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2017الصادر عن ورشة العمل الرابعة لمبادرة ديلوس – ابريل/نيسان 

إتفق الحاضرون من اثني عشر دولة )البوسنة والهرسك، اليون�ان، إندونيس�يا، لبن�ان، مالط�ة، قيرغيزس�تان، المغ�رب، ص�ربيا،
، ض��من ورش��ة العم��ل الرابع��ة2017 ابريل 26 إلى 24سبانيا، السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا(، الذين اجتمعوا في مالطة من إ

، على النقاط التالية:1لمبادرة ديلوس

l.ترتبط مواقع التراث الطبيعي بقيم روحية مهمة في جميع ديانات العالم، مما يساهم في الحفاظ على هذه المواقع

lيستخدم مفهوم "مواقع طبيعية مقدسة" في هذا السياق كمصطلح شامل للتعبير عن أنواع مختلفة من المناطق، ونظم اإلدارة
والحوكمة المختلفة، ومختلف الفروق الدقيقة فيما يخص فهم القيم الروحية للطبيع��ة. يتم التعب��ير عن ه��ذه المواق��ع في لغ��ات
العالم األساسية بمصطلحات شديدة التفاوت، مثل مواقع مقدّس�ة، أو من�اطق محّرم�ة، أو أم�اكن مقدّس�ة، أو مواق�ع رؤي�ا، أو

 ليس من الس�هل ترجمته�االعديد من الفروق الدقيقة الهام��ة في ه��ذا الص��ددأماكن لها قوة روحية، وغير ذلك من المصطلحات. 
إلى اللغة اإلنجليزية.

lتوجد أنواع مختلفة من المناطق المحمية ذات األهمية الروحية في المجتمعات المسلمة، والتي تجسد تعاليم "خالف�ة اإلنس�ان
في األرض". ومن أهم األمثلة على ذلك الحرمين المقدسين اللذين يشمالن مدينتي مك��ة المكرم��ة والمدين��ة ويحيط��ان بهم��ا؛
و"الحمى" الذي يعكس مبادئ أخالقية للعناية والحوكمة التي وضعها النبي محمد؛ والعديد من المناطق المحمي��ة من ط��رف
المجتمعات المحلية مثل مناطق "حريم" و"حوطة" و"أك�دال" و"محج�ر" و"ق�روك" و"ع�ادات" و"دوفس�تا" و"م�زارات"
و"كرامات". والتي تتضمن في بعض األحيان إجراءات حفاظ توارثته�ا األجي�ال من مجموع�ات إيماني�ة س�ابقة متوافق�ة م�ع

التعاليم اإلسالمية.

l  والقواعد الفعالة مقارنة بمصطلحات أخرى مستخلصة منضوابطمجموعة من التعني كلمة "حمى" في البالد المتحدثة بالعربية 
، وه��ذه القواع��د هي: الحوكم��ة الش��رعية، الخ��ير الع��ام )للبش��ر كم��ا لمختل��فالمف��اهيم األوروبي��ة الخاص��ة بالمن��اطق المحمية

المخلوقات(، ربط الحفاظ على الطبيعة باالستخدام المستدام، ودرء المفاس�د مق�دم على جلب المص�الح. ه�ذا ال�تراث الثق�افي
الغ��ني، وال��ذي يتض��من مش��اركة المجتمع��ات المحلي��ة في اإلدارة والحوكم��ة، يف��رض االع��تراف ب��ه كمك��ون متواف��ق م��ع

 ال�ذي  أقّرت�ه الجمعي�ة العمومي�ة122في المجتمع�ات المس�لمة، كم�ا اع�ترف ب�ذلك الق�رار على الطبيع�ة ممارسات الحف�اظ 
. وهناك حاج�ة ملح�ة لالع�تراف الق�انوني بمب�دأ "الحمى" في2012( في عام IUCNلالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة )

البالد التي يسري فيها هذا المبدأ.

lتشّكل جهود حماية المواقع الطبيعية المقدسة جزءاً مهماً من األجوبة المطلوبة بح�دة لوق�ف ت�دمير الطبيع�ة في جمي�ع أنح�اء
الع��الم. ف��إذا فش��لت جه��ود حماي��ة تل��ك المواق��ع ذات األهمي��ة بالنس��بة ألدي��ان الع��الم، فس��يكون من الص��عوبة بمك��ان توف��ير

