark Edwards
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أصحاب الحصص ،الفرتة الزمنية ،الحدة ،الصعيد ،مستمر/
محتوى/محلول ،كيفية احتوائه/ح ّله.

نقاط القوة واحملددات
مع تحليلها عىل مدة زمنية ،ميكن لهذه املعلومات أن
تزود إدارة املحمية البحرية مبعلومات حول مدى القضايا
وأصحاب الحصص وطرق الحل/اإلحتواء ،كام ميكنها أن
توفر معلومات حول إذا ما كانت هذه النزاعات املرتبطة
باملحمية يف إزدياد أو تناقص.
قد يكون من الصعب فصل النزاعات املرتبطة باملحمية البحرية
عن األنواع األخرى املوجودة أص ُال يف املجتمع املحيل.

مراجع ومواقع الكترونية مفيدة
Borrini-Feyerabend, G. (ed.) (1997). Beyond Fences:
Seeking Social Sustainability in Conservation, 2
vols. IUCN, Gland, Switzerland.
Buckles, D. (ed.) (1999). Cultivating Peace:
Conflict and Collaboration in natural Resource
Management.
International
Development
Research Centre, Ottawa, Canada and World
Bank Institute, Washington, DC, USA.
Lewis, C. (1996). Managing conflicts in protected
areas. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge,
UK.
ورشة عمل مع صيادين في حديقة بانك أرينجون الوطنية في
موريتانيا ،من أكثر األمور المثيرة للقلق لمدراء المحميات البحرية
هي نزاعات محدودية استخدام المورد بين مجموعات أصحاب
الحصص نظرًا لآلثار السلبية التي تتركها هذه النزاعات على
فعالية جهود اإلدارة

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
ّإن وجود محمية بحرية ُملزمة قانون ًيا وصانعة للقرارات
وقادرة عىل اإلدارة سيؤدي إىل تحقيق إدارة أكرث احرتافية
للمحمية البحرية ،إذ ستكون هذه اإلدارة أكرث فعالية
ومصداقية وبالتايل سيصبح تحقيق نجاحها أم ًرا سه ًال ،ومام
تجدر اإلشارة إليه أ ّنه يف بعض الحاالت ،قد ال تكون الهيئة
اإلدراية (املجموعة التي تطبق خطة اإلدارة يف املحمية
البحرية) هي نفسها الهيئة الصانعة للقرارات ،وسيكون لهذا
األمر تضمينات متعلقة بفعالية املحمية البحرية (ستكون
أكرث فعالية إن كانت الهيئتان مندمجتان يف هيئة واحدة
إدارية وصانعة للقرارات يف آن واحد).

كيفية جمع البيانات
أو ًال ،تحديد الهيئة (الهيئات) التي لديها عىل مستوى
معني ُسلطة صانعة للقرارت وقادرة عىل اإلدارة ومسؤولة
يف املحمية البحرية (سواء كانت دولية ،وطنية ،محلية ،أو
بلدية) ،وبشكل تقليدي تتوفر هذه املعلومات يف خطة
إدارة املحمية البحرية ،كام تضم الخطة اإلدارية التقليدية
للمحمية البحرية يف ثناياها الئحة تنظيمية ُتظهر خطوط
السلطة واملسؤولية يف إدارة املحمية البحرية ،وإن مل تتوافر
ُ
مثل هذه الالئحة التنظيمية ،ينبغي تطوير واحدة من خالل

املتطلبات
الخطة اإلدارية للمحمية البحرية
أوراق تأسيس هيئة لصنع القرارت واإلدارة في
المحمية البحرية
موقع الهيئة الصانعة للقرارت والقادرة على اإلدارة
التعرف على طاقم المحمية البحرية
مكان وزمان اجتماعات الهيئة
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق

ثان ًيا ،تأكيد وجود كل هيئة من خالل تحديد الشخص
املسؤول عن تشغيلها ،ينبغي مقابلة هذا الشخص لجمع أي
وسلطات هذه الهيئة.
وثائق توضح مهام ُ
ثالثأ ،تسجيل السلطة القانونية والرسيمة وغري الرسمية من
أوراق التسجيل والخطط وغريها من الوثائق.
راب ًعا ،تحديد مواعيد االجتامعات وانتظامها للتعريف مبهام
الهيئة الصانعة للقرارات ،أما املرحلة التالية فهي يف مراقبة
عمل الهيئة أثناء اجتامع معني ملشاهدة عملية صنع القرار
واألدوار واملسؤوليات املحددة ملختلف املمثلني.

س ال
ا
صع

2
5–1

اختياري ،ميكن إجراء مقابالت مع أهم املخربين (مستخدمي
والسلطة اإلدراية
املورد) حتى يصفوا كيفية صنع القرار ُ
للمحمية البحرية ويحددوا الشخص املسؤول عن ذلك.

كيفية حتليل وتفسير النتائج
طوروا الئحة تنظيمية للمحمية البحرية تضمنون فيها كافة
الهيئات الصانعة للقرار والسلطات واملسؤوليات اإلدارية،
أعدوا وصف رسدي لسلطة ومسؤولية كل هيئة والسلطة
االنتدابية لهذه الهيئة (سواء كانت رسمية ،غري رسمية أو
قانونية)

نقاط القوة واحملددات
عىل الرغم من ّأن هذا املؤرش ُيس ّمي ويصف كل هيئة
صانعة للقرار وقادرة عىل اإلدارة مرتبطة باملحمية البحرية،
إال أ ّنه ال يعطي تقييماً عن فعالية ومصداقية ومسؤولية
هذه الهيئة ،لذا ينبغي القيام مبسح أكرث شمولية للحصول
عىل هذه املعلومات.

املخرجات
قائمة بجميع الهيئات الصانعة للقرارت والقادرة
على اإلدارة المرتبطة بالمحمية البحرية ووصف
سردي لها يشمل وصف لمهامها المتعلقة بالقرارات
اإلدارية.
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ّإن وجود محمية بحرية صانعة للقرارات وقادرة عىل اإلدارة
هو مقياس لإلعرتاف مبؤسسة تتحكم بالكيفية التي تدار بها
املحمية البحرية و ّتستخدم وتدير عمليات التخطيط اإلداري
ووضع القواعد واألنظمة وتنفيذ هذه القواعد واألنظمة
بشفافية عالية.

الهدف 1
1c
مق ي

ما املقصود "بوجود هيئة لصنع
القرارت واإلدارة"؟

املقابالت مع طاقم املحمية البحرية .كام يتوجب قياس
املسافة (الجغرافية واإلدارية) بني الهيئة الصانعة للقرارات
والقادرة عىل اإلدارة واملحمية البحرية باإلضافة إىل قياس
التسلسل اإلداري للهيئات والعالقات بينها.

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

G2

مؤشرات إدارة الحكم

وجود هيئة لصنع القرارات واإلدارة

G2

Toni Parras

تتطلب عمليات صنع القرار الفعالة داخل إدارة المحمية
البحرية مشاركة العديد من األطراف واالستفادة من المعلومات
التي يقدمها أصحاب الحصص.

مراجع ومواقع الكترونية مفيدة
Berkes, F., Mahon, R., McConney, P., Pollnac, R.
and Pomeroy, R. (2001). Managing small-scale
fisheries: alternative directions and methods.
International Development Research Centre,
Ottawa, Canada. Available at www.idrc.ca/
booktique

الصندوق

G1

مثال من امليدان
في محمية الشرق األقصى في روسيا ،وباإلضافة
إلى إدارة المحمية البحرية (المدارء ونوابهم)،
يتواجد المجلس العلمي الذي ال يقتصر فقط على
مجتمع العلماء من معهد علم األحياء المائية  ،بل
يضم أيضأ مجموعة من اإلختصاصين البارزين من
معاهد علمية أخرى ،وتم تأسيس مجلس التنمية
المستدامة كهيئة استشارية بمشاركة من أهم
أصحاب الحصص المحليين ووكاالت تنفيذ
القانون والوكاالت البيئية.
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يف هذا املؤرش اعرتاف بوجود وثيقة تسمى األهداف
والغايات الكلية للمحمية البحرية التي سيتم تحقيقها،
والرتكيب املؤسيس لنظام اإلدارة ،وملف مقاييس اإلدارة وإذا
ما كانت الخطة مفعلة وقيد التنفيذ.

تضع خطة إدارة املحمية البحرية االتجاهات االسرتاتيجية
لربنامج املحمية البحرية اإلداري ،وتستند إدارة املحمية
البحرية الف ّعالة عىل تحقيق األهداف والغايات من خالل
توظيف أساليب إدارية مناسبةّ ،إن وجود وتبني خطة
إدارية يعني وجود اتجاهات اسرتاتيجية وإجراءات لتطبيقها
يف املحمية البحرية ،أما وجود خطة مف ّعلة وقيد التنفيذ
فيعني وجود ترشيعات تدعم تطبيق وتنفيذ هذه الخطة.

كيفية جمع البيانات
أو ًال ،البحث عن مدير املحمية البحرية ومطالبته بتوفري
نسخة عن خطة املحمية اإلدارية والترشيعات التي تدعمها
عىل املستويني الوطني و/أو املحيل.
ثان ًيا ،تحضري قامئة تحقق باملعلومات املوضحة عىل شامل
هذه الصفحة.

كيفية حتليل وتفسير النتائج
باستخدامكم لهذه القامئة ،أعدوا نص رسدي يصف وجود
خطة ،وتبنيها ومحتواها/خصائصها ،وتفعيلها عىل أسس
قانونية.

املتطلبات
اسم وعنوان مدير المحمية أو هيئتها اإلدارية
إجراء مقابلة مع مدير المحمية بمكان وزمان
محددين
خطة اإلدارة
التشريعات الداعمة لخطة اإلدارة
قلم رصاص/ورق

س ال
ا
صع

2
5–1

قائمة حتقق ببنود حول وجود وتبني
خطة إدارية:
 )1وجود نموذج حقيقي مطبوع لخطة
 )2مراجعة خطة اإلدارة لتحديد ما يلي:
 .أتاريخ الخطة الحالية
.بتواريخ أية تحديثات
 .جتبني الخطة
 .دتاريخ التبني
 .هالموقعين على تبني الخطة
 .ومستوى تبني الخطة (دولي ،وطني ،إقليمي،
بلدي ،أو محلي)
 )3شمولية الخطة ،هل تتضمن أقسامًا تعرض 		
المكونات التالية:
 .أاألهداف
.بالغايات
 .جإستراتيجية اإلدارة:
1 .1اللجان التوجيهية
2 .2االتفاقات بين الوكاالت المختلفة
3.3الحدود
4 .4خطة التقسيم
5 .5التعليمات
6 .6خطة دراسات اجتماعية وثقافية للمورد
7 .7خطة إدارة المورد
8 .8خطة تفسيرية
 .داإلدارة
1 .1التوظيف
2 .2التدريب
3.3المرافق والمعدات
4 .4الميزانية ،خطط العمل ،ومصادر التمويل
 .هالرقابة والتنفيذ
 .ومراقبة فعالية الخطة وتقييمها
 )4إلزامية الخطة ،هل تتوافر التشريعات على 		
المستويين الوطني والمحلي لتوفر 			
		
أسس قانونية للخطة ولإللزام باإلجراءات
اإلدارية؟
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ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

يف بعض الحاالت ،قد ال تتوفر خطة إدارة رسمية ،لكن قد
تتوفر بعض األهداف والغايات غري الرسمية التي تم االتفاق
عليها واملرتبطة باملحمية البحرية ،وينبغي اإلشارة إىل ذلك
وتسجيله يف النص الرسدي.

الهدف 1
1a
مق ي

ما املقصود "بوجود وتبني خطة
إدارية"؟

يخربنا وجود وتبني خطة إدارية يف املحمية البحرية ّ
بأن
األهداف والغايات توجه املحمية البحرية نحو تحقيق
نتائج معينة (مث ًال ،الحفاظ والحامية والبحث) وبأن هناك
اسرتاتيجية أساسية لتحقيق هذه األهداف والغايات،
وباالضافة اىل ان الخطة الشاملة لها مهام قانونية لتنفيذ.

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

G3

مؤشرات إدارة الحكم

وجود وتبني خطة إدارية

نقاط القوة واحملددات

G3

مع ّأن خطة إدارة املحمية قد تكون موجودة عىل أرض
الواقع ،لكنّ هذا ال يضمن أنها خطة جيدة أو أنها متبعة أو
ّأن مستخدمي املصادر املحليني يعرتفون برشعيتها ،ومام قد
يكون أسوأ من افتقاد خطة إدارة هو وجود خطة سيئة أو
غري مناسبة والعمل بها.
ويف حال املحمية البحرية الخاصة ،قد ال تكون الخطة
شمولية وف ًقا للمستوى املوضح ساب ًقأ وذلك ّ
ألن هذه القامئة

مراجع ومواقع الكترونية مفيدة
Hockings, M., Stolton, S., Dudley, N. and
Parrish, J. (2002). The Enhancing Our Heritage
Toolkit,Book 2. pp. 24-30. Available at www.
enhancingheritage.net
Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000).
Marine and Coastal Protected Areas: A Guide
for Planners and Managers (3rd Edition).
Chapter 2. “Site Planning and Management”.
IUCN. Washington, DC, USA.

املخرجات
نص سردي وصفي لخطة اإلدارة.

الصندوق

موجهة نحو االعرتاف باملحمية من قبل سلطة وطنية أو
محلية معروفة ،يف مثل هذه الحالة ،من األفضل تعريف
الشمولية عرب الحقوق والقواعد املمنوحة من املحمية
البحرية الخاصة.

G2

مثال من امليدان
في محمية سيان كان الحيوية الساحلية في
المكسيك ،خطة اإلدارة الحالية هي حصيلة المراجعة
التي تمّت في العام  ،1996وكان المغزى الرئيسي
من تطوير هذه الخطة هو أن تكون أداة لدمج
استراتيجات حماية الموارد الطبيعية واستخدامها
المستدام ومتابعتها وتقييمها ،إنها أداة تخطيطية
تنظيمية تحدد من خاللها األنشطة واألعمال
واألنظمة األساسية إلدارة المحمية البحرية.
تشتمل خطة اإلدارة على وصف خصائص استخدام
الموارد الطبيعية المادية واالجتماعية-الثقافية
للمحمية البحرية ،فبعد تعداد أبرز أهداف المحمية،
تسمى خطة اإلدارة االستراتيجيات قصيرة ومتوسطة
وطويلة األمد باالستناد على األهداف التالية:
ضمان السالمة المادية للمنطقة
تشجيع االستخدام المعتدل للموارد الطبيعية
احتضان المشاركة االجتماعية والتمثيل في اإلدارة
وفي االستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
توجيه البحوث والتعليم نحو فهم واستغالل أفضل
للموارد الطبيعية في المناطق ونحو الفوائد البيئية
التي سيوفرها هذا االستغالل الصحيح للمنطقة.
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تأمين تمويل لتشغيل المنطقة بشكل دائم
ومستمر.
وف ًقا لهذه األهداف ،تُقسم خطة العمل إلى خمس
أجزاء متضمن ًة أجزاء فرعية أيضًا ،ولكل من هذه
األجزاء أهداف واستراتيجيات تنفيذ محددة ،كما
تتضمن خطة اإلدارة قسمًا يصف إطار العمل القانوني
األساسي وملحق يشتمل على تعليمات االستخدام،
والتقسيم داخل منطقة المحمية –المناطق
المركزية ،المناطق العازلة والمناطق الحرجة.
ال تعتبر خطة اإلدارة أداة قانونية ألنها لم تُنشر
في المذكرة الرسمية لإلتحاد ،ففي وقت تكوينها،
لم تكن إدارة محمية سيان كان واعية ألهمية
نشرها بشكل رسمي ،وقد كانت للتو منشورة
كسياسة عامة توجه إدارة المحمية ،وعلى الرغم
من افتقار خطة اإلدارة العتراف قانوني ،يدرك
مستخدمو الموارد المحليين تعليماتها ويلتزمون لها
ويحترمونها ،وهذا بدوره يعني أنهم يعترفون بسلطة
الهيئة اإلدارية وفي بعض الحاالت ،يتعاونون معهم
للنجاح في تحقيق األهداف والغايات المشتركة مع
اإلدارة.

ّإن فهم املجتمع املحيل لقواعد وتعليامت املحمية البحرية
هو مقياس إذا ما كان أصحاب الحصص عىل دراية بالقواعد
والتعليامت ويفهمون مغزى هذه القواعد والتعليامت.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

كيفية جمع البيانات
مقابلة عينة من أصحاب الحصص باستخدام استبيان لتحديد
مقدار وعيهم وفهمهم لقواعد املحمية البحرية وتعليامتها،
ويف حال وضع خطة شاملة ملنطقة كبرية ،تكون هناك الكثري
من القواعد والتعليامت بفروق زمنية ومكانية بسيطة،
وينبغي وضع هذه الفروق بعني االعتبار عند تصميم
االستبيان.
في وجود إدارة فعالة تكون تشريعات المحمية البحرية
متوفرة و مكتوبة بوضوح ومفهومة من قبل المستعملين
المحتملين.

نسخة عن خطة إدارة المحمية البحرية
نسخة عن قواعد وتعليمات المحمية البحرية
االستبيان المستخدم عند مقابلة المخبرين
الرئيسين
بيانات بالخروقات في القواعد والتعليمات
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق

الهدف 1
1b
الهدف 4
4f
س ال
ا
صع

أوالً ،إعداد قامئة ووصف بقواعد وتعليامت املحمية البحرية
ذات الصلة واملؤسسة (املؤسسات) التي تعلن كل قاعدة.

3
5–1

ثان ًيا ،طرح سلسلة من األسئلة لتحديد مستوى الوعي والفهم،
وينبغي تسجيل أي نقاشات توضح أفكار املستجيبني ،ومن
األسئلة التي ينبغي شملها:
 1 .1هل أنتم عىل علم ودراية بوجود قواعد وتعليامت
خاصة بإدارة املحمية البحرية؟
نعم  ----------ال ------------
2 .2ما هي هذه القواعد والتعليامت؟ الرجاء ذكر كل
ما تعرف منها.
3 .3ما هي املؤسسة (املؤسسات) التي طورت كل
قاعدة؟
Toni Parras
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تحدد قواعد وتعليامت املحمية البحرية بالتفصيل األعامل
املطلوبة واملسموح بها واملحظورة من قبل أصحاب الحصص
والوكاالت الحكومية داخل املحمية البحرية ،وعندما يكون
أصحاب الحصص أكرث وع ًيا ّ
وأدق فهماً بقواعد وتعليامت
إدارة املحمية ،تتضاعف فرص نجاح املحمية البحرية ،قد
يخرق أصحاب الحصص هذه القواعد والتعليامت إن مل
يفهموها جيدًا أو إن مل تعني لهم شيئًا عىل اإلطالق.

املتطلبات

مق ي

ماذا نعني "بالفهم احمللي لقواعد
احملمية البحرية وتعليماتها"؟

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

G4
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الفهم المحلي لقواعد المحمية البحرية وتعليماتها

4 .4إسألوا كل مخرب إذا ما كان يعترب القواعد والتعليامت
بسيطة وواضحة:

G4

 = 1القواعد والتعليامت معقدة جداً ويصعب
فهمها كثرياً
 = 2القواعد والتعليامت معقدة ويصعب فهمها
 = 3القواعد والتعليامت متوسطة التعقيد
 = 4القواعد بسيطة ويسهل فهمها
 = 5القواعد بسيطة جدًا ويسهل فهمها كث ًريا
5 .5هل تشعرون ّ
بأن عملية تصميم هذه القواعد
والتعليامت كانت تشاركية؟
6 .6هل تشعرون بحس "امللكية" بالقواعد
والتعليامت؟
7 .7هل تشعرون ّ
بأن القواعد والتعليامت مناسبة
وعىل درجة من املصداقية؟
8 .8هل تشعرون ّ
بأن القواعد والتعليامت مقبولة
اجتامع ًيا عند أصحاب الحصص؟
9 .9ما هي القواعد والتعليامت التي تعتربونها مقبولة
أو غري مقبولة؟
1010ملاذا؟
1111مل تعتقدون ُصممت القواعد والتعليامت بالشكل
التي هي عليه اآلن؟
ُتجمع هذه البيانات مع بداية املرشوع ويف كل عام منذ
ذلك الوقت.