 للتصدي لعوام��ل الت��دمير خاصةاإلرشادات األخالقية لحماية المواقع التي ال تتمتع بمكانة مقدسة لذا يجب القيام بمجهودات
في تلك المواقع.

lالمرتبط��ة ب��ديانات الع��الم أخط��اراً ته��دد جمي��ع أو بعض جوانبه��ا الروحي��ة، والثقافي��ة، الطبيعيةتواج��ه الكث��ير من المواقع 
والطبيعية،� سواء كانت هذه المواقع ضمن مناطق محمية أو خارجها. ويعود ذلك لعدة عوامل، مث��ل ض��عف دعم الجمه��ور،

تدامة أو غ�ير المالئم�ة،أو إنعدامضعف التعاون من طرف مديري المواقع المحمية المختلفة، السياحة، أو التنمية غ�ير المس�
أو النزاعات المسلحة، ضعف القيم الدينية والروحية، أو ت�دهور أو اختف�اء الهيئ�ات التقليدي�ة ال�تي ك�انت ت�دير ه�ذه المواق�ع

 مبادرة ديلوس هي جزء من اإلتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، اللجنة العالمية للمناطق المحمية، 1
(CSVPA SG( .)www.med-ina.org/delosوتعمل ضمن إطار المجموعة المختصة بالقيم الثقافية والروحية للمناطق المحمية )

http://www.med-ina.org/delos


 إلى ت��دمير مواق��ع ال��تراث الط��بيعي والثق�افي ال��ذي ال يمكنمجتمع��ة، ت��ؤدي ّ،وتحميه��ا، أو التط��رف ال��ديني. ه��ذه العوامل
تعويضه.

lتشّكل حماية المواقع الطبيعية المرتبطة بديانات العالم تحدياً وكذلك فرصة يجب معالجتها مع األخذ بعين االعتبار أن بعض
األماكن الدينية والمواقع المقدسة قد تكون ج�زءا من��دمجا ض��من مجموع�ات أك��بر، تش��مل مب�اني تاريخي�ة، ومش�اهد ثقافي��ة
ومواقع طبيعية. إن أهمية هذه المواقع ومصالح المجتمعات المرتبطة به��ا تس��تلزم ض��رورة االع��تراف به��ا ض��من عملي��ات

الحوكمة واإلدارة.

lيجب معالجة قضايا األصالة واالستدامة وحقوق اإلنسان الستخدام المواقع الطبيعية المقدسة، بن��اء على الفهم واالحتياج��ات
المعاصرة والحق في التراث واالستمرارية، لوضع الحد الفاص��ل بين  التنمي��ة� وم��ا يمكن أن يك��ون ت��دميراً. وتعت��بر الحي��اة
البّريّة جوهرية بالنسبة لبعض المواقع الطبيعية� المقدسة لذا فإن بعض جهود تحسين الولوج وتيسير الزيارة يمكن أن ت��ؤدي

إلى تعريض هذه المواقع لخطر تدمير خصائصها الروحية والطبيعية.

l،يمكن أن يؤدي تعزيز التسامح تجاه تعددية� التعابير الدينية في العالم إلى دعم القائمين على حماية المواقع الطبيعية المقدسة
.وحماية األصالة واستمرارية الممارسةوفي نفس الوقت دعم الجهود القيمة محليا للحفاظ على الطبيعة 

l تعاون فيه��ا المؤمن��ونوالتييجب دعم وتشجيع الحاالت المتميزة للمواقع الطبيعية المقدسة من طرف أكثر من ديانة واحدة 
بسالم على مدى قرون، كما يجب التعريف على نطاق واسع بهذه التجارب المشتركة كممارسة نموذجية.

lيعتبر الجرد   الوطني أو اإلقليمي للمواقع الطبيعية المقدسة المرتبطة بمختلف العقائ�د الموج�ودة، م�ع تق��ييم حاالته��ا وم�دى
الحفاظ عليها وما يته��ددها من أخط��ار، من أهم أس��اليب الحماي��ة الممنهج��ة للمض��ي ق��دما به��ذه الجه��ود نح��و إب��راز أفض��ل
للجماعات المهمشة أوالممارسات المتالشية. ويعتبر الجرد الذي تم حديثاً لمثل ه��ذه المواق��ع في قيرغيزس��تان مث��االً يحت��ذي

لبالد ومناطق أخرى.

lوفي كثير من الحاالت، يكون الحافز للحفاظ على المواقع الطبيعية المقدسة مرتكزاً على معتقدات تقليدية بأن خ��ير اإلنس��ان
والمجتم��ع مرتب��ط بس��المة وتكاملي��ة األم��اكن المقدس��ة. إن المعامل��ة بالمث��ل والعالق��ة المتبادل��ة والمس��ؤولية المش��تركة بين
الماضي والحاضر، وبين األحياء والموتى، وبين األج��داد واألحف��اد، وبين البش��ر والمخلوق��ات األخ��رى، وال��تي ترتب��ط من

خالل الطقوس بالعديد� من المواقع الطبيعية المقدسة، يمكن أن تقدم اإللهام لمعايير الحفاظ على الطبيعة.

lتدعو االستمرارية الطبيعية للتراث المرتبط بديانات العالم إلى الحوار والفهم المشترك بين المؤسسات الديني��ة� والمجتمع��ات
وذوي الشأن، والذين يجب أن يعملوا معاً لحفظ سالمة وتكاملية وأهمية جميع أبعاد المواقع الطبيعي��ة� المقدس��ة، واالع��تراف
بأن مسؤولية اإلدارة المستدامة لهذا التراث تقع على جميع ذوي الش��أن، وعلى تبنّي القب��ول واالح��ترام المتب��ادل مم��ا ي��دعم

تضافر الجهود لمقاومة فعّالة لألخطار المتزايدة.

l.لعبت المؤسسات الدينية، والمجتمعات المتدينة وما زالت تلعب دوراً مهماً في إنش��اء وص��يانة واس��تمرار المواق��ع المقدس��ة
فقد كانوا على مدى قرون طويلة الحراس التقلي��ديون ألع��داد كب��يرة ج��داً من المواق��ع الطبيعي��ة المقدس��ة في معظم األنظم��ة
اإليكولوجية في العالم، وكانوا يعتنون به��ا ك��تراث حّي. ويمكن اعتب��ار التج��ارب الغني��ة ال��تي طوروه��ا في بعض الح��االت
المميزة للمحافظة على الطبيعة بمثابة ممارسات نموذجيةولذلك يمكنهم تقديم اإلرشادات الستلهام الحلول للتح��ديات الكب��يرة
التي تواجه المواقع الطبيعية المقدسة األخرى والتراث الطبيعي بصورة عامة، خصوص��اً في تل��ك األم��اكن من الع��الم ال��تي

يشترك فيها المجتمع نفس القيم الدينية.�

lتتطلب الحماية الشاملة الفعالة لتراث المواقع الطبيعية المقدسة فهما ش��امال لجمي��ع أبعاده��ا، وتخطي الح��واجز المفتعل��ة بين
الثقافة والطبيعة والروحانيات، باستخدام أساليب تشاركية، وباالعتماد على السلطات المحلي��ة، والمجتمع��ات المحلي��ة – بم��ا

في ذلك األقليات والجماعات المهمشة – وذلك إلدماج االحتياجات المحلية وضمان الدعم المحلي.



lوفيما يخص المناظر الطبيعي��ة ذات القيم��ة األثري��ة والمرتبط��ة بمقدس��ات، س��واء ك��انت في الماض��ي أو في الحاض��ر، فمن
المفّضل تطوير التأويل واالستخدام العمومي بطرق تتحلّى باالحترام الواجب للمعاني المقدسة الخاص��ة بتل��ك المن��اظر عن��د

نقلها للزوار، والحفاظ قدر اإلمكان على كل من المالمح الثقافية والطبيعية لتلك المناظر.