كيفية حتليل وتفسير النتائج
وزعوا اإلجابات الناتجة عن االستبانات يف جداول واستخدموا
تحليل احصايئ بسيط (الوسط واملتوسط واالنحراف املعياري)
للتعامل مع البيانات ،حللوا نسبة القواعد والتعليامت التي

املخرجات
وصف سردي للقواعد والتعليمات كما يفهمها
أصحاب الحصص.
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G3

مثال من امليدان
بناء على عدد اإلشارات وجهود الوصول للعامة
ً
أن عامة الناس
والتركيز اإلعالمي ،غالبًا يُفترض ّ
يفهمون القواعد والتعليمات الخاصة بالمحمية
الطبيعية لجزيرة بيرد التابعة لكومونولث جزر
مارينا الشمالية ،على العكس منذ ذلك ،أظهرت
أن العامة ليسوا على
األحداث والخروقات األخيرة ّ
درجة كافية من الوعي والفهم لقواعد المنطقة
وتعليماتها ،وقد س ّلط المسح الذي أجري على
مستخدمي الموقع ،خصوصًا المستخدمين
غير المتحدثين للغة االنجليزية كالغطاسين
اليابانيين ،الضوء على فهم المجتمع المحلي (بما
أن جميع الخروقات
في ذلك عمليات الغطس) وبما ّ
كانت مرتبطة باالستيالء على األنواع المحمية،
أن تحقيق فهماً أكثر عم ًقا للقواعد
يمكن القول ّ
والتعليمات من شأنه تعزيز فعالية اإلدارة هناك.

سماّ ها املخربون لقياس الفهم والوعي ،اعرضوها بشكل نيص
رسدي مع جداول ،سجلوا أي حوار أو نقاش حول الوعي
بالقواعد والتعليامت وفهمها ميكن أن يكون مفيدًا يف دعم
هذه القواعد والتعليامت أو يف مراجعتها ،وينبغي التحقق
من اإلجابات باملقارنة مع القواعد والتعليامت املشمولة
بالخطة.

نقاط القوة واحملددات
من املآخذ عىل هذا املؤرش هو عدم قياسه ملستوى مشاركة
أصحاب الحصص يف تكوين هذه القواعد والتعليامت
ومفهومهم لعدالة هذه القواعد والتعليامت ،ومام يجدر
ذكره ّأن يف بعض الحاالت ،يتظاهر األشخاص الذين ال
تعجبهم القواعد بأنهم ليسوا عىل دراية بها أو أن يدلوا
بإجابات مضللة لتعقيد الحصول عىل معلومات صحيحة.

مراجع ومواقع الكترونية مفيدة
ICLARM/IFM (1996). Analysis of fisheries
comanagement arrangements: a research
framework. Fisheries Co-management Research
Project WP 1. ICLARM/.World Fish Center,
Penang, Malaysia. www.co-management.org
Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The
Evolution of Institutions for Collective Action.
Cambridge University Press, Cambridge, UK.

ميثل وجود ترشيع ذو كفاءة يمُ ّكن املحمية البحرية من
مقياسا للترشيع الرسمي املوجود
تحقيق أهدافها وغاياتها،
ً
عىل أرض الواقع لتزويد املحمية البحرية بقواعد قانونية
سليمة ليتم االعرتاف بأهدافها وغاياتها وتوضيحها واحرتامها
والوصول إليها واإللزام بها ،يف بعض املناطق ،ميكن للقوانني
التقليدية املحلية أن تخدم كقواعد وأسس قانونية للمحمية
البحرية.

يف معظم األحيان ،يتطلب تأسيس محمية بحرية صياغة
وتبني ترشيعات مناسبة وداعمة ويف بعض الحاالت االعرتاف
بالقوانني التقليدية املحليةّ ،إن املغزى من هذا املؤرش هو
ضامن توفري دعم ومساندة لخطة إلدارة املحمية البحرية
من قبل ترشيعات مناسبة من أجل تنفيذ ناجح لها.

كيفية جمع البيانات
يختلف شكل ومدى الترشيع الداعم للمحميات البحرية
بشكل كبري من دولة إىل أخرى ،وتعتمد الرتتيبات القانونية
للمحميات عىل عدة عنارص من بينها شكل الحكومة ،مصادر
التمويل املتاحة ،الهياكل اإلدارية العامة ،مستوى مركزية/ال
مركزية الحكومة ،قنوات القضاء وصنع القرار ،وجود قوانني
تقليدية محلية ومدى رشعيتها ،واملامرسات املقبولة واسعة
االنتشار.
أوىل خطوات هذه العملية هي جمع كافة الوثائق القانونية
والقوانني وثيقة الصلة وذات العالقة باملحمية البحرية ،سواء
كانت قوانني دولية أو وطنية أو قطاعية أو محلية ،وميكن
التعرف عىل هذه القوانني يف خطة اإلدارة للمحمية البحرية،
ويقتيض ذلك الحديث مع مدير املحمية البحرية ومراجعة

املتطلبات
الوثائق القانونية بالقوانين وثيقة الصلة بالمحمية
البحرية وعلى مستويات مختلفة (دولي ،وطني،
قطاعي،ومحلي)
خطة إدارة المحمية البحرية
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق

للقيام بالتحليل القانوين ،يجب طرح األسئلة التالية:











الهدف 4
4e
س ال
ا
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2
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ما هي القوانني (الرسمية أو التقليدية) املعمول بها
حال ًيا (مث ًال ،قوانني املصائد ،السياحة ،إدارة نوعية
املياه يف املنطقة الساحلية املندمجة ،الغابات)؟
ما هي املؤسسات املوجودة التي تطبق هذه
القوانني (حكومية /غري حكومية /تقليدية)؟
ما مدى تغيرّ هذه القوانني (متى تم املوافقة عليها
–السنة)-؟
ما هو شكل وحد الترشيع؟
هل يتواجد القانون عىل مستوى (محيل/قطاعي/
وطني) ليدعم املحمية البحرية؟
هل يدعم الترشيع أهداف وغايات املحمية؟
هل هناك قوانني كافية لدعم املحمية البحرية؟
هل القوانني املوجودة مناسبة لدعم املحمية
البحرية؟
هل تتوفر بنود قانونية خاصة بعقوبات كافية ضد
الخروقات يف قواعد املحمية البحرية وتعليامتها؟

كيفية حتليل وتفسير النتائج
أعدوا تقرير رسدي يرتكز عىل اإلجابة عن األسئلة الثالث
التالية:



هل يوجد قانون يدعم املحمية البحرية؟ 		
نعم  ---ال---
هل يتوافق هذا القانون مع خطة إدارة املحمية؟
نعم ----ال -----
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ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

ثان ًيا ،إجراء تحليل قانوين قائم عىل ثالث خطوات :أوالً،
تحديد وجود ترشيع يدعم املحمية البحرية ،ثان ًيا ،مقارنة
خطة إدارة املحمية البحرية (األهداف والغايات ،القواعد
والتعليامت ،سلطة ومسؤولية اإلدارة ،والسلطات اإللزامية)
مع الترشيع املوجود عىل أرض الواقع لقياس درجة التوافق،
وثال ًثا ،تقييم مالمئة وموامئة الترشيع.

الهدف 2
2a 2c
2e

مق ي

ما املقصود "بوجود تشريع تأهيلي
ومدى كفاءته"؟

خطة اإلدارة والوثائق الداعمة ،كذلك ميكن أن يقتيض
ذلك االتصال بوكاالت ودوائر حكومية مختلفة لجمع هذه
الوثائق ،ومن الجدير بالذكر ،أ ّنه باإلضافة إىل الترشيعات
الخاصة باملحمية البحرية ،يقتيض تحقيق أهداف وغايات
املحمية البحرية القيام ببعض األنشطة خارج املحمية
نفسها ،كنوعية املياه ،واإلدارة املندمجة للمنطقة الساحلية،
لذا ينبغي تحديد الترشيعات املرتبطة بهذه النشاطات
األخرى.

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

G5

مؤشرات إدارة الحكم

وجود تشريع تمكيني ومدى كفاءته

مراجع ومواقع الكترونية مفيدة

املخرجات
تقرير عن وجود قوانين للمحميات البحرية،
وتوافق هذه القوانين مع المحميات البحرية،
والتوصيات (المتطلبات وأنواع التشريعات)
للمحمية البحرية.


Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000).
Marine and Coastal Protected Areas: A Guide
for Planners and Managers (3rd Edition).
Chapter 6. Institutional and Legal Framework.
IUCN, Washington, DC, USA.

هل يدعم هذا القانون نشاطات وتدخالت
املحمية البحرية؟
قلي ًال  ،-----يف معظم األحيان  ،-----كث ًريا -----

G5

نقاط القوة القيود
ميكن أن يكون التحليل املوضوعي منحا ًزا لرأي الشخص
الذي ُيجري التشخيص القانوين ،هناك حاجة لفهم جيد
ألهداف وغايات اإلدارة وللعمليات الترشيعية.
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Toni Parras

أنشئت المحمية الطبيعية لجزيرة بيرد التابعة
لكومونولث جزر مارينا الشمالية كمحمية غير قابلة
لإلستغالل من الدرجة األولى في العام  2001بمقتضى
القانون العام  ،46-12وينّص القرار بوضوح على
السماح وحظر عدد من النشاطات المتعلقة باالستيالء
على األسماك ،الطيور،الحياة البرية ،النباتات ،الشعاب
المرجانية ،األرصفة ،المستوطنات الطبيعية والحياة
البحرية أو اصطيادها أو إيذائها أوتدميرها ،هذا
ويحظر على البواخر الدخول إلى المحمية والوصول
إلى جزيرة بيرد التي تحتوي على مستوطنات لطيور
البحر ،في المقابل ،يشجع القانون على اإلدارة وذلك
بأن يخدم هذا الموقع "كمختبر حي لتعليم الطلبة
والمعلمين" .يتضمن القانون عقوبات (غرامات مالية
فإن أي مخالفة
وسجن) عند وقوع مخالفات ،وعليهّ ،
مرتبطة باألخذ (االستيالء) تقع داخل المحمية
البحرية تقتضى عقوبة مضاعفة ثالث مرات عند
اإلدعاء (القانون ،تعليمات محمية  ،DFWتعليمات
األخذ من  ،)DFWلكن مع هذا ،ال ينطبق هذا القانون
على معظم مناطق اليابسة الملتحقة بمحمية جزيرة
بيرد (.)SUNBA, WCA

ّإن يف هذا املؤرش مقياس لقدرات الفريق اإلداري يف إدارة
أنشطة املحمية املختلفة وإنجازها مع الوقت ،بنا ًء عىل
درجة الوصول إىل متكني املوارد البرشية واآللية واملالية
ومستواها.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

كيفية جمع البيانات
أوالً ،تحديد األنشطة املختلفة التي يتم القيام بها لصالح
إدارة املحمية البحرية كاإلرشاف والتحكم وبرنامج الرقابة

بعد ذلك ،تتم مقابلة مدير املحمية واملوظف املسؤول عن
كل نشاط ،للحصول عىل املعلومات املتعلقة بتوافر املوارد
الحالية وتخصيصها لألنشطة ،ومتحورت األسئلة حول نقطينت
هامتني هام:



الهدف 1
1d
الهدف 4
4a
س ال
ا
صع

2
5–1

الوصول للموارد الالزمة للقيام باملهمة ومالمئتها
مدى مالمئة تشغيل النشاط للقيام باملهمة

وينبغي اإلشارة إىل ّأن بعض املحميات البحرية ترتك عدد من
األنشطة لتقوم بها منظامت مختلفة ،فعىل سبيل املثال قد
تقوم الوكاالت الوطنية كحرس السواحل أو الرشطة البحرية
مبهمة الرقابة ،يف مثل هذه الحال ،ينبغي تعديل األسئلة
لتعكس هذا الرتتيب:
ومن األسئلة التي ميكن توجيهها ملدير املحمية البحرية
واملوظف املسؤول عن نشاط ما ما ييل:


املتطلبات



نسخة عن خطة إدارة المحمية البحرية
قائمة بأنشطة المحمية البحرية
قائمة بأسماء موظفي المحمية وشركائها لكل
نشاط
قائمة بالمعدات المتوفرة لكل نشاط
قائمة بالمتطلبات الدنيا ،أو المتطلبات المثلى
للقيام بنشاط مأخوذ من خطة اإلدارة بفعالية
وكفاءة
ميزاينة المحمية البحرية
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق










كم عدد موظفي املحمية املعينني يف هذا
الربنامج؟
كم عدد األشخاص من غري موظفي املحمية (أفراد
من املجتمع ،صيادين) املعينني لهذا الربنامج؟
ما نوع ومستوى التدريب املقدم لإلدارة
واملوظفني؟
ما هي الخربة (النوع والسنني) والتعليم (املستوى)
لكل موظف؟
ما مقدار امليزانية املخصصة لكل نشاط؟
ما هي املعدات املتوفرة لكل نشاط (قارب ،بيت
حراسة ،مذياع ،أجهزة تحديد املكان  ،GPSمنظار،
زي رسمي ،معدات الغطس ،وحواسيب)
ما عمر وحالة األجهزة املستخدمة؟
ما مستوى الصيانة املتوفر للمعدات؟
ما هي إجراءات االحتفاظ بالسجالت؟
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ينطوي عمل املحمية البحرية عىل عدد من األنشطة من
بينها الرقابة واإللزام ،تدريب املوظفني ،اإلرشاف والتقييم،
التعليم البيئي ،التخطيط ،واللجان التوجيهية ،فعىل سبيل
املثال ،الرقابة واإلرشاف هام جزءان أساسيان من أي برنامج
إلزامي للمحمية البحرية ،واملنطق القائم وراء هذا األمر
هو توقع حدوث مستوى معني من األنشطة غري الرشعية
(مث ًال الصيد وتسيري القوارب والتلويث) كردّة فعل عىل
إطار العمل املنّظم املؤسس للمحمية البحرية ،ويعترب تفهم
توافر ميزانية مناسبة وموراد برشية ومعدات للقيام بالرقابة
واإلرشاف أم ًرا يف غاية األهمية ّ
ألن هذه هي املعدات
والطاقات البرشية التي تعتمد عليهام عمليتا الرقابة
واإلرشاف ،و ُيفرتض أنه كلام ارتفعت امليزانية وتوافرت
املوارد البرشية واملعدات املخصصة لهذا النشاط ،تحسن
وارتفع مستوى املوافقة مع القواعد والتعليامت.

ينبغي أن تتضمن خطة اإلدارة أجزا ًء تصف هذه األنشطة،
األمر الذي سيوفر معلومات حول برمجة التصميم مقارنة
مع الرتكيب الحايل ،كام يجب أن توفر خطة اإلدارة ً
أيضا
معلومات عن املتطلبات الدنيا أو املتطلبات املثالية للقيام
بكل نشاط ،وميكن استخدام هذا يف املقارنة مع املوارد
املتوافرة حال ًيا لجميع األنشطة ،يف حال عدم توفر مثل هذه
املعلومات ،ال بد من إجراء مقابلة مع مدير املحمية البحرية
لتسجيل قامئة بالنشاطات التي تقوم بها املحمية البحرية
واملتطلبات الدنيا أو املثىل الالزمة للقيام بهذه النشاطات.

مق ي

ماذا نعني "بتوافر موارد احملمية
اإلدارية وحتديدها"؟

واإللزام والتعليم البيئي واإلرشاف والتقييم واللجان
التوجيهية وتدريب املوظفني...الخ.

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية
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توافر موارد المحمية اإلدارية وتحديدها

و ُيسئل املوظفون عن الرتتيبات اإلدارية (من خطط ،موظفي
الرتب العليا ،معلومات ،وردود الفعل) للقيام بأي نشاط.

كيفية حتليل وتفسير النتائج
أعدوا تقرير رسدي حول توافر املوارد وتخصيصها حال ًيا
(ميزانية ،موظفني ،معدات) لكل نشاط ،ويشرتط أن يتعامل
التقرير مع املوارد املخصصة باملقارنة مع املوارد الالزمة
وتوجيه توصيات إىل املوارد للقيام بالنشاط ،أضيفوا إىل
التقرير ردود الفعل الواردة من املوظفني حول مدى مالمئة
املوارد واملعدات واإلدارة للقيام بالنشاط.

G6

املخرجات
تقرير عن الموظفين والمعدات المتوافرة حاليًا
إلجراء برنامج الرقابة واإلشراف.

تتطلب عمليات المحمية البحرية طويلة األجل  ،كشراء قوارب
ال ،دعم مالي مناسب وآليات اسثمار .قد توفر بعض الحلول
مث ً
المبتكرة ،التي قد تبدو تافهة للوهلة األولى كتذكارات الزوار
ال ،مصادر هامة لعائدات مستدامة للمساعدة في
محالت الهدايا مث ً
الجهود المبوذلة من قبل اإلدارة.

© WWF-Canon/Jürgen Freund
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مقياسا للهمية والزخم املعطيان
ومينحنا عدد املوظفني
ً
للربنامج وهو ذو فائدة عند التخطيط للنشاط ،ينبغي
أن يكون لدى املوظفني مخزون كايف من املوارد ومعدات
بجودة عالية للقيام باملهام املوكلة إليهم.

نقاط القوة واحملددات
تتمثل الصعوبة الوحيدة يف هذا املؤرش يف الفصل بني
املخصصات لكل نشاط منفرد.

مراجع ومواقع الكترونية مفيدة
Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000).
Marine and Coastal Protected Areas: A Guide
for Planners and Managers (3rd Edition).
IUCN, Washington, DC, USA.

في محمية  Banco Chinchorroالحيوية في
المكسيك ،تم تحديد الموارد اإلدارية التالية في
المحمية البحرية:

المعدات

 -1باخرة طول  33.3قدم ،تعود ملكيتها إلى المعهد
الوطني للصيد ،لكنها مستخدمة في هذه المحمية
البحرية بموجب اتفاقية بين  CONANPوINP
 -3قوارب طول  27قدم ،بمحركين ( 75م/حصان،
نوع ياماها) لكل منهما.
 -4شاحنات صغيرة بخصائص وسعات مختلفة.
 -1طائرة خفيفة  -ما يزال المظفين يخضعون
لتدريب على استخدامها
 -1مكتب في مدينة كانكون
 -1محطة حيوية ميدانية (تتوفر فيها مختبرات
ومرافق لإلتصال ومطبخ ومكتبة وضاغط لمأل
أوعية  ،)Scubaوقد تك ّلف هذا البناء حوالي 500,000
دوالر أمريكي.

المعدات المتوفرة جديدة أو تم تجديدها (كأجهزة
 GPSوالمذياع ومعدات الغطس) ،وتم وضع هذه
المعدات في حال متوسطة إلى ممتازة.

الموظفين

ثمة نقص في عدد الموظفين خصوصًا في حقل
اإلشراف على تصاريح الخدمات الترفيهية ونشاطات
صيد األسماك ،ونظرًا لنقص عدد الموظفين ،هناك
مشاكل للتحكم في سرقة الصيد واإللتزام بتعليمات
إدارة الصيد ،ويتوقع انخراط  4موظفي بحرية في
نشاطات رقابية ،وتُظهر المقارنة بين عدد الموظفين
المرغوب به والمذكور ضمن برنامج اإلدارة الذي
يتطلب بشكل مثالي وجود  22موظ ًفا ،ولكن العدد
على أرض الواقع هو ( 6أي ما نسبته  %28من العدد
المرغوب به) ،بينما هناك موظفان معينان في أنشطة
فإن الموظفين المسؤولين عن
المراقبة ،بالطبع ّ

المراقبة مدربون ،وهم إما أفراد من البحرية أو من
وزارة الزراعة والثروة السمكية.

خبرة الموظفين

الموظفين
		
المدير
المدير الفرعي
السكرتيرة
		
فني
موظف إداري

سنوات الخبرة
 4.5سنوات
 4سنوات
 8شهور
سنتان
 6شهور

التمويل

تبلغ الميزانية العامة للمحمية (بما فيها أجور
العاملين) حوالي  2.7مليون بيزو مكسيكي (أ ما يعادل
حوالي  270.000دوالر أمريكي) في السنة ،ويمثل هذا
المبلغ فقط  %37من المبلغ المشترط من قبل برنامج
اإلدارة لعام  ،2003ولمعرفتنا المسبقة بأنها قليلة،
يصبح من السهل علينا فهم النقص في عدد العاملين
في المحمية البحرية.
وبدعم من مؤسسة القمة ( ،)Summit Foundationتم
تأسيس صندوق للدعم ،وبالفعل تم منح  150,000دوالر
أمريكي بفائدة مقدارها (حوالي  12,500دوالر) سيتم
استخدامها لغايات واحتياجات  BRBCHالمختلفة،
أن هذا القرض سيسمح بتوظيف
ولحسن الحظ ّ
المزيد من الموظفين وبالتالي حل واحدة من معيقات
المحمية البحرية.

مؤشرات إدارة الحكم  6توافر موارد المحمية اإلدارية وتحديدها

مثال من امليدان

وخالل التسع سنوات القادمة ،يتوقع زيادة هذا القرض
ليصل بالكامل إلى  1,550,000دوالر أمريكي.
أما الفوائد ،فستوفر مبلغ مقداره  100,000دوالر
أمريكي سنويًا ،األمر الذي سيضاعف الميزانية السنوية
المتوفرة وسيمنح ميزة توظيف المزيد من الموظفين.
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مق ي

س ال
ا
صع

وجود وتطبيق البحث العلمي ومدخالته

ماذا نعني "بوجود وتطبيق البحث
العلمي ومدخالته"؟
مقياسا
يعترب وجود أبحاث ومدخالت علمية وتطبيقها
ً
لكيفية انعكاس أنشطة البحث العميل واملعرفة العلمية
الناتجة عن دراسات يف املحمية البحرية عىل تحسن أداء
اإلدارة؛ مبعنى آخر ،قدرة الفريق اإلداري عىل الحصول عىل
املعلومات واستخدامها يف إدارة أعاملهم اإلدارية.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
غال ًبا ما تخضع إدارة األنظمة البيئية املعقدة ،كتلك التي
ُتنشئ فيها املحميات البحرية ،لعمليات طبيعية مرك ّبة
وضغوط برشية ها ّمة ،ولهذا السبب ،ال ميكن أن تكون
اإلدارة ف ّعالة وناجحة يف غياب العلومّ ،إن العلوم الطبيعية
ها ّمة جدًا لفهم وظائف األنظمة البيئية والتغري بينام تكون
العلوم االجتامعية أساسية للتعرف عىل مصادر املشاكل التي
يتسبب بها اإلنسان واختبار تطبيق الحلول املناسبة ،بشكل
تقليدي ،تدمج املحميات البحرية الناجحة التعاون بني
الصعد مبا فيها:
املدراء والعلامء يف جميع املراحل وعىل كافة ُ
 )1مرحلة صياغة سياسة إدارة املحمية البحرية والتخطيط
ألعاملها )2 ،مرحلة تصميم املحمية البحرية والعمل بها،
 )3مرحلة القيام بأبحاث تقيمية وتنفيذها وتطبيقها للعمل
اإلداري املستقبيل.

أنواع الدراسات العلمية الشائعة
وذات الفائدة للمحميات البحرية
هناك العديد من الطرق واإلجراءات العلمية التي قد
تعود بالنفع على المدراء أثناء تخطيطهم للمحمية
وتبنيهم لهذه الخطط ،تشتمل هذه الدراسات على
وجه الخصوص ما يلي:
دراسات تقيمية لألثر البيئي
استبانات حول الموارد البحرية والساحلية
دراسات حول تاريخ حياة األنواع المجهرية وعلم
األحياء التكاثري
نمذجة بيئية وللمجتمعات
دراسات تقييمية اقتصادية
تقييم المخاطر والتهديدات
تحاليل قانونية ومؤسسية
تسجيالت اجتماعية وثقافية
اختبار أساليب اإلدارة والتحكم ومراجعتها
تكوين المواطنين
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وحتى يتم اإلستفادة منها جيدًا ،ينبغي أال تكون املعلومات
العلمية ذات الصلة بالبيئة البحرية ومامرسات املحمية
البحرية فقط موجودة ،ينبغي ً
أيضا أن تكون مط ّبقة من قبل
طاقم املحمية البحرية وباستمرار مستخدمة لغايات إدارية.
رئيسا يف هذه العملية من خالل تلبية
ويلعب العلامء دو ًرا ً
احتياجات املدراء والسياسيون والعامة من املعلومات بدور
أقرب ما يكون لدور الوسطاء "املحايدون".

كيفية جمع البيانات
هناك أربع مراحل لجمع البيانات لهذا املؤرش.
أوالً ،تحديد مدى وجود الدراسات العلمية وحدودها،
وللقيام بهذا ،عىل املقي ّيمن أن يحددوا فيام إذا كان
البحث العلمي قامئًا داخل املحمية أو حولها ،وميكن القيام
بذلك عن طريق التأكد من السجالت ذات العالقة وبنود
اإلجتامعات التخطيطية واإلدارية ليتم مناقشتها مع الدراسة
العلمية والتنسيق معها ،وبنا ًء عليه ،من الرضوري االلتقاء
مع أولئك املدراء املسؤولني عن دعم و/أو التنسيق مع
الباحثني العلميني لإلستعالم عن متطلبات الدراسات العلمية
الحالية واملكتملة ووجودها ومداها وحول كيفية اتصال
هذا العمل مع إدارة املحمية البحرية ،يف بعض الحاالت،
قد تكون هناك مجموعة من العلامء املعنيني داخل الطاقم
اإلداري للمحمية ممن ميكن التحدث إليهم ،أو قد يكون
هناك مجلس توجيهي علمي يتم التشاور معه واستشارته
حول نوع األبحاث املطبقة حال ًيا أو املكتملة منها.
ثان ًيا ،مقابلة الطواقم العلمية واملنسقني و/أو الباحثني
من الخارج للحصول عىل معلومات أكرث تفصي ًال وتحديد
األنشطة الخاصة بالبحث ،ومن األسئلة التي ميكن طرحها
(لكل دراسة):



ما هي الدراسة العلمية التي يتم إجراؤها؟ هل
اكتملت دراسات أخرى شبيهة بها؟
مل إجراء هذه الدراسة (ما هو الهدف)؟ ما الذي
يتم قياسه وما الطرق املستخدمة؟

املتطلبات
الوصول إلى طاقم عمل المحمية
الحصول على الدرسات العملية ونتائجها
بنود محاضر اجتماعات اإلدارة وعملياتهم.
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق

Conservation Society of Pohnpei





ويف حال اكتامل الدراسة العلمية ،ينبغي طرح األسئلة التالية
لتحديد الحد الذي وصل إليه الفريق اإلداري بحصوله عىل
النتائج:






ما هي املخرجات املتولدة عن الدراسة املكتملة؟
من من أفراد الطاقم ت ّلقى نتائج الدراسة؟ ومن
منهم لديه وصول مبارش إىل املعلومات العلمية؟
متى عُ رضت نتائج الدراسة بشكل رسمي عىل
أصحاب الحصص وتحديدًا أل ّيهم؟ ما هي طرق
التواصل وتوزيع النتائج التي استخدمت؟
أين تم وضع املخرجات حال ًيا؟ إىل أي حد يسهُل
عىل الفريق اإلداري وعا ّمة الناس الوصول إليها؟

أخ ًريا ،تحديد مدى تطبيق البحوث العلمية والدراسات
املكتملة باستمرار ضمن السياقني اإلداري والتخطيطي
الحتياجات املحمية البحرية ،وللقيام بهذا ،ينبغي اإللتقاء
بطاقم املحمية لتحديد إن كانت مخرجات الدراسات

املخرجات
عرض سردي عن خصائص البحث العلمي في
المحمية البحرية واستخدام النتائج لإلدارة

كيفية حتليل وتفسير النتائج

مؤشرات إدارة الحكم  7وجود وتطبيق البحث العلمي ومدخالته



من الذي ُيجري الدراسة؟ من يقودها (املحقق
الرئيس)؟ من هي الطواقم والباحثون الخارجيون
املنخرطون بها؟
أين ُتجرى هذه الدراسة؟
ما هي آلية الدراسة وما املرحلة التي وصلت
إليها؟
ما هو الخط الزمني للدراسة؟ وإن كانت الدراسة
مكتملة ،فكم من الوقت استغرق إكاملها؟

العلمية واالستشارات مطبقة فعل ًيا وكيفية تطبيقها ،وخالل
هذه املقابلةُ ،يسئل الطاقم عن وجود آلية رسمية أو غري
رسمية إلدخال املعلومات العلمية يف عمليات صنع القرار
واإلدارة و/أو التخطيط يف املحمية البحرية .إن كانت هذه
هي الحال ،فهل حققت املعلومات العلمية إذن فائدة
حقيقية عند استخدامها ضمن هذه العملية (أي عند
تطبيقها وتوظيفها)؟ بعد ذلكُ ،يطرح عىل طاقم العمل
سؤال حول كيفية تحديد الدراسات العلمية وإعطائها
األولوية ،ينبغي تحديد فيام إذا كانت امليزانية كافية إلجراء
الدراسات العملية و/أو ّأن هناك سعي للحصول عىل متويل
خارجي ،أما آخر خطوة فهي يف تحديد مدى توظيف النتائج
والخربات العلمية يف تأقلم اإلدارة وعمليات صنع القرار
املستقبلية.

يتمركز هذا املؤرش عىل حديد إذا ما كانت الدراسات العلمية
قد أدّت إىل حدوث تغيريات أو مخرجات من إدارة املحمية
البحرية أم ال.
أعدّوا تقريراً رسدياً مخترصاً يوفر معلومات حول خصائص
البحث العلمي يف املحمية البحرية واستخدامات املخرجات
يف اإلدارة ،وضمن هذ التقرير ،حددوا درجة وجود كل
متطلب لدراسة أو لبحث مع ّرف مسب ًقا وتطويره والوصول
إليه وتطبيقه .وس ّلطوا الضوء عىل أي متطلبات بحثية
مستقبلية.

نقاط القوة واحملددات
قد يكون من الصعب تحديد الرابطة بني البحث العلمي الذي
تم إجرائه يف املحمية البحرية وتطبيقه يف إدارة املحمية ،ال
بد من مقابلة جميع العاملني يف املحمية البحرية ومجلس
مدرائها لتحديد إن كانت الدراسات العلمية مستخدمة
وكيفية استخدامها.
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في المحمية البحرية لجزيرة لينجر ،تعرض نتائج الدراسات
العلمية لشخصيات المجتمع المحلية المنخرطة في إدارة المحمية
البحرية.

مراجع ومواقع إلكترونية مفيدة
GESAMP(IMO/FAO/UNESCO-IOC/WMO/
WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of
Experts on the Scientific Aspects of Marine
Environmental Protection) (1996). “The
contributions of science to coastal zone
management”. Rep. Stud. GESAMP, (61). FAO,
Rome.
Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000).
Marine and Coastal Protected Areas: A Guide
for Planners and Managers (3rd Edition). IUCN
Washington, DC, USA.
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تساعد البحوث والمعرفة العلمية الناتجة عن دراسات مطبقة
.في المحمية البحرية على تثقيف اإلدارة
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يقيس وجود منظامت مجتمعية ودرجة نشاطها تواجد
منظمة مجتمعية وإن كانت منتظمة بفاعلية لتشارك يف
اإلدارة وإىل أي حد تعترب نشيطة وفعالة يف عمليات صنع
القرار واإلدارة يف املحمية البحرية.

تعترب أي منظمة مجتمعية أداة حيوية أساسية لتمثيل
مستخدمي املورد وأصحاب الحصص والتأثري يف توجه صنع
القرار يف املحمية البحرية وإدارتها ،لذا ،يوفر هذا املؤرش
معلومات مفيدة حول املنظامت املجتمعية املرتبطة بإدارة
املحمية البحرية ،ويساعد فهم هذه املنظامت إدارة املحمية
عىل تحسني مشاركة أصحاب الحصص ومتثيلهم يف اإلدارة
ويف صنع القرار.

املتطلبات
قائمة بالمنظمات المجتمعية
قائمة بالمنظمات المجتمعة المرتبطة بالمحمية
البحرية
بنود محاضر االجتماعات السابقة
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق

ثان ًيا ،جمع املعلومات التالية حول كل منظمة:





الهدف 3
3c
س ال
ا
صع

3
5–1

ملخص املهمة/األهداف
الوظائف/املسؤوليات
مدة العمل
عدد الهيئات اإلدارية التي تشارك بها املنظمة

باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي جمع املعلومات التالية حول
املنظمة:





و بة

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟

أوالً ،تكوين فامئة بأسامء املنظامت املجتمعية املرتبطة
باملحمية البحرية ،وميكن أن تتوفر هذه القامئة لدى مكتب
إدارة املحمية البحرية ،لكن إن مل تتوفر مثل هذه القامئة،
ينبغي تحديد هذه املنظامت ،وميكن القيام بذلك من خالل
اإللتقاء مبزودي املعلومات البارزين ،ومن ضمنهم مسؤولني
حكوميني وقادة املجتمع املحيل وأعضاء من منظامت أخرى
يف املجتمع وكبار الصيادين واملنظامت الدينية واملنظامت
غري الحكومية.

مق ي

ما املقصود "بوجود منظمات
مجتمعية ودرجة نشاطها"؟

كيفية جمع البيانات

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية
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وجود منظمات مجتمعية ودرجة نشاطها

الحيز القضايئ
السلطة القانونية
اإلدارة الرسمية/غري الرسمية
الالئحة التنظيمية

يختار بعض األفراد المشاركة بعملية إدارة المحمية من خالل
انضمامهم لمنظمة مجتمعية منتظمة أو مجموعة منتظمة ألصحاب
الحصص
John Parks/WWF
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الهيكل القيادي
العضوية (العدد ،املتطلبات)
املوظفني (العدد ،الخربة)
امليزانية
جدول اإلجتامعات
قواعد التشغيل
العالقات واالرتباطات والتبعية ملنظامت أخرى

ثال ًثا ،لتحديد مدى فعالية ونشاط املنظمة ،من املفيد حضور
إجتامعًا واحدًا عىل األقل من اجتامعاتهم وإن أمكن حضور
أكرث من اجتامع ،ويف هذه االجتامعات ،ينبغي االنتباه ملا
ييل:
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عدد األشخاص الذي يحرضون االجتامع
القضايا املطروحة ومستوى املناقشة
االجراءات املتبعة
القرارات التي تم التوصل إليها بإجامع
مدى تطبيق نقاط النظام يف االجتامع
درجة إعطاء األشخاص الفرصة للتحدث
مدة انتظام بيئة االجتامع

راب ًعا ،التوجه للقادة واألعضاء بالسؤال مدى رضاهم عن
قدرتهم باملشاركة يف اإلدارة.
إن أمكن ،اعقدوا نقاش غري رسمي مع القادة واألعضاء
لتحديد مشاعرهم وأفكارهم اتجاه املنظمة وإن كانت

NOAA Photo Library
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املخرجات
تقرير وصفي يحدد المنظمات المجتمعية
المنخرطة في إدارة المحمية البحرية ويصف
خصائصها ومستوى مشاركتها الناشطة في إدارة
المحمية البحرية.

تعمل بشكل جيد وتمُ ّثل اهتامماتهم وطموحاتهم متثي ًال
جيدًا.
أخ ًريا ،تسجيل مالحظات ومشاهدات يف اجتامعات املحمية
البحرية حول عدد املنظامت املجتمعية التي تشارك بانتظام
يف هذه االجتامعات ،ومدى فعاليتها فيام يتعلق بتوفري
املدخالت واملناقشات يف االجتامعات ،من املمكن تقييم
مدى فعالية ونشاط املنظمة املجتمعية يف اجتامعات اإلدارة
من خالل مالحظة ما ييل:




أن توفر مدخالت املنظمة املجتمعية اهتاممات
شخص أو اثنان أو املجموعة بأكملها.
أن يحرض ممثلني عن املنظمة املجتمعية أو أعضاء
منها االجتامعات
أن تكون املدخالت التي توفرها املنظمة
املجتمعية ذات صلة وثيقة للقضايا املطروحة
حال ًيا للمناقشة.

في محمية رصيف  Tubbatahaالبحرية الوطنية في
الفلبين ،تمت مساعدة أربع منظمات مجتمعية في
 Cagayancilloمن خالل التدريب وتسهيل العمليات
التنظيمية ،ومن أصل أربع منظمات منخرطة في إنتاج
األعشاب البحرية واإللزام بالقانون واالتصاالت وإدارة
صندوق كسب العيش ،بقيت إثنتان ناشطتان في العمل:
بؤرة  Cagayancilloللمدربين  -نظمت هذه
المجموعة لتوفير خدمات التدريب واالتصاالت
لمختلف نشاطات الفريق اإلداري للموارد الساحلية و
لجنة  Cagayancilloلكسب العيش  -تشكلت إلدارة
صندوق كسب العيش إلدارة المورد المستدام.
وفيما يتع ّلق بمجموعة انتاج األعشاب البحرية
ومجموعة اإللزام بالقانون ،فقد واجهت هاتان

المجموعتان مشاكل في القيادة وتُقدّم حاليًا لهما
المساعدة في إمكانية إعادة هيكلتهما.
في المقابل ،وفي محمية  Banco Chinchorroالحيوية
في المكسيك ،يُعرّف مجتمع المحمية البحرية بأنّه
مجموعة من المتعاونين والصيادين المتفرغين الذين
يقومون بأنشطة صيد األسماك ضمن نطاق المحمية
ويعيشون في أكواخ (لكن يمتلكون أماكن إقامة
أخرى) ،وبالنسبة للمستخدمين المنتظمين اآلخرين
الذين يمكن أن يرتفع عددهم ،فهم أولئك األشخاص
الذين يقدومن خدمات ترفيهية.
والمنظمات المجتمعية المنخرطة في إدارة المحمية
البحرية هي نفسها المتواجدة في اللجنة الفنية
التوجيهية للمحمية البحرية.

كيفية حتليل وتفسير النتائج

مراجع ومواقع الكترونية مفيدة

أعدّوا تقرير وصفي بأهم املنظامت املجتمعية وانتدابها
وهياكلها التنظيمية ومدة وجودها وعضويتها ومواردها
وعالقاتها /ارتباطاتها مبنظامت أخرى ،وينبغي أن ُيحدّد
التقرير املنظامت الداعمة من تلك املعارضة للمحمية
البحرية كام ينبغي أن يتضمن التقرير مالحظات حول مدى
فعالية ونشاط كل منظمة.

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000).
Marine and Coastal Protected Areas: A Guide
for Planners and Managers (3rd Edition).
IUCN, Washington, DC, USA.
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مثال من امليدان

يوفر هذا املؤرش معلومات عن عدد املنظامت املجتمعية
املرتبطة باملحمية البحرية وأهداف وهيكل كل منظمة
وحول مدى نشاط هذه املجموعة من ناحية توفري مدخالت
للمحمية البحرية ومن ناحية نشاطات أعضائها ،وينبغي
تحليل النتائج ضمن سياق العمل املجتمعي أو الجامعي يف
البالد أو املوقع والذي قد يكون قلي ًال يف بعض الحاالت.

نقاط القوة واحملددات
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّنه ليس لدى جميع املحميات البحرية
منظامت مجتمعية ،كمحميات أعايل البحار أو املحميات
املرجانية املعزولة التي ال يقطنها أحد هو املحميات التي
تديرها سلطة مركزية ،يف مثل هذه الحاالت ،يصبح هذا
املؤرش بال أهمية أو صلة.
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مؤشرات إدارة الحكم

درجة التفاعل بين المدراء وأصحاب الحصص

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

ما املقصود "بدرجة التفاعل بني
املدراء وأصحاب احلصص"؟

الهدف 4
4c

مقياسا
تعترب درجة التفاعل بني املدراء وأصحاب الحصص
ً
لعدد اإلجتامعات املنتظمة واملنعقدة بني مدراء املحمية
البحرية والعاملني بها وأصحاب الحصص ملناقشة التوافق
مع خطط إدارة املحمية البحرية.

2
5–1

و بة

مق ي

س ال
ا
صع

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
ستؤدي النقاشات واملدخالت واملشاركة من أصحاب الحصص
مع العاملني يف املحمية البحرية حول التوافق مع خطط
إدارة املحمية البحرية إىل تحقيق توافق أكرب ونجاح متزايد
للمحمية البحرية.

كيفية جمع البيانات

G9

أوالً ،مطالبة العاملني يف املحمية البحرية بتزويد منتظم
لسجالت اجتامعاتهم املنتظمة مع أصحاب الحصص ،ينبغي
تسجيل عدد االجتامعات يف كل عام وموقعها ،وتختص
املعلومات املطلوبة باألجندة العامة وبنود االجتامع والقضايا

املتطلبات
سجالت باالجتماعات المنتظمة
مقابلة موظفي المحمية وأصحاب الحصص
جدول باجتماعات موظفي المحمية وأصحاب
الحصص.
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق

املطروحة للنقاش والنزاعات وحلولها وحارضي االجتامع.
ّإن مراجعة هذه املعلومات سيوفر معلومات عن املشاكل
والقضايا ذات الصلة بالتوافق واإللزام القانوين.
ثان ًيا ،إجراء مقابلة مع أصحاب الحصص املنخرطني يف
هذه االجتامعات لتحديد مواضع املناقشة وأهم املشاكل
والحلول ،توجهوا ألصحاب الحصص باألسئلة التالية:




يسمح التفاعل المنظم بين موظفي المحمية البحرية وأصحاب
الحصص المعنيين بتبادل معلومات منتظم ودقيق وفترة كافية
الكتساب قبول المجتمع لنشاطات اإلدارة وتغييراتها.



هل تنعقد اجتامعات منتظمة مع موظفي املحمية
البحرية ملناقشة قضايا التوافق؟
هل تشعرون ّ
بأن آرائكم مسموعة و ُيعمل بها من
قبل موظفي املحمية؟
هل هذه االجتامعات مفتوحة ومتاحة لكافة
أصحاب الحصص؟
هل ُيسمح لكم باملشاركة يف سنّ القوتعد
والتنظيامت؟
John Parks/WWF
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في محمية  Banco Chinchorroالحيوية في المكسيك،
أُجريت مقابالت مع مدراء المحمية البحرية وأصحاب
الحصص لتقييم عدد االجتماعات المنعقدة بانتظام،
وقد أخبرنا هؤالء عن اجتماعات اللجنة الفنية
التوجيهية للتعامل مع أنشطة السائحين ،لطالما حضر
أصحاب الحصص البارزين مثل هذه االجتماعات التي
يتم خاللها بحث وتوضيح جوانب مختلفة من األنشطة
الترويحية ،كما يتم فيها اتخاذ القرارات من قبل
موظفي المحمية البحرية ،فعلى سبيل المثال ،اتُخذ
قرار يقضي بأال يتم جلب أي سيّاح لمحمية Banco
 Chinchorroإال بعد التوصل التفاقيات بين متعاوني
السياحة الجدد الذين وافق عليهم الصيادون وبين
وموفري الخدمات الترويحية من ذوي الخبرة.