وفيما يخّص مواقع طبيعية مقدسة محدّدة، أشار الحاضرون لآلتي:

lأهمية الحفاظ على سالمة وتكاملية المواق��ع الطبيعي��ة الباقي��ة ض��من الح��رمين المقدس��ين ال��ذين يش��مالن مك��ة والمدين��ة وم��ا
حولهما، والتي يقوم بزيارتهما الماليين� من الحجاج كل سنة – وذل��ك ض��من دوره��ا المتوق��ع إلض�فاء التواف��ق بين اإلنس��ان

والطبيعة، والتعبير عن خالفة اإلنسان على األرض – ونشر الوعي البيئي في العالم أجمع.
l( حمى في ستة مجاالت18يوضح نجاح إحياء "الحمى" للحفاظ على المواقع ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي في لبنان 

( أهمية المبادرات المجتمعية في توسيع شبكة المن��اطق المحمي��ة وال��تي2004مهمة بالنسبة للطيور والتنوع البيولوجي منذ 
أنشأتها وتديرها الحكومة، وكذا تعبئة جهود الش��باب المحلي مث��ل "حم��اة الحمى" ل��دعم ه��ذه المن��اطق عن طري��ق المراقب��ة

البيئية، وإعادة التأهيل، والتواصل لزيادة الوعي، وإدارة الزيارات.
lيعدّ مشروع االستعادة اإليكولوجية لنهر األردن، والذي بدأ تنفي��ذه بين األردن وإس��رائيل وفلس��طين، مث��اال ملهم��ا الس��تعادة

السالمة اإليكولوجية، وجم��ال ه��ذه المن��اظر الطبيعي��ة المقدس��ة القيم��ة من خالل التع��اون بين المنظم��ات البيئي��ة في البل��دان
الثالثة، واألديان الثالثة المعنية والتغلب على العقبات السياسية.

lينبغي تجنب األخطار التي تهدد سالمة بحيرة سكادار )المش��تركة بين الجب��ل األس��ود وألباني��ا(، وجب��ل روميج��ا )في الجب��ل
األسود(، ووقف أي تطوير ضار في المنتزه الوطني لبحيرة سكادار، مع مراع��اة ليس فحس��ب األهمي��ة االس��تثنائية لل��تراث
الطبيعي، ولكن أيضا األهمية الثقافية والروحي��ة لمنطق��ة البح��يرة واس��تعادة المب��اني والتقالي��د المقدس��ة ك��المواكب إلى جب��ل

رومجا.
lتعتبر المواقع الطبيعية المقدسة مكونات أساسية للهوية ولالستدامة الثقافي�ة للكث��ير من الجماع�ات الديني��ة. وغالب��ا م�ا تعكس

القرارات التي تتخذ بشأن حماية وإدارة هذه المواق��ع آلي��ات الس��لطة وغي��اب المس��اواة مم��ا ي��ؤدي إلى تباين��ات في االهتم��ام
والقدرة واالستعداد� للمشاركة. ولضمان مشاركة أكبر في الحفاظ على المواقع الطبيعي��ة المقدس��ة، يجب توف��ير ك��ل اآللي��ات
الرسمية وغير الرسمية لضمان مشاركة المجموعات المهمشة. على سبيل المثال تحتاج األماكن المقدسة الخاصة بالجماع��ة

العلوية البكتاشية في تركيا إلى الحماية بتعاون الهيئات المعنية والحضور الفعال لمسؤولي الجماعة.
lيبعث على التفاؤل تنشيط العادات والممارسات التقليدية� الجماعية المعروفة باسم "عادات" في إندونيس��يا، البل��د ال��ذي يض��م

أك��بر تع��داد س��كاني من المس��لمين وك��ذلك بعض أهم أم��اكن التن��وع ال��بيولوجي في الع��الم، يبعث على التف��اؤل. كم��ا أن
الممارسات المجتمعية� للحف�اظ على الطبيع�ة والمبني�ة� على العقي�دة اإلس��المية في س�ومطرة – حيث يض��من الع�رف حماي��ة
الغابات )هوتان الرانجان( وحماية األنهار )لوبوك الرانجان( وحيث يمنع صيد السمك في أوقات معينة – تبدو متقاربة م��ع
مبدأ مناطق "الحرم" و"الحمى". ومثل هذا الممارسات المجتمعية ألنشطة الحف��اظ على الطبيع��ة تس��تحق المزي��د من ال��دعم

القانوني والدعاية لرفع مستوى الوعي، ونشرها كأمثلة على أفضل الممارسات.
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