املخرجات
تقرير وصفي سردي يصف االجتماعات بين
موظفي المحمية البحرية وأصحاب الحصص.

كيفية حتليل وتفسير النتائج
أعدّوا تقرير وصفي رسدي حول املقابالت والبيانات التى
تم جمعها ،ال بد أن يحتوي هذا التقرير عىل مقابالت مع
موظفي املحمية البحرية وأصحاب الحصص ،ومن الرضوري
تحديد أية فروق يف املعلومات حول عدد االجتامعات
واملناقشات والنزاعات والحلول ،اعرضوا مختلف املواضيع
املناقشة والقرارات والتوثيق ألي إجامع بني املجتمعني عىل
شكل مسطح.

كما وانعقدت اجتماعات غير رسمية لعرض قضايا
مختلفة ذات صلة وثيقة بالسياحة وأنشطة الصيد
في المحمية اآلنف ذكرها ،ال توجد هناك اجتماعات
منتظمة لمناقشة المشاكل أو توضيح الجوانب
المتعلقة بهذه المحمية ،كذلك لم تتوفر سجالت
بمحاضر االجتماعات من األجندة والبنود وقضايا
النقاش ولمشاكل والحلول والحضور.
ُحل جميع المشكالت،
بحسب أقوال مدراء المحمية ،لم ت ّ
وحتى تك التي تم ح ّلها ،لم يوافق الجميع عليها،
أن هذا أمر طبيعي في أي محمية بحرية،
ووضحوا ّ
فليس من الضروري أن يوافق كل شخص على جميع
جزءا رئيسًا
الجوانب ،مع هذا ،ينبغي أن يكون اإلجماع
ً
من إجراءات االتفاق.

مراجع ومواقع إلكترونية مفيدة
Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000).
Marine and Coastal Protected Areas: A Guide
for Planners and Managers (3rd Edition).
IUCN, Washington, DC, USA.

مؤشرات إدارة الحكم  9درجة التفاعل بين المدراء وأصحاب الحصص

مثال من امليدان

نقاط القوة واحملددات
سيزودنا هذا املؤرش مبعلومات ق ّيمة حول ترتيبات املراقبة
واإلرشاف والتفعيل القانوين من خالل مدخالت أصحاب
الحصص ومشاركتهم؛ والتحسن الكيل مبا يتوافق مع
سلوكيات أصحاب الحصص؛ وتخفيض تكابف التفعيل.
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3

ما املقصود "بنسبة أصحاب احلصص
املدربينّ على االستخدام املستدام"؟
ّإن نسبة أصحاب الحصص املد ّربني عىل االستخدام املستدام
مقياسا لعدد أصحاب الحصص الذين يشاركون يف
للمورد
ً
التدريب مع امتالكهم املعرفة حول االستخدام املستدام
للمورد.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
ُيستخدم هذا املؤرش لتحديد إذا ما كانت جهود تنمية
القدرات ُتحدث انتقاالً نحو استخدام مستدام للموارد
من قبل أصحاب الحصص داخل وخارج املحمية البحرية،
وستظهر من هذا املؤرش العالقة بني تدريب وتثقيف
أصحاب الحصص عىل االستخدام املستدام للمورد باإلضافة
وحسن استخدامها،
إىل التحسينات الك ّلية يف إدارة املوارد ُ
وميكن تفكيك املعلومات لتخدم أنواع مختلفة من التدريب
وتنمية الوعي ،كام ميكن استخدام النتائج لتعزيز فعالية
الربنامج.

ال يقتصر تأثير تدريب األشخاص المهتمون على استخدام
مواردهم البحرية بشكل مستدام في تغيير سلوكيات المستخدمين
وزيادة وعي أصحاب الحصص بالمحيط الطبيعي من حولهم ،بل
يساعد على تأمين دعم المجتمع لجهود المحمية البحرية.



كيفية جمع البيانات



أو ًال ،تحديد العدد اإلجاميل ألصحاب الحصص ومنظامت
أصحاب الحصص املرتبطة باملحمية البحرية.



ثان ًيا ،الطلب من موظفي املحمية البحرية بالحصول عىل
سجالت حول عدد أصحاب الحصص املدربني وعدد وأنواع
ورشات العمل والتدريب ونرش املعلومات واستخدام املوارد
املستدام التي توفرت ألصحاب الحصص خالل مرحلة
التخطيط للمحمية البحرية وتنفيذها.
ثال ًثا ،مقابلة الفرق اإلداري يف املحمية البحرية والتوجه
إليهم بأسئلة حول نشاطات تنمية القدرات مبا فيها ما ييل:

املتطلبات
سجالت بورشات العمل والجلسات التدريبية
مقابلة المشاركين بورشات العمل والتدريب
مقالبة المجموعات التطوعية والمنظمات
المجتمعية
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق
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نسبة أصحاب الحصص المدرّبين على االستخدام
المستدام
					

		

ما مقدار امليزانية املخصصة لتنمية القدرات
باملقارنة مع امليزانية الكل ّية للمحمية؟
هل توفرت نشاطات تنمية القدرات كتدريب
أصحاب الحصص عىل استخدام املوارد بشكل
مستدام أثناء التخطيط للمحمية؟
هل عُ قدت نشاطات تنمية القدرات خالل مرحلة
التنفيذ وهل ما تزال متوفرة اآلن؟
من الذي يقرر عدد وأنواع نشاطات تنمية القدرات
– إدارة املحمية ،مستخدمو املوارد ،كالهام؟

بعد ذلك ،إجراء مقابالت مع أصحاب الحصص لتحديد
مستوى معرفتهم بنشاطات تنمية القدرات ورضاهم عن
جودتها ،ينبغي استخدام استبانة قصرية عىل أن تتضمن
األسئلة التالية:










هل توفرت لكم ورشات العمل والدورات التدريبية
أثناء مرحلة التخطيط للمحمية؟
كم كان عددها وما أنواعها؟
هل توفرت لكم ورشات العمل والدورات التدريبية
أثناء مرحلة تنفيذ للمحمية؟
كم كان عددها وما أنواعها؟
هل شعرتم بالرىض إزاء هذه الدورات وورشات
العمل؟ نعم /ال
ملاذا؟
هل انخرطتم باختيار ورش العمل والدورات
التدريبية؟
هل أث ّرت ورش العمل والدورات التدريبية عىل
كيفية استخدامكم للموارد؟ نعم /ال
ملاذا؟







كيفية حتليل وتفسير النتائج
أعدّوا تقرير وصفي رسدي يتضمن تقييماً لعدد أصحاب
الحصص الذين شاركوا يف دورات تدريبية ولديهم املعرفة
باستخدام مستدام للموارد.

نقاط القوة واحملددات
قد ال يتمكن الذين شاركوا يف نشاطات تنمية القدرات عىل
اإلجابة عىل جميع األسئلة.

مراجع ومواقع إلكترونية مفيدة
Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000).
Marine and Coastal Protected Areas: A Guide
for Planners and Managers (3rd Edition).
IUCN, Washington, DC, USA.
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ويف نهاية الكثري من الجلسات التدريبية وورش العمل ،يتم
إجراء تقييم بعد إنتهاء كافة النشاطات لتقييم مدى فعالية
الربنامج ،غال ًبا ،يوفر هذه التقييامت املدربني أنفسهم،
وتتم مراجعتها لتحديد مستوى رضا املشاركني واملعرفة
التي اكتسبوها من هذه النشاطات ومستوى مهارة وخربة
املدربني.

تقرير وصفي سردي.

مؤشرات إدارة الحكم  10نسبة أصحاب الحصص المدرّبين على االستخدام المستدام



املخرجات

G8

مثال من امليدان
في محمية الشرق األقصى في روسيا ،تم تدريب
أكثر من  25شخص أو تم استشارتهم من قبل
موظفي المحمية البحرية حول تطوير األعمال
السياحية أو الثقافة المائية في المناطق المحيطة
أن هذا غير كافي وهناك
بالمحمية ،من الواضح ّ
حاجة لبرنامج خاص لتسهيل هذه العملية.
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ما هي طرق نرش املعلومات األكرث فائدة لكم؟
ما هو االستخدام املستدام للموارد؟
هل تتبعون مامرسات استخدام مستدام للموارد؟
هل تغيرّ ت إحدى مامرسات استخدامكم للموارد
(مث ُال صيد األسامك أو ريس القوارب) نتيجة لهذا
التدريب وورش العمل؟
إن كانت إجابتكم نعم ،كيف كان ذلك؟
إن كانت إجابتكم ال ،فام السبب؟

مؤشرات إدارة الحكم
االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

الهدف 3
3b
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مستوى التدريب المقدّم ألصحاب الحصص في المشاركة

ما املقصود "مبستوى التدريب املقدّ م
ألصحاب احلصص في املشاركة"؟
ّإن مؤرش مستوى التدريب املقدّم ألصحاب الحصص يف
املشاركة يف إدارة املحمية البحرية هو مقياس لحجم وفعالية
جهود تنمية القدرات املبذولة من أجل املشاركة يف إدارة
املحمية البحرية.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
حتى يتم ّكن أصحاب الحصص من املشاركة بفعالية يف
إدارة املحمية البحرية ،ينبغي أن يمُ نحوا القوة ليكونوا عىل
دراية ووعي أكرب بالحاجة ملحمية بحرية وأهم وظائفها،
عىل أصحاب الحصص أن يتس ّلحوا باملعرفة واملهارات
واملواقف إلعداد أنفسهم لتويل مهام جديدة ومواجهة
تحديات مستقبلية ،وينبغي أال يقترص بناء القدرات عىل
األبعاد التقنية واإلدارية فقط ،بل يجب أن يشمل أمناط
املواقف والسلوكيات ،قد ُيجري طاقم عمل املحمية البحرية
نشاطات بناء القدرات أو أن تقوم بها أي منظمة أخرى
كاملنظامت غري الحكومية.

كيفية جمع البيانات
G11

أوىل خطوات هذه العملية التعرف عىل برنامج تدريب
مهني ألصحاب الحصص إن ُوجد ،تتوفر هذه املعلومات

املتطلبات
نسخة عن برنامج تنمية القدرات الخاص
بالمحمية
الوصول إلى سجالت ورشات العمل والتدريب
المتوفرة ألصحاب الحصص من قبل إدارة
المحمية البحرية أو أي منظمة أخرى
مقابلة مع أصحاب الحصص لقياس مدى رضاهم
عن نشاطات تنمية القدرات
مقابلة إدارة المحمية أو المنظمات األخرى
لقياس مدى حضور أصحاب الخصص لنشاطات
تنمية القدرات.
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق

لدى موظفي املحمية البحرية وينبغي الحصول عىل أية
وثائق تصف هذا الربنامج التدريبي.
ثان ًيا ،تسجيل عدد وأنواع ورشات العمل والدورات التدريبية
املقدمة ألصحاب الحصص يف مرحلتي التخطيط للمحمية
وتنفيذها ،وميكن الحصول عىل هذه املعلومات من مكتب
إدارة املحمية أو من املنظامت األخرى التي تقدم تنمية
القدرات.
ثال ًثا ،مقابلة موظفي إدارة املحمية البحرية أو املنظامت
األخرى املقدمة للتدريب والتوجه إليهم بأسئلة حول
نشاطات تنمية القدرات منها:


انخراطا
إن في إتاحة المجال لتدريب األشخاص ليصبحوا أكثر
ً
ّ
في عملية اإلدارة تحقيق فائدتين هما تأمين الدعم الشعبي لجهود
المحمية البحرية والمساعدة في تخفيض تكاليف التشغيل وذلك
من خالل توظيف المتطوعين كمجموعة النساء هذه في فيجي .


John Parks/WWF
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كم تبلغ امليزانية املخصصة لتنمية القدرات عند
مقارنتها مبيزانية املحمية ككل؟
هل توفرت نشاطات تنمية القدرات أثناء
التخطيط لتمكني أصحاب الحصص من املشاركة
بفعالية يف التخطيط؟
هل أّجريت نشاطات تنمية القدرات أثناء التنفيذ
وهل ما تزال قامئة؟
من املسؤول عن اتخاذ القرارات حول عدد ومنط
نشاطات تنمية القدرات -إدارة املحمية البحرية
أم أصحاب الحصص أم كالهام؟
ما هي املهارات التي ميتلكها املوظفون الذين
يعطون هذا التدريب وهل هم بحاجة إىل املزيد
من التدريب؟
هل ميزاينة تنمية القدرات كافية إلجراء هذه
النشاطات؟
ها هناك أي تقارير تقييم أو متابعة واردة من
ورشات العمل /التدريب؟












ويف نهاية الكثري من الجلسات التدريبية وورش العمل ،يتم
إجراء تقييم بعد إنتهاء كافة النشاطات لتقييم مدى فعالية
الربنامج ،غال ًبا ،يوفر هذه التقييامت املدربني أنفسهم ،وتتم
مراجعتها لتحديد مستوى رضا املشاركني واملعرفة التي
اكتسبوها من هذه النشاطات.
وكنوع من نشاطات املتابعة لورش العمل والدورات
التدريبية ،ميكن مع الوقت دراسة مشاركة أصحاب الحصص
يف إجتامعات إدارة املحمية البحرية وذلك لتحديد أية
تغيريات أو مدخالت يف املشاركة نتجت عن نشاطات تنمية
القدرات ،ومن خالل اإلنصات الجيد واملراقبة وباستخدام
محارض االجتامعات ،ميكن تحديد إن كانت األفكار الجديدة
التي ُطرحت يف أنشطة تنمية القدرات قد عُ رضت ونوقشت
يف هذه االجتامعات ،وحتى تنجح طريقة جمع البيانات
هذه ،يقتيض طلب دراسة الوضع قبل وبعد إجراء نشاطات
تنمية القدرات،
تساعد النقاشات غري الرسمية مع أصحاب الحصص املنفردين
عىل تقييم مستوى رضاهم عن قدرتهم عىل املشاركة يف
إدارة املحمية البحرية كنتيجة ملشاركتهم يف ورش العمل
والدورات التدريبية ،ميكن تسجيل مالحظات وتعليقات
أثناء املقابلة.

في محمية سيان كان الحيوية في المكسيك ،يعتبر
التثقيف البيئي أحد المكونات الرئيسة للبرنامج
أن الحكومة الفيدرالية تمنح
العملي السنوي ،مما يعني ّ
كمية معينة من المال لهذا المكوّن ،مع هذا ونظرًا
لمحدودية المصادر ،من الصعب تصميم وتطبيق
برنامج تثقيفي وتدريبي رسمي.
وللتغلب على هذه الصعوبات ،عملت المحمية على
إيجاد آليات لتأمين إجراءات تنمية قدرات فعالة
في المجمتعات المحلية كاالتفاقيات الموقعة مع
منظمات غير حكومية والحواالت المدعومة من
منظمات تمويلية ،ولكن حتى مع القروض المحدودة
استطاعات محمية سيان كان الحيوية تقديم تثقيف
بيئي ألفراد المجتمع على مدى عدة سنوات .منذ
 ،1999تقدم المحمية دورة تدريبية لألدالء السياحيين
لجميع المهتمين منهم في تنفيذ نشاطات سياحية
ال خاصًا
في المجتمع ،وتمنح هذه الدورة تأهي ً
لحاضريها ليطوروا أنشطة خاصة بهم ،وتتضمن
الدورات األخرى استخدام نظام تحديد المواقع
الجغرافية  GPSوالصيد بالصنارة وتعليم اللغة
اإلنجليزية والتعرف على فصائل الطيور واإلدارة
المشتركة ،وإلى جانب هذه الدورات التدريبية ،يعمل
طاقم المحمية مع النساء واألطفال في المجتمع من
خالل تقديم دورات في التسميد والتعليم البيئي في
المدارس اإلبتدائية والثانوية.
بعد كل سنوات العمل هذه ،يعتقد  %55من أفراد
أن إحدى أهم إنجازات
المجتمع (عددهم = ّ )51
محمية سيان كان الحيوية على اعتبارها سلطة
إدارية هو توفير تعليم بيئي لتحسين نوعية الحياة
وتقديم دورات تدريبية ساهمت في تطوير مصادر
أن
رزق بديلة ومستدامة في مجتمعهم ،كما تبيّن ّ
 %94ممن أجابوا على اإلستبيان قد حضروا على األقل
واحدة من الدورات التدريبية أو ورش العمل أو برامج
وأن معظمهم  -حوالي  - %80قالوا بأن المعرفة
التبادل ّ
والمعلومات التي اكتسبوها منها كانت ضرورية
ومفيدة جدًا لتحسين أنشطتهم اإلقتصادية.

مؤشرات إدارة الحكم  11مستوى التدريب المقدّم ألصحاب الحصص في المشاركة



هل توفرت لكم ورشات العمل والدورات التدريبية
أثناء مرحلة التخطيط للمحمية؟
كم كان عددها وما أنواعها؟
هل توفرت لكم ورشات العمل والدورات التدريبية
أثناء مرحلة تنفيذ للمحمية؟
كم كان عددها وما أنواعها؟
هل شعرتم بالرىض إزاء هذه الدورات وورشات
العمل؟ نعم /ال
ملاذا؟
هل انخرطتم باختيار ورش العمل والدورات
التدريبية؟
هل أث ّرت ورش العمل والدورات التدريبية يف
دعمكم ومساندتكم للمحمية البحرية؟ نعم /ال
ملاذا؟
هل أنتم راضون عن مهارات وخربة املدربينّ ؟
بعد أن تعدوا قامئة بورشات العمل والدورات
التدريبية ،اطلبوا من املشاركني بتسجيل درجة
رضاهم عىل مقياس من ( 1ضعيف) إىل 5
(ممتاز).

مثال من امليدان

مستوى استخدام الدورات التدريبية المقدمة من قبل محمية
سيان كان الحيوية ألفراد مجتمع بونتا آالن

غير مفيدة أقل فائدة
ضرورية
%4
%0
%37

مفيدة
%16

مفيدة جدًا
%43
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راب ًعا ،مقابلة أصحاب الحصص لتحديد درجة رضاهم عن
نشاطات تنمية القدرات ونوعية هذه النشاطات ،ولهذه
الغاية ،ينبغي إنشاء استبيان يتضمن األسئلة التالية:

الصندوق
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املخرجات
تقرير وصفي سردي عن منجزات أنشطة تنمية
القدرات

كيفية حتليل وتفسير النتائج
كونوا تقرير رسدي من النتائج واملعطيات املتولدة لديكم
يتضمن تقييماً ملنجزات أنشطة تنمية القدرات وتوصيات
بخصوص األنشطة املسقبلية.

نقاط القوة واحملددات
يعترب متكني أصحاب الحصص من املشاركة يف إدارة املحمية
مفتاحا ها ًما لنجاحها ،وتتوفر املعلومات ملتابعة
البحرية
ً
املزيد من نشاطات تنمية القدرات ولتقييم النشاطات
السابقة من ناحية تنمية املعرفة واملهارات واملواقف.
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ماذا نعني "مبستوى مشاركة أصحاب
احلصص في العمليات واألنشطة
اإلدارية ورضاهم عنها"؟

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
أدرك مدراء املحمية البحرية ّأن املشاركة النشطة لألطراف
املعنية للموارد الساحلية يف تخطيط وإدارة املحمية البحرية
يحسن من فرص نجاح املحمية ،فإن انخرط
ميكن أن ّ
ّ
أصحاب الحصص يف املحمية وشعروا بأن آرائهم وهمومهم
مسموعة ومأخوذة بعني االعتبار وشعروا بحس امللكية فيها،
فعىل األغلب أ ّنهم سيقدموا دعمهم ومساندتهم لها ،لكن
إن مل يكونوا راضيني عنها ،فهم عىل األغلب لن يدعموها،
يعترب األطراف املعنية ذو أهمية بالغة ألنهم يقدمون الدعم
واالستدامة للمحمية البحرية ،وهم إما يكونوا مبثابة رشكاء
محتملون أو مبثابة أخطار مهددة إلدارة املحمية ،لذا نجد
ّأن أحد أهم األهداف للكثري من املحميات البحرية هو
تعليم األطراف املعنية وتثقيفهم ّ
بأن املحمية ستقودهم
نحو جني فوائد ج ّمة ،ولهذا ،من الرضوري قياس مستوى
رضاهم ومشاركتهم يف املحمية البحرية ّ
ألن يف هذا دليل
عىل نجاح املحمية أو فشلها.

قد يكون أصحاب الحصص أفراد أو مجموعات أو منظامت
مهتمني أو منخرطني أو متأثرين (سل ًبا أو إيجا ًبا) باملحمية
البحرية ،ويتشجع هؤالء بالقيام بعمل ما حسب اهتامماتهم
وقيمهم ،قد يكون أو ال يكون أصحاب الحصص من ساكني
املوقع أو املنطقة حوله ،لكنهم من أولئك املهتمني باملحمية
البحرية أو لهم تأثري فيها.
تسمى عملية التعرف عىل أصحاب الحصص وتحديد
أهميتهم فيام يتعلق بقرارتهم يف املحمية البحرية بتحليل
أصحاب الحصص ،وهو طريقة أو إجراء لكسب فهم بالنظام
من خالل التعرف عىل أبرز الالعبني أو أصحاب الحصص لهذا
النظام وتقييم اهتامماتهم بهذا النظام ،وتوفر هذه الطريقة
معرفة بخصائص األفراد و/أو املجموعات وعالقاتهم باملحمية
البحرية ،كام يخترب هذا التحليل اهتاممات أصحاب الحصص
باملحمية البحرية وأثر أنشطتها عىل أصحاب الحصص ،عاد ًة
ُيط ّبق هذا التحليل بطريقة تشاركية.

الهدف 3
3a
س ال
ا
صع

3

و بة

يقيس مستوى مشاركة أصحاب الحصص يف إدارة املحمية
البحرية مقدار االنخراط النشط للناس يف اتخاذ قرارات
يف إدارة املحمية البحرية أو انخراطهم يف أنشطة اإلدارة
ورضاهم عن مستوى مشاركتهم مبا يف ذلك استامع إدارة
املحمية آلرائهم وهمومهم وأخذها بعني االعتبار.

كيفية جمع البيانات

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

مق ي

مؤشرات إدارة الحكم

مستوى مشاركة أصحاب الحصص في العمليات واألنشطة 		
اإلدارية ورضاهم عنها
				

5–1

يف البداية يتم تحديد أصحاب الحصص من خالل النظر يف
النشاطات املؤثرة عىل املحمية البحرية بشكل مبارش أو
غري مبارش ،إذ يتم التعرف عىل أصحاب الحصص الرئيسني
والثانويني لكل نشاط ،ويعترب مجتمع الصيادين أو منظمتهم
صاحب حصص رئيس للموارد الساحلية ،قد يقع أصحاب
حصص آخرين ضمن مجموعات أخرى لذا ينبغي تحديدهم
بشكل منفصل ،ومن ضمن أصحاب الحصص اآلخرين
الوكاالت الحكومية و املنظامت/األعامل الخاصة واملنظامت
غري األكادميية واملعاهد األكادميية ومؤسسات األبحاث
واملجموعات الدينية/الثقافية واملانحون.

املتطلبات

املخرجات

التعرف على األطراف المعنية
استبيان لتحديد مستوى رضا األطراف المعنية
أبرز المخبرين
تحديد ترتيبات اإلدارة الرسمية وغير الرسمية
في خطة إدارة المحمية
تحديد مستوى المشاركة الفعلية لألطراف
المعنية في اتخاذ القرارات وأنشطة اإلدارة (متى،
كيف وكم)
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق للمالحظات

مصفوفة تحليل األطراف المعنية
مصفوفة مشاركة األطراف المعنية
جدول بالعالمة الكلية لمستوى رضى األطراف
المعنية عن مشاركتهم بإدارة المحمية
تقرير وصفي يسرد نتائج عالمة الرضى متضمنًا
تعليقات من المجيبين على األسئلة ومالحظات
من أجرى المقابالت
عالمة كليّة على درجة مشاركة األطراف
المعنية في إدارة المحمية البحرية والتي يمكن
قياسها مع الوقت لتقييم التغييرات.

G12

تعداد مختلف مجموعات أصحاب الحصص يف جدول مع
معلومات عن االسم ،النشاط ،األعضاء ،القادة/املمثلني،
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الغرض ،ودرجة النشاط (عالية جدًا ،متوسطة ،قليلة) .ميكن
تقسيم مجموعات األطراف املعنية إىل مجموعات فرعية
أصغر حسب غرض تحليل األطراف املعنية ،يف النهاية،
كل فرد هو صاحب حصة ،لكن مستوى التفاصيل ناد ًرا ما
ُيطلب.
يتم اتباع خطوات إجراء تحليل األطراف املعنية عىل النحو
اآليت:






تحديد الغرض األسايس للنشاط املراد تحليله
تطوير فهم للمحمية البحرية وصانعي القرار فيها
تحديد وتعداد األطراف املعنية وكتابة أسامئهم
عىل دوائر ورقية ،استخدموا دوائر أكرب ألصحاب
الحصص ذوي التأثري األكرب والقوة األعظم
أعدوا مصفوفة تحليل األطراف املعنية

العمل المقترح :المحمية
البحرية

متأثرين
إيجابيًا

متأثرين
سلبيًا

متأثرين بشكل مباشر
متأثرين بشكل غير مباشر





G12




ضعوا دوائر التعريف باألطراف املعنية من النقطة
( 3أعاله) يف الصندوق املناسب يف مصفوفة تحليل
األطراف املعنية.
أوصلوا بخطوط بني األطراف املعنية لإلشارة إىل
وجود شكل من التفاعل أو العالقة.
حددوا اهتاممات األطراف املعنية وخصائصهم
وظروفهم.
اكتبوا املعلومات من النقطة ( 7أعاله) لكل
مجموعة األطراف املعنية.
ناقشوا االسرتاتيجيات أو دورات العمل ملخاطبة
مختلف اهتاممات األطراف املعنية.

بعد التعرف عىل األطراف املعنية ،ينبغي تحديد درجة
مشاركتهم باستخدام إحدى هاتني الطريقتني:
 .أمراقبة وتتبع مشاركتهم يف اجتامعات املحمية البحرية
للتحقق من حضور األطراف املعنية وممثليهم
لإلجتامعات والتعبري عن آرائهم وإن تم األخذ بآرائهم،
وميكن عقد مناقشات غري رسمية مع األطراف املعنية
واألفراد لتقييم مستوى رضاهم عن مشاركتهم ،ميكن
كتابة املالحظات ليتم بنا ًء عليها تسجيل التعليقات.
.بإجراء مسح لتحديد درجة املشاركة ،حيث يسأل
األشخاص عن مستوى مشاركتهم ،فعىل سبيل املثال،
ُيعرض عىل أفراد العينة خط بعرش عالمات حيث متثل
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العالمة األوىل ال مشاركة بينام متثل العالمة العارشة
مشاركة كاملة وفعالة ،و ُيطلب من األفراد تحديد
درجة مشاركتهم يف إدارة املحمية البحرية عىل الخط،
و ُتحسب النتائج حسب مجموعة األطراف املعنية
وإجاميل عدد األطراف املعنية ،وميكن استخدام هذه
الطريقة مع الوقت لتقييم التغيريات الحاصلة عىل
املشاركة ،باإلضافة إىل ذلك ،يتم تسجيل أي محادثات
مفيدة حول مشاركتهم يف إدارة املحمية البحرية.
ثم ُيجرى مسح لتحديد مستوى الرىض عن املشاركة يف
إدارة املحمية ،إذ ُيسأل أفراد العينة عن مستوى رضاهم
عن املشاركة ،فعىل سبيل املثالُ ،يعرض عىل أفراد العينة
خط بخمس عالمات حيث متثل العالمة األوىل عدم رىض
عن مستوى املشاركة بينام متثل العالمة الخامسة رىض كامل
عن مستوى املشاركة ،و ُيطلب من األفراد تحديد مستوى
رضاهم عن املشاركة يف إدارة املحمية البحرية عىل الخط،
وميكن استخدام هذه الطريقة مع الوقت لتقييم التغيريات
الحاصلة عىل املشاركة ،باإلضافة إىل ذلك ،يتم تسجيل أي
محادثات مفيدة حول مشاركتهم يف إدارة املحمية البحرية.

كيفية حتليل وتفسير النتائج
يوفر تحليل األطراف املعنية مصفوفة تحليل ألطراف املعنية
ومصفوفة املشاركة.
اجمعوا نتائج مسح مجموعات األطراف املعنية مع العدد
اإلجاميل ألطراف املعنية واعرضوهم يف جدول ،حيث ميكن
حساب عالمة كل ّية ملستوى رىض األطراف املعنية عن
املشاركة يف إدارة املحمية البحرية وقياسها مع مرور الزمن
لتقييم التغيرّ ات ،اكتبوا تقرير رسدي يعرض هذه النتائج
ويتضمن تعليقات من أفراد العينة ومالحظات من أجرى
املقابالت.
ستوفر النتائج مقياس ك ّمي لدرجة مشاركة األطراف املعنية
ومستوى رضاهم عن هذه املشاركة يف إدارة املحمية والتي
ميكن استخدامها ملراقبة إنخراط املجتمع وتقييمها ولتوفري
مدخالت إلحداث التغيريات الالزمة يف ترتيبات اإلدارة
املشرتكة ،ومام تجدر اإلشارة إليه هنا ّأن املشاركة األكرب
ال تعني بالرضورة أنها أحسن ،بل ينبغي ربط املشاركة
بخطة املحمية البحرية التي قد تحدد مستويات أقل من
املشاركة.

نقاط القوة واحملددات
غال ّبا ليس من السهل التعرف عىل األطراف املعنية ،فقد ال
خصوصا الفقراء أو غري املنتظمني
يتم العثور عىل بعض منهم
ً

Robert Pomeroy

الصندوق
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Langill, S. (compiler) (1999). Stakeholder
Analysis Volume 7. Supplement for Conflict
and Collaboration Resource Book. International
Development Research Centre, Ottawa,
Canada.

مثال من امليدان

في محمية سيان كان الحيوية الساحلية في المكسيك ،كشفت اإلجابات على إستبيان المعلومات التالية حول
تصور أفراد مجتمع بونتا آالن لمستوى مشاركتهم في قرارات اإلدارة:
 مستوى المشاركة
 هل تستشيروكم محمية سيان كان الحيوية
في قرارات اإلدارة وإستراتيجياتها؟
%
		
العدد = 51
%
		
العدد = 51
2%
		
نشطة جدًا
30 %
			
نشطة
60 %
نعم 		
34 %
		
بعض المشاركة
27 %
			
ال
28 %
قليل من المشاركة
8%
إعالم ،ال استشارة
6%
		
مساحة فارغة
5%
		
مساحة فارغة

أمّا في حديقة جزيرة مافيا المائية في تنزانيا ،ظهرت النتائج التالية حول درجة رضى أفراد العينة عن
مشاركتهم في اإلدارة:
النسبة (العدد =)404
				
النسبة (العدد =)404
			
3
					
2
1
		
السؤال:
23.0
		
رضى تام
			
11.6
مشاركة كبيرة 11.6
24.3
رضى متوسط
			
10.9
مشاركة متوسطة 10.6
6.2
رضى قليل
			
10.4
10.6
مشاركة قليلة
7.4
عدم رضى تام
			
63.9
60.9
ال مشاركة
4.5
		
ال أعرف
			
4.2
6.2
		
ال أعرف

		

األسئلة .1 :إلى أي حد شاركتم في اجتماعات ونقاشات مع ممثلي حديقة جزيرة مافيا المائية منذ وقت
التحضيرات وحتى اآلن.
		
 .2إلى أي حد شاركتم في اجتماعات ونقاشات مع قادة القرية دون تدخل حديقة جزيرة مافيا المائية؟
		
 .3هل أنتم راضون عن مستوى مشاركتكم في إدارة حديقة جزيرة مافيا المائية؟
		
أن أكثر من  %60من أفراد العينة يشعرون بأنهم لم يشاركوا في النقاشات حول الحديقة المائية
تُظهر النتائج ّ
سواء مع ممثلي حديقة جزيرة مافيا المائية أو حتى مع قادة قراهم ،وعلى الرغم من هذا %47 ،من هؤالء األفراد
أما راضون جدّا أو راضون باعتدال عن مستوى مشاركتهم في حين  %42منهم غير راضين او غير راضين على
اإلطالق ،وتعطي هذه النتائج مؤشرًا على ارتفاع مستوى المشاركة والرضى إذا ما أخذنا بعين االعتبار الحجم
فإن هذه النتائج تقترح مواصلة الجهود لتحسين آليات المشاركة في القوى
الكبير لهذين المجتمعين ،مع هذاّ ،
ذاتها وبين القرى وحديقة جزيرة مافيا المائية ،ولهذا الغرض تحديدًا ،يجري حاليًا إعداد مبادرة تتعلق التخطيط
إلدارة الموارد الطبيعية المرسخة في القرى من قبل إدارة المحمية البحرية بالتعاون مع السلطات البلدية ،كما
تلمّح النتائج ،وعلى نحو غير مفاجئ ،إلى نسبة معينة من أفراد المجتمع الذين ال يريدون ح ًقا المساهمة في
اإلدارة كما هو منتظر

مؤشرات إدارة الحكم  12مستوى مشاركة أصحاب الحصص في العمليات واألنشطة اإلدارية ورضاهم عنها
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أو الضعفاء ،وفروا معلومات عن الديناميكية والعالقات بني
مختلف األطراف املعنية واملحمية البحرية ،ومام يجدر
ذكره هنا ّأن لبعض األطراف املعنية توقعات غري واقعية
أو معقولة حول املشاركة ،وبالتايل تكون مستويات رضاهم
منخفضة .وليس بالرضورة أن تتساوى املشاركة مع الرىض.

مؤشرات إدارة الحكم
االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

الهدف 2
2e
الهدف 4
4a 4b
4d

2
5–1

و بة

مق ي

س ال
ا
صع

مستوى مشاركة أصحاب الحصص في المراقبة
والمتابعة واإللزام
				

ماذا نعني "مبستوى مشاركة
أصحاب احلصص في املراقبة
واملتابعة واإللزام"؟
مقياسا لعدد أصحاب الحصص الذين
يعترب هذا املؤرش
ً
شاركوا يف الرقابة الحثيثة أو غريها من أنشطة املراقبة
واملتابعة.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
تساهم مشاركة أصحاب الحصص املحليني بأنشطة املراقبة
واملتابعة واإللزام بفعالية يف التحكم يف السلوكيات غري
املتوافقة سواء من خالل ضغط املجتمع أو ضغط النظري،
ومتنح املشاركة املتزايدة لألطراف املعنية شعو ًرا بامللكية
تحسن
يف املحمية البحرية والذي ينبغي أن ينتج عنه ّ
كيل يف اإللزام وانخفاض يف االنتهاكات ،والغرض من وراء
هذا املؤرش هو توثيق تلك املهامت ذات العالقة مبشاركة
األطراف املعنية الناشطة يف أنشطة اإللزام ،وقد ترتاوح هذه
من بساطة تعبئة املظاريف إىل حضور جلسات اإللزام أو
املساعدة يف وضع اإلشارات.

كيفية جمع البيانات
كام هو مذكور أعاله ،يرتاوح مستوى ونوع مشاركة األطراف
املعنية يف نشاطات اإللزام من تعبئة مظاريف تحتوي عىل
اإلعالن عن أنظمة جديدة إىل حضور جلسات اإللزام أو
مساعدة موظفي املحمية البحرية عىل تعليق اإلشارات
ملراقبة املحمية بتيقظ.

G13

بالنسبة للنشاط األخري ،يف الوضع املثايل ،يتم تسجيل جميع
الدوريات الرقابية عىل أسس استمرارية وذلك حتى يقتيض
هذا املؤرش تجميع لسجالت الدوريات الرقابية املوجودة،
ويتم مراجعة سجالت دوريات املراقبة لتحديد املنخرطني يف
هذه الدوريات مبا فيهم:


عدد األشخاص من غري موظفي املحمية البحرية

املتطلبات
سجالت دوريات المراقبة
مقابلة األطراف المعنية
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق للمالحظات
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مقدار الوقت الذي قضاه األشخاص من غري
موظفي املحمية يف الدورية
تبعية أصحاب الحصص ملوظفي املحمية البحرية
عدد وأنواع األنشطة التي انخرط فيها األشخاص
من غري موظفي املحمية البحرية

يف حال عدم وجود سجالت للدوريات التي تضم األطراف
املعنية ،سيقتيض ذلك مقابلة أبرز األطراف املعنية يف املجتمع
من املنخرطني يف املراقبة ،وميكن مقارنة عدد األشخاص من
غري موظفي املحمية البحرية املنخرطون يف الدوريات بعدد
مثايل من غري موظفي املحمية مقرر يف خطة اإلدارة لتحديد
مدى فعالية اإلدارة.
تتم مقابلة األطراف املعنية إن كانوا يقومون بأنشطة املراقبة
واملتابعة عىل نحو غري رسمي عندما يتواجدون يف منطقة
املحمية ،حيث يتم التوجه إليهم باألسئلة التالية:






كيف يقومون بأداء النشاط (مالحظة رسمية أو
عادية)
كيف يبلغون عن املخالفات التي يرونها
ملن يبلغون عن هذه املخالفات
ما الذي يتم عمله بعد قراءة تقرير املخالفات
(هل يتم اتخاذ إجراء ما)
هل تشعرون ّ
بأن التوافق مع األطراف املعنية قد
تحسن نتيجة ملشاركتكم؟
ّ

فيام يتعلق باألنشطة األخرى التي قد ينخرط بها األطراف
املعنيةُ ،تجرى مقابلة مع مدراء املحمية البحرية وموظفيها
لتحديد نشاطات اإللزام األخرى التي يشارك بها األطراف
املعنية وكام ذكرنا ساب ًقا ،يتم تعريف عدد هذه األنشطة
ومدتها وتبعية املجموعة فيها ،ثم يتم تحديد أسامء
األطراف املعنية ومقابلتهم للتعرف عىل أسباب انخراطهم
ومدة انخراطهم ومرجعيتهم من موظفي املحمية البحرية،
كام ينبغي التوجه لألطرف املعنية بسؤال حول شعورهم
إزاء إحداث أي تحسن يف التزام املجتمع وتوافقه نتيجة
النخراطهم ومشاركتهم.

كيفية حتليل وتفسير النتائج
أعدوا تقرير وصفي رسدي يتضمن تقييماً لعدد األطراف
املعنية املشاركني يف عمليات املراقبة واملتابعة واإللزام.

املخرجات
· تقرير وصفي سردي.

يتطوع خمس صيادي أسماك في محمية سابوديال
كايز البحرية في أنشطة مراقبة ومتابعة ،ويكمّل
هؤالء المتطوعون عمل موظفي المحمية البحرية
في أنشطة المتابعة والمراقبة حيث يستخدم هؤالء
قواربهم الخاصة لكنهم يُمنحون وقودها ،ويقومون
بهذه األنشطة لمدة  6ساعات أسبوعيًا ،ويُعطى
هؤالء أجهزة مذياع السلكية عندما يكونوا في
دوريتهم وينبهون الحرّاس عندما يشاهدوا مخالفة
ما ،وقد خضع هؤالء مسب ًقا  10ساعات تدريبية على
القواعد واألنظمة وإجراءات اإللزام المتبعة من
قبل موظفي المحمية البحرية.

نقاط القوة واحملددات
يعطي هذا املؤرش معلومات عن املشاركة الرسمية يف املراقبة
يصعب الحصول عىل معلومات حول
واملتابعة واإللزام ،لكن ُ
املشاركة غري الرسمية كام يف االنخراط يف الصيد أو يف أي
نشاط سياحي يف املنطقة.
عندما ينخرط العامة بشكل نشط في أنشطة المتابعة والمراقبة،
كم هو الحال مع هؤالء المتطوعين من موريتانيا ،يصبح الوضع
ناجحًا بالنسبة للمدراء وللعامة فيما يخص المحمية البحرية.

مؤشرات إدارة الحكم  13مستوى مشاركة أصحاب الحصص في المراقبة والمتابعة واإللزام

مثال من امليدان

Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000).
Marine and Coastal Protected Areas: A Guide
for Planners and Managers (3rd Edition).
IUCN, Washington, DC, USA.
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مؤشرات إدارة الحكم

إجراءات إلزامية واضحة

االرتباط
باألهداف العامة
واألهداف
العملية

ما املقصود "بإجراءات إلزامية
واضحة"؟

الهدف 2
2e

ّإن يف إجراءات إلزامية واضحة مقياس لوجود ووصف
تعليامت وإجراءات طورها املوظفون الذين يتحملون
مسؤوليات إلزامية واإلجراءات التي عليهم القيام بها حسب
نوع املخالفة املرتكبة.

الهدف 4
4a

2
5–1

و بة

مق ي

س ال
ا
صع

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
يعترب اإللزام القانوين جز ًءا حيو ًيا وها ًما يف نظام إدارة املحمية
البحرية ،وتسمح اإلجراءات اإللزامية الواضحة ملوظفي
اإللزام يف املحمية بالقيام مبهامهم بفعالية أكرب وملستخدمي
املورد بأن يكونوا أكرث وع ًيا ومعرف ًة بعواقب عدم اإللتزام.

كيفية جمع البيانات
أوالً ،يتم تحديد الجزء الذي يصف برنامج املراقبة واملتابعة
واإللزام للمحمية البحرية يف خطة إدارة املحمية ،وسيوفر
هذا معلومات حول برنامج اإللزام وتركيبه ،يف حال عدم
وجود قسم خاص بإجراءات اإللزام ،ينبغي عندئذ إجراء
مقابلة مع مدير املحمية وطاقم اإللزام فيها لتحديد برنامج
املتابعو والتحكم واملراقبة واإللزام.
ثان ًيا ،إجراء مقابلة مع مدير املحمية البحرية واملوظف
املعينّ لإللزام للحصول عىل معلومات حول تعليامت اإللزام،
وقد تشمل األسئلة املطروحة ما ييل:
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هل توجد أي تعليامت أو إجراءات إلزامية
رسمية؟
هل توجد أي تعليامت أو إجراءات إلزامية غري
رسمية؟
من أع ّد هذه التعليامت واإلجراءات؟
صف هذه التعليامت واإلجراءات
هل تتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري؟

املخرجات
تقرير وصفي سردي عن إجراءات وتعليمات
اإللزام الحالية للمحمية البحرية.
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املتطلبات
نسخة عن القسم الخاص بالمتابعة والتحكم
والمراقبة واإللزام المأخوذ من خطة اإلدارة
نسخة عن تعليمات اإللزام
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق للمالحظات









هل يتم تدريب املوظفني عىل هذه التعليامت
واإلجراءات؟
هل يتم التنسيق بني التعليامت واإلجراءات وبني
وكاالت إلزامية أخرى؟
هل تناسب التعليامت واإلجراءات اإللزامية
املهمة؟
عدد املخالفات املرتكبة
عدد اإلدعاءات الناجحة نتيجة إلجراءات إلزامية
واضحة
عدد محاوالت اإلدعاء الفاشلة نتيجة لتقنيات
ناتجة عن فشل يف اإلجراءات
سهولة الوصول إىل تعليامت اإللزام وتوافرها.

كيفية حتليل وتفسير النتائج
أعدّوا تقريراً وصفياً رسدياً حول تعليامت وإجراءات اإللزام
الحالية ،مالمئة وتوافر التعليامت واإلجراءات للقيام بأعامل
إلزامية وتوصيات بتحسينات رضورية.

نقاط القوة واحملددات
عندما تكون اإلجراءات اإللزامية واضحة ،تكون الفوائد ج ّمة
منها تحسني املتابعة واملراقبة واإللزام يف املحمية البحرية
وبالتايل استفادة إدارة املحمية منها ،السامح ملوظفي اإللزام
يف املحمية من العمل بحرفية وإضعاف احتاملية املساءلة
القانونية ضد إدارة املحمية من قبل منتهيك القانون ،كام
سيسمح هذا املؤرش مبراجعة تعليامت وإجراءات اإللزام
لضامن تطبيقها بطريقة منصفة وعادلة.
حتى يف حال عدم وجود تعليامت وإجراءات إلزامية رسمية،
ميكن الحصول عليها عن طريق مقابلة مدراء املحمية
وطاقمها ليصفوا أي تعليامت أو إجراءات غري رسمية
يقومون بها.

في محمية جزيرة بيرد في كومنولث شمال جزر
ماريانا ،هناك جدل وخلط بخصوص القوانين
والتعليمات التي ينبغي إلزامها وما العقوبات و/أو
الحظر المطبّق على المحمية البحرية في عقول
العامة وفي دائرة إلزام الثروة السمكية والحياة
البرية .ومؤخرًا ،رُدّت عدد من االنتهاكات أو
خُفضّت العقوبات بشكل كبير بسبب تعارض
األنظمة مع بعضها البعض أو بسبب عدم تفعيلها
بشكل قوي من قبل القوانين ،وفي حادثة أخرى،
تم القبض على عاملين غير متحدثين للغة
اإلنجليزية ومن غير سكان المنطقة يصطادون
سمك في المحمية البحرية ،وتم احتجازهم في
السجن لمعظم الوقت ،لكن قسم الحماية العامة
لم يكن قادرًا على تحديد الكفالة المناسبة إلطالق
سراحيهما ،لكن في النهاية ،أُفرج عنهما دون أي
متطلبات كفالة.
ينتج عدم الوضوح عن نقص تاريخي لتركيز
مناسب على متطلبات السياسة العامة داخل قسم
الثروة السمكية والحياة البرية بسبب عدم دمج
تعليقات الوكالة باستمرار ضمن التشريعات
والتعديالت والتنظيمات الجديدة ،باإلضافة إلى
ذلك ،تعذر وجود مجلس قانوني متفاني لهذه
الوكالة ولم يتم توفير مجلس قانوني من قبل
مكتب المدعي العام بشكل مستمر ،أما النشاط
اإللزامي المحدود الذي يتم اتخاذه يميل للتأثير
على األفراد غير المتحدثين باللغة اإلنجليزية
وبشكل غير منصف ،وقد يحدث هذا بسبب أنه
ال يتم إخبارهم بقوانين وتعليمات قسم الثروة
السمكية والحياة البرية أو بسبب عدم التوافق
بين تصوارتهم وأخالق استخدام الموارد لديهم.
إن النقص في إجراءات إلزامية واضحة
بشكل عامّ ،
ووجود قوانين وتنظيمات متعارضة مع بعضها
البعض تنقص من فعالية قسم الثروة السمكية
والحياة البرية ويخلق صورة عامة ضعيفة
ومهزوزة.

مؤشرات إدارة الحكم  14إجراءات إلزامية واضحة
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مدى تغطية اإللزام

ماذا نعني "مبدى تغطية اإللزام"؟
هذا املؤرش هو مقياس لعدد دوريات املراقبة واملتابعة التي
يقوم بها موظفو املحمية البحرية خالل فرتة محددة وضمن
نطاق معني.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
تستخدم هذه املعلومات ملراجعة انتظام أنشطة دوريات
املراقبة ،هذه املعلومات هي متطلب أسايس مسبق لتقييم
توجهات االنتهاكات أو عدم اإللتزام الذي عاد ُة ما يتم قياسه
عىل النحو التايل :عدد املخالفات لكل دورية مراقبة ،وهي
كذلك مفيدة يف تحديد مدى تحقيق إدارة املحمية ألهداف
املراقبة واملتابعة واإللزام.

كيفية جمع البيانات
أوالً ،ينبغي أن تتضمن خطة اإلدارة وبرنامج اإللزام قسماً
خاصا يصف جدول مخطط بالدوريات واإلجراءات ،وهذا
ً
بحد ذاته يوفر قاعدة للمعلومات الالزمة ملقارنة الدوريات
الحقيقية ،ويف حال عدم توفر هذه املعلومات ال بد من
إجراء مقابلة مع مدير املحمية البحرية وموظفيها املعينني
لأللزام لوصف جدول الدوريات وإجراءاتها.
ثان ًيا ،مراجعة سجالت الدوريات لحساب الجهد املبذول يف
كل دورية من ناحية:








ساعات العمل
الساعات اإلجاملية
عدد الدوريات
التنويعات يف أمناط الدوريات الزمانية واملكانية
منطقة الدورية (كم مربع)
عدد وأنواع املخالفات املرتكبة خالل كل دورية
املرصح لهم املضبوطني و /أو
عدد الزائرين غري ّ
املشاهدين

G15

ميكن تفكيك البيانات السابقة ألجزاء مختلفة للمحمية
البحرية وأنواع مختلفة من الدوريات ً
أيضا (برية ،بحرية،
موظفي املحمية ،أفراد املجتمع) ،وتتم مراجعة األعامل
املتخذة يف كل دورية لتحديد املشاكل والتحسينات التي
ميكن إضفاؤها عىل نشاط كل دورية ،ويتم تجهيز خريطة
ُتظهر مناطق الدورية وعدد الدوريات والتنويعات يف أمناط
الدورية الزمانية واملكانية.
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املتطلبات
نسخة عن جدول الدورية وإجراءاتها
سجالت الدوريات
تقارير المحمية البحرية الثالثية /السنوية
خريطة للمنطقة
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق للمالحظات

املخرجات
تقرير وصفي سردي.
خريطة تُظهر توزيع الدوريات وأنواع النشاطات
القائمة في المحمية البحرية وحولها.

ثال ًثا ،عقد مقابالت مع موظفي املحمية البحرية ملناقشة
سجالت الدورية وكيفية القيام بالدورية وتحديد املشاكل
واملتطلبات.
راب ًعا ،إجراء مقابالت مع مستخدمي املوارد وأصحاب
الحصص ملعرفة املزيد حول كيفية القيام بالدورية وكيفية
ترصف مسؤويل الدوية أثناء أدائهم ملهمتهم واملشاكل
واملتطلبات.

كيفية حتليل وتفسير النتائج
أعدّوا تقريراً رسدياً وصفياً يتضمن مناقشة لساعات العمل
يف الدورية لكل شهر/سنة ،ساعات الدورية لكل شهر/سنة
وعدد الدوريات/أيام الدوريات يف الشهر/السنة وعدد
الدوريات لكل منطقة ونوعها وعدد وأنواع املخالفات
املرتكبة ،ضعوا هذه املعلومات عىل خريطة لتًظهروا تغطية
املحمية البحرية ،ثم اعرضوها يف جدول ألنواع األعامل
املتخذة خالل كل دورية ورتبوها ووزعوها عىل الخريطة
لتحديد التوجهات واألمناط واملتطلبات.

نقاط القوة واحملددات
قد يؤدي هذا املؤرش إىل تحسينات عىل الدوريات وتغطية
الدوريات ،باإلضاىف إىل تحسينات عىل اإللزام الكليّ للمحمية
البحرية ،الحظوا ّأن الزيادة يف عدد األنشطة غري القانونية
ال ينتج فقط عن زيادة يف الدوريات (توجه إيجايب) بل قد
ينتج عن زيادة يف الخروقات واالنتهاكات (توجه سلبي).
تعتمد االستفادة من هذا املؤرش عىل دقة سجالت الدورية.
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في حديقة حيد  Tubbatahaالوطنية في الفلبينن
يُطلب من الحرّاس بالقيام على األقل بثالث دوريات
عشوائية في األسبوع ويكمّل هذا اإلجراء تشغيل
جهاز الرادار على األقل كل ثالث ساعات ،ويتم
االحتفاظ بدفتر تسجيل لمتابعة عدد المخالفات
المكشوفة خالل فترة الرادار واالعتقال الحقيقي،
وقد تضاعف عدد االعتقاالت على األقل خالل
 3سنوات ،ويُعزى هذا إلى توفير جهاز الرادار
وقوارب دوريات يمكن االعتماد عليها وتمكين
الحرّاس من الكشف المبكر عن المخالفات
والتصدي لها سريعًا.

NOAA Photo Library
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درجة نشر المعلومات لتشجيع أصحاب الحصص
على االلتزام
				

ما املقصود "بدرجة نشر املعلومات
لتشجيع أصحاب احلصص على
االلتزام"؟
هذا املؤرش هو مقياس ملقدار جهود بناء القدرات وفعاليتها
ألصحاب الحصص فيام يخص أهداف املحمية وفوائدها
وقواعدها وتنظيامتها وترتيبات اإللزام فيها.

ملاذا نقيس هذا املؤشر؟
يزيد التعليم والتدريب من وعي أصحاب الحصص بالقواعد
والتنظيامت وترتيبات اإللزام الخاصة باملحمية البحرية من
أجل تغيري السلوكيات واملواقف وزيادة اإللتزام ،وينبغي أن
ينتج عن التحسينات الطارئة عىل اإللتزام بقواعد املحمية
البحرية وتعليامتها من قبل أصحاب الحصص عن برامج
التدريب والتثقيف.

كيفية جمع البيانات
أوالً ،تسجيل عدد وأنواع ورش العمل والدورات التدريبية
وطرق نرش املعلومات املتوفرة لألطراف املعنية أثناء
التخطيط للمحمية البحرية وتنفيذها ،وتتوفر هذه
املعلومات لدى مكتب إدارة املحمية.
ثان ًيا ،مقابلة موظفي املحمية البحرية وسؤالهم حول
نشاطات بناء القدرات ونرش املعلومات مبا يف ذلك:
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ما هو حجم امليزانية املخصصة لنرش املعلومات
وبناء القدرات باملقارنة مع امليزانية الكل ّية
للمحمية؟
هل توفرت نشاطات بناء القدرات يف مرحلة
التخطيط للمحمية حول قواعد وتنظيامت
وترتيبات اإللزام؟
هل أقيمت نشاطات بناء القدرات أثناء التنفيذ
وهل ما تزال قامئة؟
من يتخذ القرارات بخصوص عدد وأنواع نشاطات
بناء القدرات – إدارة املحمية أو أصحاب الحصص
أو كالهام؟
ما هي طبيعة جهود نرش املعلومات املبذولة؟

ثال ًثا ،مقابلة أصحاب الحصص لتحديد مدى رضاهم عن
نشاطات نرش املعلومات وبناء القدرات وعن نوعية هذه
النشاطات ،إذ تختلف األطراف املعنية ما بني الصيايدن
املحليني للس ّياح الغربيني ،وينبغي تطوير عدد من االستبانات
ملختلف مجموعات أالطراف املعنية ،يتم إعداد استبانة
قصرية لتشمل األسئلة التالية:
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املتطلبات



نسخة عن برنامج تنمية القدرات الخاص
بالمحمية
الوصول إلى سجالت ورشات العمل والتدريب
المتوفرة لألطراف المعنية من قبل إدارة المحمية
البحرية.
مقابلة مع أصحاب الحصص لقياس مدى رضاهم
عن نشاطات تنمية القدرات (تعليم وتدريب)
سجالت اإللزام
سجالت ومخرجات نشر المعلومات (المراسالت،
اإلعالم ،المنشورات ،االنترنت ،اإلشارات...الخ)
شخص إلجراء المقابالت
قلم رصاص/ورق









هل توفرت لكم ورشات العمل والدورات التدريبية
أثناء مرحلة التخطيط للمحمية؟
كم كان عددها وما أنواعها؟
هل توفرت لكم ورشات العمل والدورات التدريبية
أثناء مرحلة تنفيذ للمحمية؟
كم كان عددها وما أنواعها؟
هل شعرتم بالرىض إزاء هذه الدورات وورشات
العمل؟ نعم /ال
ملاذا؟
هل انخرطتم باختيار ورش العمل والدورات
التدريبية؟
ما هي وسائل نرش املعلومات التي توفرت لكم؟
ما أكرثها تأث ًريا عليكم؟
هل أث ّرت ورش العمل والدورات التدريبية يف
سلوكيات اإللتزام لديكم؟ نعم /ال
ملاذا؟
هل أصبح لديكم فهماً أوضح بقواعد وتنظيامت
وترتيبات اإللزام نتيجة لحضوركم ورشات العمل
هذه؟ نعم /ال
هل أصبح لديكم فهماً أوضح بغاية املحمية
البحرية نتيجة لحضوركم ورشات العمل هذه؟
نعم /ال

تتم مراجعة سجالت اإللزام املوجودة لدى املحمية البحرية
لتقييم التغريات يف عدد مخالفات األطراف املعنية ممن
حرضوا ورش العمل والدورات التدريبية وينبغي أن تتوفر
أسامء أصحاب الحصص هؤالء عن طريق الئحة أسامء
الحضور.

كيفية حتليل وتفسير النتائج
أعدّوا تقريراً رسدياً يصف جهود بناء القدرات املبذولة
لألطراف املعنية لتعزيز ودعم اإللتزام بقواعد وأنظمة
املحمية البحرية ،كونوا جدوالً يبني االرتباطات بني برامج
نرش املعلومات وبناء القدرات وبني سجالت اإللزام.
قيسوا الفعالية ومقدار الفائدة من خالل مقارنة األنشطة
التي أقيمت باألساليب املختلفة لبناء القدرات ونرش
املعلومات املعروضة بخطة اإلدارة ،يقيس هذا املؤرش
العالقات بني التدريب والتعليم ونرش املعلومات الخاصة
باألطراف املعنية حول األهداف والفوائد والقواعد واألنظمة

املخرجات
تقرير سردي يصف جهود بناء القدرات المبذولة
لألطراف المعنية لتعزيز ودعم اإللتزام بقواعد
وأنظمة المحمية البحرية.
جدول يبين االرتباطات بين برامج نشر
المعلومات وبناء القدرات وبين سجالت اإللزام.

نقاط القوة واحملددات
عىل من يجرون املقابالت أن يكونوا واعيني لحقيقة ّأن
األطراف املعنية ميكن أن يكونوا منحازين يف إجاباتهم
حسب أجنداتهم الفردية أو الجامعية.

مراجع ومواقع إلكترونية مفيدة
Salm, R.V., Clark, J.R. and Siirila, E. (2000).
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مثال من امليدان
منذ تأسيسها من عامين ،قدمت محمية هنغ ثانك
البحرية أربع دورات تدريبية للصيادين حول
القواعد واألنظمة وترتيبات اإللزام لهذه المحمية،
باإلضافة إلى ذلك ،وُزّعت كتب كرتونية عليهم
لتوضيح هذه القواعد واألنظمة وترتيبات اإللزام،
ويجتمع الحرّاس مع الصيادين بشكل غير
رسمي لكن بانتظام كما أنهم قدموا عروضًا
وبناء
في إجتماعات منظمات الصيادين المحلية،
ً
على التقييمات الالحقة بالدورات األربعة ،تبيّن
أن المشاركين كانوا على دراية ومعرفة جيدة
ّ
بالقواعد واألنظمة وترتيبات اإللزام للمحمية
البحرية ،وفي السنة الثانية من تشغيل المحمية
البحرية ،انخفضت المخالفات بما نسبته %80
عن السنة األولى ،ويُعزى هذا إلى برنامج التعليم
والتدريب وللمعرفة األكبر بين الصيادين.

مؤشرات إدارة الحكم  16درجة نشر المعلومات لتشجيع أصحاب الحصص على االلتزام

ويف نهاية الكثري من الجلسات التدريبية وورش العمل ،يتم
إجراء تقييم بعد إنتهاء كافة النشاطات لتقييم مدى فعالية
الربنامج ،غال ًبا ،يوفر هذه التقييامت املدربون أنفسهم،
وتتم مراجعتها لتحديد مستوى رضا املشاركني واملعرفة التي
اكتسبوها من هذه النشاطات.

G16



هل أصبح لديكم فهماً أوضح لألنظمة البيئية
الساحلية واملائية نتيجة لحضوركم ورشات العمل
هذه؟ نعم /ال

وترتيبات اإللزام والتحسينات الكلية عىل مستوى اإللتزام،
ولقد تبينّ أ ّنه عندما ال تشارك األطراف املعنية يف تطوير
هذه القواعد واألنظمة  ،ينخفض مستوى إلتزامهم والعكس
صحيح.
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Nelson Boisvert/Parks Canada

السياحة اإليكولوجية على غرار الكياك البحري ينظر إليها على أنها مصدر رزق لكن الكثير من المناطق
النموذجية أبدت قلقها فيما يتعلق بتأثير هذه النشاط على البيئة
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الملحق

المحميات البحرية التي تم استخدامها كمواقع تجريبية

لجعل هذا الدليل واملؤرشات دقيقة ،ومرنة وقابلة للتطبيق
يف محميتك البحرية ويف العديد من أنواع املحميات
البحرية األخرى ـ فقد تم اختبار هذا الدليل يف محميات
بحرية متنوعة حول العامل .هذه املواقع التجريبية كانت
جزءاً أساسياً يف عملية وضع هذا الدليل .تم اختيار مواقع
املحميات البحرية التجريبية لتمثل تنوعاً يف خصائص املواقع
مبا يشمل :املوقع الجغرايف والحجم ونوع اإلدارة .باإلضافة
إىل ذلك كان عىل املواقع تحقيق عدة رشوط تشمل :التزام
مدير املوقع والقدرة عىل إجراء التقييم وقياس املؤرشات
وطاق ًام من املوظفني املتوفرين للمشاركة .تم عقد ورشة
تدريبية ملمثيل املحميات البحرية وتم تقديم املساعدة
الفنية لتشجيع املشاركني عىل االستفادة من املرشوع يف
تطبيقه مستقب ًال يف املوقع.
تم عقد الورشة التدريبية يف خريف عام  2002وقام ممثلو
املواقع التجريبية باختيار املؤرشات ذات الصلة مبواقعهم،
كام قاموا بتقديم تغذية راجعة حول منهجية املؤرش وقاموا
بوضع خطة إجراء تقييم متهيدية .تال هذه الورشة اختبار
ميداين مدته  6أشهر عىل الرغم من أن كل موقع قام بإجراء
االختبار يف أوقات متنوعة واستغرقوا أوقات مختلفة يف
إجرائه .يف نهاية فرتة االختبار قام كل موقع بتقديم تقرير
مفصل يصف نتائج االختبار وتجربتهم يف تطبيق الدليل يف
محميتهم البحرية .تم استخدام هذه التقارير يف مراجعة
وتنقيح الدليل ولتزويدك بأمثلة تبني لك كيفية استخدام
العديد من املؤرشات.

هناك بعض النقاط امللخصة من هذه املواقع التجريبية التي
أمتت االختبار امليداين يف الوقت الذي متت فيه طباعة هذا
الدليل:






كانوا قادرين عىل املالءمة بني األهداف و الغايات
وتلك املوجودة يف هذا الدليل.
كانوا قادرين عىل اختيار املؤرشات ذات الصلة
مبواقعهم.
كانوا قادرين عىل قياس املؤرشات باستخدام
املنهجيات ومبشاركة الخرباء والجهات املعنية
األخرى يف مواقعهم.
أكرث القيود شيوعاً تضمنت القيود بالنسبة للوقت
لقياس املؤرشات ومواجهة النشاطات املوسمية
والظروف الجوية ونقص الخربة يف إجراء التقييم
وعدم معرفة بعض املؤرشات واملنهجيات.

امللحق يحتوي عىل معلومات ملخصة لكافة املواقع التي
ساهمت يف مبادرة  WCPA-Marine/WWFلفعالية اإلدارة
للمحميات البحرية.
ملزيد من املعلومات حول مواقع املحميات البحرية
التجريبية قم بزيارة املوقع اإللكرتوين:

http://effectiveMPA.noaa.gov/sites/
pilotsites.html
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 = LMEاألنظمة البيئية البحرية الواسعة .ملزيد
من املعلومات http://www.edc.uri.edu/lme
 = RSPبرنامج البحار اإلقليمية .ملزيد من املعلومات
http://www.unep.ch/seas/mappage1.html
املساحات (صغرية ≥  20كم ،2متوسطة  1999 – 21كم،2
واسعة ≤  2000كم.)2








محمية أتشانغ للحيد املرجاني
(غوام)
















 :LMAغري متوفر
 :RSPجنوب املحيط الهادئ
تاريخ التأسيس :تم تبنيه يف تاريخ  16أيار عام
( 1997قانون غوام العام رقم  )21-24ولكن
الحامية التامة بدأت يف تاريخ  1كانوا أول عام
.2001
2
املساحة (كم )( 4.85 :صغرية).
أنواع األنظمة البيئية:
رصيف مرجاين.
األعشاب البحرية.
مانغروف.
بحريات ضحلة صغرية وأقنية استوارية.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة ،سبب
تأسيس املنطقة املحمية :املانغروف واعشاب
البحر تعترب منطقة احتضان رئيسية للعديد
من أحداث (األفراد غري البالغة) من الحيوانات
البحرية مبا فيها األسامك التي تعيش عىل الرصيف
املرجاين يف جنوب غوام.
األهداف العملية لإلدارة :غري قابلة لالستغالل
(ولكن الصيد املوسمي مسموح ألحداث سمك
القرموط ( )rabbitfishوسمك االسقمري (scad
.))mackerel
هيكل نوع اإلدارة :تقليدي.
اإلحداثيات الجغرافية (تقريبية):
13°15’N, 144°40’E
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دورغني

 :LMAتيارات الكناري.

الوطني

16°45’W, 19°21’N - 20°50’N

املنطقة العاملية :شبه قاحلة.
أقرب مدينة رئيسية :نواكشط.

محمية بانكو تشينتشورو للمحيط
احليوي (املكسيك).








املنطقة العاملية :استوايئ.
أقرب مدينة رئيسية :هاغانتا (أغانان).

متنزه بانك
(موريتانيا)




 :RSPبرنامج غرب ووسط أفريقيا.
تاريخ التأسيس.1976 :
املساحة (كم( 12000 :)2كبرية).
أنواع األنظمة البيئية:
كثبان رملية.
األعشاب البحرية.
مسطحات طينية.
جزر رملية وجزر صغرية.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة،
سبب تأسيس املنطقة املحمية :االمتداد الفسيح
لألعشاب البحرية ومسطحات الطني (500كم)2
التي تقدم ظروف مثالية لتكاثر ومنو العديد
من أنواع الطيور والسمك واألصداف والثديات
البحرية والسالحف البحرية.
األهداف العملية لإلدارة :غري قابلة لالستغالل
(ولكن الصيد املوسمي مسموح ألحداث سمك
القرموط ( )rabbitfishوسمك االسقمري (scad
.)mackerel
هيكل نوع اإلدارة :متعدد.
اإلحداثيات الجغرافية:





 :LMAالبحر الكاريبي.
 :RSPالكاريبي األوسع.
تاريخ التأسيس 19 :متوز .1996
املساحة (كم( 1444 :)2متوسطة).
أنواع األنظمة البيئية:
رصيف مرجاين.
اعشاب البحر.
مانغروف.
أرضية رملية.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة،
سبب تأسيس املنطقة املحمية :أكرب تشكيل
لنظام الرصيف املرجاين األمرييك املعتدل ،مبساحة
 52494.83هكتار من البحريات الضحلة املرجانية،
وأربع جزر ( 475.22هكتار) ،وبحريات ضحلة
داخلية ( 121.93هكتار).
األهداف العملية لإلدارة :متعدد.
هيكل نوع اإلدارة :تقليدي.
اإلحداثيات الجغرافية:
18°48’N - 18°21’N / 87°11’W - 87°28’W




املنطقة العاملية :الكاريبي األمرييك املعتدل.
أقرب مدينة رئيسية :تشيتومال تبعد  130كم عن
ماهاهول.

جزيرة الطيور (كومنولث جزيرة
ماريانا الشمالية .)CNMI















 :LMAغري متوفر.
 :RSPالربنامج البيئي ملنطقة جنوب املحيط
الهادئ (.)SPREP
تاريخ التأسيس :نيسان .2001
املساحة (كم( 1.3 :)2صغرية).
أنواع األنظمة البيئية:
حجر جريي طبيعي.
حافة (طرف) الرصيف املرجاين.
غابة.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة،
سبب تأسيس املنطقة املحمية :حافة الرصيف
املرجاين ،مدخل ُيعترب منطقة سباحة شائعة كام
تعترب مدخ ًال للغوص لألنفاق التي تقع تحت املاء
والكهوف واألرصفة املرجانية الحا ّف ّية وشاطئ
الجزيرة الصخرية التي تضم مستعمرة تعشيش
لطيور البحر.
األهداف العملية لإلدارة :ال أخذ.
هيكل نوع اإلدارة :تقليدي.
اإلحداثيات الجغرافية:
145°48’E and 15°15’N

الحدود 1000 :قدم باتجاه البحر من عالمة الجزر
و  500قدم باتجاه اليابسة.
املنطقة العاملية :استوايئ.
أقرب مدينة رئيسية :سان روك ،سيبان.

متنزه بوناكني الوطني (اندونيسيا).









 :LMAبحر اندونيسيا.
 :RSPبحار رشق آسيا
تاريخ التأسيس.1991 :
املساحة (كم( 790 :)2متوسطة).
أنواع األنظمة البيئية:
رصيف مرجاين.
مانغروف.
أعشاب البحر.
الخنادق والجدران البحرية الشاطئية العميقة.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة،
سبب تأسيس املنطقة املحمية :مرجان متنوع







ومجتمعات متنوعة من األسامك التي تعيش عىل
األرصفة املرجانية ،وتنوعاً ووفرة يف املانغروف
واالمتداد الواسع ألعشاب البحر الذي يدعم
مجتمعات األطوم  -حيوان مايئ ()dugong
ومجتمعات سالحف البحر واملجموعة الجديدة
التي تم اكتشافها من اإلالكانث ()coelacanths
املقيمة.
األهداف العملية لإلدارة :متعدد.
هيكل نوع اإلدارة :إدارة تشاركية.
اإلحداثيات الجغرافية:
1°35’N and 124°44’E

املنطقة العاملية :استوايئ.
أقرب مدينة رئيسية :مانادو ،وسوالوييس الشاملية.

محمية جزيرة تشنل البحرية الوطنية
(الواليات املتحدة).













 :LMAتيارات كاليفورنيا.
 :RSPشامل رشق املحيط الهادئ.
تاريخ التأسيس.1980 :
املساحة (كم( 4349 :)2واسعة).
أنواع األنظمة البيئية:
غابة عشب البحر.
منطقة مد وجزر صخرية
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة ،سبب
تأسيس املنطقة املحمية :غري متوفر.
األهداف العملية لإلدارة :غري متوفر.
هيكل نوع اإلدارة :إدارة تشاركية.
اإلحداثيات الجغرافية:
34°N and 120°W.

املنطقة العاملية :الهادئ املعتدل.
أقرب مدينة رئيسية :سانتا باربارا ،كاليفورنيا.

محمية الشرق األقصى البحرية
(روسيا).







 :LMAبحر اليابان.
 :RSPشامل غرب املحيط الهادئ.
تاريخ التأسيس 24 :آذار .1978
املساحة (كم( 0.64 :)2صغرية).
أنواع األنظمة البيئية:
الشواطئ الصخرية.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة،
سبب تأسيس املنطقة املحمية :بيئة الجزر والبيئة
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الشاطئية البحرية لخليج بيرت األكرب والتي تحتوي
عىل أكرث من  2700نوع بحري (العديد منها تحت
الحامية الدولية).
األهداف العملية لإلدارة :متعدد.
هيكل نوع اإلدارة :تقليدية.
اإلحداثيات الجغرافية N°42.5 :و .,E°131.5
املنطقة العاملية :معتدل وشبه استوايئ.
أقرب مدينة رئيسية :فالديفوستك.

محمية جزيرة غاالباغوس البحرية
(اإلكوادور).














 :LMAغري متوفر.
 :RSPجنوب رشق املحيط الهادئ.
تاريخ التأسيس.1998 :
املساحة (كم( 135000 :)2واسعة).
أنواع األنظمة البيئية:
.Upwelling
املواد الربكانية.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة ،سبب
تأسيس املنطقة املحمية :املياه الشاطئية عالية
اإلنتاج تدعم سلسلة غذائية غنية ،والتي متتد ليس
فقط من العوالق إىل اسامك القرش إىل الحيتان
ولكنها متتد لتشمل النباتات عىل اليابسة والحرشات
والطيور .غاالباغوس تقع عىل خط االستواء وتقع
أيضاً عىل ممر التيارات الهادئة الغنية باملواد
املغذية وهي تركيبة متيزها عن مجموعات الجزر
األخرى .املرجان الواقع هنا وسمك الراي ()rays
والنباتات والحيوانات األخرى الشائعة يف البحار
االستوائية تشارك الجزر مع البطريق والفقمة ذات
الفراء وأنواع املياه الهادئة.
األهداف العملية لإلدارة :متعدد.
هيكل نوع اإلدارة :إدارة تشاركية.
اإلحداثيات الجغرافية.,W°92/°89 N°2/S°2 :
املنطقة العاملية :استوايئ /قاحل.
أقرب مدينة رئيسية :غواياكويل.

محمية هول تشان البحرية (بليز).






210

 :LMAالبحر الكاريبي.
 :RSPالكاريبي األوسع.
تاريخ التأسيس 2 :أيار .1997
املساحة (كم( 8 :)2صغرية).
أنواع األنظمة البيئية:
رصيف مرجاين.









عشب البحر.
مانغروف.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة ،سبب
تأسيس املنطقة املحمية :متت املطالبة باملحمية
من قبل املجتمع واملنظامت الدولية بسبب
الرتكيبة الفريدة للقناة وبسبب وفرة موارد الصيد
(تشمل املحار والكركند) والقابلية لتداخل املوائل
للرصيف املرجاين وأعشاب البحر واملانغروف يف
هذه املنطقة.
األهداف العملية لإلدارة :متعدد.
هيكل نوع اإلدارة :إدارة تشاركية (شبه
حكومية).
اإلحداثيات الجغرافية N°17.7 :و .,W°87.7
املنطقة العاملية :الكاريبي األمرييك املعتدل.
أقرب مدينة رئيسية :قرية سان بيدرو وكايي
غوالكر.

محمية جزيرة لينجر البحرية (جزيرة
بونبي ،احتاد واليات ميكرونيزيا
الفيدرالي).













 :LMAغري متوفر.
 :RSPالربنامج البيئي ملنطقة جنوب املحيط
الهادئ.
تاريخ التأسيس :شباط .2001
املساحة (كم( 2 :)2صغرية).
أنواع األنظمة البيئية:
رصيف مرجاين.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة،
سبب تأسيس املنطقة املحمية :مكان تجمع
ووضع بيوض ،ومكان تفقيس بيض السالحف،
والفقاريات متنوعة ،وقاعدة . WWII
األهداف العملية لإلدارة :غري قابلة لالستغالل.
هيكل نوع اإلدارة :تعتمد عىل املجتمع.
اإلحداثيات الجغرافية:
7°N - 158°13’E
املنطقة العاملية :استوايئ.
أقرب مدينة رئيسية :كولونيا.

متنزه شاطئ
(املكسيك).



لوريتو

 :LMAخليج كاليفورنيا.
 :RSPشامل رشق املحيط الهادئ.

الوطني













تاريخ التأسيس 19 :متوز .1996
املساحة (كم( 2065 :)2كبرية).
أنواع األنظمة البيئية:
مروج نباتية.
شجريات صحراوية.
مانغروف.
األرصفة املتشعبة الصخرية.
رودواليت ()Rodolites
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة،
سبب تأسيس املنطقة املحمية :عىل األقل 260
نوع من السمك .خمسة أنواع من السمك املوجود
يف خليج كاليفورنيا موجودة يف املتنزه ،وجميعها
تحت الحامية 90 .نوع طري بري (أريض) و110
نوع مايئ 30 .نوع من الثديات البحرية من ضمن
 35نوع املسجلة يف خليج كاليفورنيا ( 9منها تحت
الحامية).
األهداف العملية لإلدارة :متعدد.
هيكل نوع اإلدارة :تقليدية.
اإلحداثيات الجغرافية:
25°35’ - 26°07’N، 110°45’ - 111°21’W
املنطقة العاملية :شبه قاحلة.
أقرب مدينة رئيسية :لوريتو والباز ،وباجا
كاليفورنيا سور.

متنزه جزيرة
(تنزانيا).








مافيا

الوطني

 :LMAتيارات أغولهاس.
 :RSPرشق أفريقيا.
تاريخ التأسيس.1995 :
املساحة (كم( 822 :)2متوسطة).
أنواع األنظمة البيئية:
مانغروف.
مسطحات أعشاب البحر.
أرصفة مرجانية.
مسطحات مرجانية مبنطقة املد والجزر.
بحريات صغرية ضحلة.
غابات شاطئية.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة،
سبب تأسيس املنطقة املحمية :يتألف األرخبيل
من عدد من الجزر الكبرية وجزر مرجانية صغرية.
نظراً ملوقعها عىل طول الحاجز فإن الجزيرة تعترب
مكان التقاء عدد كبري من سمك املحيط وتنوع
واسع للسمك املوجود يف األرصفة املرجانية
للمحيط الهندي .يوجد أكرث من  400نوع من
السمك يف املتنزه.



األهداف العملية لإلدارة :متعدد.
هيكل نوع اإلدارة :تقليدية مع إدارة تشاركية.
اإلحداثيات الجغرافية:



املنطقة العاملية :استوايئ.
أقرب مدينة رئيسية :دار السالم.






7°45’ - 8°9’S، 39°54’ - 39°30’E.

محمية ميرامارا البحرية (إيطاليا).














 :LMAالبحر األبيض املتوسط.
 :RSPالبحر األبيض املتوسط.
تاريخ التأسيس.1986 :
املساحة (كم( 1.2 :)2صغرية).
أنواع األنظمة البيئية:
مدي جزري (متعلق باملد والجزر).
شواطئ صخرية.
قاع لينّ .
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة ،سبب
تأسيس املنطقة املحمية :إن مريامار تركز عىل
النشاطات املرتبطة بالتعليم واألبحاث العلمية
واملرتبطة بعمليات التكاثر البيولوجية ألنواع
السمك واملرتبطة أيضاً بنوعية املياه.
األهداف العملية لإلدارة :غري قابلة لالستغالل.
هيكل نوع اإلدارة :إدارة تشاركية.
اإلحداثيات الجغرافية:
45°42’N - 13°42’E

املنطقة العاملية :البحر األبيض املتوسط.
أقرب مدينة رئيسية :تريستي.

نيميليس (باالو).













 :LMAغري متوفر.
 :RSPجنوب املحيط الهادئ.
تاريخ التأسيس.1995 :
املساحة (كم( 30 :)2متوسطة).
أنواع األنظمة البيئية:
رصيف مرجاين.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة،
سبب تأسيس املنطقة املحمية :واجهة مرجانية
ذات تنوع كبري.
األهداف العملية لإلدارة :غري قابلة لالستغالل.
هيكل نوع اإلدارة :تقليدية.
اإلحداثيات الجغرافية:
7°2’N - 134°6’E.

		

املنطقة العاملية :استوايئ باسيفييك (هادئ).
أقرب مدينة رئيسية :كورور.

211

محمية بيتي بومب هول (غوام).














 :LMAغري متوفر.
 :RSPجنوب املحيط الهادئ.
تاريخ التأسيس 16 :أيار .1997
املساحة (كم( 3.36 :)2صغرية).
أنواع األنظمة البيئية:
رصيف مرجاين.
مسطحات أعشاب البحر املتناثرة.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة ،سبب
تأسيس املنطقة املحمية :رقع مرجان ممتدة يف
حفر فريدة من نوعها ضمن مسطح بيتي املرجاين.
يوجد يف املوقع العديد من املوائل الالزمة لدورة
حياة األحياء البحرية.
األهداف العملية لإلدارة :غري قابلة لالستغالل.
هيكل نوع اإلدارة :تقليدية.
اإلحداثيات الجغرافية:
		
13°27’N - 144°42’E.
املنطقة العاملية :استوايئ باسيفييك (هادئ).
أقرب مدينة رئيسية :هاغاتنا (أغانا).

متنزه ساغينوي سانت لورنس البحرية
(كندا).
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 :LMAسلسلة نيوفاوندالند  -البرادور.
 :RSPغري متوفر.
تاريخ التأسيس 8 :حزيران .1998
املساحة (كم( 1138 :)2متوسطة).
أنواع األنظمة البيئية:
املياه الباردة عند مصب النهر.
مسطحات الطني املدجزرية.
(الج ُرف) تحت املاء.
املنحدرات ُ
املغذيات الغنية يف املياه الباردة.
مضيق بحري.
مستنقع.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة،
سبب تأسيس املنطقة املحمية :تم تأسيسها من
أجل حامية مجتمعات حيتان بيلوغا ()beluga
التي تتعرض ملهددات خطرية ويتم تدمريها
بشكل حاد .تعترب منطقة تغذية صيفية الستضافة
العديد من أنواع الحيتان املهاجرة من شامل
املحيط األطليس .الحوت ذو الزعنفة ( )finوحوت
املينك ( )minkeوالحوت األزرق ( )blueوالحوت
األحدب ( )humpbackجميعها تلتلقي يف هذه
املنطقة لتتغذى عىل الكريل ( )krillاملوجود
بكثافة عالية يف هذه املياه الغنية باملغذيات.



األهداف العملية لإلدارة :استخدام متعدد.
هيكل نوع اإلدارة :تقليدية (حكومات محلية
وفدرالية).
اإلحداثيات الجغرافية:



املنطقة العاملية :بارد معتدل.
أقرب مدينة رئيسية :ساغوناي وريفريا دو لوب
(ضمن  15كم).






47°39’- 48°29’N and 69°17’-70°42’W.

محمية سانهايا للسمك (كومنولث
جزر ماريانا الشمالية).














 :LMAغري متوفر.
 :RSPجنوب املحيط الهادئ.
تاريخ التأسيس :ترشين أول .1994
املساحة (كم( 0.8 :)2صغرية).
أنواع األنظمة البيئية:
حواف الحيد املرجاين.
محميات أسامك.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة ،سبب
تأسيس املنطقة املحمية :معامل مرجانية فريدة،
وموقع غطس ،ويعترب حافة الرصيف املرجاين،
وموقع تاريخي  WWIIلحطام السفن.
األهداف العملية لإلدارة :غري قابلة لالستغالل.
هيكل نوع اإلدارة :تقليدية.
اإلحداثيات الجغرافية (تقريبية):
14°7’5''N - 145°10’E.

املنطقة العاملية :استوايئ باسيفييك (هادئ).
أقرب مدينة رئيسية :سونغ سونغ روتا.

محمية سيان كان للمحيط احليوي
(املكسيك).








 :LMAالبحر الكاريبي.
 :RSPالكاريبي األوسع.
تاريخ التأسيس 20 :كانون ثاين .1986
املساحة (كم( 6000 :)2واسعة).
أنواع األنظمة البيئية:
الرصيف املرجاين.
البحريات الصغرية الضحلة الشاطئية.
مانغروف.
غابات استوائية.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة ،سبب
تأسيس املنطقة املحمية :رصيف مرجاين ومنبسط







طوله  120كم وعمق 60م باتجاه البحر الكاريبي
وهو جزء من ثاين أكرب رصيف مرجاين يف العامل.
األهداف العملية لإلدارة :متعدد.
هيكل نوع اإلدارة :تقليدية.
اإلحداثيات الجغرافية (تقريبية):
19°05’ - 20°06’N، 87°30’ - 87°58’E.

املنطقة العاملية :الكاريبي األمرييك املعتدل.
أقرب مدينة رئيسية :كانكون وكاريلو بريتو.

متنزه توباتاها للحيد املرجاني
البحرية (الفلبني).














 :LMAبحر سولو سيليبس.
 :RSPبحار رشق آسيا.
تاريخ التأسيس 11 :آب .1998
املساحة (كم( 322 :)2متوسطة).
أنواع األنظمة البيئية:
جزيرة مرجانية استوائية.
رصيف مرجاين.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة ،سبب
تأسيس املنطقة املحمية :جزيرة مرجانية استوائية
ذات كثافة عالية من األحياء البحرية؛ الجزيرة
الصغرية الشاملية تعترب موقع تعشيش للطيور
وللسالحف البحرية .رصيف مرجاين أصيل ذو
واجهة عمودية ،وبحريات صغرية ضحلة وجزيريت
مرجان.
األهداف العملية لإلدارة :ال أخذ.
هيكل نوع اإلدارة :إدارة تشاركية.
اإلحداثيات الجغرافية (تقريبية):
8°45’ - 9°00’N and 119°45’-120°04’E.
املنطقة العاملية :استوايئ.
أقرب مدينة رئيسية :مدينة بريتو برينسيسا،
وباالوان.

محمية احمليط احليوي للخليج األعلى
لدلتا لنهر كولورادو وكاليفورنيا
(املكسيك).












 :LMAخليج كاليفورنيا.
 :RSPشامل رشق املحيط الهادئ.
تاريخ التأسيس 10 :حزيران .1993
املساحة (كم( 9340 :)2واسعة).
أنواع األنظمة البيئية:
مناطق رطبة.
البيئة الضحلة الشاطئية.
الدلتا.
مصب النهر.
وصف املوارد الخاصة ،املعامل البيئية املهمة،
سبب تأسيس املنطقة املحمية :موائل بحرية/
شاطئية :املياه شبه املفتوحة الضحلة الشاطئية،
الخط الشاطئي الرميل/الطيني وذو القاع اللني،
واملناطق الصخرية (تشكيالت كوكوينا(  ( icoqu
 ،))naوفيضانات الدلتا (األرايض الرطبة اإلنرتتيدال
( )intertidalواآلسنة (السوداء ،واملسطحات
املالحة) .املوائل األرضية (اليابسة) :وكثبان رمل
غران ديسريتو ( ،)Gran Desiertoوصحراء سان
فيليب (صحراء سونورا).
األهداف العملية لإلدارة :متعدد.
هيكل نوع اإلدارة :تقليدية.
اإلحداثيات الجغرافية (تقريبية):
21°-22.5°’N، 113°-116°E.




املنطقة العاملية :شبه استوايئ.
أقرب مدينة رئيسية :سان دييغو ،وكاليفورنيا،
ومكسيكايل ،واملكسيك.
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سرد المصطلحات
أبيوتيك ( :)abioticالعوامل غري البيولوجية التي تلعب دوراً
هاماً يف بيئة األحياء البحرية (مثل القوام ،والحرارة ،والتيارات،
ودرجة الحموضة .)PH
وفرة النوع :عدد األفراد لنوع معني املوجودة يف منطقة
محددة.
املوثوقية (املصداقية) :يف هذا الدليل هذا املصطلح يتضمن حالة
املصداقية ،والخضوع لاللتزام باإلبالغ ،وتفسري وتربير تأسيس
املحمية البحرية ،وإنجازاتها وإخفاقاتها ،واملوارد (املادية واملالية
والبرشية) التي تم استخدامها ملهامها.
اإلدارة املتكيفة :العملية الدورية الختبار االفرتاضات ،والتعلم
من خالل تقييم نتائج هذا االختبار ،ومن ثم مراجعة وتحسني
املامرسات اإلدارية .إن نتائج اإلدارة املتكيفة يف سياق املناطق
املحمية هي تحسني الفعالية والتقدم يف طريق تحقيق األهداف
و الغايات.
تخصيص املوارد :هي عملية توزيع املوارد بني الرشكاء املتنوعني
أو األطراف املعنية.
التقدير :أنظر التقييم .بهدف هذا الدليل فإن التقدير والتقييم
يستخدمان بصورة تبادلية ،مع أننا نعرف أن املصطلح ُيع ّرف
عىل أنه تحديد األهمية وحجم وقيمة اليشء أو العملية.
الجمهور :املشاركني والقارئني واملراجعني أو املستمعني (الجهات
املعنية باملحمية البحرية أو الجامعة املهتمة).
الخريطة املرجعية :خريطة تحتوي املعامل الجغرافية املستخدمة
كمرجع مكاين.
أنواع القاع ( :)benthicالكائنات الحية التي تعيش و/أو تتكاثر
يف منطقة قاع البحر.
منطقة القاع ( :)benthicمنطقة فرعية أساسية من املحيط
تشمل كامل منطقة قاع البحر.
الكتلة الحيوية :كمية األشياء الحية (األحياء) معرب عنها بوحدة
الوزن لكل وحدة مساحة أو وحدة حجم.
بيوتا ( :)biotaعدد األحياء املوجودة يف نظام حيوي.
العصا املكسورة ( :)broken stickمنوذج إحصايئ للتوزيع
العشوايئ للموارد بني األنواع .إنها كام لو أن العصا قد تكرست
إىل عدة أجزاء بدون وجود عالقة بينها تحدد حجم كل جزء.
الئحة الشيفرة :ترجمة معنى البيانات التي تم جمعها والشيفرة
التي تقابلها.
اإلدارة التشاركية :رشاكة تكون فيها الحكومة والجهات املعنية
تتشارك السلطة واملسؤولية يف صنع القرارات بشأن إدارة املوارد.

وميكن أن تأخذ عدة أشكال وتتضمن مشاركة واسعة من قبل
الرشكاء والجهات املعنية.
املجتمع (تعريف حيوي فزيايئ) :تشكيلة من مجتمعات
الكائنات الحية التي تتفاعل مع بعضها البعض ( )biotaالتي
تعيش مع بعضها البعض يف منطقة جغرافية محددة ،تشمل
األحياء املقيمة والدخيلة.
املجتمع (تعريف إنساين/اجتامعي) :مجموعة من الناس لديهم
اهتاممات مشرتكة (من املحتمل أنهم يعيشون يف منطقة
محلية).
بنية املجتمع :تنوع جميع األنواع املوجودة يف املجتمع ووفرتها
النسبية (نسبة إىل بعضها البعض) .غنى األنواع ،وهيمنتها،
وتنوعها ووفرتها النسبية تعترب جميعها خصائص لبنية املجتمع.
اإلدارة املجتمعية (املبنية عىل املجتمع) :هي اإلدارة التي تركز
عىل األشخاص أو املجتمع مع مشاركة واسعة من قبل الجهات
املعنية والرشكاء.
مجموعات التحكم :مجموعة من األشخاص تستخدم كمعيار
للمقارنة مبجموعة االختبار .األشخاص يف مجموعات التحكم
لديهم خصائص مشابهة لتلك التي لدى مجموعة االختبار ويتم
اختيارها عشوائياً.
األنواع الخفية ( :)crypticهي األنواع التي ونتيجة لخصائصها
(دورة حياتها ،واحتياجاتها البيئية ،وأمناط غذائها... ،الخ) يصعب
العثور عليها أو ميكن اعتبارها نادرة.
قاعدة البيانات :موقع تخزين البيانات املدخلة .مجموعة من
البيانات مخزنة خصيصاً لغايات البحث الرسيع واالستعادة.
تنقية البيانات :مراجعة البيانات للتأكد من اكتاملها ومن خلوها
من األخطاء.
ترميز البيانات :هي عملية ترجمة كل وحدة بيانات من أجل
تحضريها للتحليل.
إدخال البيانات :هي العملية الطويلة واململة يف نقل البيانات
التي متت تنقيتها والتي تم ترميزها إىل موقع تخزين دائم ميكن
منه إعادة استخراجها من أجل تحليلها.
إدارة البيانات :هو الفعل أو العملية أو الوسائل التي يتم إدارة
البيانات من خاللها .وهذا رمبا يتطلب تصنيف وتخزين وحامية
ووضع قوائم وتنظيم واستخراج واستعادة وتوزيع البيانات

(Lake and Water Word Glossary - http://www.
)nalms.org/glossary/glossary.htm

مناطق بيئية انتقالية ( :)ecotonesمنطقة انتقالية تقع بني
امتداد موئلني حيث يتقاطع مجال األحياء لكل موئل ،وحيث
توجد أحياء فريدة خاصة باملنطقة االنتقالية.
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تقييم األثر البيئي :إن عملية تقييم األثر البيئي ُتثار يف العادة
عند ظهور أعامل كبرية (مثل الترشيعات ،أو السياسات ،أو
برنامج أو مرشوع) ويؤثر عىل البيئة بشكل كبري.
التقييم :الحكم أو تقييم حجم اإلنجاز مقارنة ببعض الخصائص
التي تم تحديدها مسبقاً ،يف هذه الحالة هي األهداف العملية
التي تم تأسيس املنطقة املحمية من أجل تحقيقها .املعلومات
التي ُيبنى عليها هذا التقييم ميكن أن تأيت من عدة مصادر ،ولكن
املراقبة يف هذه الحالة تعترب ذات أهمية كبرية يف مساهمتها
يف تقديم البيانات األساسية التي ينبغي أن تدعم التقييم
(.)Hockings et al., 2000
خطة التقييم :هو مخطط للعمليات ،ومنهجية التخطيط املسبق
من أجل القيام بإجراء تقييم الفعالية (أنظر الصندوق .)6
النوع الرئييس :كائن حي له أهمية بيئية أو برشية والتي تعترب
ذات أولوية بالنسبة إلدارة املحمية البحرية.
شبكة الغذاء :هو متثيل لتدفق الطاقة عرب املجتمعات.
تكامل شبكة الغذاء :هو مقياس ملدى دعم (بالنسبة ألفراد
املجتمع) وموثوقية العالقات الغذائية عرب سالسل الغذاء
املتداخلة يف مجتمع ما.
املعرفة الرسمية :هي درجة الوعي باملعلومات التي تم الحصول
عليها من قبل الجهات العلمية واملوجودة لدى الجهات املعنية
والرشكاء ومجموعات املستخدمني حول استخدام املحمية
البحرية واثر األنظمة البيئية.
نظام املعلومات الجغرايف ( :)GISمجموعة منظمة من
معدات الكمبيوتر والربمجيات والبيانات الجغرافية واملوظفني
تم تصميمها من أجل الحصول عىل جميع أشكال املعلومات
الجغرافية التي ميكن الحصول عليها من املصادر املختلفة سواء
إحصائياً أو عىل شكل خرائط وتخزين هذه البيانات وتحديثها
وتحليلها (.)EPA Terminology Reference System
الهدف العام ( :)goalعبارة فضفاضة تبني الهدف النهايئ الذي
تسعى املحمية البحرية إىل تحقيقه.
املوئل :مكان عيش الكائنات الحية ومجتمعاتها ،كام تم تحديده
من خالل خصائصه املتعلقة باألشياء الحية ( )bioticوالفزيائية
( .)physicalتم التمييز بني أنواع املوائل املختلفة من خالل
بينتها من األمور الحية وغري الحية ()biotic & abiotic
وتركيبتها التي تشكل مكان العيش.
تعقيد املوئل :املدى (بالكيلو مرت املربع) والتنوع (بالعدد) ألنواع
املوائل والنطاقات البينة املوجودة يف منطقة محددة.
توزيع املوئل :الخصائص الرتكيبية واملكانية لجميع أنواع املوائل
املوجودة.
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تكامل املوئل :املدى الذي تتوزع به أماكن العيش وتعقيدها يف
منطقة ما الذي سوف تستمر عليه مبرور الوقت.
املؤرش :وحدة من املعلومات يتم قياسها مبرور الوقت والتي
تسمح لك بتوثيق التغريات الحاصلة لصفات معينة يف املحمية
البحرية .كام أنها تساعدك عىل فهم وضعك الحايل وإىل أين
تتجه وما هو بعدك عن تحقيق الهدف العام (adapted from
.)Hockings et al., 2000
منطقة اإلنرتتيدال ( :)intertidalوهي املنطقة الواقعة بني
أعىل ارتفاع للمد وأخفض ارتفاع للجزر سنوياً.
املرشدون (املخربون) الرئيسيون :هم األشخاص الذين ميتلكون
املنزلة والخربة أو املعرفة والذين ميكن أن يقدموا معلومات
شاملة مهمة حول موضوع أو حالة معينة (adapted from
.)Bunce et al., 2000
التوزيع الطبيعي ( :)log-normalمنوذج إحصايئ لتوزيع املوارد
بني األنواع ويتم تحديده تبعاً لبعض العوامل املتداخلة .وهذا
يؤدي إىل التوزيع الطبيعي لوفرة الطبقات مام يعني أن عدد
األنواع الواقعة تحت كل طبقة مقسمة (موضوعة بيانياً) مقابل
القيمة املدخلة لفئة الطبقة.
هيئة اإلدارة :هي الهيئة (الهيئة اإلدارية ،أو اللجنة التنفيذية،
أو الهيئة االستشارية) التي تحكم إدارة واستخدام املحمية
البحرية.
فعالية اإلدارة :الدرجة التي تقوم بها األعامل اإلدارية بتحقيق
األهداف والغايات للمحمية البحرية.
املحمية البحرية :هي أية منطقة واقعة ضمن أعىل وأخفض
مد وجزر تم تسجيله سنوياً أو املناطق الواقعة أدىن من
أخفض تسجيل للجزر تم تسجيله ،مع جميع الحاشية النباتية
والحيوانية واملياه واملعامل التاريخية والثقافية املرتبطة بها والتي
متت حاميتها بالقانون أو أية وسائل حامية أخرى فعالة لحامية
جزء أو كامل البيئة التي تضمها (.)IUCN
إرسال الرسائل :عملية مشاركة نتائج التقييم مع الجمهور
املستهدف ،وينبغي أخذ أية رسالة والشكل الذي سيتم إرسالها
به من أجل مشاركة النتائج بعني االعتبار.
املناطق الحدودية ( :)neriticاملناطق الضحلة من البحريات أو
املحيطات التي تحد اليابسة .كام أن هذا املصطلح يستخدم أيضاً
لتحديد عدد األحياء التي تحتل النظام البيئي عىل طول شاطئ
البحرية أو املحيط.
بدون قيمة تجارية :القيمة االقتصادية للنشاطات التي ال يتم
االتجار بها يف السوق والتي تشمل االستخدام املبارش مثل
الغواصني الذين يسافرون إىل املحمية البحرية بوسائلهم الخاصة،
واالستخدام غري املبارش مثل الدعم البيولوجي عىل شكل مغذيات،
وموائل السمك وحامية الشواطئ من أمواج العواصف.

قيمة عدم االستخدام :هي القيم غري املرتبطة بأي استخدام
وتشمل القيمة الحالية(قيمة معرفة أن املوارد موجودة يف
ظروف معينة) ،قيمة البيع (قيمة القدرة عىل استخدام املوارد
يف املستقبل) ،وقيمة التوريث (قيمة ضامن توفر املوارد لألجيال
القادمة).
منطقة غري قابلة لالستغالل :هي املنطقة املحمية متاماً
(أو موسمياً) من االستخدامات البرشية االستخالصية وغري
االستخالصية التي يرتتب عليها آثار معينة ( ُيسمح ببعض
االستثناءات لبعض النشاطات البحثية أو العلمية) .و ُتدعى أيضاً
"محمية" أو "منطقة محمية متاماً".
الهدف العميل :عبارة محددة تبني ما الذي يجب تحقيقه من
أجل بلوغ الهدف العام.
مقياس تراتبي :مقياس يبني رتب قيم املتغريات من أجل مالحظة
االتجاهات أو امليول العامة .إعطاء الرتب يقدم مؤرشاً عىل ما إذا
كانت إحدى القيم أكرب أو أقل من القيم األخرى.
املخرجات ( :)outcomesاألثر الذي ترتب عىل األعامل اإلدارية
أو األحداث الفعلية الناتجة عنها .النتائج ( )outputsتبني املدى
الذي تحققت به األهداف العملية لإلدارة.
النتائج ( :)outputsالنتاج أو الخدمات أو املنجزات املتأتية من
برنامج عمل مخطط له مسبقاً والذي يظهر بسبب النشاطات
اإلدارية.
تشاركية :هي عملية تعترب فرصة لألفراد أو كل جهة معنية
للمشاركة يف اإلدارة.

اسرتاتيجية إيصال النتائج :منهجية توضح الخطوط العريضة
لكيفية إيصال شكل التقديم (العرض) الذي تم تحديده للجمهور
املستهدف.
األنواع املقيمة :الكائنات الحية التي تعيش يف موقع محدد ،كام
هو حال غالبية النباتات ،واإلسفنج... ،الخ.
املقابالت شبه الهيكلية :املقابالت املبنية عىل استخدام الدليل
(مثل املالحظات أو االستبيان) ،ولكن التي يوجد فيها حرية
املناقشة .و ُينصح بها يف حالة كانت هناك فرصة واحدة فقط
ملقابلة شخص ما.
األنواع الالطية (غري املتنقلة) :تصف الحيوانات التي ال تتحرك
أو التي ال تتنقل كثرياً .مثل املرجان واإلسفنج والربنقيل (نوع من
اإلوز) والرشاشات البحرية (.)squirts
الجهات املعنية (الرشكاء) :األفراد أو الجامعات أو املنظامت التي
تؤثر أو تهتم أو تعمل أو تتأثر باسرتاتيجية محددة للمحمية
البحرية.
سبتايدال ( :)subtidalاملناطق الواقعة تحت مستوى الجزر.
النجاة :نسبة النجاة (االحتاملية) الناتجة عن عملية أو حدث
(اإلمداد).
القياس عن بعد :هو استخدام أمواج الراديو وخطوط التلفون
...الخ إلرسال القراءات من أدوات القياس إىل أداة أخرى حيث
يتم تسجيل القراءات وتبيينها.

فينولوجيا ( :)phenologyالعالقات بني الظروف البيئية (مثل
املناخ أو درجة الحرارة) والعمليات أو األحداث البيولوجية
الدورية (مثل التكاثر).

املهددات :هي تلك العوامل التي تؤثر حاألً عىل التنوع الحيوي
واألمن الغذايئ وأسباب العيش.

املامرس :شخص ميلك الخربة واملهارات الفنية وميارس الحامية.

املستوى الغذايئ :املوقع يف سلسة الغذاء أو يف شبكة الغذاء
ابتداءاً من املنتجات األولية مروراً بالحيوانات العاشبة إىل
املستهلكني األساسيني والثانويني.

البيانات النوعية :هي البيانات غري الرقمية ،تأيت بياناتها عادة
عىل شكل فئات( ،مثل تفضيالت ،وآراء ،وسلوك... ،الخ).
البيانات الكمية :بيانات رقمية يتم الحصول عليها من خالل
قياس األشياء أو األحداث.
نجاح اإلمداد :درجة إمداد األحداث (األفراد غري البالغة) والنجاة
التي تحدث عرب مجتمع من األحياء املوجودة يف مجتمع ما.

اختبار-ت ( :)t-testاختبار إحصايئ يفرتض التوزيع الطبيعي.
وهذا االختبار يعترب مناسباً عندما يكون لديك فرتة مستقلة
مفردة وثنائية غري مستقلة (تابع) ،وتريد أن تخترب الفرق بني
متوسطني معيار متغري لعينيتني مستقلتني (ملزيد من املعلومات
واألمثلةA. Agresti and B. Finlay, Statistical Methods :

.)for the Social Sciences. 3rd edition, 1997
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يساعد اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة العامل عىل إيجاد حلول عملية للتحديات األكرث
إلحاحاً التي تواجه البيئة و التنمية.
يعمل اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة عىل التنوع البيولوجي ،وتغري املناخ  ،والطاقة ،
وسبل عيش اإلنسان وتخضري االقتصاد العاملي من خالل دعم البحث العلمي  ،وإدارة
املشاريع امليدانية يف جميع أنحاء العامل  ،وجلب الحكومات واملنظامت غري الحكومية
واألمم املتحدة والرشكات معاً لتطوير السياسات والقوانني وأفضل املامرسات.
يعترب اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة من أقدم وأكرب املنظامت البيئية يف العامل  ،يجمع
أكرث من  1000من الحكومات و أعضاء املنظامت الغري حكومية و تقريبا 11،000
من الخرباء املتطوعني يف  160دولة .ويدعم عمل اإلتحاد أكرث من  1000موظف يف
 60مكتباً  ،ومئات من الرشكاء يف القطاع العام واملنظامت غري الحكومية والقطاع
الخاص يف جميع أنحاء العامل.
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